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الموسومة (العالقات السياسية بين  اشهد أن إعداد هذه األطروحة 

 الواليات المتحدة وبريطانيا) والمقدمة من الطالب عبد اهللا حميد العتابي
وهي جزء  كلية التربية (ابن رشد).-بغدادجرى تحت اشرافي في جامعة 
 .التاريخ الحديثفي فلسفة من متطلبات نيل درجة دكتوراه 

 
 
 
 

 التوقيع :                                      
  :المشرف : االستاذ الدكتور                     

 طارق نافع الحمداني                                 
 ٢٠٠٧التاريخ :        /   /                             

 
 
 

 

 
 للمناقشة االطروحةأرشح هذه  فرة،االمتو  اتتوصيالعلى  بناءً 

 
 

 التوقيع:                                    
 االسم : االستاذ المساعد الدكتور                       

 فالح االسدي                           
 )التاريخ(رئيس قسم                           

 ٢٠٠٧التاريخ :      /     /                        
                                   




 

 
 

 

بعد أن انعم اهللا عليَّ بهذا الجهد المتواضع، اتقدم بوافر الشكر الى أستاذي الفاضل      
الدكتور طارق نافع الحمداني لتفضله باالشراف على هذه االطروحة، وما كان له من 
فضل متابعة مادتها، ومراجعة فصولها، مما زاد من متانتها، واضحت على ما هي عليه 

 اآلن.
ـــدكتور يقظـــان ســـعدون العـــامر لتفضـــل وأســـج      ل خـــالص تقـــديري ألســـتاذي المرحـــوم ال

 بتحديد االطار الزمني والتاريخي لموضوع االطروحة...اسكنه اهللا فسيح جناته.
واتقـــدم ببـــالغ العرفـــان الـــى اســـتاذي الـــدكتور جعفـــر عبـــاس حميـــدي لنصـــائحه العلميـــة      

 لى ُحسن صنيعه.البناءة من فيض خبرته فجزاه اهللا خير الجزاء ع
ويتوجــب علــيَّ ان انحنــي إجــالًال ألســاتذتي األفاضــل الــذين تتلمــذت لهــم خــالل الســنة      

التحضـــيرية، فأنضـــجت نصـــائحهم وٕارشـــاداتهم قـــدرتي علـــى البحـــث التـــاريخي وهـــم كـــل مـــن 
الــدكتور جعفــر عبــاس حميــدي والــدكتور طــارق الحمــداني والــدكتور نــوري العــاني والــدكتور 

العكـام والمرحـوم الـدكتور يقظـان سـعدون العـامر والمرحـوم الـدكتور        عبـد عبـد االميـر 
 الوهاب القيسي والدكتور عماد عبد السالم والدكتورة فوزية صابر.

واتقــدم بشــكري الجزيــل الــى صــديقي الــدكتور علــي البــديري والــدكتورة ســميرة      عبــد      
ن عـون ومعلومـات قيمـة افـادت االطروحـة الرزاق والدكتور محمـود عبـد الواحـد لمـا قـدموه مـ

 بشكل كبير. والى شقيقتي المهندسة نادية لترجمتها بعض النصوص.
واتقــــدم بعرفــــاني الــــى الــــدكتورة ســــوالف صــــائب خضــــر لجهودهــــا فــــي ترصــــين لغـــــة      

 االطروحة. والى االنسة نجاة مهدي لطبعها االطروحة.
دمـــة الخارجيـــة فـــي وزارة الخارجيـــة وامينـــة واتقـــدم بتقـــديري الـــى امينـــة مكتبـــة معهـــد الخ     

المكتبــة االجنبيــة فــي كليــة االداب والــى موظفــات المكتــب المركزيــة االولــى والثانية/جامعــة 
 بغداد لتسهيلهن مهمتي العلمية.
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، ١٩٠٢-١٨٩٥ُيعد موضوع العالقـات السياسـية بـين الواليـات المتحـدة وبريطانيـا     
إْذ شــهدت مــدة االطروحــة انعطافــة نوعيــة كبيــرة فــي تــاريخ  ؛مــن الموضــوعات المهمــة

العالقــات االمريكيــة البريطانيــة بصــفة خاصــة، علــى مســتوى الكيفيــة التــي ســويت بهــا 
بين الـدولتين ومـدى ابتعـاد وتقـارب مواقفهمـا مـن االزمـات والنزاعـات الدوليـة الخالفات 

Pوالحــروب التــي خاضــتها الــدولتان

)
0F

١(
P وُيمكــن القــول ان تطــور العالقــات بــين الواليــات .

المتحدة وبريطانيا انما تعـود بـداياتها التاريخيـة الـى المعطيـات والنتـائج التـي آلـت اليهـا 
اذا كانــت تلــك التطــورات تســوغ مبــدئيًا الختيــار موضــوع مســارات العالقــات الســابقة، و 

اطروحـة للـدكتوراه  ١٩٠٢-١٨٩٥العالقات السياسية بـين الواليـات المتحـدة وبريطانيـا 
في التاريخ الحديث، فإنها ال تمثـل المسـوغات النهائيـة، فتـاريخ العالقـات بـين الـدولتين 

مـع مـا لـه مـن أهميـة، وبقيـت  لم تحظ من المـؤرخين العـراقيين باالهتمـام الـذي يتناسـب
المكتبـة العراقيـة خاصـة والمكتبـات العربيـة تعـاني مـن نقـص كبيـر فـي هـذا الســياق، إْذ 

 االمريكية. -تنا دراسات اكاديمية موسعة تختص بالعالقات البريطانيةالم تقدم جامع
 ين االمريكـي والبريطـانييوغالبًا ما شكل التهيب من ولوج موضوعات في التاريخ     

حــاجزًا نفســيًا وموضــوعيًا أمــام المــؤرخين مــن الشــباب، وألن مــن متطلبــات دراســة تلــك 
الموضــوعات االلمــام بأحــدى اللغــات االجنبيــة فــي اقــل تقــدير، ممــا ادى الــى العــزوف 

 عن قلة عدد المتخصصين في جامعاتنا. عن ولوج هذا الحقل فضالً 
ليكـــون  ١٨٩٥ار علـــى عـــام أمـــا تحديـــد االطـــار الزمنـــي للموضـــوع، فوقـــع االختيـــ     

بدايــة الموضــوع لســبب مباشــر يتصــل ببدايــة عمــل وزارة ســالزبوري الثالثــة، فيمــا حــدد 
نهايــة للموضــوع ألنســحاب ســالزبوري مــن الحيــاة السياســية بســبب مرضــه ١٩٠٢عــام 

وكبـــر ســـنه. وال ريـــب ان هـــذه الســـنوات الســـبع وعلـــى وفـــق رأي العديـــد مـــن المـــؤرخين 
 ُحبلى باالحداث.

                                                 
. ف��ي ح�ين خاض��ت ۱۸۹۸اعلن�ت الوالي�ات المتح��دة االمريكي�ة الح��رب عل�ى اس�بانيا ف��ي ع�ام )  ۱( 

 .۱۹۰۲-۱۸۹۹بوير إمتدت خالل االعوام بريطانيا حرباً مع جمهوريتي ال





 ـب  

اعتمدت االطروحـة منهجـًا قوامـه اوًال: شـمولية النظـرة فـي توثيـق تطـور العالقـات      
السياســـية بـــين الواليـــات المتحـــدة وبريطانيـــا، فلـــم تتحـــدد فـــي نطـــاق السياســـة الخارجيـــة 
للـــــدولتين، بـــــل اشـــــتملت علـــــى التـــــأثيرات االقتصـــــادية والفكريـــــة والســـــتراتيجية لكليهمـــــا 

ثنائهــــا مجموعـــة مــــن التســـاؤالت لتحديــــد وعرضـــت  فـــي بدايــــة بعـــض الفصــــول وفـــي أ
 االطار الرئيس لموضوعه، وتأتي االجابة عنها لعرضه وتفصيله.

ويقـــوم مـــنهج االطروحـــة، ثانيـــًا: علـــى مراعـــاة الوحـــدة الموضـــوعية لكـــل فصـــل او      
على مستوى الوحدة الموضوعية لفصول االطروحـة فـي عـرض االحـداث وتحليلهـا مـع 

ـــــاريخي وان تجاوزتـــــه فـــــي امـــــاكن عديـــــدة مـــــن  –قـــــدر االمكـــــان  مراعـــــاة التسلســـــل الت
 االطروحة لتحقيق قدر من االنسجام والتماسك في الفصل الواحد وبين الفصول.

اقتضــت طبيعــة البحــث ان تقســم االطروحــة علــى المقدمــة، وتمهيــد وســتة فصــول      
 وخاتمة وقائمة بالمراجع ومالحق.

يكيــة البريطانيــة للمــدة مــن بدايــة الحــرب اســتعرض التمهيــد طبيعــة العالقــات االمر      
االهليـــــة االمريكيـــــة الـــــى منتصـــــف العقـــــد االخيـــــر مـــــن القـــــرن التاســـــع عشـــــرة، ودرس 
التوجهات السياسية للقوتين كلتيهما، واثرها في تلك العالقات، وكيـف سـويت النزاعـات 
 واالزمــات التــي اعتــرت عالقاتهمــا ومــن ثــم اســتعراض اثرهــا علــى العالقــات االمريكيــة

 الكندية.
في حين تنـاول الفصـل االول دراسـة ظهـور الواليـات المتحـدة قـوة كبـرى والموقـف      

البريطاني منها، مسلطًا الضوء على ظروف التطور االقتصادي فـي الواليـات المتحـدة 
االمريكيــة وتــداعياتها علــى االقتصــاد البريطــاني وايضــاح الموقــف البريطــاني فــي ذلــك. 

ة البحريـــة فــــي الواليـــات المتحــــدة، وأثـــر هــــذا التطـــور علــــى واستعرضـــت تطـــورات القــــو 
بريطانيــا التــي كانــت القــوة البحريــة االولــى فــي العــالم. واختــتم الفصــل بمراجعــة ظهــور 
الفكــــــر االمبريــــــالي لــــــدى بعــــــض السياســــــيين االمــــــريكيين ومــــــدى تالقيــــــه مــــــع الــــــدعاة 

 سكسونية.-االمبرياليين البريطانيين في دعواتهم االنكلو
ا الفصــل الثــاني فقــد ســلط الضــوء علــى الخــالف الحــدودي بــين فنــزويال وبــين امــ     

مستعمرة غويانا البريطانية والموقف االمريكـي مـن هـذا الخـالف، وحـاول االجابـة علـى 
ـــين  بعـــض االســـئلة التـــي لهـــا عالقـــة مثـــل: مـــا الجـــذور التاريخيـــة لخـــالف الحـــدودي ب





ج  
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منــه؟ لمــاذا االصــرار االمريكــي علــى  فنــزويال وغويانــا البريطانيــة ؟ والموقــف االمريكــي
التحكـــــيم؟ ومـــــن ثـــــم كيـــــف كـــــان صـــــدى الـــــرفض البريطـــــاني لـــــدى الواليـــــات المتحـــــدة 
ـــة ومـــا هـــي  ـــة التـــي ســـويت بموجبهـــا تســـوية الحـــدود الفنزويلي االمريكيـــة؟ مـــا هـــي اآللي

 امريكية؟-تأثيراتها في العالقات االنكلو
ـــــات االن      ـــــي العالق ـــــارب ف ـــــث التق ـــــودرس الفصـــــل الثال ـــــان الحـــــرب -كل ـــــة إب امريكي

، ُمتتبعًا سياسة الواليـات المتحـدة االمريكيـة تجـاه كوبـا ١٨٩٨االسبانية عام -االمريكية
االســــبانية، -منــــذ نهايــــة الحــــرب االهليــــة االمريكيــــة ولغايــــة انــــدالع الحــــرب االمريكيــــة

مستعرضًا الموقف البريطـاني مـن هـذه الحـرب ومسـلطًا الضـوء علـى اثـر هـذا الموقـف 
 امريكية.-لعالقات االنكلوفي ا
ـــــوير -تنـــــاول الفصـــــل الرابـــــع تعزيـــــز العالقـــــات االنكلـــــو      امريكيـــــة أبـــــان حـــــرب الب

واســـتعرض سياســـة بريطانيـــا تجـــاه جنـــوب افريقيـــا لكونهـــا عـــامًال فـــي التمهيـــد النـــدالع 
الحـرب بــين بريطانيــا والبــوير والرؤيـة االمريكيــة لهــذه الحــرب ومـا آلــت اليــه مــن ظهــور 

أمريكي واخفاقها وحاولـت فـي الفصـل تسـليط الضـوء علـى ردود -الف االنكلوفكرة التح
االفعـال االوروبيــة تجــاه حــرب البــوير، والــى أي مــدى اثــرت فــي توجــه بريطانيــا صــوب 

 الواليات المتحدة.
امريكيــة عبــر سياســة البــاب -ركـز الفصــل الخــامس علــى تالقــي المصـالح االنكلــو     

امريكـي فـي الصـين ثـم تتبـع التنـافس الـدولي فيهـا -نكلوالمفتوح، واستعرض التغلغل اال
والســـيما بعـــد انـــدحار االخيـــرة امـــام اليابـــان فـــي الحـــرب الصـــينية اليابانيـــة، واســـتجالء 
اطماع اليابان وروسـيا وفرنسـا والمانيـا وأثـره علـى المصـالح االنكلـو امريكيـة فيهـا، كمـا 

ى فـي السـادس عشـر مـن ايلــول نـاقش الـدور البريطـاني فـي مـذكرة البـاب المفتــوح االولـ
، وأجاب عن اسباب اعـالن جـون هـاي وزيـر خارجيـة الواليـات المتحـدة لمـذكرة ١٨٩٩

البـــاب المفتـــوح االولـــى. وعالجـــت فـــي الفصـــل انتفاضـــة البوكســـرز اســـبابها وتطوراتهـــا 
ـــة فـــي  ـــدول الكبـــرى واالعـــالن االمريكـــي لمـــذكرة البـــاب المفتـــوح الثاني وكيـــف قابلتهـــا ال

 .١٩٠٠موز الثالث من ت
امريكـــي فـــي امريكـــا -وتنـــاول الفصـــل الســـادس فـــي مبحثـــه االول التنـــافس االنكلـــو     

الوسطى، متتبعًا سياسة المعاهدات بين الـدولتين لغـرض شـق قنـاة فـي هـذه البقعـة مـن 
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امريكيــة. -العــالم، ومــا آلــت اليــه مــن تســوية كــان لهــا ابــرز االثــر فــي العالقــات االنكلــو
االمريكـــي بشـــأن جـــزر -االلمـــاني-د نـــاقش التنـــافس البريطـــانيامـــا المبحـــث الثـــاني فقـــ

ساموا الستراتيجية مبتدئًا بالجذور التاريخية لمصـالح الـدول الكبـرى الـثالث فـي سـاموا، 
واثر هذه المصالح في التطـورات الداخليـة فـي هـذه الجـزر ثـم توقـف عنـد اسـباب فشـل 

عاهــدة ســاموا الجديــدة فــي )، واتفــاق الــدول الــثالث علــى عقــد م١٨٨٩معاهــدة ســاموا (
-) والكيفيــة التـــي اثــرت بهــا تســـوية هــذه المعاهــدة فـــي العالقــات االنكلـــو١٨٩٩عــام (

 امريكية.-المانية واالنكلو
ياباني والموقف البريطاني منـه ومسـوغات -درس المبحث الثالث التحالف االنكلو     

ردود االفعـــال  هـــذا التحـــالف ومعوقاتـــه والـــى أي مـــدى تحققـــت تطلعـــات البلـــدين؟ ومـــا
 االوروبية تجاه التحالف؟ واألهم ما الموقف االمريكي من هذا التحالف؟

االشــكالية التــي تحــاول هــذه االطروحــة مناقشــتها هــي ان العالقــات السياســية بــين      
) كانــت عنصــرًا محركــًا وفــاعًال ١٩٠٢-١٨٩٥الواليــات المتحــدة االمريكيــة وبريطانيــا (

يــات المتحــدة االمريكيــة، بمعنــى ان التــأثير البريطــاني كــان فــي السياســة الخارجيــة للوال
متفوقًا علـى تـأثير القـوى االوروبيـة االخـرى، وعلـى نحـو خـاص المانيـا وفرنسـا وروسـيا 
واســبانيا؛ الن بريطانيــا كانــت متغلغلــة اقتصــاديًا وسياســيًا وعســكريًا وفكريــًا واجتماعيـــًا 

دة علـى نحـو خـاص. وان محاولـة السياسـة في امريكا الشـمالية عمومـًا والواليـات المتحـ
الخارجيــة االمريكيــة موازنــة العالقــات مــع بريطانيــا قــد أســهم فــي التــأثير ســلبًا او ايجابــًا 

 على السياسة الخارجية االمريكية.
ومن الجانب اآلخر للفرضية، فأن ظهور المانيـا قـوة اقتصـادية وبحريـة وعسـكرية      

فـي السياسـتين الداخليـة والخارجيـة لبريطانيـا، إْذ أثـر  كبرى، كان عـامًال حاسـمًا ومـؤثراً 
هذا الظهور على طريقة تعاطي الحزبين الفاعلين في السياسـة البريطانيـة مـع القضـايا 
االمريكية والمقصود حزبي االحرار والمحافظين. وهكذا فإنَّ دراسـة العالقـات السياسـية 

وتطورهــا التــاريخي هــو العامــل المهــم بــين الواليــات المتحــدة وبريطانيــا بمفهومهــا العــام 
 في فهم العالقات السياسية الدولية في مدة البحث.

واجهـــت الباحـــث العديـــد مـــن المعوقـــات التـــي تمثلـــت فـــي المـــادة الوثائقيـــة، فعلـــى      
الــــرغم مــــن االعتقــــاد بوجــــود وثــــائق مجلــــس الشــــيوخ االمريكــــي "المعاهــــدات والمواثيــــق 
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ر الكتــب والوثــائق، إال انــه اتضــح للباحــث بعــد " فــي دا١٩٣٧-١٨٧٠والبروتوكــوالت 
التقصــي فــي شــعبة الكتــب االجنبيــة فقــدان مجلــدات محاضــر مجلــس الشــيوخ. وعندئــٍذ 
انتقل عمل الباحث الى المكتبة االجنبيـة ومعهـد الخدمـة الخارجيـة فـي وزارة الخارجيـة، 

المجلـس  إال ان المحاوالت باءت بالفشل لرفض الجهة المسؤولة هناك تداول محاضـر
 بين طلبة الدراسات العليا.

شكلت الوثائق االجنبية مادة االطروحة الرئيسة إْذ وقفت على اكثر من مجموعـة      
 British    ي صـــــــدراتها الوثـــــــائق البريطانيـــــــة المعنونـــــــة ـاءت فــــــــوثائقيـــــــة، جـــــــ

Documents of The Origins of the War  ن              ـللمؤرخيـ  G. P. 

Gooch ,  Harold Temperley  إْذ انتقيـت الوثـائق مـن المجلـدين االول والثـاني
) ١٠) وثيقـــة، والتنـــافس الـــدولي فـــي الصـــين (٣٥وانفـــرد المجلـــد االول بأزمـــة البـــوير (

االمريكـــي بشــأن جـــزر -االلمــاني-وثــائق، فيمــا انفـــرد المجلــد الثــاني بـــالنزاع البريطــاني
 ) وثيقة.٢٦ياباني (-) وثيقة والتحالف االنكلو٢٢ساموا  (

وبمـــا ان موضـــوع االطروحـــة يتنـــاول العالقـــات السياســـية بـــين بريطانيـــا والواليـــات      
المتحـــدة، فـــإن هـــذه الوثـــائق اعطـــت تفصـــيالت قيمـــه ودقيقـــة عـــن الموقـــف البريطـــاني، 
فكانـت المنهــل الــذي ال يمكـن االســتغناء عنــه الســتجالء موقـف بريطانيــا خــالل مراحــل 

عتمــدت االطروحــة فــي فصــولها الــثالث االخيــرة علــى ين واتطــور العالقــات بــين الــدولت
هـــذه الوثـــائق بشـــكل مكثـــف. وال تكمـــن اهميـــة الوثـــائق فـــي كشـــف النقـــاب عـــن موقـــف 
بريطانيا فحسب بل انها ازاحت النقاب عن مواقف الواليات المتحـدة االمريكيـة والمانيـا 

لخارجيــــة وفرنســــا وروســــيا واليابــــان والنمســــا مــــن خــــالل المراســــالت التــــي دارت بــــين ا
البريطانيــة وســفاراتها فــي هــذه الــدول وفــي الــدول االوروبيــة االخــرى. فضــًال عــن ذلــك، 
تضــمنت هــذه الوثــائق معلومــات مهمــة عــن اجتماعــات الــوزارة البريطانيــة ومــا دار مــن 

-١٨٩٨مناقشــــات فــــي مجلــــس العمــــوم عــــن االزمــــات التــــي انحصــــرت بــــين االعــــوام 
الخارجيــــة ووزارة البحريـــــة فيمــــا يتعلـــــق  ، فضــــًال عـــــن اراء كبــــار مـــــوظفي وزارة١٩٠٢

بسياســة الواليــات المتحـــدة والمانيــا واليابـــان وفرنســا وروســـيا ومقــدار تأثيرهـــا فــي اتخـــاذ 
القرار السياسي البريطاني. وزودت هذه الوثـائق االطروحـة بمعلومـات دقيقـة وتفصـيلية 

 لسادس.يابانية التي جرت في لندن غطاها الفصل ا-عن سير المفاوضات االنكلو
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وآخـــــرون مـــــن مـــــادة وثائقيـــــة فـــــي اربعـــــة مجلـــــدات  J.H.Plumbامـــــا مـــــا قدمـــــه      
 Great British Forign Policy and Empire Documentaryوالموسـوم 

History فقــــد غطــــى المجلــــد االول مــــا صــــدر عــــن البرلمــــان البريطــــاني مــــن نقــــاش ،
طروحـة كلهـا، وسـدت ويخص سياسة بريطانيا الخارجية، إْذ انتفعُت بها فـي فصـول اال

 الثغرات التي قد نتجت عن نقص المادة الوثائقية البريطانية في بعض مواضيعها.
 Documents of Unitedاما الوثائق االمريكية الموجودة في الكتاب المعنـون      

States  التــي جمعهــا وصـــنفها وكتــب تقـــديمًا تاريخيــًا لهــا المـــؤرخHenry Steel 

Commager خ الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة، ســـجًال وثائقيـــًا ال غنـــى المخـــتص بتـــاري
عنــه. إْذ ضــمن فيــه كومــاجر كــل وثيقــة ذات اهميــة فــي تطــور الواليــات المتحــدة، ومــن 

مجموعــة مــن الوثــائق فيــه يقــول ناشــر الكتــاب  -وربمــا افضــل–المؤكــد انــه جمــع اكبــر 
سـت مـن جانـب دكسون فوكس: "ان هذه الوثـائق هـي روح الشـعب االمريكـي اذا مـا در 

مجموعـــات ُمنتظمـــة واحـــزاب وهيئـــات حكوميـــة ومـــوظفي مســـؤولين، انهـــا عمومـــًا تمثـــل 
رأيــًا متفقــًا عليــه فــي ان هــذه الوثــائق هــي ُجمــل اظهــرت توجــه نمونــا القــومي". ويقــول 
كومـــاجر عـــن هـــذه الوثـــائق انهـــا ُمعـــدة لتوضـــيح مســـار التـــاريخ االمريكـــي منـــذ عصـــر 

) وثيقـــة افـــاد االطروحـــة بشـــكل ٥٨٩الكتـــاب (. ويضـــم ١٩٤٨االستكشـــاف حتـــى عـــام 
كبيـــر إْذ ضـــم وثـــائق المعاهـــدات التـــي وقعتهـــا الواليـــات المتحـــدة مـــع بريطانيـــا وفرنســـا 
واســــــبانيا والمكســــــيك وبنامــــــا وعلــــــى وثــــــائق ُأخــــــرى اشــــــتملت علــــــى مالحــــــق ورســــــائل 
ة وتعــديالت، فهــذا الكتــاب الوثــائقي ال يمكــن ألي باحــث يتنــاول تــاريخ الواليــات المتحــد

 ان يستغنى عنه.
 The Diplomacy of World Power Theامـا الكتـاب الوثـائقي المعنـون      

United States 1889-1920  الــذي جمــع وثائقــه وقــدم لــه المؤرخــانWilliam      
Arthurs.Link  وM.Leary الــــذي يســــتعرض ظــــروف تحــــول الواليــــات المتحــــدة ،

د االطروحـة بوثـائق اشـتملت علـى رسـائل من جمهورية الى امبراطورية عالمية، فقـد رفـ
تعود الى الرئيس كروفر كليفالند ووزيـر خارجيتـه ريتشـارد اولنـي اغنـت الفصـل الثـاني 
مــــن االطروحــــة بمعلومــــات مهمــــة جــــدًا عــــن الموقــــف االمريكــــي مــــن خــــالف الحــــدود 

 الفنزويلية.





 ـز  

الكوبيـة -كيـةوال اخفي حجم االفادة من الكتاب الوثائقي الخـاص بالعالقـات االمري     
الــذي  What happened in Cuba? Adocumentry Historyوالموســوم 

، إْذ كــان حجــر االســاس الــذي اســتندت اليــه مــادة Robert F.Smithجمعــه وصــنفه 
) وثيقــــة غطــــت السياســــة الخارجيــــة ١٤٤الفصــــل الثالــــث إْذ ضــــم هــــذا الكتــــاب علــــى (

 .١٩٦٢غاية العام ول ١٧٨٣االمريكية تجاه كوبا من المدة الممتدة من عام 
وافــادت االطروحــة مــن المجموعــات الوثائقيــة اليابانيــة التــي جمعهــا وترجمهــا الــى      

 The Diplomacy ofوالموســـومة  Dr.Morionsuke Kajimaاالنكليزيـــة 

Japan.وكان الجزء االول منها مادة اساسية في الفصل الخامس ، 
انيـة التـي انتقاهـا وجمعهـا وترجمهـا الـى وانتفعت االطروحة قليًال من الوثائق االلم     

 Die Grosse Politik Derمـن الوثـائق االلمانيـة المعنونـة  Dugdaleاالنكليزيـة 

Europaisahen Kabinette 1871-1914  ١٩٢٢ونشـــرت خــــالل االعــــوام-
 German ١٩١٤-١٨٧١، بعنــــــــوان الوثــــــــائق الدبلوماســــــــية األلمانيــــــــة ١٩٢٧

Diplomatic Documents لدات.بأربعة مج 
أما المصادر االجنبية التي اتسمت بالدراسات الوثائقية فقـد عوضـت عـن الـنقص      

 Great British and Unitedفـي الوثـائق، ويـأتي فـي الطليعـة الكتـاب المعنـون 

States  لمؤلفـــهAllen H.C. فـــال يمكـــن للباحـــث االســـتغناء عنـــه، فالكتـــاب دراســـة ،
اعتمد فيه المؤلف علـى وثـائق خطيـة بريطانيـة  امريكية-تاريخية عن العالقات االنكلو

ـــــــة. وافـــــــاد مـــــــن االوراق الشخصـــــــية للـــــــورد ســـــــالزبوري ومراســـــــالت الرؤســـــــاء  وامريكي
االمـــريكيين، واســـتخدم الـــدوريات البريطانيـــة المعاصـــرة لالحـــداث ألبـــراز موقـــف الـــرأي 

وهـذا مـا لـم  امريكية،-العام البريطاني تجاه القضايا الرئيسة المتعلقة بالعالقات االنكلو
يجــده الباحــث فــي مصــدر آخــر لــذلك الزم االطروحــة بتمهيــدها وفصــولها الســتة لســد 
الثغـــرات الناجمـــة عـــن نـــدرة المـــادة فـــي المصـــادر اُألخـــرى الســـيما وان المؤلـــف تنـــاول 

 االحداث التاريخية بحيادية مميزة وذكية فضًال عن عرضه الشيق لألحداث.
  TheadorBarke, Nilson Manfred Blackويعــد الكتــاب الــذي الفــه      

مــن الكتــب المهمــة التــي  United States in it’s world Relationوالمعنــون 
عالجت جوانـب مختلفـة مـن الموضـوع فهـو يتتبـع العالقـات الخارجيـة للواليـات المتحـدة 
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منذ بداياتها البسيطة حتى تعقيداتها في ستينات القرن الماضي، يؤكد فيه المؤلفـان ان 
ما االول من تأليف هذا الكتـاب هـو تقـديم حقـائق جوهريـة ومباشـرة وواضـحة قـدر هدفه

االمكــان، فكــان هــذا المصــدر مــن المصــادر القيمــة رغــم اســهابه وتكــراره الواضــح فــي 
طـرح المـادة التاريخيـة، غيـر ان ذلــك لـم ينـل مـن قيمـة مادتــه العلميـة التـي كانـت عونــًا 

 كبيرًا لمادة االطروحة.
ــ       Theodore Roosevelt and The Rise ofاب الموســوم وضــم الكت

American to world Power  لمؤلفــهHoward K.Beale  معلومــات قيمــة
غطـــت الفصـــول جميعهـــا، ألنهـــا ناقشـــت بدقـــة موقـــف ثيـــودور روزفلـــت وهنـــري كـــابوت 

االمريكيـة وعلـى الـرغم مـن انبهـار -لودج وجون هاي وماهان مـن العالقـات البريطانيـة
صــــية روزفلــــت ومبالغتــــه فــــي دورهــــا، غيــــر ان ذلــــك ال يقلــــل مــــن اهميتــــه مؤلفــــه بشخ

التاريخيـة لكونــه اعتمـد االوراق الشخصــية لروزفلـت ومراســالته ومقاالتـه وكتاباتــه فكــان 
 اساسًا مهمًا لفصول االطروحة.

الموســـــــوم                    Samuel Flagg Bemisامـــــــا كتـــــــاب المـــــــؤرخ االمريكـــــــي      
A Diplomatic History of United States  فيعـد مـن افضـل الكتـب االمريكيـة

ــــة  ــــة وتطــــورات السياســــة الخارجيــــة االمريكي ــــاريخ الدبلوماســــية االمريكي التــــي تناولــــت ت
ــــى تقــــارير البيــــت االبــــيض  ــــة اعتمــــدت عل ــــه دراســــة وثائقي ــــا الن وبخاصــــة مــــع بريطاني

 ومحاضر الكونغرس ووثائق الخارجية، وهو ما اغنى مادة االطروحة.
 The Foreignوافـــادت االطروحـــة مـــن الجـــزء االول مـــن الكتـــاب الموســـوم      

Policy of Victoriah An England 1830-1902  لمؤلفهKenneth Bourne 
الذي كان عونًا كبيرًا لمادتها في ايضاح التوجهات البريطانية حيـال الواليـات المتحـدة، 

 غ وبلورة هذه التوجهات.وركز على دور بعض الوزراء البريطانيين في تسوي
 The Origins of the South Africa war Josephوافاد الكتاب المعنون      

Chamberlain and Diplomacy of Imperialism 1895-1899  الــذي
الواقـــــع الدبلوماســـــي الـــــذي فرضـــــته غـــــارة الجيمســـــون،  A.N.Porterعـــــرض مؤلفـــــه 

المناقشــات بــين اعضــاء الحكومــة  وطبيعــة االتصــاالت البريطانيــة، مــع االطــالع علــى
البريطانيـــــة فـــــي تبنيهـــــا ســـــتراتيجية جديـــــدة تنناســـــب ومعطيـــــات الظـــــروف التـــــي تهـــــدد 
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االمبراطوريـــة البريطانيـــة فـــي احتمـــال انســـالخ مســـتعمراتها فأعطـــت مادتـــه دعمـــًا كبيـــرًا 
 لمادة الفصل الرابع.

-British Policy in China 1895وفـي السـياق نفسـه، فـإنَّ الكتـاب المعنـون      

افــاد االطروحــة فــي فصــلها الخــامس، اليضــاح التغلغــل  L.K.Youngلمؤلفــه  1902
-البريطاني في الصين ومن ثم موقف بريطانيا والـدول االوروبيـة مـن الحـرب الصـينية

وما آلت اليه من نتائج أثر االعالن االمريكـي لسياسـة البـاب  ١٨٩٥-١٨٩٤اليابانية 
 المفتوح على بريطانيا.

وال اغفل حجم االفادة مـن الكتـاب الخـاص بالسياسـة الخارجيـة األلمانيـة الموسـوم      
From Bismarck To the World war Ahistory of German Foreign 

Policy 1870-1914  لمؤلفـــهErich Brandenburg  وترجمتـــه الـــى االنكليزيـــة
Annie Elizabth Adams مانيــة مــن لمــا لــه مــن أثــر فعــال فــي ايضــاح النيــات االل

 جانب، والمناورات البريطانية من جانب آخر.
امــا المراجــع العربيــة والمعربــة، فلــم يجــد الباحــث فيهــا موضــوعًا ذا عالقــة مباشــرة      

باالطروحـــة لـــذا كـــان اســـتخدام اغلـــب هـــذه المصـــادر محـــدودًا لكـــن هـــذا ال يمنـــع مـــن 
حــث االطروحــة االفــادة فــي بعــض الكتــب التــي كانــت لهــا عالقــة محــددة فــي بعــض مبا

 والتي سيجدها القاريء في هوامش االطروحة. 
اما في ما يتعلق بالدوريات العربية فأستفدت من بحوث األستاذ الدكتور المرحـوم      

العالقـات يقظان سعدون العامر ومن بينها بحوثه المنشورة في مجلة األستاذ المعنونة "
" والبحـث الموسـوم ١٩٠٠-١٨٩٤االلمانية الروسية خـالل عهـد السياسـة العالميـة 

" ١٨٩٤-١٨٩٠سياســة الــنهج الجديــد وآثرهــا علــى العالقــات االلمانيــة الروســية "
" موقــف أوروبــا مــن النــزاع االمريكــي االســباني علــى كوبــاوبحثــه اآلخــر المعنــون "

المنشــور فــي مجلــة كليــة اآلداب، وتكمــن قيمــة هــذه البحــوث بصــلتها الوثيقــة بموضــوع 
اســتنادها الــى وثــائق المانيــة وبريطانيــة وامريكيــة، ممــا عــزز مــن دراســتنا، فضــًال عــن 

 قيمتها التاريخية.
 Encyclopaediaوأفـــادت الموســـوعات، والســـيما دائـــرة المعـــارف االمريكيـــة      

Americana  الباحـــث بمعلومــات اســـتخدمها فـــي التعريـــف  ١٩٦٢الصــادرة فـــي عـــام
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لباحـث مـن الموسـوعة البريطانيـة بالشخصيات الرئيسية فـي هـوامش االطروحـة. وافـاد ا
Encyclopaedia Britannica  للغرض نفسه. ١٩٨٦والصادرة عام 

واخيــرًا فــإنَّي ال ادعــي الكمــال، فالكمــال هللا وحــده وحســبي انــي اجتهــدت فــي تقــديم      
هــذه االطروحــة التــي انشـــد مــن ورائهــا افــادة القـــاريء بدراســة العالقــات السياســية بـــين 

وبريطانيــا، فمــا اصــبت منــه مــن خيــر فبتوفيــق مــن اهللا وعونــه، ومــا الواليــات المتحــدة 
 ".من العلم إال قليالً  أوتيتموما اخفقت فيه فمن نفسي، واختتم ما بدأت بقوله تعالى "
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(عــالن الواليــات الجنوبيــةإلكــان      
0F

االنفصــال عــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة، فــي  )١
تحــــــت مســــــمى الواليــــــات الكونفدراليــــــة االمريكيــــــة  ١٨٦١الثــــــاني عشــــــر مــــــن نيســــــان 

Confederate States of America ان وقفـــت االدارة االتحاديـــة بحـــزم ازاء هـــذا ،
مــن النــاحيتين السياســية والخارجيــة، حتــى  االنفصــال، وحاولــت عــزل الواليــات الجنوبيــة

. وســــرعان مــــا اعلنــــت والعســــكريال تجــــد لهــــا حلفــــاء تعتمــــد علــــى تأييــــدهم السياســــي 
فـــرض حصــار بحــري علـــى  ١٨٦١الحكومــة االتحاديــة فــي التاســـع عشــر مــن نيســان 
ذرت الــدول االوروبيــة مــن التــدخل وحــمــوانئ الواليــات الجنوبيــة االنفصــالية وســواحلها، 

شـــأن داخلـــي. اصـــبح مـــن الضـــروري ان تحـــدد الـــدول  بوصـــفهفـــي الـــبالد،  جـــرىفيمـــا 
الكبــــرى منهــــا موقفهــــا مــــن الحــــرب االهليــــة االمريكيــــة. فالحكومــــة  الســــيمااالوروبيــــة، 

 ١٨٦١البريطانيـة وانطالقــًا مــن حســابات المصــالح، اعلنـت فــي الرابــع عشــر مــن ايــار 
األخـــرى مثـــل: فرنســــا  الحيـــاد فـــي الحـــرب، وكــــذلك فعلـــت عـــدد مـــن الــــدول االوروبيـــة

(وروسيا القيصرية
1F

٢(. 
 إطـــــالقان موقــــف الحيــــاد البريطــــاني مـــــن الحــــرب االهليــــة االمريكيـــــة، لــــم يلــــغ      

الحكومة البريطانية صفة المحاربين على دعاة االنفصال فـي الواليـات الجنوبيـة، حتـى 
ربمـا  امريكية، ان اطـالق هـذه الصـفة-ظن عدد من المعنيين بشؤون العالقات االنكلو

نفصــال الواليـــات الجنوبيــة واســتقاللها. ترافـــق ذلــك مـــع اتمهــد ألقــرار بريطـــاني الحــق ب
وزيــرًا مفوضـًا للواليــات  )Charles Francis Adams )2F٣شـارلز فرنســيس ادامـز تتعيـين 

                                                           
كارولينــا، مسيســيب، فلوريــدا، االبامــا، جورجيــا، لويزيانــا، تكســاس، فرجينيـــا، نــورث   الواليــات هــي: ســاوث كارولينــا )١(

 تنسي، اركانساس. 
 للتفاصيل:

Pratt, Edwin J., Europeand the American Civikwar (Boston: Houghton Miffling 
Company, 1931), P. 16. 

-)، اطروحة دكتوراه، غري منشورة، كلية الرتبية١٨٦٥-١٨٦١حيدر طالب حسني اهلامشي، احلرب االهلية االمريكية (
 .٢٠٠٦ابن رشد، جامعة بغداد، 

(2) Eaton, Clement, Ahistory of Southern Confederecy, (NewYork: Collier 
Books, 1961), PP. 37-45. 

، اخذه والده معه اىل سان ١٨٠٧آب  ١٨ادامز: دبلوماسي، ابن الرئيس جون كوينسي ادامز، ولد يف بوسطن يف  )٣(
الواليات املتحدة   =عاد اىل .رافق والدته اىل باريس ١٨١٥سنتني وظل هناك ست سنوات، ويف عام  وعمرهبطرسبورغ 
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الخارجيــة االمريكيــة ولــيم هنــري ســيوارد  وزيــرالمتحــدة فــي لنــدن بنــاًء علــى توصــية مــن 
William Henry Seaward )3Fن الــوزير المفـوض ادامــز ســيواجه فــي إ، ممــا يعنـي بــ)١

االقــــرار البريطــــاني بتوصـــيف دعــــاة االنفصـــال فــــي الواليــــات  ألنَّ  ؛لنـــدن موقفــــًا معقـــداً 
وخـزة سياسـية فـي خاصـرة الحكومـة االتحاديـة. فالحكومـة  ربما مثـلالجنوبية محاربين، 

ي للحكـم، مـدخًال لقيـام في اطار نظـام جمهـور  البريطانية، كانت ترى االتحاد االمريكي
مـا سـوغ  ممـا ؛دولة كبرى، يمكن ان تشكل منافسة وتهديدًا مستقبًال لمركزهـا فـي العـالم

(ما يبدو، تعاطفها مع الواليات الجنوبيةعلى 
4F

٢(. 
وعلى نحو خـاص من سيوارد بضرورة القيام بجهود دبلوماسية واسعة في اوروبا آ     
دة بــالده، ولقطــع الطريــق علــى أي احتمــال بريطانيــا وفرنســا، مــن اجــل قضــية وحــفــي 

وفـٍد مـن كبـار رجـال الـدين، ونخبـة  سـافربأعتراف اوروبـي بـالجنوب. ومـن اجـل ذلـك، 
مــن رجــال االعــالم اليهمــا. وتوافقــًا مــع هــذا المنحــى، جــرى التعامــل مــع حادثــة الســفينة 

ــــة  إذ، Trentالبريطانيــــة ترنــــت  ــــة امريكي تعرضــــت فــــي المحــــيط االطلســــي ســــفن حربي
الثالــث والعشــرين مــن تشــرين الثـــاني  فـــيحاديــة، لســفينة المســافرين البريطانيــة ترنــت ا

                                                                                                                                                                      
لدراســة القــانون ليتخــرج عــام  دخــل جامعــة هارفــارد ١٨٢٥ســطن الالتينيــة، ويف عــام ، ودخــل مدرســة بو ١٩١٧يف عــام 
، انتخب عضواً يف جملس الشيوخ عن حـزب الـوكز بـني ١٨٤٤-١٨٤١شغل عضوية احملكمة العليا االمريكية  .١٨٢٩
ي عـام ، انضم اىل احلزب اجلمهـور ١٨٤٨-١٨٤٦، رأس حزب الوكز  يف بوسطن بني االعوام ١٨٤٦-١٨٤٤االعوام 
، عــــاد اىل الواليــــات املتحــــدة عــــام ١٨٦٠-١٨٥٨، انتخــــب عضــــواً يف جملــــس الشــــيوخ عــــن احلــــزب اجلمهــــوري١٨٥٥
-١٨٧١، عـني قاضـياً عـن الواليـات املتحـدة يف حمكمـة جنيـف عـامي ١٨٦٩هارفارد عام  ة، عني رئيساً جلامع١٨٦٨
تشــــرين االول  ٢١وافتــــه املنيــــة يف  .١٨٧٧-١٨٧٤بشــــأن قضــــية االبامــــا، نقــــح مــــذكرات والــــده بــــني االعــــوام  ١٨٧٢
١٨٨٦ . 

The Encyclopedia Americana, Vol.I, (NewYork, 1962), P.119. 
، ١٩٢٠عـام  Union Colloge، وبعد خترجه من كلية ١٨٠١آذار  ١٦ولد يف فلوريدا بتاريخ  ،سيوارد: سياسي )١(

، مث اخنـرط يف صـفوف احلـزب ١٨٤٢-١٨٣٩ويورك زاول مهنة احملاماة، انضم اىل حزب الوكز، واختري ليكون حاكم ني
شــكل حــديثاً علــى انقــاض حــزب الــوكز، و 

ُ
يف انتخابــات الرئاســة، اخفــق شــهرته السياســية،  علــى الــرغم مــناجلمهــوري امل

آذار  ٣-١٨٦١آذار  ٥الـــرئيس لنكـــولن، ليصـــبح اول وزيـــر خارجيـــة يف احلـــزب اجلمهـــوري (واختـــاره  .١٨٦٠و١٨٥٦
تشــرين  ١٠ل سياســي امريكـي، صــاغ سياســة الواليـات املتحــدة حيــال احملـيط اهلــادي. تــويف يف )، يُعـد ســيوارد او ١٨٦٩
 . ١٨٧٢االول 

Johnson, Thomas H., The Oxford Compantion to American History, (Oxford 
University Press, 1966), P.717. 
(2)Elson, H.W, History of United States of America, (NewYork, 1927), P.325. 
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١٨٦١)
5F

ــــان جــــيمس أم. )١ ــــى متنهــــا الشــــيخان الجنوبي ــــين المســــافرين عل ، وكــــان مــــن ب
، وهمـــا فـــي الطريـــق الـــى John Slidellوجـــون ســـليدل  James M.Masonماســـون 

اثـــار فـــي بريطانيـــا موجـــة مـــن بريطانيـــا وفرنســـا ممـــثالن عـــن الواليـــات الجنوبيـــة، ممـــا 
ق بالســخط واالحتجــاج علــى التعــرض، الــذي عــد عمــًال مــن اعمــال القرصــنة، والتــي ســ

ان حرمهــا بموافقــة الــدول االوروبيــة. وعليــه، ارســل  ١٧٥٦العــالن بــاريس فــي العــام 
الـــى وزيـــره المفـــوض فـــي  )John Russel )6F٢وزيـــر الخارجيـــة البريطـــاني جـــون روســـل 

ــــة Lyons واشــــنطن اللــــورد ليــــونز ، تعليماتــــه التــــي ضــــمنها مطالبــــة الحكومــــة االتحادي
(للمطلـب البريطـاني وقد اسـتجابت الحكومـة االتحاديـةاالفراج عن ماسون وسليدل، 

7F

٣(. 
ويبــدو ان لغــة االعتــدال فــي نقــل المطلــب البريطــاني مــن قبــل الــوزير ليــونز الــى وزيــر 

ض القطاعــات مــن الــرأي الخارجيــة االمريكيــة ســيوارد، ســهل االســتجابة، وان عــدت بعــ
(العام االمريكي االستجابة اذالًال تامًا لوزير خارجية الحكومة االتحادية

8F

٤(  . 
واذاكان هذا ظاهر العالقات السياسية بين الحكومـة الفدراليـة وبريطانيـا، فمـا هـي      

 حقيقة العالقات بين الواليات األنفصالية وبين بريطانيا ؟
روســل بضــرورة االعتــراف رســميًا  القنــاعفــي لنــدن،  عمــل ماســون ممثــل الجنــوب     

الرأي العام البريطاني تعاطفـًا  إال انه واجه بعض الصعوبات فسياسيًا لم يبدِ بالجنوب، 

                                                           
مــن اجلــدير بالــذكر، ان الواليــات اجلنوبيــة، قــد عانــت مــن حصــار حبــري شــديد مــن حبريــة الشــمال، لــذلك اســتعانت  )١(

 االوىل، بالسفن الربيطانية ألغراضها املدنية، علماً ان ماسون وسليدل مها ممثال اجلنوب يف بريطانيا وفرنسا.
Pratt, op.cit, P. 72. 

، شـغل يف ١٨٣٤، كان زعيم حزب االحرار يف جملس العمـوم عـام ١٧٩٢آب  ٨بريطاين، ولد يف  روسل: سياسي )٢(
     )، وزارة احلــــــــرب واملســـــــــتعمرات ١٨٣٩-١٨٣٠)، مناصــــــــب عــــــــدة، الداخليــــــــة (١٨٧٨-١٨٣٤حياتــــــــه السياســــــــية (

)، ١٨٦٥-١٨٥٩)، (١٨٥٣-١٨٥٢)، وزارة اخلارجيـة (١٨٨٥متـوز -)، وزارة املستعمرات (شباط١٨٤١-١٨٣٩(
 . ١٨٧٨آب  ٢٠)، تويف يف ١٨٦٦-١٨٦٥)، (١٨٥٢-١٨٤٦ترأس الوزارة ملرتني (

Encyclopedia Britannica, Vol.19, (Chicago, 1986), P.771.  
(3) William Henry Seaward to Lord Lyones, Sources of American Diplomacy, 
edited by, Rappaport, Armin (NewYork, 1966), PP.109-111. 
(4)  Elson, op.cit, P.325. 
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قطـــــاع العمـــــال، الـــــذين تســـــببت الحـــــرب االهليـــــة  الســـــيمامـــــع مطلـــــب االنفصـــــاليين، و 
واالســترقاق  االمريكيــة فــي بطالــة جمــاهير غفيــرة مــنهم، فضــًال عــن بغــض مســألة الــرق

من جهة. وان االقرار الرسمي البريطاني بكونفدراليـة الواليـات الجنوبيـة، تعنـي صـراحة 
، اثـرت الحـرب االهليـة اً اعالن حرب على الحكومة االتحادية من جهة اخرى اقتصـادي

الـى حـد كبيـر علـى مـا تسـتورده  اعتمدسلبيًا على الرخاء االقتصادي البريطاني، الذي 
فقـد ، ةمحاصـر  تكانـ الخيـرةالنكشـاير مـن الواليـات الجنوبيـة، وألن ا معامل القطـن فـي

مما دفع العديد من المصانع البريطانية الى تسريح عمالهـا،  منهااستيراد القطن  توقف
(وغلق ابوابها

9F

١(. 
، كان البريطانيون على وشك االعتـراف بالواليـات الجنوبيـة فـي وفي السياق نفسه     

وجـــد انـــه  )Palmerston )10F٢س الـــوزراء البريطـــاني بالمرســـتون إال ان رئـــي ١٨٦٢ايلـــول 
 ييناســيان بعــض كبــار السوالحــق مــن االفضــل البقــاء علــى الحيــاد فــي هــذه الحــرب، 

(البريطـــانيين مـــالوا الـــى الجنـــوب
11F

، وربمـــا كـــان للصـــراع بـــين الواليـــات المتحـــدة وبـــين )٣
ــــة االمريكيــــة لحمايــــة من ــــا فيمــــا مضــــى، والتعريفــــة الكمركي تجاتهــــا الصــــناعية، بريطاني

من ازدياد نمو الواليات المتحدة اقتصاديًا، اثر في ظهـور هـذا االتجـاه والـذي  تهاوخشي
الـذي  )William Ewart Gladston )12F٤كـان مـن ابـرز انصـاره ولـيم ايـوارت غالدسـتون 

                                                           
(1) Schipiro, J.Salwyn, Modern and Contemporary European History 1815-
1925, (NewYork, 1953), P.47.  

. ١٧٨٤تشــرين االول  )٢٠(سياســي بريطــاين، ولــد يف  Henry John Templeباملرســتون: هنــري جــون متبــل  )٢(
، اصـــبح عضـــوًايف الربملـــان عـــام ١٨٠٠اىل جامعـــة ادنـــربه لدراســـة الفلســـفة عـــام  ، مث ذهـــبHaroدرس يف مدينـــة هـــارو 

-١٨٤٦) (١٨٤١-١٨٣٥)، مناصــب عــدة، اخلارجيــة ملــرتني (١٨٦٥-١٨٠٧، شــغل يف حياتــه السياســية (١٨٠٧
 ١٨)، تـويف يف ١٨٦٥-١٨٥٩) (١٨٥٨-١٨٥٥)، رئاسة الـوزارة ملـرتني (١٨٥٥-١٨٥٢)، وزيراً للداخلية (١٨٥١

 . ١٨٦٥ول تشرين اال
Pemberton, W.Baring, Lord Palmerston, (London, 1954), PP.17-73. 
(3)  Batler, James, Ahistory of England 1815-1939, (London, 1960), P.98. 
 
 
 
 

-١٨٧٢يف ليفربـــول، التحـــق جبامعـــة اكســـفورد  ١٨٠٩كـــانون االول   )٢٩(غالدســـتون: سياســـي بريطـــاين، ولـــد يف ) ٤(
 ٩ -١٨٨٠نيســــان  ٢٨)،(١٨٧٤شــــباط  ١٦-١٨٦٨كــــانون االول   ٩ىل رئاســــة الــــوزراء اربعــــة مــــرات (، تــــو ١٨٢٨
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علق على تطورات الحرب االهلية االمريكية، في مذكرة قـدمها الـى مجلـس العمـوم فـي 
القــادة األخــرين فــي و"     )13F١("جفرســون ديفــز، بـأن "١٨٦١ين االول السـابع مـن تشــر 

الجنوب كونوا جيشًا، كما انهم يعدون العدة لتكوين قوة بحرية، وقد عملوا اكثر مـن 
إننـا نتوقـع نجـاح الواليـات الجنوبيـة، فيمـا يتعلـق بأنفصـالها … ونوا أمـةكذلك، فقد 

 .)14F٢("عن الشمال
(بريطانيـا يعمـل علـى اقنـاع فرنسـا وروسـياوربما كان هناك فريـق فـي      

15F

بالتـدخل فـي  )٣
صـالح الجنـوب، وكــان مـن ُحســن حـظ الحكومـة االتحاديــة، عـدم وجــود حكومـة حقيقيــة 

ســتقاللها، فضــًال عــن اّن هــذه الــدول، كانــت اتعتــرف الــدول االوروبيــة بلفــي الجنــوب، 
مـال اوروبـا التـي ان مسار الحرب كـان يتنـاقض مـع آ إالتنتظر نتائج الحرب االهلية. 

ان انتصار قوات الحكومة االتحادية فـي معركـة فيكسـبورغ  إالتمنت انتصار الجنوب، 
Vieksburg مـن  في والية مسيسبي بالجانب الشرقي في الواليات الجنوبية من االتحاد

                                                                                                                                                                      
. ملزيــد ١٨٩٨آيـار  ١٩) تـويف يف ١٨٩٤آذار  ٣-١٨٩٣آب  ١٦)، (١٨٨٦متــوز ٣٠-شـباط ٣)، (١٨٨٥حزيـران 

 من التفاصيل، ينظر:
Morley, Jhon, The Life of William Ewart Gladston, (NewYork, 1909), PP.6-
156.  

، غـري انـه اسـتقال ١٨٥٤، انتخـب عضـواً يف جملـس الشـيوخ عـام ١٨٠٨حزيـران  ٣ديفز: سياسي امريكي، ولـد يف  )١(
، واصـبح عضـواً Buenavistaاملكسيك، واصبح بطًال قومياً بسبب انتصاره يف معركـة  ضدبسبب اشرتاكه يف احلرب 

، ورئيســـاً للواليـــات الكونفدراليـــة ١٨٥٧-١٨٥٣للحـــرب عـــام  يف جلنـــة الشـــؤون العســـكرية يف جملـــس الشـــيوخ، مث وزيـــراً 
 . ١٨٨٩كانون االول   ٦، تويف يف ١٨٦٥-١٨٦١االمريكية اثناء احلرب االهلية من 

Britannica, Vol.3, P.910.  
(3) Gladston Memorandum on the American Civil War 1862, GREAT Britain: 
Foreign Policy and Span of Empire (1689-1971) A Documentry History edited 
by: Plumb j.H, Others, Vol.1, (1689-1922), (London, 1972), PP.480-486;  

، اطروحـة دكتـوراه غـري منشـورة، كليـة ١٨٩٤-١٨٦٨عـوان البـدري، ولـيم غالدسـتون والقضـية االيرلنديـة  شنديسهيلة 
 .٢٩، ص٢٠٠٥االداب/جامعة بغداد، 

)، ومعاهدة باريس اليت وقعت يف السابع عشـر مـن ١٨٥٦-١٨٥٣سة روسيا اخلارجية بعد حرب القرم (كانت سيا  )٣(
االخــرية تعاطفهــا مــع الثــورة ابــدت ُمســاندة للقضــية االمريكيــة، فلــم تعــد تــتم كثــرياً بارضــاء بريطانيــا، إْذ  ١٨٥٦نيســان 

ية سواحل سان فرانسيسكو من اعتداء سفن اجلنوب، مااالمر الذي دفع روسيا اىل ارسال اسطوهلا البحري حلالبولندية. 
 وادى بذلك خدمة جليلية للحكومة االحتادية. 

Williams, William Appleman, American-Russian Relation 1781-1947, 
(NewYork, 1953), PP.88-91.  
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(جهـــة
16F

لـــه ابلــــغ االثـــر فــــي تعليـــق موقــــف الحكومـــة البريطانيــــة مـــن البــــت فــــي  ، كــــان)١
ثانيـــة خـــدمت التناقضـــات الدوليـــة  جهـــةمـــن و اليـــات الجنوبيـــة، موضـــوع األعتـــراف بالو 

الواليــات المتحــدة الــى حــد كبيــر، فظهــور بعــض المشــكالت االوروبيــة فــي ذلــك الوقــت 
لـم تشـغل  أن أميركـا حساب الحرب االهلية االمريكية، او في االقلللفتت انتباه اوروبا 

بــل فتوجهــت دول اوروبــا موقــع الصــدارة فــي االهتمامــات االوروبيــة، كمــا كانــت مــن ق
(بريطانيا فقد برزت المشكلة االيطاليـة السيما، و لحل مشاكلهابأنظارها 

17F

، ١٨٦١عـام  )٢
ًال عــن قيـام الثــورة فضـ .)18F٣(اـدت مشـكلة الســيادة البابويـة لتشــغل تفكيـر ساسـة اوروبــوعـا

 ، قبـــل ان تـــأتي)19F٤()١٨٦٤-١٨٦٣(                                البولنديـــة الثالثـــة 

                                                           
(1) Chester, Cecil, Ahistory of United States, (London, 1941), P.83.  

) من انصاره على منت ١١٣٦) مع (١٨٨٢-١٨٠٧شكلة االيطالية: احبر الزعيم اجلمهوري االيطايل غاريبالدي (امل )٢(
) صوب جزيرة صقلية الحتالهلا، ومل يتمكن جيش نابويل من ايقاف تلك احلملـة بعـد قيـام ١٨٦٠أيار  ٥سفينتني يف (

يينا، وعنــد اقرتابــه مــن نــابويل، اشــتدت الثــورة يف ) عــرب االخــري مضــيق مســ١٨٦٠ب آ ٦غاريبالــدي، ويف (مؤيــدة لثــورة 
مـن  ايلـول ٦       اجلزيرة ضد فرنسيس الثاين ملك الصقليتني، ففر من نابويل على منت باخرة اسبانية قاصداً غايتـا يف 

يل الثاين ، ولتاليف خطر النـزعة اجلمهورية لدى غاريبالدي، تقدمت جيوش سردينيا حنو اجلنوب بقيادة عمانوئالعام نفسه
اىل  يبالــدي) واحتلــت اقلــيم نــابويل، وحاصــرت فرنســيس الثــاين مــع قواتــه يف جايتــا، وانضــم جــيش غار ١٩٧٨-١٨٤٩(

كانـت مجيـع   ١٨٦١جـيش سـردينيا، وبعـد ان تنـازل االخـري عـن ارائـه اجلمهوريـة مـن اجـل الوحـدة االيطاليـة. ويف شـباط 
 حتدت سياسياً واعلن فكتور عمانوئيل ملكاً على ايطاليا. ينظر:الدويالت االيطالية بأستثناء روما والبندقية قد ا

(  ترمجـة بـاء فهمـي،،١٩٥٠-١٧٨٩ني التاسع عشـر والعشـرين ي، هارولد، اوروبا يف القرنوهارولد متربيلجرانت، ا.ج. 
 .٤٦٦-٤٦٣، ص ص)مؤسسة سجل العرب، د.تالقاهرة: 

بيوس التاسع "ان ملك سردينيا جيد لزاماً  ايا يف رسالة وجهها اىل البابالسيادة البابوية: اعلن كافور رئيس ورزاء سردين )٣(
بـالقوة، وبـذا املسـوغ  Umbriaعليه من اجل االنسـانية ان مينـع القـوات البابويـة مـن امخـاد احلركـات الشـعبية يف اومربيـا 

 ةمـن دحـر اجليـوش البابويـ ، ومتكنـت١٨٦٠تقدمت جيوش سردينيا بقيادة ملكها فكتور عمانوئيل الثاين يف ايلول آب 
واعلن كافور على الرغم من االحتجاج الشديد اللهجة، الذي قدمه بيوس التاسع  Casteifidardoيف كاستلفيداردو 

عــن اســتيالء ســردينيا علــى مجيــع املمتلكــات البابويــة عــدا مدينــة رومــا واملنطقــة احمليطــة بــا مباشــرة. حيــال ذلــك، حــذر 
 مغبة االعتداء على ما تبقى من ممتلكات البابا، واكتفى بتقوية احلامية الفرنسية يف روما. نابليون الثالث سردينيا من 

 املصدر نفسه.
، ١٧٧٢،١٧٩٣الثورة البولندية: تعرضت بولندا ثالث مرات للتقسيم، كان االول والثاين بني روسيا وبروسيا عامي  )٤(

تشـرين  ٢٩بـالنفوذ الروسـي علـى بولنـدا، ويف  ١٨١٥نـا عـام بني النمسا وبروسـيا، اعـرتف مـؤمتر في ١٧٩٥والثالث عام 
اندلعت ثورة يف وارشـو، واعلـن الثـوار انفصـاهلم عـن روسـيا، وقمعـت بعـد تسـعة اشـهر مـن املقاومـة. وكـرر  ١٨٣٠الثاين 

در سـنلكولكن القوات الروسية قضت على الثورة بكل قسوة. ان االجراءات اليت اختذها ا ١٨٤٨البولنديني ثورتم عام 
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لتعيـــــد مـــــن جديـــــد صـــــدارة الشـــــأن االمريكـــــي فـــــي السياســـــة  Alabamaقضـــــية االبامـــــا 
(الخارجية لبريطانيا

20F

١(. 
 الســيماوثمـة سـؤال يطـرح هنـا كيـف تعاملــت بريطانيـا مـع قضـية الطـرادة االبامـا،      

امريكيـــة طـــوال عقـــد مـــن -ان تلـــك القضـــية كانـــت عقبـــة فـــي تحســـين العالقـــات االنكلـــو
 الزمان ؟

الواليــــــات الجنوبيــــــة بأنشــــــاء قــــــوة بحريــــــة لمواجهــــــة البحريــــــة االتحاديــــــة، شــــــرعت      
(التجاريــــة فــــي اعــــالي البحــــار لســــفنهاتعرضــــت ف

21F

، وكانــــت االداة الرئيســــة لــــذلك هــــي )٢
(السفينة الجنوبية االبامـا

22F

. وبنـاًء علـى احتجـاج قدمـه القنصـل االمريكـي لـدى ليفربـول )٣
الحقــــًا، طلــــب الــــوزير االمريكــــي فــــي امكانيــــة تحــــوير هــــذه الســــفينة ألغــــراض حربيــــة 

المفــوض فــي بريطانيــا مــن روســل وزيــر الخارجيــة البريطــاني احتجــاز االبامــا، غيــر ان 
(وزارة الخارجيــة البريطانيــة، لــم تُبــِد اهتمامــًا كافيــًا بالموضــوع

23F

فيمــا بعــد وبنــاًء علــى و ، )٤
بيـــة. مؤشـــر اكثـــر اقناعـــًا، بـــأن هنـــاك مخطـــط لتحـــوير الســـفينة االبامـــا الـــى طـــرادة حر 

                                                                                                                                                                      
بالنســبة للخدمــة العســكرية االلزاميــة وفــرض الضــرائب ادى اىل قيــام الثــورة  ١٨٨١-١٨٥٥ Alexander II الثــاين

، وقد احرز الثوار بعض االنتصارات يف البداية، لكن اجليوش الروسية، متكنت من سحقها. ١٨٦٣جمدداً يف بولندا عام 
موقف بسمارك املسـاند لروسـيا احـبط احتمـال تـدخل اورويب ملسـاندة  ساند (االحرار) يف فرنسا وبريطانيا الثورة. غري ان

 الثوار البولنديني. 
 .٤٩٠-٤٨٩جرانت ومتربيل، املصدر السابق، ص

 ملزيد من التفاصيل عن التاريخ السياسي لبولندا ينظر:
ن رشــد/جامعة بغــداد، ابــ -غــري منشــورة، كليــة الرتبيــة  اطروحــة دكتــوراهالعكيلــي، االزمــة البولنديــة،  صــاحل حســن عيســى

١٩٩٩. 
(2)Ausuble, Hammond, The Making of Modern Europe (NewYork, 1958), 
PP.107-115. 

 .Shinandwaa، االباما، شيناندوا Floridaابرز السفن هي فلوريدا  )٢(
Pratt, op.cit, P. 72. 

كسفينة جتارية، مبوجب   Birkenheadيد الربيطانية، ومقرها مدينة بريكينه Lairdصنعت االباما شركة اليرد  )٣(
 من حبرية الواليات اجلنوبية.  James D.Bullockعقد مع النقيب جيمس دي بالوك 

Blach, Thomas Willing, The Alabama Arbitration, (NewYork: Harper and 
Brother, 1937), P.191. 
 
(1) Adams, E.D, Great Britain and The American Civil War, (NewYork, 1925), 
PP. 173-189. 



 التمهيد 

 ٨ 

، وقبـــل تســـلم أمـــر االحتجـــاز، انطلقـــت هـــااصـــدرت الحكومـــة البريطانيـــة أمـــرًا بأحتجاز 
 Raphealبقيادة النقيب البحري رافائيل سيمس  ١٨٦٢االباما في العاشر من حزيران 

Semmes  الجنـــوب، دون تـــرخيص، فواصـــلت طريقهـــا الـــى جـــزر االزورز  يـــةمـــن بحر
Azores  حديثـة، وجهـزت بالعتـاد، ودعمـت بكـادر في الكـاريبي، وهنـاك تسـلمت مـدافع

حربــي مــن ســفينتين بريطــانيتين، بــأموال مــن حكومــة الواليــات الجنوبيــة، وتمكنــت مــن 
(العامين لمدة قاربتتدمير سفن تجارية امريكية عديدة في اعالي البحار 

24F

١(. 
 الحياد الذي اعلنته في الرابـع عشـر خرقترأت الواليات المتحدة ان بريطانيا، قد      

االبامـــا بمغــادرة مرســـى الســـفن فــي ليفربـــول، وقـــدم  للطـــرادةبســماحها  ١٨٦١مــن ايـــار 
ســــم الحكومــــة االــــوزير االمريكــــي المفــــوض فــــي لنــــدن ادامــــز احتجاجــــًا شــــديد اللهجــــة ب

(االتحادية الى الحكومة البريطانية
25F

٢(. 
، تنـامى الغضـب فـي قطاعـات عديـدة مـن الشـعب االمريكـي وعلى الرغم من ذلك     
الــدمار الــذي لحــق بالســفن التجاريــة وركودهــا، وازاء الفائــدة البحريــة التــي جنتهــا  بشــأن

بريطانيا نتيجة لذلك، وفي رسالة بعث بها ادامز الى وزير الخارجية البريطانيـة روسـل 
ان االبامــا قــد ُصــنعت ، جــاء فيهــا: "١٨٦٣بتـاريخ الثالــث والعشــرين مــن تشــرين االول 

عدائية واحدة، والحلقات الرئيسة لهذه العدائيـة، قـد وسلمت وجهزت، بناًء على نية 
. ثـم اسـتطرد قـائًال: )26F٣("خططت ونفذت في اطار القضـاء والقـانون لبريطانيـا العظمـى

ان الحكومــة البريطانيــة ال بــد لهــا مــن تحمــل المســؤولية عــن االضــرار التــي لحقــت "
التجاريــــة  بــــالمواطنين االمــــريكيين، والتــــي عززهــــا ســــلب الطــــرادة االبامــــا للســــفن

ان الواليــات المتحــدة ســتتجاوب مــع ايــة تســوية ". بيــد انــه اســتدرك قــائًال: "االمريكيــة
. فـرد روسـل فـي السـادس والعشـرين مـن تشـرين االول مـن )27F٤("قضائية متكافئة وعادلة

نفـــى فيـــه أيـــة مســـؤولية حكوميـــة عـــن افعـــال االبامـــا، برســالة جوابيـــة "  نفســـهالعــام 

                                                           
قرب املياه  Cherborgخارج تشريبورغ  Kear Sargدمرت الطرادة االباما من قبل الطرادة االحتادية كري سارج  )١(

 .١٨٦٤حزيران عام  ١٩الدولية الفرنسية يف 
Pratt, op.cit, PP. 213-220. 
(3) Blach, op.cit, PP.213-216. 
(4)  Quoted in: Ibid. 
(1) Quoted in: Blach, op.cit, PP. 213-220. 



 التمهيد 

 ٩ 

تحوير االباما الى طرادة حربية لم يقع ضـمن صـالحيات بتصنيع سفينة حربية، وان 
 .)28F١("القضاء البريطاني، كونها حدثت خارج بريطانيا

لعـــدم امســـاك البحريـــة االمريكيـــة باالبامـــا علـــق علـــى ان  ابـــدى اســـتغرابهوبعـــد ان      
". وفـي هدف حكومة جاللة الملكـة هـو اداء الواجبـات الحياديـة بعدالـة دون انحيـاز"

الحفــاظ علــى روح القــانون البريطــاني وحمايــة صــناعة بنــاء الســفن. وفــي  هنفســالوقــت 
، الموقــف البريطــاني ١٨٦٥روســل مــن جديــد فــي الثالثــين مــن آب  د، ردنفســهســياق ال

الكــافي للحكومــة البريطانيـة وأمانتهــا فـي الحفــاظ علــى مـن قضــية االبامـا الــى االجتهـاد 
بريطانيين السليم لقانون الخدمـة العسـكرية البحريين الحياديتها اوًال. واستيعاب الضباط 

فـــي رفـــض حجـــز االبامـــا، والســـفن االخـــرى، وال يمكـــن ارجاعهـــا لحكومـــة اجنبيـــة دون 
(هيبة التاج البريطاني واالمة البريطانية وشخصهما ثانياً  بالحسباناالخذ 

29F

٢(. 
(اما موقف الرأي العام البريطاني فلم يدعم موقف روسل     

30F

ر، ، ألنـه احـس بـالخط)٣
جراء تطور االسطول البحري االمريكي خالل الحرب االهلية، واحتمـال ظهـوره منافسـًا 
لألســطول البحــري البريطــاني وبخاصــة وان مجلــس النــواب االمريكــي بــدأ بدراســة الغــاء 

(١٨١٨معاهــدة 
31F

مــن جانــب واحــد، وامــرًا كهــذا، موجــه بــال ريــب ضــد بريطانيــا التــي  )٤
Pالحفاظ على مستعمراتها كانت تعيش هاجس الحرب دومًا لغرض

)
32F

٥(
P. 

                                                           
(2) Quoted in: Adams, op.cit, P.190. 
(3) Ibid. 

". خطــأياعـرتف روسـل يف مذكراتــه، بـان الســماح لالبامـا بــاخلروج مـن مرســاها يف احـواض الســفن يف ليفربـول هــو " )٣(
لـيت محلـت احلكومـة الربيطانيـة املسـؤولية عنـدما واحلق، انه وباملرستون، قد رفضا وبشكل فـظ، كـل الـدعوات االمريكيـة، ا

هذه الدعوات اهانة للحكومة والتاج الربيطـانيني، وال تليـق بكرامـة  عدَّ مسحت لالباما االلتحاق بالبحرية الكونفدرالية. و 
ـــوغةبريطانيـــا وحكومتهـــا، الـــيت اذا مـــا انقـــادت اىل تلـــك الـــدعوات غـــري   ملـــدة، فالشـــك ان عـــار اخلنـــوع ســـيالحقهما املسَّ

 طويلة. 
 Allen, H.C., Great Britian and United States (Ahistory of Anglo-American 
Relation 1763-1945), (NewYork, 1954), P.507. 
 
 
 

على وقوف بريطانيا والواليات املتحدة على احلياد يف حالة نشوب حرب بني أحدمها ودولـة  ١٨١٨معاهدة  نصت )٤(
 حظر بيع السفن واملعدات احلربية ألي من الدولتني املتحاربتني.  ثالثة، ويدخل يف فقرة

Settling Differences with Great Britain (1818), Rappaport, op.cit, PP. 50-52.   
(5)  Allen, op.cit, P.508. 
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تمـــــوز  ٦وزارتـــــه المحافظـــــة الثالثـــــة فـــــي  )Derby )33F١وبعـــــد تشـــــكيل اللـــــورد دربـــــي      
امريكـي بشـأن االبامـا. إال انـه -، ابدى رغبة شـديدة فـي تسـوية الخـالف االنكلـو١٨٦٦

ينبغـي علـى رفض بشدة تصريح سيوارد وزيـر خارجيـة الواليـات المتحـدة الـذي مفـاده: "
ــا ــة  بريطاني ــدمير الســفن التجاري ــات ســلب وت ــدفع وتعــوض عــن عملي العظمــى ان ت

بواســطة الســفن التــي جــرى بناؤهــا فــي مــوانئ صــناعة الســفن البريطانيــة علــى ان 
. حمـل سـيوارد فـي الثالـث عشـر مـن )34F٢("يكون هذا التعويض مبكـرًا وبأسـرع مـا يمكـن

ومـــا نـــتج عـــن هـــذا  محاربـــًا،بريطانيـــا مســـؤولية اعترافهـــا بـــالجنوب طرفـــًا  ١٨٦١آيـــار 
ــراف مســألة االعتــراف مــن معطيــات، إال ان دربــي ســوغ ذلــك، علــى اســاس ان " االعت

 .  )35F٣("مبررة، واصبحت من الماضي
 Reverdyمفاوضـات مطولـة بـين ريفيـردي جونسـون  جرتومهما يكن من امر،      

Johnson )36Fوزيــــر الواليـــــات المتحـــــدة المفــــوض الجديـــــد فـــــي بريطانيــــا، والـــــذي مـــــنح  )٤
حيات مشفوعة بتعليمات محددة بخصوص المعاهدة المرغوب توقيعهـا مـع اللـورد صال

 ٢٧ -١٨٦٨كــــــانون االول  ٩وزيــــــر خارجيــــــة بريطانيــــــا ( )Clarendon )37F٥كالرنــــــدون 
كـــــــانون األول ٩(     ) فـــــــي حكومــــــة غالدســـــــتون الليبراليــــــة االولـــــــى ١٨٧٠حزيــــــران 

                                                           
آذار  ٢ ، رجل دولـة بريطـاين، ولـد يفEdward George Goffrey Stanlyدريب: ادوارد جورج جفري ستانلي  )١(

      )، ١٨٥٩-١٨٥٨)، (١٨٥٢. تــــــــــرأس الــــــــــوزارة لــــــــــثالث مــــــــــرات يف عــــــــــام (١٨٢٠، ودخــــــــــل الربملــــــــــان عــــــــــام ١٧٩٩
 . ١٨٦٩تشرين االول عام  ٢٣)، تويف يف ١٨٦٨-١٨٦٦(

Britannica, Vol.4, P.471.  
(4) Ferrell, Robert H., American Diplomacy, (NewYork, 1986), P.292. 
(5) Adams, op.cit, P.77. 

-١٨٤٥يف انابوليس، اصبح عضواً يف جملس الشيوخ بني االعوام ( ١٧٩٦أيار  ٢١جونسون: دبلوماسي، ولد يف  )٤(
، ســـاعد علـــى بقـــاء ١٨٤٨-١٨٤٦) عـــن واليـــة ماريالنـــد، ســـاهم يف احلـــرب املكســـيكية ١٨٦٨-١٨٦٣)، (١٨٤٩

، اصـبح وزيـراً ١٨٦٥-١٨٦١الل احلـرب االهليـة ماريالند ضمن الواليات املتحدة يف احلـرب االهليـة، اصـبح جنـراًال خـ
 . ١٨٧٦). تويف يف شباط ١٨٦٩-١٨٦٨مفوضاً للواليات املتحدة يف بريطانيا (

Americana, op.cit., Vol.21, P. 1171.  
كـانون   ٢٢، سياسـي، ولـد يف George William Frederick Villiersكالرندون: جورج وليم فردريـك فلـريز   )٥(

، اصــبح ايــرل عــام ١٨٣٣لنــدن، عمــل موظفــاً يف الكمــارك يف دبلــن وبــاريس، وســفرياً يف اســبانيا عــام  يف ١٨٠٠االول 
، اصـبح وزيـر للخارجيـة للمـدة مـن ١٨٥٢-١٨٤٧، اصبح رئيس هليئة التجارة من ١٨٣٩، رجع لربيطانيا عام ١٨٣٨

 . ١٨٧٠حزيران  )٢٧(حىت وفاته يف  ١٨٦٨كانون االول   )٩(
Britannica,  Vol.2, P.965. 
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تــداءات االبامــا وقعــت ) لتســوية النتــائج التــي آلــت اليهــا اع١٨٧٤شــباط  ١٦-١٨٦٨
لــم  انهــا، غيــر ١٨٦٩كالرنــدون فــي الرابــع عشــر مــن كــانون الثــاني-معاهــدة جونســون

ان الفصـل فـي القضـايا المتنـازع عليهـا، يـتم تعالج المسائل بعينهـا، واكتفـت بـالنص "
عن طريق هيئة مشتركة قوامها، اربعة من المنـدوبين مـوزعين بواقـع منـدوبين عـن 

 .)38F١("كل دولة
( ريــب، ان هــذه المعاهــدة كانــت خيبــة أمــل كبيــرة للكــونغرسال     

39F

والــراي العــام فــي  )٢
الواليات المتحدة. ولعل سيوراد اراد تحقيق نصر دبلوماسي، وتسوية نـزاع اسـتمر تسـع 
ســنوات عـــن طريقـــة هيئــة المنـــدوبين المختلطـــة، خاصــة اذا مـــا عرفنـــا ان واليـــة االدارة 

نصــب وزيــر الخارجيــة، شــارفت علــى االنتهــاء، الجمهوريــة التــي يشــغل فيهــا ســيوارد م
ويســتلزم مــن زعامــة الحــزب الجمهــوري االعــداد لالنتخابــات الرئاســية القادمــة، وعليــه، 
فــأن ســيوارد قــد اخفــق تمامــًا فــي اقنــاع بريطانيــا بتحمــل مســؤولياتها عــن االضــرار التــي 

 باما.نجمت عن اعتداءات اال
وزيــر خارجيــة الواليــات المتحــدة الجديــد  )Hamilton Fish )40F٣عبــر هــاملتون فــش      

لــم تعــالج صــلب الموضــوع، وان  هــاعــن رفضــه المعاهــدة العتقــاده ان هنــاك شــعورًا بأن
(المشــاعر االمريكيــة، ال يمكــن تهــدئتها إال بــاعتراف بريطانيــا فــي تحمــل المســؤولية

41F

٤( .
جيـة ان كل أمة لديها الحق، عند بدأ اندالع حـرب اهليـة، وتـدخل اطـراف خار علق "و 

لتزيــد مــن تعقيــد هــذه الحــرب، ان تســأل هــذه الدولــة عــن مســوغات تــدخلها، لتبــرر 

                                                           
(2) Allen, op.cit, P. 501.  

دون تسع ومخسـون شـيخاً مقابـل موافقـة شـيخ واحـد، يف جملـس نكالر -من اجلدير بالذكر، عارض معاهدة جونسون )٢(
 الشيوخ االمريكي. 

Tansill, C.C., Canada-United States Treaty Relation, (NewYork, 1943), PP. 111-113. 
، خترج من جامعة كولومبيا، عضو جملـس النـواب عـام ١٨١٨آب  ٣يف مدينة نيويورك بتاريخ  فش: دبلوماسي، ولد )٣(
) عـــن احلـــزب اجلمهـــوري، ١٨٥١( عـــام )، عضـــو جملـــس الشـــيوخ١٨٤٨-١٨٤٧)، حـــاكم نيويـــورك لألعـــوام (١٨٤٢(

ة   = يف ادارة الـرئيس خالل احلرب االهلية، اصبح قائداً للقوات املدافعة عن والية نيويورك. شغل منصب وزارة اخلارجي
 ، ينظر:١٨٩٣ايلول  ١٩).تويف يف مدينة نيويورك بتاريخ ١٨٧٧آذار  ١٣ -١٨٦٩آذار  ١١غرانت (

Americana, Vol-11, P. 264. 
 (1) Bemis, Samuel Flagg, Adiplomatic History of United States (Henry Holt and 
Company, 1955), P. 407. 
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لمواطنيها وألحزابها، ان مصالحهم وحقوقهم [المواطنون االمريكيون] قد تأثرت فعًال 
 .)42F١("جراء هذا التدخل

رئــيس لجنـــة العالقـــات  )Charles Sumner )43F٢فيمــا حـــذر الشــيخ جـــارلس ســـمنر      
س الشـــيوخ االمريكـــي، مـــن مغبـــة عـــدم تســـوية قضـــية االبامـــا، ففـــي الخارجيـــة فـــي مجلـــ

نحـن ازاء قضـية . بـينَّ ذلـك بـالقول: "١٨٦٩حديث له بتاريخ الثالث عشر من نيسان 
قومية، بـل وعظيمـة فـي تاريخنـا، وقبـل ان ننـاقش كـل االحتمـاالت، البـد ان نتوقـف 

دة بمبلــغ خمســة عشــر امـام ثــالث مســائل، اولهــا، مديونيــة بريطانيـا للواليــات المتحــ
مليون دوالر نتيجة اغراق االباما للعديد من السفن االمريكية. ثانيها، هنـاك خسـائر 

مائــــة وعشـــرون مليـــون دوالر تكبـــدتها االدارة البحريــــة  الـــى غيـــر مباشـــرة تصـــل
االمريكيــة، والتــي تعنــي بشــؤون االســطول البحــري التجــاري االمريكــي نتيجــة لشــل 

دير البضـــائع والســـلع. فضـــًال عـــن تغييـــر الســـفن حركتـــه بســـبب الخشـــية مـــن تصـــ
االمريكية لعائديتها لصالح دول أخرى. ورفعها اعالم تلـك الـدول. ناهيـك عـن زيـادة 

بالواليــات الجنوبيــة جانبــًا  التــأمين البحــري والتجــاري. وثالثهــا، ان اعتــراف بريطانيــا
خص خــالل وبــاأل محاربــًا، والــدعم الواضــح لحكومتهــا عــن طريــق تقــديم المســاعدات

السنتين االخيرتين، ادى الى تكبيد الواليـات المتحـدة خسـائر وصـلت ألربعـة ماليـين 
دوالر، وهي نصف الخسائر بسبب اطالة امد الحرب. واذا كانت بريطانيا عاجزة عن 

عليهـا ان تتخلـى  تسديد تعويضـات هـذه االضـرار، والتـي الحقتهـا بالواليـات المتحـدة
ان كـل وعنـدما أتهـم جـارلس سـمنر بالمبالغـة، اجـاب: " )44F٣("عوضًا عـن المـال عن كندا

 .  )45F٤("شخص يستطيع التخمين ليتأكد

                                                           
(2) Ferrell, op.cit, P.290. 

يف بوســـطن، ختـــرج مـــن كليـــة احلقـــوق يف جامعـــة هارفـــارد عـــام  ١٨١١كـــانون الثـــاين عـــام   ٦مسنـــر: سياســـي، ولـــد يف  )٢(
عن والية ماساشوتس كان مـن ابـرز دعـاة حتريـر  ١٨٧٤-١٨٥٢من  للسنوات، اصبح عضواً يف جملس الشيوخ ١٨٣٣

) ١٨٧١نيســان -١٨٦١جيــة يف جملــس الشــيوخ مــن (آذار العبيــد يف احلــرب االهليــة، اصــبح رئــيس جلنــة العالقــات اخلار 
 على اثر نوبة قلبية.  ١٨٧٤آذار  ١١تويف 

Britannica, Vol.17, P.368.  
(1) Quoted in: Bemis, op.cit, P. 407. 
(2) Quoted in: Ibid. 
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اغلـب الصـحف االمريكيـة هاجمـت  نَّ إقدر تعلق االمـر بـالرأي العـام االمريكـي، فـ     
عبـــــرت عـــــن  NewYork Nationalهـــــذه المعاهـــــدة، فصـــــحيفة نيويـــــورك ناشـــــيونال 

شـــخاص الحمقـــى، والـــذين يفتقـــرون بعـــض االتحفظهـــا، وباســـتهجان، كتبـــت تقـــول: "
للمبــادئ، صــاغوا خطــوط هــذه المعاهــدة، امــا الــذين يؤمنــون بتحســن العالقــات مــع 

كالرنـدون، ليسـت االجابـة -انكلترا [بريطانيا] فليس ثمة شـك، ان معاهـدة جونسـون
("امريكية-على المعرقل الذي يقف امام تطور العالقات االنكلو

46F

١(. 
 ون والبريطانيون لدعوة الشيخ سمنر؟أما كيف نظر االمريكي     
عضــو مجلــس الشــيوخ مبــادرة زميلــه ســمنر رئــيس لجنــة  Candlerوصــف كانــدلر      

فـــي ملـــف  -ســـمنر–لقـــد وضـــع العالقـــات الخارجيـــة فـــي مجلـــس الشـــيوخ بـــالقول: "
امريكيــة، صــك الــرهن علــى عــاتق المســتعمرات البريطانيــة فــي -المفاوضــات االنكلــو

". ولكـن سـمنر ذهـب ن على بريطانيا تحمـل دفـع المبلـغ بكاملـهامريكا الشمالية، واأل 
اذا بعيــدًا، كمــا اوضــح ادامــز الــوزير المفــوض للواليــات المتحــدة فــي بريطانيــا قــائًال: "

وان خطــة …كانــت الحــرب مــن اجــل كنــدا، فــأن االخيــرة تســتحق الحــرب مــن اجلهــا
ازل عـن كنـدا ولكـن اذا مـا كـان يعتقـد ان بريطانيـا سـتتن…سمنر هي خطـة عبقريـة

 .)47F٢("طوعيًا من اجل مطالب االباما فأنه مجنون
امـــا فـــش وزيـــر الخارجيـــة االمريكـــي، فتطلـــع الـــى المســـألة الجوهريـــة فـــي الخـــالف      

امريكـي، وهـو اسـتقالل كنـدا، والـدعوات االخيـرة لضـمها، واسـتنتج عـدم جـدوى -االنكلو
الكنــديين اصــًال ال رغبــة  هــذه الــدعوات المتالحقــة. ويبــدو ان مــرد ذلــك، يعــزى الــى ان

لـــن  الحكومـــة البريطانيـــة أنلهـــم باالنضـــمام للواليـــات المتحـــدة. واالهـــم مـــن ذلـــك كلـــه، 
(تها االمريكية الشمالية تحت أي ظرفاعن مستعمر تتخلى

48F

. وفي سياق متصل، طالـب )٣
بالندم على االقل مـن قبـل بريطانيـا، لينطلـق علـى اساسـه  بريطانيا ان تبِد شعورهافش 

(امريكــي-الخــالف االنكلــو تســوية
49F

. القــى هــذا الطلــب ترحيبــًا فــي االوســاط االمريكيــة )٤
حــــث فيــــه …البريطانيــــة، وكــــان مــــن نتــــائج ذلــــك، صــــدور بيــــان عــــن مجلــــس العمــــومو 

                                                           
(3) Morison, Samuel Eliot, The Oxford History of America People, (London 
University Press, 1965), PP.727-729. 
(4) Quoted in: Allen, op.cit, P. 510. 
(1) Bemis, op.cit, P. 408. 
(2) Morison, op.cit, PP.727-729. 
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الحكومـــة البريطانيـــة علـــى اتخـــاذ التـــدابير التـــي تمنـــع فيـــه بريطانيـــا بنـــاء او تطـــوير او 
(هـي فـي حالـة حـرب تحوير ايـة سـفن ألغـراض حربيـة لمصـلحة دول اخـرى،

50F

، ولعـل )١
 هذا البيان جاء لمنع تكرار قضية االباما.

وزيــر بريطانيــا المفــوض فــي واشــنطن  Adward Thorntonعلــق ادوارد ثورنتــون      
 كنــوععلــى هــوس بعــض السياســيين االمــريكيين بفكــرة الحــاق كنــدا بالواليــات المتحــدة، 

الـب الواليـات المتحـدة االمريكيـة، من التعويض للخراب الذي سـببته االبامـا لتسـوية مط
ــي االحتفــاظ بمســتعمراتها فــي قــائًال: "  ــديها رغبــة جامحــة ف ان بريطانيــا العظمــى ل

امريكا الشمالية، وسوف لن تتخلى عن ذلك، تحت اية طلبات امريكية، ولن نجامـل 
 .)51F٢("اية تصريحات بهذا الشأن، وسنقاوم حتى رغبة كندا باالنفصال

، عبر الرأي العام البريطاني عن قلقه من المشـاعر المضـادة فسهنصعيد الوعلى      
للبريطــانيين التــي ســادت اوســاط عديــدة مــن الشــعب االمريكــي، التــي تســيء للعالقــات 

امريكيــــة، حتــــى ان الواليــــات المتحــــدة كانــــت تنــــوي حســــب ادعــــاء الصــــحافي -االنكلــــو
هـــم كـــانوا ينـــوون ان: " Timesالمحـــرر فـــي جريـــدة التـــايمز  Delanالبريطـــاني ديـــالن 

عقب الحرب االهليـة الُمريعـة، بحـرب اهليـة معنـا، مـع انهـا سـتكون حربـًا أقـل رعبـًا 
ـــًا" (وارهاب

52F

ـــًا فـــي الصـــحيفة  Dikens. امـــا الصـــحفي البريطـــاني دكنـــز )٣ ـــد كتـــب معلق فق
اذا كان االمريكيون ورطونا في حرب منذ زمن بعيد فأن هذا لم يكـن خطأنـا. ذاتهـا: "

وادعائـــاتهم عـــن التعويضـــات ومـــاذا عـــن وعـــودهم أليرلنـــدا،  مـــاذا عـــن تهديـــداتهم
(ومـوقفهم مــن الفينيــان

53F

لقـد نمــت لــديَّ مخــاوف قويــة مــن شــر …، ومــاذا عــن كنــدا)٤
 .)54F٥("قادم يلوح في االفق، وحدث جلل لم يكن في الحسبان

امـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالموقف البريطـــاني ازاء توقعـــات الحـــرب التـــي بـــدأت الصـــحافة      
اســتطيع ان افكــر بعمــق فــي احتمــال عبــر عــن ذلــك ثورنتــون قــائًال: " عهابأنــدالتنــذر 

بريطانيـا العظمـى، ودولـة اجنبيـة  بـينحدوث حرب، وأفكر مليًا، بأن احتمـال الحـرب 
                                                           

(3) Bemis, op.cit, P.408. 
(4) Morison, op.cit, PP. 727-729. 
(5) Quoted in: Allen, op.cit, P. 506. 
 

 . طرق هلذه اجلمعية الحقاً م التسيت )٤(
(2)  Quoted in: Allen, op.cit, P. 506. 
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الواليات المتحدة، يفيض قلبي احساس حـزين،  ضدُأخرى أمٌر وارد. غير ان الحرب 
ــي نفســي االشــمئزاز، ان الحــرب  ــر ف ــات  ضــدويثي المتحــدة ُتعــد جريمــة بحــق الوالي

(المسيحية، انا ال استطيع النظر الى االمريكيين على انهم غرباء"
55F

١(. 
الــوزير المفــوض االمريكــي  John Lothrop Motleyامــا جــون لــوثروب مــوتلي      

الجديــد فــي لنــدن، فقــد اقــر واعتــرف بشــعور االنتمــاء الــى عــرق واحــد، وعلــل الخــالف 
بات التــــي تكتنــــف عالقاتهمــــا فــــي تلــــك اللحظــــات، بعــــدم فهــــم الــــدولتين مــــدى الصــــعو 

اجـــاب كالرنـــدون  ثـــمواهمالهـــا مـــدى توافـــق بعضـــهما لـــبعض، ومـــودة احـــدهما لآلخـــر. 
ـــة " ـــا الثق ـــة ذاتهـــا، وتجمعن ـــك العقلي ـــاد السكســـوني نفســـه، ونمتل ـــك العن ـــا نمتل كالن

المطلقة، وكل واحد منا يدافع عن قضيته الخاصة باالسلوب عينـه، وعنـد خالفاتنـا، 
 .)56F٢("أننا من النوع االغريقي يقابل االغريقيف

بـات الشـيخ سـمنر رئـيس لجنـة الشـؤون لان رد الفعل البريطاني الرسمي، حيـال ط     
الخارجيــة، كــان متوقعــًا، فلــيس هنــاك شــك، مــن ان بريطانيــا ســترفض مطالــب ســمنر، 

لــه ها فــش مــن خــالل محادثاتــه المطولــة مــع ثورنتــون، ومــن خالبوهــذه الحقيقــة اســتوع
 ٣ - ١٨٦٩آذار  ٤( )Ulysses Grant )57F٣غرانــت  اولســيسانتقلــت الــى فكــر الــرئيس 

 .)58F٤(رـسمن عـًال مـه السيئة أصـي عالقتـاثرت فـ)، ف١٨٧٧آذار 

                                                           
(3) Quoted in: Ibid, P.507. 
(4) Quoted in: Ibid. 

، شـارك يف احلـرب املكسـيكية ١٨٢٢نيسـان  ٢٧للواليات املتحـدة، ولـد يف اوهـايو يف  عشر غرانت: الرئيس الثامن )٣(
يف عمله إال ان افراطه يف شـرب اخلمـرة، كـان السـبب  بعد خترجه من االكادميية العسكرية االمريكية، كان ضابطاً خملصاً 

، ١٨٦٣-١٨٦٢عــــامي  Vicksburgيف اســــتقالته، غــــري ان توليــــه قيــــادة احلملــــة العســــكرية علــــى مدينــــة فكســــبورغ  
الشـــمال. فـــاز يف = =حتـــول يف حياتـــه، إْذ شـــجعت لنكـــولن علـــى اختيـــاره قائـــداً لقـــواتنقطـــة واســـتيالئه عليهـــا، عـــدت 

رئاسـته بالتذبـذب ألن معظـم وزرائـه كـانوا غـري كفـوئني ممـا  مـدةعـن اجلمهـوريني، امتـازت  ١٨٦٨عـام  انتخابات الرئاسة
 عاماً. ينظر: ٦٣وله من العمر  ١٨٨٥متوز  ٢٣احلقوا الفساد واالذى بأدارته. تويف يف 

Johnson, op.cit, P.342. 
اندة الـــرئيس غرانـــت بضـــم الـــدومنيكان للواليـــات يعـــزو اخلـــالف الـــذي نشـــب بـــني غرانـــت وبـــني مسنـــر، اىل رفـــض األخـــري مســـ) ٤(

املتحدة، وعندما جرى عرضه من قبل االدارة االمريكية على جملس الشيوخ، مل حيظ بأغلبية الثلثـني مـن اصـوات االعضـاء، الالزمـة 
رئيســـي يف حشـــد القـــراره وفقـــاً للدســـتور االمريكـــي وكـــان لســـمنر بصـــفته رئيســـاً للجنـــة العالقـــات اخلارجيـــة يف جملـــس الشـــيوخ دور 

اللس لرفض معاهدة الضم، مما دفع الرئيس غرانت اىل طرد مونلي وزير الواليـات املتحـدة يف لنـدن، بعـد رفضـه االسـتقالة يف متـوز 



 التمهيد 

 ١٦ 

على ما تقدم، برزت نظرة واقعية لـدى الخارجيـة االمريكيـة لتسـوية الخالفـات  بناءً      
ي اصـرَّ علـى تنـازل بريطانيـا عـن امريكية علـى النقـيض مـن رغبـة سـمنر، الـذ-االنكلو

كنــدا شــرطًا اساســيًا للتفــاوض بــين الطــرفين، ممــا دفــع الــرئيس غرانــت عــزل ســمنر عــن 
. وعلــى أيــة بهــا رد مــونليطــها التــي نفســرئاســة لجنــة العالقــات الخارجيــة، وبالطريقــة 
امريكيـــة علـــى قضـــية االبامـــا بـــل بـــرزت -حـــال، فلـــم يتوقـــف تـــدهور العالقـــات االنكلـــو

الفية ُأخرى، ابرزها هجـوم الفينيـان علـى كنـدا، وقضـية الصـيد علـى السـواحل قضايا خ
وبعـض الجـزر  San Juanالكندية، فضًال عن الخالف بشأن تابعية جزيرة سـان جـوان 

Pالصغيرة

)
59F

١(
P. 

(في ايرلندا ١٨٥٨قدر تعلق االمر بالفينيان، ظهرت عام      
60F

، حركة ثوريـة عرفـت )٢
 Johnها جـــون اوماهـــاني يوابـــرز مؤسســـ Fenian Societyبأســـم جمعيـــة الفينيـــان 

Omhany )61F٣(  وجـــيمس ستيفنســـنJames Stephensen )62Fوجـــدت تعـــاليم كـــل مـــن )٤ ،
ـــدا مـــن الحكـــم البريطـــاني عـــن  ـــى تحريـــر ايرلن اوماهـــاني، وستيفنســـن، التـــي نصـــت عل

                                                                                                                                                                      
والــذي عــدها مــونلي: "تصــرف بشــع وغــري عــادل" وعلــق ادامــز علــى ذلــك، بــالقول: "لــيس هنــاك رجــل يســتطيع ان خيــدم  ١٨٧٠

 د من التفاصيل عن معاهدة الضم. سيدين يف آٍن واحٍد" ملزي
Grant’s Appeal for the Annexaton of Santo Domingo May 31, 1870, 
Documents of American History, edited by: Commager, Henry Steele, 
(NewYork, 1949), Doc.No.279, P.63-64.  
(1)  Allen, op.cit, P. 507. 

   الـــف )٨٤,٤٢١(الربيطانيـــة تبلـــغ مســـاحتها الكليـــة  رتقـــع اىل الغـــرب مــن اجلـــز  االطلســـي، ايرلنــدا: حزيـــرة يف احملـــيط )٢(
. يفصلها عن انكلرتا البحر االيرلندي، تتكون ادارياً من أربعة اقاليم: السرت يف الشمال الشرقي، كونوت يف الغرب، ٢كم

 :للتفاصيلابة الست ماليني ونصف. قر  ١٨٦٨منسرت يف اجلنوب، لينسرت يف الشرق، بلغ عدد سكان ايرلندا عام 
، اطروحة دكتـوراه غـري منشـورة،  ١٩٤٩-١٨٢١محود البديري، التطورات السياسية يف ايرلندا اجلنوبية  علي علي حسني

 . ١١، ص١٩٩٩ كلية الرتبية، اجلامعة املستنصرية
، ١٨٦٥اىل نيويـورك يف عـام  ، عمـل علـى تأسـيس مجعيـة الفينيـان، غـادر١٩١٦اوماهاين: وطين ايرلندي، ولـد عـام ) ٣(

 .١٨٧٧تويف عام 
Britannica, Vol.7., P. 529.  

، غــري انــه متكــن مــن اهلــرب اىل الواليــات ١٨٦٥ستيفنسـن: وطــين ايرلنــدي، قــاد فــرع الفينيــان يف ايرلنــدا، اعتقـل عــام  )٤(
 .١٨٦٦املتحدة عام 

 . ٥٨سابق، صالصدر املالبدري، 
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(طريق الثورة المسلحة صدى واسعًا في ايرلندا ونيويورك
63F

، ونجحـا فـي كسـب اعضـاء )١
بعـد هروبهمـا  ستيفنسـنية السيما فـي نيويـورك التـي اسـتقر فيهـا اوماهـاني و جدد للجمع

مــن ايرلنــدا، إْذ اســتقطبت حــركتهم تعــاطف اعضــاء الكــونغرس، ورجــال اعمــال ومــدراء 
مصـــارف مـــن ذوي االصـــول االيرلنديـــة. ولـــذلك نجحـــت جمعيـــة الفينيـــان فـــي اســـتدراج 

مــــن الخدمـــــة فــــي الجـــــيش  ، الـــــذين ســــرحوامـــــن أصــــول ايرلنديــــةالجنــــود االمــــريكيين، 
االتحادي، وشرعت الجمعية في نيويـورك ألنجـاز هـذه الخطـة. ففـي االول مـن حزيـران 

نجحــت الفينيــان فــي قيــادة قــوة مــن المتطــوعين بــأمرة الجنــرال جــون  ١٨٦٦مــن العــام 
John وهو عسـكري امريكـي متقاعـد مـن اصـول ايرلنديـة، الـى البـر الكنـدي، وتمكنـت ،
ـــدات الحدوديـــة، بعـــد  حزيـــران الثـــاني مـــنفـــي  مـــن بســـط ســـيطرتها علـــى عـــدد مـــن البل

مواجهــة ســريعة مــع افــراد مــن قــوات الحــدود الكنديــة، وآلــت الــى هــزيمتهم وفــرارهم الــى 
Pالداخل الكندي

)
64F

٢(
P. 

تالحـــــق هـــــذه االحـــــداث، وضـــــعت  االدارة الجمهوريـــــة للـــــرئيس انـــــدرو جونســـــون      
Andrew Johnson )65( )١٨٦٩آذار  ٣-١٨٦٥نيســان  ١٤Fبموقــف حــرج، الســيما )٣ ،

وان البحريــة االمريكيــة لــم تتخــذ اجــراءًا فعــاًال اليقــاف تســلل الفينيــان لــذا اتخــذت هـــذه 
قويــًا ومــؤثرًا بالتنســيق مــع الســلطات البريطانيــة فــي كنــدا مــن اجــل انهــاء  االدارة موقفــاً 

مشــروع غــزو كنــدا مــن قبــل الفينيــان. غيــر ان تحــرك قــوات مــن الجــيش البريطــاني فــي 

                                                           
(3) Woodward E.L., The Age of Reform 1815-1870, (Oxford the Clarendon 
Press, 1939), PP. 160-166. 
(2) Ibid. 

 للتفاصيل:
Robert, E.F, Ireland and American, (London, 1931).  

شــــباط  ١٢زعة، الــــرئيس الســـابع عشــــر لواليــــات املتحــــدة االمريكيــــة، ولــــد يف نـــــجونســـون: رجــــل دولــــة، مجهــــوري ال ) ٣(
 =، خلفاً هلا نيبال هاملن، مث١٨٦٥نيسان  ١٤ –آذار  ٤ن ـالرئيس ابراهام لنكولن م، شغل منصب نائب ١٨٠٨

 
 
حزيـران  )١يف () تـويف ١٨٦٩آذار  ٣-١٨٦٥نيسان  ١٤خلف الرئيس لنكولن يف رئاسة االدارة اجلمهورية للمدة (= 

١٨٩٥ . 
Johnson, op.cit, P.819. 
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صــــوب البلــــدات الحدوديــــة (المحتلــــة) مــــن قبــــل متطــــوعي الفينيــــان، دفعهــــم الــــى  كنــــدا
(التراجع والعودة الى نيويورك، مما آثار شكوكًا حول مغزى عملية (التعرض) هذه

66F

١(. 
ارادوا مــــن هــــذه العمليــــة تفعيــــل نشــــاط فروعهــــا  الحركــــةواغلــــب الظــــن، ان قــــادة      

و تــوريط بريطانيـــا فـــي حـــرب مـــع الواليـــات المناهضــة لـــالدارة البريطانيـــة فـــي ايرلنـــدا، أ
المتحدة، مما يزيد فرصة حصول االيرلنديين على استقاللهم وربما اعتقد قـادة الفينيـان 

 ان احتالل كندا سيكون رهينة بأيديهم مقابل تحرير ايرلندا.
ـــان تجـــاه جارهـــا نفســـه وفـــي الشـــأن       ـــديون شـــعور بعـــدم الثقـــة واالطمئن انتـــاب الكن

د غزو الفينيان لكنـدا، وبـروز اصـوات دعـت لضـم كنـدا للواليـات المتحـدة، الشمالي، بع
ان تقســيم امريكــا "  )Benjamin Franklen )67F٢علــى اســاس مقولــة بنجــامين فــرانكلين 

امريكيـة، ان -الشمالية أمرًا غير طبيعي، وان السالم سوف لن يعم العالقات االنكلو
ر ووزيــر الخارجيــة ســيوارد ضــمن . ويمكــن ان نضــع الشــيخ ســمنبقــت كنــدا بريطانيــة"

االخيــرة  ممؤيــدي هــذا الطــرح، وأمــل االول بتخلــي بريطانيــا عــن كنــدا، ومــن ثــم انضــما
بـــين االوســـاط االمريكيـــة، بـــأن:  شـــائعاتســـلميًا للواليـــات المتحـــدة، وروجَّ الجمهوريـــون 

االنكليــز الصــغار قــد ضــجروا مــن كنــدا ومشــاكلها، وانهــم بشــوق ولهفــة لالنســحاب "
وعلــى ايــة حــال، عبــر الجانــب البريطــاني، المتمثــل بـــ الجماعــات العماليــة عــن  ".منهــا

(رغبتــه باالنســحاب البريطــاني مــن كنــدا، لعــدم جــدواها االقتصــادية
68F

. وعلــى مــا يبــدو، )٣
بفـوز الكونفـدراليين فـي مقاطعـة نيـو  ١٨٦٦فأن مستقبل كندا قد افرزتـه انتخابـات عـام 

. إْذ سـرعان مـا ارسـلوا وفـدًا Novescotiaا ونوفا سـكوت New Brunswickبرونزويسك 
ـــــى لنـــــدن ل وانتـــــاريو  Quebecرض االتحـــــاد مـــــع المقـــــاطعتين االخـــــريتين كوبيـــــك غـــــال

Ontario وبعـــد مفاوضـــات بـــين منـــدوبين عـــن المقاطعـــات، ومنـــدوبين عـــن الحكومـــة ،
                                                           

(1) Morison, op.cit, PP. 727-729. 
يف بوسـطن، مـن عائلـة متوســطة  ١٧٠٦كـانون الثــاين   ١٦عــامل، وفيلسـوف، ولـد يف و  : رجـل دولـة امريكـيفـرانكلني )٢(

عمل  ١٧٢٩ألمتام دراسته، وبعد عودته عام  ١٧٢٤، سافر اىل لندن عام ١٧١٨املستوى. درس يف هافارد منذ العام 
. عضو الكونغرس االول للشعب االمريكي صحفياً يف صحيفة بنسلفانيا كارتل، وبعد سنوات قليلة اصبح رئيس حتريرها

. تـرأس ١٧٧٥، عضـو الكـونغرس الثـاين الـذي عقـد يف فيالدلفيـا يف أيـار ١٧٧٤الذي عقد يف فيالدلفيـا يف ايلـول عـام 
 . ١٧٧٦متوز  ٤بيان االستقالل الذي اعلن بشكله النهائي يف  غةجلنة مخاسية لصيا

Americana, Vol.12, PP.8-11. 
(1) Morison, op.cit, PP. 727-729. 
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فـي  )Dominon of Canad )69F١والبرلمـان البريطـانيين، آلـت الـى تكـوين دومينيـون كنـدا 
-١٨٣٧( )Victoria )70F٢، الــذي حظــّي بموافقــة الملكــة فكتوريــا ١٨٦٧مــن تمــوز  االول

 ) التي منحت اسنادها الكامل له.١٩٠١
اذا عرفنـــا ان االطـــار  الســـيماكيـــف نظـــرت الواليـــات المتحـــدة لهـــذا الـــدومينيون ؟      

 البرلمــاني لهــذا الــدومينيون، مشــابه تمامــًا لــذلك الموجــود فــي بريطانيــا؟ وحتــى تســميتها
دومينيـــــون كنـــــدا الملكيـــــة. أصـــــدرت لجنـــــة العالقـــــات الخارجيـــــة فـــــي مجلـــــس الشـــــيوخ 

ــدومينيون ، جــاء فيــه: "نفســهاالمريكــي، بيانــًا فــي منتصــف تمــوز مــن العــام  ان هــذا ال
مصدر قلق لنا، ألنـه وّلـد علـى أسـس ملكيـة، فضـًال عـن وجـود وزارة تابعـة للعـرش 

رفض اقامــة انظمــة ملكيــة فــي البريطــاني، وهــذا مــا يتعــارض مــع سياســتنا التــي تــ
. وعلى الجانب الرسمي، فأن الرئيس جونسـون، لـم يعـر انتباهـًا )71F٣("نصف الكرة الغربي

، ولــم ُيلحــظ انســجامًا مــع الســير جــون الكســندر معــه لهــذا الــدومينيون، ولــم يبــِد تعاونــاً 
تمــوز  ١(         رئــيس وزراء كنــدا  )John Alexander Macdonald )72F٤ماكدونالــد 

                                                           
ربيطانيا مستعمرات اىل الشمال من الواليات املتحدة، هي كندا السفلى، كندا العليا، جزيرتا االمري ادوارد ونيو لكان   )١(

فوندالنــد، نيــو برونزويســك، نوفلســكوتا، وكــان اكثــر ســكان كنــدا الســفلى مــن اصــل فرنســي، ومــن مث بــدأوا الثــورة ضــد 
قضـاء االخـرية علـى الثـورة، اقامـت احتـاداً مجـع بـني كنـدا العليـا وكنـدا السـفلى، لـه  من رغمال على، و ١٨٣٧بريطانيا عام 

، مت دمج بقية املستعمرات الربيطانية لتصبح كندا دومينيوناً ١٨٦٧ادارة وجملساً للنواب حتت النفوذ الربيطاين. ويف العام 
 التاج الربيطاين.  ظليف 

Colbourne, Maurice, American and Britain, (London, 1941), P.29. 
يف  ١٨١٩مــايس  ٢٤فكتوريــا: هــي ملكــة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وايرلنــدا، وامرباطــورة اهلنــد، ولــدت يف  )٢(

وهــي االبنــة  Alexandrina Victoria، ومسيــت عنــد تعميــدها الكســندرينا فكتوريــا Kensingtonقصــر كينســتغنت 
ووالــدتا االمــرية مــاري لــويس  George 111االبــن الرابــع للملــك جــورج الثالــث  Kent الوحيــدة الدوارد دوق كنــت

حزيــران  ٢٨، وتوجــت يف ١٨٣٧حزيــران  ٢علــى العــرش يف  William IVفكتوريــا، خلفــت ابــن عمهــا ولــيم الرابــع 
بـت منـه تسـعة ، واجناملـاينمـن ابـن خاهلـا االمـري الـربت، وينحـدر مـن اصـل  ١٨٤٠ملكة بريطانيا، تزوجت سـنة  ١٧٣٨

 . ١٩٠١كانون الثاين   ٢٢ابناء وبنات. توفيت يف 
Cecil, Algermon, Qeen Victoria and Her Prime Minsters, London: (Eyre & 
Spottiswood, 1953), P.7-35. 
 
(1) Morison, op.cit, PP.727-729. 

اىل  أســـرته، هـــاجرت ١٨١٥الثـــاين  كـــانون  ١١ماكدونالـــد: رجـــل دولـــة كنـــدي، ولـــد يف غالســـكو (اســـكتلندا) يف  )٤(
قوق احلاونتاريو (كندا)، وله من العمر مخس سنوات، تعلم يف مدرسة القواعد امللكية يف كينغستون، ودخل اىل مدرسة 
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الحكومـــة البريطانيــــة شـــارلز ســــتانلي  عينـــت)، فيمــــا ١٨٧٣تشـــرين الثـــاني  ٥-١٨٦٧
) ١٨٦٨تشـــرين الثـــاني  ١٤-١٨٦٧تمـــوز  ١( Charles Stanly Monckســـك نمو 

(حاكمًا عامًا على كندا نيابة عن الملكة فكتوريا
73F

١(. 
امــا فيمــا يتعلــق بمشــاكل الصــيد فــي الميــاه الكنديــة، فكــان قــرار الســلطات الكنديــة      

، نتـائج وخيمـة علـى مصـالح ١٨٦٥بالغاء حقوق الصيد فـي مصـائدها فـي اوائـل عـام 
الصــيادين فــي الشــمال الشــرقي مــن الواليــات المتحــدة. وعلــى الــرغم مــن ان الســلطات 
الكنديـــة ادعـــت لنفســـها مظهـــر المســـؤول، وان لـــديها الرغبـــة فـــي الموافقـــة علـــى انشـــاء 

(بالصــيد مقابــل اجــرةوتصــديق نظــام الرخصــة، الــذي يســمح لالمــريكيين 
74F

. وعليــه فقــد )٢
ن غــلا -مــن جانبهــا معاهــدة مارســي ١٨٦٥الغــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي أذار 

Marcy-Elgin  ١٨٥٤والموقعــة عــام)
75F

ان هــذا القــرار يعبــر عــن مــدى التــوتر يبــدو . )٣
ت في العالقات بين الواليات المتحدة االمريكية وكندا، وهي رسالة امريكيـة لكنـدا، عبـر 

فيهـــا عـــن امتعاضـــها الشـــديد مـــن الســـلطات الكنديـــة نتيجـــة الغـــارات التـــي شـــنها بقايـــا 
القوات الجنوبية، انطالقًا مـن االراضـي الكنديـة ضـد ُمـدن الشـمال فـي االشـهر االخيـرة 

 من الحرب.
لمواجهــة و  حيــال ذلــك لالقتصــاد الكنــدي، مــؤثرة ان الغــاء المعاهــدة، كــان ضــربة     

ق غيــر ائــصــيادين االمــريكيين، الــذين كــانوا يفضــلون الصــيد بطر خروقــات الكثيــر مــن ال
ـــة، و   االمـــريكيين صـــدرت الســـلطات الكنديـــة اوامرهـــا بضـــرورة ابتعـــاد الصـــياديناقانوني

نديـة بسـتة زوارق بحريـة كن مياهها االقليمية، وزودت الشرطة البحريـة العثالثة اميال 

                                                                                                                                                                      
صــدور قــانون امريكــا الشــمايل الربيطــاين الــذي اقرتــه ب، ١٨٦٢-١٨٥٨. عــني حاكمــا لكنــدا الســفلى ١٨٣٠عــام  فيهــا

لكنـدا. وافتــه املنيـة يف اوتــاوا  وزراء ، اصـبح ماكدونالـد اول رئــيس١٨٦٧ل كنــدا دومينيونـاً عــام امللكـة فكتوريـا الــذي جيعـ
 . ١٨٩٥حزيران  ٦(كندا) يف 

Britanicca, Vol-14 , P.37.  
(1)  Morison, op.cit, PP. 727-729.  
(4) Allen, op.cit, P. 508. 

خلارجي مع ا بنودها منح كندا رعاية الدولة االفضل يف التعاملمن اجلدير بالذكر، ان املعاهدة تضمنت يف واحد من  )٣(
 الواليات املتحدة. 

Allen, op.cit, P. 449.  
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(العتراض الصيادين االمـريكيين
76F

ك شـعر الكنـديون انهـم خسـروا ذلـ مـن رغمعلـى الـ. و )١
تجارتهم الحرة مع الواليـات المتحـدة فـي مجـاالت عـدة. ولـذلك اقـدموا علـى ربـط مسـألة 
الصـــــيادين بمســـــألة التجـــــارة المتبادلـــــة، وبعبـــــارة ُأخـــــرى عـــــدوا ان اســـــتغالل الصـــــيادين 

-االمريكيين للمياه الكندية نوعـًا اخـر مـن التبـادل التجـاري. ان تـوتر العالقـات الكنديـة
 NewYork Timesاالمريكيــة، اصــبح جليــًا للعيــان حتــى ان صــحيفة نيويــورك تــايمز 

ان هنـــاك تـــوترًا تصـــف هـــذه العالقـــات قائلـــة: " ١٨٦٦كتبـــت فـــي شـــهر كـــانون االول 
"، فيمــا وصـف الــوزير االمريكــي االمريكيــة منــذ عــام-شـديدًا يشــوب العالقــات الكنديــة

فــظ موقــف كنــدا بأنــه " Robert C. Sekenkالمفـوض فــي لنــدن روبــرت ســي. ســكينك 
ــ)77F٢("ومهــين الــوزير البريطــاني المفــوض فــي واشــنطن، اقتــرح  نَّ إ. وفــي الوقــت نفســه، ف

ــــاه  ــــدولتين، مقابــــل فــــتح المي ــــين ال ــــادل التجــــاري ب ــــد التب ــــى الجانــــب االمريكــــي تجدي عل
االقليميــة الكنديــة للصــيادين االمــريكيين، وفــي الوقــت الــذي تجاهلــت الواليــات المتحــدة 

(لى مساومةربطت موافقتها بالحصول عكندا  نَّ إمقترح، فهذا ال
78F

٣(. 
-اما القضية االخيرة في العالقات البريطانيـة االمريكيـة تتمثـل فـي النـزاع االنكلـو     

بـــين  ١٨٤٦امريكـــي بشـــأن جزيـــرة ســـان جـــوان. نشـــأ هـــذا النـــزاع كأحـــد نتـــائج معاهـــدة 
(الواليات المتحدة وبريطانيا

79F

طقة اوريغون، واحتوت المعاهـدة ، التي تضمنت تقسيم من)٤
ـــى  ـــانكوفر" وعل ـــارة عـــن اراضـــي وجـــزر ف ـــاة تفصـــل الق ـــاك "قن ـــى ان هن فقـــرة اشـــارت ال

) اصـــل المشـــكلة، ألن الحقيقـــة كانـــت هنـــاك قناتـــان االولـــى: قنـــاةكلمـــة ( نَّ إالعمـــوم، فـــ
وتعــود ملكيتهــا الــى الواليــات المتحــدة، بينمــا تقــع الــى الشــرق منهــا قنــاة  Haroهــارو 

                                                           
 صياد امريكي خمالف. ينظر: )٤٠٠(  خالل الثالث االشهر االوىل مت حجز  )١(

Morison, op.cit, PP.727-729. 
(2) Adams, op.cit, P. 127. 
(3) Ferrell, op.cit, P. 293. 
 
 
 
 

الـذي كـان ميثـل خــط احلـدود الفاصـل بـني الــدولتني،  ٤٩نـص واحـد مـن بنـود املعاهــدة علـى االعـرتاف خبـط العــرض  )٤(
 فأصبحت املناطق الواقعة اىل جنوب هذا اخلط ياستثناء فانكوفر جزءاً من الواليات املتحدة. 

The Oregon Treaty, June 15, 1846, Commager, op.cit, Doc-No.169, PP.311-
312.  
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ــ ، التــي ترجــع ملكيتهــا الــى بريطانيــا، ومــا بــين القنــاتين، العديــد مــن Rosarioو روزاري
نـزاع بـين سـكانها بشـأن الأدت الـى الجزر واالراضي واكبرها جزيرة سـان جـوان، والتـي 

تبعيتهــا، ومــن اجــل تهدئــة هــذا النــزاع، اتفقــت بريطانيــا والواليــات المتحــدة علــى االدارة 
، ومنـذ ذلـك الوقـت، فـأن الرعايـا البريطـانيين فـي ١٨٦٠المشتركة لسان جوان في عام 

مجــــرى مـــائي، ممــــا اثــــار مخــــاوف بمســـتعمرة كولومبيــــا البريطانيــــة، دعـــوا الــــى ربطهــــا 
االمـــريكيين، مـــن ان بريطانيـــا ستســـتغل الحاجـــة الســـتراتيجية لمســـتعمرة كولومبيـــا لســـان 

(جوان لالستيالء عليها
80F

١(. 
رجيــــة الواليــــات المتحــــدة وبنــــاًء علــــى الشــــأن نفســــه، اســــتنتج فــــش وزيــــر خا فــــيو      

المناقشات السابقة، ان أية مفاوضات مستقبلية البد ان تنعقد في واشنطن. ففـي ايلـول 
، قـرر فــش االســتفادة مــن المفاوضــات التمهيديــة، والتــي اســتمرت فــي العاصــمة ١٨٧٠

 John، وشــارك فيهــا عــن الجانــب البريطــاني جــون روز ١٨٦٥االمريكيــة منــذ عــام 

Rose ، ،وزير المالية الكندية، وجزء منها ثورنتون، ومـن اجـل انجـاح هـذه المفاوضـات
ــــوزراء البريطــــاني غالدســــتون ووزيــــر الخارجيــــة  ودفعهــــا لألمــــام فقــــد اوصــــى رئــــيس ال

(هذا الغرض والسفر الى واشنطنلكالرندون الى تذليل الصعاب، وتشكيل لجنة 
81F

٢(. 
نغرس فـي الخـامس مـن كـانون االول وفي رسالة الرئيس غرانت السنوية الـى الكـو      

، عبــــر الــــرئيس عــــن احباطــــه وتشــــائمه مــــن الموقــــف البريطــــاني ازاء الخــــالف ١٨٧٠
امريكـــي، وأوصـــى بتشـــكيل لجنـــة لتســليط الضـــوء علـــى االضـــرار التـــي لحقـــت -االنكلــو

بالواليـــات المتحـــدة، وطلـــب مـــن الكـــونغرس دعـــم هـــذه اللجنـــة فـــي أيـــة مطلب،ومنحهـــا 
(ى ضد أية دولة اجنبيةصالحيات، واقامة دعاو 
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ويبدو ان هذا االقتـراح،  -بريطانيا– )٣
قـــد ولـــدَّ الكثيـــر مـــن المخـــاوف لـــدى البريطـــانيين. ففـــي الســـادس والعشـــرين مـــن كـــانون 

، اقتــرح الســير ادوارد ثورنتــون الــوزير البريطــاني المفــوض فــي واشــنطن ١٨٧١الثــاني 
ـــا مشـــتر  ـــأليف لجنـــة علي ـــة االمريكـــي فـــش، ت ـــر الخارجي ـــامن مـــن علـــى وزي كة. وفـــي الث

                                                           
(2) Ferrell, op.cit, P. 294. 
(3) Morison, op.cit, PP.727-729.  
(1) Morison, op.cit, PP.727-729.  
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 ٢٣ 

ـــار ـــين الجـــانبين، ١٨٧١أي ـــ ، وقعـــت معاهـــدة واشـــنطن ب ـــدًا يوأربعـــ اً وتضـــمنت ثالث ن بن
(تعاطت مع شتى مواضيع النزاع، وناقشتها ثالث اطراف مختلفة فعليًا وواقعياً 
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١(  . 
ادركــت اللجنــة ان هــذه المعاهــدة، البــد ان تحظــى فــي النهايــة بموافقــة الكــونغرس      

رلمــــــان البريطــــــاني، والمجلـــــــس التشــــــريعي لجزيــــــرة ادوارد البريطانيـــــــة، االمريكــــــي، والب
والمجلــس التشــريعي لنيوفاوندالنــد، وكــان اقرارهــا انجــاٌز يعــزى الــى ماكدونالــد بالــذات، 
وذلــك الن المعاهــدة واجهــت المعارضــة االقــوى فــي كنــدا، إْذ ان كنــدا شــعرت بضــعف 

وبـــذلك مـــن المحتمـــل ان تكــــون  وضـــعها الجديـــد المتمثـــل باالســـتقالل الــــذاتي الفعلـــي،
امريكــي، وهكــذا فخــالل المفاوضــات، كــان ماكدونالــد -التفــاق انكلــو ضــحيةمصــالحها 

، كانـت نفسـهصعيد ال. وعلى )84F٢("اشبه بزنجي واقف على السياجوكما وصف نفسه: "
الــــب االبامـــــا، القضــــية الرئيســـــة بــــين بريطانيـــــا طالمطالــــب بالتعويضــــات المعروفـــــة بم

ة، وجـــرى التعامـــل معهـــا فـــي اول ســـبعة بنـــود مـــن المعاهـــدة، احتـــوى والواليـــات المتحـــد
االول منهــا علــى كلمــات قبلتهــا الواليــات المتحــدة علــى انهــا اعتــذار بريطــاني، إْذ نــص 

ان يعبروا بـروح وديـّة …لقد خولت جاللة ملكة بريطانيا، مفوضيها الساميينعلـى: "
بامـا بغـض النظـر عـن أي عن الندم الذي تشعر به حكومة جاللتها تجـاه هـروب اال

ظــرف كــان، وهــروب ســفن اخـــرى مــن المــوانئ البريطانيــة، وٕازاء عمليــات الســـلب 
. مــع تشـكيل هيئـة قضــائية مـن الواليـات المتحــدة، والنهـب التــي ارتكبتهـا هــذه السـفن"

 دراســـةبريطانيـــا، ايطاليـــا، سويســـرا، البرازيـــل، لتجتمـــع باســـرع وقـــت ممكـــن فـــي جنيـــف ل
(تضعها الحكومات امامها وتتخذ القرار بشأنهاجميع المسائل التي س
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وحسم امر هذه  )٣
المســـائل جميعهـــا بالتصـــويت باالغلبيـــة، وبنـــاًء علـــى اصـــرار المفوضـــين االمـــريكيين، 

                                                           
كــان الوفــد االمريكــي يتــألف مــن فــش، صــاموئيل نيلســون، عضــو احملكمــة العليــا االمريكيــة، والقاضــي ايبنزيــر هــاور   )١(

كينك، الوزير املفوض اجلديد للواليات املتحدة يف لندن، والشيخ جـون النائب العام يف ادارة غرانت، واجلنرال روبرت س
اين فيتألف من اللورد رايبـون عضـو حكومـة االحـرار، وأم.برينـارد اسـتاذ القـانون طوليامز من والية اورغون. اما الوفد الربي

ورثكوت رئيس شركة هادسن باي، الدويل يف جامعة اكسفورد، وادوار ثورنتون وزير بريطانيا املفوض يف واشنطن، وفورد ن
 وجون ماكدونالد رئيس وزراء كندا. 

Bemis, op.cit, PP.408-410. 
(3) Quoted in: Allen, op.cit, P.511. 
(1) Treaty Relative to Claims, Fishers, Navigation of St. Lawren, ETC., 
American Lumber on the River John, Boundary, Document of American 
Diplomacy, edited by: Gambone, Michael D., (NewYork, 2001), PP.105-107. 
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 ٢٤ 

اتفق المفاوضون على ثالث احكام وجـاء فـي البنـد السـادس سـتكون الحكومتـان ملزمـة 
(لالنضمام اليها بهذه االحكام ومراعاتها واعالم الدول البحرية، ودعوتها
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١(. 
يتضح ممـا تقـدم ان هـذه المعاهـدة عـدت نصـرًا دبلوماسـيًا لبريطانيـا، علـى اسـاس      

انها الزمـت القـوة البحريـة االمريكيـة بمحاولـة استحصـال موافقـة القـوى البحريـة اُألخـرى 
ويمثـــل هـــذا تفســـيرًا دقيقـــًا للواجـــب الحيـــادي، وعليـــه مثلـــت هـــذه المعاهـــدة عائقـــًا ضـــد –

 سات القوة البحرية في أي خالف قد تخوضه.ممار 
ال يمكــن ان توافــق آخــر نــص علــى ان الحكومــة البريطانيــة " طرافــق المعاهــدة شــر     

على القوانين االنفة الذكر بوصفها بيانًا لمبادئ القانون الدولي النافـذ المفعـول فـي 
ومــــة ، بيــــدَّ ان الحك")١الــــب المــــذكورة فــــي البنــــد (طوقــــت يتــــزامن مــــع ظهــــور الم

البريطانية، ومن اجل ان تبرهن على رغبتها في تعزيز العالقـات الوديـة بـين الـدولتين، 
ارتــأت وضــع فقــرة مقنعــة مســتقبلية توافــق علــى انــه، عنــد حســم القضــايا بــين البلــدين، 
ـــل بريطانيـــا فـــي العمـــل  ـــد للقضـــاة ان يعـــدوا بـــأن تكُف والناجمـــة عـــن هـــذه المطالـــب الب

Pا فــي هــذه القــوانين أمــٌر مفروغــًا منــهبموجــب المبــادئ المنصــوص عليهــ

)
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٢(
P مــاذا يعنــي .

هــذا ؟ انــه يعنــي وببســاطة، ان بريطانيــا ونتيجــة لرغبتهــا الحقيقيــة فــي عالقــات وطيــدة 
مع الواليـات المتحـدة، كانـت مقتنعـة بالخضـوع، بحكـم القـانون المنصـوص عليـه، وهـذا 

البامـا، انهـا اا فيمـا يخـص لم يكن تنازًال عاديًا، بل كـان فـي الحقيقـة أمـر البـد منـه، أمـ
اجــل حفــظ مــاء  قـد اعترفــت فعليــًا بــذنبها قبــل انعقــاد المحكمــة، لكنـة يعنــي ايضــًا، ومــن

وجههـــا وكرامتهـــا، لـــم تعتـــرف ان هـــذا قـــد كـــان فـــي الواقـــع القـــانون آنـــذاك، فقـــد فعّلتـــه 
 بوصفه عقد عام، ال بوصفه تنازل عن حق.

ألن  ؛فــــي موافقتهــــا علــــى هــــذه البنــــود تنــــازالً قــــدمت الواليــــات المتحــــدة  يظهــــر ان     
المطالـــب المســـتندة الـــى اعتـــراف بريطانيـــا المزعـــوم الـــذي اكتمـــل قبـــل اوانـــه بالمشـــاركة 

                                                           
هــذه االحكــام هــي اوًال: بــذل مــا يكفــي مــن اجلهــود ملنــع تغيــري املظهــر اخلــارجي ألي ســفينة ضــمن ســياق ســلطتها   )١(

ضــد دولــة، هــي معهــا يف ســلم. القضــائية، وتســليح هــذه الســفينة او جتهيزهــا، ان كــان يف النيــة اســتخدامها لشــن حــرٍب 
ثانياً: عدم استخدام املوانئ واملياه االقليمية، قاعدة للعمليات البحرية ضد دولة اخرى. ثالثاً: منع اية خروقات تطال ما 

 ورد يف (اوًال، ثانياً). 
The Treaty of Washington Treaty (1871), Rappaport, op.cit, PP. 111-114. 
(2) Ibid. 
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 ٢٥ 

الحربيـــة لالتحـــاد قـــد ُأســـقطت كليـــًا، ولـــم يســـمح بهـــا مجـــددًا، فكـــان هـــذا تنـــازًال حكيمـــًا، 
ثمــة خطــأ، سياســيًا بالنســبة للممثلــين االمــريكيين، ألن قضــيتهم كانــت ضــعيفة للغايــة. و 

المطالــب. المباشــرة مقابــل  تحــددال يمكــن تداركــه فــي هــذه المعاهــدة، أال وهــو انــه لــم 
ــــد البريطــــانيون، ان هــــذه منهــــا يــــر المباشــــرةغ ــــة بقضــــية االبامــــا، وربمــــا اعتق ، المتعلق

المطالب قد ُأسقطت، فيما كان اعتقاد االمريكيون، انه ال يمكن استثناء هـذه المطالـب 
اذا مــا مــررت الــى مجلــس الشــيوخ. ففــي هــذا االســتثناء، كــان ثمــة  مــن بنــود المعاهــدة،

ســبب محتمــل وخطيــر للغايــة بأحــداث مشــكلة مســتقبلية وان لــم يكــن ذلــك متوقعــًا منــذ 
 البداية. 

)، ألفــــت لجنــــة مشــــتركة للحكــــم فــــي مســــألة ١٢-٧وقــــدر تعلــــق االمــــر، بــــالبنود (     
الواقعـة بـين  المـدةرى، خـالل طلبات تعويض مـواطني كـل دولـة فـي مقابـل الـدول اُألخـ

(، واستثنت االباما فقط١٨٦٥التاسع من نيسان -١٨٦١الثالث عشر من نيسان 
88F

١(. 
) القضـــية المثيـــرة للجـــدل، أال وهـــي حقـــوق الصـــيد، إْذ ٢٥-١٣عالجـــت البنـــود (     

. مقابـل ١٨٤٥منحت الواليات المتحدة حقوق صيد مماثلـة لتلـك التـي منحتهـا معاهـدة 
وعلــى وجــه كنــديون المزيــد مــن الحقــوق المقيــدة خــارج الســاحل االمريكــي. ذلــك، ُمــنح ال
بصيد السمك فـي ميـاه امريكـا الشـمالية، شـمال خـط العـرض  هم، بالسماح لالخصوص

، رغــم ان ذلــك يمثــل اســاس الصــفقة الرئيســية مــع كنــدا قبــل ســبعة عشــر عــام. واذا ٣٩
ــــي  أثبــــت ــــة بهــــذا الخصــــوص غيــــر متســــاوية ف ــــد المالي ــــان الفوائ ــــة، ف ــــة  نَّ إالمنطق لجن

(المندوبين القضائية المختلطة، ستقرر كمية المبلغ على الجانب المستفيد دفعه
89F

٢(. 

                                                           
النهايـــة اقـــرت هـــذه اللجنـــة املطالـــب الربيطانيـــة، وردت املطالـــب االمريكيـــة، وقـــررت ان علـــى الواليـــات املتحـــدة  يف ) ١(

 ) دوالر لربيطانيا. ١,٩٢٩,٨١٥االمريكية دفع مبلغ قدره (
Gambone, op.cit, PP. 105-107.  

اليت جينيها الصيادون من خالل طريقة عقدت جلنة املندوبني القضائية اجتماع يف هاليفيس، لغرض احتساب الفوائد  )٢(
علـى االدارة  نَّ إعيشهم، والتسوية فيما بينهم، وتوصلت اىل نتيجة مفادها، بأن االربـاح االمريكيـة هـي األكـرب. لـذلك فـ

االمريكيــة دفــع مبلــغ نقــدي حيــدده القضــاء، وكــان مخســة ماليــني ومخســمائة الــف دوالر، وعلــى الــرغم مــن ان املنــدوبني 
، رفضوا التوقيع على هذا احلكم وعدوه مبالغاً فيه للغاية، غري ان الكونغرس أقرَّ بذلك، وطالـب بتـدبري املبلـغ االمريكيني

 بأية طريقة. 
Gambone, op.cit, PP. 105-107.  
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) مع قضـايا مثـل المالحـة المشـتركة فـي الطـرق المائيـة، ٣٢-٢٦تعاطت البنود (     
، Lawrenceوالنقـــل المشـــترك للبضـــائع التجاريـــة بموجـــب اتفـــاق مثـــل طريـــق الورنـــس 

ق البحريـة سـتكون ائـهـذه الطر  ألن، Michigan Lakeيرة مشـيكان ، بحYukonاليوكن 
(مشتركة بين البلدين ومجانية

90F

١(. 
أما فيما يخص الغارات التي شنها جنود الواليـات الجنوبيـة انطالقـًا مـن االراضـي      

ادعــاءات  نَّ إالكنديــة ضــد الواليــات المتحــدة االمريكيــة، وغــارات الفينيــان علــى كنــدا، فــ
) فـــي خـــالف ســـان جـــوان، واتفـــق ٤٢-٣٣تعاطـــت البنـــود (و  .تـــم اهمالهـــاالطـــرفين قـــد 

كـــانون االول  ١٨( William Iالطرفـــان علـــى تســـمية امبراطـــور المانيـــا ولـــيم االول 
) ٤٣الخالف، فيما تعاطى البنـد االخيـر ( هذا قاضيًا لتسوية) ١٨٨٨آذار  ٩-١٨٧١

(من المعاهدة مع شكليات التصديق التي جرت مناقشتها
91F

٢(. 
(وبــــالعودة الــــى محكمــــة جنيــــف     

92F

التــــي التأمــــت لتســــوية قضــــية االبامــــا، طالبــــت  )٣
الواليات المتحدة االمريكية، المحكمة، الحكم بالتعويض عن االضرار التي تسببت بهـا 
افعــــال االبامــــا، وطــــرادات الواليــــات الجنوبيــــة االخــــرى، البريطانيــــة الُصــــنع، إْذ قــــدمت 

طاليبهـــــا فـــــي التعويضـــــات، ومفادهـــــا: المطالبـــــة الواليـــــات المتحـــــدة مـــــذكرة ضـــــمنتها م
بتعــويض الخســائر المباشــرة الناجمــة عــن تــدمير الســفن وحموالتهــا علــى يــد الطــرادات 
المســــلحة: اوًال: النفقــــات الوطنيــــة التــــي ُصــــرفت علــــى مالحقــــة تلــــك الطــــرادات ثانيــــًا: 

نســية الخســائر الناجمــة مــن تحويــل ســفن االســطول البحــري التجــاري االمريكــي الــى الج
البريطانية ثالثًا: مبالغ التـأمين المدفوعـة رابعـًا. اطالـة أمـد الحـرب، واضـافة مبلـغ كبيـر 

(الى تكاليف الحرب وقمع التمرد خامساً 
93F

٤(. 

                                                           
(2) Ibid.  
(3) Ibid. 

والســري الكســندر   تألفــت حمكمــة جنيــف مــن القضــاة شــارلز فــرانيس آدامــز وزيــر الواليــات املتحــدة الســابق يف لنــدن، )٣(
مــن ايطاليــا  Sclopic Frederic مــن بريطانيــا والكونــت فردريــك ســكلوبيز Alexander Cockburnكوســكبورن 

مـن الربازيـل.  Viscount Ditajubaيتاجوبـا دمـن سويسـرا، والفيسـكونت  Jaques Stampfliوجاكيوز سـتامبفلي 
 ملزيد من التفاصيل عن هذه احملكمة ينظر:

Blach, op.cit, P. 279. 
(1) Allen, op.cit, P. 516. 
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فــوجئ البريطــانيون بمطالــب التعويضــات غيــر المباشــرة، التــي اعتقــد البريطــانيون      
لمطلــب منــذ البــدء ام انهــم انهــا ُأســقطت. وســواء كــان فــي نيــة االمــريكيين شــمول هــذا ا

غيروا رأيهم بعد توقيـع معاهـدة واشـنطن، إال ان فـش قـد ضـمنَّ هـذه المطالـب فـي تلـك 
عليهــا  صــودقالمرحلــة، لــئال يــرفض مجلــس الشــيوخ إقــرار المعاهــدة، التــي ســرعان مــا 

بموافقــــة خمســـين ومعارضــــة اثنـــى عشــــر مــــن  ١٨٧١فـــي الرابــــع والعشـــرين مــــن أيـــار 
(ر صوت لصالحهاالحاضرين حتى ان سمن

94F

١(. 
 ،التعويضـات غيـر المباشـرة محكمـة جنيـف من جانب آخر، اعتقد فش ان رفـض     

دارة االمريكية من هـذه المطالـب، التـي تسـببت فـي اثـارة المشـاكل الحقـًا إلكان اجدى ل
الخارجيــة االمريكيــة فــي بنــد خــاص الــى المحكمــة. ولبيــان الموقــف  أدراجهــافــي حــال 

الب غير المباشرة، توضح رسـالته السـرية الحـد اصـدقائه ذلـك، لفش من المط يالحقيق
ال اتوقع ابدًا، ان السلطان القضائي سوف يمـنح اقـرارًا مـن المطالـب إْذ كتب يقول: "

غير المباشرة، فال اعتقد بأننا سنعوض عنها، وال حتى بسنت واحـد. والحقيقـة انهـا 
ي دائمــًا مــا اتبعــت سياســة ليســت مــن اهتمامــات واولويــات الواليــات المتحــدة، والتــ

(الحياد في مثل هذه االمور"
95F

٢(. 
 وهنا نتسائل كيف نظرت بريطانيا للمطالب األمريكية ؟     
عبرت المعارضة والحكومة عن سخطها للفقرات المدرجة. إْذ قلل غالدستون من      

ينبغــي ان نكــون مجــانين، اذا مــا رضــخنا شــأن هــذه المطالــب، ألنــه علــى حــد قولــه: "
مطالب، ما من دولة لديها ذرة كرامة يمكـن ان تخضـع لهـا، حتـى ولـو كانـت علـى لل

ان بريطانيـا ال تتحمـل مسـؤولية دفـع هـذا المبلـغ . ثم استدرك قائًال: "حافة االنهيار"
ــا  الضــخم، وهــو مــا يعــادل ثمــاني اضــعاف، التعويضــات التــي حصــلت عليهــا الماني

ان انتقــد بشــدة االمــريكيين، قــائًال: " غالدســتونل. وفــي تصــريح آخــر مــؤخرًا مــن فرنســا"

                                                           
(2) Rappaport, op.cit, PP. 111-114. 
(3) Gambone, op.cit, PP. 105-107. 
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ــر  ــة فــي هــذا الشــأن، بخصــوص هــذه القضــية هــي مــن اكث تصــرف االدارة االمريكي
امريكيـة، ولـم أشـهد لهـا مثـيًال فـي -االمور الشـنيعة والمزريـة فـي العالقـات االنكلـو

(المـــذكرات واالجتماعـــات الدبلوماســـية"
96F

. فيمـــا علـــق رئـــيس وزراء بريطانيـــا االســـبق )١
ان هــذه المطالــب منافيــة للعقــل قــائًال: " )Benjamin Disraeli )97F٢ين دزرائيلــي بنجــام

 .)98F٣("وغير عادية
 بـداوعلى اية حال، فبعد خمسة اشهر من التأجيل المليء بالخالف الدبلوماسي،      

ان بريطانيا قد تخلت عـن المعاهـدة، ورفضـت االحتكـام الـى القضـاء، لكـن فـي النهايـة 
جتماع االفتتـاحي للمحكمـة فـي الخـامس والعشـرين مـن حزيـران قررت الحضور الى اال

ـــا ١٨٧٢ ـــم تتفق ـــل لمـــدة ثمانيـــة أشـــهر، ألن الحكـــومتين ل ـــة بالتأجي  علـــى، فقـــط للمطالب
البنود ثالثًا، رابعًا، خامسًا. والمتضمنة تعويضات غير مباشرة. حيـث رفضـت بريطانيـا 

ــــب  ــــى اســــاس ان هــــذه المطال ــــداول هــــذه المســــألة قضــــائيًا عل ــــم تتضــــمنها معاهــــدة ت ل
(هاواشنطن، فيما اصرت الواليات المتحدة على ان معاهدة واشنطن قد تضمنت

99F

٤(. 
وفــــي غضــــون ذلــــك ادرك الــــرأي العــــام االمريكــــي، باحتمــــال خســــارة التحكــــيم، إذ      

صــــورت أحــــدى المجــــالت البريطانيــــة رســــمًا كاريكاتيريــــًا لبريطــــاني يخاطــــب امريكــــي، 
الصغير، اذا لم تتوقف عن نباحك بشأن هذه التعويضـات انظر هنا صديقي قـائًال: " 

ني اســـبب لـــك بعـــض االضـــرار المباشـــرة التـــي ســـتنبح بســـببها إغيـــر المباشـــرة، فـــ
(اكثر"

100F

. وبينما كان الذعر المالي الناجم عن الخوف من نشوب الحرب، يبرهن علـى )٥
                                                           

(1) Ferrell, op.cit, P. 295. 
مــن أب ايطــايل يهــودي، عمــد ابنــاؤه ومــنهم  ١٨٠٤كــانون االول   ٢١دزرائيلــي: سياســي بريطــاين، ولــد يف لنــدن يف  )٢(

عضــو حــزب احملــافظني يف جملــس العمــوم، صــار وزيــراً للخزانــة،  ١٨٣٧، اصــبح يف عــام ١٨١٧عــام بنجــامني مســيحيني 
لقــــب ايــــرل، فصــــار يعــــرف لــــورد بيكونســــفيلد  ١٨٧٦). مــــنح عــــام ١٨٨٠-١٨٧٤)، (١٨٦٨تــــرأس الــــوزارة ملــــرتني (

Beaconsfield ه من العمر سبعة . ول١٨٨١نيسان  ١٩. الف العديد من الروايات والكتيبات السياسية تويف بتاريخ
 وسبعون عاماً. 

Britannica, Vol.3, PP. 316-330.  
(3) Ferrell, op.cit, P. 295. 
 
 
 
(1) Allen, op.cit, P. 517.  
(2) Quoted in: Ferrell, op.cit, P. 296. 
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تعويضـات  في الحصول، على اخفاقانه اكثر تكلفة بالنسبة للواليات المتحدة عن أي 
الـــى ادامـــز تســـوية هـــذه القضـــية، إْذ حـــث زمـــالءه القضـــاة فـــي  ينســـبغيـــر مباشـــرة. و 

محكمـــة جنيـــف، علـــى ضـــرورة مواصـــلة عملهـــم بخصـــوص هـــذه القضـــية مصـــرحًا بمـــا 
سأتحمل مسؤولية كبيـرة، لكـن ينبغـي ان افعـل ذلـك لـيس لكـوني قاضـيًا يمثـل يلي: "

(بلده، بل بوصفي قاٍض يمثل العدالة اجمعها"
101F

١(. 
ومهمــا يكــن مــن أمــر، اصــدرت محكمــة جنيــف قرارهــا فــي الرابــع عشــر مــن ايلــول      

تعلـق االمـر بــالفقرة اوًال، وهـي الخسـائر المباشــرة، وبعـد التصـويت علــى  ر. وقـد١٨٧٢
قضـــية االبامـــا مـــع بعـــض االصـــوات المعارضـــة فـــي قضـــايا الســـفن اُألخـــرى، وجـــدت 

خســـائر المباشـــرة التـــي تســـببت بهـــا هـــذه المحكمـــة ان بريطانيـــا مســـؤولة قانونيـــًا عـــن ال
لواليــات المتحــدة بمبلــغ خمســة عشــر مليــون وخمســمائة الــف دوالر ل، وحكمــت ينةالســف

(امريكـــي بضـــمنها الفائـــدة
102F

ـــب، )٢ ـــًا مـــن المطال قـــررت فقـــد . امـــا فيمـــا يخـــص الفقـــرة ثاني
لتــي المحكمــة انــه ال يمكــن تمييــز هــذه النفقــات تمييــزًا ســليمًا عــن تلــك النفقــات العامــة ا

انفقت على الحرب التي ادارتها الواليات المتحدة، وهكـذا بأغلبيـة ثالثـة اصـوات مقابـل 
صــوتين، رفضــت محكمــة جنيـــف، أي تعــويض يمــنح للواليـــات المتحــدة. امــا الخـــالف 
الذي هدد نجاح محكمة جنيف بخصوص المطالب غيـر المباشـرة، فقـد ُحسـَم بتصـريح 

نظر الحكومتين، فيما يخص كفاءة هذه بغض النظر عن وجهتي للمحكمة جاء فيـه "
ن الفقرات ثالثًا، رابعًا، خامسًا، ال تقدم قاعدة قوية لمنح تعويض، والبـد إالمحكمة، ف
(بناًء على القانون الدولي" بالحسبانمن اخذها 

103F

٣(. 
وعنـد موازنـة المبلـغ الـذي اقرتـه محكمـة جنيـف للواليـات المتحـدة، مقابـل المبلغــين      

ين اقرتهمــــا لكنــــدا وبريطانيــــا، ومــــن اجــــل المطالبــــة بــــالتعويض وحقــــوق االخيــــرين اللــــذ
) دوالر. وهـــذا يعطـــي صـــورة ٨,٠٧٠,١٨١ان بريطانيـــا دفعـــت بالفعـــل ( نجـــدالصـــيد. 

) دوالر فحســب بــل ٥,٥٠٠,٠٠٠حقيقيــة الســتقالل كنــدا الشــكلي، فهــي لــم تســتلم الـــ (
م يكـن واجبـًا علـى كنـدا، ُأجبرت ايضًا على التخلي عـن مطالبهـا اثـر غـزوة الفينيـان ولـ

-مــال ســابقة بتجــارة كنديــةآايجــاد المــال بــل دفــع الــثمن بــالتخلي عــن حقــوق الصــيد، و 
                                                           

(3)Allen, op.cit, P. 518. 
(4) The Geneva award (1871-1872), Rappaport., op.cit, PP. 114-118. 
(1)Rappaport., op.cit, PP. 114-118. 
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(امريكية متبادلة
104F

اندع كنـدا . وقد برر جون ماكدونالد رئيس وزراء كندا ذلك بالقول: ")١
انــدع انكلتــرا تتخلــى عــن مســؤوليتها امامنــا وعنــا؟ …تنفصــل عــن انكلتــرا [بريطانيــا]

فـــانكلترا تتمتـــع بـــالتفوق فـــي …بأمكـــان الواليـــات المتحـــدة ان تفعلـــه النكلتـــراومـــاذا 
البحر، وهـي منيعـة حصـينة فـي كـل بقعـة مـا عـدا واحـدة، وهـذه الواحـدة هـي كنـدا، 

لمصـلحة االمبراطوريـة، فأنـا اقـول، اننـا …لذلك اذا طلبت انكلتـرا منـا تضـحية ماليـة
اتمنـى …نستعد لتقديم هذه التضحيةسنكون غير جديرين بمكانتنا المرموقة، إذا لم 

ان اعــيش الــى ان اشــهد هــذا اليــوم، واذا لــم اتمكــن مــن ذلــك، فلربمــا يبقــى ولــديَّ 
ليشهدا رؤية كندا ُتصبح الذراع اليمنى النكلترا، والساعد القوي لالمبراطورية، ال ان 

(تصبح مسببًا للقلق ومصدرًا للخطر"
105F

٢(. 
السياسية التي تـرتبط بحقـائق اهمهـا: ان كنـدا  كان ماكدونالد يدرك ظروف الحياة     

سـاءة بريطانيـة تجـاه الواليـات إرهينة سياسية فـي يـدي الواليـات المتحـدة، فـي حالـة أيـة 
المتحـدة، فضـًال عـن ذلـك، ان دور كنـدا هـو دور صـانعة السـالم. وفـوق كـل ذلـك، ان 

يطانيــــا والواليــــات امريكيــــة، اهــــم بالنســــبة للكنــــديين منهــــا لبر -العالقــــات الوديــــة االنكلــــو
 المتحدة.

ولعل قبول التعويض مَس كرامة بريطانيا في الصميم لكن الـى أي مـدى ارتضـى      
 غالدستون الذهاب بعيدًا للموافقة ؟

ان التفسير المنطقي لموافقة غالدستون تمثل فـي احساسـه بـالخطر الجسـيم الـذي      
اح لالبامـــا بـــالخروج مـــن مرافـــئ ارتكبتـــه بريطانيـــا عنـــدما خرقـــت قـــوانين الحيـــاد، بالســـم

 تســــتغلمثــــل المانيــــا او اليابــــان، يمكــــن ان  تصــــنيع الســــفن. إْذ يمكــــن القــــول، ان دوالً 
الموانيء المحايدة للواليات المتحدة في بناء اسطول بحري في حالة نشـوب حـرب بـين 
ايــة واحــدة منهمــا ضــد بريطانيــا، مســتفيدين مــن ســابقة االبامــا التــي صــنعتها بريطانيــا. 

                                                           
(2) Dutt, R.Plam, The Criss of Britain and the British Empire, (London, 1957), 
P. 150. 
(3) Quoted in: Allen, op.cit, P. 512. 
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(١٨٧١البروســية عـــام -الحــرب الفرنســية حقبــةوثمــة ســبب جــدير بالمناقشــة. ففــي 
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١( ،
 ضـــمان )Bismarck Otto Edward Von )107F٢اســـتطاعت روســـيا بمســـاعدة بســـمارك 

باســـــطول فـــــي البحـــــر  واالحتفـــــاظالحـــــق فـــــي اعـــــادة تحصـــــين سباســـــيتول فـــــي القـــــرم، 
(االســـود

108F

قـــف االخيـــرة فـــي ، واصـــبح الخطـــر الروســـي علـــى بريطانيـــا جليـــًا بســـبب موا)٣
(حــرب القــرم

109F

الروســية، -اذا عرفنــا ان العالقــات االمريكيــة الســيما، والثــورة البولنديــة، و )٤
بــدأت تســير ســيرًا حثيثــًا لألمــام، بعــد موقــف البحريــة الروســية فــي حمايــة ســواحل ســان 

(فرانسيسكو خالل الحرب االهلية
110F

٥(. 
 ؟ فاتها مع بريطانياخالما دوافع الواليات المتحدة لالتجاه صوب تسوية      

                                                           
، موضحة ان ١٨٧٠متوز  ١٦اعلنت فرنسا اليت كانت حتت حكم االمرباطور نابليون الثالث احلرب على بروسيا يف  )١(

اهلدف من ذلك، استعادة هيبتها وشرفها، ولكن بعد شهر ا�زمت فرنسا يف احلرب، وخسـرت اقليمـي االلـزاس واللـورين 
 اىل املانيا. 

Moss, W.E., The European Power and the German Qustion 1848-1871, 
(Cambridge, At the University Press, 1958). 

)، من عائلة بروسـية نبيلـة حمافظـة، درس القـانون يف بـرلني مث عمـل سـفري ١٨١٥نيسان  ١ي، ولد يف (روسببسمارك: سياسي  )٢(
)، متكــن خالهلــا مــن ١٨٩٠-١٨٧١)، ومستشــاراً الملانيــا (١٨٧١-١٨٦٢، مث مستشــاراً لربوســيا (١٨٦٢لــبالده يف فرنســا عــام 

 ) عاماً. ٨٣وله من العمر ( ١٨٩٨متوز  ٣٠توسيع رقعة بروسيا وحتقيق الوحدة األملانية. تويف بتاريخ 
Britannica, Vol.3, PP. 714-722. 

التجـــارة  ميف احـــد بنودهـــا اىل اعـــالن حيـــاد البحـــر االســـود، وفـــتح كافـــة مرافئـــه امـــا ١٨٥٦اشـــارت معاهـــدة بـــاريس  )٣(
ون والقـالع العسـكرية الدولية، على ان تغلق يف وجه السفن احلربيـة، فيمـا اشـار بنـد آخـر اىل منـع روسـيا مـن بنـاء احلصـ

  على سواحل البحر االسود.
Hays, C.J.H, Apolitical and Cultural History of Modern Europe, Vol.2, 
(NewYork, 1939). 

 ملزيد من التفاصبل عن حرب القرم. )٤(
 ).١٩٧٦د. حممد كمال دسوقي، الدولة العثمانية واملسألة الشرقية، (القاهرة، 

 الف ما ذهبنا اليه، مفاده:وهناك رأي خي )٥(
"ان موقــف غالدســتون هــذا وقبولــه مببــدأ الــتحكم ال يعــد ضــعفاً او تنــازًال، وامنــا التزامــاً باملبــادئ الــيت اعلنهــا قبــل توليــه 

ن اســتجابة غالدســتون ملطالــب إالســلطة، ومــن بينهــا االلتــزام مببــدأ الســالم" مث تعلــل مــرة اخــرى قائلــة: "علــى مــا يبــدو فــ
تحدة تأيت من نظرته اخلاصة للمستقبل، فقد نظر للواليات املتحـدة بوصـفها دولـة قويـة بـدأت تأخـذ مكا�ـا الواليات امل

 على الساحة الدولية".
 .٤٩البدري، املصدر السابق، ص
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تجــــاه تســــوية إمــــن اجــــل الضــــغط ب وقفــــت وراء االمــــريكيين اســــباب عــــدة دفعــــتهم     
(تبـين ان االقتصــاد االمريكـي شـهد تطـورًا هـائًال وملحوظــاً إْذ ، خالفـاتهم مـع بريطانيـا

111F

١( 
وكان من ثمار هذا التطور، َمْد شبكات السكك الحديد صوب الغرب االمريكي. والتـي 

الــى رسـاميل وقــروض ضـخمة، وبمــا ان لنـدن هــي المركـز المــالي االول  كانـت بحاجـة
فــي العــالم ومصــدرًا لتمويــل الواليــات المتحــدة بهــذه القــروض، فــأن تــوتر العالقــات بــين 
الدولتين سيجعل ألية ازمة بينهمـا، اثـٌر سـيء وفعـال فـي عـدم توفرالرسـاميل البريطانيـة 

ن مـــن االفضـــل للمصـــالح إمـــا تقـــدم، فـــالنجـــاز مشـــاريع الســـكك الحديـــد. تأسيســـًا علـــى 
االمريكية ضـمان السـالم والحفـاظ عليـه مـع البريطـانيين، ولعـل تطلـع االدارة االمريكيـة 
الـــى انجـــاز دبلوماســـي أفضـــل مـــن دخـــول حـــرب مجهولـــة النتـــائج، ترجـــع اســـبابه الـــى 

ثـــرت فـــي أهنـــاك نتـــائج ســـيكولوجية مباشـــرة،  لعـــلمواجـــع الحـــرب االهليـــة وخســـائرها، و 
 ندالع حرب.إالعام للشعب االمريكي الذي اصبح اكثر كرهًا الحتمال  المزاج
فمـــن الناحيـــة القانونيـــة،  .وهنـــا البـــد مـــن تقيـــيم معاهـــدة واشـــنطن ومحكمـــة جنيـــف     

تركـت هـذه المعاهــدة االثـر العميــق فـي تطـور القــانون الـدولي، ومنحــت عمليـة القضــاء 
ًا. إْذ قـــدمت الخالفـــات التـــي نوقشـــت حـــافزًا جديـــدًا فـــي المناقشـــة النظريـــة والتطبيـــق معـــ

علـــى انهـــا مســـائل متعلقـــة بـــالعزة القوميـــة التـــي ال يمكـــن انتهاكهـــا، علـــى اســـاس انهـــا 
االجــــراء غيــــر العــــادي  أســــهمخالفــــات ذات عالقــــة بالمصــــلحة واالهتمــــام الــــدوليين، ف

، اختـــــارتهم ثالثـــــة دول حياديـــــة، فـــــي مرونـــــة متناميـــــة للعمليـــــة قضـــــاةبتســـــمية ثـــــالث 
. واشــارت المطالــب ذات الطبيعــة الجديــدة نوعـًا مــا الــى اليــد الطويلــة للقضــاء القضـائية

قـــوانين لمعاهـــدة  ةالتـــي وصـــلت الـــى مختلـــف النزاعـــات. وفتحـــت الموافقـــة علـــى ثالثـــ
واشـــنطن البـــاب امـــام االســـتعداد لتقـــديم نقـــاط الخلـــل للقـــوانين غيـــر المحســـومة للقـــانون 

الدبلوماســــية الكاملــــة ألعضــــاء  ظهــــرتأوســــيلة تشــــريعية بطبيعتهـــا، و  بوســــاطةالـــدولي 
اللجنــة العليــا المشــتركة التــي خططــت العمــال هيئــة مســتقبلية للقضــاء بصــورة مثيــرة، 
اهمية المفاوضات المسبقة بوصفها عونًا للقضاء، إْذ مثْل القضـاء نصـرًا للدبلوماسـية. 

اســتاذ القــانون الــدولي فــي جامعــة  John Bassett Moorحتــى ان جــون باســيت مــور 
ولومبيـا والمستشـار القـانوني لـوزارة الخارجيــة االمريكيـة وصـف هـذه المعاهـدة بــالقول: ك

                                                           
 ) من االطروحة.٦١-٣٧ينظر ص( ) ١(
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ان هذه المعاهدة ستشغل حيزًا متميزًا في تـاريخ الواليـات المتحـدة الدبلوماسـي، وال "
. ثـم اضـاف )112F١("١٧٨٣اشك، ان اهميتها، تأتي بالمرتبة الثانية بعد معاهدة بـاريس 

لصـحيح تجاهـل معاهـدة واشـنطن. ورغـم تناقضـاتها، إال سوف ال يكون من اقـائًال: "
ان صياغة وترتيب بنودها جلبت الكثير من االنتباه في ذلك الوقت، فقد كانت محـط 

 .  )113F٢("االنظار من قبل األمريكيين واألوربيين معاً 
منعــت معاهــدة واشــنطن ومحكمــة جنيــف شــبح فقــد امــا مــن الناحيــة الدبلوماســية،      

واليــات المتحــدة وبــين بريطانيــا، وربمــا كــان ذلــك ســببًا فــي التطلــع نشــوب حــرب بــين ال
شـــك فيـــه، ان هـــذه المعاهـــدة كانـــت نصـــرًا ال امريكيـــة. ممـــا -حيـــال عالقـــات ُوْد انكلـــو

لسياسـة التنــازل والمصــلحة، التـي اتبعهــا الطرفــان لمصــلحة بلـديهما. ويعلــق جــودا بــي. 
يطانيا العليا عن هذه السياسـة، احد قضاة المحكمة البر  Judah P.Benjaminبنجامين 
لطالما كنت منتقدًا للرأي القائل ان الحرب ال مناص منهـا بـين البلـدين، وانـه قـائًال: "

السبب الرئيس لنكبتنا، ستكون الحماقة االنكليزية التـي ال يمكـن تفسـيرها وادراكهـا، 
االشـارات في افتراض ان هذه الحرب سيجري تجنبها وتفاديها ببذل التنازالت وتقـديم 

الى فظاعة النتائج، بدًال من ان يكون ذلك بصالبة الموقـف، واظهـار االصـرار علـى 
(رد العدوان"
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٣(. 
والحــق، تحولــت هــذه الحماقــة التــي ال يمكــن اداركهــا الــى بدايــة الحكمــة، بــل ان      

المعاهدة لم تؤد الى االحتمـال الفـوري بنشـوب الحـرب، فحسـب، بـل يمكـن القـول، انهـا 
قاليــد التفــاوض والتحكــيم حتــى فــي اخطــر الخالفــات بــين الــدولتين، بحيــث ان أسســت لت

ال شـيء يمكـن ان يمنحنـي الســعادة الـرئيس االمريكـي غرانـت لخـص موقفـه بـالقول: "
ــدول المتحضــرة ستســتقبل  اكثــر مــن علمــي بــأن هــذه القضــية ُحلــت بســالم، وان ال

، حتــى وان كانــت بعــض قــرارات المحكمــة العليــا بــروح ايجابيــة. لقــد كــان هــذا حلمــي
(الفقرات في غير صالحنا."

115F

٤(. 
                                                           

(1) Ferrell, op.cit, P. 292. 
 ملزيد من التفاصيل عن بنود هذه املعاهدة. ينظر: و

The Treaty of Peace with Great British (1783), Rappaport, op.cit, PP.9-12.  
(2) Ferrell, op.cit, P. 292. 
(1) Quoted in: Allen, op.cit, P. 519. 
(2)  Quoted in: Morison, op.cit, P. 729.  
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 ٣٤ 

امريكيــة رئــيس الــوزراء البريطــاني -وخيــر مــن عبــر عــن طبيعــة العالقــات االنكلــو     
 Kin Beyond The Seaغالدسـتون فـي مقـال لـه بعنـون اقرباؤنـا فـي مـا وراء البحـار 

انــــا ال اتحــــدث عــــن حيــــث كتــــب يقــــول: " ١٨٧٩فــــي احــــد صــــحف لنــــدن فــــي العــــام 
مـن  ]بريطانيـا والواليـات المتحـدة[سهامات الواسعة التي يقدمها احدنا الى اآلخر اال

ــي  ــة، الت ــة الضــخمة، وال عــن العالقــات الودي ــات التجاري ــر العملي ــى عــام عب عــام ال
تستحق بحد ذاتها النقاش بشأن نزعة الواليات المتحدة الى نظام الحماية واالعتماد 

الحر وغير المقيد مع كل العالم. كما ال اتحـدث عـن األكثر للبلد القديم. في التعامل 
التهديد الذي تشكله الواليات المتحدة بمواردها المتطورة في المسـتقبل علـى التفـوق 
التجاري البريطاني. فبشأن هذا الموضوع سأقول بأنهـا وحـدها التـي سـتتمكن وربمـا 

ك ضـدها اكثـر ممـا وال نمتلـ…تأخذ منا تفوقنا التجاري في وقٍت أٍت او في المستقبل
(تملكه البندقية او جنوا او هولندا من حق ضدنا"
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١(. 
وصـــفوة القـــول، ان العالقـــات السياســـية بـــين الواليـــات المتحـــدة وبريطانيـــا إتســـمت      

، إْذ ان الواليـات المتحـدة االمريكيـة ١٨٩٥-١٨٦١مـن  السنواتبعدم االستقرار طوال 
وغالبيـــــة شـــــعبها مـــــن العـــــرق االنكليـــــزي، ن االمبراطوريـــــة البريطانيـــــة، مـــــ اً زءكانـــــت جـــــ

واالنكليزية لغتهم، مثلما شـاطروا االنكليـز العديـد مـن افكـارهم، اكثـر مـن بقيـة الشـعوب 
االوروبيــة. وللواليــات المتحــدة تجــارة خارجيــة هــي االكبــر مــن نوعهــا مــع بريطانيــا، إْذ 

ن تجــارة انهــا فــي تلــك الســنوات كانــت االفضــل مــن بــين زبــائن بريطانيــا، بــل أفضــل مــ
ان صــادرات بريطانيــا و االخيــرة مــع مســتعمراتها قبــل الثــورة، فضــًال عــن أي بلــد آخــر. 

الـــى الواليـــات المتحـــدة، قـــد تجـــاوزت تجارتهـــا مـــع فرنســـا والمانيـــا وان تجـــارة االخيـــرتين 
التجـارة البريطانيـة والجـدول رقـم  بلغتهللواليات المتحدة بلغت قيمتها أقل من نصف ما 

نسب الواردات البريطانية من الواليات المتحـدة والصـادرات البريطانيـة  يمثل الحقاً ) ١(
(السنوات الخمسةلها كمعدل في 
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 )١٨٩٤-١٨٥٥( من )٢
 

                                                           
 . ٤٩سابق، صالصدر املالبدري، نقًال عن:  )١(
 

(1) Allen, op.cit, P. 61. 
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0B،۱۸٥۹-۱۸٥٥ ۱۹٫٤ ۱٦٫٤ ۱۸۷۹-۱۸۷٥ ۲۱٫٦ ۹ـــ 
۱۲٫۲ ۲۳٫۷ ۱۸۸۰-۱۸۸٤ ۱۰٫۹ ۱۳٫٦ ۱۸٦۰-۱۸٦٤ 
۱۲٫۲ ۲۲٫٥ ۱۸۸٥-۱۸۸۹ ۱۲٫۹ ۱۳٫۷ ۱۸٦٥-۱۸٦۹ 

 ۱۸۷٤-۱۸۷۰ ۱۸ـــ،  ۱٤٫۱ ۱۸۹٤-۱۸۹۰ ۲۱٫٤ ۱۱ـــ،
 

س تحسن في العالقـات بـين الـدولتين، بـل تعـد نهايـة وعلى الرغم من ذلك، لم نلم     
لحـــال المشـــاعر العدائيـــة بـــين بريطانيـــا  اً ، اســـتمرار ١٧٨٣ ةحـــرب االســـتقالل االمريكيـــ

ن العقــود التــي إومســتعمراتها القديمــة فــي امريكــا الشــمالية التــي تواصــلت، وال عجــب فــ
نيين ادانـوا علـى نحـو تلت االستقالل قد فعلَّت ذلك بين الجانبين، بل ان بعض البريطا

دائــم االعمـــال التـــي ســـاقت المســـتعمرات االمريكيــة الـــى مقاومـــة التـــاج البريطـــاني، فـــي 
برمــودا  جزيــرة حــين القــى آخــرين اللــوم علــى الملــك ومستشــاريه، وابقــت بريطانيــا علــى

الهنــد الغربيــة قواعــدًا أماميــة ذات اهميــة ســتراتيجية بالنســبة لشــواطئ االطلســي جــزر و 
 ت المتحدة.الواليا ضد

وبقـــى ان نقـــول، ان الجهـــود الدبلوماســـية لـــم تـــتمكن مـــن تســـوية ايـــة نزاعـــات بـــين      
الـــدولتين بأســـتثناء حادثـــة الســـفينة البريطانيـــة ترنـــت، فيمـــا بـــرز القـــانون حكمـــًا لتســـوية 
العديــد مــن القضــايا الخالفيــة التــي اخفقــت الدبلوماســية فــي حلهــا. وعلــى الــرغم مــن ان 

انون منعــــا الواليــــات المتحــــدة وبريطانيــــا مــــن اللجــــوء للحــــرب لتســــوية الدبلوماســــية والقــــ
امريكيــة -نزاعاتهمــا، إال ان كــًال مــن الدبلوماســية والقــانون لــم يمنحــا العالقــات االنكلــو

زخمـــــًا، لتطـــــوير هـــــذه العالقـــــات نحـــــو االحســـــن، وبخاصـــــة بعـــــد التطـــــور االقتصـــــادي 
ى الواليــات المتحــدة، التــي ظهــرت العســكري لكــال البلــدين وتبلــور الفكــر االمبريــالي لــدو 

 قوة كبرى في العقد االخير من القرن التاسع عشر.  
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) ١٨٦٥نيســــــــان  ٩-١٨٦١نيســــــــان  ١٢انتهــــــــت الحــــــــرب االهليــــــــة االمريكيــــــــة (     
بانتصار دعاة االتحـاد فـي الشـمال علـى دعـاة االنفصـال فـي الجنـوب، وتكبـد الطرفـان 

ن الــف ياليين قرابــة ثالثمائــة وســتخســائر بشــرية وماديــة كبيــرة بلغــت فــي صــفوف الشــم
رجل بين قتيل وجـريح مـن اجمـالي قـواتهم المشـاركة فـي الحـرب، والبالغـة عـددها قرابـة 

ن الـف ين وخمسـيالمليوني رجل. امـا الواليـات الجنوبيـة، فتجـاوزت خسـائرها قرابـة المئتـ
(رجل، أي ثلث عدد جنودهم

0F

١(. 
ولينـــا الجنوبيـــة علـــى ســـبيل المثـــال ومنيـــت واليـــاتهم بخســـائر ماديـــة جســـيمة، فكار      

خسرت مزارع الرز التي غمرتها المياه المالحة بسبب األهمال خالل الحرب، وانهـارت 
صناعة السكر في لويزيانـا، ولـم تعـد الـى سـابق عهـدها مـن االزدهـار، فيمـا انخفضـت 
ــــى  ــــذهب األبــــيض) نتيجــــة المصــــاعب التــــي اعترضــــت تصــــديره ال اســــعار القطــــن (ال

انحسـرت اسـواق اسـتهالكه،  مـن ثـمرجية جراء استمرار ظروف الحـرب، و االسواق الخا
السوق البريطانية والتي حولت وجهة احتياجاتهـا منـه نحـو مصـر والهنـد. ويـرد  السيماو 

السبب في ذلك، الى تمركز العمليات الحربية على اراضي الواليتين، يضاف الى هـذه 
(بيد بعد نهاية الحربية العحر بليوني دوالر ثمن  بلغت الخسائر خسائر

1F

٢(. 
ولعل التساؤالت التي نود اثارتها في سياق الحديث عـن تـداعيات الحـرب االهليـة      

فــي مســار التطـــورات  ومواجعهــا االمريكيــة، هــي: الــى أي مــدى اثــرت ويـــالت الحــرب
االقتصادية في الواليات المتحدة ؟ وكيف ظهرت الواليات المتحـدة قـوة كبـرى فيمـا بعـد 

 حرب االهلية عالقة بذلك ؟ ؟ وهل لل

                                                           
(1) Eaton, op.cit, P. 2330 
(2) Allt, A.H., The American Civil War, (London, 1961), P.10. 
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ال نغـــالي فـــي القـــول، ان ويـــالت الحـــرب، ومـــا خلفتـــه مـــن آثـــار قـــد حفـــزت روحـــًا      
للنهــوض ومعالجــة آثارهــا علــى المســتويين الرســمي والشــعبي االمــريكيين. فعلــى الــرغم 
من ان جذور التطور االقتصادي للواليات المتحدة تمتد الـى السـنوات السـابقة للحـرب، 

، وربمــا تعــود اســباب ذلــك، نفســهاســعنا ان نرجــع بزوغهــا الحقيقــي الــى الحــرب فأنــه بو 
الــى ضــرورة االهتمــام بالصــناعة المحليــة لتلبيــة الحاجــات الُملحــة التــي فرضــها ظــرف 
الحــــرب. لــــذا حفــــزت هــــذه الحــــرب الصــــناعة، واســــتغالل المــــوارد الطبيعيــــة، ونهضــــة 

دفــع بجيــل جديــد مــن اربــاب و ارجيــة، االعمــال الماليــة االســتثمارية، وقاعــدة التجــارة الخ
مركــز الصــدارة فــي مجريــات التحــول  حيــازةالــى  رؤوس األمــوالالصــناعة، واصــحاب 

(من االقتصاد الحربي الى االقتصاد المدني
2F

١(. 
ويمكــــن القــــول، ان الحــــرب فــــتح المجــــال امــــام ظهــــور مســــاحات جديــــدة شاســــعة      

دة، واوجــد ظروفــًا مناســبة لنمــو للزراعــة والرعــي االمــر الــذي تطلــب اقامــة اســواق جديــ
المدن، واتاح فرص العمـل لمئـات اآلالف مـن المهـاجرين الـذين سـرعان مـا تـدفقوا الـى 

(الواليـــات المتحـــدة
3F

. فعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، بلـــغ عـــدد الوافـــدين مـــن شـــمال )٢
، قرابــــة المليــــونين ومائــــة ١٨٨٠-١٨٧١وغــــرب اوروبــــا الــــى الواليــــات المتحــــدة للمــــدة 

ن يواربعـ ةن الف وافد، ومن جنوب وشرق اوروبا للمدة نفسها مئة وخمسيعشر و  ةوسبع
) بواقـع ثالثـة ماليـين وسـبعمائة ١٨٩٠-١٨٨١الف وافد. وازدادت هذه النسـبة للمـدة (

(ن للثانيـــةين الـــف وافـــد لالولـــى، وتســـعمائة واربعـــة وخمســـيوخمســـ ةوثالثـــ
4F

. أمـــا فــــي )٣
ـــى اصـــحاب المـــزارع الكبيـــرة، ونمـــت طبقـــة وســـطى  الجنـــوب، فقـــد قضـــت الهزيمـــة عل
(ويتتر يفالند، ديلجديدة، وتضاعف حجم مدن مثل نيويورك، شيكاغو، ك

5F

٤(  . 

                                                           
)1(  Elson, op.cit, P.256-258. 

، ترمجـــة راشـــد الـــرباوي، ١كـــا كحضـــارة الفكـــر واحليـــاة يف الواليـــات املتحـــدة االمريكيـــة، جللتفاصـــيل: مـــاكس لرينـــرا، امري
 .٤٤٩-٤٣١)، ص ص١٩٦٦(القاهرة،

(2) Primacu, Martin L & Willis, James F., An Economic History of the United 
States, (Califorina, 1980), PP. 209-211. 
(3) Parkes, H.B, The United States Ahistory, (NewYork, 1953), P. 4. 
(4) Primacu & Willis, op.cit, PP. 209-211.  
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 ٣٩ 

وفيمــا يخــص التطــور الصــناعي، كانــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة تمثــل المرتبــة      
(١٨٤٠الخامسة بين الدول الصـناعية العالميـة عـام 

6F

، وتقـدمت خـالل العشـرين العـام )١
. غيـر ان الـذي ١٨٩٤مركز الرابع، ثم قفزت الـى المركـز االول فـي عـام التالية الى ال

يهمنـــا كيـــف تطـــورت الصـــناعة االمريكيـــة بهـــذه الطريقـــة المذهلـــة ؟ ومـــا العوامـــل التـــي 
فر المــواد ادفعــت الصــناعة لتتصــدر المركــز االول بــين الــدول الصــناعية ؟ هــل هــو تــو 

واأليــدي  رؤوس االمـوالفر الغزيـر ام تـو االوليـة ؟ ام التنظـيم العلمـي الـدقيق؛ واالنتــاج ا
 االحتكارات الرأسمالية في هذا المجال ؟  دور العاملة الماهرة، ثم ما

قدر تعلق االمـر، بصـناعة الحديـد وهـي الصـناعة الرئيسـة فـي الواليـات المتحـدة،      
فقـــد كانـــت مراكـــز انتاجهـــا فـــي الواليـــات الشـــرقية، غيـــر انهـــا ســـرعان مـــا امتـــدت الـــى 

بعـد ان اكتشـف المنقبـون عـن منـاجم جديـدة للحديـد وبخاصـة فـي منـاجم حديـد  الغرب،
ميزابي عند رأس بحيـرة سـوبيرير، التـي اصـبحت مـن اعظـم منـاجم انتـاج الحديـد الخـام 

(فــي العــالم
7F

. وثمــة جــدوى اقتصــادية لهــذه المنــاجم جــديرة بالــذكر، هــي تركــز الحديــد )٢
يــة التعــدين يســيرة وزهيــدة. فضــًال الخــام فــي طبقــات االرض الســطحية، ممــا جعــل عمل

عن نقاء الحديد الخام من الشوائب الكيمياوية، مما سهل تحويله الى حديـد صـلب ذي 
(شر سعره السابقنوعية جيدة، وبسعر ُيعادل عُ 

8F

٣(. 
معمــل لصــناعة  Andrew Carnegi، بنــى انــدرو كــارينجي نفســهصــعيد الوعلــى      

جي فــي تأســيس يكــارن أســهم ١٨٧٣عــام ، وفــي ١٨٦٥الصــلب فــي بنســلفانيا فــي عــام 
، وقضــبان الســكك الحديــد، وقاطراتهــا، ومــا ان جــاء يــةشــركات لصــنع الجســور الحديد

، حتـى أصـبح مصـنعه الـذي شـيده علـى نهـر المونونجـاهيال فـي بنسـلفانيا، ١٨٧٥عام 
(لصــــلب فــــي الواليــــات المتحــــدةاأكبــــر مصــــانع 

9F

، ولــــم يكتــــف بنفــــوذه علــــى المصــــانع )٤
خــذ يبســط ســيطرته علــى مصــادر الفحــم الخشــبي، والحجــري، والحديــد الحديديــة، بــل أ
منهـا. وحتـى  كبيـرة ترت الشركة مساحاتشرج من بحيرة ايري، التي اخالخام الذي يست

، وتــم تشــييد -ايــري–تضــغط المصــروفات، انشــأ خطــًا حديــديًا مــن بتســبرغ الــى البحيــرة 
                                                           

 الدول الصناعية الكربى هي بريطانيا، فرنسا، روسيا، بروسيا.  )١(
(2) Hilgerdt, Folk, Industrialization and Foreign Trade, (Geneva, 1945), P. 13. 
(3) Primacu & Willis, op.cit, PP. 276-277. 
(4) Ibid. 
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 ٤٠ 

ن لحمـل الحديـد الخـام مـن ميناء على ساحلها لصالح الشـركة، وبنـت اسـطوًال مـن السـف
بحيـــــرة ايـــــري الـــــى البحيـــــرات الكبـــــرى. وبـــــذلك اقامـــــت اتصـــــاًال زهيـــــدًا بـــــين المصـــــانع 

(والمناجم
10F

١(  . 
، اصــبحت معامــل كــارينجي متداخلــة ومتحــدة، لكــي تــتمكن ١٨٨٣وبحلــول عــام      

من الوقوف بوجه منافسـيها، اتبعـت اسـلوب تنويـع المنتجـات، فأولـت اهتمامـًا بصـناعة 
ك الحديديــــة فضــــًال عــــن منتجاتهــــا االخــــرى. وفــــي ســــياق متصــــل، فــــأن افــــران االســــال

كارينجي كانت تنتج من الحديد الصـلب اكثـر ممـا تنتجـه مصـانع الحديـد والصـلب فـي 
لهــا ربحــًا ســنويًا تجــاوز االربعــين مليــون مــن  أمــن، ممــا ١٨٩٥بريطانيــا والمانيــا عــام 

وصـلت الـى بليـون  -كـارينجي–ثـروة الدوالرات في نهاية القرن التاسع عشر، حتى ان 
(١٩٠٠ونصف البليون دوالر في عام 

11F

٢(. 
 

    ) ادناه االنتاج العالمي من الحديد للدول الكبرى٢ويوضح الجدول رقم (
((بماليين االطنان)١٩٠٠-١٨٧٠

12F

٣(. 
 ١٩٠٠ ١٨٩٠ ١٨٨٠ ١٨٧٠ الدولة

 ١٤ ٩,٤ ٣,٩ ١,٧ ة0Bالواليات المتحد
 ٩ ٨ ٧,٨ ٦ بريطانيا
 ٧,٥ ٤,١ ٢,٥ ١,٣ المانيا

 

ان معدل االرقام يشير الى تقدم انتاج الواليات المتحدة من الحديد خالل االعـوام      
% ١٥٠% فيمـا اكتفـت بريطانيـا بمعـدل انتـاج ٨٢٠) بنسبة تجـاوزت ١٩٠٠-١٨٧٠(

   االمر الذي يشير الى اطراد تقدم االقتصاد االمريكي.

                                                           
(1) Primacu & Willis, op.cit, P. 276-277. 
(2) Faulkner, Harold Underwood, American Economic History, (New York: 
Harper & Brothers Publishers, 1954), P. 428. 

كـاظم هاشـم نعمـة والـدكتور ، ترمجـة الـدكتور  ١٩١٨-١٨٤٨أي. جي. يب. تايلور، الصراع على السيادة يف اوربـا،  )٣(
 .١٧)، ص١٩٨٠، املوصليوئيل يوسف عزيز، (
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 ٤١ 

ب للـــدول الكبـــرى (بماليـــين االطنـــان) ) انتـــاج الصـــل٣فيمـــا يوضـــح الجـــدول رقـــم (     
١٩٠٠-١٨٧٠)

13F

١(. 
 ١٩٠٠ ١٨٩٠ ١٨٨٠ ١٨٧٠ الدولة

 ١٠ ٤,٣ ١,٣ ___ الواليات المتحدة
 ٥ ٣,٦ ١,٣ ٠,٧ بريطانيا
 ٦,٧ ٢,٣ ٠,٧ ٠,٣ المانيا

 

(احتــل الفحــم بالقيــاس للمعــادن المختلفــة مكانــة ســتراتيجية متميــزة     
14F

، فــاذا طالعنــا )٢
المراكــز الصــناعية مــن المنــاطق المنتجــة للفحــم او  مــن بيــده قر التقــدم الصــناعي ســنج

مه فـــــي امـــــن اســـــتخد تـــــهالتـــــي تســـــتطيع الحصـــــول عليـــــه بأســـــعار زهيـــــدة وبـــــرزت اهمي
المحركــات البخاريـــة، ونظـــام التدفئــة المركزيـــة، الـــذي جعـــل العمــل ممكنـــًا فـــي االجـــواء 

عـد مصـدرًا للغـازات الباردة اثناء فصل الشتاء، ناهيك عن دوره فـي صـهر المعـادن، ويُ 
والزيوت والزفـت التـي تسـتخرج منهـا االصـباغ والمطـاط والنشـادر والنـايلون فضـًال عـن 
ذلك، فأن الفحم بعد تحويله الى كوك يصبح المصدر الرئيس للكـاربون الضـروري فـي 

% مـــن احتيـــاطي الفحـــم العـــالمي فـــي ٤٠صـــناعة الصـــلب، وتمتلـــك الواليـــات المتحـــدة 
(ن التاسـع عشـرالربع االخيـر مـن القـر 

15F

، وتتركـز مناجمـه فـي منـاطق جبـال االبـالش، )٣
                                                           

 . ١٧تايلور، املصدر السابق، ص )١(
 ١٧٧٠-١٦٧٠دليل ان انتــاج اوروبــا الســنوي للمــدة احملصــورة بــني بــصــناعة العصــرية اآلليــة علــى الفحــم، القامــت  )٢(

لغـت الزيـادة يف انتاجـه ثالثـني ضـعف. وبعـد الصـناعية) بالتطـورات (قـرن  ١٨٧٠-١٧٧٠تضاعف ثالث مرات، وبني 
غـــدا معـــدل الزيـــادة يف انتـــاج الفحـــم، خـــالل كـــل عشـــر ســـنني، يفـــوق الزيـــادة العامـــة خـــالل القـــرن الســـابق  ١٨٧٠عـــام 

 بأكمله. 
 .٩٣)، ص١٩٦٧جفري برون، احلضارة االوربية يف القرن التاسع عشر، ترمجة عبلة حجاب، (بريوت، 

 تفاصيل: لل. % يف اوائل القرن العشرين٢٠% واسيا بنحو ٣٥وبا يقدر احتياطي فحم اور  )٣(
 .٩٥املصدر نفسه، ص
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 ٤٢ 

يوضـــح انتـــاج  التـــالي) ٤(  وتمتـــد مـــن مـــاريالن الـــى االبامـــا الشـــمالية. والجـــدول رقـــم 
(الفحم في الواليات المتحدة وبريطانيا والمانيا مقدرًا بماليين االطنان

16F

١(. 
 ١٩٠٠ ١٨٩٠ ١٨٨٠ ١٨٧٠ الدولة

 ٢٤٤ ١٤٣ ٦٤,٩ ١٠ متحدةالواليات ال
 ٢٢٨ ١٨٤ ١٤٩ ١١٢ بريطانيا
 ١٤٩ ٨٩ ٥٩ ٣٤ المانيا

 

ن يفالمقارنة اعاله توضح لنا تقدم انتاج الفحم لدى الواليات المتحدة، وخالل ثالث     
 نَّ إضعفًا، فيما لم يتجاوز انتاج بريطانيا الضعف. أما المانيا ف ٢٤عامًا بما يزيد 

، وبحلول القرن الجديد، فقد ١٨٧٠من عام  أً ربعة اضعاف بدأانتاجها تجاوز 
 تصدرت الواليات المتحدة الدول المنتجة للفحم.

، وتم ١٨٥٩وفي قطاع النفط، اكتشف اول بئر في غرب بنسلفانيا عام      
حدث ثورة في أرض االنارة وقتذاك، إال ان اكتشاف المحرك البخاري، غاستغالله ل

فرها بكميات كبيرة في جوف ايب تو استغالل هذه المادة التي اظهرت عمليات التنق
بمعية مجموعة  John D. Rokfellerاالراضي االمريكية، وانشأ جون دي. روكفلر 

 Standard Oil Company ofمن اصحاب الرساميل شركة ستاندر اويل اوف اوهايو 

Ohio  ١٨٧٠في عام)
17F

ج النفط، ا، والتي لم تقتصر عملياتها على التنقيب واستخر )٢
ًا اهتمامًا كبيرًا بمصافي النفط، حتى انها احتكرت تسعة اعشار بل اولت ايض

األنابيب الى الساحل  بوساطةمصافي التكرير في الواليات المتحدة، ومن ثم نقله 
(االطلسي

18F

موعة روكفلر مصالحها وشركاتها جركزت م ١٨٨٢، وخالل عام )٣
ركات التكرير في ، وعندما شكل روكفلر تحالفًا مع شTrustالمختلفة في هيئة ترست 

، حيث يمكن القول، ان التحالف بسط سيطرته على الواليات المتحدةاجزاء اخرى من 
                                                           

(1) Kuhlman, C.B., The Development of the Flou-Milling Industry in the United 
States, (Princeton, 1929), P.41. 
(2) Faulkner, op.cit, P.430. 
(3) Parkes, op.cit, P.408. 
 
 
 



                    ظهور الواليات المتحدة االمريكية قوة كبرى والموقف البريطاني منها                 الفصل االول

 ٤٣ 

% ٤٠-%٣٠لمساهميها سنويًا ارباحًا بين  دفعت%، و ٩٠ادارة شؤون النفط بنسبة 
(من قيمة االسهم

19F

١(. 
ومن العوامل االخرى التي ساعدت على تقدم الصناعة االمريكية، هي المصانع      

ت الطراز الرفيع مثل انترناشونال، هارمستر، سنجر، ديبون، ديال، كولت، ذا
كانت تمتلك و ستاندراويل، ساند، التي تفوق في ضخامتها اكبر المصانع العالمية، 

سوقًا داخلية كبيرة، ولم تكن لالقتصاديات القياسية، التي يتعامل بها منافسوهم 
كن مؤشرًا طيبًا تت المتحدة فالضخامة لم البريطانيون واأللمان، هي كذلك في الواليا

(للجدوى االقتصادية في تلك الدولتين
20F

٢(. 
الهجرة عامالن حاسمان في التطور و ُتعد الزيادة السكانية في الواليات المتحدة.      

 االقتصادي للواليات المتحدة. 
) يبين الزيادة في عدد السكان، ٥وفيما يخص عدد السكان فالجدول رقم (     

(( بالماليين) ١٩٠٠-١٨٦٠ونسبتها المئوية للمدة 
21F

٣(. 
 الزيادة على التعداد السابق مجموع عدد السكان سنة التعداد

 النسبة المئوية العدد
٣٥,٦ ٨,٢٥١,٤٤٠ ٣١,٤٤٣,٣٢١ ١٨٦٠ 
٣٢,٦ ٧,١١٥,٠٥٠ ٣٨,٥٥٨,٣٧١ ١٨٧٠ 
٣٠,١ ١١,٥٩٧,٤١٢ ٥٠,١٥٥,٧٨٣ ١٨٨٠ 
٢٥,٥ ١٢,٧٩١,٩٣١ ٦٢,٩٤٧,٧١٤ ١٨٩٠ 
٢٠,٧ ١٣,٠٤٦,٨٦١ ٧٥,٩٩٤,٥٧٥ ١٩٠٠ 

 

                                                           
(1) Faulkner, op.cit, P.430. 

 . ٣٦٨)،ص١٩٩٣دار اجلماهريية للنشر والتوزيع واالعالن، طرابلس: بول كيندي، قيام وا�يار القوى العظمى،( )٢(
(3) Ratner, Sidney & Others, The Evolution of The American Economy, 
(NewYork, 1979), P.373. 
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 ٤٤ 

وقــــد ســــاعد وصــــول افــــواج مــــن المهــــاجرين دون قيــــود علــــى التوســــع الصــــناعي      
(الســـريع

22F

، ومـــع ان اعــــداد المهـــاجرين ترتفـــع وتــــنخفض، إال إن ممـــا الشـــك فيــــه، ان )١
ـــات ٦النســـبة كانـــت تصـــاعدية باســـتمرار والجـــدول رقـــم ( ـــين جـــدول الوافـــدين للوالي ) يب

((مليون نسمة) ١٩٠٠-١٨٧١ما بين االعوام  المتحدة
23F

٢(. 
 

 

 الوافدين من جنوب شرق اوروبا الوافدين من شمال غرب اوروبا السنة
١٤٥,٠٠٠ ٢,١٢٧,٠٠٠ ١٨٨٠-١٨٧١ 
٩٥٤,٠٠٠ ٣,٧٨٣,٠٠٠ ١٨٩٠-١٨٨١ 
١,٩١٤,٠٠٠ ١,٦٤٤,٠٠٠ ١٩٠٠-١٨٩١ 

    

اليــات المتحــدة، اليهــا نســبة الوافــدين مــن شــمال غــرب اوربــا الــى الو  تفــوقونالحـظ      
)، ولمــا كــان شــمال غــرب اوروبــا ١٩٠٠-١٨٧١مـن جنــوب وشــرق اوروبــا للمــدة مــن (

اكثـــر تطـــورًا مـــن الناحيـــة الصـــناعية مـــن جنوبهـــا وشـــرقها، فـــال ريـــب ان الوافـــدين مـــن 
 شمالها الغربي قد رفدوا الصناعة االمريكية بخبراتهم التقنية.

الصــناعة هــو رخــص اثمــان النقــل ســواء  ومــن العوامــل التــي ســاعدت علــى تطــور     
تطـــور فـــي عبـــر الســـكك الحديـــد، او االنهـــار المالحيـــة، ونظـــرًا الهميـــة الســـكك الحديـــد 
 Railwayاالقتصاد االمريكي، صدر قـانون مـنح بموجبـه شـركة ريلـوي يـونين باسـفيك 

Union Bacific Company  إمتيــازًا مــدت بموجبــه  ١٨٦٢للســكك الحديــد فــي العــام
، منحــت نفســه، وفــي الوقــت اوتــاواالغــرب مــن مدينــة كادتســل بلفــس، بواليــة  خطــًا نحــو

، امتيـــازًا لمـــد   Railway Centeral Bacificايضـــًا شـــركة ريلـــوي ســـنترال باســـفيك 

                                                           
يـة ل، والـذي مت مبوجبـه تقييـد هجـرة الصـينيني بسـبب الكثافـة العا١٨٨٢لصـيين عـام يستثىن من ذلـك قـانون االبعـاد ا )١(

 للتفاصيل: للطبقات الدنيا املهاجرة من هذا البلد صوب الواليات املتحدة.
)، اجلـزء الثـاين، ١٩٧٦الن نيفنز وهنـري سـتيل كومـاجر، مـوجز تـاريخ الواليـات املتحـدة، (القـاهرة: دار املعـارف مبصـر، 

 .٢٧٥ص
(2) Parkes, op.cit, P.469. 
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 ٤٥ 

فــادت الشــركتان أالخطــوط شــرقًا مــن ســكرامنتو فــي واليــة كاليفورنيــا. وبموجــب القــانون 
 بــــالانبي الخطــــوط الجديــــد مــــن مســــاحات االرض التــــي تمتــــد عشــــرين مــــيًال علــــى جــــ

(مقابل
24F

١(. 
انـــتعش النقـــل القتـــراب هـــذين الخطـــين الحديـــديين، وعلـــى الـــرغم مـــن الصـــعوبات      

، اآلتــي مــن ســان فرانسيســكو بــالخط القــديم مــن إلتقــى الخطــان الحديــديانالهائلــة، فقــد 
ــــار  ــــاوا فــــي العاشــــر مــــن اي ــــال روكــــي فــــي شــــمال واليــــة اوت ، ١٨٦٩الشــــرق عبــــر جب

لة الشاقة التي كان المسافر يقطعها فـي شـهر بـين المحيطـين االطلسـي فأصبحت الرح
والهادي، ال تستغرق إال وقتًا يسيرًا، وقد نمت شبكة الخطوط الحديدية عبـر القـارة نمـو 

Pمطرداً 

)
25F

٢(
P. 

، كانت اربعة خطـوط حديديـة كبيـرة قـد ربطـت منطقـة وسـط ١٨٨٤وبحلول العام      
شــــيدت خطــــوط  ١٩٠٠-١٨٦٠خــــالل االعــــوام وادي المسيســــبي بــــالمحيط الهــــادي. و 

ـــة بعضـــها مـــع  للســـكك الحديـــد فـــي الشـــرق والجنـــوب، واتصـــل معظـــم الخطـــوط الفرعي
، الســـنواتالـــبعض األخـــر، فأرتبطـــت المـــدن الصـــغيرة بالواليـــات الكبـــرى. وخـــالل تلـــك 

(الخطـــوط القصـــيرة تالقديمـــة وقويـــ حســـنت الخطـــوط
26F

-١٨٦٧(     . وللمـــدة نفســـها )٣
ن مـيًال. يوتسـع ةاربعـلي السكة الحديدية من ثالثين ميل الى مائة و ) ازداد اجما١٩٠٠

فيمــــا ازداد اســــتثمار رأس المــــال مــــن مليــــار واحــــد الــــى عشــــرة مليــــارات دوالر، وعــــدد 
العــاملين مــن مليــون وثالثمائــة الــف الــى خمســة ماليــين وثالثمائــة الــف عامــل، وقيمــة 

 .)27F٤(رعشر مليار دوال ةالناتج السنوي من مليارين الى ثالث
وزعت الحكومة االتحاديـة والحكومـات المحليـة فـي الواليـات، علـى شـركات سـكك      
فرنسـا  ةمليون هكتـار. أي مـا يـوازي مسـاح )٦٠(بلغت مساحتها حوالي  أراضٍ  الحديد

ــًا، وقــد قامــت هــذه الشــركات، باســتغالل هــذه االراضــي عــن طريــق انشــاء المــدن  تقريب
                                                           

(1) Pacific Railway Act July, 1862, Commager, op.cit, Doc-No.2, PP.410-411. 
 .٢٧٩-٢٧٨نيفنز وكوماجر، املصدر السابق، ص ) ٢(

(3) Faulkher, op.cit, PP.480-489.  
(4) Parkes, op.cit, P.395. 

مت بنـاء  ١٨٩٩-١٨٧٧جديد من السكك احلديـد وللسـنوات  ) الف كيلو مرت٥٤مت بناء ( ١٨٧٣-١٨٦٧للسنوات 
 ) الف كيلو مرت جديد من السكك احلديد. للتفاصيل:١٤٠(

 .٢٧٩-٢٧٨نيفنز وكوماجر، املصدر السابق، ص
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 ٤٦ 

كك ســ، والســيما وان شــركات هائلــةغلــى وجمــع ثــروات والمــزارع فيهــا، وبيعهــا بأســعار ا
الحديد قد منحت كبار الرأسماليين، واصـحاب المصـالح اسـعارًا مخفضـة سـاعدتهم فـي 

استخدمت االنهار للمالحـة فضـًال عـن البحيـرات الكبـرى، وعلـى الميـاه و زيادة ثرواتهم، 
مــن االنتشــار  الســاحلية، اكملــت البــواخر النقــل بالســكك الحديــد علــى درجــات متفاوتــة

(تبعًا لدرجة المنافسة مع السكك الحديد
28F

١(. 
ومـــوجز القـــول، ان شـــركات الســـكك الحديـــد قـــدمت خـــدمات كبيـــرة، اذ إنهـــا وقبـــل      

نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، كانـــت قـــد ربطـــت جميـــع المـــدن والمنـــاطق االنتاجيـــة فـــي 
 الواليات المتحدة بشبكة عمالقة ُتعد الكبرى من نوعها.

جانـب آخـر، سـاعد التركيـز المصـرفي علـى انتشـار التركيـز الصـناعي، فقـد ومن      
طلــب تشــييد المصــانع الكبــرى امــواًال ضــخمة، فنشــأت وكــاالت لبيــع األســهم والســندات 
للمســـتثمرين بكميـــات كبيـــرة. وهكـــذا اصـــبح وجـــود المصـــارف الغنيـــة ضـــرورة ال يمكـــن 

فـي ذلـك فرصـًا ال تعـوض  ان ادارات هـذه المصـارف، وجـدتالسيما االستغناء عنها، 
فــي حصــد اربــاح اكبــر. لــذلك ســرعان مــا قــدموا االمــوال التحــاد الصــناعات، وســاهموا 
في تكوين اتحادات اكبـر فيمـا بيـنهم. بـل ذهبـت بعـض المصـارف الـى التخصـص فـي 

متالك شــركة امشـاريع بعينهــا، فعلــى ســبيل المثــال، انفـردت مصــارف مورغــان الماليــة بــ
(يويورك مع اتحاد صلب الواليات المتحدةسكك الحديد الوسطى بن

29F

٢(. 
وفــي ضـــوء التغلغـــل المصـــرفي فـــي الحقـــل الصـــناعي، انتقلـــت الهيمنـــة مـــن كبـــار      

الصـــناعيين الـــى كبـــار الممـــولين وبـــذلك تحولـــت الرأســـمالية الصـــناعية الـــى الرأســـمالية 
(الماليـة

30F

لمـا كانــت (أي نتيجـة رأس المــال المسـتثمر بعائــد مـالي عــاٍل مـن االربــاح). و ) ٣

                                                           
(1) Faukner, op.cit, PP.480-489. 
(2) Ratner & Others, op.cit, PP.365-371.  

ملشـــروعات الصـــناعية اخلاصـــة بالتوســـع العـــام، اىل زيـــادة الرتكيـــز، لـــذا ادت االربـــاح الضـــخمة الـــيت جناهـــا اصـــحاب ا )٣(
ربـــاح لتحقـــق فوائـــد جديــدة عليهـــا، عـــن طريـــق توظيفهــا يف شـــركاتم نفســـها، بتوســـيعها الســرعان مـــا اســـتخدمت هــذه ا

واســتثمارها، يف اســـهم وســـندات بعـــض الصـــناعات، وبـــذلك تتنـــوع مصـــاحلهم، وعلـــى ســـبيل املثـــال، ان متوســـط معـــدل 
) مليون دوالر، فجرى استثمارها يف شركات صناعية ٢٠يساوي ( ستاندر اويل رباح السنوية الذي كانت حتققه شركةاال

بحوا رؤســاء ادارات مخســة أصــ هاأخــرى، ومبــرور الوقــت، اتســع نفوذهــا وتأثريهــا االســتثماري، حــىت ان عــدد مــن مؤسســي
 عشر شركة جديدة. ينظر:

Ratner & Others, op.cit, PP.365-371. 



                    ظهور الواليات المتحدة االمريكية قوة كبرى والموقف البريطاني منها                 الفصل االول

 ٤٧ 

المصــارف الكبـــرى، ومراكـــز االتحـــادات الهامـــة، ومراكـــز البورصـــة، موجـــودة كلهـــا فـــي 
(نيويــورك

31F

، فقــد اصــبحت هــذه المدينــة المركــز الــرئيس للتجــارة فــي الواليــات المتحــدة، )١
وصار اصحاب المصارف ورؤساء االتحادات يندمجون بحرية تامة مع بعضـهم. إزاء 

مرســـــوم (قـــــانون) شـــــيرمان لمناهضـــــة الترســـــت ذلـــــك التركيـــــز فـــــي الصـــــناعة، صـــــدر 
Sherman Anti Trust Act  ١٨٩٠عام)

32F

٢(. 
امــا دور الطبقـــة العاملـــة فــي تطـــوير الصـــناعة، وعلــى الـــرغم مـــن انهــم لـــم ينـــادوا      

رسم بعـض خطـط العمـل وسـواء  علىواضحًا  كان بسقوط الرأسمالية، إال ان اصرارهم
نهم تمكنـــوا مـــن إكاســـبهم النهائيـــة أم ال، فـــحققـــوا نجاحـــًا ملحوظـــًا فـــي زيـــادة حصـــيلة م

ـــوا مـــن اصـــدار قـــوانين  الســـيماتحقيـــق مســـتوى متقـــدم لألجـــور  للعمـــال الفنيـــين، وتمكن
مناســبة لهــم. ومــع انهــم اســتبعدوا تشــكيل حــزب سياســي خــاص بهــم، أال انهــم اتصــفوا 

 . بالنشاط على المستوى السياسي بعد ادراكهم لقوتهم السياسية الظاهرة او الكامنه
 America Federationوابـرز االتحـادات العماليـة هـو اتحـاد العمـال األمـريكيين      

of Labor )33Fبمســـاعدة مهـــاجر يهـــودي هولنـــدي  ١٨٨٥والـــذي جـــرى تأسيســـه عـــام  )٣
. وال يزال هذا االتحـاد قائمـًا حتـى اليـوم، Samuel Gampersيدعى صاموئيل كومبرز 

معتدلة، ولكون اتجاهاته محافظـة، تمكـن هـذا بالنظر ألن مطالبه في االساس واقعية و 
                                                           

 نيويورك العاصمة التجارية للواليات املتحدة االمريكية.  )١(
ينســب هــذا القــانون اىل الشــيخ جــون شــريمان، وصــدر يف واليــة الــرئيس بنجــامني هاريســون، واهــم بنــوده منــع قيــام  )٢(

العمليـة يف احليـاة  هاحتكارات الرتست، واالحتادات املقيدة للتجارة، ونـصَّ علـى عقوبـات يف حالـة املخالفـة. غـري ان اثـار 
) عنـدما اقـر ١٩٠٩-١٩٠١االقتصادية ال تكاد تذكر، جراء التهـاون يف تطبيقـه، وحـىت واليـة الـرئيس ثيـودور روزفلـت (

ــــق القــــانون تطبيقــــاً فعــــاًال، حــــىت عــــرف الــــرئيس روزفلــــت وســــط املناهضــــني لســــلطة ونفــــوذ  ١٩٠٤يف العــــام  علــــى تطبي
 االحتكار).  ماالحتكاريني (مبحط

Sharman Anti-Trust Act July 2, 1840, Commager, op.cit, Doc. No-321, 
PP.135-136.  
(3) Faulkner, op.cit, PP.458-459. 
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 ٤٨ 

االتحـــــاد مـــــن ان يـــــؤمن للعمـــــال األمـــــريكيين بصـــــورة تدريجيـــــة شـــــروط عمـــــل افضـــــل، 
(وساعات أقل وأجور أعلى

34F

١(. 
ولعـــــل مـــــا ســـــاعد علـــــى نجـــــاح هـــــذه المؤسســـــة النقابيـــــة الكبـــــرى، تقبلهـــــا النظـــــام      

مــن مبــدأ صــراع الطبقــات  انهــا لــم تحــاول ان تجعــلو االقتصــادي القــائم، واعترافهــا بــه، 
(أساسًا لعملها

35F

٢( . 
وفـي ضــوء مــا تقــدم، يمكــن تفســير غيـاب قيــام حركــات اشــتراكية ماركســية واحزابــًا      

شــيوعية، وان ظهــرت فــال قاعــدة شــعبية لهـــا تــوازي القــوى واالحــزاب المناوئــة لهــا فـــي 
 االنتخابات البرلمانية والرئاسية.

لنسـبة المئويـة لتوزيـع القـوى العاملـة فـي الواليـات ) يوضـح ا٧والجدول ادنـاه رقـم (     
(المتحدة

36F

٣(. 
 اخرى النقل التجارة الصناعة الزراعة السنة

١٥,٥ ٤,٢ ٦,٨ ٢٠,٥ ٥٣ ١٨٧٠ 
١٥,٨ ٤,٨ ٧,٩ ٢٢,١ ٤٩,٤ ١٨٨٠ 
١٨,٩ ٦ ٨،٨ ٢٣,٧ ٤٢,٦ ١٨٩٠ 
٢٠,٤ ٦,٧ ١٠,٦ ٢٤,٨ ٣٧,٥ ١٩٠٠ 

 

ي اعـداد العـاملين بالزراعـة لحسـاب ان النسب اعاله تشـير الـى تنـاقض واضـح فـ     
لقـد اصـاب العاملين في المجاالت األخرى وعلـى وجـه الخصـوص القطـاع الصـناعي. 

قفـز المؤرخ الكندي جفري برون، كبد الحقيقة في وصفه التطور الصناعي بـالقول: (( 
مــارد االعمــال والصــناعة االمريكــي مــن مهــده بعضــالت مــن فــوالذ وبــنهم منقطــع 

                                                           
ظهـــور اول مؤسســـة عماليـــة يف الواليـــات املتحـــدة، عرفـــت بأســـم فرســـان  دشـــه ١٨٦٩ن العـــام إمـــن املفيـــد القـــول،  )١(

امههـا: حتديـد سـاعات العمـل اليـومي بثمانيـة سـاعات، منـع تشـغيل  العمل، وطرحت هلا برناجماً قد تضمن مطالـب عـدة
االطفال، تأميم اخلدمات العامة. غري ان مطاليبها وصفت باملتطرفة آنذاك، مما ادى اىل تراجع شعبيتها، وتراجع دورها، 

 للتفاصيل: ومل يعد هلا ذكر مع مطلع القرن العشرين.
 .٢٦٥-٢٦٤نيفنز وكوماجر، املصدر السابق، ص

(2) Ratner & Others, op.cit, PP. 310-315. 
(3) Primacu & Willis, op.cit, P. 197. 
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 ٤٩ 

ـــر ())النظي
37F

وامتـــاز هـــذا التقـــدم بعـــاملين: االول، الغـــزارة فـــي االنتـــاج، ولثـــاني، تلـــك . )١
السرعة الهائلة التي تقدمت بها الصناعة االمريكية واصـبحت صـفة اساسـية لالقتصـاد 

ســهمت فــي تحديــد مكانــة الواليــات المتحــدة، أي اتســاع أاالمريكــي، وعلــى ضــوء ذلــك 
مـن اسـتهالك االنتـاج الصـناعي  تمكنت االسواق االمريكيـة ١٨٩٠السوق، فحتى عام 

المتنامي، غير ان االسواق الداخلية في ذلك العام قد وصـلت الـى حالـة مـن االكتفـاء. 
ازاء ذلـــك، يتعـــين البحـــث عـــن اســـواق خارجيـــة لتصـــريف فـــائض انتاجهـــا، وقـــد وجـــدت 
الواليات المتحدة فـي دول امريكـا الالتينيـة، وبدرجـة اقـل دول الشـرق االقصـى وخاصـة 

Pالتهاالصين ض

)
38F

٢(
P. 

تأسيسًا على ما تقدم، يمكن تفسير زيادة اهتمام الواليـات المتحـدة بتلـك المنـاطق،      
االمــــر الــــذي ادى الــــى تفاعــــل الدبلوماســــية االمريكيــــة مــــع دبلوماســــية الــــدول الكبــــرى 
االخــرى وخاصــة بريطانيــا والمانيــا وٕايــذانًا بــدخول الواليــات المتحــدة عنصــرًا فعــاًال فــي 

 ة العالمية.توجيه السياس
أمــا العامــل الثــاني، فــأن غــزارة االنتــاج الصــناعي، نشــأت مــن ضــخامة المشــاريع      

تــاج التنظــيم، واالدارة المركزيــة الشــديدة التــي اتخــذت نالصــناعية، وهــذه الضــخامة هــي 
، Holding Companies، والشـركات القابضـة اتاشـكاًال عـدة منهـا الشـركات، والترسـت

لضـخمة، مـن اقـوى جماعـات الضـغط فـي الواليـات المتحـدة، واصبحت هذه الشركات ا
وشاركت بفعالية وقوة في صناعة القرار السياسي. فضًال عن المؤسسات الماليـة التـي 
مولـــت المشـــاريع الصـــناعية الضـــخمة عـــن طريـــق المـــال واالئتمـــان كمـــا أســـلفنا، التـــي 

 اصبحت عصب الحياة االقتصادية والتجارة االمريكية.
طــــور الزراعــــي، فــــيمكن القــــول، ان الزراعــــة كانــــت المهنــــة الرئيســــة التــــي امــــا الت     

% مـــــن ٦٥االعظـــــم مـــــن ســـــكان الواليــــات المتحـــــدة، وكـــــانوا يمثلـــــون  داحترفهــــا الســـــوا
المجمــوع الكلــي للســكان، وكمــا هــو الحــال بالنســبة الــى الصــناعة التــي نمــت وترعرعــت 

نتقلــت مــن انقــالب، ففــي الســنوات التــي تلــت الحــرب، كانــت الزراعــة تمــر فــي طــور ا
زراعــة تعتمــد علــى العمــل اليــدوي، الــى زراعــة ميكانيكيــة، ومــن زراعــة تهــدف الــى ســد 

                                                           
 .١٣٢برون، املصدر السابق، ص )١(
 .١٣٢، صاملصدر نفسه )٢(
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 ٥٠ 

انتــاج  تجــاوز، ١٩٠٠-١٨٧٠مــن  المــدةحاجــات الــبالد الــى زراعــة تجاريــة. وخــالل 
بعـــض المحاصـــيل االساســـية مثـــل القمـــح، والـــذرة، او القطـــن كـــل االرقـــام الســـابقة فـــي 

(الواليـــات المتحـــدة
39F

واربـــت المســـاحات المزروعـــة علـــى ضـــعف مـــا كانـــت عليـــه ، بـــل )١
(ن مليون فدانيفزادت من اربعمئة مليون فدان الى ثمانمائة وثمان

40F

٢( . 
قــد شــهدت زيــادة عــدد ســكان الواليــات المتحــدة الــى  الحقبــةهــذه  أن وبــالرغم مــن     

 تركــزت فــي المــدن، غيــر ان المــزارع االمريكــي، زرع كميــات كافيــة مــن وقــدالضــعفين، 
الحبوب والقطن، وقام بتربية اعداد كبيرة من الجـواميس، واالبقـار والخنـازير، وانـتج مـا 

فـــــائض  لتكـــــوينيكفــــي مـــــن الصـــــوف ال لســـــد حاجـــــات الســـــوق الداخليـــــة فحســـــب بـــــل 
(متزايد

41F

٣(. 
الزراعـــي؟  لعوامـــل التـــي أدت الـــى التطـــور اوثمـــة ســـؤال يتبـــادر الـــى الـــذهن، مـــا      

هـــو التوســـع نحـــو الغـــرب، فلقـــد كـــان مـــن آثـــار قـــانون  يمكـــن القـــول، ان العامـــل االول
تبلـغ مسـاحة الواحـدة منهـا اراٍض بـال مقابـل ، مـنح ١٨٦٢االستيطان الذي صدر عـام 

، لكـــل امريكـــي، او مهـــاجر جديـــد، بشـــرط التعهـــد بزراعتهـــا اً ن فـــدانيمائـــة وخمـــس وســـت
اليـــين واســـتثمارها لمـــدة خمـــس ســـنوات، وقـــد ادى تقســـيم االمـــالك العامـــة الـــى نشـــوء م

ن مليــون فــدان بــين االفــراد، يوزع ســت وخمســ ١٨٨٠المــزارع الجديــدة. وبحلــول العــام 
، كانـت الحــدود ١٨٩٠، حتــى اذا حـّل العــام المــذكور آنفـاً  علـى وفـق قــانون االسـتيطان

بزراعـة االراضـي التـي  رجـل وامـرأةماليـين  ةبين الشرق والغرب قد اختفـت، وعمـل سـت
، كانـــت جميـــع ١٩٠٠ان الجـــاموس. وفـــي العـــام كانـــت قبـــل عقـــدين ترعـــى فيهـــا قطعـــ

                                                           
) مليــون يوشــل عــام ٦٠٠اىل ( ١٨٦٠) مليــون يوشــل (وحــدة قيــاس احلبــوب، عــام ١٠٠ارتفــع انتــاج القمــح مــن ( )١(

) مليـــار يوشـــل، أي بزيـــادة ٢,٦٦٢) مليـــون يوشـــل اىل (٥٩٠%، ويف الـــذرة مـــن (٦٠٠، أي بزيـــادة مقـــدارها ١٩٠٠
 %. ٤قدرها 

علــي حســني البــديري، الرســالة االمريكيـــة يف قيــادة العــامل، اوراق تارخييــة، مركـــز دراســات وحبــوث الــوطن العريب/اجلامعـــة 
 . ٤، ص٢٠٠٦، اذار ١املستنصرية، العدد 

(2) Primacu & Willis, op.cit, P.215. 
(3) Ratner & Others, op.cit, PP.255-260. 
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 ٥١ 

 :زارعين، حتى بات من الممكن القولماالراضي البور والمسقية، والمراعي في ايدي ال
(١٨٩٣ان جميع االراضي قد منحت او بيعت في عام 

42F

١(. 
العامــل الثــاني فــي تطــور الزراعــة، هــو اســتخدام اآلالت فــي العمليــات الزراعيــة،      

منجــل الحصــاد اليــدوي هــو الســائد فــي الواليــات المتحــدة، وكــان كــان  ١٨٠٠ففــي عــام 
انتاجه ال يتجـاوز النصـف فـدان مـن القمـح يوميـًا. غيـر ان المختـرع االمريكـي سـابرس 

 تحقق معجزة بتصنيع الحاصدة الميكانيكيـة التـي تمكنـ S.Mc Mormicورميك مماك 
صـوب شـيكاغو، حيـث  من حصـاد سـتة افدنـة يوميـًا مـن القمـح، إْذ اتجـه هـذا المختـرع

، بلــــغ عــــدد ١٨٦٥انشــــأ شــــركة لصــــناعة اآلت الحصــــاد الميكانيكيــــة، وبحلــــول العــــام 
الحاصـــدات التـــي باعتهـــا شـــركته، ربـــع مليـــون آلـــة. وتواصـــلت عمليـــة اختـــراع اآلالت 

ـــة، والّدراســـ ـــل المحصـــدة اآللي ـــة، مث ، وأخـــرى ةالزراعيـــة األخـــرى، عقـــب الحـــرب االهلي
راعـــة الـــذرة، وأخـــرى لقطعهـــا، وتقشـــيرها، وآلـــة فـــرز للحصـــاد، وظهـــرت كـــذلك آالت لز 

شــدة، وآلــة الســماد، وآلــة زرع البطــاطس، وآلــة تجفيــف الحشــائش، وجهــاز التفــريخ، قال
(ومئات االختراعات

43F

٢(. 
علــى ان مــا زاد مــن ســرعة تطــور الزراعــة ونموهــا ان المــواطن االمريكــي عــرف      

دمة الزراعة وتطوير منتجاتهـا مـن كيف يوظف العلم النتاج التقنيات التي تكون في خ
(حيث الكم والنوع، حتى حلت اآلالت الميكانيكية في اغلب العمليات الزراعية

44F

٣( . 
امـــا العامـــل الثالـــث فـــي تطـــور الزراعـــة، فـــيمكن تركيـــزه بالنهضـــة العلميـــة، التـــي      

(١٨٦٢الذي صدر في العام  )Morril Act )45F٤دعمها قانون موريل 
46F

وظهور المعاهد  )٥
زراعية التي كانـت بمثابـة مؤسسـات تعليميـة، ومراكـز بحثيـة، لتطـوير علـوم الزراعـة، ال

                                                           
(1) Priamacu & Willis, op.cit, PP.255-260. 
(2) Faulkner, op.cit, PP.366-377. 
(3) Ibid. 
(4) Morrill Act, July 2, 1862, Commager, op.cit, Doc.No.2, PP.412-413. 

لى منح احلكومات احمللية يف الواليات املتحدة، مسـاحات واسـعة كان قانون موريل الذي اقره الكونغرس، قد نص ع  )٥(
لغــرض تشـــييد الكليــات واملعاهـــد واملراكـــز  ؛مقابـــلبــال مــن االراضـــي الــيت تـــرد عائــديتها اىل احلكومـــة الفدراليــة (املركزيـــة) 

 العلمية اليت تعين بالزراعة وتصنيع آالتا. 
Ibid. 
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 ٥٢ 

ثم اعتمد الكونغرس، بعد ذلك االمـوال الالزمـة النشـاء محطـات للتجـارب الزراعيـة فـي 
منحــت وزارة الزراعــة االمريكيــة مــا يلــزم مــن االمــوال و جميــع ارجــاء الواليــات المتحــدة، 

(لالبحاث
47F

فـي اواخـر القـرن التاسـع عشـر، بالعديـد مـن المشـروعات شـتغل العلمـاء ا، ف)١
الزراعيــة فــي انحــاء الواليــات المتحــدة، وابــرز هــؤالء العلمــاء المهنــدس الزراعــي مــارك 

الــذي اوفدتــه وزارة الزراعــة االمريكيــة الــى روســيا، وهنــاك  Marke Carltonكــارلتون 
رده، وشــكل محصــول وجــد نــوع مــن القمــح الشــتوي، الــذي يقــاوم العفــن والجفــاف، فاســتو 

(هذا النوع اكثر من نصف مجموع انتاج القمح في الواليات المتحدة
48F

. فيما حمل احـد )٢
الباحثين الزراعيين، بعض انواع الـذره الـوافر المحصـول "كفيـر" مـن شـمال افريقيـا الـى 
الواليات المتحدة. واستورد باحث آخر نبات البرسيم والزهرة من تركستان، وانـتج العـالم 

فــي كاليفورنيـــا عينــات مـــن انــواع الفواكـــه  Luther Pearmagاعــي لــوثر بييرمـــاك الزر 
والخضــروات الجديــدة. وفــي معهــد تســكيجي فــي االبامــا، اكتشــف العــالم الزنجــي جــورج 

العديد من المنافع الجديدة للفول السوداني، والبطـاطس،  G.W.Carferواشنطن كارفر 
علـــى  George Morrill موريـــلورج وفـــول الصـــويا. فيمـــا تغلـــب الطبيـــب البيطـــري جـــ

(مرض الحمى القالعية المخية التي تصيب الحيوانات
49F

٣(. 
 الســيمالــه اثـر بـارز فـي تطــوير الزراعـة فيمـا بعـد،  ويبـدو ان قـانون موريـل، كـان     

 في مجال تحسين االنواع، أو زيادة مردود الناتج الزراعي.
بفضـل وجـود السـكك الحديـد، ، تمثـل فـي رخـص اسـعار النقـل، عامل آخروهناك      

والسفن التجارية، قد جعلت سلعًا مثل القمح، الذرة، االبقار، الخنـازير، المـواد الزراعيـة 
األخرى، اكثر طلبًا من مثيالتها، فبينما كانت كلفة نقل مكيال القمح من شـيكاغو الـى 

                                                           
(1) Ratner & Other, op.cit, P.257. 
(2) Ibid. 
(3) Faulkner, op.cit, PP.375-377. 
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 ٥٣ 

 لتصــبح ١٨٩٥، تراجعــت هــذه الكلفــة فــي العــام ١٨٥٠) ســنتًا عــام ٤٠لنــدن تســاوي (
() سنتات١٠(

50F

١(. 
شــهدت تطــورًا زراعيــًا ضــخمًا، تمثــل  الواليــات المتحــدة نخلــص ممــا ســبق الــى أن     

فــي مكننــة الزراعــة، واســتخدام االســاليب العلميــة، والتوســع فــي زراعــة االرض، االمــر 
الــذي ادى الــى زيــادة االنتــاج الزراعــي بدرجــة كبيــرة فاقــت احتياجــات الســوق المحليــة، 

لقــرن التاســع عشــر، حتــى كانــت الواليــات المتحــدة، قــد اصــبحت اكبــر ولــم يكــد ينتهــي ا
دولــة زراعيــة فــي العــالم. فهــي االولــى فــي انتــاج القمــح، القطــن، التبــغ، الــذرة، إْذ ازداد 

ــــــذرة بنســــــبة ٢٥٦انتــــــاج القمــــــح بنســــــبة     % والســــــكر بنســــــبة ٢٢٢% وارتفــــــع انتــــــاج ال
٤٦٠%)51F٢(. 
حت تربية الماشـية اكثـر ازدهـارًا بعـد الحـرب، اما تطور الثروة الحيوانية، فقد اصب     

ثروتهـا المعدنيــة، تكتشـف ان ثروتهــا الحقيقيـة هــي الزراعــة  نضــبتوبـدأت المــدن التـي 
والرعــــي، كمــــدن كولــــورادو، مونتانــــا، اوهــــايو. وقــــد اخــــذ الرعــــاة يــــدفعون مواشــــيهم مــــن 
تكســاس، حتــى اذا وصــلت محطــات الســكك الحديــد مــن كانســاس غــدت اكبــر واســمن، 

شــيئًا عاديــًا.  إْذ اصــبحت هــذه الــرحالت مــا كانــت عليــه قبــل الرحلــة الطويلــة والشــاقةم
حتــى ان المــرء ليــرى مئــات الكيلــومترات مــن الطــرق، وقــد قطعتهــا الماشــية فــي رعيهــا 

كونهــــا مراكــــز لتجــــارة الماشــــية وصــــناعة بصــــوب الشــــمال. وازدهــــرت المــــدن الغربيــــة 
ماشـــية، التـــي نقلـــت مـــن تكســـاس لقضـــاء ، بلغـــت اعـــداد النفســـهســـياق الاللحـــوم. وفـــي 

ـــين االعـــوام  ـــا ب ـــومنج ومونتان ـــورادو ووي -١٨٦٦فصـــل الشـــتاء فـــي اعـــالي ســـهول كول
، الـــى ١٨٨٥ســتة ماليـــين رأس، وبلغــت تربيـــة الماشـــية ذروة ازدهارهــا حـــوالي  ١٨٨٨

فيــه مربــو المواشــي، الــذين اســتغلوا المراعــي ملكيــة المنطقــة الواســعة  والحــد الــذي ادعــ
(د من واليـة تكسـاس الـى منـابع نهـر الميسـوريالتي تمت

52F

حتـى كانـت العربـات المبـردة  )٣

                                                           
 .٣٧١كنيدي، املصدر السابق، ص )١(
 .٣٦٧، صاملصدر نفسه )٢(

(3) Primacu & Willis, op.cit, PP.234-235. 
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 ٥٤ 

تحمــل علــى جنــاح الســرعة اللحــوم المثلجــة مــن مدينــة كانســاس الــى نيويــورك، ومنهـــا 
(سفن مبردة الى اوروبا علىكانت تنقل 

53F

١(. 
وبقـــــدر تعلـــــق االمـــــر بالتجـــــارة االمريكيـــــة، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ان عوائـــــد التجـــــارة      
% مــــن الــــدخل القــــومي االمريكــــي خـــــالل ٨جيــــة للواليــــات المتحــــدة لــــم تتجـــــاوز الخار 

، تمكنــت الواليــات المتحــدة فــي الســنوات االولــى بعــد الحــرب ١٩٠٠-١٨٦٥الســنوات 
ــــة، وشــــراء  ــــة مــــن الحصــــول علــــى المــــواد االولي ــــق التجــــارة الخارجي ــــة عــــن طري االهلي

في مقابل ما تنتجـه مـن ا السيمالمنتجات الصناعية، واقترضت الرساميل من بريطانيا 
صادرات، وبعد ذلك اقتصر التصدير على المنتجات الصناعية، فيمـا تحـول االسـتيراد 

انتعشـت مـع على حين الى المواد الخام. وانكمشت تجارة الواليات المتحدة مع اوروبا، 
(امريكا الجنوبية، وأخذ نصيب الواليات المتحدة فـي التجـارة العالميـة باالزديـاد

54F

ا ، وكمـ)٢
يبــين نســبة مســاهمة الــدول الكبــرى فــي اجمــالي الــذي ) ٨هــو واضــح فــي الجــدول رقــم (

 .)55F٣()١٩٠٠-١٨٦٠التجارة العالمية (
 المانيا بريطانيا الواليات المتحدة السنة

 ـــ %٢٥ %٩ ١٨٦٠
١,٩ %٢٣ %١٠ ١٨٨٠% 
١٠ %٢٢ %١١ ١٨٩٠% 
١٢ %٢١ %١١ ١٩٠٠% 

 

تقــــدم التجـــارتين االمريكيــــة وااللمانيـــة علــــى ان معـــدل االرقــــام اعـــاله يبــــين مـــدى      
المســتوى العــالمي بخطــى ثابتــة مقابــل تراجــع التجــارة البريطانيــة بترتيــب منــتظم، ومــع 

 ).١٩٠٠-١٨٦٠ذلك ظلت في مراكز الصدارة (
وتعد الرسوم الكمركية ابرز العقبات في تطوير تجـارة الواليـات المتحـدة االمريكيـة      

ها كانت ابرز االسـباب فـي التطـوير الصـناعي الهائـل للواليـات ان معمع دول العالم، و 
المتحــدة، فالرســوم الكمركيــة المرتفعــة التــي فرضــها كــونغرس الشــمال عنــد بــدء الحــرب 

ــــي ارتفعــــت فــــي عــــام  ــــة، والت ــــى  ١٨٦٤االهلي % مــــن قيمــــة الســــلع المســــتوردة، ٤٧ال
                                                           

 .١٧٥برون، املصدر السابق، ص )١(
(2) Ratner & Other, op.cit, P.345. 
(3) Faulkner, op.cit, PP.510-512. 
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 ٥٥ 

لحـرب، ثـم وادخلت في بادئ االمر، علـى انـه اجـراء حربـي مؤقـت قضـت بـه ظـروف ا
مـا لبثـت هــذه الرسـوم المرتفعـة، ان ُقبلــت سياسـًة وطنيـة بســبب تمسـك رجـال الصــناعة 

(بها
56F

١(. 
 ؛والراجح، ان هذه التعريفة، قد أدت دورًا اساسيًا فـي تطـور الصـناعات االمريكيـة     

كونهــا ســاعدت علــى تفــادي المنافســة االجنبيــة. غيــر انهــا مــن جانــب آخــر، خلخلــت ل
، إْذ فرضــت الــدول االوروبيــة، وعلــى اثــر االزمــة االقتصــادية العالميــة التــوازن التجــاري

رسومًا باهضة علـى البضـائع االمريكيـة، بسـبب تكـدس البضـائع الزراعيـة  ١٨٧٣عام 
(االوروبية

57F

. وعلى أية حال، فقد امتـازت سياسـة االدارة الجمهوريـة المتعاقبـة بمحاولـة )٢
محــــور المنافســــة فــــي  الكمركيــــة تعريفــــةرفــــع الرســــوم الكمركيــــة، إْذ اصــــبحت مســــألة ال

، التــــي فــــاز فيهــــا المرشــــح الجمهــــوري ١٨٨٨فــــي عــــام  الرئاســــية المعركــــة االنتخابيــــة
) ١٨٩٣آذار  ١٣-١٨٨٩آذار  ٣( )Benjamin Harrison )58F٣بنجــــامين هاريســــون 

الـــذي كـــان يـــدافع عـــن مبـــدأ الحمايـــة الكمركيـــة، لـــذلك ســـرعان مـــا أقـــرَّ قـــانون مـــاكنلي 
Mckinlet Act   ١٨٩٠عام)

59F

٤( . 
تــــأثير الواليــــات المتحــــدة علــــى النظــــام االقتصــــادي العــــالمي، وعلــــى تــــدفق  ظهــــر     

. وبما ان التجـارة مـع خبرة كافيةعدم وجود  من رغمعلى العملي،  على نحواالموال، 
، كالتــدفق المضــافةلتغطيــة عجزهــا بــاالموال  اضــطرتحــة جــدًا، فقــد باوروبــا كانــت مر 

وروبيــــــة المباشـــــرة فـــــي الواليــــــات المتحـــــدة، والمســـــتثمرة فــــــي الضـــــخم لالســـــتثمارات اال

                                                           
(1) Wright., C.W., Economic History of The United States (New York: Mc 
Graw-Hill, 1949), P.205. 
(2) Faulkner, op.cit, PP.515-516. 

كـان يسـكنها   ١٨٣٣آب  ٢٠هاريسون: الرئيس الثالث والعشرون للواليات املتحـدة، ولـد يف مزرعـة يف اوهـايو، يف  )٣(
لواليـــات املتحـــدة. درس احلقـــوق يف سينســـيناين جامعــة ميـــامي، وختـــرج منهـــا عـــام جــده ولـــيم هاريســـون الـــرئيس التاســع ل

. وقد بدأ حياته حمامياً يف مدينة انديانا يـوليس، شـارك يف احلـرب االهليـة، وشـارك يف انتخابـات الواليـة الختيـار ١٨٥٢
الـرئيس غارفيلـد مفضـًال عليـه مقعـداً ، غري انه اخفق، وقد رفض منصـباً وزاريـاً يف ادارة ١٨٧٦احلاكم العام النديانا عام 

 . ملزيد من التفاصيل ينظر:١٩٠٨آذار  ١٣يف جملس الشيوخ. تويف يف 
Americana, Vol.11, P. 137.   

 للتفاصيل:%. ٤٩,٥وصلت الرسوم اليت فرضها هذا القانون على املنتجات الزراعية، والصناعية املستوردة اىل  )٤(
Faulkner, op.cit, PP.515-516. 
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 ٥٦ 

المجـاالت المختلفــة كالصـناعة والخــدمات العامـة. ان ثلــث مخـزون الــذهب فـي العــالم، 
(كان يتراكم في الخزانة االمريكية التـي كانـت تكتفـي باالحتفـاظ بـه

60F

. وكمـا هـو واضـح )١
(االستيراد والتصدير) الذي يبين التجارة الخارجية من حيث ٩في الجدول رقم (

61F

٢(. 
 االستيراد التصدير السنة

۱۸٦۰ ۳۳۳٫٥۷٦٫۰۰۰ ۳٥۳٫٦۱٦٫۰۰۰ 
۱۸۷۰ ۳۹۲٫۷۷۲٫۰۰۰ ٤۳٥٫۹٥۸٫۰۰۰ 
۱۸۸۰ ۸۳٥٫٦۳۹٫۰۰۰ ٦٦۷٫۹٥٥٫۰۰۰ 
۱۸۹۰ ۸٥۷٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۸۹٫۳۱۰٫۰۰۰ 
۱۹۰۰ ۱٫۳٤۹٫٤۸۳٫۰۰۰ ۸۲۹٫۱٥۰٫۰۰۰ 
ان التجــــاري خــــالل ، تظهــــر العجــــز فــــي الميــــز )٩رقــــم (ان قــــراءة متأنيــــة للجــــدول      

، وابتـــداًء مـــن العـــام االخيـــر اخـــذ التطـــور الزراعـــي ١٨٨٠الســـنوات التـــي ســـبقت عـــام 
السـؤال الـذي يثـار هنـا، كيـف  لبفائض متزايد تدريجيًا. ولع نفسهوالصناعي يعبر عن 

 نظرت بريطانيا لظهور الواليات المتحدة االمريكية قوة اقتصادية كبرى ؟
، االشـارة المـوجزة للدراسـة العلميـة االكاديميـةل تستلزم وفقـًا ان االجابة على السؤا     

 الى طبيعة االقتصاد البريطاني ومقوماته.
الصـــناعية، ابتـــداًء مـــن الربـــع  التطـــوراتكانـــت بريطانيـــا أول الـــدول التـــي شـــهدت      

االخير من القرن الثـامن عشـر، إْذ احتلـت المركـز االول فـي العـالم فـي ميـدان االنتـاج 
(١٨٨٠عي حتـــــى عـــــام الصـــــنا

62F

-١٨٧٠الفرنســـــية -. ففـــــي خـــــالل الحـــــرب االلمانيـــــة)٣
% مــن االنتــاج الصــناعي العــالمي، ٥٠طــاني يمثــل بمفــرده ي، كــان االنتــاج البر ١٨٧١

وتمتعـــت بريطانيـــا بمركـــز الصـــدارة فـــي المجــــال الصـــناعي الـــذي مكنهـــا مـــن التوســــع 
فــي اســواق الــدول  االســتعماري ال فــي آســيا وافريقيــا فحســب، بــل تمكنــت مــن التغلغــل

. فمـــن المعلـــوم ان الرســـاميل البريطانيـــة، شـــاركت بفعاليـــة فـــي تشـــييد نفســـهااالوروبيـــة 
التبـادل  ومثـلة المنسـوجات فـي اوروبـا، عخطوط السكك الحديد االوروبية، وقيـام صـنا

التجاري بين بريطانيا وبين الدول االوروبيـة مـن جانـب آخـر الجـزء االكبـر فـي الميـزان 

                                                           
 .٣٧٢كنيدي، املصدر السابق، ص  )١(

(2) Primacu & Willis, op.cit, P.257. 
 .  ٢٤-٢٢)،ص ص١٩٦٥دار الفكر احلديث،بريوت:( ن، تاريخ القرن العشرين، ترمجة نور الدين حاطوم،فبيري رونو  )٣(
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 ٥٧ 

(ريطانيالتجاري الب
63F

 ابتـداءً . غير ان هذا الوضع بدأ يتغير في غير صـالح بريطانيـا، )١
الموجـــودة مثـــل اســـتخراج الفحـــم  ة. لقـــد كانـــت الصـــناعات البريطانيـــ١٨٧٠مـــن العـــام 

، إال ان تلـــك المرحلـــةوصـــناعة االقمشـــة والحديـــد يتزايـــد انتاجهـــا بصـــورة مطلقـــة، فـــي 
(ص بشــكل منــتظمحصــتها النســبية مــن االنتــاج العــالمي كانــت تتنــاق

64F

. إْذ ان الواليــات )٢
المتحــدة والمانيــا ســبقتا بريطانيــا فــي ميــدان الصــناعات الثقيلــة، ويمكــن مالحظــة ذلــك، 
مـــن خـــالل تتبـــع تطـــور صـــناعة الصـــلب فـــي العـــالم، وهـــي ركيـــزة التطـــور الصـــناعي، 

انتجـــت  ١٨٨٩-١٨٨٥والتقـــدم االقتصـــادي عمومـــًا، ففـــي المـــدة الممتـــدة بـــين االعـــوام 
% فـي المـدة ٢٩% من الصلب في العالم، وقـد تراجعـت هـذه النسـبة الـى ٤١ا بريطاني

(١٩٠٠-١٨٩٥% في المدة ١٨ثم الى  ١٨٩٤-١٨٩٠المحصورة بين 
65F

٣(. 
ـــاج العـــالمي للصـــلب، فقـــد ارتفـــع بنســـب       أمـــا نصـــيب الواليـــات المتحـــدة مـــن االنت

ا علـى نفسـه السـنوات% فـي ٤٩% ثم الـى ٣٩% الى ٣٨تصاعدية وللمدة نفسها من 
% الــى ١،١مـن  اآلتيـةالتـوالي، وارتفـع نصـيب المانيـا مـن االنتــاج العـالمي بالمعـدالت 

(نفســـها علـــى التـــوالي ايضــــاً  الســــنوات% فـــي ٧,٣% ثـــم الـــى ٢,٨
66F

. امـــا فـــي مجــــال )٤
الصناعات الحديثة ذات االهمية الكبرى، مثل صناعة الفوالذ، والصـناعات الكيماويـة، 

ـــــــوآالت صـــــــنع االدوات، والتجهيـــــــزا ـــــــي تراجعـــــــتن بريطانيـــــــا قـــــــد إت الكهربائيـــــــة، ف  ف
(سيطرتها

67F

٥(. 
ولغايـــة  ١٨٢٠% فـــي المـــدة بـــين ٤كـــان معـــدل نمـــو االنتـــاج الصـــناعي الســـنوي      

، بينمـــا بـــدأ فـــي الـــتقلص، فيمـــا بـــين ١٨٧٠-١٨٤٠% للمـــدة بـــين ٣، وحـــوالي ١٨٤٠
ي تلــك % ســنويًا فــ١,٥، إْذ لــم يتعــدَّ معــدل النمــو اكثــر مــن ١٩٠٠ولغايــة  ١٨٧٥عــام 
، وهو معدل اقل بكثير من مثيله لـدى الواليـات المتحـدة والمانيـا. وبـدأ العجـز فـي المدة

                                                           
لبــة الــدكتوراه حــديث يف الــدكتور يقظــان ســعدون العــامر، اوروبــا بــني احلــربني، حماضــرات غــري مطبوعــة القيــت علــى ط )١(

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤قسم التاريخ بكلية الرتبية ابن رشد، جامعة بغداد، السنة التحضريية، 
 املصدر نفسه. )٢(
، ١)،ج١٩٧٤، القــاهرة، (١٩١٨-١٨٩٠مسعــان بطــرس فــرج اهللا، العالقــات  السياســية الدوليــة يف القــرن العشــرين  )٣(

 .١٥-١٤ص ص
 املصدر نفسه. )٤(
 .٣٢٢صدر السابق، صكنيدي، امل  )٥(
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 ٥٨ 

ارتفـاع  وكـانالسيطرة على الصناعة يؤشر على التنـافس الشـديد فـي مجـال التصـدير، 
اســــعار الســــلع ســــببًا فــــي فقــــدان بريطانيــــا اســــواقها فــــي البلــــدان الصــــناعية فــــي اوروبــــا 

ي كانــت تخضــع للحمايــة بموجــب الرســوم الكمركيــة العاليــة، ثــم والواليــات المتحــدة، والتــ
لــبعض اســواقها فــي المســتعمرات إْذ كانــت هنــاك منافســة تجاريــة لــبعض الــدول  هافقــدان

نظام الحماية الكمركية في المناطق التي استولت عليها. واخيـرًا  فرضتاُألخرى، التي 
المنتجـات االجنبيـة، التـي كانــت  مـن الكميـات الكبيــرةن الصـناعة البريطانيـة، ارهقهـا إفـ

تتـــدفق للســـوق الداخليـــة غيـــر المحميـــة، وهـــي داللـــة علـــى انهـــا لـــم تعـــد ذلـــك المنـــافس 
القــوي، كمــا كانــت مــن قبــل إْذ انخفضــت الصــادرات البريطانيــة الــى الــدول الصــناعية 

(١٩٠٠% فــي عــام ٣٠الــى  ١٨٧١% فــي عــام ٤٤الكبــرى مــن 
68F

ممــا دفــع بريطانيــا  )١
ـــدول المتـــأخرة، بحيـــث اصـــبحت الصـــادرات الـــى تصـــريف منتجا ـــة فـــي ال تهـــا البريطاني

P) من اجمالي صادراتها الخارجية٤/٥البريطانية الى تلك الدول تمثل (

)
69F

٢(
P. 

فــان الواليـات المتحـدة والمانيــا، كانتـا تتقـدمان بريطانيــا،  ةوبحسـاب القـوة الصـناعي     
لفـــه بالضـــبط، ولكـــن نتيجـــة ليســـتقر موقعهـــا العـــالمي فـــي المرتبـــة الثالثـــة، ال بســـبب تخ

لتقــدم اآلخــرين بمعـــدل اعلــى مــن معدلـــه. ولــم يكــن هنـــاك شــيء يخيــف االســـتعماريين 
ـــذي  ـــى قـــوة أالبريطـــانيين، ســـوى هـــذا التراجـــع النســـبي فـــي مجـــال االقتصـــاد، ال ثـــر عل

ـــس  ـــذي وجهـــه هيبـــوني عضـــو مجل ـــك الخـــوف مـــن الســـؤال ال بريطانيـــا، وقـــد تجســـد ذل
مــاذا ستصــبحون، اذا كــان نظــامكم فــي . قــائًال: "١٨٨٥العمــوم البريطــاني فــي شــباط 

ــي ــي صــناعة مهــددة بالتنــافس االجنب ــز ف ــوطني، يترك ــدفاع ال ثــم يســتطرد قــائًال:  "ال
ـــة، وتجـــارة واســـعة فـــي مجـــال الســـلع " ـــا مـــن صـــناعة حديدي ـــد لن ـــنجح الب ولكـــي ن

                                                           
 . ٣٤٧كنيدي، املصدر السابق، ص  )١(
 .١٥-١٤فرج اهللا، املصدر السابق، ص )٢(
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التجهيزيــة، فبــدونها ال يمكــنكم تجهيــز اســاطيلكم، وجيشــكم بحــرب عصــرية، ولــن 
 .)70F١("ا حتى المحافظة على مهاراتهاتستطيعو 

فـي قـارة علـى نحـو خـاص  امريكي محصـور-التنافس االنكلو في القول أن سولي     
االنتــاج  ابتعــادًا عــن الحقيقــة؛ ألن امريكــا الجنوبيــة، والــى حــد مــا فــي الشــرق االقصــى

فر المــــواد االوليــــة فــــي ااالمريكــــي، وجــــد امامــــه ســــوقًا داخليــــًة واســــعة، فضــــًال عــــن تــــو 
لــــه اكبــــر االثــــر علــــى العالقــــات  المــــاني، كــــان-راضــــيها، وبمــــا ان التنــــافس االنكلــــوا

 االوروبية والدولية الحقًا، فمن المفيد ان نستعرض  بأيجاز هذا التنافس.
ــــاة العصــــور       ــــرن التاســــع عشــــر تعــــيش حي ــــا حتــــى منتصــــف الق ــــت الماني ــــد ظل لق

حيـدها علـى يـد بسـمارك بعـد الصـناعية إال بعـد تو  التطـوراتالوسطى، ولم تتوطـد فيهـا 
 التطـــــورات، غيـــــر ان ١٨٧١-١٨٧٠الفرنســـــية) -حـــــرب الســـــبعين (الحـــــرب االلمانيـــــة

الصـــناعية، وان بـــدأت متـــأخرة فـــي المانيـــا، إال انهـــا لـــم تكـــن تبـــدأ، حتـــى ســـارت ســـيرًا 
ــًا، ولــم ت قصــيرة حتــى تحولــت المانيــا الــى اكبــر الــدول الصــناعية فــي  مــدةضــي محثيث

علــى االقتصــاد االلمــاني بمقارنتــه باالقتصــاد البريطــاني، هــو  ظلــوحول مــا أاوروبــا، فــ
زيـادة معـدالت التنميــة الصـناعية فـي المانيــا عنهـا فـي بريطانيــا، إْذ اعترضـت صــحيفة 

ـــايمز اللندنيـــة عـــام  . وثمـــة )71F٢("قـــون علينـــاو ان االلمـــان بـــاتوا يتف، قائلـــة: "١٨٨٦الت
بعـد تقسـيم العـالم بـين الـدول الصناعية، انها حدثت  التطوراتمالحظة جوهرية تخص 

 الصناعية، والتجارية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا.
ان تفاعــل هــذين العــاملين، ســرعة التقــدم الصــناعي االلمــاني مــن صــوب، وضــيق      

الــى البحـــث عــن اســـواق  دفــع المانيـــامجــاالت التوســـع االســتعماري مـــن صــوب آخـــر، 
 أثــرَّ  ، فيمــا يخــص التجــارة الخارجيــةالمــاني-التنــافس االنكلــو ظهــورومــن ثــم  .خارجيــة

على سياستها الخارجية، والسيما ان هذا التنافس لم يقتصر على الجانب االقتصادي، 
بــل امتــد الـــى الجــانبين السياســـي والبحــري. وعلـــى الــرغم مـــن ظهــور المانيـــا اقــوى قـــوة 

 لــم تملــك مســتعمرات ذات قيمــة اقتصــادية كبيــرة، فضــالً  إال انهــاصــناعية فــي اوروبــا، 
عــن كونهــا مبعثــرة فــي شــرق وغــرب وجنــوب غــرب القــارة االفريقيــة، ناهيــك عــن بعــض 

                                                           
 .٣٤٧ص .كيندي، املصدر السابق )١(
 . ١٣٣برون، املصدر السابق، ص )٢(
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الجــزر فــي المحــيط الهــادي، تفصــلها عــن المانيــا مســاحات شاســعة مــن اعــالي البحــار 
 ر الحماية لها.يمملوكة لدول استعمارية اخرى لذلك من العسير توف أراضٍ 
قــــوة كبــــرى، إْذ اثــــار كالمتحــــدة  ظهــــور الواليــــات إلــــىنظــــرت المانيــــا بريبــــة وقلــــق      

(William II االمبراطــور ولــيم الثــاني 
72F

ضــرورة مــع بعــض زعمــاء الــدول االوروبيــة " )١
. وعنـــد زيـــارة نيقـــوال اكبـــر ابنـــاء )73F٢("االتحـــاد ضـــد خـــداع العمـــالق التجـــاري االمريكـــي

أيلــول  ١     -١٨٨١ آذار ١٣( Alexander IIIســندر الثالــثلكالقيصــر الروســي ا
بـــرلين لحضــور مراســـيم زواج االمبراطــور االلمـــاني، طمأنــه االخيـــر بـــأن  ) الــى١٨٩٤

الهــدف مــن وراء عقــد المعاهــدات التجاريــة بــين المانيــا والــدول االخــرى، هــي المصــالح 
(ر الجامعـــــة االمريكيـــــة للواليـــــات المتحــــــدةاالمتبادلـــــة والوقـــــوف بوجـــــه اســـــتعم

74F

٣( Pan-

Americanismـــيم الثـــا بتكـــوين الواليـــات  حقتـــر أن اني ، ووصـــل االمـــر بـــاالمبراطور ول
(المتحدة االوروبية للوقوف بوجه الواليات المتحدة االمريكية

75F

٤(. 
فقد كانت اهم خطط سياسة النهج الجديد التي انتهجها جورج ليـو  وعلى أية حال     

-١٨٩٠آذار  ٢٠مستشـار المانيـا ( George Leo Count Capriviكونـت كـابريفي 

                                                           

 ، ابـن االمرباطـور فردريـك Friedrich Wilhem Victor Albertولـيم الثـاين: هـو فردريـك وليـام فكتـور الـربت  )١(
 )١٥(   بعاهـــة واضـــحة يف يـــده اليســـرى، تـــوىل العـــرش يف  ١٨٥٩كـــانون الثـــاين   )٢٧(الثالـــث ملـــك بروســـيا، ولـــد يف 

تشـرين الثــاين  )١٠(، بعـد والــده الـذي مل يسـتمر يف احلكــم اكثـر مـن ثالثــة اشـهر، وحنـيَّ عــن العـرش يف ١٨٨٨حزيـران 
 . ١٩٤١حزيران  ٤عارضة الداخلية. تويف يف وامل دول الوفاق، بعد تصاعد دعوات وأُبعد اىل هولندا ١٩١٨

Americana, Vol.28, P.779.   
 . ٣٧٢كنيدي، املصدر السابق، صنقًال عن:   )٢(
، جملـة ١٨٩٤-١٨٩٠الروسـية -يقظان سعدون العامر، سياسة النهج اجلديد واثرها على العالقات االملانيـةالدكتور  )٣(

  .٣٢٦)، ص٢٠٠١، (بغداد، ٢٦االستاذ، العدد 
الـــدكتور يقظـــان ســـعدون العـــامر، تـــاريخ الواليـــات املتحـــدة االقتصـــادي، حماضـــرات غـــري مطبوعـــة القيـــت علـــى طلبـــة  )٤(

 .٢٠٠٠-١٩٩٩الدكتوراه، حديث يف قسم التاريخ بكلية الرتبية (ابن رشد)، جامعة بغداد، السنة التحضريية، 
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هــو تعزيــز مكانـة المانيــا فــي اوروبـا الوســطى، بالتعــاون  ،)76F١()١٨٩٤تشـرين االول  ٢٦
المجـــر، بلجيكـــا، رومانيـــا،  -االقتصـــادي بـــين المانيـــا، ودول اوروبـــا الوســـطى (النمســـا

(سويســـرا، بلغاريــــا، صــــربيا)
77F

رئــــيس اركــــان  Walderse. فقـــد ذكــــر الجنــــرال والدرســـي )٢
 ،Zollverain الوسـطىالجيش االلماني، ان كابريفي اراد تكوين اتحاد كمركي الوروبا 

نجــــم عنــــه توقيــــع المانيــــا معاهــــدات تجاريــــة مــــع دول مجــــاورة، ولــــذلك فــــان المشــــروع 
الى ربط منطقة اوروبـا بسلسـلة مـن المعاهـدات لـربط  ١٨٩١االلماني كان يرمي ومنذ 

المنطقــة باتحــاد كمركــي فــي وســط اوروبــا، ممتــدًا الــى آســيا عبــر مشــروع ســكة حديــد 
(برلين بغداد

78F

ن ضـد بريطانيـا فحسـب، بـل كـان مكرسـًا ضـد الواليـات المتحـدة . ولم يك)٣
ايضــًا، والهــدف االلمــاني هــو احتكــار هــذه االســواق وغلقهــا بوجــه التجــارتين البريطانيــة 

Pواالمريكيــة

)
79F

٤(
P ولعــل افتتاحيــة مجلــة ســاتردي ريفيــوز ،Saturday Reviews  البريطانيــة

ى خشـــية بريطانيـــا مـــن خيـــر دليـــل علـــ ١٨٩٥أيلـــول  ١١فـــي عـــددها الصـــادر بتـــاريخ 
-فــي كافــة ارجــاء المعمــورة يوجــد تنــافس انكلــوالمنافسـة االلمانيــة، وممـا جــاء فيــه: "

المــاني، واذا لــم يــتم تــدمر المانيــا غــدًا، فلــن يكــون هنــاك تجــارة وســيادة بريطانيــة، 
 .  )80F٥("وعليه ينبغي القضاء على المانيا

                                                           
مـــن اصـــل ايطـــايل، تقلـــد أســـرة ، ينتمـــي اىل ١٨٣١اط شـــب ٢٤اين، ولـــد يف ملـــكـــابريفي: قائـــد عســـكري، وسياســـي ا  )١(

شــغل منصــب قائــد البحريــة، إْذ اكــد ان مســتقبل  ١٨٨٣وســي وملــدة طويلــة، ويف عــام رب اجلــيش ال اركــان منصــب رئاســة
، ولـه مـن العمـر ١٨٩٩شـباط  ٦املانيا املرموق سيكون يف قوتا البحرية، عني خلفاً لبسمارك مستشاراً ألملانيا. تويف يف 

 عاماً.  ٦٨
Britanica, Vol.5, P.29. 

 .٣١٣العامر، سياسة النهج اجلديد، ص )٢(
 يدة عن مشروع سكة حديد برلني بغداد إال ان امهها هي: دهناك دراسات ع )٣(

 Al-Amer, Y.S, Great Britain and the Berlin-Baghdad Railway 1899-1903, 
Unpublished M.A. Dissertation, (University of East Anglia, 1973); Champan, 
M.K., Great Britain and the Baghdad Railway 1888-1914, (Mass, 1948). 

، ١٩١٤بغـداد حـىت عـام -(دراسـة دبلوماسـية سـكة حديـد بـرلني وأمهها يف اللغة العربية: لـؤي حبري،سـكة حديـد بغـداد
 ).١٩٦٧(بغداد، 

 صادي (حماضرات).العامر، تاريخ الواليات املتحدة االقت ) ٤(
(5) Al Bertini, Liqi, The Origin of the war of 1914, Vol.1, (Oxford, 1952), P.97. 
 
 



                    ظهور الواليات المتحدة االمريكية قوة كبرى والموقف البريطاني منها                 الفصل االول

 ٦٢ 

      


 

 مهمـةتوسعت البحرية االمريكية االتحاديـة خـالل مسـار الحـرب االهليـة، مـن قـوة      
) قطعـة فـي نهايـة ٦٢٦الـى ( ١٨٦٢) قطعة بحرية مختلفة عـام ٦٩تكون من (تنسبيًا 

)81F١(ironclads P ) مدرعـــة بحريـــة٦٥الحـــرب، موزعـــة بواقـــع (
P)ســـفينة حربيـــة، ١٦٠، و (

) ٦٧٠٠لى سفن حربية، فيما قفز تعداد القـوة البحريـة مـن (ُحورت اية والبقية سفن مدن
. وبعـــد نهايـــة الحـــرب، خرجـــت معظـــم نفســـهاة مـــد) الـــف بحـــار خـــالل ال٥١٥٠٠الـــى (

 وســرحتالمــدرعات الحربيــة وســفن االبحــار مــن الخدمــة الفعليــة، وُبيعــت ســفنًا تجاريــة، 
ع تضــاؤل الحاجــة لهــم ســريعًا. اعــداد كبيــرة مــن افــراد القــوات البحريــة، وبمــا يتناســب مــ

أما ما تبقى من سفن حربية، فأرسلت الى الموانئ االجنبية، بموجـب السياسـة التقليديـة 
 يناســــتثمار البحريــــة الــــى اقصــــى حــــد لمســــاعدة التجــــارة والشــــحن البحــــري فــــيالبحريــــة 

(للمواطنين االمريكيين
82F

 ٥( )83F٣( Gideon Welles. إْذ حدد وزير البحرية كايـدون ويلـز )٢
) سياسـته فــي امـتالك ســفينة حربيــة واحـدة أو أكثــر تــزور ١٨٦٩آذار ٣ -١٨٦١آذار 

سـنويًا كـل مينــاء تجـاري تواجــد فيـه رســاميل امريكيـة، فضــًال عـن امــتالك سـفينة حربيــة 
ســتمرار قــرب كــل ســفينة تجاريــة تحتــاج المســاعدة او الحمايــة، وقــد علــق ويلــز اتكــون ب

اســـــة طبقـــــت بكفـــــاءة ونفـــــذت تنفيـــــذًا ان هـــــذه السيعـــــن تلـــــك السياســـــة بـــــالقول: "
ان السفن الحربية العابرة للبحار تتمتع بدرجة من النشاط ثم اضـاف: " )84F٤("…ُمرضياً 

                                                           
 سيتم التطرق لتعريفها الحقاً. )١(

(2) Knox, Dudley W., Ahistory of the United States Navy, (NewYork, 1936), 
P.318. 

بعـــد خترجـــه مـــن اكادمييـــة  ١٨٠٢متـــوز  ١، يف Glastonbury صـــحفي، ولـــد يفو كاتـــب و ويلـــز: سياســـي امريكـــي  )٣(
ميلــرتي يف نــوروج، عمــل حمــرراً يف صــحيفة التــاميز، كــان مناصــراً للــرئيس انــدرو جاكســون، عمــل مــدير مكتــب الربيــد يف 

-١٨٥٥، تــرك احلــزب الــدميقراطي بعــد ازمــة العبيــد، تــرأس احلــزب اجلمهــوري يف نيوكالنــد ١٨٤١-١٨٣٦هــارت فــورد 
، وحـافظ علـى منصـبه يف ادارة الـرئيس انـدرو جونسـون. وافتـه املنيـة ١٨٦١عينه لنكولن وزيـراً للبحريـة يف آذار ، ١٨٦٤

 . ١٨٧٨شباط عام  ١١يف 
Americana, Vol.28, P.608.  
(4) Quoted in: Porter, David, The Naval History of the Civil War, (NewYork, 
1911), P.19. 
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سـفينة واحـدة مـن سـفنها او  بوسـاطةوالطاقة، لم تظهر مـن قبـل مطلقـًا، وقـد زارت 
 .)85F١("زارت تقريبًا كل ميناء رئيسي في العالم ١٨٦٥أكثر خالل العام 

سـدة الرئاسـة، عـين  ١٨٦٩ غرانت في الرابـع مـن آذار اولسيسأ الرئيس وبعد تبو      
وزيـرًا للبحريـة، (حزيـران  )George M. Robeson )86F٢صـديقه جـورج ماكسـويل روبسـون 

 .David Dعـين فـي العـام التـالي االدميـرال ديفيـد دي. بـورتر و ) ١٨٨٧آذار -١٨٦٩

Porter ـــرال دان ـــة، واالدمي ـــوزير البحري ـــل أمـــيمســـاعدًا ل رئيســـًا  Daniel Ammenين ي
بتـــدهور  المـــدة. وعلـــى أيـــة حـــال، فقـــد امتـــازت هـــذه ١٨٧١ألركـــان البحريـــة فـــي العـــام 

البحريــة االمريكيــة بشــكل ســريع ســواء مــن حيــث الســفن او المعــدات، علــى الــرغم مــن 
(تقارير روبسون السـنوية التـي اعطـت انطباعـًا أن البحريـة تـزداد قـوة وثبـات

87F

. وتعـزى )٣
أمــين لــم تشــجع الضــباط -تــدهور الــى عوامــل عــدة منهــا: ان ادارة بــورتراســباب هــذا ال

ذوي المراتب الوسطى والدنيا بتوجيه االقتراحات واالنتقادات لألسطول البحـري، فضـًال 
عن الفساد السياسي واالداري والمالي، التي امتازت به حقبة الرئيس غرانـت، وبموافقـة 

الشــيوخ والنــواب،  يعلــى اعضــاء فــي مجلســضــمنية، ان لــم تكــن ادارتــه تتســتر بالفعــل 
الذين صوتوا على التخصيصـات الماليـة السـنوية لتطـوير القـوة البحريـة، وجـرى انفاقهـا 
علــى الســفن القديمــة الطــراز، والعديمــة الفائــدة، وعلــى فــوج مــن المقــاولين والسياســيين 

الحزبيــة، الحــزبيين الــذين وجــدوا فــي الفســاد المــالي اســهل طريقــة للوصــول الــى مــآربهم 
ــــك، خــــول الكــــونغرس بمجلســــيه، لجنــــة الشــــؤون البحريــــة فــــي مجلــــس الشــــيوخ  إزاء ذل
بالتقصـــي والتحقيـــق عـــن حقيقـــة استشـــراء الفســـاد المـــالي واالداري وبيـــع المناصـــب فـــي 

 ١٨٧٦دوائــــر البحريــــة. وعلــــى ذلــــك كشــــفت هــــذه اللجنــــة فــــي تقريرهــــا الصــــادر عــــام 
الذي كان يعم احـواض السـفن. فيمـا افتخـر  التجاوزات، وأقرت بالفساد المالي واالداري

                                                           
(1) Knox, op.cit, P.318. 

دخـل كليـة احلقـوق يف نيوجرسـي عـام  ١٨٢٩آذار  ١٦روبسون: رجل دولة امريكـي، وحمـامي. ولـد يف اكسـفورد يف  )٢(
. تطـوع يف القـوات االحتاديـة يف احلـرب ١٨٥٠، مث انتقل اىل جامعة برنستون ألكمال دراسته، وخترج منهـا عـام ١٨٤٧

). تـويف يف تورنتـو ١٨٨٠-١٨٧٧تقاعـده عضـواً يف جملـس الشـيوخ (االهلية االمريكية وترقى اىل رتبة عميـد أصـبح بعـد 
 .١٨٩٧ايلول  ٢٧يف 

Johnson, op.cit, P.392.  
(3) Sprout, Harold & Margaret, The Rise of American Navel Power 1776-1918, 
(NewYork: Naval Institute Press, 1966), P.181. 
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ــا، لربمــا ان نهنــئ روبســون بوضــع البحريــة االمريكيــة، ورضــاه عنهــا بقولــه: " البــد لن
انفسنا، ألننا لم نتبع الـدول البحريـة االخـرى فـي بنـاء اسـاطيل مـن السـفن المدرعـة 

السـفن،  والحاملة للمدافع الباهضة الثمن، فيكفينـا انـه لـدينا وسـائل تُـدمر مثـل هـذه
وعلـى الـرغم مـن ان البحريـة خاصـتنا، ال … حال قيامها بعمل عدائي على سـواحلنا

تقارن عددًا ونوعًا، مع السفن الباهضة الـثمن العائـدة لـدول اوروبيـة معينـة، فأنهـا 
ــي  ــالد ال مســتعمرات لهــا ف ــة عــن شــعٍب مســالم، وب ــًا لألغــراض الدفاعي ــة تمام كافي

الدول البحريـة الكبـرى، بفاصـل مـائي مترامـي  الخارج، وسواحل شاسعة معزولة عن
 .)88F١("األطراف

كــان التطلــع لالصــالح البحــري، االمــر االقــل اهتمامــًا خــالل ادارة الــرئيس روذر      
 ).١٨٨١آذار  ٣-١٨٧٧آذار  ٤( )Hayes Rutherford Brichard )89F٢ فورد هايس

ــــك       ــــى انويعــــود ســــبب ذل ــــة الناب ال ــــة واالجتماعي عــــة مــــن الركــــود المشــــاكل المالي
 رفـــضات، كـــان عـــامًال ُمعيقـــًا لالصـــالح التجـــاري، فضـــًال عـــن يالتجـــاري فـــي الســـبعين

االغلبيـــة الديمقراطيـــة فـــي الكـــونغرس لتوجهـــات ادارتـــه الجمهوريـــة. يضـــاف الـــى ذلـــك، 
الخالفــات الناشــئة داخــل صــفوف الحــزب الجمهــوري، بشــأن السياســة التصــالحية  كثــرة

نتقاده الالذع للفساد المالي واالداري الـذي طـال اعضـاء للرئيس، وتعيناته للمناصب وا
ان الـــرئيس غيـــر مـــدرك لحـــال  ابـــارزين فـــي الحـــزب الجمهـــوري. ناهيـــك عـــن ذلـــك، بـــد

ان البحريــة فــي وضــٍع مــرٍض االســطول البحــري االمريكــي. فقــد كــان غالبــًا مــا يقــول "
 Richardبسـون ". وعلى ايـة حـال، فقـد كـان وزيـر البحريـة ريتشـارد ويكنتـون ثومتماماً 

Wigginton Thompison  ـــم بواقـــع الشـــؤون ١٨٨١آذار -١٨٧٧(نيســـان ) غيـــر ُمل
البحريـــة فـــي بـــالده، لـــذا غالبـــًا مـــا كـــان يتحـــدث عـــن محاســـن البحريـــة التجاريـــة القويـــة 

                                                           
(1) Quoted in: Sprout., op.cit, P.181.  

، زاول مهنـة احملامـاة بعـد ١٨٢٢تشـرين االول  ٤هايس: الرئيس التاسـع عشـر للواليـات املتحـدة، ولـد يف اوهـايو يف  )٢(
خترجــــه مــــن هارفــــارد، شــــارك يف احلــــرب االهليــــة ووصــــل اىل رتبــــة جنــــرال يف اجلــــيش االمريكــــي، اصــــبح احــــد االعضــــاء 

هـايو، وكـان اسـتخدامه لسياسـة الرتضـية جتـاه اجلنـوب، وجهـوده اجلمهوريني يف جملس الشيوخ، ولثالث مرات حاكماً الو 
الظفر مبنصب الرئيس ابان االنتخابات الرئاسية الالحقة. تويف  اخفاقهاملبذولة للقضاء على الفساد االداري، السبب يف 

 . ١٨٩٣كانون الثاين   ١٦يف 
Johnson, op.cit, P.342. 
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ان : "١٨٧٧ولجهله العجيب بالحقائق فيما يخص تطـور البحريـة خارجيـًا، صـرح عـام 
النهـا مصـممة …غير قادرة على الخدمـة البحريـة السفن المدرعة والمزودة بالمدافع

 .)90F١("ولربما ُتشبه بتحصينات متنقلة…ألغراض الدفاع عن الموانئ
وربمــا ثمــة رأي يؤشــر هنــا، مــا ذهـــب اليــه ثومبســون، علــى اســاس ان مثــل هـــذه      

ــــاورة  ــــى المن الســــفن، ســــتكون حركتهــــا بطيئــــة، بفعــــل ثقــــل تســــليحها، وعــــدم قــــدرتها عل
يمكـن ان تكـون مهمتهـا دفاعيـة محضـه، إال ان الواقـع يشـير الـى ان بسهولة. ومن ثـم 

ان المــدافع التــي و الســفن المدرعــة التــي انتقــدها ثومبســون، ذات قــدرات دفاعيــة عاليــة، 
تحملهـــــا ذات كثافـــــة ناريـــــة، بأمكانهـــــا تـــــدمير االهـــــداف المعاديـــــة ممـــــا يمنحهـــــا صـــــفة 

 هجومية.
ــــس الشــــيوخ مــــن تطــــور االســــطول      ــــدو ان انشــــغاله  امــــا موقــــف مجل البحــــري، فيب

بــي بــين الــديمقراطيين والجمهــوريين، ناهيــك ز بالمشــاكل الداخليــة، واحتــدام الصــراع الح
عن افتقار المجلس لقيادة قديرة، دفعت الشيوخ لالنتظار، عسـى ان يطـرأ شـيء جديـد، 

-١٨٧٧(    وعنــــدما تحققــــت االغلبيــــة البرلمانيــــة للــــديمقراطيين فــــي مجلــــس النــــواب 
)، اظهـــــر الشـــــيوخ والنـــــواب ١٨٨١-١٨٧٩ومـــــن ثـــــم فـــــي مجلـــــس الشـــــيوخ ()، ١٨٨١

الـــديمقراطيين، وألدراكهـــم المفـــرط، بـــأن ثمـــة خلـــل جـــذري فـــي تطـــوير البحريـــة. اظهـــر 
ميًال قويًا لحجب وتقويض المخصصات، بانتظار تحقيـق شـامل، بيـدَّ ان  الديمقراطيون

، واســـتنكرت لجنـــة خطـــوات الكـــونغرس باتجـــاه االصـــالح، كانـــت متعثـــرة وغيـــر حاســـمة
الشــؤون البحريــة فـــي مجلــس الشــيوخ هـــذا الوضــع. ولكــن لـــم يكــن لــديها مـــا تــوفره فـــي 
مجــال برنــامج تشــريعي بنــاء، ووضــع اجــراء اصــالحي جــدي، وعلــى الــرغم مــن تمريــر 
مشــروع قــرار لتطــوير البحريــة فـــي مجلــس النــواب، غيــر انـــه أهمــلَّ تمامــًا فــي مجلـــس 

(١٨٨١من عام  شباط ٢٨يه إال في الشيوخ، ولم يتجاوز التصويت عل
91F

٢(. 

                                                           
(1) Sprout, op.cit, PP.181-182. 
 
 
 
(1) Knox, op.cit, P.318.  
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 )١٨٨١-١٨٦٠(االعـــوام امــا فيمــا يخـــص االســطول البحــري التجـــاري، فمــا بــين     
مطـرد مـن  حـونعلـى ولة السفن االمريكيـة المنهكـة فـي التجـارة االجنبيـة، مانخفضت ح

(طن )٨٢٧,٠٠٠(الى  )٢,٥٤٦,٠٠٠(
92F

تراجـع هـذا الجانـب مـن النشـاط  باباس ن، ا)١
) يــرد لعوامــل عــدة: إْذ كشــفت التحســينات التــي أدخلــت ١٨٧٧-١٨٦٩دة (البحــري للمــ

فـــي ابـــدان الســـفينة، وتحويلهـــا مـــن خشـــبي الـــى حديـــدي وفـــوالذي، ودفـــع الســـفينة مـــن 
ن الحاجـــة الملحـــة عـــ شـــراعي الـــى قـــوة دفـــع المحركـــات التـــي تعمـــل بالطاقـــة البخاريـــة،

ببريطانيــــا. ان  لتطـــوير البحريــــة، فضــــًال عـــن ضــــعف تجهيــــز احـــواض الســــفن مقارنــــة
، يمنـع شـراء سـفن ١٩١٤الـذي تـردد بأنـه الغـي عـام  ١٨٧١القانون الصـادر فـي عـام 

ـــى المصـــانع االمريكيـــة، بقـــي نافـــذ المفعـــول، حتـــى ان الســـفن  ـــة، واالقتصـــار عل اجنبي
االمريكيــة التــي حملــت اعالمــًا أجنبيــة، وتخلــت عــن جنســيتها االمريكيــة خــالل الحــرب 

Pتعادة جنسيتها االصلية بعد نهاية الحرباالهلية، لم يسمح لها باس

)
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٢(
P. 

ـــــم يقتـــــف الكـــــونغر       ـــــا وفرنســـــا ياثـــــر بر  سول المانيـــــا فـــــي سياســـــتها، و اليابـــــان و طاني
فـــاق علـــى تطـــوير البحريـــة بشـــقيها المـــدني والحربـــي. نبتخصـــيص االمـــوال الالزمـــة لال

ت وبــدًال مــن ذلــك، منحــت مســاعدات للتنميــة الداخليــة مثــل طــرق ســكة الحديــد، ووجــد
اســتثمارات تـدر ارباحــًا فـي تلــك الطـرق، والتصــنيع، والتعــدين، الرسـاميل االمريكيـة " 

والزراعة، والماشية، اكثر من االرباح التـي تـدرها السـفن خـالل العصـر الـذي تـزامن 
 .)94F٣("مع انهماك عميق للبالد بأسرها في تطوير الغرب الكبير

                                                           
(2) Sprout, op.cit, PP.181-192. 
(2) Ibid, P. 186.  
(4) Knox, op.cit, P.318. 
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   )James Abraham Garfield )95F١كــان دخــول الــرئيس جــيمس ابراهــام غارفيلــد      
مثــل حـــدثًا قــد ) البيــت االبــيض عــن الحــزب الجمهــوري، ١٨٨١ايلــول  ١٨ -آذار ٤(

اث، عمليــة تطــوير دتاريخيــًا مهمــًا فــي نهــوض البحريــة االمريكيــة، إْذ حــرك تــزامن االحــ
االســـــطول البحـــــري المؤجلـــــة تـــــأجيًال طـــــويًال، حيـــــث اجتمعـــــت االوضـــــاع االقتصـــــادية 

ـــة المجـــال االقتصـــادي، والسياســـية والدعا ـــاء اســـطول بحـــري جديـــد. فعلـــى خلفي ئيـــة لبن
ات الـــذي حــــلَّ بهــــا. يانتعشـــت الواليــــات المتحـــدة انتعاشــــًا جوهريــــًا، بعـــد ركــــود الســــبعين

واعلنت الخزانـة الفدراليـة عـن واردات كبيـرة، وفـائض متزايـد فـي الـدخل القـومي للـبالد، 
فــي  المحــدوداش االقتصــادي االنكمــ علــى الــرغم مــنحتــى وصــل معــدل هــذا الفــائض، 

) مليـون دوالر امريكـي فـي السـنة للمـدة ١٠٠ات، الى مـا يزيـد علـى (يمنتصف الثمانين
)١٨٨٩-١٨٨١()96Fاالمر الـذي دفـع الـى نفقـات حكوميـة متزايـدة. وخـالل هـذا العقـد )٢ .

شـــهدت الصـــناعات االمريكيـــة عمومـــًا، والتصـــنيع علـــى وجـــه الخصـــوص تطـــورًا مثـــل 
ي التجارة الخارجية والسيما فـي ـذاته، فضًال عن ذلك، حدث نمو ف بحدايجابية  ظاهرة

راع ـــــي صـرار فـــستمـــاريكية، وبـدة االمـــع الواليــات المتحــــذي وضــــالصــادرات، االمـــر الــ
                           P.)٤(  Imperialism رياليةـاالمبو   )Mercantilism )97F٣ تين المركنتليةـن السياسـبي

                                                           
، ، وبعـد ان ١٨٣١تشـرين االول  ١٩غارفيلد: الرئيس العشـرون يف الواليـات املتحـدة االمريكيـة، ولـد يف اوهـايو يف  )١(

ثالثـة مـن كـل شـتاء كـان يطـالع كـل كتـاب يقـع يف يديـه، دخـل كليـة اصبح شاباً عمل جبد يف الزراعة، وخالل االشهر ال
، دخل جملس الشيوخ عام ١٨٦١-١٨٥٧)، اصبح مديراً ملعهد الكهرباء بني االعوام ١٨٥٤-١٨٥١وهايو (اهارم يف 
  ٢٠، وترقى اىل رتبة عقيـد يف ١٨٦٥-١٨٦١عن والية اوهايو، تطوع ضمن قوات الشمال يف احلرب االهلية  ١٨٥٩

 . ١٨٨١ايلول  ١٩على اثر اغتياله يف  ة. وافته املني١٨٦٢ن الثاين كانو 
Americana, Vol. 12, P.290. 
(2) Sprout, op.cit, P.187. 

ط، لتعزيز ثروة ياملركنتلية: نشأت يف اوروبا نتيجة حتلل الظاهرة االقطاعية اليت ميزت االقتصاد االورويب يف العصر الوس)٣(
 حتــت ســيطرتا وجعــلاحلكــومي لكامــل االقتصــاد القــومي علــى اســاس جعــل امليــزان التجــاري الدولــة عــن طريــق التنظــيم 

 اىل اقصى طاقة ممكنة من وارداتا. ينظر: –صادراتا اكثر 
دار بـريوت  عبد احلميد البطريق وعبد العزيز توار، التاريخ االورويب احلديث مـن عصـر النهضـة اىل القـرن الثـامن عشـر، (

 .٢٤٠ت)، صالفكر العريب، د.
، للداللــة علــى انصــار فكــرة ١٧٨٩االمربياليــة: لفــظ حــديث النشــأة، ظهــر الول مــرة يف فرنســا يف عهــد ملكيــة متــوز ) ٤(

 =) يف اقامــة نظــام سياســي امرباطــوري يف فرنســا. وظهــر مــن جديــد يف عهــد١٨٢١-١٧٦٩اجلنــرال نــابليون بونــابرت (
. غـري ان ١٨٣٧عـام  Littr’eاخلارجية، ذهب اىل ذلـك معجـم لرتيـه ه الداخلية و ينابليون الثالث للداللة على سياست=
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صــادرات التجاريــة االســتيرادات، واصــبح ميــل الميــزان التجــاري لصــالح وتخطــت ال     
الواليــات المتحــدة القاعــدة. ونتيجــة للنمــو لســريع فــي الصــادرات، بــدت الــدعوات لبنــاء 
بحرية تجارية امريكيـة التـي وكمـا يعتقـد، قـد ُتسـاعد التجـارة الخارجيـة للواليـات المتحـدة 

(بصورة اكثر
98F

١(. 
نحــت االوضــاع االقتصــادية حــافزًا اساســيًا لبنــاء اســطول بحــري، وفقــًا لمــا تقــدم، م     

 وان كانت في بداياته دعوات السطول تجاري.
لبنـــاء اســـطول قـــدر تعلـــق االمـــر بالوضـــع السياســـي، فعلـــى مـــا يبـــدو كـــان مؤاتياً وب     

والمقربـة مـن  NewYork Herald. وكمـا نشـرت صـحيفة نيويـورك هيرالـد بحري حـديث
اغلق تبوأ غارفيلد ، جاء فيها: "١٨٨١آذار  شهرفي مقالة لها  الحزب الجمهوري في

بعــد الحــرب  -سياســة الحــزب الجمهــوري–الرئاســة، الحــديث الــذي هــاجم سياســتنا 
". فضـًال عـن ذلـك، وألول مـرة خـالل سـتة اعـوام سـيطر …االهلية، وعواقبهـا الفوريـة

ئاسـة إْذ هيمنـت حزب واحد وهو الحزب الجمهوري على الكـونغرس بفرعيـه، وكـذلك الر 
(الداخليــةاالدارة الجمهوريــة الجديــدة هيمنــة تامــة علــى السياســة 
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. ممــا دفعهــا للتطلــع )٢
الى الخارج. سبب آخر، تمثل بأدراك االوساط السياسية االمريكية، خطورة اقتناء عـدد 

ممــا مــن دول امريكــا الجنوبيــة لســفن حربيــة، وربمــا أي دولــة منهــا، وان كانــت بمفردهــا 

                                                                                                                                                                      
، كــان اللفــظ يف املنظــور الربيطــاين يعــين نظــام حكــم لــويس ١٨٥٠لفــظ شــهد انطالقتــه احلقيقيــة يف انكلــرتا، ففــي عــام ل

وريتهـــا إال عـــام نـــابليون القـــائم علـــى القـــوة العســـكرية والعـــزة القوميـــة، ومل يســـتخدم للتـــدليل علـــى روابـــط بريطانيـــا بأمرباط
، وشـــاع انتشـــارها، يف اواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، حتـــول املعـــىن، فلـــم تعـــد تعـــين العالقـــة بـــني الـــوطن االم وبـــني ١٨٧٠

مستعمراته، وامنا صارت تعـين النفـوذ االمرباطـوري والتوسـع اخلـارجي، حيـث اقـرتن هـذا املعـىن يف اوروبـا، بسياسـة التوسـع 
ـزعة القوميــة، واســتخدام اللفــظ يف االدب االشــرتاكي، للتنديــد بسياســة الــدول الكــربى الربيطــاين صــورًة متغطرســة عــن النــ

عندما جرى الربط بني االمربيالية، وبني النظام الرأمسايل العاملي، حىت ان لينـني قـد عـدها اعلـى مراحـل االسـتعمار، ومـن 
عمـوم، مـا يـزال مـن الصـعب تصـور مفهـوم مث اصبحت تعين السلوك التوسعي لدولة ما وراء حـدودها االقليميـة، وعلـى ال

 لالمربيالية، وان تعدد معانيه حال دون االتفاق على تعريف موحد لالمربيالية من جهة أخرى ملزيد من التفاصيل. ينظر:
؛ البــــديري، الرســــالة االمريكيــــة، ١٥-٥)، ص ص١٩٨٢فيليــــب بريــــار، االمربياليــــة، ترمجــــة عيســــى عصــــفور، (بــــريوت، 

 . ١٠ص
(1) Faulkner, op.cit, PP.  
(2) Sprout, op.cit, P.184. 
 



                    ظهور الواليات المتحدة االمريكية قوة كبرى والموقف البريطاني منها                 الفصل االول

 ٦٩ 

البحريـــة االمريكيـــة برمتهـــا. وثبـــت ان بحريـــة جمهوريـــة مصـــدرًا خطـــرًا علـــى تشـــكل  قـــد
(التشيلي، على سبيل المثال ال الحصر، افضل من مثيلتها البحرية االمريكية

100F

١(. 
ومــن جانــب آخــر، ســرت شــائعات بشــأن تطلــع قــوى اوروبيــة للســيطرة علــى القنــاة      

جــــيمس  تلقــــىالموضــــوع،  ، وحــــول هــــذابنامــــا خبــــرز  عبــــرالتــــي شــــقتها شــــركة فرنســــية 
(James Gillespie Bllaineجيليســـبي باليـــن 

101F

    للمـــدتينوزيـــر الخارجيـــة االمريكيـــة  )٢
)، هـــــــــذه ١٨٩٢حزيـــــــــران  ٢٨-١٨٨٩آذار  ٧/ ١٨٨١كـــــــــانون االول  ١١–آذار  ٥(

التهديــدات، بالشــجب الحــازم للســيطرة االوروبيــة علــى القنــاة البرزخيــة المقترحــة، وركــزَّ 
اقضــــة للقــــوى االوروبيــــة، والواليـــات المتحــــدة، ودعــــا الــــى تطــــوير علـــى المصــــالح المتن

Pالبحرية للدفاع عن السياسة الخارجية للواليات المتحدة

)
102F

٣(
P. 

الدعوة لتطوير البحرية، مجموعـات ضـغط مختلفـة ضـمن الخدمـة البحريـة،  قادت     
حمــاس مــن اجــل تحــديث صــنف البحريــة، بالضــباط البحريــون –فلســنوات عــدة، نــاقش 

Pتهــا الســفن الحربيــة االوروبيــةءســفن حربيــة تــوازي فــي كفا ببنــاء

)
103F

٤(
P ،غيــر ان الحقيقــة .

كـــان هنـــاك عـــدم اتفـــاق بـــين هـــذه المجموعـــات بشـــأن مـــدى التحـــديث، الـــذي ينبغـــي ان 
كــان ثمــة امتعــاض شــامل ينتــاب الضــباط و يطــال بحريــة الواليــات المتحــدة ونوعيتهــا، 

هــذا الفــرع مــن الــدفاع الــوطني. وكمــا البحــريين مــن سياســة قــادتهم الســلبية التــي تــدير 
مــن االمــوال الطائلــة التــي انفقــت  الحظنــا ثمــة اشــارات متراكمــة الــى امتعــاض الشــيوخ

، فقــد جمعــت لجنــة الشــؤون البحريــة فــي مجلــس الشــيوخ، مــن علــى البحريــة بــدون فائــدة

                                                           
 .٦البديري، الرسالة االمريكية، ص )١(
، فــاز يف ١٨٤٧، ختــرج مــن كليــة واشــنطن عــام ١٨٣٠كــانون الثــاين   ٣١باليــن: سياســي امريكــي مجهــوري ولــد يف  )٢(

                    ، رشـــــــــــــح نفســـــــــــــه النتخابـــــــــــــات الرئاســـــــــــــة لـــــــــــــثالث دورات متتاليـــــــــــــة ١٨٨١-١٨٧٩انتخابـــــــــــــات جملـــــــــــــس الشـــــــــــــيوخ 
) دون طائـل، وبعـد كسـب ترشــيح اجلمهـوريني زعيمـاً لقيـادة احلــزب، واصـل عملـه يف صــياغة ١٨٨٤ ،١٨٧٦،١٨٨٠(

يت الــرئيس غارفيلــد، والــرئيس بنجــامني هاريســون، تــويف دار اخلطــط والــربامج السياســية للحــزب. عمــل وزيــراً للخارجيــة يف ا
 . ١٨٩٧كانون الثاين   ٢٧

Johnson, op.cit, P.86.  
 للتفاصيل عن دور بالين يف السياسة اخلارجية االمريكية:

Stanwood, J.F., James Gillespie Blain, (NewYork, 1950). 
(3) Sprout, op.cit, P. 186.  
(4) Knox, op.cit, P. 318.  
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 ، كمـًا هـائًال مـن المعلومـات عـن١٨٧٦خالل تحقيقاتها الشهيرة مع وزارة الحربية عام 
بفعاليــــة عــــن طريــــق  ووظفتهــــاالسياســــة واالدارة البحــــريتين، وحللــــت هــــذه المعلومــــات، 

، الــــذي كــــان يــــدعو الــــى ايجــــاد قيــــادة ١٨٨١-١٨٧٩ الكــــونغرس الســــادس واالربعــــين
(بحرية قوية وذكية ألعادة اعمار بناء البحرية

104F

١(. 
أمــــا االســــباب الدعائيــــة، فعبــــرت عــــن ظهــــور مجموعــــة مــــن الضــــباط البحــــريين،      

احتلت مكانة الصدارة في قيادة سفن االسطول البحري، ومن ثـم، أخـذت موقعـًا متميـزًا 
ــــام اج.  ــــد البحــــري ولي ــــاء اســــطول بحــــري حــــديث. وكــــان ابــــرزهم العمي فــــي الــــدعوة لبن

الذي دعا الى مراكـز لتـدريب وتطـوير مهـارات وكفـاءة  William H. Jaquesجاكيوس 
(العاملين في هذا المجال

105F

فقـد  R. P. Hobsonالبحري أر. بي. هوبسون . اما النقيب )٢
ان المكانـة العالميــة للـدول تعتمـد بشـكل اسـاس علــى علـق علـى اهميـة ذلـك بقولـه: "

. أي ان تأثير الدولة فـي السياسـة العالميـة يعتمـد )106F٣("قوة وطاقة االسطول لهذه الدولة
منح عا الـى "فقد د Ylyssesعلى مقدار قوتها البحرية. اما النقيب البحري يوليسسيس 

التمويالت المناسبة للبحرية، النها تعد فـي مقدمـة المـدافعين عـن االمـة، فـي حالـة 
ان البحريــة تشــكل " D.Eddyفيمــا ادعــى النقيــب البحــري دي.ايــدي  ."هجــوم خــارجي

العنصــر االصــلح الُمســاند للدبلوماســية والتجــارة االمــريكيتين فــي المحــيط االطلســي 
فهـو  J.H.Bridge". أماا جـي. اج. بريـدج ُأخرى في العالموامريكا الالتينية، ومناطق 

ـــر قباطنـــة الســـفن الحربيـــة الـــذين اســـتغلوا واجبـــاتهم البحريـــة للـــدعوة لعقيـــدة بحريـــة  اكث
جديدة، توازي االساطيل االجنبيـة. والواضـح ان هـذه الـدعوات كـان لهـا صـدى ايجـابي 

صــــة وان معظــــم فــــي الــــدعوة لمــــنح تمــــويالت جديــــدة لبنــــاء اســــطول بحــــري حــــديث خا
طروحـــات ضـــباط البحريـــة االمريكيـــة، قـــد جـــرى نشـــرها فـــي جريـــدة اوفـــر النـــد مـــونثلي 

، المعنيــــة بالشــــؤون البحريــــة. ، )OverLand Monthly Newspaper )107F٤ نيــــوزبيبر
 Williamولغــرض الشــروع باالصــالح اســتدعى الــرئيس غارفيلــد، وليــام هنــري هانــت 

                                                           
(1) Sprout, op.cit, P.185. 
(2) Dementyev I, US Imperialist and anti-Imperialist, (Mosco, 1979), PP. 169-
171. 
(3) Ibid. 
(4)  Ibid, P. 171. 
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Henry Hunt P)108F١(
P  ،واتصف بموهبة ادارية، واسلوب متميـز، فأقـدم ليكون وزيرًا للبحرية

مــاد علــى تاالعهانــت علــى اتخــاذ خطــوات مهمــة علــى طريــق االصــالح البحــري. اوًال: 
المستشارين المحترفين، والمتمكنين. وثانيًا: تعيـين مجلـس رسـم السياسـة البحريـة، وهـو 

لباتهـا، ويتـألف بمثابة هيئة تعنـي برسـم السياسـة البحريـة للواليـات المتحـدة، وتحـدد متط
من ستة اعضاء مـن كبـار ضـباط القـوة البحريـة. وثالثـًا: ارسـال تقريـر هـذه الهيئـة الـى 
 الكــونغرس مــع التمــاس قــوي لألخيــر بأجابــة فوريــة لمضــمون التقريــر الُمرســل. واخيــراً 
عقــد اجتماعــات دوريــة ضــمت شــيوخ ونــواب وضــباط بحــريين لمناقشــة عامــة لسياســة 

طــوة انطالقــة جديــدة للتغلــب علــى ســوء الفهــم بــين الكــونغرس البحريــة، وتمثــل هــذه الخ
(ووزارة الحربية

109F

٢(. 
الـرئيس  وسرعان ما صادقالبحرية مؤقتًا،  تطوير لقد جمدَّ اغتيال غارفيلد عملية     

الـذي خلـف غارفيلـد علـى رأس االدارة ) Chester Allen Arthur )110F٣جاسـتر االن ارثـر 
 ١٢ (          William A.Chandlerجانــدر  الجمهوريــة، علــى تعيــين ولــيم ايثـــون

P) وزيرًا للبحرية١٨٨٥آذار  ٣ -١٨٨٢نيسان

)
111F

٤(
P. 

عــادة بنــاء البحريــة، واجهــت جانــدر مشــكلتين. االولــى: هــي إقــدر تعلــق االمــر بوب     
تعـد قليلـة االهميـة تجـاه التطـورات الحديثــة، والتـي الـتخلص مـن سـفن البحريـة القديمـة، 

الخـرى فـي كيفيـة النهـوض بصـناعة حربيـة حديثـة للسـفن، تجسـد فيما تمثلت المشكلة ا

                                                           
، ودرس يف Charlestonيف  ١٨٢٣هانــــت: رجــــل دولــــة وحمــــامي، ولــــد يف الثــــاين عشــــر مــــن شــــهر حزيــــران عــــام  )١(

جامعتها القانون، تطوع ضمن صفوف قوات اجليش االحتادي يف احلرب االهلية االمريكيـة وترقـى اىل رتبـة عميـد، عمـل 
 Petersbury. تـويف يف ١٨٨٢، واستقال يف احلادي عشر من نيسان عام ١٨٨١راً للبحرية يف اخلامس من آذار وزي

 . للتفاصيل:١٨٨٤يف السابع والعشرين من شباط 
Johnso, op.cit, P. 346. 
(2) Sprout, op.cit, P.186.  

عة من أصل ارلندي، ولد يف فريفيلد بتاريخ لنـز ية اأرثر: الرئيس احلادي والعشرين للواليات املتحدة، رجل دولة مجهور  )٣(
). ١٨٨١أيلــول  ١٨–آذار  ٤. شــغل منصــب نائــب الــرئيس اجلمهــوري غارفيلــد للمــدة مــن (١٨٣٠تشــرين االول  ٥

). ١٨٨٥آذار  ٣-١٨٨١أيلــول  ١٩وبعــد اغتيــال الــرئيس غارفيلــد، شــغل منصــب رئــيس االدارة اجلمهوريــة للمــدة مــن 
 . ١٨٨٦تشرين الثاين  ١٨ريخ تويف يف نيويورك بتا

Americana, Vol.2, P354. 
(4)Sprout, op.cit, P.186-187. 
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واجــــه الكــــونغرس  .التقــــدم الكبيــــر، الــــذي اخــــذ مكانــــه ومــــا يــــزال فــــي الهندســــة البحريــــة
المشـــكلة االولـــى، بتقلـــيص نفقـــات الترميمـــات للســـفن الحربيـــة القديمـــة، وحـــددت بنســـبة 

، ١٨٨٢العــام ســفينة جديــدة الصــنف والحجــم، وســن ذلــك فــي بنــاء % مــن تكــاليف ٣٠
%، ممــا ضــمنَّ اخراجهــا مــن الخدمــة ٢٠وفــي العــام الالحــق خفضــت النفقــات لتصــبح 

مبكرًا لما تبقى من السفن البحرية القديمـة. ثانيـًا، ارخَّ التحويـل الصـادر مـن الكـونغرس 
االصل التشريعي الحقيقـي للبحريـة الجديـدة بأنشـاء أربعـة طـرادات صـغيرة  ١٨٨٣عام 

 Atlanta، واتالنتـا Bosten، وبوسـطن Chicago مـا بعـد شـيكاغوامن الفـوالذ سـميت في
، وصـــنعت االخيـــرة ضـــمن المراكـــب المخصصـــة لنقـــل البريـــد. وتـــم Dolphinودولفـــين 

 White، وعرفــت بأســم االســطول االبــيض ١٨٨٧-١٨٨٥انجازهــا مــا بــين االعــوام 

Squadron )112F١(. 
ى االفتقـــار للتســـهيالت تعـــود اجمـــاًال الـــو شـــابت العيـــوب صـــناعة هـــذا االســـطول،      

الصناعية المناسبة والحرفيين. فيما يخص هـذا العمـل بالتحديـد. فلـم يكـن ثمـة مصـانع 
قــادرة علــى انتــاج الــواح فوالذيــة، وتطريــق المــدافع، وانتــاج الصــفائح، وانــواع كثيــرة مــن 
المــواد االساســية. فالقاعــدة الصــناعية فــي الواليــات المتحــدة وقتــذاك لــم تكــن مهيــأة بعــد 

ــــى اســــتمالة الشــــركات الصــــناعية ال ــــة، فكانــــت الخطــــوة االول نشــــاء ســــفن حربيــــة حديث
(للخوض في هذه االعمال

113F

٢(. 
ال نجانـــب الحقيقـــة اذا مـــا قلنـــا، أن وضـــع الطلـــب علـــى االلـــواح الفوالذيـــة الولـــى      

ـــة  ـــد، شـــكل اســـاس الصـــناعة الفوالذي ـــةالســـفن فـــي االســـطول الجدي فـــي الواليـــات  الثقيل
، وعنــدما توســعت البحريــة، اصــبح اهــم العوامــل فــي الحيــاة الصــناعية المتحــدة تــدريجياً 

للــبالد ال مــن خــالل الطلبــات المقدمــة، وانمــا بســبب الطلــب البحــري المســتمر ألجــراء 
(تحسين في المواد واالجهزة

114F

وعلى اية حال، فبعد موافقة مجلس النواب على االنفـاق  )٣
الشـيوخ ذلـك، بنـاًء علـى رغبـة االدارة المالي النشاء سفن بحرية حديثـة، واقـرار مجلـس 

، لــم يصـوت الكــونغرس علــى بنـاء مزيــٍد مـن الســفن إال فــي ١٨٨٣االمريكيـة فــي العـام 
                                                           

(1) Knox, op.cit, P.319. 
(2) Sprout, op.cit, P.189. 
(3) Knox, op.cit, P.320. 
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 ٧٣ 

، وكــان التخويــل محــدودًا بطــرادتين صــغيرتين اضــافيتين، واثنــين ممــا ١٨٨٥اذار عــام 
(يسمى (سفن المدفعية) ذات الحجم الصغير

115F

١(. 
ـــة      ـــة. واصـــطدمت  كـــان لتغييـــر االدارة االمريكي ـــاء البحري ـــدًا، ألعـــادة بن حـــافزًا جدي

(جهـــود الـــرئيس ســـتيفن كروفـــر كليفالنـــد
116F

٢( Stephen Grover Gleveland )ذار آ ٤
 William C.Whitney)، ووزيــر بحريتــه ويليــام كــولنز ويتنــي ١٨٨٩آذار  ٣-١٨٨٥

ـــوابقبالع) ١٨٨٩آذار  ٣-١٨٨٥آذار  ٦( ـــاز بهـــا الشـــيوخ والن ـــة التـــي امت  ليـــة العدائي
الـــديمقراطيون تجـــاه تطـــور البحريـــة، ومـــع ذلـــك فقـــد انجـــز قســـطًا كبيـــرًا. إْذ بـــدأ ويتنـــي 
اصـــالحات اداريـــة متـــأخرة منـــذ زمـــن طويـــل، واقـــر الكـــونغرس فـــي ظـــل قيـــادة كليفالنـــد 

ن سـفينة بحريـة، و ثالثـ ُأنشـأت) ١٨٨٩-١٨٨٥القوية، وخالل االعوام االربعة التاليـة (
(الف طن ١٠٠ية بلغت قرابة الـ ومن مختلف االصناف بحمولة اجمال

117F

مل هـذا تشأ. و )٣
(اثنـــين مـــن البـــوارج علـــى االنشـــاء

118F

(ذات الصـــنف الثـــاني، وطـــرادة )٤
119F

مصـــفحة واحـــدة،  )١
                                                           

(1) Sprout, op.cit, P.189. 
، واصـبح حماميـاً يف مدينـة ١٨٣٧آذار  ٨ي يف كليفالند: الرئيس الثاين والعشرون للواليات املتحدة، ولد يف نيوجرسـ  )٢(

، رشح نفسه عن احلزب الدميقراطي، وخـالل ١٨٨٤)، ويف انتخابات الرئاسة ١٨٨٤-١٨٨٣نيويورك، مث حاكماً هلا (
أمـام  ١٨٨٨رئاسته االوىل تبىن سياسة توفيقية جتاه اجلنوب، ونتيجة ملعارضة احملاربني القدماء له هزم يف انتخابـات عـام 

سون، ليعود اىل سدة الرئاسة بعد اربع سنوات. ويف جمال سياسته اخلارجية ُعرف مبناهضة االمربيالية وسياسة امريكا هاري
 . ١٩٠٨حزيران  ٢٤ يف التوسعية. تويف

Americana, Vol.7, P.41. 
 للتفاصيل عن حياته وسياستيه الداخلية واخلارجية:

Meflroy, Grover Glevland, The Man and the Statesman, (NewYork, 1923). 
(3) Sprout, op.cit, P.19. 

: نوع من انواع السـفن احلربيـة الضـخمة، وافضـلها تسـليحاً ادت دوراً رئيسـاً يف تـاريخ املعـارك Battleship البارجة )٤(
عــززت . وكانــت البــوارج تتســلح بعــدد كبــري مــن املــدافع الضــخمة، لــذلك ت١٩٤٣وحــىت العــام  ١٨٦٠البحريــة مــن العــام 

 .مكانتها 
 .٦٠-٥٨)، ص ١٩٨٧دار احلرية للطباعة،  حازم حسن العلي، االسلحة البحرية ، (بغداد،
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 ٧٤ 

ســفينة  ةعشــر  سطــرادات محميــة، وخمــ ةوســت ســفن حربيــة للــدفاع عــن الســواحل، وســت
(اصغر من اصناف مختلفة

120F

٢(. 
-١٨٨١ات (يــالثمانينحقبــة مــرت فــي  مــا العقيــدة الســتراتيجية البحريــة االمريكيــة، فقــدا

ــــداء الســــخط واالمتعــــاض مــــن ١٨٨٩ ــــأخرًا، وامتــــاز بأب ) بتحــــول عميــــق، وان كــــان مت
ان الصــواري واالشــرعة تقــوض ســرعة السـتراتيجية التقليديــة، وبــروز اصــوات ادعــت: "

". وثمــة اعتــراف واضــح الســفينة الحربيــة، وتقلــل الــى حــد كبيــر مــن كفائتهــا القتاليــة
ية االمريكية المتالك الطرادة غيـر المصـفحة السـريعة، فمثـل هـذه الطـرادة بحاجة البحر 

(تـــدافع عـــن المـــوانئ االمريكيـــة وتـــدمر الســـفن التجاريـــة العـــدوة للـــبالد
121F

. واســـتمر النقـــد )٣
إنشـقا  ١٨٨١المتزايد للمسلمات الستراتيجية فـي السياسـة البحريـة التقليديـة. ففـي العـام 

حرية، الذي ألفـه هانـت، عـن قـرار االغلبيـة الـذين عضوان من مجلس رسم السياسة الب
جـون  علـى ملتتشـأأوصوا بالطرادات غيـر المصـفحة فعـًال، وكمـا ادعـت االقليـة التـي 

اللــذين  Bengamin F.Isherwoodوبنجــامين اف. شــيروود  John Lenthal لينثــال 
لقول: " ، وهــاجم االول الطــرادة، بــا١٨٦٢لعــام  وديعــ بعيــد مــنز دافعــا عــن البــوارج منــذ 

انهـا تحمـل معـدات  مـن رغمعلـى الـمثل هذه الطرادات ال يمكن ان ُتعد سفن فعالـة، 
النهـا البـد ان تطـارد جميـع المـدرعات االجنبيـة، وحتـى تلـك  ؛حربية جـديرة االعتبـار

البد لنا بالنهاية ان نحصـل علـى بـوارج " أما شيروود فقد اعلـن: "ذات الحجم الصغير
 .)122F٤("ات االجنبية من محاصرة موانئناتسافر بحرًا، لمنع المدرع

                                                                                                                                                                      
املدرعة: صورة مصـغرة مـن البارجـة، غـري ا�ـا اقـل منهـا قـوة وتسـليحاً، وتقتصـر مهامهـا علـى محايـة السـواحل واملـوانئ  )١(

 روف احلرب. الوطنية، واعمال االعرتاض واملطاردة البحريني يف ظ
 . ٦٧-٦٦، صلسابقاالعلي، املصدر 

، واطلــق علــى الطــرادة تســمية ســارتوجا  Mainومــاين    San Marcoseكــان امســي البــارجتني ســان مــاركوز   )٢(
Saratoga والطراد اوملبيا اسبانيا.  ضد، وهي سفينة االدمريال سامبسون اثناء قيادته االسطول يف احلربOlympia 

 ريال ديدي يف حرب خليج مانيال. للتفاصيل:وهي سفينة االدم 
Knox, op.cit, P. 322. 
(3) Sprout, op.cit, P.199.  
(4) Ibid, PP. 199-200. 
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ومهمــا يكــن مــن امــر اقــدمت وزارة البحريــة علــى خطــوة حــذرة وتجريبيــة فــي هــذا      
االتجاه، وأوصت بانشـاء بارجـة مصـفحة كبيـرة، فيمـا قـدمت لجنـة الشـؤون البحريـة فـي 
ــــوع،  ــــارجتين مصــــفحتين مــــن هــــذا الن ــــس الشــــيوخ، مشــــروع قــــرار يخــــول بأنشــــاء ب مجل

 مـــددحاجـــة الـــى ســـفن حربيـــة قويـــة قـــادرة علـــى البقـــاء، ومالزمـــة البحـــر لواوضـــحت ال
(طويلة، وعلى مالحقة سفن العدو الى اية نقطة خطرة على سواحلنا

123F

١(. 
كـــان تأســـيس الكليـــة الحربيـــة البحريـــة، التـــي هـــي االولـــى مـــن نوعهـــا فـــي العـــالم،      

، وكــان ١٨٨٥فــي العــام  Stephn B.Luceلوســي  برئاســة اللــواء البحــري ســتيفن بــي
االخيــر قــد اقتــرح تأســيس هــذه الكليــة قبــل عــدة ســنوات، وبعــد ان تــيقن اصــًال بالحاجــة 
الــــى ضــــباط بحــــريين متعلمــــين فــــي ادارة الحــــروب البحريــــة، القــــت مقترحاتــــه تعاطفــــًا 
محدودًا في الصنف البحري على االغلب. غير ان وزيـر البحريـة جانـدر أمـر بتشـكيل 

مــــن اللـــواء البحــــري لوســـي، والرائــــد البحـــري سامبســــن نـــة لدراســـة الموضــــوع تتـــألف جل
Sampson  والرائـــد البحـــري كـــودر ريـــجGoodr rich  وبعـــد تلقـــي ١٨٨٤فـــي العـــام ،

جانــدر تقريــرًا مشــجعًا مــن قبــل اللجنــة، اصــدر اوامــره بتأســيس الكليــة فــي جزيــرة مينــاء 
راقيـًا  فـي نيويـورك. ومنـذ ذلـك الحـين، اصـبحت معلمـاً  Coster Harperكوسـتر هـاربر 

في العلوم البحرية. إْذ انها لم تسهم في تعليم الضباط رفيعي المستوى في مهنتهم، بـل 
فـي ان تكـون بيـنهم تلـك الدرجـة مـن التفـاهم المشـترك، الـذي هـو اسـاس  أسهمت أيضاً 

للغايـة فــي تنســيق العمــل لتشــغيل اعــداد كبيــرة مـن الســفن ســويًة فــي البحــر، فــي اوقــات 
(وبات كبيرةالمعركة، او في ظل صع

124F

٢(. 
، التــــي جــــرى Endicottوفــــي الوقــــت نفســــه، وصــــفت مــــا ســــمي بهيئــــة انــــديكوت      

، علــى ١٨٨٦تشــكيلها الجــراء مســح لمشــكلة التحصــينات الســاحلية، تقريرهــا فــي عــام 
اســاس افتراضــي، ويتمثــل فــي انــه اذا كــان لزامــًا علــى الواليــات المتحــدة، انشــاء عــدد 

ن هـذه السـفن سـوف تـؤدي عمـًال هجوميـًا، ولـن إ، فـكبير من السفن البحريـة المصـفحة
 عضــو مجلــس الشــيوختكــون مقيــدة فــي الــدفاع عــن المــوانئ. وعلــى ضــوء ذلــك، تقــدم 

                                                           
(1) Sprout, op.cit, P.199-200. 
(2) Knox, op.cit, P.325. 
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عــن واليــة ســاوث كارولينـا بهــذه الفرضــية خطــوة  Matthew C.Batlerمـاثيوس. بــاتلر 
ومجـددًا  ١٨٨٧ي العـام فـ، وكررها على مسامع زمالئه اعضـاء مجلـس الشـيوخ لألمام

ـــة حـــرب العصـــابات وصـــراع وشـــبه " ١٨٨٨فـــي العـــام  ـــى الســـواحل بنوعي ـــارة عل الغ
"، ولــم يبــاِل بســتراتيجية الــدفاع الســلبي عــن الســاحل والمينــاء، وادعــى بأنــه إذا االدغــال

منحتمونـــا اســـطوًال قويـــًا مـــن الســـفن الحربيـــة ذات الطـــراز االول فلـــن يتجـــرأ احـــد علـــى 
(التقرب من سواحلنا

125F

١(. 
 )Benjamen Franklen Tracy )126F٢البحريــة بنجــامين فــرانكلين تراســي ذكــر وزيــر      

 ، ان الواليــــــــات١٨٨٩) فــــــــي تقريــــــــره الســــــــنوي عــــــــام ١٨٩٣آذار  ٣-١٨٨٩آذار  ٧(
 علـى سـواحلها الحصـار منـعتحتـاج الـى عشـرين بارجـة مدرعـة تسـتطيع فيهـا   المتحدة

حــدة هــو اســطول وضــرب اســطول اجنبــي عنــد اقترابــه. ان مــا تحتــاج اليــه الواليــات المت
بتهديد سواحل العـدو نفسـه، اسـطول توافر له كفاية ابعاد قوات العدو عن سواحلها "ت

يصــلح لخــوض غمــار حــرب يمكــن رغــم كونهــا دفاعيــة مــن ناحيــة المبــدأ، ان تكــون 
. وجـاء فـي اعقـاب تقريـر تراسـي وثيقـة ذات اهميـة )127F٣("حربًا هجومية بطبيعة عملياتها
حيــث اقــر فيــه: بأنــه  نفســهالسياســة البحريــة فــي العــام اكبــر، وهــي تقريــر مجلــس رســم 

ليس للواليات المتحدة مسـتعمرات، وان تجارتهـا لمـا وراء البحـار تحملهـا سـفن محايـدة، 
وان صــناعات الواليــات المتحــدة، ال تالقــي منافســة مــن صــناعات الــدول االخــرى، إال 

صـح ببنـاء مـائتي ن المجلـس قـد نإهـذا فـ من رغمعلى الفي عدد محدود من االسواق، 
قطعــة بحريــة حديثــة الطــراز مــن كافــة االنــواع، وعبــر اعضــاء المجلــس عــن اعتقــادهم 

تنـافس  مرحلـةبأن الواليـات المتحـدة ربمـا سـتدخل فـي غضـون السـنوات القليلـة القادمـة 
واتســاع تجــاريين بمــا فــي هــذا تطــور وســائل نقــل منتجــات الواليــات المتحــدة، وان شــق 

سيكون مصدر خطر، إذا لـم نعـزز اسـطولنا الحربـي البحـري،  قناة في امريكا الوسطى
                                                           

(1) Sprout, op.cit, P.203. 
زعم احلــــزب اجلمهــــوري يف نيويــــورك لالعــــوام ، تــــ Swegoيف  ١٨٣٠نيســــان  ٢٦تراســــي: سياســــي امريكــــي ولــــد يف )٢(

، خـــدم يف احلـــرب االهليـــة اىل جانـــب قـــوات الشـــمال اىل ان وصـــل اىل رتبـــة عقيـــد، تـــرأس لـــواء الزنـــوج ١٨٦٢-١٨٦١
، ورئيســاً للمحكمــة العليــا ١٨٧٣-١٨٦٦خــالل العــامني االخــريين مــن احلــرب، شــغل منصــب حــاكم بنيويــورك للمــدة 

 يف نيويورك.  ١٩١٥آب  )٦(د تقاعده، وافته املنية يف ، زاول احملاماة بع١٨٨٢-١٨٨١
Americana, Vol.20, P.764. 
(3) Sprout, op.cit, P.205-207. 
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وقـــد اوصـــى المجلـــس ايضـــًا قيـــام مـــدرعات صـــغيرة بمهـــام دفاعيـــة عـــن مـــوانئ ومـــدن 
الســــواحل االمريكيــــة، وأخــــرى كبيــــرة تضــــطلع بمهــــام هجوميــــة، مــــع بنــــاء اســــطول مــــن 

جــــة مــــن البــــوارج بعيــــد المــــدى للقيــــام بالعمليــــات الهجوميــــة. وقــــد اثــــار هــــذا التقريــــر مو 
االحتجــاج داخــل الكــونغرس وخارجــه، ولكــن الشــيء الــذي يســتحق الــذكر عــن التقريــر، 
ان لجنة الشؤون البحرية في مجلس الشيوخ، قدمت في الميزانيـة البحريـة للعـام التـالي، 

للخـروج الـى البحـر، علـى ان  صـالحةما يشـير الـى بنـاء ثـالث بـوارج للـدفاع السـاحلي 
ـــدريع، قويـــة ا ـــة الت ـــانون البحـــري لعـــام (لمـــدافع. ومـــع اصـــدار تكـــون ثقيل ، ١٨٩٠الق

Naval Act 1890(  مـن ميزانيـة الواليـات المتحـدة، لـوزارة ٦,٩ خصـص فيـهوالـذي %
(وصل المبلغ وقتذاك اثنين وعشرين مليون دوالر فقدالبحرية، 

128F

١(. 
كــان ينــاقش احتياجــات وبينمــا تحــرك الكــونغرس باتجــاه ســتراتيجية بحريــة جديــدة،      
د البحرية، كانت وزارة البحرية تكافح لتطبيق الستراتيجية الجديدة، للدفاع البحـري، البال

وكــان مــن نتــائج ذلــك، ان مجموعــة ســفن شــمال االطلســي راحــت تتطــور لتكــون القــوة 
. )129F٢("االســـطول المقاتـــلالمقاتلـــة، التـــي يمكـــن مـــن الناحيـــة الواقعيـــة، ان يطلـــق عليهـــا "

. وفـــي تشـــرين ىرج الـــى جانـــب ســـفن القتـــال اُألخـــر وبقـــي الكـــونغرس ُيعنـــى ببنـــاء البـــوا
 Hilary Abner، وافـــق وزيـــر البحريـــة هـــيالري ابنـــر هيربـــرت ١٨٩٣الثـــاني عـــام 

Herbert )130Fعلـــى نظريـــة اســـتخدام الســـفن الكبيـــرة ١٨٩٧آذار  ٣-١٨٩٣آذار  ٦( )٣ (
فــي الــدفاع الســاحلي، واســتخدم فــي قــراره الفاظــًا اقــوى مــن تلــك التــي اســتخدمها ســلفه. 

كان هيربرت قد ذهب بعيدًا في هذا الشأن، على اساس ان االسطول البحـري، يمكـن و 
به حماية مصلحة الوطن في الخارج، وتقوية الدبلوماسية عمومـًا فـي وقـت السـلم، وقـد 

-والحرب االمريكيـة ١٨٩٥-١٨٩٤اليابانية -فسرت المعارك البحرية للحرب الصينية
(لبوارج قوة مقاتلةتفسيرًا ألثبات قيمة ا ١٨٩٨االسبانية 

131F

٤(. 
                                                           

 . ٣٧٥كنيدي، املصدر السابق، ص  )١(
(2) Sprout, op.cit, PP. 207-209. 

مث جامعــة فرجينيــا يف  ، درس القــانون يف جامعــة االبامــا، ومــن١٨٣٤آذار  ٣هريبــرت: رجــل دولــة امريكــي، ولــد يف  )٣(
، اصـبح عضـواً يف جملـس الشـيوخ ١٨٦٥-١٨٦١، تطوع يف القوات الشمالية عند اندالع احلرب االهليـة ١٨٥٧العام 

 . ١٩١٩أذار  ٦، زاول احملاماة بعد تقاعده، تويف يف تامبا يف ١٨٩٣-١٨٧٧ورئيساً للجنة الشؤون البحرية لالعوام 
Americana, Vol.14, P.118.  
(1) Sprout, op.cit, PP. 207-209. 
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فــي بلــورة الســتراتيجية  )Alfred Thayer Mahan )132F١مــا دور الفريــد ثــاير ماهــان      
 البحرية االمريكية الحديثة ؟

ــ      (كتــب ةنشــر ماهــان ثالث
133F

تكــون معــًا قــوام نظريتــه عــن تــأثير القــوة البحريــة فــي  )٢
يخ البحريـة االوروبيـة التاريخ، وعلى الرغم من ان هـذه الكتـب انصـبت علـى دراسـة تـار 

الـى االهميـة الكبـرى لتـأثير القـوة البحريـة  اشارتوالسيما البريطانية والفرنسية، إال انها 
في سير التاريخ، وفي رسم مصير االمة. وقد اقتنـع ماهـان نتيجـة لدراسـاته، بـأن القـوة 

سياسـية البحرية يمكن ان تزود الواليات المتحدة كما سبق ان زودت بـه بريطانيـا بـأداة 
(تزيد من قوتها ومن مكانتها

134F

٣(. 
كــان لــب العقيــدة لماهــان هــو الحاجــة للســيطرة علــى البحــار، هــذه الســيطرة التــي      

اعتقـــد انـــه ال يمكـــن تحقيقهـــا إال بحشـــد قـــوة قـــادرة علـــى ابعـــاد اســـطول العـــدو، وســـفنه 
لــيس االســتيالء علــى بعــض الســفن قــلَّ التجاريــة مــن البحــار، وهنــا يقــول ماهــان: "

 امتالكهو ذلك ، ان الذي يحقق العدوعددها او كثر هو الذي يعد ضربة قوية ضد 
القوة التي تستطيع ازاحة علـم بـالد العـدو مـن البحـار، او تسـمح ببـروزه فقـط فـوق 
سفن مستولى عليها، القوة التي تستطيع ان تسيطر على طرق المالحة التي تسير 

                                                           
، التحــق جبامعــة كولومبيــا، انتقــل اىل االكادمييــة ١٨٤٠ايلــول  ٢٣ماهــان: مفكــر امريكــي بــارز، ولــد يف واشــنطن يف  )١(

، وخـدم يف ١٨٥٩البحرية بأنا بوليس على نقيض رغبة ابيه، وامت دراسته وترقى لرتبة ضابط يف البحرية مع خرجيـي عـام 
اىل  انصـرفرب االهليـة االمريكيـة، مث ارسـل يف رحلـة حبريـة لسـنتني اىل امليـاه االسـيوية، ويف هـذه الرحلـة البحرية اثناء احل

، مثل الواليات ١٨٩٦عميداً هلا. تقاعد من اخلدمة يف البحرية عام  مث دراسة التاريخ، مث اصبح حماضراً يف كلية نيويورك
 . ينظر:١٩١٤كانون االول   )١(، تويف يف ١٨٩٩املتحدة يف مؤمتر  نزع السالح عام 

 Americana, Vol.18, PP.134-135.  
 وكتاب .The Influence of Sea power upon History 1660-1783هذه الكتب هي : )٢(

 :The Influence of Sea power upon the French Revolution and Empire 1793-
 .Sea Power and it Relation to the war of 1812 وكتاب: .1812

مارجريت تتل، ماهـان املبشـر والداعيـة للقـوة البحريـة، ادوارد ميـل ايـرل، رواد االسـرتاتيجية احلديثـة، ترمجـة حممـد عبـد  )٣(
 . ١٢٠-١١٤)، ص ص١٩٨٥، (بغداد، ٤الفتاح ابراهيم، ج
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ن والـى سـواحل العـدو، وهـذه القـوة ال يمكـن فيها سفن العدو التجارية ذهابًا وايابًا م
 .)135F١("ان تتوافر إال لالساطيل الكبيرة 

وقــد اعتقــد ماهــان أن مبــدأ تــوافر القــوة األكبــر فــي ميــدان المعركــة، اكبــر قيمـــة،      
فللســـرعة نفعهـــا، ولكـــن ينبغـــي أال يكـــون هـــذا علـــى حســـاب قـــوة المـــدافع، وهكـــذا كانـــت 

(ود الفقري لقوة االسطولالسفن الثقيلة (البوارج) هي العم
136F

٢(. 
لكـــن مـــا دور اســـطول الواليـــات المتحـــدة فـــي ضـــوء عقيـــدة ماهـــان، عقيـــدة ســـيطرة      

ــــت، ان  ــــة الســــائدة كان ــــى البحــــر؟ يقــــول ماهــــان ان وجهــــة النظــــر االمريكي البــــوارج عل
االسطول ُأعـد للـدفاع فقـط، ولكـن هـذه الفكـرة اخـتلط فهمهـا بسـبب التبـاين بـين الـدفاع، 

ن ايـة السياسـية وبـين الـدفاع تبعـًا للعقيـدة العسـكرية. ويوضـح ماهـان ذلــك: "وفـق النظر 
ــاه ان االســطول ينتظــر حتــى  ــة السياســية معن ــدفاع وفــق النظري اعــداد االســطول لل
يهاجمه اسطول العدو، ثم يعمل للدفاع عن سـفنه وعـن سـواحل بـالده، ومعنـى هـذا 

أ فيـه معركتـه، ويختـار األسـلوب انه يترك العـدو طليقـًا حـرًا، يختـار الوقـت الـذي يبـد
 .)137F٣("الذي يقاتل به

ولكــن األمــريكيين مــا زالــوا يفســرون اســتخدام األســطول للــدفاع فــي أضــيق نطــاق      
عسكري، أي في منع العدو من رمي الموانئ على طـول السـاحل بالقنابـل، ومنعـه مـن 

لـيس اآللـة  حصارها أو احتاللها، هنا يندفع ماهـان فـي حماسـه ليـذكر ان االسـطول "
الصحيحة للدفاع الساحلي في اضيق صورة هذِه، أي في تحديد عملـه بالـدفاع عـن 

الدفاع السلبي عن السواحل واجب الجيش، وليس االسـطول، واذا مـا  نَّ إ، ف)138F٤("الموانئ
قـــام االخيـــر بمثـــل هـــذا الواجـــب الـــدفاعي، كـــان معنـــاه انـــه يســـتخدم بحارتـــه كحاميـــات 

اسـتخدامهم فـي واجبـات افضـل، واصـلح، فـاذا مـا اوكـل  للموانئ، علـى حـين انـه يمكـن
لألســطول الــدفاع عــن المــوانئ، وهــي عــادة كثيــرة العــدد، كــان معنــى هــذا تقســيم قــوات 
االسطول، وبذلك تفقد القـوة الفعليـة لهـا. ان القـوة التـي تـدافع عـن السـواحل، ينبغـي ان 

                                                           
(1)The United States Looking out wards, Alfred T.Mahan, Adocumentary 
History of the United States, edited by Heffner, Richard D., (NewYork, 1956), 
Doc.No. 19, PP.198. 
(2)  Ibid. 
(3) Ibid, PP.203-204. 
(4) Ibid. 
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ل مصـلحته فـي وليس هـذا واجـب االسـطول، بـل ان لألسـطو –تعتمد على التحصينات 
وجـــود هـــذه التحصـــينات، ألن القواعـــد ضـــرورية للقـــوة البحريـــة. ويتـــابع ماهـــان حديثـــه 

 سيضـطر ألرسـال والعـد فـأنالغراض الدفاع فقط،  كبير أذا كان لنا اسطولفيقول: "
 . )139F١("عدد اكبر من السفن عبر االطلسي

مــن الســفن فــي  ان يبعــث حقــًا بهــذا العــدد ووهنــا تنشــأ الفكــرة: هــل يســتطيع العــد     
ذا كــان لــدى الواليــات المتحــدة إضــوء االحــوال الحرجــة جــدًا فــي السياســة األوروبيــة؟ فــ

ــتمكن ان ترســل خمســة عشــرون بارجــة، فلــيس هنــاك دولــة اوروبيــة عــدا بريطانيــا "  ت
وعشــرون بارجــة. وهــذا اقــل عــدد تحتــاج اليــه، اذا مــا وضــعنا موضــع التقــدير بعــد 

  .)140F٢("مسافة العمليات عن الوطن
ولكن بريطانيا في الواقع ال تستطيع ان تقف موقف العـداء مـن دولـة لهـا عشـرين      

بارجـــة، ان مثـــل هـــذا االســـطول يمكـــن ان يكـــون اســـطوًال للـــدفاع فقـــط علـــى اســـاس ان 
وجـــوده يحمـــي الـــبالد مـــن الغـــزو بســـبب ســـيطرته علـــى البحـــار. ثـــم ربـــط ماهـــان بـــين 

لحصـــول علـــى المســـتعمرات تكســـب الـــدول وباســـتراتيجيته البحريـــة والتوســـع، قـــائًال: "
البحريـة، موطــأ قـدم لهــا فـي ارٍض أجنبيــة، وتعـد مخرجــًا لمتاجرهـا، ومنطقــة جديــدة 

 .)141F٣("لها اً لسفنها، وعمًال اكثر لسكانها، ثم ثراء
ماهــــان فــــي الســــتراتيجية  اســــهامان نــــدرك قيمــــة  نخلــــص ممــــا ســــبق الــــى امكــــان     

لقــوة البحريــة، نالــت تقــدير وموافقــة الكثيــرين خــارج نظــر فلســفة لالبحريــة، إْذ تمكــن ان يُّ 
الدوائر البحرية المحترفـة، ووجـدت طريقهـا الـى العديـد مـن حكومـات الـدول كمـا وضـع 

 نظرية جديدة للستراتيجية البحرية.

                                                           
 .١٧٧-١٧٦تتل، املصدر السابق، ص ص )١(

(2) Heffner, op.cit, PP.203-205. 
 للتفاصيل عن فلسفة ماهان البحرية:

Puleston, W.D., The Life and Work of Captain Alfred Thoyer Mahan, 
(London, 1939). 
(3) Heffner, op.cit, P.205. 
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كيـــف نظـــرت بريطانيـــا التـــي احتفظـــت بمكانتهـــا الســـتراتيجية البحريـــة طـــول قـــرون      
املـت مـع التهديـد عالناشـئة للواليـات المتحـدة؟ كيـف ت عن طريق اسطولها للقوة البحرية

البحري االمريكي في نصف الكـرة الغربـي، فـي الوقـت الـذي تـزامن مـع ظهـور مشـاريع 
 بناء ضخمة السطول بحري الماني في اوروبا، واسطول ياباني في الشرق االقصى؟

اطنيهـا، ال يمكـن قدر تعلق االمر بحال البحرية البريطانية، فبريطانيا في نظـر مو      
(لها ان تعيش إال بتفوقها البحري فهي اما ان تكون سـيدة البحـار او يلتهمهـا البحـر

142F

١( .
ه وخـــالل العقـــد االخيـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، تصــــدعت نـــوعليـــه يمكـــن القـــول، ا

(الروسـي-الهيمنة البحرية البريطانية بشكل متزايد، وفي الحقيقة، ان الحلف الفرنسـي
143F

٢( 
ج عديدة اهمها تغيير التوازن العسكري البحـري فـي البحـر المتوسـط الـذي كانت له نتائ

المجــر بالدرجــة  -اصــبح فــي غيــر صــالح بريطانيــا وايطاليــا بالدرجــة االولــى، والنمســا 
(الثانية

144F

٣(. 
وبــالجهود واالمـــوال الهائلــة، كـــان مـــن الممكــن الحفـــاظ علـــى قواعــد القـــوتين التـــي      

الـــدفاع البحـــري العـــام ، التـــي شـــرعها مجلـــس العمـــوم تشـــكلت ســـابقًا، علـــى اثـــر الئحـــة 
وهــو قــانون بحــري نــصَّ علــى ان يكــون االســطول البحــري  ١٨٨٩فــي عــام  البريطــاني

البريطـاني مســاويًا مـن حيــث القـوة مجمــوع اقـوى قــوتين بحـريتين فــي العـالم، فــاذا كانــت 
ثـر قـوة، وبنسـبة هاتان الدولتان المانيـا وفرنسـا، وجـبَّ ان يكـون االسـطول البريطـاني اك

                                                           
 العامر، اوروبا بني احلربني (حماضرات). )١(
 الروسي. ينظر-ملزيد من التفاصيل عن احللف الفرنسي )٢(

Langer, W.L., Franco-Russian Alliance 1890-1894, (Harvard University Press, 
1930). 

 . ٣٢٥العامر، سياسة النهج اجلديد، ص) ٣(
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 ٨٢ 

(% زيـــادة عـــن نســـبة قـــوة االســـطولين االلمـــاني الفرنســـي١٠اقلهـــا 
145F

وهـــذا هـــو هـــامش  )١
(األمن الذي كان يرتأي البريطانيون الحفاظ عليه، وال غنى عنه

146F

٢(. 
علــى إن التطــور الصــناعي الــذي حــدث خــالل النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع      

ـــة محـــددة، بـــل ا ـــى دول ـــم يكـــن حكـــرًا عل ـــدول عشـــر، ل ـــع ال ن هـــذا التطـــور شـــهدته جمي
االوروبية، ولكن بدرجات متفاوتة، كانت له مردودات ماليـة علـى الـدخل الـوطني، ممـا 
ادى الــى زيادتــه فــي الــدول، لــذلك نالحــظ ان جميــع الــدول االوروبيــة اتجهــت صـــوب 

االســاطيل البحريــة، والــدول  طــورتالتســلح والســيما التســلح البحــري، الــذي عــن طريقــه 
متلــك الســيادة البحريــة هــي بريطانيــا، وكانــت تــرى ان مســألة هــذه الســيادة، هــي التــي ت

(مســألة حيــاة أو مــوت، اقتصــاديًا وســتراتيجياً 
147F

. فبريطانيــا تعتمــد علــى اســتيرادتها مــن )٣
رأت  لهــــذاالخــــارج او تصــــدير بضــــائعها، وتســــتورد المــــواد االوليــــة مــــن مســــتعمراتها. 

عنـــاه قـــوة بحريــــة موحـــدة قـــادرة علـــى انــــزال موحـــدة مأوروبيــــة بريطانيـــا ان ظهـــور قـــوة 
الهزيمــة بــالقوة البحريــة البريطانيــة. امــا كيــف نظــرت بريطانيــا لظهــور اليابــان والواليــات 

 المتحدة واأللمان كقوى بحرية منافسة؟
) الــذي يمثـــل ١٠قبــل االجابــة عـــن هــذا الســؤال البـــد التوقــف عنــد الجـــدول رقــم (     

(١٩٠٠-١٨٨٠برى حمولة السفن الحربية للدول الك
148F

 (بالطن). )٤
 

 الدولة ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ ۱۹۰۰
٦٥٠,٠٠٠ ٦٧٩,٠٠٠ ١,٠٦٥,٠٠٠ 1Bبريطانيا 
 الواليات المتحدة ١٦٩,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠ ٣٣٣,٠٠٠
 المانيا ٨٨,٠٠٠ ١٩٠,٠٠٠ ٢٨٥,٠٠٠

                                                           
 العامر، اوروبا بني احلربني (حماضرات). )١(
 .٢٤رونوفن، املصدر السابق، ص )٢(
 العامر، تاريخ الواليات املتحدة االمريكية االقتصادي (حماضرات). ) ٣(
 .  ٣١٢كنيدي، املصدر السابق، ص  )٤(
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 اليابان ٧٥,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١,٨٧٦,٠٠٠
 

مــوالت الســفن ان مقارنــة بســيطة لمعــدل االرقــام فــي الجــدول الســابق يتبــين ان ح     
تجـــاوزت نظيراتهـــا للـــدول الكبـــرى  ١٨٩٠و ١٨٨٠البحريـــة البريطانيـــة خـــالل االعـــوام 

حطـم بـروز اليابـان قـوة بحريـة، السـيادة . ١٩٠٠مجتمعة بنسـبة الضـعف وبحلـول عـام 
اليابانية -الستراتيجية التي كانت لبريطانيا في الشرق االقصى، بيد ان الحرب الصينية

١٨٩٥-١٨٩٤)
149F

عـــن حـــدود القـــوة البحريـــة البريطانيـــة. ولعـــل مـــن  ســـهابا، كشـــفت ب)١
سخريات القدر ان تكون بريطانيا نفسها، قد ساعدت علـى ظهـور اليابـان كقـوة بحريـة، 

، كانــت احــواض الســفن البريطانيــة تبنــي ١٨٩٠-١٨٨٠ففــي الســنوات العشــر مــا بــين 
يين لحكومـــة لليابـــان الســـفينة الحربيـــة اثـــر األخـــرى، واعـــارت بريطانيـــا ضـــباطها البحـــر 

اليابــان، ليعلمــوا الضــباط اليابــانيين علــوم البحــار. ويعلــل البريطــانيون ذلــك، لــو كانــت 
بريطانيا قد رفضت بناء هذه السفن وامتنعت عـن تقـديم النصـيحة والتـدريب لليابـانيين، 

ـــت هـــذا ـــة أخـــرى قـــد فعل (لكانـــت دول
150F

ـــاقض مـــع هـــذا الـــرأي، إْذ ان )٢ ، إال ان الواقـــع يتن
انيـة لتطـوير البحريـة اليابانيـة، يمكـن مناقشـتها علـى اسـاس ان بريطانيـا، الدوافع البريط

كانت تحتاج الى قيام دولة تقف ضد اطماع روسيا في آسيا، والتي كانت تهـدد مكانـة 
 بريطانيا في الشرقيين االقصى واالدنى.

ومهما يكن مـن امـر، وبعـد ان اصـبحت الواليـات المتحـدة اقـوى قـوة صـناعية فـي      
لم، فالبـــد لالســـطول التجـــاري الكبيـــر مـــن قـــوة بحريـــة تحميـــه، لـــذا دخلـــت الواليـــات العـــا

التساؤل هل بأمكان بريطانيا ان تـدخل  يطرحالمتحدة في مجال التسابق البحري، وهنا 
ــــف الروســــي ــــف االلمــــانيالفرنســــي -تســــابقًا مــــع الحل -النمســــاوي-، فضــــًال عــــن الحل

د دخلـــت التنـــافس البحـــري منتصـــف العقـــد اذا مـــا عرفنـــا ان المانيـــا قـــ الســـيماااليطـــالي 
 االخير من القرن التاسع عشر وبحماس ناهيك عن الواليات المتحدة؟

                                                           
 اليابانية. ينظر:-حلرب الصينيةملزيد من التفاصيل عن ا )١(

Vludimir, Z., The China-Japan War, (London, 1949). 
 .١٣٨تتل، املصدر السابق، ص )٢(
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هــل ينبغــي علــى بريطانيــا ان تغيــر سياســتها حيــال المانيــا؟ اذا كانــت بريطانيــا لــم      
 -، كمـا تـأثرت فرنسـا، والنمســا١٨٧١تتـأثر فـي الواقـع بصـعود المانيـا قــوة موحـدة عـام 

هــــــل تــــــأثرت فـــــي نمــــــو االســــــطول البحـــــري االلمــــــاني. ويبــــــدو ان الخالفــــــات المجـــــر، 
 الثانيـةالبـداء مخاوفهـا مـن طموحـات  االولـىاالستعمارية بين بريطانيا والمانيا، دفعـت 

 البحرية.
ولعـــل البريطـــانيين محقـــين فـــي ذلـــك، فرســـالة القيصـــر ولـــيم الثـــاني الـــى مستشـــاره      

تشـرين االول ٢٩( )Chlodwing (Karal Victor) Prince Hohenlohe  )151F١هوهنلـوه 
، توضــــح تطلعــــات القيصــــر الجديــــدة: ١٨٩٧) عــــام ١٩٠٠تشــــرين االول ١٥-١٨٩٤

كـــان ينبغـــي علـــى المانيـــا عنـــدما اتخـــذت سياســـتها منحـــًى اســـتعماريًا قبـــل عشـــر "
سنوات، ان تسعى لبناء اسطول حربي قوي في الوقت الذي تعجز اليوم عن حمايـة 

 . )152F٢("بحرية في العالم قوة عد اقوىتُ ام بريطانيا التي ممتلكاتها وبخاصة ام
عضو مجلس العموم   Daived Lioyd Georgeد لويد جورج يقد علق النائب ديف     

ان بريطانيــا تقتــات البريطــاني عــن حــزب االحــرار عــن طموحــات المانيــا القيصــرية : "
ب منــا الســيادة فـي معيشــتها علــى مــا وراء البحــار، فــاذا مـا تمكنــت قــوة مــا ان تســل

ــة ثــم اضــاف قــائًال: " )153F٣("…البحريــة، فســتجبرنا علــى استســالم مخــزٍ  اذا تمكنــت دول
بحريــة مــن القضــاء علــى دفاعاتنــا البحريــة فلــيس بأمكــان جيشــنا مقاومــة االســلحة 

                                                           
ــــاف، عــــني وزيــــراً اول لب١٨١٩اذار  ٣١هوهنلــــوه: سياســــي املــــاين، ولــــد يف  )١( )، مث ١٨٧٠-١٨٦٦( Bavarian اري

)، مث مستشـاراً ألملانيـا، بـدًال ١٨٩٤-١٨٨٦لأللـزاس واللـورين ( )، مث حاكمـاً ١٨٨٥-١٨٧٤سفرياً الملانيا يف باريس (
 :، ينظر١٩٠١متوز  ٦، تويف يف ١٩٠٠من كابريفي، شهدت مستشاريته منواً استعمارياً، استقال عام 

Britannica, Vol.11, P. 619.  
(2)Al Bertini, op.cit, PP.98-99. 
(3) George, Lioyd, War Memoris, Vol.1, (London, 1936), P.12. 
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 يان الســـبب الحقيقـــ. ثـــم اختـــتم حديثـــه بـــالقول: ")154F١("العســـكرية االوروبيـــة الضـــخمة
 .)155F٢("شية من نمو بحريتهاالخ… لبغض هذا البلد أللمانيا

وعلـــى صـــعيد العالقــــة مـــع الواليــــات المتحـــدة، كانــــت بريطانيـــا اكثــــر لـــدول تــــأثرًا      
قوة كبرى، ألن المصالح البريطانية في هذه الرقعة مـن العـالم  الواليات المتحدة بظهور

رات لمقترحـة فـي امريكـا الوسـطى، االسـتثماا(كندا، لقواعد البحرية في الكـاريبي، القنـاة 
البريطانيــة فــي امريكــا الجنوبيــة)، كانــت اكثــر اهميــة أليــة دولــة اوروبيــة أخــرى. ألنهــا 

، فأن هذه البحريـة، البريطانيةايقنت انه مهما كانت درجات الزيادة في ميزانية البحرية 
" كمـــا كانــت تفعـــل مــن قبـــل فــي القـــرن تتســـيد الموجــاتلــم تكــن مـــن الممكــن لهـــا ان "

(التاسع عشر
156F

٣(. 
ن بريطانيا كـان يمكـن لهـا الوقـوف إما المحت القيادة البحرية في مرات عدة، فوك     

ضـية تجـاه االطلسـي، ولكـن بشـرط سـحب ر امام التحدي االمريكـي فـي نصـف الكـرة اال
يمكنهـــا زيـــادة حجـــم االســـطول و جميـــع ســـفنها الحربيـــة، العاملـــة فـــي الميـــاه االوروبيـــة، 

ساب اضعاف قوة االسـطول فـي البحـر البحر الملكي في الشرق االدنى، ولكن على ح
. وهنــا يمكننـــا نفوذهـــاالمتوســط. فمــن المســـتحيل إذن، ان تكــون قويـــة فــي كـــل منــاطق 

( Joseph Chamberlain شامبران تاستعارة عبارة جوزيف 
157F

وزير شـؤون المسـتعمرات  )٤
لقـــد ). والتـــي قـــال فيهـــا: "١٩٠٢-١٨٩٥(  فـــي حكومـــة ســـالزبوري المحافظـــة الثالثـــة

". فضـًال عـن طانيا األن جبارًا متعبًا، يتأرجح تحت وطـأة المصـير الثقيـلاصبحت بري
                                                           

(1) George, op.cit, p.12. 
 للتفاصيل عن التنافس البحري بني املانيا وبريطانيا:

، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة ١٩١٤-١٨٩٧معمــر مصــطفى علــي عثمــان، التنــافس البحــري االملــاين الربيطــاين 
 .٢٠٠٠ابن رشد، جامعة بغداد، متوز -الرتبية

(2) George, op.cit, P.12. 
 .٣٤٥كنيدي، املصدر السابق، ص  )٣(
متــــوز     )٨(شــــامربلن: احــــد اشــــهر السياســــيني االســــتعماريني يف اواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر واوائــــل القــــرن العشــــرين، ولــــد يف ت )٤(

الرباغــي،  والــده، مث انتقــل اىل برمنغهــام، وعمــل يف صــناعة مــع ،  وكــان والــده اغــىن مالــك ملصــانع االحذيــة يف لنــدن، عمــل١٨٣٦
، وتــدرج يف املناصــب احلكوميــة، اظهــر نشــاطاً واســعاً ليصــبح احــد انشــط االعضــاء يف حــزب االحــرار، ١٨٧٦دخــل الربملــان عــام 

انشق عن احلزب السباب منها اخلالف بشـأن السياسـة الواجـب اتباعهـا جتـاه القضـية االيرلنديـة، ودخـل يف وزارة احملـافظني برئاسـة 
 .  ١٩١٤متوز عام  ٢تويف يف  ١٩٠٦اصيب بالشلل عام  ،١٩٠٣عام أيلول  ١٥يف سالزبوري، استقال 

Britannica, Vol-5, P.85. 
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ـــة البريطـــاني جـــورج جواشـــم كوشـــيجن  ـــر البحري  George Juachim تحـــذير وزي

Gosechen )مــن ان تكــون قويــة )، " ١٩٠٠تشــرين الثــاني  ١ -١٨٩٥حزيــران  ٢٨
والمانيـا ايضـًا،  بمفردها، وال تضمن بقاءها، الى جانـب الواليـات المتحـدة، وروسـيا،

 .)158F١("وسنصبح وحيدين، إذا لم يكن لنا الوزن الكافي
، يمكــن القــول، ان االنفــاق المــالي المتزايــد للمنافســة البحريــة، نفســهســياق الوفــي      

 جعلت من المستحيل محاولة مساواة القوة المشتركة ألكثر من قوتين.
 W.W.Palmerر ايـرل سـيلبورن تأسيسًا على ما تقدم، اشار وليم والد كراف بالم     

Selborne  ــ تشــرين  ١١ -١٩٠٠تشــرين الثــاني  ١( دوزيــر البحريــة البريطــاني الجدي
ان بريطانيـــا العظمـــى ال تســـتطيع بعـــد األن، )، وبشـــكل واضـــح الـــى " ١٩٠٢الثـــاني 
قوة بحريـة ناشـئة او فتيـة عـدوًا محـتمًال لغـرض صـياغة واعـداد الخطـط  أية اعتبار

ــــهالعســــكرية ــــع ". وعلي ــــة مــــن جمي ــــة الواليــــات المتحــــدة االمريكي ، اقتــــرح اســــتثناء بحري
(الحسابات المستقبلية

159F

٢(. 
وبقــى ان نقــول، لــم يكــن للواليــات المتحــدة، أيــة مصــالح فــي اوروبــا، وعلــى ضــوء      

 ذلك، اخذت بريطانيا تنظر الى الواليات المتحدة بمنظار آخر.
 




 

(Charles Darwin راجـــت نظريـــة شـــارلز دارويـــن      
160F

 ١٩-١٨٠٩شـــباط  ١٢( )٣
) في التطور البيولوجي في منتصف القـرن التاسـع عشـر، والـذي خلـص ١٨٨٢نيسان 

 Struggle Forمن دراسته لعلـم االجنـاس الـى حتميـة الصـراع مـن اجـل البقـاء والتقـدم 

Survival and Progress وبقـاء االصـلح (االقـوى)، التـي ضـمنها فـي كتابـه المعنـون ،

                                                           
 . ٣٤٥كنيدي، املصدر السابق، ص  )١(

(2) Selborne -on the two- Power Standerd, 17 January 1901, The Foreign          
Policy of Victorian England 1830-1902, Bourn, Kenneth, (Oxford, 1970), 
Doc.No.135, PP.461-462. 

 ملزيد من التفاصيل عن النظرية الدارونية. ينظر: )٣(
Hofstadter, R., Social Darwing in American Through 1860-1915, 
(Philadelphia, 1944).  
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، وتــرى بــان ١٨٥٩تشــرين الثــاني  الرابــع والعشــرين مــن(اصــل االنــواع) الصــادر فــي 
ة القوميــة، ال بــل، ان ز الحصــول علــى المســتعمرات فــي الخــارج مــن مظــاهر القــوة والعــ

والشـعوب المتـأخرة، عبء الرسالة المدنية والحضارية، ومهمة نشـرها فـي ربـوع البلـدان 
(مهمة يتوجب على الرجل االبيض القيام بها، النها تحظى بمباركة الرب

161F

١(. 
فـــي نشـــأتها الـــى نطـــاق  Anthropologyوقـــد انتقلـــت هـــذه النظريـــة االنثربولوجيـــة      

ـــد العنصـــرية التـــي تعـــد احـــد  ـــًا فـــي تكـــوين العقائ العلـــوم االجتماعيـــة، وأثـــرت تـــأثيرًا قوي
حركــــــة االســــــتعمارية عمومــــــًا. وفــــــي غضــــــون ذلــــــك، انتقــــــل تــــــأثير الــــــدعائم الفكريــــــة لل

الطروحــات التــي تمجــد الدولــة القوميــة، وتــرى فــي التوســع الــى الخــارج تعبيــرًا عــن قــوة 
 Social Darwinismالدولــة وعزتهــا القوميــة انطالقــًا مــن تأويــل الدارونيــة االجتماعيــة 

(من اوروبا الى الواليات المتحدة االمريكية
162F

٢(  . 
وثمـــة اســـئلة تبـــرز هنـــا، ومفادهـــا: مـــا أثـــر الدارونيـــة فـــي الثقافـــة السياســـية لـــدعاة      

التوسع القـومي الخـارجي مـن االمـريكيين؟ كيـف تمثـل هـذا التـأثير فـي الجوانـب الدينيـة 
والسياســــية والســــتراتيجية التــــي تشــــكل مكونــــات مــــا يمكــــن تســــميته (الفكــــر االمبريــــالي 

 سونية؟ سك-االمريكي)؟ لعالقات تحالف انكلو
ــــــدى االمبريــــــاليين االمــــــريكيين،       ان النظريــــــة الدارونيــــــة وجــــــدت صــــــدًى واســــــعًا ل

عـــــدد مـــــن الـــــدعاة  بوســـــاطةوالصـــــحافة االمريكيـــــة، التـــــي بشـــــرت بالتوســـــع، وتعـــــززت 
الــذي اصــدر كتابــًا حمــل عنــوان  John Fiskeالتوســعيين، ابــرزهم الشــيخ جــون فيســك 

يــه االمــريكيين، ان ينشــروا تجــارتهم، حــث ف )Mainfest Destiny(المصــير المحتــوم 
ظهـــر الناشـــر االمريكـــي بنجـــامين كـــد و  .ووجهـــات نظـــرهم السياســـية فـــي ارجـــاء العـــالم

Benjamin Kidd مــن بمفهــوم عــبء الرجـل االبــيض آ، الــذيThe White Man’s 

burden ونشــــر فــــي مجلــــة اتالنتــــك ،Atlantic  مقــــاًال  ١٨٨٨فــــي تشــــرين االول عــــام
لمتحــدة والســيطرة علــى المنــاطق االســتوائية، لــم يبشــر بضــم تلــك الواليــات ابعنــوان "

المنــاطق، واالســتفادة مــن قيمتهــا االقتصــادية، والســتراتيجية، فحســب، بــل دعــا الــى 

                                                           
 .٣البديري، الرسالة االمريكية، ص )١(

(2) Walter, Lafeber,The New Empire. An Inter Pretation of American 
Expansion, (NewYork, 1963), P.142. 
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. كمـا عبـّر ماهـان بلغـة دارويـن )163F١("نشر الحضارة االمريكية في الشرق الواسع البعيد
 .)164F٢("لبقاءان على األمم ان تتصارع فيما بينها من اجل ابقوله: "

مـن اصـل  ي، وهـو امريكـTruxtun Bealامـا الصـحافي االمريكـي تركسـتون بيـل      
مهاجمـًا  Forumتوسعي في مفاهيمه ومعتقداته، فقـد كتـب فـي مجلـة فـوروم و برتغالي، 

 دول ، ال يمكـن ان نجـدها فـيقان تقـدم السـالالت واالعـراخصوم التوسعية بالقول: "
 .)165F٣("المدار االستوائي

ان معارضــة الكثيــرين ألفكــاره التوســعية، إال انــه اصــر علـــى: " مــن رغمعلــى الــو      
المنــاطق المعتدلــة قــد ملئــت، وبصــورة ســريعة بــالعرق االمريكــي االبــيض. إال ان 
ــي هــذا الكوكــب هــي المنــاطق  ــة، ان اكثــر االجــزاء غنــًى، واغزرهــا انتاجــًا ف الحقيق

 .)166F٤("االستوائية
ـــاك مـــيتأسيســـًا علـــى مـــا تقـــدم، نســـت      ـــأن العـــرق االمريكـــي  الً نتج ان هن واتجاهـــًا، ب

االبــيض، دوره المحتــوم، بتغييــر توزيعــه الجغرافــي، باالتجــاه صــوب المــدار االســتوائي. 
 John R.Proctorبروكتــر  .آر جــونالشــيخ  فــي مقالــةوتبلــغ النظــرة العنصــرية اوجهــا 

كونـه مـن مائية، ان الشـعوب السـاكنة فـي المـدارات االسـتو في مجلـة فـوروم بقولـه: " 
ماليــين النــاس، الــذين يمتــازون بمنزلــة اجتماعيــة وضــيعة، أي انهــا ُتمثــل الطبقــات 

السـوداء والصـفراء، فـي بنـاء  قوعلى ما يبدو، ان مصير االعرا…االجتماعية الُدنيا
اوطان لهم، تكـاد تكـون محـدودة، وان أملهـم يكمـن فـي ادارة عرقيـة بيضـاء، قويـة، 

طق المعتدلـة. ينبغـي ان تكـون هـذه االدارة عادلـة وحكيمـة، وكفوءة قادمة من المنـا
وانسانية تمامًا، مثل ادارة اللورد كرومر في مصر. وعلى هـذه االدارات التطلـع نحـو 

 .)167F٥("البناء وتحضير شعوب هذه المناطق حتى يعم الخير والسالم ارجاء العالم
فــي نشــر الحضــارة، ان مفهــوم عــبء الرجــل االبــيض، ومهمــة الواليــات المتحــدة      

عضـــو  وتقـــديم المســـاعدة والمســـاندة للـــدول، قـــد راجـــت فـــي االوســـاط االمريكيـــة وكـــان
اول مـــن اســـتخدم عبـــارة االمبرياليـــة الليبراليـــة  Abbotاالمريكـــي آبـــوت  مجلـــس النـــواب

                                                           
(1) Pratt, Julius W., Expansionist of 1898, (NewYork, 1967), P.10.  
(2) Heffner, op.cit, P.199. 
(3)Walter, op.cit, P.142. 
(4) Quoted in: Ibid, P. 142. 
(5) Quoted in: Ibid. 



                    ظهور الواليات المتحدة االمريكية قوة كبرى والموقف البريطاني منها                 الفصل االول

 ٨٩ 

Imperialisme of Liberty  وبشر بها كنقيض المبريالية االضطهاد Imperialism P

)
P 

of Oppression 168F

١(. 
ان معتقدات داروين االجتماعيـة فـي الصـراع مـن اجـل البقـاء وجـدت صـداها فـي      

، مـــــن خـــــالل طروحاتـــــه عـــــن )Thoedor Roosevelt )169F٢شـــــخص ثيـــــودور روزفلـــــت 
طبيعــــي ألحســــن القوميــــات لالعالقــــات بــــين الــــدول والشــــعوب (الســــالالت) باالختيــــار ا

الســالالت االصــلية  حــين تقــدم تكــونوالســالالت، عــن طريــق القتــال، والبقــاء لألقــوى، 
ان األمــــم المتحضــــرة، ينبغــــي ان الـــدم والتضــــحية. تقـــوم اســــتنتاجات روزفلـــت علــــى "

تستحوذ وتخضع الشعوب االضعف، والسيما الملـونين، ليغترفـوا مـن حضـارة العـرق 
 .)170F٣("االبيض

، قـارة امريكـا بقـارة The Winning of the Westابه انتصـار الغـرب تويشبه في ك     
ـــ (تها وُرقيهـــايى اســـاس مـــدناوروبـــا، عل
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. ويعتقـــد ان عمليـــة ابـــادة الهنـــود، هـــو عمليـــة )٤
طبيعيــة النقــراض العــرق الوضــيع غيــر القــادر علــى تشــكيل دولــة ذات هيئــات متطــورة 
وعـاجزة عــن خلــق مجتمــع متحضــر. وهـاجم روزفلــت بعنــف الكاتبــة االمريكيــة المدافعــة 

فــي كتابهــا قــرن  Helen Hunt Jacksonعــن حقــوق االنســان هلــين هانــت جاكســون 
 Geogeبليو. مانبيني دوالصحافي االمريكي جورج  Acentury of Dishonorاالهانة 

W.Manypenny  فـي كتابـه كلماتنـا الهنديـةOur Indian Words  وفيـه ادانـة صـريحة
للسياسة االمريكية حيال الهنود الحمر، سكان البالد االصليين. إْذ يعلق روزفلت علـى 

                                                           
 (1)Pratt, op.cit, P.145. 

 مساعداً الدارة نيويورك، تلقى تعليمه يف جامعة هارفارد، عمل ١٨٥٨تشرين الثاين  ٢٧روزفلت: ولد يف نيويورك يف )٢(
، مث مســاعد وزيــر البحريــة، واثنــاء اعــالن الواليــات املتحــدة احلــرب علــى اســبانيا عــام ١٨٩٧-١٨٨٩يف واليــة نيويــورك 

بعـد عودتـه مـن احلـرب اكتسـب شـهرة واسـعة، انتخـب حاكمـاً ، استقال من منصبه ليقـود فرقـة مـن املتطـوعني، و ١٨٩٨
مرشــحاً عــن احلــزب اجلمهــوري، تســلم الرئاســة فــور اغتيــال مــاكنلي  ١٩٠١علــى نيويــورك، مث نائبــاً للــرئيس مــاكنلي عــام 

اليابانيـة -جـائزة نوبـل للسـالم لتوسـطه يف ا�ـاء احلـرب الروسـية ١٩٠٦)، منح عـام ١٩٠٩اذار  ٤-١٩٠١ايلول  ١٤(
 . ينظر:١٩١٩كانون الثاين   ٤. تويف يف ١٩٠٥-١٩٠٤

Americana, Vol.33, PP.690-692. 
(3) Hill, Howard C., Roosevelt and The Caribbean (Chicago, 1927), P.208.  
(3) Bush, Noelf, T.R. The Story of Thedor Roosevelt and Influence on our time., 
(NewYork, 1963), P.178. 
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ان هـؤالء الحمقـى، يصـفون ابنـاء بلـدهم والصحفي اعـاله بـالقول: " طروحات الكاتبة
 .)172F١("بالسفاحين

اكثر الحـروب عدالـة. إْذ كتـب:  -الهنود–ان الحرب ضد االعداء  روزفلت اعتقد     
مـنح اهتمامـًا و "، ليس هناك جدوى من تطبيق قانون االخـالق الوطنيـة علـى الهنـود"

ــوصــفهم "بملحوظــًا لالجانــب البــيض،  ة لنبــراس الحضــارة، جنــودًا كــانوا أم تجــارًا حمل
ــو  ــاكن المظلمــة، ويشــيعون ن ــاجير االم ــاروا دي ــالمد رأن ــالمني ــي الع . وبالنســبة )173F٢("ة ف

لروزقلـــت، فــــأن المســــتعمر (الغربــــي) هــــو المقاتــــل المثــــالي، ويصــــفهم علــــى انهــــم ذوي 
ين ســــجايا تتمثــــل بعــــدم الخــــوف واالســــتقاللية التــــي تجعــــل مــــنهم اكثــــر النــــاس المناســــب

ان المحـاربين فـي غـرب امريكـا متشـربون لمقاومة البدائيين والوقـوف ضـد الـدخالء. "
بالقوة، ويمتازون بالقسوة في القتال ضد الهنـود الحمـر، يؤمنـون بـالقيم االخالقيـة، 

 .)174F٣("فضًال عن ايمانهم المطلق، بأن القوة مصدر وجودهم
لذين يحملون الروح االمريكيـة، ان هؤالء بنظر روزفلت هم االمريكيون الحقيقون ا     

الــروح التــي يمكــن مقارنتهــا بالحريــة، وقــد بــينَّ ان التوســع االمبريــالي للواليــات المتحــدة 
(هــي حركــة طبيعيــة، واســتمرارًا لتوســع الــدول الغربيــة، والجيــوش االوروبيــة

175F

. واضــاف )٤
ويًا، ان تاريخ االمة يتركز بمدى قـدرتها علـى التوسـع لتصـطف مـع األمـم سـقـائًال: "

آثــار النظــرة الدارونيــة فــي معتقــدات روزفلــت، تمثلــت فــي  ان .)176F٥("ليســجل لهــا تاريخــاً 
ــــق إال مــــن خــــالل الشــــعب العظــــيم" و"ايمانــــه بالقوميــــة العظيمــــة" "، الــــذي ال يتحق

(شخصيات قوية
177F

٦(. 
الــدعوة الــى التعلــيم الحربــي، والحــث علــى تجنيــد ونجــد فــي الكثيــر مــن مقاالتــه "     

ان الحــــرب هــــي افضــــل مدرســــة للشــــجاعة يعتقــــد روزفلــــت "لــــك وفــــي ذ". الشــــباب
والفروسية، وهي طبيعة انسانية مثلما ان االمومة شيء طبيعي للمرأة، فـان الحـرب 

تـــؤدي الـــى  -الشـــجاعة والفروســـية-هـــي طبيعـــة الرجـــال، وخســـارة هـــذه الفضـــائل 

                                                           
(1) Quoted in: Bush, Noelf, P.178.  
(2) Quoted in: Demetyev, op.cit, P.125. 
(3) Bush, op.cit, P.180.  
(4) Ibid.  
(5) Quoted in: Hill, op.cit, P.213. 
(6) Ibid, P.207. 
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 . وفـــي خطـــاب لـــه امـــام طـــالب الكليـــة)178F١("اضـــمحالل القوميـــة، ونهايـــة أمـــه بكاملهـــا
ان فرحة السالم ليست عظيمة، بقدر فرحـة جاء فيه: " ١٨٩٥البحرية االمريكية عام 

ــات المتحــدة قــد قضــينا معظــم ســنوات  الحــرب، العظيمــة والرائعــة. ونحــن فــي الوالي
غيـر اننـا نعتقـد ونشـعر  -ونحن نقدر ونـؤمن بأزدهـار بالدنـا-حياتنا في سالم دائم 

ــذين ينغمســون فــي ا ــك، ان الرجــال ال ــًا بعــد ذل ــالدًا افضــل ووطن لحــرب يســتحقون ب
 .)179F٢("اعظم
فـي  ١٨٩٥له امام تجمع النصار الحزب الجمهوري في ايلول  آخر وفي خطاب     

واليــة نيويــورك، كــان اكثــر وضــوحًا، والحاحــًا فــي دمــج روح االنتصــار فــي كــل شــخص 
الرجـــــل الخجـــــول، حـــــاول زرع فكـــــرة االنتصـــــار فـــــي فكـــــر كـــــل امريكـــــي. "فامريكـــــي، 
وغيــر االمــين علــى بــالده هــو ذلــك الرجــل الــذي خســر الصــراع العظــيم،  والكســول،

وخسر الفضائل الكريمة، وهو رجل متخلـف ذو دمـاغ بليـد، غيـر قـادر علـى امـتالك 
شعور بمعنى الحياة، التي تدفع الرجال الـى الفكـر االمبريـالي فـي عقيـدتهم. ان كـل 

 .)180F٣("ص امريكيهذا بالطبع يؤكد ان التحلي بالروح القومية واجب كل شخ
ـــم ي      ـــت ول ـــم ييـــأس روزفل ـــة، وبطوالتهـــا  كـــلل مـــن زرع فكـــرة عظمـــة االمـــة االمريكي

ودورهــا االســاس فــي السياســة العالميــة. وفــي اجتمــاع فــي نــادي هــاملتون فــي شــيكاغو 
ال نستطيع الجلوس مكتوفي االيدي، وننظر لغيرنا في الخارج، ونقطع خطب قـائًال: "

ع في داخل امريكا، ونكون مثل الباعـة المتجـولين، الـذين عهود على انفسنا بالتقوق
. فأنـا اعظكـم ياأبنـاء قـومي ان بالدنـا ال تعـدوا الـى مال يهتمون في ما يحدث وراءه

الحيـاة السـهلة، بـل الـى حيـاة نشـطة وشـاقة، ويلـوح امامنـا القـرن العشـرين، وسـط 
وبحثنا فقط عـن  تحديات كبيرة، تخص مصائر عدد من الدول. فأذا وقفنا متفرجين،

حياة يسيرة وبسيطة وسالم صامت، واذا انسحبنا امام المصاعب التي تجعل الرجال 
قوياء في مواجهة الحياة هم الذين يتقدمون علينا، وسـوف ينتصـرون بالسـيطرة، األ

 .)181F٤("ومن ثم يحققون ألنفسهم الغلبة في السيطرة على العالم
                                                           

(1) Quoted in: Bush, op.cit, P.177. 
 .٨البديري، الرسالة االمريكية، ص )٢( 

(3) Quoted in: Hill, op.cit, P. 213.. 
(1) Quoted in: Bush, op.cit, P.179. 
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 إذْ لـى، او مفكـرًا مبـدعًا فـي مفهـوم التوسـعية، لم يكن روزفلـت ُمنظـرًا بالدرجـة االو      
انــه حــاول ان يتــرجم مــا يعتقــده، وتحــت تــأثيرات الدارونيــة علــى شــكل افعــال امبرياليــة، 
لـــذلك حـــرص خـــالل ســـنوات عملـــه الـــدؤوب رئيســـًا لشـــرطة نيويـــورك، ومســـاعدًا لـــوزير 

ائيــًا للــرئيس، االســبانية ون-البحريــة، وقائــدًا لمجموعــة المتطــوعين فــي الحــرب االمريكيــة
 على تطبيق المفاهيم الدارونية. ١٩٠١ايلول  الرابع عشر منثم تبوأ سدة الحكم في 

ــــة       وعليــــه فــــأن الدارونيــــة، ونتيجــــة لمــــا تقــــدم، يمكــــن تلمســــها فــــي الجوانــــب الديني
والسياســــية والســــتراتيجية، التــــي تشــــكل مكونــــات مــــا يمكــــن تســــميته (الفكــــر االمبريــــالي 

 االمريكي).
يمــا يخــص الجانــب الــديني، ربــط القــس البروتســتانتي االمريكــي جوزيــه ســترونغ فو      

J.Stronge" :ان ماليين السـمر، الصـفر، والسـود، ، بين االمبريالية والمسيحية بـالقول
يقبعون في الظالم، بعيدًا عن بركات المسـيحية، وبـأحتالل هـذه المجموعـات، يمكـن 

 .)182F١("مسيح النافع لهمللواليات المتحدة، ان تحقق نشر انجيل ال
 Ourحمـل عنـوان  ودافع عن هذا الموضوع فـي كتابـه الـذي سترونغ رضوقد حا     

Country  اشــار الــى و ، ١٨٩١، واعيــد طبعــه مــرة ثانيــة عــام ١٨٨٦الــذي صــدر عــام
-ان الواليـــــات المتحـــــدة معرضـــــة الخطـــــار االشـــــتراكية وثوراتهـــــا، وان العـــــرق االنكلـــــو

(االلهيــــة ليقــــوم بتمــــدين العــــالم لعنايــــةا سكســــوني قــــد اختارتــــه
183F

لــــم يخلــــق إْذ قــــال: " ،)٢
(المجتمـــع االنكليـــزي

184F

منـــذ االف الســـنين ليقـــوم مـــن اجـــل ال شـــيء، او مـــن غيـــر  )٣
ــاس مــدبرين،  ــا ان ــين بأنفســهم. كــال لقــد جعلن جــدوى، عــاطلين عــن العمــل، ومعجب

وضـى، ومنظمين ألمور العالم، واكثر الناس مهارة فـي بنـاء النظـام، وعنـدما تعـم الف

                                                           
(2) Quoted in: Mott, Frank Luther, American Journalism. Ahistory of News 
Papers in the United States Through 260 years: 1690-1950, (NewYork, 1950), 
P. 532. 
(3) Weinberg, Albert K., Manifest Destiny, Astudy of Nationalist Expansionism 
in American History, (Chicago, 1963), P. 308. 
 
 
 

ان بيفرج مل يقصد بعبارته تلك شعب اجلزيرة الربيطانية فحسب وامنا قصد الشعبني الربيطاين واالمريكي، انطالقاً من  )٣(
 اعتقاده بالوحدة العرقية بينهما.
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 ٩٣ 

منحنا اهللا روح التقدم والمثـابرة، وامـدنا بـالقوة للثبـات فـي الصـراع مـن اجـل البقـاء، 
قـــدر لنـــا ان نشـــكل حكومـــة مســـتقلة ثابتـــة االركـــان، ومـــن خاللهـــا صـــار بمقـــدورنا 
تــرويض اآلخــرين الــذين يؤمنــون بــالقوة المجــردة، طريقــًا للســيطرة علــى كــل شــيء، 

الحـق ان اهللا خلقنـا دون بقيـة االعـراق، امـة الفوضى، وهذا ما ال نرضاه، و  ةواشاع
 . )185F١("قادرة على اختيار الطريق الذي نريده ويباركه الرب

عـــن التوجـــه نفســـه إْذ  R.Nipourالالهـــوت االمريكـــي ريهولـــد نيبـــور  عـــالم عبـــرو      
اننا ال نعد انفسنا السادة المتحكمين فحسب، بل اوصياء على االنسانية فـي قـال: " 

الــى اقامـة نظــام  ١٨٩٠دعـا جــي. دبليـو. بيـرغس فــي العـام و . )186F٢("كمــالسـيرها نحــو ال
يشغل مكانه في العالم عن طريق سياسـة عالميـة، بزعامـة  ]وتستانتير ب[مسيحي جديد 

(وحدهم جديرين لتولي مثل هذه القيادة انهم سكسون، على اساس-االنكلو
187F

٣(. 
ر مـن القـرن التاسـع عشـر، أما الجانب السياسي، فقد عبر عنـه ومنـذ العقـد األخيـ     

منـوا بمـا يسـمى النظـرة الواقعيـة فـي السياسـة آمجموعة من المفكرين السياسيين، الـذين 
Real Politic التـــي ترتكـــز اساســـًا علـــى مفهــوم تـــوازن القـــوى بـــين الـــدول علـــى وفـــق ،

المصــــالح القوميــــة لكــــل دولــــة، بغــــض النظـــــر عــــن المبــــادئ والقــــيم االخالقيــــة. هـــــذه 
(حاول الشيخ هنـري كـابوت لـودجو روزفلت) -عليها مجموعة (لودجالمجموعة اطلق 

188F

٤( 
Henry Cabot Lodge  عضو مجلس الشيوخ االمريكي، ان يسـوغ التوسـع علـى اسـس

الشـتاء  مينبغي على االمريكيين، انقـاذ ماليـين الصـينيين مـن ظـالحضاريه، بقوله: "
، بـل ايضـًا مـن الروسي الدامس، وان تحافظ عليهم، ليس من اجل الواردات فحسب

. ان كلمـات لـودج ال يمكـن )189F٥("اجل ادخال اشعاع الحضـارة الغربيـة فـي ربـوع الصـين
                                                           

(2) Quoted in: Dementyev, op.cit, P.124. 
(3)  Quoted in: Ibid. 

 . ٦البديري، الرسالة االمريكية، ص )٣(
، احـــتفظ بعضـــوية جملـــس الشـــيوخ االمريكـــي خـــالل ١٨٥٠ومـــؤرخ امريكـــي ولـــد يف ماســـوتش عـــام  لـــودج: سياســـي )٤(

 =، وكـــان مـــن اقـــوى اعضــاء جملـــس الشـــيوخ، مـــارس نفـــوذاً سياســـياً كبـــرياً يفشـــتس) عـــن ماسو ١٩٢٤-١٨٩٣االعــوام (
مهـوريني داعيـاً لسياسـة العزلـة االسبانية، مث قـاد اجل-تطور السياسة اخلارجية االمريكية، ملدة جيل بعد احلرب االمريكية=

 من جديد معارضاً االنغماس يف الشؤون الدولية والدخول يف عصبة األمم خالل رئاسة ويلسون الثانية. 
American, Vol.17, P.317.  
(1) Quoted in: Widenor, William C., Henry Cabot Lodge and the Search for 
American, (Califorine: University of Califorine Press, 1980), PP. 105-107. 
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 ٩٤ 

اتمـــام رســـالة الواليـــات المتحـــدة الثقافيـــة والحضـــارية فـــي الشـــرق  فـــي اطـــاروصـــفها إال 
 .االقصى

ان سياســـة وينتقـــد لـــودج وبشـــدة سياســـة العزلـــة االمريكيـــة التـــي يصـــفها بـــالقول: "     
تمامــًا مــن التوســع االمريكــي، مقابــل ذلــك احتلــت الــدول  تبســاطة حــدالعزلــة بكــل 

 )190F١("االوروبية اماكن عديدة في العـالم، وبـدون ان تتـدخل الواليـات المتحـدة فـي ذلـك
استبدال هذه السياسـة ببرنـامج امريكـي توسـعي مفـاده وطـن واحـد، وعلـم ويقتـرح: " 

المصـالح القوميـة، والنشـأة واحد من ريو كراند الى القطـب الشـمالي، تجمـع بينهمـا 
 .)191F٢("الوطنية، وليس العرق، او المناخ اللذان يمنعان التوسع

 The Way ofممـا الشـك فيـه، ان التـرويج ألنمـوذج الحيـاة االمريكيـة فـي العـالم      

American Life  كانـت اهـم اهــداف هـذه المجموعـة، ولعـل المـؤرخ االمريكـي بــروكس
ـــر مـــن عبـــر  Brox Adamsادامـــز  ـــات المتحـــدة عـــن ذلـــك باالدعـــاء: "خي ان الوالي

علـــى " واكـــد، )192F٣("والمســـيطر علـــى القـــوة العالميـــة ،االمريكيـــة هـــي المركـــز الرئيســـي
 .)193F٤("ضرورة تطوير خطط الواليات المتحدة وطموحاتها التوسعية

ان مـــن الممكـــن لهـــذا البلـــد، ان يحتـــل مكانـــة امـــا روزفلـــت فقـــد كـــرر دعواتـــه: "     
ــالم  ــي الع ــة ف ــديممرموق ــالم الق ــي الع ــي الصــين ف ــد، كمــا هــو الحــال ف . ثــم )194F٥("الجدي

ــذلك فــأن عملنــا يعــد عمــًال خاطئــًا، وبخاصــة لالجيــال الالحقــة اذا يســتدرك قــائًال: " ل
انـــي ال . وفــي رســـالة الحـــد اصـــدقائه ذكــر قـــائًال: ")195F٦("نفســـهاســـتمرينا علـــى المنـــوال 

ئــل، وانــي اعتقــد ان اتعجــب عنــدما تشــعر باليــأس فهنــاك اســباب عــدة تجعلنــي اتفا
. ويختــتم حديثــه )196F٧("القــرن العشــرين، قــرن هــؤالء الرجــال الــذين يتكلمــون االنكليزيــة

تعبـــر عـــن حـــال الفكـــر التوســـعي االمريكـــي قـــائًال:  عنصـــرية بنزعـــة سياســـية امبرياليـــة

                                                           
(2) Quoted in: Ibid, PP.105-107. 
(3) Quoted in: Ibid. 
(4) Quoted in: Dementyve, op.cit, P.125. 
(5) Quoted in: Ibid. 
(6) Quoted in: Bush, op.cit, P. 159. 
 
(1) Quoted in: Bush, op.cit, P. 159. 
(2) Quoted in: Hill, op.cit, P.213. 
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 ٩٥ 

لـيس . ليس هذا فحسب، بل ذهب ابعـد مـن ذلـك، بـالقول: ")197F١("قدرنا هو امركة العالم"
ا سـنؤدي دورًا عظيمـًا فـي العـالم، لقـد تقـرر هـذا بالنسـبة لنـا بحكـم لنا خيار في اننـ

ر االحداث، يتعين علينا ان نلعب هذا الـدور، انـي اعتقـد اعتقـادًا عميقـًا، يالقدر وس
بأننا قد نسيطر على العالم على نحو لم تسبقه اليه أية دولة في العصور الحديثـة، 

. ثـم يعلـق فـي )198F٢("ا يحيط بها ملك لنااني اشعر الول مرة في حياتي، بأن االرض وم
 .)199F٣("اننا في امريكا نحمل امل العالم، وقدر السنين القادمةمناسبة أخرى "

لــيس مــن العســير ان يســتنتج القــارئ لطروحــات روزفلــت ولــودج وآدامــز وآخــرين      
الُبعــد السياســي التوســعي ذو النبــرة العنصــرية بــين أثنــاء كلمــاتهم التــي تصــل الــى حــد 

 وة ألمركة العالم.الدع
وعبـــر ماهـــان مـــن جانبـــه، عـــن الجانـــب الســـتراتيجي للفكـــر االمبريـــالي االمريكـــي      

عندما طالب بالحصول على قواعـد فـي البحـر المتوسـط والمحـيط الهـادي، واشـار الـى 
شق قناة في امريكا الوسطى تقع تحت سـيطرة الواليـات المتحـدة وحـدها، امـر ال يمكـن 

(يق تلك االهدافلتحق عنه االستغناء
200F

٤(. 
بخصـوص القـارة، ينبغـي شـق ، إْذ يقول "على نحو كبيرلودج الى التوسع ودعا      

جـــزر  واحـــتاللقنـــاة نيكـــاراغوا، وحمايـــة المصـــالح التجاريـــة فـــي المحـــيط الهـــادي، 
وعنـدما تشـق قنـاة نيكـاراغوا، فـأن …هاواي، وتأكيد النفوذ االمريكي في جزر ساموا

از بأراضــيها الخصــبة ينبغــي ان تكــون فــي خدمــة مصــالحنا، جزيــرة كوبــا، التــي تمتــ
(عند الضرورة " نغزوهاو 

201F

٥(. 
زعـيم االقليـة الديمقراطيـة فـي  John-T-Morganثم جـاء دور جـون تـي موركـان      

ــاة بحيــث تســتطيع مجلــس الشــيوخ االمريكــي عــن واليــة االبامــا، إْذ دعــا الــى " شــق قن

                                                           
(3) Quoted in: Bush, op.cit, P. 159. 
(4)  Quoted in: Hill, op.cit, P.214. 
 (5) Quoted in: Bush, op.cit, P.159. 
(6) Heffner, op.cit, PP.198-205. 
 
 
 
(1) Quoted in: Widenor, op.cit, PP. 105-110. 
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 ٩٦ 

ن] الحصول على مـدخل الـى البلـدان اآلسـيوية الواليات المتحدة [والكالم هنا لموركا
)P)202F١"الشرقية

P . 
ن انــه آن األوان لكــي تنظــر الواليــات المتحــدة الــى مركزهــا فــي يأمـن هــؤالء المفكــر      

العالم نظرة ذات صبغة استعمارية، وفي ضوء تنافس الدول االسـتعمارية الكبـرى، فـأن 
القـومي مهـددة بالتنـافس مـن قبـل  مصالح الواليات المتحدة الحيوية، بما في ذلك أمنهـا

الــدول الصــناعية والبحريــة الكبــرى. ولــذا يتعــين علــى الواليــات المتحــدة تقويــة اســطولها 
ـــة فـــي البحـــر  البحـــري، وشـــق قنـــاة فـــي امريكـــا الوســـطى، والســـيطرة علـــى قواعـــد بحري

جراء دفـــاعي ضـــد أي هجـــوم ، او غـــزو اجنبـــي، إالكـــاريبي، وفـــي المحـــيط الهـــادي، كـــ
اء بــأن االمــن االمريكــي اصــبح مهــددًا، مجــرد غطــاء شــفاف يخفــي خلفــه وكــان االدعــ

طمــوح واطمــاع بعــض االمــريكيين مــن ذوي النفــوذين السياســي واالقتصــادي، والتــواقين 
 لفكرة التوسع والسيطرة الخارجية.

والسـتراتيجية التـي تشـكل مكونـات مـا يمكـن  ةواستكماًال للجوانـب الدينيـة والسياسـي     
ر االمبريالي االمريكي، البـد مـن التوقـف قلـيًال، لنتـذكر السـؤال الـذي سـبق تسميته الفك

 طرحه، ما هو اثر التطور االقتصادي على دعاة التوسع ؟
ـــــث  التطـــــور االقتصـــــادي االمريكـــــي الهائـــــل، الـــــذي ال شـــــبيه نتيجـــــة      ـــــه مـــــن حي ل

االمــر  لــدى االمــريكيين الشــعور بــالغرور، والعظمــة والزهــو، ىالضــخامة، والســرعة، نمــ
الــذي دفعهــم للخــروج مــن اطــار العزلــة التقليديــة، ذلــك االطــار الــذي فرضــته الواليــات 
ـــة، ونتيجـــة لهـــذا التطـــور العظـــيم، احســـت  ـــد اركـــان الدول المتحـــدة فـــي الـــداخل، وتوطي
الواليـات المتحــدة بضــرورة ُملحــة، فـي ان تقــوم بــدورها فــي الوضـع الــداخلي، وعلــى ايــة 

فــــي  ١٨٨٠قتصــــادي، بــــدأت تبــــرز بــــوادره منــــذ العــــام حــــال، فــــان الــــدعوة للتوســــع اال
ـــــــة (الصـــــــحافة االمريكي
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ـــــــديني والسياســـــــي )٢ ـــــــدعوات ذات الطـــــــابع ال ـــــــاز عـــــــن ال . وامت
والســــتراتيجي واالجتمــــاعي، بجلــــب انظــــار النــــاس نحــــوه. إْذ ان الكتابــــة فــــي الــــدوريات 

(االمريكية عن التوسع االقتصادي القت اهتمامًا منقطع النظير
204F

٣(. 

                                                           
(2) Ibid.  

)2(  Dementyev, op.cit, PP.122 .  
(2) Mott, op.cit, P. 532. 
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 ٩٧ 

هــــذا التوجــــه الــــى حــــد كبيــــر الــــى طــــابع المبالغــــة التــــي امتــــازت بهــــا هــــذه ُيعــــزى      
فــي  االمريكيــة الكتابـات، إْذ اظهــرت مســتقبًال بــاهرًا ينتظــر الزراعـة والتعــدين والصــناعة

فـي عـددها الصـادر فــي  Century، كتبـت مجلـة نفسـهاالسـواق العالميـة. وفـي االطـار 
المصــانع والحقـــول المنتجــة فـــي ان ازدهـــار وتطــور ، تقــول: "١٨٨٥تشــرين الثــاني 

الواليات المتحدة االمريكية، اصبحت قضية أساسية مهمة. ويكمن ذلك فـي ضـرورة 
 . )205F١(" البحث والتقصي، وبالتالي ايجاد اسواق خارجية جديدة

فـي عـددها  Over Land Monthlyوكررت هذه االفكار مجلـة اوفـر النـد مـونثلي      
، كتبـت فـي Review of Reviewsو اوف رفيـوز ، مجلة رفيـ١٨٨٩الصادر في ايلول 

ان العديــد مــن المصــانع االمريكيــة تنــتج اكبــر بكثيــر ممــا تســتهلكه : "١٨٩١نيســان 
 .  )206F٢("طلبات األمة

ال نغـــالي فـــي القـــول ان امريكـــا الجنوبيـــة اكثـــر المنـــاطق التـــي فكـــر فيهـــا مـــديرو      
لحاجة المحلية، النها المصانع، واصحاب الرساميل لتصريف بضائعهم الفائضة عن ا

عـــدت المكـــان الطبيعـــي للتوســـع االقتصـــادي االمريكـــي. إْذ أحصـــت جريـــدة ذا نـــورث 
فــي عــددها الصــادر فــي شــهر  The North American Reviewsامريكيــان رفيــوز 

، المقـاالت التـي وردت فـي الصـحافة االمريكيـة عـن الجـدوى االقتصــادية ١٨٨٩ايلـول 
اكثــر مــن  فوجــدتها خــالل االربــع ســنوات االخيــرة ي ُنشــرتوالتــ مريكــا الالتينيــةألســواق أ

(المقاالت التي نشرت بشأن الموضوع نفسه خالل ثالثة ارباع القرن الماضي
207F

٣(. 
لمناصــر لفكــرة التوســع الــى الخــارج فــي اهــا فوكــررت مجلــة رفيــو اوف رفيــوز موق     

ـــالقول: " ١٨٩٢عـــددها الصـــادر فـــي عـــددها   ان هنـــاك حاجـــة ملحـــة للبحـــث عـــنب
اسواق، ينبغي دعم واسـناد هـذه الحاجـة بايجـاد مسـتهلكين فـي الخـارج، عبـر تبنـي 

لخـص وايتلـو ريـد  )208F٤("طرق حديثة، يمكننـا ان نصـل مـن خاللهـا الـى مـا نطمـح اليـه
Whitelaw Reid، فـي تمـوز نفسـها افكاره في المجلة  ،عضو مجلس النواب االمريكي

                                                           
(3) Quoted in: Dementyev, op.cit, PP.122-123. 
(4) Quoted in: Ibid. 
(5) Ibid. 
 
 
(1) Quoted in: Mott, op.cit, PP.532-534. 



                    ظهور الواليات المتحدة االمريكية قوة كبرى والموقف البريطاني منها                 الفصل االول

 ٩٨ 

ايــة دولتـــين اوروبيتــين، وتحصـــد تنــتج مصـــانعنا اليــوم اكثــر مـــن : "بقولــه، ١٨٩٢
حقولنــا، اكثــر مــن ثــالث دول اوروبيــة، وتنضــح ارضــنا مــن المعــادن اكثــر مــن دول 

ــه نــتمكن مــن …اوروبــا اجمــع ان البحــث عــن االســواق ضــرورة حتميــة، ومــن خالل
اســتغالل عالقاتنــا التجاريــة لتطــوير عالقاتنــا السياســية، وبخاصــة مــع دول امريكــا 

ــة، واســت ــة النامي راليا، ومــع االمبراطــوريتين الرابضــتين فــي الشــرق الصــين الجنوبي
مقــاًال  Charles R.Flintكتــب االقتصــادي االمريكــي جــارلس آر. فلنــت و  )209F١("واليابــان

ال نســــتطيع ان نبقــــى د مــــونثلي بقولــــه: "نــــفــــي مجلــــة اوفــــر ال ١٨٩٢فــــي شــــهر آب 
مـا طــرق معتمـدين بالكامـل علـى اسـواقنا المحليـة، لتصـريف صـناعاتنا النشـطة، بين

االسـواق العالميـة مفتوحــة امامنـا، أي انـه ال يمكــن االعتمـاد علـى مــا يقدمـه نشــاط 
. )210F٢("االقتصاد القومي، واالكتفـاء بمـا يقدمـه لهـم هـذا النشـاط لتلبيـة حاجـات الـوطن

تبســط االســواق العالميــة يــدها الينــا تطلــب بضــائعنا، وفــي غضــون واســتطرد قــائًال: "
النتـــاج الرائـــع لمصـــانعنا فـــي اســـواقنا الداخليـــة، ذلـــك، ننشـــغل ونهـــتم بأمتصـــاص ا

 .)211F٣("معتمدين في ذلك على ضخامة االنتاج التي تمتاز به صناعاتنا فقط
جــاء فيــه:  ١٨٩٥كتــب الشــيخ جــون آر. بروكتــر فــي مجلــة الفــوروم فــي ايلــول و      

ان منتجــي القطــن فــي الجنــوب، ومنتجــي القمــح فــي الغــرب، ومنتجــي اللحــوم فــي "
سهول والعمال والصناعيين، والعاملين مـن اجـل لقمـة العـيش فـي ُمجمـل الحقول وال

االراضي االمريكية، ينبغي عليهم ان يدركوا، ويعترفوا ان الحد االقصى في استهالك 
 .)212F٤("االسواق، سيكون بمثابة كوارث حقيقية تهدد مصالحهم الخاصة

بــرزت حقيقــة اكثــر  مــؤخراً فــي عــدد آخــر مقــاًال جــاء فيــه: " نفســهاوكتبــت المجلــة      
وضوحًا من ذي قبل مفادها، ان انتاج مصانع الواليات المتحـدة، قـد تطـور بواسـطة 

وقد وصـلت …االختراعات العبقرية المميزة والمهارات الصناعية من قبل ابناء شعبنا

                                                           
(2) Quoted in: Dementyev, op.cit, P. 123. 
(3) Quoted in: Lafeber, op.cit, P.142. 
(4)  Quoted in: Dementyev, op.cit, P. 124. 
 
 
 
(1) Quoted in: Mott, op.cit, P.536. 



                    ظهور الواليات المتحدة االمريكية قوة كبرى والموقف البريطاني منها                 الفصل االول

 ٩٩ 

الـــى اقصـــى وابعـــد حـــد، وتجـــاوزت كـــل مطالـــب الـــوطن، وفاقـــت حـــدود االســـتهالك 
ي أوفى بحاجات الدولة والشعب معًا، وقـد تجـاوز الـى إذ إن االنتاج المحل…الوطني

اكثر من ذلك بكثير، بحيـث اصـبح لديـه فائضـًا مـن االنتـاج، بمقـدور اسـواق الـدول 
وســيكون مــن الواضــح ان الواليــات …االخــرى ان تعتمــد عليــه فــي تلبيــة احتياجاتــه

مطلوبـة المتحدة ستكون المجهز الرئيسي والمعتمد فـي تقـديم لتسـهيالت التجاريـة ال
فــي المنــاطق التــي بحاجــة لبضــائعنا، وبــال ريــب، ان هــذه المنــاطق ســتوفر فرصــة 

(ذهبيــة لتطــوير هــذه االســواق وتزويــدها بالســلع، والبضــائع التجاريــة االمريكيــة"
213F

١( .
أنــا اكثــر تأكيــدًا بقولــه: " Charles Denbyكــان الدبلوماســي االمريكــي جــارلس دنبــي و 

ا هــو التــدخل، واحــداث تغييــر فــي كــل المســائل اريــد ان اؤكــد مــرة اخــرى بــأن واجبنــ
الموجــودة خــارج نطــاق دولتنــا، واحــداث تغييــرات ملحوظــة، غايتهــا ان تعــم علينــا 
بالفائــــدة الكبــــرى فــــي تحســــين مصــــالحنا، فضــــًال عــــن نســــبة الفوائــــد وتســــوية 

انـــا اعنـــي ان الفوائـــد، والمصـــالح الماديـــة، والطـــرق البريـــة، والســـكك …المصـــالح
مصـــالح تجارنـــا، ومصـــانعنا وســـفننا، وتجارتنـــا، والتبـــادل التجـــاري الحديـــد، وكـــذلك 

 .)214F٢("والصناعي
تنتج المعامـل االمريكيـة، عبر الشيخ البرت بيفرج عن دعواته التوسعية بـالقول: "     

اكثر مما يستهلكه الناس، وتنتج التربة االمريكية، اعلى من استهالكنا، كتب القـدر 
ــا، ــار حكومتن ــا سياســتنا، واخت ــا، ولســوف  لن ــالم لن ــذلك ينبغــي ان تكــون تجــارة الع ل

وسـوف نعمـل علـى … تحصل على ما تريده من خالل مـا تخبرنـا ايـاه انكلتـرا (االم)
جديـدة لتصـريف فـائض  اصـقاعالعـالم، ونبحـث عـن  يجـوبتأسيس اسطول تجاري 

وسوف نغطـي المحـيط بتجـارة االسـطول البحـري والحربـي. حتـى …االنتاج االمريكي
عمرين العظـــام، ســـيرمقون علمنـــا، وينشـــدون تجارتنـــا، ويرغبـــون بالعمـــل ان المســـت

(معنا، وسوف نحلق بأجنحة تجارية"
215F

٣( . 

                                                           
(2)  Quoted in: Walter, op.cit, PP.322-323. 
(3) Quoted in: Dementyev, op.cit, P.124. 
(1) Quoted in: Walter, op.cit, P.323. 
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 ١٠٠ 

المختصــــة بصــــناعة الحديــــد  Age Of Steelتقــــول جريــــدة ايــــج اوف ســــتيل و      
ان تصــريف بضــائعنا فــي االســواق الوطنيــة واالجنبيــة، شــيء ضــروري، والصــلب: "

(ي ينبغي ان تقدر قيمتها"وبخاصة االسواق االجنبية الت
216F

١(  . 
وفـــي غضـــون ذلـــك، طالـــب المصـــدرون االمريكيـــون المختصـــون بصـــناعة الغـــزل      

اســـتجاب باليـــن و والنســـيج االدارة االمريكيـــة بايجـــاد اســـواق جديـــدة لبضـــائعهم المكدســـة 
وقــال فيــه:  ١٨٩٠لهــذه المطالــب بتصــريح لــه بتــاريخ آب  ،وزيــر الخارجيــة االمريكيــة

سـتبحث و نع االمريكية بسد حاجات االسواق الوطنية، وتلبية طلباتها، لت المصافتك"
ان التوســع ". واضــاف باليــن قــائًال: "الواليــات المتحــدة عــن اســواق اجنبيــة جديــدة
". وتكـــررت الـــدعوات مـــن المصـــدرين االقتصـــادي مطلـــب ضـــروري، وحاجـــة ملحـــة

(االمريكيين بضرورة لبحث عن اسواق خارجية جديدة
217F

٢(. 
 ١٨٩٧في عـددها الصـادر فـي كـانون الثـاني  Iron Ageمجلة ارون ايج  كتبتو      

ونتيجــة لهــذه الضــغوط، فأنــه ينبغــي علينــا ان نســتطلع، ونستكشــف اقــاليم جديــدة " 
. ومـــن ثـــم، نأخـــذ )218F٣("علـــى ان تتخـــذ خطواتنـــا االولـــى فـــي تطبيـــق المصـــير المحتـــوم
م مـــن قبـــل المصـــانع حصـــتنا مـــن هـــذه االقـــاليم، وبالتـــالي الســـيطرة علـــى اســـواق العـــال

(االمريكية
219F

٤(. 
 Theفــي مجلــة  Haward G. Hillكتــب المــؤرخ االمريكــي هــاوارد جــي هــل و      

Engineering American Wall  ان التوسع االقتصـادي قـد ، يقول: "١٨٩٧في آيار
 .)220F٥("ولدَّ ضرورة شديدة في ايقاظ حركة السوق بالنسبة للواليات المتحدة

                                                           
(2) Quoted in: Dementyev, op.cit, P.124. 
(3) Foner, Philip, Ahistory of Cuba and It’s Relation with the United States 
1845-1895, Vol.2, (NewYork, 1963), P.343. 

 ملزيد من التفاصيل عن املصري احملتوم. ينظر: )٣(
Weinbery, op.cit, PP.19-95. 
(5) Foner, op.cit, P. 344. 
 
 
 
 
 
 
(1) Dementyev, op.cit, P.125. 
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الت ذا نــورث امريكــان ريفيــوز، ريفيــوز اف ريفيــوز، ذا فــورم، ، امتــازت مجــوهكــذا     
بدعواتها التوسعية، عن طريق توسيع الصادرات، وزيادة االستثمارات، وتوظيـف المـال 

ـــــك، امريكـــــانير فيمـــــا اقتصـــــرت مجـــــالت اوف ســـــتيل، ذا انج ـــــالتركيز علـــــى  نن وول، ب
 االسواق الواعدة في امريكا الالتينية. 

ان األسس االقتصادية للفكـر االمبريـالي االمريكـي تركـزت فـي كان من الواضح،      
ادعــــائين: اولهمــــا، ان التوســـــع االســــتعماري، ســــوف يخلـــــق اســــواق افضــــل للفالحـــــين 
لتصريف منتجاتهم الزراعية والحيوانية الفائضـة بأسـعار افضـل، وثانيهمـا، ُيـوفر اجـور 

برياليــة بأصــحاب الــدعوات االم تلعمــال الصــناعيين. وفــي ضــوء ذلــك، ارتبطــلعلــى أ
 الرساميل، الذين رأوا في التوسع الخارجي طريقًا لتنمية ثرواتهم وزيادتها. 

كـــان الوقـــت مواتيـــًا لالمبريـــاليين االمـــريكيين الشـــباب لتنفيـــذ مشـــروعاتهم المتعلقـــة      
االوروبيـــة، وعلــى رأســها بريطانيـــا، تســير فـــي  الــدولبالواليــات المتحــدة والعـــالم، إْذ ان 

برياليـــة بخطـــى حثيثـــة لـــم تألفهـــا مـــن قبـــل، فكانـــت هـــذه الـــدول منهمكـــة فـــي طريـــق االم
تشــييد االســاطيل الضــخمة، وحشــد الجيــوش الكبيــرة، واالســتيالء علــى مســاحات واســعة 
فــي اســيا وافريقيــا، وكثيــر مــن الجــزر المنتشــرة علــى المحيطــات والبحــار. وكــان منظــر 

ساسـة االمـريكيين المهتمـين بـالقوى ملـئ نفـوس اليهذه الستراتيجية التوسعية فـي اوروبـا 
 العالمية بالغيرة، ويثير حماستهم للمشاركة فيها.

 سكسونية؟-سكسوني على العالقات االنكلو-ثر تمجيد العنصر االنكلوآلكن ما      
كــان روزفلــت نــادرًا مــا يســتخدم مصــطلح االمــة االنكليزيــة، ولكــي يكــون قريبــُا مــن      

لعــــرق المخــــتلط، وكتــــب عــــن كيفيــــة انتشــــار الشــــعب االمــــريكيين، اســــتخدم مصــــطلح ا
ـــى مســـتوى  ـــيس عل االنكليـــزي خـــالل القـــرون الثالثـــة الماضـــية فـــي ارجـــاء المعمـــورة، ل
التاريخ العالمي فحسب، بل على اهمية وتأثير هذا االنتشار علـى االخـرين مـن جانـب 

ـــه ان ابنـــاء السكســـون غيـــر المعـــروفين البريتـــون، يقـــع علـــى عـــاتقهم…آخـــر  وممـــا قال
سكســـون، حينمـــا تحـــدث عـــن صـــوت الـــدم، -اشـــادَّ بـــاالنكلوو مصـــير االجيـــال القادمـــة. 

سكسـون، ومعتقـداتها فـي اعـالء شـأن  –والمصير العرقي. فيمـا اظهـر مدرسـة االنكلـو 
االنجـازات السياسـية االمريكيــة، وعـدها فــوق أي شـيء، ودمجهـا مــع المصـالح المحليــة 

ان االمــريكيين هــم أصــًال اعلــى واهــم فــرع  اً عــادّ ركــز علــى عظمــة االنكليــز، و الدوليــة. 
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 سكســون يولــون اهتمامــًا خاصــًا الــى مــا فــي-مــنهم. ويســتند فــي ذلــك، علــى ان االنكلــو
اوروبا القديم، غير ان تجربة التاريخ االمريكي المعاصر افضل مثال على علـو  تاريخ

(كعب منزلة الواليات المتحدة االمريكية بين األمم
221F

١(. 
لـق مغـامرة فـي خسكسـون، هـي اكثـر ال-جون آر بروكتر بأن االنكلون الشيخ وآم     

التـي  نفسـهاالم تكن تلك هـي الـروح العالم، واشجعهم في التقدم لألمام، ومما كتـب: "
دفعت االنكليز للطواف فـي البحـر النرويجـي، وارسـلت جنودهـا، وروادهـا واسـالفها، 

ومـع …لم مـن اراضـي وجـزرالمولودون في بريطانيا الجميلة، الى جميع جهـات العـا
ان قــوة االمــريكيين تكمــن بــالنظر …حــب المغــامرة، والــربح المــُتقن، بــرزت تجــارتهم

والتطلع الـى المزيـد مـن المغـامرة، والـى اكثـر مـن ذلـك، ان يـزداد فـي القـوة، ويـزداد 
(غنى اكثر بكثير من الحدود االقليمية الممنوحة له، لكي تكون اقوى واغنى"

222F

٢(. 
وت، كـــًال مــن الواليــات المتحــدة وبريطانيــا بالتكـــاتف بــائــب االمريكــي آوطالــب الن     

والوقوف بعضهما مع بعض، واسناد احدهما اآلخـر مـن اجـل الوقـوف بوجـه االسـتبداد 
نشـــر مبـــادئ الحريـــة، والعدالـــة، ومـــنح الفـــرص عـــن طريـــق فـــي كـــل مكـــان،  والنضـــال

(المتكافئة للشعوب ضمن دول العالم"
223F

٣(. 
 لفكر االمبريالي البريطاني على نظيره االمريكي ؟ لكن ما اثر ا     
ـــذين       ظهـــر فـــي منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر العديـــد مـــن الفالســـفة والمفكـــرين ال

شــــجعوا سياســــة الهيمنــــة االســــتعمارية، وكــــان اشــــهرهم الفيلســــوف ســــباي، والفيلســــوف 
اطوريـة، احسن وسيلة لتوسـيع رقعـة االمبر  هاالحرب مالئمة، وان ان كرمب، الذي اعلن

اشـــاد الشـــاعر جوزيـــف روديـــارد كبلنـــك و انهـــا نتيجـــة حتميـــة لقـــانون الطبيعـــة والحيـــاة. 
Joseph Rudyard Kipling )224Fباالسـتعمار، حتــى عــده  متغنيــاً  ومـا نظمــه مـن شــعر )٤

الداعيــــة الــــى  الصــــحفعــــبء الرجــــل االبــــيض. وفضــــًال عــــن ذلــــك، صــــدرت بعــــض 
التي بـدأت  Daily Millالديلي ميل االستعمار، والسيطرة على الشعوب الضعيفة مثل 

                                                           
(1)  Bush, op.cit, P.177. 
(2) Quoted in: Dementyev, op.cit, PP.120-127. 
(3) Ibid. 

يف بومبـاي، الـف العديـد  ١٨٦٥كانون االول،   ٣٠كاتب قصص قصرية، بريطاين، ولد يف و شاعر، و كبلنك: روائي   )٤(
 .١٩٣٦حزيران ١٨من القصص القصرية واالشعار،وعندما اصبح كاتباً مشهوراً، عاد اىل بريطانيا، تويف يف 

Britannica, Vol.5, P. 282. 
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، وتاسـيس بعــض الجمعيـات، والمعاهــد، الداعيـة الــى سياسـة التوســع، ١٨٩٦اصـدارها 
(وكان اشهرها المعهد االمبراطوري في لندن

225F

١(. 
ان مقارنـــة دقيقـــة ومتأنيـــة بـــين طروحـــات االمبريـــاليين البريطـــانيين واالمـــريكيين،      

التوســــع البريطــــاني، وتقــــارب اهــــدافهم. وكانــــت ، التــــأثر العميــــق بأفكــــار دعــــاة توضــــح
شـامبرلن تالمحصلة هي تالقي االفكار االمبريالية بين الـدولتين، ولعـل اعتقـاد جوزيـف 

ابـــرز دهاقنـــة االســـتعمار البريطـــاني لـــدليل واضـــح علـــى هـــذا التوجـــه. إْذ صـــرح عـــام 
ة فـي لـه ان يكـون القـوة المسـيطر ر سكسـون، قـد-بأن العرق االنكلوقـائًال: " ١٨٩٧

. بـــال شـــك، ان هـــذا الحــديث يتنـــاغم ويتجـــانس، ان لـــم نقـــل )226F٢("تـــاريخ العـــالم ومدنيتـــه
 Lordيتطـابق مـع طروحـات دعـاة التوسـع االمـريكيين. فيمـا وصـف اللـورد سـالزبوري 

Sallsbury )227Fل دنيويـبأنه اعظم عام يسكسون-العرق االنكلو )٣ 
(للخير عرفه العالم" 

228F

٤(. 
 أثــراً والمشــتركة للمنظــرين البريطــانيين واالمــريكيين، كــان لــه  هــذه النظــرة المتماثلــة     

، جيـدةامريكيـة -، لعالقـات انكلـويسكسـون-في توظيف جذور ما يسمى العـرق االنكلـو
حتى ان المفكر السـتراتيجي االمريكـي ماهـان نشـر مقالـة فـي شـهر تشـرين الثـاني عـام 

)) حــث فيهــا علــى يكــيامر -امكانيــات اعــادة االتحــاد االنكلــو، تحــت عنــوان ((١٨٩٥
ًال معلــمــن ثــم التحــالف بــين الواليــات المتحــدة االمريكيــة وبريطانيــا، و ضــرورة التقــارب، 

الـوطن سكسونية التي تجمع شعبي الدولتين، واصفًا بريطانيـا "-ذلك، باألصول االنكلو

                                                           
(2) Foison, A., Royal Empire Socity, (London, 1933), P.86. 

 .٧٩دار القومية العربية للطباعة، د.ت)، صالقاهرة:  أي.ج. هويسون، االمربيالية، ترمجة عبد الكرمي امحد، ( )٢(
 الشـهري   Robert Arthur Talbot Goscoyne Cecileسـالزبوري: روبـرت ارثـر تـالبوت كاسـكوين سيسـل  )٣(

 عن سـتامفورد ، عضواً يف جملس العموم،١٨٥٤، وبدأ حياته السياسية عام ١٨٣٠شباط  ٣باللورد سالزبوري. ولد يف 
خلالفه مع رئيس الوزراء دريب، ووزير خزانته دزرائيلي بشـأن  ١٨٦٧، استقال عام ١٨٦٦عام  للشؤون اهلنديةعني وزيراً 

 ، مث زعيماً حلزب١٨٨٠حىت عام  ١٨٧٨الئحة االصالح. اصبح وزيراً للخارجية عام 
)، ومـرة ١٨٨٦شـباط -١٨٨٥للـوزراء لـثالث مـرات (حزيـران  اصـبح رئيسـاً  .١٨٨١احملافظني. بعد وفاة دزرائيلي عام  

 . ١٩٠٣آب  ٢٢). تويف يف ١٩٠٢متوز -١٨٩٥). واخرياً (حزيران ١٨٩٢ب آ -١٨٨٦ثانية (متوز 
Britannica, Vol.3, P.38. 

 .١٧٠السابق، صهوبسون، املصدر  )٤(
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(. فـــي حـــين كـــان بـــروكس ادامـــز المـــؤرخ االمريكـــي يعتقـــد بـــأن انكلتـــرا)229F١("األم
230F

لـــيس  )٢
(وى خيار واحد، هو ان تكون شريكًا للواليات المتحدةامامها س

231F

٣(   . 
ان التطــور المــذهل لالقتصــاد االمريكــي، فضــًال عــن حــث خطــى بحريتــه بســرعة      

ـــة فـــي  ـــر للواليـــات المتحـــدة االمريكي ـــدور اكب ـــادوا ب ـــة، وظهـــور دعـــاة امـــريكيين ن متنامي
ها بقـوة فـي الموقـف العالم. كل ذلك خلق رؤية امريكيـة جديـدة لألمـور عبـرت عـن نفسـ

   االمريكي من الخالف الحدودي بين فنزويال وبين غويانا البريطانية.
      

 
     
    

      
 
 

                                                           
(1) Beal, op.cit, P.92.  

يســــتخدم مصــــطلح "انكلــــرتا" و"بريطانيــــا" يف الكتابــــات التارخييــــة االنكليزيــــة، وغــــري االنكليزيــــة مبعــــىن مــــرتادف، ويف  )٢(
احلقيقـة، ان كلمـة "بريطانيـا" مصـطلح جغـرايف يشـمل كافـة االقــاليم الـيت تتـألف منهـا الدولـة االنكليزيـة، وهـو مشـتق مــن 

سكسونســة يف -الربيطانيـة، قبـل الغــزوات االنكلـو اجلــزرأي الشــعب القـدمي الـذي كــان يسـكن  Breton "بريتـون" اسـم
القرنني الرابع واخلامس امليالديني. اما اسم "انكلرتا"، فيعين بالد االنكليز، وهو مشتق من اسم السكان االنكليـز الـذين 

ن كلمــة "انكلــرتا" هلــا إنــذ القــرنني الرابــع واخلــامس امليالديــني، لــذلك فــيف اجلزيــرة مــع غــريهم مــن االقــوام اجلرمانيــة م احلــو 
مفهوم توحيدي، وتتصل باللغة االنكليزية اليت تتحدث با االكثرية الساحقة يف اقليم اجلزيرة، انكلـرتا، اسـكتلندا، ويلـز، 

 مشال ايرلندا (ايرلندا الشمالية). ملزيد من التفاصيل ينظر:
)، ص ١٩٨٥عبــد الوهــاب القيســي، تــاريخ انكلــرتا احلــديث واملعاصــر، (بغــداد، الــدكتور مــداين و طــارق نــافع احلالــدكتور 

 .٨٢-٢٣ص
(3)  Beal, op.cit, P. 92. 
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شــر، القــرن التاســع ع بدايــةبريطانيــا الــى و يرجــع الخــالف الحــدودي بــين فنــزويال      
، وكأحـــدى نتـــائج الحــــروب ١٨١٤فبريطانيـــا انتزعـــت بمعاهـــدة مـــع هولنــــدا فـــي العـــام 

. وبــــــــــربيس Essuquibo. ايســــــــــكيوبو Demeraraالنابليونيــــــــــة، مســــــــــتعمرات ديميــــــــــورا 
Berbice ووحــــدتها تحــــت مســــمى غويانــــا البريطانيــــة ،British Guiana  فــــي العــــام

١٨٣١)
0F

١(. 
(لها عن التاج االسبانيانتزعت فنزويال استقال ١٨٢١وفي عام      

1F

، فأعتمد تأويـل )٢
الحــدود بــين الــدولتين علــى المعاهــدات القديمــة. فبريطانيــا، اســتندت فــي وجهــة نظرهــا، 

التــي اشــارت الــى ان حــدودها  ١٧٦٩-١٧٥٩علــى ادعــاءات هولنــدا مــا بــين االعــوام 
ر فحسب، وانمـا وادي ايسـكيوبو كلـه، الـذي يمـ Essequibo Riverليس نهر ايسكيوبو 

                                                           
غويانا: تقع يف الزاوية الشمالية من امريكا اجلنوبية حتدها من الغرب فنـزويال، والربازيـل مـن اجلنـوب واجلنـوب الغـريب،  )١(

الف كيلومرت مربع،  )٢١٥(وسورينام من جهة الشرق، واحمليط االطلسي من الشمال. وتقدر مساحتها االمجالية حبوايل 
. واقيمـت اول Land of Waterارض احليـاة  الـذي يعـين،  quianaاالمريكـي اسـم مشـتق مـن املصـطلح وغويانـا

. ويف مطلع القـرن ١٦٧٤، وأسس الفرنسيون مستعمرة غامبيت عام ١٦٥١مستعمرة بريطانية على �ر سورينام يف العام 
. ويف التسـوية ١٧٣٢ريسـي يف العـام البحر املستعمرين، فتم االسـتيطان عنـد مصـب �ـر ب الثامن عشر جذبت سواحل 

اىل هولنــــدا، وغــــامبيت اىل فرنســــا وغــــنمَّ الربيطــــانيون دمييــــورارا، تابعــــة ســــورينام  اصــــبحتالــــيت ا�ــــت احلــــروب النابليونيــــة، 
) الف عبد. ١٠٠ايسكيوبو، بربيس. والغيت جتارة العبيد بعد ان بلغ عددهم يف املستعمرات الربيطانية الثالث حوايل (

لعمل يف املزارع، وبقيت مساحات من االراضي الشاسعة دون ارك العمال االفارقة ت ١٨٣٤سوم التحرير يف عام وبعد مر 
 ١٨٧٩ان اكتشاف الذهب يف العـام  االقتصادية إال رعاية. وخالل القرن التاسع عشر اكتسحت املستعمرة الصعوبات
 ينظر: قد ساعد املستعمرة يف جتاوز تلك الصعوبات ملزيد من التفاصيل

Smith, Raymond T., British Guiana, (Oxford University Press, 1962), PP. 12-
25. 

زويلي كفــاح شــعوب قــارة امريكــا الالتينيــة، وكانــت االنتفاضــات واحملــاوالت للــتخلص مــن احملتلــني نـــتصــدر الشــعب الف) ٢(
، ولكن القوات االسـبانية هامجـت ١٨١٠زيران ح ١٩مستمرة منذ بداية القرن الثامن عشر. واعلن استقالل فنزويال يف 

. ملزيـــد مـــن ١٨٢١) ومت طـــرد احملتلـــني يف عـــام ١٨٢١-١٨١١الـــبالد ودارت احلـــرب بـــني الطـــرفني ملـــدة عشـــر ســـنوات (
  :التفاصيل

Lomaridi, John V., Venezuela, (Oxford University Press, 1918), PP. 5-23.  
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بـــه ذلـــك النهـــر وروافـــده ومـــن الجـــدير بالـــذكر، ان المملكـــة االســـبانية لـــم تعتـــرف بهـــذا 
(على اساس ان فنزويال مستعمرة أسبانية ،االدعاء اطالقاً 

2F

١(. 
أما فنزويال فقد كانـت تـرى غيـر ذلـك، فأوضـحت فـي كـل مواقفهـا الرسـمية، ومنـذ      

ـــــذ ( ـــــة مســـــتقلة من ـــــم ١٨١١تمـــــوز  ١٨١٠/٥حزيـــــران  ١٩ان اصـــــبحت دول )، ومـــــن ث
)، بــــأن حــــدود اقليمهــــا هــــي تلــــك التــــي تشــــكل ١٨٣١-١٨١٩اتحادهــــا مــــع كولومبيــــا (

(١٨١٠المركـــز الرئيســـي لفنـــزويال عـــام 
3F

عـــد عـــادت لتختصـــر مطالبهـــا علـــى ب، وفيمـــا )٢
. ةانــا البريطانيــيخــط نهــر ايســيوكيوبو، الــذي عدتــه حــدًا حقيقيــًا فاصــًال بينهــا وبــين غو 

بتقــــــديم  ،ويال، ومنــــــذ االيــــــام االولــــــى الســــــتقاللهاوفــــــي ضــــــوء مــــــا تقــــــدم، قامــــــت فنــــــز 
االحتجاجـــات المتكـــررة ضـــد االنتهاكـــات المزعومـــة مـــن المقيمـــين والمـــوظفين التـــابعين 

(لغويانا البريطانية لحدودها
4F

٣(. 
يــــــف ل، بتك١٨٤٠ام عــــــالمحــــــاوالت البريطانيــــــة الجديــــــة لترســــــيم الحــــــدود،  تبــــــدأ     

 Robert Schomburkوبـــرت ســـكومبيرج المهنـــدس (الجيولـــوجي) البريطـــاني الســـير ر 
بـــأجراء مســـح للحـــدود لمصـــلحتها، والنتيجـــة، مـــا عـــرف بخـــط ســـكومبيرج، الـــذي جـــرى 

"القفز واألرتداد" على الخريطة القديمة، فعدت بريطانيـا هـذا الخـط الحـد  ساطةتثبيته بو 
االدنى للحدود، فضًال عـن مطـالبتهم بـأرض الـى الغـرب مـن هـذا. وعلـى أيـة حـال، لـم 

رف الفنزويليون من جانبهم بهـذا الخـط أبـدًا، بـل وعلـى العكـس مـن ذلـك فقـد طـالبوا يعت
(بمنطقة واسعة الى النصف االول من غويانا البريطانية

5F

٤(. 
قابلـــت الحكومـــة البريطانيـــة عـــدم االعتـــراف الفنزويلـــي بالـــدعوى ان خـــط الحـــدود      

حــدودها مــع دول هــذا، مؤقــت وتجريبــي، وغيــر نهــائي، وهــو جــزء مــن مســودة مشــروع 

                                                           
(1) Dalton, Leanord., Venezuela, (London, 1918), P. 103. 

 فضًال عن مقاطعة ايسيوكيوبو.  Pomaronوهذا يعين ضم مقاطعة بومارون  )٢(
 للتفاصيل:

Ibid. 
(3) Secretary Olney’s Note regarding the Venezuela Boundary Dispute, July 20, 
1895, The Diplomacy of World Power: The United States, 1889-1920, editted 
by: Link, Arthur S., & Leary William M., (London, 1970), Vol.2, Doc.No 1, 
P.45. 
(4)  Ibid, PP. 45-51. 
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. امـا الجانـب سـورينام الهولنديـة، فضـًال عـن فنـزويالو البرازيل ب الممثلة امريكا الجنوبية
(الفنزويلي فقد دعا الى احالة موضوع الخالف الحدودي برمته الى التحكيم

6F

١(. 
أيلـــــول  ١١وزيـــــر الخارجيــــة البريطــــاني ( )Aberdeen )7F٢عــــرض اللــــورد ابيــــردين      

علـــى فنـــزويال، مـــا عـــرف باســـم خـــط  ١٨٤٤) فـــي العـــام ١٨٤٦حزيـــران  ٢٩-١٨٤١
 Oringoالتـــي تشـــرف علـــى نهـــر اورينغـــو  Barimaســـكومبيرج، اســـتثنى فيـــه باريمـــا 

River مـــن مســـتعمرة غويانـــا البريطانيـــة)
8F

، ممـــا يتـــرك لبريطانيـــا مســـاحة مســـاوية مـــن )٣
ة البريطانيـة االقاليم في الداخل. بيدَّ ان الحكومة الفنزويلية لـم تجـد فـي عـرض الحكومـ

ــــى العــــرض. ــــت الــــرد عل ــــذا فقــــد اهمل ممــــا دفــــع الحكومــــة  مــــا يتــــوائم مــــع مطاليبهــــا، ل
(١٨٥٠البريطانية الى سحبه في عام 

9F

٤(. 
عضـــــو  )Cobden )10F٥رافـــــق تقـــــديم العـــــرض البريطـــــاني، إن قـــــام النائـــــب كوبـــــدين      

الــى  مجلــس العمــوم، بالقــاء كلمــة امــام المجلــس، أعلــن فيهــا بــأن رســالة التمــاس قــدمت
صاحبة الجاللة، تمنت عليها أن تقوم بتوجيه وزير خارجية حكومتهـا، مـن اجـل اجـراء 
اتصــاالت مــع الــدول األخــرى، ودعوتهــا الــى االتفــاق والتعــاون، وابــرام معاهــدات تلــزم 
 ،االطــراف بأحالــة أي نــزاع فــي المســتقبل، ال يمكــن تســويته عبــر المفاوضــات الثنائيــة

(الـــى هيئـــة دوليـــة للتحكـــيم
11F

وكـــان كوبـــدين قـــد ضـــمن افكـــاره هـــذه فـــي مشـــروع قـــرار،  .)٦
(نائباً  ٧٩نائبًا وتأييد  ١٧٦عرضه امام المجلس الذي رفضه بمعارضة 

12F

١(. 
                                                           

(1) Link & Leary, op.cit, Doc.No.1, PP. 45-51. 
كـانون   ٢٨، سياسـي بريطـاين، ولـد يف Gordon – Hamillton Georgeغـوردن –ابريدين: جـورج هـاملتون   )٢(

متـــوز -١٨٤١(ايلول والثانيـــة) ١٨٣٠تشـــرين الثـــاين -١٨٢٨(حزيـــران  االوىل تـــوىل وزارة اخلارجيـــة مـــرتني ١٨٧٢الثـــاين 
) كان متحمساً ملشاركة بريطانيا يف حرب ١٨٣٥نيسان -١٨٣٤تشرين االول  () يف حكومة بيل ووزير حرب ١٨٤٦

 . ١٨٦١كانون االول   ١٤القرم ضد روسيا، تويف يف 
Britannica, op.cit, Vol.1, P.29. 

 ).  ٥ينظر امللحق رقم (  ) ٣(
(4)  Bemis, op.cit, PP. 416-421. 

قـــرب مـــاد هاســـت ســـاكس، دخـــل الربملـــان عـــام  ١٨٠٤حزيـــران  ٣كوبـــدين: سياســـي واقتصـــادي بريطـــاين، ولـــد يف   )٥(
 :. ينظر١٨٦٥نيسان  ٢، عرف بدعوته أللغاء قوانني احلبوب، هاجم السياسة االستعمارية، تويف يف ١٨٤١

Britannica, Vol. II, P. 1022.  
(6) Allen, op.cit, P. 532. 
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موضــوع الخــالف الحــدودي مــع فنــزويال بمــا الحكومــة البريطانيــة لــم تــوِل  والحــق     
 اقتصـرت عروضـها بمـافـي حـين لم تقدم تسويات جادة للخالف، و  يستحق من اهمية.

(يتناسب ومصالحها على حساب فنزويال
13F

٢(. 
، بالمقارنـــة مـــع و ان الســـبب فـــي ذلـــك ان المنطقـــة لـــم تكـــن لهـــا اهميـــة كبيـــرةويبـــد     

يــا والشــرق االقصــى. بينمــا كانــت تعنــي الكثيــر لفنــزويال، قالهنــد، والخلــيج العربــي وافري
نزويلــــي، فهــــي فالمنطقــــة المتنــــازع بشــــأنها، ذات قيمــــة ســــتراتيجية معتبــــرة بــــالمنظور الف

يمكــن القــول ان و تشــرف علــى مــدخل نهــر اورينغــو، النهــر االكثــر اهميــة فــي الــبالد، 
اذا مــا  الســيمابريطانيــا لــديها مــا يكفــي مــن القــوة لفــرض مــا تريــد فــي الوقــت المناســب، 

 عرفنا ان فنزويال جمهورية ناشئة قبالة امبراطورية مترامية االطراف وقتذاك.
غة عروض جديدة، ُتحاكي عروضها السـابقة، بيـدَّ ان شـيوع قامت بريطانيا بصيا     

االضـــــطرابات الداخليـــــة فـــــي دول امريكـــــا الجنوبيـــــة ومنهـــــا فنـــــزويال، قـــــد جعلـــــت مـــــن 
Pالمستحيل االستمرار في المفاوضات

)
14F

٣(
P وُأشيع أن الـرئيس الفنزويلـي خوزيـه كريغوريـو ،

Pموناكـاز 

)
15F

٤(
PJose Gregorio Monagas انــا، يمـن اقلــيم غو  ، قــد بـاع الجــزء الفنزويلــي

حاكم  Juliano Castroانقالب بقيادة خوليانو كاسترو  قياموقد أدت هذه االشاعة الى 
ذلك اول انقـــــالب فـــــي بـــــ ليكـــــون، ١٨٥٨فـــــي الخـــــامس مـــــن اذار  Carboboكـــــاربوبو 

لســـفارة البريطانيـــة، وبعـــد اعـــالن الـــى االلجـــوء  علـــىفنـــزويال، وأجبـــر الـــرئيس موناكـــاز 
)، كــان مـــن ١٨٥٩   تمــوز ٢٤ -١٨٥٨آذار  ١٥ًا لفنـــزويال (ليــانو كاســترو رئيســو خ

اول اعمالـــه ســـجن موناكـــاز فـــي خـــرق صـــريح لوعـــوده المعطـــاة للســـفارتين البريطانيـــة 
، مما ادى الى تصعيد التوتر مـع كـال البلـدين، بعدم التعرض للرئيس السابق والفرنسية

ـــدْم االزمـــة طـــويًال، إذ ســـرعان مـــا ســـقط كاســـترو فـــي انقـــالب ـــم ت ـــد فـــي الرابـــع  ول جدي
                                                                                                                                                                      
 
 
(1) Allen, op.cit, P. 532. 
(2)  Ibid. 
(3)Bemis, op.cit, PP. 416-421. 

 ١٨٥١) كــانون االول عـــام ٢٣، اصـــبح رئيســاً لفنـــزويال يف (١٧٩٥موناكــاز: قائــد عســـكري فنـــزويل، ولـــد يف عــام  )٤(
 .١٨٥٨. تويف يف شهر كانون االول ١٨٥٨ولغاية اخلامس من آذار 

Americana, Vol.17, P.331. 
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والعشــرين مــن تمــوز فــي العــام التــالي، وكــان االنقــالب العســكري الجديــد بــأمرة بيــدرو 
-١٨٥٩تمـوز  ٢٤، والذي آلت اليه مقاليد الحكم في البالد لمـدة (Pedro Gualكوال 

 .)16F١( )١٨٦٠نيسان 
ن وخـالل السـنوات الالحقـة، كـررت فنــزويال دعواتهـا لبريطانيـا لتسـوية الخـالف عــ     

طريق التحكيم، الذي جوبـه بـالرفض مـن الحكومـة البريطانيـة، إْذ عللـت حكومـة لنـدن، 
انــه مــن غيــر المنصــف المتــاجرة بحيــاة ســبب رفــض المقتــرح الفنزويلــي، بــالقول: " 

اربعــين الــف مــواطن مــن رعايــا صــاحبة الجاللــة ملكــة بريطانيــا، والــذين يؤمنــون 
يانــا، الــى مخــاطر ســوء الحكــم سكســونية ثابتــة فــي مســتعمرة غو -بحكومــة انكلــو

ــي" فــي مؤلفــه   بيلــيأي.. علــى وفــق مــا ذهــب اليــه المــؤرخ االمريكــي تومــاس الفنزويل
المعنون (التاريخ الدبلوماسي للشعب االمريكي). غير ان الواقع ال يؤيد هـذا الـرأي، إْذ 
ان القبـول البريطـاني بـالتحكيم فـي هـذا الخـالف، ربمـا يثيـر مطالـب مماثلـة ضـدها فـي 

مســتعمرات ترضــخ لالحـــتالل البريطــاني، ممـــا  رول مختلفــة مــن ارجـــاء العــالم، تجـــاو د
يمكـن القـول، ان بريطانيـا لـم تكـن  ايربك وضعها ومركزها االمبراطوري في العالم، ولـذ

راغبة تحت أي ظـرف فـي التخلـي عـن أي جـزء مـن المنطقـة التـي اسـتولت عليهـا منـذ 
(زمن طويل

17F

٢(. 
، الـذي يمكـن ١٨٧٦الهدوء على مساعي الجانبين حتى عام خيمَّ  وعلى أية حال     

عــده نقطــة تحــول كبــرى فــي االهميـــة االقتصــادية والتجاريــة لتلــك المنطقــة. ففــي ذلـــك 
العـــام، اكتشـــف المنقبـــون منـــاجم الـــذهب فـــي عمـــق منـــاطق الخـــالف الحـــدودي، ليعـــود 

حدوديـــة  طقاالتـــوتر مـــن جديـــد، والســـيما بعـــد المغـــاالة فـــي ادعـــاءات الطـــرفين فـــي منـــ
جديـــدة، فوســـعت بريطانيـــا نطـــاق مطاليبهـــا فـــي الغـــرب، ُبغيـــة االســـتيالء علـــى حقـــول 

(الــذهب فــي فنــزويال، ليمتــد للشــرق بأتجــاه نهــر ايســيوكيوبو
18F

الســيطرة التامــة  مــن ثــم، و )٣

                                                           
(1) Dalton, op.cit, P. 96. 
(2) Quoted in: Bailey, Thomas A., A Diplomatic History of the American 
People, (NewYork, 1950), PP. 477-489. 
 (3) Bemis, op.cit, P.415. 
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علــى منــاجم الــذهب، وبالمقابــل طالبــت فنــزويال بقســم كبيــر مــن غويانــا الغنيــة بالــذهب 
(بق لبريطانيا احتاللهي سذالُمكتشف حديثًا، وال

19F

١(. 
، بالتوســـــط بـــــين ١٨٨٠وهكـــــذا ناشـــــدت فنـــــزويال، الواليـــــات المتحـــــدة فـــــي العـــــام      

الخــالف، غيـر انهــا لـم تحقــق  فوافقــت االخيـرة علــى ان تكـون وســيطًا لتسـويةالطـرفين، 
(نتــائج ماديــة ملموســة

20F

، لــذا طالبــت فنــزويال مجــددًا بــالتحكيم بشــأن المنطقــة المتنــازع )٢
فعبــــرت الواليــــات المتحــــدة عــــن تعاطفهــــا مــــع هــــذا المقتــــرح، بيــــدَّ ان الحكومــــة عليهــــا، 

البريطانيــة رفضــت التحكــيم، إال اذا تخلــت فنــزويال اوًال عــن كــل المنطقــة الشــرقية مــن 
(خط سكومبيرغ

21F

. ولم يدخر الدبلوماسيون الفنزويليـون جهـدًا فـي سـبيل طلـب مسـاعدة )٣
مريكيـة، هـذه المـرة، إحالـة الخـالف برمتـه الـى الواليات المتحدة، فأقترحت الخارجيـة اال

ــــد جــــددوا  ــــي، امــــا البريطــــانيون، فق ــــك مــــا كــــان يقترحــــه الجانــــب الفنزويل التحكــــيم. وذل
معارضــــتهم التحكــــيم لهــــذا الخــــالف. كــــررت فنــــزويال علــــى الواليــــات المتحــــدة عــــرض 

(، ولكن دون جدوى ايضاً ١٨٨١مساعيها للتوسط بينها وبين بريطانيا في العام 
22F

٤(. 
، ١٨٨٢نفســه، اقترحــت فنــزويال مــرة ُأخــرى تحكيمــًا عــادًال فــي العــام وفــي الســياق     

غير ان بريطانيـا رفضـت عـرض موضـوع الخـالف علـى هيئـة تحكـيم، إال فيمـا يتصـل 
قبـل اكثـر مــن  ُخِطـطَ بالمنطقـة الواقعـة الـى الغـرب، ممــا يعـرف بخـط سـكومبيرغ، الــذي 

(اثنين واربعين عام مضى
23F

عرضـت فنـزويال علـى بريطانيـا موافقتهـا علـى . وبعد حين )٥
، الــــذي ســــبق وان ســــحبته االخيــــرة، بعــــد ان ظلــــت فنــــزويال ١٨٨٤خــــط ايبــــردين عــــام 

(له ما يقارب ستة اعوام او اكثر بقليل، غير ان بريطانيا رفضت هـذه المـرة رافضة
24F

٦( .
-، حمــل معــه تالشــي االمــل فــي تســوية الخــالف االنكلــو١٨٨٥وبــدا واضــحًا ان عــام 

زويلي عن طريق معاهـدة متفـق عليهـا مـا بـين فنـزويال وبريطانيـا، تنتهـي اليهـا احالـة فن
الخــالف الــى التحكــيم، اذا فشــلت المفاوضــات فــي تســويتها، وفــي اعقــاب مــذكرة رئــيس 

                                                           
(1) Williams, Benjamin, American Diplomacy Policies and Practce, (NewYork, 
1936), P. 45. 
(2) Allen, op.cit, P. 532. 
(3)  Williams, op.cit, P. 45. 
(4) Blacke, Nelson Manfred & Bark, Theodor, United States in It’s World 
Relation (MCGraw-Hill Book Company, 1966), P. 369. 
(5) Williams, op.cit, P. 45. 
(6) Bemis, op.cit, P. 415. 
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الوزراء البريطاني سـالزبوري التـي رفضـت العـرض، انطالقـًا مـن اعتقـاده، بأنـه سـيكون 
يض الرعايـا البريطـانيين فـي المنطقـة الـى فوضـى في منفعة فنزويال، وسيؤول الـى تعـر 

(ومخاطر االنظمة غير المستقرة المتعاقبة في فنزويال
25F

، وهو بال شك ادعاء كثيـر مـا )١
كــرره اســالفه، بــل وزادت بريطانيــا علــى ادعاءاتهــا تلــك بممارســة سياســة توســعية فــي 

-سـمي البريطـانيمنطقة الخالف. إْذ أشيرَّ االحصاء الذي ورد في الكتاب السـنوي الر 
% مـــا بـــين عــــامي ٤٠نســـبة التوســـع فـــي اقلـــيم غويانـــا بــــ  -قائمـــة دائـــرة المســـتعمرات

١٨٨٦-١٨٨٥)
26F

للتعـدين  جديـدة منح امتيازات واسعةب بدأت بريطانيا. ّزْد على ذلك، )٢
(١٨٨٧في منطقة الخالف، ومنذ العـام 

27F

، حتـى ان الشـرطة الفنزويليـة، ألقـت القـبض )٣
(بريطانيين قرب خط سكومبيرغعلى عدد من الرعايا ال

28F

٤(. 
إزاء مـــا ســـبق ذكـــره مـــن توســـع، ومـــنح امتيـــازات، اقـــدم رئـــيس جمهوريـــة فنـــزويال      

أب -١٨٨٦مــــايس  ١٤( Antonio Guzman Blancoانتونيــــو خوزمــــان بالنكــــو 
(١٨٨٧) على قطع عالقات بالده الدبلوماسية مع بريطانيـا عـام ١٨٨٧

29F

ضـاعفت و  ،)٥
Pاوالت الســتقطاب الواليــات المتحــدة الــى جانبهــان جهودهــا فــي محــمــ هتــحكوم

)
30F

٦(
P علــى ،

ـــة جنوبيـــة ـــة امريكي ـــى دول (اســـاس ان بريطانيـــا قـــد اعتـــدت عل
31F

، وانتهكـــت لمـــا اســـمته )٧
Immortal Monroe )32F٨(. 

ويبدو ان االفتقار الى الجدية في الموقف الفنزويلي حيال بريطانيا سابقًا،  يكمـن      
الواليـات المتحـدة لهـا فـي أيـة مواجهـة مـع بريطانيـا،  َمرده الى عدم تأكـدها مـن مسـاندة

فالســــــفير الفنزويلــــــي فــــــي واشــــــنطن، عــــــرضَّ خــــــالف بــــــالده علــــــى االدارة االمريكيــــــة، 

                                                           
(1) Allen, op.cit, P. 535. 
(2)  Bemis, op.cit, P. 417. 
(3)  Blacke & Bark, op.cit, P. 369. 
(4) Dalton, op.cit, PP. 102-103. 
(5)  Allen, op.cit, P. 533. 
(6)Blacke & Bark, op.cit, P. 369. 
(7) Allen, op.cit, P. 533. 

 . ) من االطروحة١٢٤-١٢٣للتفاصيل عن هذا املبدأ ينظر: ص ص( ويعين مبدأ مونرو اخلالد )٨(
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واستحضــر مبــدأ مــونرو، وناشــد بقــوة الواليــات المتحــدة الســتخدام نواياهــا الحســنة ُبغيــة 
(الركون الى التحكيم لتسوية الخالف

33F

١(. 
بريطانيــــا فــــي اقنــــاع وزارة الخارجيــــة االمريكيــــة بوجهــــة مــــن جانــــب آخــــر، فشــــلت      

نظرهــــا، حتــــى بــــدى االمــــر وكــــأن الخــــالف غيــــر مهــــم بالنســــبة لهــــا. إال ان الخارجيــــة 
االمريكيــــة لفتــــت انتبــــاه بريطانيــــا ألهميــــة التســــوية، واقترحــــت عليهــــا، وبصــــفة رســــمية 

ــــك، فــــ١٨٨٧التحكــــيم عــــام  ي، ن حكومــــة لنــــدن، رفضــــت المقتــــرح االمريكــــإ، ومــــع ذل
ألســباب ال تخــرج كثيــرًا عــن تبريراتهــا الســابقة، ممــا ابقــى علــى حالــة الخــالف مــا بــين 

(فنزويال وبريطانيا بحقيقة موقفها
34F

٢(. 
واضـــحًا، عـــدم فقـــدان فنـــزويال االمـــل فـــي امكانيـــة موافقـــة بريطانيـــا علـــى  القـــد بـــد     

ة التــي بــذلها الوســاطة او التحكــيم، وتجــاوز االزمــة، وبهــذا يمكــن تفســير الجهــود الحثيثــ
دبلوماســــيوها فــــي االشــــهر القليلــــة التــــي اعقبــــت االزمــــة الســــتقطاب الواليــــات المتحــــدة 

 وكسبها الى جانبهم.
عضــو مجلــس العمــوم البريطــاني قــد  Rondolph Cremerكــان رانــدولف كريمــر      
واربعـــين عضـــوًا فـــي  ةمـــن الحصـــول علـــى توقيـــع مئتـــين وثالثـــ ١٨٨٧فـــي عـــام  تمكـــن

Pالمجلــس

)
35F

٣(
Pاتفاقيـــة بــين الواليـــات المتحــدة وبــين بريطانيـــا لغــرض التحكـــيم، إْذ  ، لوضــع

(ولـــألدارة االمريكيـــةتقـــدم بهـــذا الطلـــب لحكومـــة بـــالده، 
36F

. وعلـــى ايـــة حـــال، اســـتجاب )٤
 الـــرئيس كليفالنـــد لهـــذ الطلـــب فـــي شـــهر كـــانون االول مـــن العـــام نفســـه، وعـــرض علـــى

دة مـن اجـل التحكـيم. ولمـا لـم بريطانيـا أبـان واليتـه االولـى مسـاعي بـالده الحميـ حكومة
تكــن هنــاك رغبــة جديــة وحقيقيــة بريطانيــة لالســتجابة لفكــرة النائــب البريطــاني وعــرض 
الـــرئيس للموافقـــة علـــى التحكـــيم، فقـــد اخـــذت عمليـــة التفـــاوض بهـــذا الخصـــوص منحـــًى 

(امتاز بالتسويف واالهمال
37F

٥(. 
                                                           

(1) Dalton, op.cit, PP. 102-103. 
(2)  Ferrell, op.cit, P. 335. 
(3)  Blacke & Bark, op.cit, P. 370.  
(4)  Ibid.  
(5) Ferrell, op.cit, P. 336. 
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 Thomas Francisاظهــر وزيــر الخارجيــة االمريكيــة تومــاس فرانســيس بايــارد      

Bayard )38Fشــيئًا مــن التعــاطف تجــاه فنــزويال، ولفــت النظــر الــى توســيع  ١٨٨٨عــام  )١
وان بريطانيـــا لـــم تكثـــف مـــن  الســـيمابريطانيـــا لمطالبهـــا الحدوديـــة، منـــذ بدايـــة الخـــالف 

(جهودها الدبلوماسية في عرض وجهة نظرها ازاء الخالف في واشنطن
39F

٢(. 
علـــــى لســـــان رئـــــيس الـــــوزراء  ١٨٩٠راحـــــًا عـــــام قـــــدمت بريطانيـــــا مـــــن جانبهـــــا اقت     

ان بريطانيا، تطالب بضمان حقها في االقليم المتنازع عليـه، إْذ سالزبوري جاء فيه: "
. الـراجح ان هـذا االقتـراح )40F٣("يتوجب االقرار بـه قبـل ان تبـدي موافقتهـا علـى التحكـيم

راطوريــة فــي يوضــح بجــالء التعنــت البريطــاني والغطرســة التــي امتــازت بهــا هــذه االمب
االدعــــاءات  ضــــمنتنظرتهــــا الــــى الــــدول الضــــعيفة. وال نــــدري مــــا معنــــى التحكــــيم اذا 

ــــى ان هــــذا المقتــــرح كــــان مــــدعومًا مــــن الرأســــماليين  ــــا االشــــارة ال البريطانيــــة، وال تفوتن
البريطـــانيين، الـــذين كـــانوا يـــرون ان امتـــداد رقعـــة االمبراطوريـــة البريطانيـــة ســـيؤول الـــى 

ادي داخل بريطانيا، وستحافظ بذلك على صدارتها العالمية فيمـا تنامي التطور االقتص
يتعلــــق بتصــــدير البضــــائع الصــــناعية والرســــاميل. لــــذلك دعــــا هــــؤالء الرأســــماليون الــــى 
احـــتالل المزيـــد مـــن المســـتعمرات والتوســـع علـــى حســـاب الـــدول الضـــعيفة، لكـــي تظـــل 

 وفـي غضـون ذلـك. بريطانيا حسب اعتقادهم االمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس
اقتــــــرح مــــــدراء كبــــــار المصــــــارف البريطانيــــــة، وعلــــــى رأســــــهم صــــــاموئيل كالدســـــــتون 

S.Gladstone  مـــدير البنـــك البريطـــاني، تقويـــة االقتصـــاد البريطـــاني عـــن طريـــق زيـــادة

                                                           
يف جامعـــة  ١٨٥١يف وملنغتـــون، درس القـــانون عـــام  ١٨٢٨تشـــرين االول  ٢٩لـــد يف امريكـــي، و  ةبايــارد: رجـــل دولـــ )١(

، عــاد اىل مدينـــة وملنغتــون، وانتمـــى مــع والـــده جــيمس اشـــتون بايــارد اىل احلـــزب ١٨٥٥فيالدلفيــا، واكمـــل دراســته عـــام 
خـالل هـذه  سـهمأ) عن احلزب الدميقراطي، ١٨٨٥-١٨٦٩الدميقراطي، جنح يف الدخول اىل جملس النواب االمريكي (

اصـبح  ١٨٨٥ايار  ٤)، يف ١٨٨٤-١٨٨٠االعوام بنشاط يف مؤمترات احلزب وندواته اىل ان وصل اىل رئاسة احلزب (
) عمــــل فيهــــا علــــى حــــل القضــــايا ١٨٨٩آذار  ٣-١٨٨٥آذار  ٤رئاســــة كليفالنــــد االوىل، ( حقبــــةوزيــــراً للخارجيــــة يف 

رئاسة كليفالنـد الثانيـة،  حقبةيف  ١٨٩٧-١٨٩٣املتحدة يف بريطانيا اخلالفية مع بريطانيا وروسيا، اول سفري للواليات 
 . ١٨٩٨ايلول  ٢٨تويف يف 

Amerricana, Vol.3, P. 362.  
(2) Allen, op.cit, P. 541. 
(3) Ibid. 
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 ١١٤ 

بريطانيــــــا، وازداد التمســــــك بهــــــذا المقتــــــرح بعــــــد اشــــــتداد االزمــــــة  فــــــياحتيــــــاط الــــــذهب 
. وقــد ادى العمــل بهــذه السياســة الــى ١٨٩٠عــام  االقتصــادية داخــل الجــزر البريطانيــة

ارتفــاع مخــزون احتيــاطي الــذهب المســتورد مــن غويانــا البريطانيــة وجنــوب افريقيــا لــدى 
(المصارف البريطانية

41F

١(. 
لهذه االسباب ارتأى كبار اصحاب الرساميل والمصارف ضرورة سيطرة بريطانيـا      

ـــا ـــه علـــى مصـــادر دائمـــة للـــذهب مـــن اجـــل زيـــادة االحتي ـــة مركـــز الجني طي منـــه، لتقوي
االســـترليني ومـــن اجـــل االســـتمرار فـــي تصـــدير الرســـاميل بـــأكبر حجـــم ممكـــن، وحتـــى 
تحافظ بريطانيا على مركز الصدارة في التجارة العالمية، وفقًا لما تقـدم نسـتنتج اصـرار 

Pالحكومة البريطانية على رفض التحكيم

)
42F

٢(
P. 

ي باالجمـاع بيانـًا يـدعو الـى مفاوضـات ، مـرر الكـونغرس االمريكـنفسهوفي العام      
، ردَّ ١٨٩٣والتـــزام مبـــدأ التحكـــيم لفـــض الخالفـــات بـــين الـــدول المتحضـــرة. وفـــي العـــام 

(مجامًال هذا المنحى بالموافقة على هذا البيان البريطاني مجلس العموم
43F

٣(. 
 ٣-١٨٩٣آذار  ٤وخالل عودة الـرئيس كليفالنـد الـى سـدة الرئاسـة للمـرة الثانيـة (     
) ومــع ميلــه لسياســة امريكيــة ُمعتدلــة فــي اعــالي البحــار، كــافح مــن اجلهــا ١٨٩٧آذار 

بصــالبة، وأظهــر ايضــًا تعاطفــًا لسياســة متشــددة مــن اجــل الــدول الصــغيرة ضــد الــدول 
(الكبرى، وهذا ما كانت تنشده الحكومة الفنزويلية، وسعت لتحقيقه في واشنطن

44F

٤(. 
مريكـــي الجديــد فـــي لنــدن بايـــارد الــى صـــديق وفــي الشـــأن نفســه، كتـــب الســفير اال     

فنزويليـة فـي العالقـات -ازمـة الحـدود االنكلـو تـأثير، تعليقـًا علـى ١٨٩٣مقرب له عـام 
ان بريطانيا العظمى، وحتى األن مـا تـزال ايـديها مغمـورتين امريكية قـائًال: " -االنكلو

الرض يرغــب فـي اقــاليم ُأخــرى مــن العــالم. والواليــات المتحـدة، هــي آخــر أمــة علــى ا
الشعب البريطاني او حكامـه فـي اثـارة الشـجار معهـا. ان الـدول االوروبيـة االخـرى، 

(تراقب كل منهما مثل مالكمين في حلبـة"
45F

. يبـدو ان السـفير االمريكـي اراد ان يـذكر )٥

                                                           
(1) Andrew, Charles, History of the Banks of England, 1840-1903,(London, 
1924), P. 367. 
(2) Ibid, P. 368.  
(3) Allen, op.cit, P. 542. 
(4) Ibid, P. 534. 
(1) Quoted in: Bemis, op.cit, P. 418. 
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 ١١٥ 

حكومتــــه، ان هــــذا الخــــالف غيــــر ذي اهميــــة لبريطانيــــا، وال يســــتحق ان يكــــون ســـــببًا 
، ان الســفير االمريكــي كــان يعــي التنــافس الســائد فــي للخــالف معهــا. فضــًال عــن ذلــك

 امريكية.-روبية بحدوث حرب انكلوو ي الدول االنالعالقات الدولية، واما
فــي المنطقــة آثــار الــرأي العــام االمريكــي بشــدة ضــد بريطانيــا،  حــدث آخــر ظهــر     

اغوا تمثل بأيعاز االخيـرة الحـد قادتهـا البحـريين للخـوض فـي مواجهـة مـع حكومـة نيكـار 
Nicaragua  نزلـــــت ســـــفينة حربيـــــة تابعـــــة لالســـــطول الملكـــــي أَ ، إْذ ١٨٩٤فـــــي نيســـــان

(البريطــاني عـــددًا مـــن القـــوات البريطانيـــة، واعلنـــت االحـــتالل المؤقـــت لمينـــاء كورنتـــو
46F

١( 
Carinto  وبعــــــض الســــــواحل النيكاراغويــــــة مســــــوغة ذلــــــك بأعــــــادة االعتبــــــار للقنصــــــل

Pردطـــــالبريطـــــاني فـــــي جمهوريـــــة نيكـــــاراغوا الـــــذي 

)
47F

٢(
P واجبـــــرت الحكومـــــة النيكاراغويـــــة ،

ن يلالذعان للمطالب البريطانية باالحتالل المؤقـت مـع دفـع غرامـة قـدرها ثالثمائـة وسـت
(الف دوالر

48F

٣(. 
ادارة الــــرئيس كليفالنــــد  نَّ فــــإأمــــا موقــــف الواليــــات المتحــــدة تجــــاه هــــذا االحــــتالل،      

بــــــدأ مــــــونرو، وهــــــذا ، ولــــــم تحــــــاول ان تــــــربط بــــــين مبعــــــدم االكتــــــراث هتعاملــــــت حيالــــــ
(االحتالل

49F

. فبدأت االحتجاجـات الشـعبية فـي الواليـات المتحـدة تتصـاعد ازاء الحـدث، )٤
، ١٨٨٢وســرعان مــا قــارن المنتقــدون بــين ادعــاء بريطانيــا اثنــاء احتاللهــا لمصــر عــام 

بأنــه احــتالل مؤقــت، ومــا بــين االحــتالل البريطــاني االخيــر لمينــاء كورنتــو التــي اعلنــت 
(نفسه فيها االدعاء

50F

٥(. 

                                                           
(2) Ferrell, op.cit, P. 337. 
(2) Bemis, op.cit, P. 418 
(4)  Ferrell, op.cit, P. 337. 
(5) Baily, op.cit, P. 481. 
(6) Ferrell, op.cit, P. 337. 
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ووزيـر خارجيتـه  كيفالنـدادانت الصحافة االمريكيـة، وبشـكل واسـع موقـف الـرئيس      
كـانون  ٩-١٨٩٣اذار  ١٩( )Walter Quintin Gresham )51F١وولتـر كـوينتني كريشـام 

الســــلوك البريطــــاني. إْذ  مــــن) جــــراء العــــزوف عــــن اظهــــار االمتعــــاض ١٨٩٥الثــــاني 
 هـل نحـن ذاهبـون للوقـوف بتـوانٍ " Bostin Journalتساءلت جريـدة البوسـتن جورنـال 

من ذلك، والسماح بتكرار قصة الهند ومصر في القارة االمريكيـة، وبـات مـن المؤكـد 
قــد فرضــت ارادتهــا علــى نيكــاراغوا، وســوف لــن تتــردد فــي اقتفــاء  -بريطانيــا–بأنهــا 

(االسلوب نفسه مع فنزويال"
52F

٢(. 
ب والساسـة االمـريكيين، وأخـذ خـالف مـادة لنقـاش مثيـر بـين الكتـا أصبح الخالف     

الحــدود منحــى آخــر، عنـــدما اســتخدمت الحكومــة الفنزويليـــة، وســيلة دعايــة وفـــي ذروة 
ــيم آل. ســكروج ،١٨٩٤الخــالف عــام  الــوزير المفــوض  William L. Scruggr رول

االســــبق للواليــــات المتحــــدة االمريكيــــة فــــي فنــــزويال فــــي عهــــد واليــــة الــــرئيس بنجــــامين 
لتــــــأليف كتــــــاب بشــــــأن الخــــــالف بــــــين )، ١٨٩٣آذار  ٣ -١٨٨٩ار اذ ٣هاريســــــون (

فيــه  ذكــر ،حمــل عنــوان االعتــداءات البريطانيــة فــي فنــزويال البريطانيــة نــافنــزويال وغويا
لبريطانيــــا هــــو الســــيطرة علــــى نهــــر اورينغــــو، الــــذي ُيعــــد موقعــــًا  األساســــيان الهــــدف 

منـاطق نائيـة واسـعة مليئـة  ستراتيجيًا هامًا. فضًال عن تطلعات بريطانيـا للسـيطرة علـى
بثــروات امريكــا الجنوبيــة حســب ادعائــه. ومــن مقــره فــي واشــنطن، ســلمَّ بعــض رؤســاء 
تحرير الصحف االمريكية من الصحفيين المعروفين بـالتطرف، فضـًال عـن العديـد مـن 

مســودات مــن مؤلفــه، وقبــل  ،اعضــاء الكــونغرس المتنفــذين وذوي المناصــب الحكوميــة
ـــا،  طبعـــه.وعلى ايـــة حـــال، فقـــد اثـــار هـــذا الكتـــاب ضـــجة عدائيـــة واســـعة ضـــد بريطاني

، مشــروعًا لقــرار روســرعان مــا قــدم عــدد مــن اعضــاء الكــونغرس المقــربين مــن ســكروج

                                                           
، تطــوع يف ١٨٥٦يف النســفيل، انتمــى للحــزب اجلمهــوري عــام  ١٨٣٢) آذار ١٧يف ( كريشــام: رجــل دولــة، ولــد )١(

آيـــــار  ٢٨، تـــــويف يف واشـــــنطن يف ١٨٦٨-١٨٦٦احلـــــرب االهليـــــة االمريكيـــــة يف اجلـــــيش االحتـــــادي، دخـــــل الكـــــونغرس 
١٨٩٥. 

 للتفاصيل:
Americana, Vol.13, P. 462. 
(2) Blacke & Bark, op.cit, P. 371. 
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للقـرار الـذي  كبيـريدعو الى تسوية الخالفات عن طريق التحكيم، وهو مشابه الـى حـد 
(سبق ان قدمه الكونغرس االمريكي قبل اربعة اعوام

53F

١(. 
هذا الضغط الشعبي والبرلمان، اقدمت االدارة االمريكية، وعلـى لسـان وزيـر  وٕازاء     

 .عـن رأيهـا بشـأن موضـوع التحكـيم ،مـرة ُأخـرى ،الـى سـؤال بريطانيـا ،كريشام خارجيتها
، وكعادتهــا، اعتــذرت الحكومــة البريطانيــة عــن االجابــة لطلــب ١٨٩٤وذلــك فــي نيســان 

حــدود وزارة الخارجيــة، فقــد ضــمن الــرئيس التحكــيم، ولــم تتوقــف الــدعوات الرســمية عنــد 
، ١٨٩٤هـــذه الـــدعوة فـــي رســـالته الســـنوية للكـــونغرس فـــي الخـــامس مـــن كـــانون االول 

ـــو ـــر فيهـــا عـــن رغبتـــه بتســـوية الخـــالف االنكل ـــا -والتـــي عب امريكـــي بشـــأن حـــدود غويان
(البريطانية عن طريق التحكيم

54F

٢(. 
الرســـالة عـــدم رغبتهـــا فـــي بينـــت الحكومـــة البريطانيـــة فـــي مجمـــل ردهـــا علـــى هـــذه      

التخلـــي عـــن مطاليبهـــا فـــي االراضـــي الواقعـــة غـــرب خـــط ســـكومبيرغ، ورفـــِض الســـماح 
(بتحكيم المشكلة بآسرها

55F

٣(. 
هــل كــان موقــف الــرأي العــام االمريكــي موحــدًا ازاء الموقــف البريطــاني مــن ازمــة      

 مـــن ز قلـــةالحـــدود الفنزويليـــة ؟ فيمـــا يخـــص موقفهـــا مـــن أزمـــة الحـــدود الفنزويليـــة؟ بـــر 
الساسة والصحفيين االمريكيين، ممن حملوا افكار ُأخرى مناقضة لوجهات النظر التـي 
طرحـــت ســـابقًا، ومفادهـــا: ان بريطانيـــا لـــم تكـــن مذنبـــة حســـب وجهـــة نظـــرهم فـــي فشـــل 
الجهود الدبلوماسية لتسوية خالف الحدود، فالحكومات الفنزويلية غيـر مسـتقرة، بسـبب 

لــذا كــان مــن الصــعب االتفــاق والتعامــل معهــا، وعــدَّ العديــد  كثــرة االنقالبــات العســكرية،
ــــة ــــب الفنزويليــــة غيــــر عقالني ــــق  ؛مــــن الخبــــراء أن المطال الن التحكــــيم الشــــامل والمطل

(سيكون من الصعب القبول به وتطبيقه على حد زعمهم
56F

٤(. 

                                                           
(1) Baily, op.cit, P. 481. 
(2)  Blacke & Bark, op.cit, P. 369. 
(3) Ferrell, op.cit, P. 337 
(4) Blacke & Bark, op.cit, P. 369. 
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وصـفوة القــول، لــم تكــن فنـزويال علــى قــدٍر مــن القـوة للــدفاع عــن مطلبهــا، بخــالف      
انيــــا، التــــي كانــــت ُتعــــد االمبراطوريــــة االقــــوى فــــي العــــالم، وهــــذا مــــا ُيفســــر توســــل بريط

الحكومــة الفنزويليــة، وخــالل كــل هــذه الســنوات بالمســاعي الحميــدة للواليــات المتحــدة، 
وأمنـــت لجنـــة التحكـــيم هـــو الســـبيل الوحيـــد لفـــض الخـــالف، لـــذلك لـــم تـــدخر جهـــدًا فـــي 

ــــي خالفهــــا ضــــد بري ــــات المتحــــدة ف ــــا مــــن أجــــل االحتمــــاء بــــالموقف اشــــراك الوالي طاني
 الحدود. خالفاالمريكي من 

، وســاندت ١٨٩٥بــين فنــزويال وبريطانيــا ذروتــه فــي عــام  بلــغ الخــالف الحــدودي     
العديد من الصحف االمريكية موقف الحكومة مؤكـدة علـى ضـرورة تفعيـل مبـدأ مـونرو 

فـي عـددها  NewYork Tribuneنيويـورك تربيـون  فعلـى سـبيل المثـال أشـارت صـحيفة
ـــدأ مـــونرو، كانـــت وســـتظل " ١٨٩٥العشـــرين مـــن أيـــار  بتـــاريخالصـــادر  ان بنـــود مب

ــا هنــري كــابوت لــودج، الشــيخ . وفــي الســياق نفســه، نشــرَّ )57F١("مالزمــة لوجــود حكوماتن
مقاًال عن انجازات مبدأ مونرو، وضرورة بقائـه كمبـدأ ثابـت لسياسـة دوليـة. وهـاجم فيـه 

(لحدودالموقف البريطاني من ازمة ا
58F

، فقرأ المقال روزفلت وكتب لـه فـي الخـامس مـن )٢
اظهرت ما فعله البريطانيون فقط، اذا ما انتبه -المقالة–انها . قـائًال "١٨٩٥حزيران 

)P)59F٣"الشعب االمريكي لذلك
P. 

لقــد كــان هــذا الموقــف عنــدما تــوفي وزيــر الخارجيــة كريشــام فــي نهايــة شــهر ايــار      
يس كليفالنــد فــي االســراع الــى تســمية وزيــر العــدل ، فحمــل ذلــك الــرئ١٨٩٥مــن العــام 

ــــار  ٢٨-١٨٩٣أذار  ٤( )Richard Olney )60F٤ريتشــــارد اولنــــي  )، ليشــــغل ١٨٩٥اي

                                                           
(1) Ferrell, op.cit, P. 337. 
(2) Beal, op.cit, P. 49. 
(3) Quoted in: Ibid, P. 50. 

وختــرج منهــا، ُعــني  ١٨٥٧يف جامعــة هارفــارد عــام  ، درس القــانون١٨٣٥اولــين: حمــامي، ورجــل دولــة، ولــد يف عــام  )٤(
، مث وزيـــراً ١٨٩٥-١٨٩٣مـــديراً الدارة الســـكك احلديـــد يف بوســـطن وميـــامي، عينـــه الـــرئيس كليفالنـــد وزيـــراً للعـــدل مـــن 

 . ١٩١٧للخارجية، استأنف نشاطه يف احملاماة بعد تقاعده تويف يف عام 
Americana, Vol.20, P. 719. 
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)، ومـع اولنـي بـدى االصـرار ١٨٩٧آذار  ٣-١٨٩٥أيـار ٢٩منصب وزير الخارجية (
 االمريكي لعرض الخالف الحدودي على التحكيم أمٌر ال مفر منه. 

 ج

 


  

السياســة البريطانيــة ازاء خالفهــا الحــدودي مــع فنــزويال، ورفضــها المتكــرر  أثــارت     
انتقـــادات شـــديدة بـــين اوســـاط الحـــزب الجمهـــوري المعـــارض،  أليـــة تســـوية بهـــذا الشـــأن

كليفالنـد فشـلت  فضًال عن الرأي العام االمريكي. ويبدو ان االدارة الديمقراطيـة للـرئيس
في لجم اظهار التذمر واالمتعاض بين هذه االوساط، فالشيخ لودج كتب الـى صـحيفة 

يقـول: "اذا  ١٨٩٥فـي شـهر ايـار   North American Reviwالنـورث امريكـان ريفيـو 
كـــان قـــد ســـمح لبريطانيـــا العظمـــى، بـــأحتالل مـــوانئ نيكـــاراغوا، فســـيكون االســـوء، 

فعلـت بريطانيـا ذلـك  اة دولة في امريكـا الجنوبيـة، فـأذاالستيالء على فنزويال، أو أي
واســـتطرد يقـــول: "لقـــد  ،)61F١("نفســـهدون رادع، فبمقـــدور فرنســـا والمانيـــا فعـــل الشـــيء 

ســيطرت القــوى االوروبيــة علــى جــزر المحــيط الهــادي، وقســمت افريقيــا. امــا بريطانيــا، 
يمكنهــا ضــمانه  فلــم تــتمكن مــن توســيع ممتلكاتهــا فــي الشــرق. وقــد بلغــت الحــد الــذي ال

فــــي افريقيــــا. واالن أعــــادت انتباههــــا الــــى امريكــــا الجنوبيــــة. وتســــائل: عمــــا اذا كانــــت 
الواليات المتحدة مستعدة لرؤية امريكا الجنوبية، وهي تقع تـدريجيًا بيـد بريطانيـا، وقـوى 

(ابــع االوروبيــة"و اوروبيــة أخــرى، وان تكــون محاطــة بالقواعــد البحريــة البريطانيــة والت
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٢( .
انتهــــى الــــى مطالبــــة االدارة الديمقراطيــــة بعــــدم التــــردد فــــي اســــتخدام أيــــة طريقــــة او ثــــم 

ان ســمو وســيادة مبــدأ مــونرو، ينبغــي ان اســلوب لمنــع التــدخل االوروبــي إْذ يقــول: "
. فيمـــا حـــذر )63F٣("تقـــام علـــى الفـــور ســـلمًا، اذا أمكـــن ذلـــك، او قســـرًا اذا توجـــب ذلـــك

شـــــيوخ عـــــن واليـــــة مينســـــوتا عضـــــو مجلـــــس ال Cushman Davisكوشـــــمان دافيـــــز 
Minnesota ورئـــيس لجنــــة العالقـــات الخارجيــــة فـــي مجلــــس الشـــيوخ االمريكــــي، مــــن ،

تطلعـــات الـــدول االوروبيـــة، بالبحـــث عـــن مـــوطئ قـــدم لهـــا فـــي امريكـــا الجنوبيـــة، ففـــي 

                                                           
(1) Quoted in: Baily, op.cit, P. 482. 
(2) Healy, David, US Expansion ism, The Imperialist Urge in the 1890, (The 
University of Wisconsin Press, 1970), P. 25.  
(3) Quoted in: Baily, op.cit, P. 483.  
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خطـــــاب لـــــه فـــــي المجلـــــس، أشـــــار الـــــى تعـــــاظم االطمـــــاع البريطانيـــــة فـــــي هنـــــدوراس، 
دارة االمريكيــــــة بالتــــــدخل للحيلولــــــة دون احـــــــتالل ونيكــــــاراغوا، وفنــــــزويال، وطالــــــب اال

لبريطانيــا لكورنتــو، والبــد مــن التــدخل ايضــًا لفــض خــالف الحــدود بــين بريطانيــا وبــين 
(فنزويال
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١(. 
-امــا موقــف الصــحافة االمريكيــة مــن هــذا الخــالف، فــالخالف الحــدودي االنكلــو     

ي كتبـت تقــول فـي عــددها فنزويلـي بـدأ بســيطًا فـي منظـور جريــدة نيويـورك تربنيــون، التـ
ــــازع بشــــأنها، : "١٨٩٥الصــــادر فــــي الرابــــع مــــن أيــــار  ــــك االرض المتن ــــزويال مال فن

وبريطانيــا قــد اشــتهت مــا لــيس لهــا، وتحــاول االســتيالء عليــه، ســواء بــالمكر او 
 .  )65F٢("الخداع، إذ كان بمقدورها ذلك، او عن طريق القوة ان استطاعت

 منتصـفاض الرأي العـام االمريكـي ذروتـه فـي ومهما يكن من امر، فقد بلغ امتع     
فـي عـددها الصـادر فـي  NewYork Sun، إذ علقت جريدة نيويورك سـان ١٨٩٥أيار 

انه مـا لـم تكـن ادارة الـرئيس كليفالنـد الخامس عشر من ايار على الخالف بـالقول: "
ــب بحــزم، مــن ان  ــه يتوجــب عليهــا ان تطال ــدأ مــونرو، فأن ــي عــن مب مســتعدة للتخل

ـــيم، فهـــل ســـيرفض مطلبهـــا؟ ســـيكافح الخـــالف  ـــق التحك ـــن تســـويته عـــن طري يمك
الفنزويليون من اجل حقوقهم، وٕانه لمن الواجـب علـى المـواطنين االمـريكيين َمـد يـد 

 Williamانـدلر ج. فيمـا كتـب الشـيخ الجمهـوري ولـيم ئـي. )66F٣("العـون والمسـاعدة لهـم

E.Chandler حربنـــا لـــت عنـــوان "مـــن واليـــة نيـــو هامبشـــر، بصـــحيفة محليـــة مقالـــة، حم
 .  )67F٤("القادمة مع بريطانيا النبوءة

لشــأن نفســه، فقــد حمــل البريــد الــى الــرئيس والــى وزيــر خارجيتــه التماســًا مــن اوفــي      
الساسة الديمقراطيين، ومن الواليات المختلفة، عبروا فيه عن خشيتهم مـن بدايـة رسـوخ 

–مـــــن انهـــــم  دعـــــاوى الحـــــزب الجمهـــــوري المعـــــارض فـــــي ذهـــــن الشـــــعب االمريكـــــي،
(الحزب الوطني الوحيد في البالد -الجمهوريين

68F

٥(. 

                                                           
(1) Healy, op.cit, P. 26. 
(2) Ibid. 
(3) Quoted in: Blacke & Bark, op.cit, P. 371. 
(4) Ferrell, op.cit, P. 338. 
(5) Blacke & Bark, op.cit, P. 573. 
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ارة الديمقراطيــة، بأنهــا لــم تتخــذ موقفــًا متشــددًا دتأسيســًا علــى مــا تقــدم، اقتنعــت اال     
ن الجمهـوريين وانصـارهم سـيأخذون إحيال الرفض البريطاني لتسـوية مشـكلة الحـدود، فـ

ألغلبيـة البرلمانيـة، كانـت تصـب لصـالح إذا ما عرفنا ان ا يماسالاالمر على عاتقهم، و 
اء ذلــــك قـــرر وزيــــر الخارجيـــة االمريكيــــة ريتشـــارد اولنــــي، وبنـــاًء علــــى ز الجمهـــوريين. ا

اقتراح الرئيس كليفالند، ان يأخذ زمام المبـادرة، ويبـدأ فـي صـياغة واعـداد مـذكرة توجـه 
الــرئيس  الــىالــى الحكومــة البريطانيــة. وبعــد فراغــه مــن كتابــة مســودة المــذكرة، ارســلها 

ـــــة االســـــبوع االول مـــــن شـــــهر تمـــــوز عـــــام  ـــــة نهاي ـــــي عطل ـــــد ف ـــــداء ١٨٩٥كليفالن ، الب
(مالحظاته
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عند خلـيج  Gray Galbesلرئيس في منزله الصيفي كراي كالبس ا، وكان )١
لقــد قــرأت مــا ارســلته لــي عــن ، فجــاء الــرد ســريعًا. ومفــاده: " Buzzard Bayبيــزارد 

التــي وصــلت فيــه  نفســهلبريطانيــة فــي اليــوم قضــية الحــدود بــين فنــزويال وغويانــا ا
وانـه ليــؤدي الـى نتيجــة مؤكـدة علــى …انـه افضــل شـيء قرأتــه علـى االطــالق…الـيَّ 

انـك …عدم قدرة بريطانيا على االلتفاف على االفكار التي طرحتهـا عـن مبـدأ مـونرو
تحلل الكثير مما فيها وتضعها حسب مـا اظـن، علـى أفضـل واكثـر القواعـد دفاعيـة، 

وبالطبع، فـأن لـديَّ بعـض المقترحـات وطالمـا كـان …ًا كل من سبقك وسبقنيمتجاوز 
لــدي الكثيــر منهــا، والــبعض منهــا ذو اهميــة قليلــة، وُأخــرى اقتــرح فيهــا اخــذ االمــور 

وعلــى ايــة حــال، فأقــل مــا أصــف هــذه . واختــتم رســالته بــالقول: ")70F٢("بالرويــة والهــدوء
 .)71F٣(") أنج٢٠المذكرة بأنها مسدس من عيار (

واغلــب الظــن، ان بعــض الــوزراء اطلعــوا علــى المــذكرة قبــل ان يتســلمها الــرئيس،      
بهــا، غيــر ان المــؤرخ االمريكــي بــالك  تمــن اللغــة التــي كتبــ خففــواومــن المحتمــل انهــم 

ان اولني قد بعث المـذكرة الـى سـفير الواليـات المتحـدة يخالف هذا االعتقاد بـالقول: "
وبسـرية تامـة، وحتـى فـي  ١٨٩٥رين مـن تمـوز االمريكي في لندن بايارد في العشـ

                                                                                                                                                                      
 
(1) Ferrell, op.cit, P. 338. 
(2) Quoted in: Ibid. 
(3)Faulker, Haroid Underwood, American Political and Social History, 
(NewYork, 1963), P. 514. 
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ــات  ــوق بهــم، تعــرف محتوي ــة مــن المســاعدين الموث ــط قل ــت فق ــة، كان وزارة الخارجي
 .)72F١("المذكرة
وقـــدر تعلـــق االمـــر بهـــذه المـــذكرة، وبـــالنظر ألهميتهـــا التاريخيـــة فـــي الدبلوماســـية      

النظـر االمريكيـة توقف عنـدها، تتـألف المـذكرة مـن قسـمين، االول: وجهـة ناالمريكية سـ
والثــــاني: مناقشــــة مبــــدأ مــــونرو وٕامكانيــــة  ،فنزويلــــي-حيــــال الخــــالف الحــــدودي االنكلــــو
(تطبيقــه علــى خــالف الحــدود هــذا
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. فيمــا يخــص القســم االول مــن المــذكرة، فقــد اشــار )٢
ــــق وجهــــة النظــــر  ــــى وف ــــائم عل ــــف الق ــــة مــــن المقومــــات المهمــــة للموق ــــى جمل ــــي ال اولن

Pاالمريكيـة

)
74F

٣(
Pر اولنـي علـى غمــوض المطالـب فـي الخـالف بـين بريطانيــا ، إْذ شـدد الـوزي

ــــة فنــــزويال مــــن الجانــــب اآلخــــر، ناهيــــك عــــن التبــــاين فــــي قــــوة  مــــن جانــــب، وجمهوري
ق والوســـائل ائـــالمطاليـــب ففنـــزويال مـــثًال، كانـــت تأمـــل ان يســـتجاب لمطلبهـــا عبـــر الطر 

 مــع خصــمها ســواء بشــأن موضــوع الخــالف او بشــأن ة فقــط، ومــن خــالل اتفــاقيالســلم
التحكيم. فضًال عن ذلك، الخـالف مـع مطالـب متغيـرة مـن جانـب بريطانيـا، وجـدت او 

، بـذلت فنـزويال جهـودًا لرسـم الحقبـةكانت موجودة ألكثر من نصف قـرن، وخـالل تلـك 
قرار مشـترك لخـط حـدود إحدودها عبر اتفاق، إال انهـا لـم تـنجح فحاولـت عبثـًا الظفـر بـ

التحكـــيم. بينمـــا كانـــت بريطانيـــا دائمـــًا، الـــى ت تقليـــدي، ففنـــزويال ولمـــدة ربـــع قـــرن، ســـع
وعلى نحو متواصل ترفض التحكيم، إال اذ تخلت فنزويال عن جزء كبيـر مـن مطلبهـا، 
وان تضمن لنفسها حصة كبيرة من االقليم موضوع الخالف. ثـم يناشـد بريطانيـا قـائًال: 

، وعبـــر واخيـــرًا وعبـــر المســـاعي الحســـنة، وبنـــاًء علـــى طلـــب الحكومـــة الفنزويليـــة"
المناشدة في استئناف العالقات الدبلوماسية بين الدولتين، وعبر عـرض الجهـد مـن 
اجل تحكـيم خـالف الحـدود، وعبـر التعبيـر عـن اهتمامهـا الكبيـر الـذي يسـتقطبه أي 
اصــرار غيــر شــرعي للعــدوان البريطــاني علــى اقلــيم فنــزويال، فــأن حكومــة الواليــات 

ــا والــى ا لعــالم، بــأن الخــالف يمــس كــل مــن شــرفها المتحــدة، قــد اوضــحت لبريطاني
 .)75F٤("ومصالحها، وعليه ال يمكن الركون الى استمرار هذا الخالف

                                                           
(4)  Blacke & Bark, op.cit, P. 372. 
(1) Ferrell, op.cit, P. 339.    
(2) Baily, op.cit, P.373. 
(3) Link & Leary, op.cit, Vol.2, Doc.No 1, PP.46-47. 
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ان دقــة االســتمرار فــي تحليــل الموقــف، قــد اســتوجب ان واضــاف اولنــي قــائًال: "     
تحدد الواليات المتحدة، ماهية تلك المصالح، وما يسـتلزمه مـن تحـرك، واجبرهـا فـي 

دى يكون تدخل الواليـات المتحـدة فـي الخـالف بـين الطـرفين، مـا ان تقرر الى أي م
يهم فقط بريطانيا العظمى وفنزويال، وان تقرر مدى التحمـل فـي ان تـرى بـأن وحـدة 

 .)76F١("االقليم الفنزويلي، لم تضعف بذريعة خصمها القوي
(قـــدر تعلـــق االمـــر، بالقســـم الثـــاني مـــن المـــذكرة، فقـــد نـــاقش مبـــدأ مـــونرو     

77F

، وقبـــل )٢
توقــف نفنزويليـة -تحليـل مبـررات اولنــي لتطبيـق مبـدأ مــونرو علـى ازمـة الحــدود االنكلـو

 James Monroعند بنود هذا المبدأ الذي هو عبارة عن رسالة للرئيس جـيمس مـونرو 
)
78F

) وصـــاغها وزيـــر خارجيتـــه جـــون كوينســـي ادامـــز ١٨٢٥آذار  ٤-١٨١٧آذار  ٤( )٣
John Guincy Adams )79Fــــــى ١٨٢٥ر آذا ٣-١٨١٧آذار  ٥( )٤ ) وأرســــــلت ال

، الــذي ُيعــد ُمنطلــق السياســة ١٨٢٣الكــونغرس االمريكــي فــي الثــاني مــن كــانون االول 
الخارجيــة االمريكيــة لمـــدة قاربــت القــرن وربـــع القــرن، وأكــدَّ فيهـــا ان الواليــات المتحـــدة، 
ومنذ الحروب النابليونية، التي اندلعت في أثر الثورة الفرنسـية، كانـت بعيـدة تمامـًا عـن 
أيــة تــدخالت فــي الشــؤون االوروبيــة، لــذا كانــت تأمــل ان ُتعامــل بالمثــل، وان ال تتــدخل 

ان هنـــاك اختالفـــًا جوهريـــًا بـــين النظـــام و الـــدول االوروبيـــة فـــي شـــؤون امريكـــا الجنوبيـــة. 
                                                           

(1) Quoted in: Link & Leary, op.cit, Vol.2, Doc.No 1, PP.46-47. 
 ملزيد من التفاصيل عن مسوغات مبدأ مونرو وكيفية صدوره. ينظر: )٢(

May, Ernostr., The Making of the Monro Doetorine, (Harvard Univerisity 
Press, 1975). 

وخــدم يف اجلــيش اثنــاء  ١٧٥٨نيســان  ٢٨مــونرو: الــرئيس اخلــامس للواليــات املتحــدة االمريكيــة، ولــد يف فرجينيــا يف  )٣(
،  ١٧٩٤-١٧٩٠ام)، وبــني االعــو ١٧٨٧-١٧٨٦حــرب االســتقالل، مث عمــل قريبــاً مــن جفرســون اثنــاء املــؤمتر القــاري (

، ارســله جفرســون اىل ١٨٠٢-١٧٩٥كــان عضــواً يف جملــس الشــيوخ عــن الــدميقراطيني، شــغل منصــب حــاكم فرجينيــا 
-         -١٨١٤، مث وزيــراً للحربيــة ١٨١١بــاريس لعقــد صــفقة لويزيانــا، عينــه الــرئيس مادســون وزيــراً للخارجيــة عــام 

 . ١٨٣١متوز  ٤لطيب. تويف يف . اطلق معاصره على فرتة حكمه (ادارة الشعور ا١٨١٥
Americanna, Vol-19, P. 370. 

 ١١يف  سست) ولد يف ماساشو ١٨٢٩آذار  ٣-١٨٢٥آذار  ٤أدامز: الرئيس السادس للواليات املتحدة االمريكية ( )٤(
ه مـن العمـر ، تلقى تعليمه يف هولندا، مث جامعة هارفـارد، عـني وزيـراً مفوضـاً للواليـات املتحـدة يف هولنـدا ولـ١٧٦٧متوز 
سنة، واصبح وزيـر للخارجيـة يف عهـد الـرئيس مـونرو، خـالل الثمانيـة عشـر االخـرية مـن حياتـه ظـل عضـواً يف جملـس  ٢٧

 . ١٨٤٨شباط  ١٧النواب االمريكي وعرف مبعاداته لتجارة العبيد، تويف يف 
Americanna, Vol-2, P. 146. 
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ـــُنظم السياســـية القائمـــة فـــي اوروبـــا، لـــذا ال يجـــوز فـــرض  السياســـي االمريكـــي، وبـــين ال
(ت امريكــــا الجنوبيــــةاالنظمــــة الملكيــــة علــــى جمهوريــــا

80F

. ثــــم اضــــاف، تنظــــر الواليــــات )١
المتحدة الى أية محاولة من جانب الـدول االوروبيـة لفـرض نظامهـا السياسـي علـى أي 

(هـــا وســـالمة حـــدودها"نجـــزء مـــن القـــارتين االمـــريكيتين، بمثابـــة انتهـــاك ألم
81F

. ثـــم خـــتم )٢
روبيـة، لـم تتـدخل وبوجود المسـتعمرات التابعـة، أليـة دولـة او مونرو رسالته بـالقول: "

ــه  ــت اســتقاللها، وحافظــت علي ــي اعلن ــن مــع الحكومــات الت ــدخل ولك ــن تت وســوف ل
واستقاللها لدينا على اهميـة كبيـرة، وعلـى مبـادئ العـدل، واالعتـراف المتبـادل، فأنـه 
ليس بمقدورنا اعتبار أي موقف داخلي ألغراض الضـغط او السـيطرة علـى مصـيرها 

اوروبيــة، إال بيــان عــن تصــرف غيــر ودي تجــاه  او الــتحكم بــه، مــن قبــل أيــة دولــة
 .  )82F٣("الواليات المتحدة

اما الموقف البريطاني تجاه مبـدأ مـونرو، فيعتقـد المـؤرخ البريطـاني شـارلس ويبتـر      
Charles Webeter صـــدر تحــت غطـــاء االســـطول البريطـــاني، ألن  "ان مبــدأ مـــونرو

قدر اسـتناده الـى موقـف بريطانيـا بحدة، للواليات المت المبدأ لم يكن يستند الى قوة ذاتية
المؤيــد بــالقوة لمــا دعــا اليـــه مــونرو. إْذ اســتفادت بريطانيــا مـــن المبــدأ فــي بقــاء اســـواق 

بتحقيــــــق مكاســــــب أفــــــادت و امريكــــــا الجنوبيــــــة مفتوحــــــة امــــــام الصــــــناعات البريطانيــــــة، 
أكيــدًا سـتراتيجية نتيجــة لقـدرة اســطولها وسـيادته علــى البحـار والمحيطــات فـي العــالم. وت

اســتولت و لـذلك اصــبح لبريطانيـا رغــم مبـدأ مــونرو صـوت فــي احـداث امريكــا الجنوبيـة. 
همًا عند الطـرف مالتي تحتل موقعًا ستراتيجيًا  Fokland Islandsعلى جزر الفوكالند 

(الجنوبي للقارة االمريكية
83F

٤(. 
                                                           

يتكلم عن تعارض امللكيات االوروبية مع اجلمهوريات الالتينية ان  من اجلدير بالذكر، ان الرئيس مونرو يتناسى، وهو )١(
) واملكسيك مل يكن نظامهما مجهورياً وامنا ملكياً، وفيمـا بعـد ١٨٣١-١٨٢٢الربازيل امرباطورية يف عهد بيدرو االول (

 دميقراطية.   نسيت الواليات املتحدة، ايضاً ان االنظمة اليت تدعمها يف امريكا اجلنوبية مل تكن بالضرورة
(2) The Monroe Doctrine, December2, 1823,  Commager, op.cit, Vol.1, 
Doc.No-127 , PP. 235-237. 
(3)  Quoted in: Commager, op.cit, Vol.1, Doc. No.127, PP.235-237. 
(4) Mowat, R.B, The Diplomatic Relations of Great Britain and the United 
States, (London, 1925), P. 81. 
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، فقـــد وبــالعودة الـــى مـــذكرة اولنــي نـــراه يســـوغ التــدخل االمريكـــي فـــي هــذا الخـــالف     
وسيط. وهو مبـدأ مسـلم بـه بصفة تتدخل دولة في خالف يخص دولتين او اكثر ولكن 

في القانون الدولي، واوضـح جوهريـًا ان الـدول قـد تمـنح لنفسـها، مثـل هـذا الحـق، متـى 
لوحـــدة االقليميـــة ل اً مباشـــر  اً كـــان العمـــل والنيـــة مـــن قبـــل أي طـــرف، ُيعـــد خطيـــرًا وتهديـــد

(للطرف اآلخر
84F

١(. 
ضوء هذا المبدأ، سوغ اولني تـدخل الواليـات المتحـدة فـي الخـالف الحـدودي وفي      

اللجنـــــة التـــــي وضـــــعته مـــــن و فنزويلـــــي، مبينـــــًا، ظـــــروف اصـــــدار هـــــذا المبـــــدأ -االنكلـــــو
. وممــا جــاء المــدة التــي تلتــهخــالل  هدبلوماســيين وقــانونيين امــريكيين فضــًال عــن تطبيقــ

قيـام أيـة دولـة اوروبيـة بـذلك سـيعد  في مذكرة اولنـي "بـأن الرغبـة ليسـت مجـردة، بـل ان
(مـن جانــب الواليــات المتحــدة تهديــدًا لمصــالحها

85F

. وحــذر اولنــي مــن مغبــة عــدم احتــرام )٢
ـــة تحجـــيم هـــذا المبـــدأ ضـــمن اطـــار محـــدود، مؤكـــدًا عـــدم  مبـــدأ مـــونرو، ورفـــض محاول

جنوبيـة، ولـيس مـن شـأنها التـدخل ال اامريكـ مـن وصاية الواليات المتحدة على أية دولـة
ان امريكــا ليســت تعهــدات هــذه الــدول مــع الــدول االوروبيــة االخــرى، وممــا قالــه: " فــي

أيـة دولـة  جانـباقليمًا مفتوحـًا ألقامـة مسـتعمرات جديـدة، ولـذلك فعـدم إحترامـه مـن 
ان تحديـد هـذا المبـدأ غيـر …اوروبية، هو موقف غير ودي حيـال الواليـات المتحـدة

ة مـن الواليـات المتحـدة االمريكيـة علـى ممكن، فهـو لـم يـدعو القامـة الحمايـة العامـ
الدول االمريكية االخرى، وال يسعى لتحرير أية دولة مـن تعهـداتها المثبتـة، بموجـب 

. وبـينَّ اولنـي )86F٣("القانون الدولي، او منع أية دولة اوروبية في فـرض تلـك التعهـدات
ي. فضـًال عـن فلسفة المبدأ المبنية على الرفض التام لتدخل اوروبـا فـي الشـأن االمريكـ

ختيارهـا شـكل الحكـم الـذي تصـبو اليـه. اايمان المبدأ العميـق بـدول امريكـا الجنوبيـة، وب
لـيس بمقـدور أيـة دولـة او  إذْ المبدأ عبـر عـن هـدٍف وموضـوع محـددين. مؤكدًا ان "

مجموعة من الدول االوروبية، ان تصـادر حـق وسـلطة ايـة دولـة امريكيـة فـي ادارة 

                                                           
(1)  Link & Leary, op.cit, PP. 47-48. 
(2) Richard Olney’s Note on the Venezuela Boundary Dispute, 20 July 1895, 
Spech and Document in American History, Byrey, Robert edited by: Vol-3, 
1865-1913, Doc. No-47, (Oxford Unvirsty.Press, 1951), PP.203-213. 
(3) Link & Leary, op.cit, Doc. No.1, PP. 47-48. 
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. ويــذكر اولنــي بــالمواقف )87F١("مصــيرها وقــدرها السياســيين ، وان تقــرر بنفســهاانفســه
، والســيما، اذا مــا عرفنــا ان رســالة مــونرو الرســالةلتــي منحتهــا بريطانيــا لهــذه االضـمنية 

 وزيـر خارجيـة بريطانيـا )George Canning )88F٢جاءت فكرتها االولى من جـورج كاننـك 
ألمن القـومي االمريكـي، ، ثم يحاول اولني ربط المبـدأ بـا)١٨٢٧شباط -١٨٢٤(ايلول 

وال تستطيع انكاره. وقد اعلن  للواليات المتحدةلذلك فأن هذا المبدأ قبل به كعرف عام 
قبــل ذلــك، فــي عهــد ادارة مــونرو، مــن انــه ال ريــب فــي اســتلهام بريطانيــا، والتــي منحتــه 

لــى فــورًا تأييــدًا تامــًا لــم يجــر ســحبه، الــذي كــان نتــاج ادارة مــونرو، وهــو مبــدأ امريكــي ع
(قدر كبير من االهمية بالنسبة لألمن ولرفاه االمريكيين

89F

٣(. 
اما عدم االقرار الرسمي لمبدأ مونرو في مجلـس الشـيوخ والنـواب، فيسـوغه اولنـي      

برسائل رجال الدولـة االمـريكيين، وبالتطبيقـات، التـي نفـذت بموجـب هـذا المبـدأ، قـائًال: 
ن الكـونغرس، الـذي بـيَن موقفـه مـن الملكيـة "وعلى الرغم من ان المبدأ لم يقر رسميًا مـ

المكســيكية التــي اقامهــا الفرنســيون، بأنهــا ال تالئــم سياســة الواليــات المتحــدة االمريكيــة. 
فيمـا عبــر مجلـس الشــيوخ عــدم اقـراره بأيــة اتصـاالت او عالقــات مــع أيـة دولــة اوروبيــة 

ن جميــــع ، ويبــــدو ا١٨٨٩فــــي الســــيطرة علــــى قنــــاة عبــــر امريكــــا الوســــطى فــــي العــــام 
االدارات االمريكية وألكثر من سبعين عامـًا، ومنـذ عهـد الـرئيس مـونرو، كانـت فـي كـل 
مناســــبة تعبــــر عــــن اهتمامهــــا بمبــــدأ مــــونرو، حتــــى ان الرؤســــاء ضــــمنوه فــــي رســــائلهم 

(وزراء الخارجيــــة االمريكيــــةو الدوريــــة الــــى الكــــونغرس 
90F

ــــدأ مــــونرو قــــوة )٤ . وقــــد مــــنح مب
                                                           

(1)  Link & Leary, op.cit, Doc. No.1, PP. 47-48. 
، وحصـل علـى شـهادته مـن جامعـة اكسـفورد، دخـل ١٧٧٠نيسـان  ١١كاننك: سياسي بريطاين، ولـد يف لنـدن يف  )٢(

 ٣١يف حكومة احملافظني الثانية برئاسة وليم دوق بورتالند ( ١٨٠٧ح وزيراً للخارجية عام بسنة، واص ٢٣الربملان وعمره 
بــني جمموعــة مــن السياســيني  ديون بونــابرت، تقلــ) وســاهم يف حتشــيد اوروبــا حلــرب نــابل١٨٠٩أيلــول  ٣٠-١٨٠٧آذار 

ب آ ٨الربيطانيني وزيراً للخارجية خالل مدة مخس سنوات، عـرف خبرباتـه السياسـية يف حتقيـق املصـاحل القوميـة، تـويف يف 
 ). ينظر:١٨٢٧آب  ٨ -نيسان ١٠رئاسة الوزارة يف ( ةبعد قرابة اربعة أشهر من تولي ١٨٢٧

Britannica, op.cit, Vol.5, P. 45. 
(3) Link & Leary, op.cit, Doc. No.1, PP. 47-48. 
(4) Ibid. 

ــــة اىل الكــــونغرس يف  ــــوده قــــد تضــــمنته رســــالته الدوري ــــدأ وبن ، ومل تشــــر اىل دعــــوة ١٨٢٣كــــانون االول   ٢واحلــــق، ان املب
ـتف  بــ ا الكـونغرس باعتبارهــا الكـونغرس للتصــويت علـى اقرارهــا، فالرسـالة شــرحاً حلالـة الشــووون الداخليـة واخلارجيــة، ـو

 =وثيقة من وثائقه فحسب.
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طبيقاتــه الســابقة، التــي زادت مــن هيبتــه، فهنــاك اتجــاه بعــد ان لمســنا ت يماســالالقــانون، 
لعــــرف عــــام امريكــــي يســــتلزم مــــن الواليــــات المتحــــدة التعامــــل كهيئــــة محلفــــين بنفســــها، 
للتحقيق من فرض السيطرة السياسية من دولة اوروبيـة مـا علـى دولـة امريكيـة مـا. وان 

ـــا وبـــين فنـــزويال بقـــى  ـــين بريطاني ـــى خـــالف الحـــدود ب ـــدأ عل دون صـــعوبة، تطبيـــق المب
ويوضح اولني وعلى نحـو جلـي، السياسـة التوسـعية التـي مارسـتها بريطانيـا فـي منطقـة 

المطلــب البريطــاني، توســع فــي  نأوأشــار الــى بــل وعــدد باالرقــام تجاوزتهــا،  ،الخــالف
لبريطانيـا  أتـاحممـا ن الـف ميـل مربـع، يوثالثـ ةمسـاحة قـدرها ثالثـ علـى ملتسنتين ليشـ

(اورينغواالشراف على مدخل نهر 
91F

١(. 
مسـألة امريكيـة  وبأن الخـالف الحـدودي هـ البريطانية تاسخر اولني من االدعاء     

الرقعـــة الجغرافيـــة لقـــارة  ضـــمن جنوبيـــة داخليـــة علـــى اســـاس ان فنـــزويال وغويانـــا، تقـــع
امريكا الجنوبية، وال دخـل للواليـات المتحـدة بهـذه المسـألة، وفنـد تلـك التبريـرات بـالقول: 

هــي دولــة امريكيــة مثــل  -غويانــا–مســتعمرة بريطانيــا فــي امريكــا الجنوبيــة "وقــد قيــل ان 
الخــــالف الحــــدودي بينهمــــا وبــــين فنــــزويال ال يمكــــن تســــويته بــــين  نَّ إخريــــات، لــــذا فــــاألُ 

مــن الجــانبين، مثــل الخــالف بــين فنــزويال والبرازيــل، او بــين فنــزويال وبــين كولومبيــا، و 
هــذا الــرأي او االحتفــاظ  يمكــن الــدفاع عــن ، فــال مســوغ للتــدخل االمريكــي، واذا كــانثــم

لــه ســهل. فبريطانيــا العظمــى كدولــة امريكيــة جنوبيــة، هــي  الســياق المنطقــي نَّ إبــه، فــ
غيــر بريطانيــا بصــفة عامــة، واذا كانــت قضــية الحــدود ال يمكــن تســويتها بطريقــة غيــر 

ة البريطانيـــة، غويانـــا البريطانيـــة بقـــدرتها المســـتقلة، ال بقـــدرات االمبراطوريـــ نَّ إلقـــوة، فـــا
ســــوف تتــــرك لتســــوية الخــــالف مــــع فنــــزويال، وأيــــة ترتيبــــات مــــن المحتمــــل جــــدًا ان ال 
تعــارض فنــزويال. غيــر ان القضــية تكمــن فــي وجــود دولــة اوروبيــة كبــرى لهــا تــابع فــي 

(ٕاال فال معنى لمبدأ مونروو امريكا الجنوبية، يسوغ التدخل االمريكي 
92F

٢(. 

                                                                                                                                                                      
= Commager, op.cit, Vol.1, Doc.No.127, PP.235-237. 
(1) Link & Leary, op.cit, Doc. No.1, P. 48. 
(2) Ibid, PP.48-49. 
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ية دولة لها مستعمرة فـي قـارة امريكيـا الجنوبيـة، اما عن المسوغات التي تسمح أل     
بالتوســع علــى حســاب جيرانهــا. فلــيس فقــط بمقــدور كــل دولــة اوروبيــة لهــا مســتعمرة فــي 

أيُّ  علـى مل ذلـكتامريكا الجنوبية، ان توسع ملكيتها في هـذه القـارة بـال حـدود، بـل يشـ
(نزال العقابإدولة اوروبية أخرى، تفعل ذلك ب

93F

١(. 
اولنــــي الــــى الفقــــرة الخاصــــة بالمســــتعمرات التــــي عالجتهــــا رســــالة مــــونرو، ويعــــود      

فنزويلــي، ويقــارن بــين البنــد -وامكانيــة تفســيرها علــى ضــوء الخــالف الحــدودي االنكلــو
ان محتـــــوى رســـــالة مـــــونرو يشـــــير الـــــى  ،الخـــــاص بالمســـــتعمرات واالدعـــــاء البريطـــــاني

د مــن كــل قوتــه ر إال اذا ُجــالمســتعمرات والتوابــع وبحــدودها آنــذاك وهــو تفســير معقــول، 
الحيوية. فبريطانيا ال يمكن عدها دولة امريكية جنوبية في اطار النظـرة المجـردة لمبـدأ 
مـــونرو، وال اذا اســـتولت بريطانيـــا علـــى االقلـــيم الفنزويلـــي ماديـــًا او فعلـــت ذلـــك توســـيع 

ســألة حــدود مســتعمراتها القديمــة بــدًال مــن ترســيخ المســتعمرة الجديــدة، فــاألختالف هنــا م
شــكل ال جــوهر. ولكــي يبــرر دعوتــه للتحكــيم، فــأن اولنــي يســبغ علــى دعوتــه الحيــاد، 
وعدم الحكم المسبق، تقرير أيهما احـق فـي ادعاءاتـه، علـى الـرغم مـن انـه اشـار سـابقًا 
الـى سياسـة التوسـع البريطانيــة. ان الواليـات المتحـدة ال يمكنهـا فــي مثـل هـذه الظــروف 

ا لتقــول، أي مــن الطــرفين علــى حــق، وأي منهمــا علــى علــى األقــل، ان تقــرر مــع نفســه
خطأ، فأنه من المؤكد فـي اطـار حقهـا فـي المطالبـة، بـأن الحقيقـة تتجلـى فـي التجربـة، 

مــن المناســب مناهضــة أي اســتيالء علــى اقليمهــا مــن بريطانيــا العظمــى  ومــن ثــم فــإن
ا كان هناك عـدوان وبعبارة ُأخرى، إْذ لم يكن للواليات المتحدة الحق في ان تقرر اذا م

بريطـــاني اوًال، علـــى اقلـــيم فنـــزويال، فمـــن الحـــق لهـــا ان تعـــارض العـــدوان الـــذي ينتهـــك 
المبــدأ ويقلــل مــن اهميتــه. وذكــرَّ بريطانيــا باألمثلــة، بــأن التحكــيم لــيس جديــدًا علــى كــل 

ل: "واظهـرت بريطانيـا، امن السياستين االمريكية والبريطانية فـي تسـوية الخالفـات إذ قـ
واقف متعددة، ميًال للتحكيم، بحيث ال يؤثر ذلك في شرفها وقوتها. ولذلك فأنهـا وفي م

حكَّمــت توســيع مــدى توابعهــا مــرتين مــع الواليــات المتحــدة، ومــرتين مــع البرتغــال، ومــرة 
بينهـا  ١٨٧٢جرى في تحكيم الحدود المائية لشـمال الغـرب عـام  فقدواحدة مع المانيا، 

                                                           
)1(  Link & Leary, op.cit, Doc. No.1, PP. 48-49. 
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ـــين الواليـــات المتحـــدة، والتح كـــيم الثـــاني، هـــو تنـــازع الســـيادة بـــين الواليـــات المتحـــدة وب
(وبريطانيا بشأن جزيرة سان جوان

94F

، والذي اتفق الطرفـان علـى ان يتـولى التحكـيم فـي )١
هـــذه القضـــية االمبراطـــور االلمـــاني، وبقـــرار منـــه كســـبت الواليـــات المتحـــدة ســـان جـــوان 

يـه الحكـم القضـائي وعدد من الجزر الصغيرة قرب ساحل فانكوفر، نتيجـة لمـا نـص عل
 ١٨٧١معاهـدة واشـنطن لعـام  كمـا نصـتمن ان القنال يقسم القارة من جزيرة فـانكوفر 

يعنــي قنــاة هــارو ولــيس قنــاة روزاريــو، وكــان الموقــف البريطــاني قبــل التحكــيم، اســتند و 
الى ان االنصاف يستلزم، ان يكون في مصلحتها، ألن القـرار الـذي كـان فـي مصـلحة 

جــرد الرعايــا البريطــانيين مــن حقــوق االيجــار الــذي يتمتعــون بــه مــن  الواليــات المتحــدة،
(وقت آلخر

95F

٢(. 
ونـــاقش اولنـــي الموقـــف البريطـــاني صـــاحب الصـــبغة التوســـعية بأســـلوب تهكمـــي،      

ان بريطانيــا تطالــب بحقهــا فــي حصــة مــن االقلــيم المتنــازع عليــه، يتوجــب مشــيرًا الــى 
نها ال تقف على شـيء سـوى مـا إكيم، وٕاال فاالقرار به قبل ان تبدي موافقتها على التح

علـــى  لي: ســـوف لـــن تحصـــبـــالقول تملكـــه غويانـــا، وهـــي تخاطـــب فنـــزويال فـــي الجـــوهر
بريطانيــا العظمــى ال اوافــق، وســتكون فرصــتِك فــي الحصــول  اشــيء عبــر معاهــدة فأنــ

على حصـة عبـر التحكـيم فقـط، اذا وافقـت اوًال، علـى التخلـي عـن بقيـة الحصـص لـي، 
ل اولنـــي متعجبـــًا" "ال يفهـــم كيـــف يمكـــن الـــدفاع عـــن موقـــف ءوهنـــا يتســـا وكمـــا ارغـــب.

كهـذا مـع حـب العدالـة، والعمـل بنشـاط لرفـع لوائهـا،  فم موقـءكهذا، وال يفهم كيف يتـوا
وهمـــا مـــن ابـــرز خصـــائص ومميـــزات العـــرق  !وعلـــو كعبهـــا فـــي العالقـــات بـــين الـــدول

الحـرة، فالمكسـب االقليمـي عــن  االنكليـزي. انـه فـي الحقيقـة تجريـد لفنــزويال مـن ارداتهـا
طريــق العقــل افضــل مــن الكســب عــن طريــق القــوة، اذا حصــل االحــتالل عبــر القــوات 
البريطانية، او جرت تغطيته باالساطيل البريطانية. لـذا يبـدو مـن المسـتحيل، ان يكـون 

                                                           
 اصيل عن خالف سان جوان ينظر:وملزيد من التفمن االطروحة ) ٢٢ينظر ص(  )١(

Ferrell, op.cit, P. 294. 
 ومعاهدة واشنطن ينظر:

The Treaty of Washingtone (1871), Rappaport., op.cit, PP. 111-114.  
(2) Link & Leary, op.cit, Doc-No.1, PP. 49-50. 
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لموقــف نفســه يتوافــق االواليــات المتحــدة، أو ان  لــدنموقــف بريطانيــا موضــع قبــول مــن 
توســع حــدود غويانــا البريطانيــة، فــأن هــذا يُّعــد بنظرنــا غــزوًا واحــتالًال لالقلــيم  مــع نتيجــة

(من الناحية الجوهرية
96F

١(. 
ان الدول المسيحية المتحضرة، تتعامـل واستحضر أولني العامل الديني، قائًال: "     

ا، التـي تـنظم ادارة الشـعوب، نفسـه مع بعضـها الـبعض، بصـورة جوهريـة، بالمبـادئ
ظمت ثقافتها، كلما ادركت كل دولة بأن مصـالحها الدائميـة حكمـًا مـن قبـل وكلما تعا

الُبعـــد، وثالثـــة آالف ميـــل مـــن ". ثـــم اضــاف قـــائًال: "مبـــادئ ثابتـــة لحقـــوق والعدالـــة
 .  )97F٢("المحيط تجعل أي اتحاد بين الواليات المتحدة واوروبا شاذ وغير مالئم

ه هو ان بريطانيا عندما شرعت بتأسـيس ما تقدم، فأن ما اراد اولني ان يقوللوفقًا      
عـــد يُ ثـــم رفضـــت التحكـــيم، فـــأن هـــذا الـــرفض  -فنـــزويال–حـــدودها ضـــد دولـــة ضـــعيفة 

ان الواليـات المتحـدة انتهاكًا لمبدأ مونرو، وخلصت المذكرة الى توجيه تحـذير مـبطن "
هي اليوم عمليًا، صاحبة السيادة في هـذه القـارة، وهـي تـروم تطبيـق القـانون حيـال 

موضوعات التي تهدد مركزها فيها. لماذا ؟ انه ليس بسبب نقاء الصداقة، وحسـن ال
ببســاطة، لــيس بســبب خصائصــها المثاليــة العليــا  هن تشــعر بهمــا، وانــيالنيــة، اللتــ

كدولــة متحضــرة، وال بســبب الحكمــة، والعــدل، والتواضــع الــذي يميــز تعامــل الواليــات 
عهـا المنعـزل الـذي يجعـل منهـا سـيدة المتحدة. انها بسبب، مواردها المصاحبة لموق

 .)98F٣("الموقف، والمانع العملي ضد أية دولة أو مجموعة من الدول
وخــــتم رســــالته بالطلــــب مــــن بريطانيــــا الــــى قــــرار محــــدد، فيمــــا اذ كانــــت بريطانيــــا      

ان لخـالف. وبنبــرة تهديـد جليــة، مضــيفًا "امسـتعدة للموافقــة علـى التحكــيم العـام، وفــض 
واذا خــاب …الــرئيس. هــو ان تكــون بريطانيــا الــى جانــب التحكــيم االمــل الــذي يحــدو

امله فـي ذلـك، فالنتيجـة ال يمكـن توقعهـا، ولكنهـا ستشـكل عائقـًا كبيـرًا فـي مسـتقبل 
وبـــين بريطانيـــا العظمـــى. ان رغبـــة  -الواليـــات المتحـــدة–العالقـــات بـــين هـــذا البلـــد 

                                                           
(1) Link & Leary, op.cit, Doc-No.1, PP. 49-50. 
(2)  Ibid. 
(3) Quoted in: Ibid, PP.50-51. 
 



   امريكي بشأن أزمة الحدود الفنزويلية-الخالف االنكلو                         الفصل الثاني

 ١٣١ 

لموضــوعات امــام الــرئيس ان يكــون موعــد الــرد مبكــرًا، حتــى يــتمكن مــن بســط كــل ا
 .)99F١("الكونغرس في رسالته الدورية القادمة الى الكونغرس

 لماذا تأخر الرد البريطاني؟            
انقضــــت اربعــــة اشـــــهرقبل اســــتالم رد ســــالزبوري. ألن المـــــذكرة االمريكيــــة كانـــــت      

مؤلفــة مــن قرابــة العشــرة آالف كلمــة، ممــا اســتلزم ذلــك  فهــيمطولــة بشــكل مبــالغ فيــه، 
تهــا. ان اللــورد ســالزبوري الــذي شــكل وزارتــه المحافظــة الثالثــة قبــل ءالتــآني بقراو ايــة العن

(اســابيع مــن وصــول الرســالة
100F

 ٢٨( رئاســة الــوزراء تمثــل ب، فقــد حمــل عبئــًا مزدوجــًا، )٢
 ١ -١٨٩٥حزيـــــــران  ٢٨)، ووزارة الخارجيـــــــة  (١٩٠٢تمـــــــوز  ١١ -١٨٩٥حزيـــــــران 

الجديــــدة، لــــم تكــــن مشــــغولة بالشــــأن ن الحكومــــة إفــــ مــــن ثــــم). و ١٩٠٠تشــــرين الثــــاني 
الــداخلي فحســب، بــل وهنــاك ضــغط المشــاكل فــي كــل مكــان مــن ارجــاء االمبراطوريــة، 
ناهيك عن شيء من ضعف الكفاءة في الخارجية البريطانية. وربمـا يفسـر هـذا التـأخر 
بســبب طبيعــة وخطــورة الموضــوع، ومــن المعتقــد، أن مســاعدي الســيد ســالزبوري، كــان 

االزمــة فــي هــذا الــرد، متجنبــين مبــادئ التحكــيم التــي أقــرت  تســوىبــأن  هم األمــل،و يحــد
(١٨٧٢في مؤتمر جنيف عام 

101F

٣(. 
امــا فيمــا يخــص موقــف الــرئيس االمريكــي والكــونغرس مــن هــذا التــأخير، فــيمكن      

ـــدما كـــان  ـــرد البريطـــاني، عن ـــرًا مـــن عـــدم تلقـــي ال ـــرئيس كليفالنـــد، كثي القـــول، انـــزعج ال
ورته االعتيادية، اما اعضاء مجلـس الشـيوخ، فقـد كـرر كـل مـن لكونغرس منعقدًا في دا

الشــيخين لــودج وكــولم، دعــواتهم لتعزيــز مبــدأ مــونرو، فيمــا اطلــق اعضــاء آخــرون مــن 
مجلس الشيوخ العنان لخطبهم في شـجب االمبرياليـة البريطانيـة، واألهـم مـن ذلـك كلـه، 

عـن واليـة جورجيـا،  عضـو مجلـس النـواب، L.Livingstonمحاولة ليونـادز ليفنغسـتون 
فــي ان يخــول الكــونغرس لجنــة خاصــة لفحــص خــالف الحــدود، والتوصــية بمــا يتطلبــه 

(من اجراء، إال اذا تحرك كليفالند بفاعلية
102F

، مما يعني وضع الرئيس في خطـر فقـدان )٤
المبــادرة فــي هيئــة تشــريعية ثــائرة، والحــق، ان اولنــي وزيــر الخارجيــة االمريكــي اســتنتج 

                                                           
(1) Link & Leary, op.cit, Doc-No.1, PP. 50-51. 
(2) Baily, op.cit, P. 485. 
(3) Ferrell, op.cit, P. 379. 
(1)  Blacke & Bark, op.cit, P. 373. 
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، بأن الرد البريطاني، سيكون قبل انعقاد جلسـة الكـونغرس فـي شـهر تحت طائلة األمل
(كانون االول القادم

103F

١( . 
تــأخر الــرد البريطــاني حفيظــة االعــالم االمريكــي، حتــى ان جريــدة نيويــورك  أثــار     

لبريطانيـا، ومـع ذلـك، فلـم يكـن األشهر الثالثـة هيرالد طرحت عنوانًا كبيرًا، بشأن انذار 
الــى اهللا ان  يتضــرعوناد جلســة الكــونغرس، ممــا جعــل رجــال الــدين هنــاك رد مــع انعقــ

(السالم البالد عمي
104F

٢(. 
وبعد ان فرغ سالزبوري رئيس الوزراء البريطـاني مـن قـراءة المـذكرة، شـعر بـالحيرة      

رد، السفير االمريكـي فـي لنـدن تومـاس بايـااستدعى  وعلى أثرهاازاء لغة اولني القوية، 
عيــد المــدى، يســوغ بلــم تقــدم اساســًا قويــًا  التــيمــذكرة اولنــي،  وعبــر لــه عــن دهشــته مــن

ن سياســــة عميقــــة وأادعاءاتــــه فــــي قضــــية الحــــدود بــــين غويانــــا البريطانيــــة وفنــــزويال، 
(وواســـعة للعمـــل الـــدولي ذات صـــلة بهـــذا االمـــر ُتعـــد محـــدودة نســـبياً 

105F

. ونستشـــف مـــن )٣
يعتقـد بعـدم وجـود ازمـة  تصريح رئيس الحكومة البريطانية للسـفير االمريكـي، بأنـه كـان

 دبلوماسية كافية تستدعي بعث هذه المذكرة.
جــاء الــرد البريطــاني بمــذكرتين حملتــا تاريخــًا واحــدًا فــي الســادس والعشــرين  وهكــذا     

. ففي المذكرة االولى، انكـر سـالزبوري، أي ثقـل لمبـدأ مـونرو ١٨٩٥من تشرين الثاني 
فنزويلـي. -ل االمريكي في الخالف االنكلوفي القانون الدولي أو أية أسس تسوغ التدخ

فنـــدَّ ســـالزبوري ادعـــاءات اولنـــي بشـــرعية مبـــدأ مـــونرو، وعـــده بمثابـــة قـــانون ال يمكـــن و 
 ســـالزبوري مناقشـــته، ويســـتند بـــذلك علـــى عـــدم االعتـــراف الـــدولي بهـــذا المبـــدأ، ورفـــض

ن مبـدأ كمـًا مسـبقًا سـيكون علـى حسـاب بريطانيـا فيـذكر ابأن هناك حُ  العتقاده التحكيم
الواليات المتحدة في أية اتصاالت مكتوبة ومعنونـة الـى لدن مونرو لم يجر طرحه من 

عدد من السياسيين والكتـاب  جانبمن  كانقد  تبنيهحكومات الدول االخرى، غير ان 
وكان يذكر دومًا مع االحترام والتبجيـل، وبسـبب المبـدأ …البارزين في الواليات المتحدة

ان  إال التطبيـق، وعـن االمـة العظيمـة الـذي تتبنـاه بصـفة عامـةالمميز لمن هـو واجـب 

                                                           
(2) Baily, op.cit, P. 483. 
(3) Ibid, P. 484. 
(4) Bemis, op.cit, P. 417. 
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Pلـــدولي ُأســـس علـــى الموافقـــة العامـــة للـــدولاالقـــانون 

)
106F

١(
P وعلـــى أيـــة حـــال، فـــال بيـــان او ،

خطاب مميز، وال دولة مهما تكن قويـة مؤهلـة ألن تضـمن القـانون الـدولي، مبـدأ جديـد 
ان للواليـات المتحـدة و  او بلـد آخـرلم يقر بـه ابـدًا مـن قبـل، ولـم تقبلـه حكومـة ايـة دولـة 

الحـــق كأيـــة أمـــة أخـــرى فـــي التـــدخل فـــي أي صـــراع قـــد يـــؤثر علـــى مصـــالحها، واتهـــم 
االسـتناد الـى  يكـونالمصالح، فعلـى أي مقيـاس ينبغـي ان مست هذه القضاة، فيما اذا 

مصــــداقيتها فــــي التحكــــيم، إْذ ان حقــــوقهم ســــتزداد قــــوة وســــعة بالتأكيــــد، عنــــدما يمــــس 
(ارض امريكية الصراع أية

107F

٢(. 
كـــرر ســـالزبوري وجهـــة النظـــر البريطانيـــة حيـــال خـــالف  فقـــد امـــا المـــذكرة الثانيـــة،     

ان . "موضــحاً  الحــدود، وعــارض جميــع المطالــب الفنزويليــة فــي شــرق خــط ســكومبيرغ
ــه مــع أٍي مــن القضــايا التــي تعامــل معهــا  خــالف الحــدود مــع فنــزويال، ال عالقــة ل
ة اســــتعمار مــــن دولــــة اوروبيــــة ألي جــــزٍء الــــرئيس مــــونرو. وهــــو لــــيس قضــــي

وهو ليس قضية فـرض أي نمـط او نظـام حكـومي ابتكـر فـي اوروبـا علـى …امريكي
دول امريكــا الجنوبيــة، إنــه ببســاطة حــق تقريــر حــدود الممتلكــات البريطانيــة، التــي 
تخــص العــرش البريطــاني منــذ أمــد طويــل، وقبــل ان تظهــر جمهوريــة فنــزويال الــى 

د مـــا بـــين بريطانيـــا وكنـــدا وجامايكـــا وغويانـــا، اتحـــاد طبيعـــي ان االتحـــا…الوجـــود
 .)108F٣("ومناسب، وان هذه االمبراطورية قد ُأعدت للحفاظ على هذا الواقع

ن اقوال سالزبوري رئـيس الـوزراء البريطـاني، أن المقتـرح االمريكـي غيـر نستنتج م     
اقشـة اجابـة سـالزبوري عقالني، وال يمكن تبريره بالقانون الدولي. ومهما تكـن شـرعية من

لمذكرة اولني، فال ريب، ان االول قد اخفـق فـي تقـدير االهتمـام الـذي اواله االمريكيـون 
لمبـــدأ مـــونرو. ومـــن الواضـــح ايضـــًا، ان ردَُّه امتـــاز بالالمبـــاالة ممزوجـــة بلمســـة تـــذمر. 

تجـاه الحسـم، فـأولني سـأل إن االجابـة البريطانيـة قـد سـارت باالزمـة بإفضًال عن ذلك ف
لحكومة البريطانية عن رغبتها في التحكيم، فالمطلـب الُمحـدد قوبـل بـرفض محـدد، وال ا

يمكن ان يكون موضع تسـاؤل، بـأن سـالزبوري لـم يكـن يقـدر طبيعـة الموقـف المتفجـر. 
ويبــدو ان االخيــر قــد أثــار ازمــة دبلوماســية، عنــدما فشــل فــي االبقــاء علــى مفاوضــات 

                                                           
(1) Black & Bark, op.cit, P. 371.  
(2)  Ferrell, op.cit, P. 339.  
(3) Quoted in: Baily, op.cit, P. 485. 
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ات المعاكسـة او حتـى بالـدعوة الـى مزيـد مـن مفتوحة، بأعداد شكل من اشـكال المقترحـ
في لندن توماس بايارد اخفق في اظهار خطـورة  المناقشات ويبدو ان السفير االمريكي

الموقف الى رئيس الحكومة البريطانيـة اللـورد سـالزبوري، وذلـك لـم يتـرك هـذه الحكومـة 
ن تتجاهــل حراجـــة الموقـــف فحســـب، بــل تســـبب فـــي اغضـــاب كليفالنــد، ففـــي رســـالة مـــ

ان اجابــات اللــورد ســالزبوري حيــال خــالف الســفير الــى رئيســه، كتــب بايــارد قــائًال: "
عن مزاج رائق، واعتدال فـي النبـرة،  تالحدود الفنزويلية مع غويانا البريطانية، عبر 

وان الصعوبات تكمـن فـي صـفات الحكـام والشـعب الفنزويلـي، والنتـائج غيـر محـددة 
 .)109F١("ل شؤونهممن مخاطر المسؤولية عن سلوكهم حيا

ومـــــن جانـــــب آخـــــر، شـــــعر روزفلـــــت باالمتعـــــاض ازاء ســـــوء فهـــــم بايـــــارد الكبيـــــر      
للدبلوماســية البريطانيــة، وكــذلك فشــله التــام فــي لفــت انظــار البريطــانيين حيــال التفكيــر 

(االمريكــــي بــــرفض المطــــامع البريطانيــــة فــــي الحــــدود الفنزويليــــة
110F

. وفــــي رســــالة بعثهــــا )٢
. )111F٣("رد، اصبح غنيمـة بلهـاءايبدو لي ان بايايت بقوله: "و روزفلت الى صديقه هنري 

ـــن رد لشـــقيقها: "ابايـــ ةعلـــى أيـــة حـــال، اســـرت الســـيدة روزي شـــقيقة روزفلـــت وســـكرتير  ل
ــ رد علــى افهــام رئــيس الــوزراء البريطــاني وجهــة النظــر ااتســامح مــع عــدم قــدرة باي

لـم يكـن معجبـًا  ريكـياالمان وزيـر الخارجيـة ". وقـد اجابهـا روزفلـت قـائًال: "االمريكية
ُأخـرى، ذكـر بـأن اولنـي وكـل شـخص فـي واشـنطن يشـعر  ة. وفي رسال)112F٤("رداكثيرًا بباي

رد حتــى ان احــدى الصــحف االمريكيــة هاجمتــه، ألنــه اثنــاء احــدى ابــاألزدراء حيــال بايــ
امريكيــة بشــأن الحــدود الفنزويليــة، اقتــرح -الحفــالت الرســمية، وفــي ذروة االزمــة االنكلــو

ــه رك تربيــون بــالقول: "و ملكــة فكتوريــا، فهاجمتــه صــحيفة النيويــشــرب نخــب ال ــر يفان تق
بمعنـى "، ثـم اضـاف، "الى الشجاعة الالزمة لصيانة كرامة بلده فـي الوقـت المناسـب

 .)113F٥("رد مياًال للبريطانييناآخر باي

                                                           
(1) Quoted in: Allen, op.cit, P. 544. 
(2) Ibid. 
(3) Beal, op.cit, P. 49. 
(4)  Black, Nelson Manfred, Ashort History of American Life, (NewYork, 
1952), P.117. 
(1) Ferrell, op.cit, P. 336. 
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ديكســــتر بــــركنس، رســــالة  يومهمـــا يكــــن مــــن أمـــر، فقــــد وصــــف المــــؤرخ االمريكـــ     
آخر مـرة منـذ عـام االسـتقالل، تعامـل البريطـانيون مـع  هذه كانت"سالزبوري بالقول: 

 .)114F١("االمة االمريكية بأسلوب أتسم بالفتور وحمل شيء من الغطرسة
 


 

  Juliam Pauncefoteجوليان بانسـيفوتالسفير البريطاني فـي واشـنطن السـير سلم      
)
115F

رد ســالزبوري ألولنــي فــي مقــر الخارجيــة االمريكيــة فــي الســادس مــن كــانون االول  )٢
١٨٩٥)

116F

عرض بدوره فحوى الرد البريطاني على الـرئيس صـباح اليـوم التـالي،  ذي، ال)٣
وحين طالع الرئيس كليفالند، مذكرتي رئيس الحكومة البريطانية، ابـدى امتعاضـًا كبيـرًا 

(ان اولنـــي قـــد صـــاغ خطوطهـــا العامـــةوقـــد امضـــى الليـــل ألعـــداد رســـالة، كـــ
117F

. تبتـــدئ )٤
رســـالة كليفالنـــد للكـــونغرس بـــالرد علـــى ادعـــاء اللـــورد ســـالزبوري، بـــأن المطلـــب الـــراهن 
ـــدأ مـــونرو،  ـــدًا فـــي اصـــرار الواليـــات المتحـــدة علـــى مب يمثـــل تطـــورًا ومـــيًال غريبـــًا وجدي

قهـــا علـــى االســـباب التـــي بـــررت لجـــوء الـــرئيس مـــونرو الـــى هـــذا المبـــدأ، ال يمكـــن تطبيو 
عقــدة خــالف خــط  وعلــى وجــه الخصــوصن اآلحالــة االمــور، التــي نعــيش فــي اطارهــا 

فنزويال. ودون التوسـع فـي مناقشـة الـرد علـى تلـك القضـايا علـى و الحدود بين بريطانيا 
فأنه ليس مـن الخطـأ االفتـراض، بـأن المبـدأ الـذي نحـن بصـدده، حد تعبير كليفالند "

النســبة لســالمنا وأمننــا كأمــة، وحيــوي الــى وحــدة ، تنفيــذه مهمــًا بنقــوي ويســير، أل 
تقاليــدنا الحــرة، والحــافظ الثابــت لشــكل حكومتنــا المميــز. واذا كــان ميــزان القــوى هــو 

                                                           
(2) Ibid. 

يف  Marlborough. درس احلقـوق يف كليـة مـارلبورغ ١٨٢٨أيلـول  )١٣(بانسـيفوت: دبلوماسـي بريطـاين، ولـد يف املانيـا يف  )٣(
، عمــل ســكرترياً لــوزير املســتعمرات الســري صــاموئيل مولســورث، عمــل مــدعياً عامــاً يف ١٨٥٢بــاريس وجنيــف، زاول احملامــاة عــام 

. مث مســــاعداً قانونيــــاً لــــوزير اخلارجيــــة ١٨٧٦-١٨٧٢ Leeward. وقاضــــياً يف جــــزر ليــــورد ١٨٦٢غ كونــــغ عــــام مســـتعمرة هونــــ
عــام  ). مثــل بريطانيــا يف مــؤمتر الســالم١٩٠١-١٨٩٣. اول ســفري لربيطانيــا يف الواليــات املتحــدة (١٨٩٣-١٨٨٢بشــكل دائــم 

 ٢٤. تــويف يف ل االحتكــام اليهــا يف حــاالت معينــة إلزاميــاً يف هــاغو اقــرتح فيهــا تشــكيل حمكمــة دوليــة لفــض النزاعــات وجعــ ١٨٩٩
 . ينظر:١٩٠٢مايس 

Americana, Vol.2, P. 573. 
(4) Blacke & Bark, op.cit, P. 374. 
(5) Baily, op.cit, P. 485. 
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تمامــًا، الســبب فــي القلــق والغيــرة بــين حكومــات العــالم القــديم، واألذعــان فــي عــدم 
ف الــراهن؟ لمــاذا ال يستحضــر تطبيقــه فــي الخــال"ل كليفالنــد ء". ويتســاتــدخلنا المطلــق

ـــــيم  ـــــى اقل ـــــد اســـــتولت عل ـــــر توســـــيع حـــــدودها، ق ـــــة وعب ـــــة اوروبي ـــــت دول  احـــــدىإذا كان
الجمهوريــات المجـــاورة لنــا خالفـــًا ألرادتهـــا وحقوقهــا، فأنـــه مـــن الصــعب مشـــاهدة ذلـــك، 
لماذا ال تقوم تلك الدولـة ايضـًا بفـرض نظامهـا فـي الحكـم علـى االقلـيم المسـتولى عليـه 

حركــة االطـــراء، التــي اعلـــن الــرئيس مـــونرو بأنهــا ســـتكون مــن قبلهــا فـــي القــارة ؟ انهـــا 
خطرًا علـى سـالمتنا وأمننـا، وسـوف لـن يكـون هنـاك، اذا كـان النظـام االوروبـي قـد ُحـدَّ 

 .)118F١("بوساطة توسيع الحدود او بطريقة أخرى
منطلقــًا فــي صــياغة السياســة الخارجيــة  بوصــفهمبــدأ مــونرو  ةبــرر كليفالنــد شــرعي     

ادعــاءات اللــورد ســالزبوري بعــدم امكانيــة تنفيــذ احكــام هــذا المبــدأ علــى  االمريكيــة وفنــد
بأننـــا ســـوف لــن نبحـــث فـــي تطبيــق مبـــدأ مـــونرو علـــى الــذي أكـــد خــالف الحـــدود هـــذا، 

ــــق ــــدولي وردد  ؛الخــــالف المعل ــــادئ القــــانون ال بســــبب عــــدم تضــــمينه أي مبــــدأ مــــن مب
ناقشه له خصوصية، وقضـية من الناحية العملية، فأن المبدأ الذي نكليفالند قـائًال: "

ــي اجنــدة  ــم يفســح المجــال لهــا، وان بكلمــات عــدة، ف ــات المتحــدة، ول تخــص الوالي
القانون الدولي، ومنذ ذلك الحين، في المؤتمرات الدولية، كل دولـة مؤهلـة بـالحقوق 
التي تخصها. واذا كان تطبيق مبـدأ مـونرو، وهـو أمـر نطالـب بـه بأنصـاف فسـيأخذ 

 .)119F٢("نون الدولي وبشكل مؤكدمكانه في اجندة القا
وجد مبدأ مونرو االقرار به فـي مبـادئ القـانون الـدولي، التـي ُأسسـت علـى نظريـة      
علـــى ثقـــة  والحكومـــة االمريكيـــة كـــون لكـــل دولـــة حقـــوق محميـــة، ومطالـــب محققـــةيأن 

ا حقوقـًا واضـحة ومطالبـًا غيـر مشـكوك هتامة، من انه، وبعد سن هذا المبدأ، صارت ل
 يمكن تجاهلها في الرد البريطاني، بينما لم يعترف رئـيس الحكومـة البريطانيـة فيها، وال

ـــذلك، فـــ ن الواليـــات إبتطبيـــق مبـــدأ مـــونرو علـــى حـــاالت القضـــايا الراهنـــة. وتوضـــيحًا ل
المتحـــدة ســـتقاوم هـــذا المنحـــى، اذا عزمــــت، وكـــرر كليفالنـــد علـــى مســـامع المشــــّرعين 

                                                           
(1) Quoted in: Cleveland’s Message on the Venezuela Boundary Controversy, 
Commager, op.cit, Doc.No.340, PP. 173-174. 
(2) Quoted in: Ibid. 
 



   امريكي بشأن أزمة الحدود الفنزويلية-الخالف االنكلو                         الفصل الثاني

 ١٣٧ 

قهــا فــي مــذكرة الــى الجانــب البريطــاني، االمــريكيين مســوغات وزيــر خارجيتــه التــي اطل
مســتخدمًا المســوغات ذاتهــا، إْذ رددَّ ان الــرئيس مــونرو تبنــى سياســة حضــت بتعــاطف 

 مـن رغمعلى الـو الحكومة البريطانية في ذلك التاريخ. واضاف موضـحًا، " لدنتام من 
الكثيــر مــن  اتفــقان لغــة الــرئيس مــونرو، اتجهــت حيــال تحقيــق االهــداف، التــي 

انيين على انهـا مقيـدة. مـرة اخـرى انهـا حكومـة صـاحبة الجاللـة، كانـت علـى البريط
اتفــاق تــام مــع عــرض الــرئيس مــونرو، مــن أن أي ترســيم جديــد للتوزيــع االقليمــي 
الموجود في القارة. والذي من شـأنه تحقيـق مكاسـب فـي جانـب ايـة دولـة اوروبيـة، 

ذي نناقشـه، واضـحًا سوف لن يكون موضع ترحيب واستحسان. اعتقـد ان المبـدأ الـ
التطبيـق  هوراسخًا، وتأسس وفقًا العتبـارات جوهريـة، واسـتلزمه امننـا ورفاهيتنـا، انـ

 . )120F١("التام في ظروفنا الراهنة
التي يحملهـا البريطـانيون حيـال فنـزويال، وبخاصـة  النياتوشكك كليفالند بطبيعة      

ريكيـة مـن المطالـب الحدوديـة اذا ما عرفنا الشك والريبة التي نظرت بهـا الخارجيـة االم
البريطانيــة ســابقًا، وتســاءل كليفالنــد فيمــا اذا كانــت بريطانيــا تبحــث فــي اطــار مطلبهــا 
الحــدودي، وتوســيع ممتلكاتهــا فــي هــذه القــارة بــدون حــق او مجــرد البحــث عــن تثبيــت 
حدود ما تمتلكه فيها. ولذلك اقترحت هذه االدارة على الحكومـة البريطانيـة اللجـوء الـى 

الموقـــف االمريكـــي بخصـــوص  مـــن ثـــم فـــإنلتحكـــيم وســـيلًة مناســـبة لتســـوية القضـــية، و ا
الحكومـــة  رفضـــتهبـــأن هـــذا المقتـــرح الخـــالف قـــد جـــرى توضـــيحه. ويضـــيف قـــائًال: "

. وقـد عبـرَّ )121F٢("البريطانية على خلفية الظروف، وكما يبدو لي كان بعيدًا عـن االقنـاع
انها لخيبـة امـل لمتعمد لمقترح التحكيم. "عن امتعاضه الشديد ازاءاالغفال البريطاني ا

عميقــة مــن ان هــذه المناشــدة، المقرونــة بــدوافع مشــاعر الــود حيــال كلتــا الــدولتين، 
والتي خاطبت حاسة العدل، وشـهامة واحـدة مـن الـدول الكبـرى فـي العـالم، والمسـت 

لقـد عملـت بـأخالص …عالقاتها بدولة صغيرة وضعيفة لن تثمـر عـن نتـائج ايجابيـة
والعـرض الــراهن …سـنوات لحمــل بريطانيـا فـي احالــة هـذا الخـالف الــى التحكـيممنـذ 

                                                           
(1) Commager, op.cit, Doc.No.340, PP. 173-174. 
(2)  Ibid. 
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لبريطانيــا لــم يكــن بعيــدًا عــن قبــول الفنــزويليين بــه. وعلــى ايــة حــال، فــأن الواليــات 
 .)122F١("المتحدة لن تعارض، اية تسوية عادلة لخالف الحدود، اذا اتفق الجانبان عليه

ـــرئيس كليفالنـــد مســـعى بـــالده لتســـ ســـوغ      وية الخالفـــات عبـــر التحكـــيم، وطبيعـــة ال
االجراءات الواجب اتباعها، في اعقاب وصول المطلب الفنزويلي في عـرض الخـالف 

ــــف لــــه الــــى طريــــق مســــدود بقولــــه: " علــــى التحكــــيم، والتأييــــد االمريكــــي أرى ان الموق
ــى درجــة، توجــب علــى  ــد وصــل الخــالف ال ــر. وق ــى دون تغيي ــي ســوف يبق الفنزويل

ــات المتحــدة  ــٍد واٍف الوالي ــر المصــير، مــع تأيي ــي  لســلطتهااتخــاذ االجــراءات لتقري ف
ــك  ــا، وتحقيــق ذل ــين جمهوريــة فنــزويال وبــين بريطاني معرفــة حقيقــة خــط التقســيم ب
يســتلزم التعامــل بعنايــة وعــدل مــع جميــع القــرائن، والســجالت، والحقــائق، والوثــائق، 

 .)123F٢("التي يستند اليها كل طرف
ر االمريكــــي لتســــوية الخــــالف، وبعــــد ان اســــتنفذت لخــــص كليفالنــــد وجهــــة النظــــ     

الواليـات المتحــدة وســائلها لحمـل بريطانيــا التخلــي عـن تعنتهــا حيــال التحكـيم فــي رســالة 
وضـمنها المطالبـة  ١٨٩٥بعثها الـى الكـونغرس بتـاريخ الثـامن عشـر مـن كـانون االول 

ـــة حكوميـــة تقـــوم بمهمـــة التحقيـــق وترســـيم الحـــدود ـــه ســـلطة تشـــكيل لجن ، وناشـــد بتخويل
الكونغرس بتخصيص ما يكفي من المبالغ المالية لاليفاء بمستحقات عمل هـذه اللجنـة 

الحكومـــة، التـــي تقـــوم بكـــل مـــا هـــو ضـــروري فـــي التحقيـــق  مـــنينهـــا يالتـــي ســـيجري تع
بــل بــه، والكتابــة عــن القضــية بــدون تــأخير. ومتــى صــاغت البعثــة تقريرهــا الختــامي، وقُ 

واجـب الواليـات المتحـدة، ان تقـاوم بكـل الوسـائل التـي  فسيكون وفقًا لرأي كليفالند، من
وسعها العدوان على حقوقها ومصالحها، واستيالء بريطانيا العظمـى أليـة اراضـي، في 

 تاو بسـط سـلطان حكومتهــا علـى أي اقلــيم، يتقـرر بعـد التحقيــق بأنـه يــدخل فـي ســلطا
(مة الفنزويليةو الحك

124F

٣(. 
تحملــــه وبأصــــرار، المســــؤولية التامــــة عــــن  واعلــــن الــــرئيس كليفالنــــد فــــي رســــالته     

المشـــاكل التـــي ربمـــا ســـتؤول الـــى الحـــرب، ثـــم ناشـــد البريطـــانيين باالســـتجابة لـــدعوات 
عندما وضعت الرسالة، كنت واعيًا للمسؤولية بصـورة التحكيم، واختتم رسالته قائًال: "

                                                           
(1) Commager, op.cit, Doc.No.340, PP. 173-174.  
(2) Ibid. 
(3)Ibid. 
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، تامة، وادرك عواقب الرفض البريطاني، غيـر انـي مصـٌر علـى اعتقـادي، ومـع ذلـك
فـــأني راســـخ اليقـــين، مـــن انـــه لشـــيء مـــؤلم، ان يفكـــر الشـــعبان الناطقـــان باللغـــة 
االنكليزية، بطريقة ُأخرى، غير طريقة التنافس الودي في مسيرة الحضـارة والسـالم، 

ــاك اشــد ــة وليســت هن ــة صــغيرة، لألذعــان  نكب ــار دول ــام أمــة عظيمــة ، ألجب مــن قي
مـــن ثـــم خســـارة الشـــرف والكرامـــة و  والظلـــم، واالفتقـــار الـــى احتـــرام الـــذات والشـــرف

 .)125F١("الوطنية، والتي تحمي وتدافع عن اماني وعظمة الشعوب
ان يتبنـى سياسـة متشـددة  الـىل، ما الذي دفـع الـرئيس كليفالنـد ءورب سائل يتسا     

 ازاء خالف الحدود؟ وكيف نظر البريطانيون الى مسألة كليفالند؟
 موقـــف الـــرئيس االمريكـــي كليفالنـــدة، أن اســـتنتج الـــرأي العـــام البريطـــاني، وبســـرع     

يمثـــل خـــداعًا سياســـيًا رخيصـــًا مـــن اجـــل الظفـــر بواليـــة ثالثـــة. بيـــد ان كلمـــات الـــرئيس 
عبــر ثبــات  تتحقــق التــي يانة المصــالح االمريكيــة المهمــةصــقناعتــه ب اظهــرتالشــديدة، 

الموقف االمريكـي فـي خـالف الحـدود هـذا. ومـن جانـب آخـر، سـرت الـروح االمبرياليـة 
(في ارجاء الواليات المتحدة، وهو ما ال يستطيع الرئيس كليفالند الحد من تأثيراته"

126F

٢(  . 
أن عالقــــة رئــــيس االدارة الديمقراطيــــة كليفالنــــد بــــالكونغرس ذي االغلبيــــة ويبــــدو      

الجمهورية، لم تكن ودية في الغالب. غيـر ان اللغـة القويـة للـرئيس فـي رسـالته االخيـرة 
سـيه الشـيوخ والنـواب الـى االقـرار باالجمـاع علـى تخويـل الـرئيس بمجل الكونغرسدفعت 

ســلطة تعيــين اللجنــة التــي ينشــدها، وتخصــيص مبلــٍغ مقــداره مائــة الــف دوالر، لتغطيــة 
(نفقات عمل لجنة التحقيق في خالف الحدود

127F

٣(  . 
 السـيما بعـد ازديـاداقرار الكونغرس بمثابـة اعـالن حـرب  جاءال نغالي في القول،      
سـادت  والتيمن الدعوات االمريكية للذهاب الى الحرب، اذا تطلب االمر ذلك،  موجة

قادهـــا روزفلـــت ولـــودج، مســـتغلين و رســـالة كليفالنـــد لالـــبالد خـــالل األســـبوعيين التـــاليين 
إن مــن واجــب الواليــات المتحــدة، ان تقــاوم بكــل مضـمون رســالة الـرئيس التــي تـنص "

 جانـبوقها، ومصـالحها، واالسـتيالء مـن الوسائل التي في وسعها، العدوان على حق

                                                           
(1)  Commager, op.cit, Doc.No.340, PP. 173-174.  
(2)  Blacke & Bark, op.cit, P. 373. 
(3) Bemis, op.cit, P. 417. 
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. علـق روزفلـت علـى هـذا )128F١("بريطانيا العظمـى علـى أيـة اقلـيم وبسـط سـلطانها عليـه
الـــى الشـــيخ  ١٨٩٥الخـــالف فـــي رســـالة لـــه بعـــث بهـــا فـــي العشـــرين مـــن كـــانون االول 

ــين عامــًا الماضــية فــي ســالم، ان المــذابح لــودج، يقــول: " امضــى االمريكيــون الثالث
اننـي " ثـم قـال: "في الشمال على االقل ىتُنس لم الذي سببته الحرب االهليةوالتدمير 

افضــل شخصــيًا ان يحــدث القتــال عــاجًال، فلقــد اقنعتنــي صــرخات محبــي الســالم ان 
ــذين يســعون الــى تســوية " واضــاف قــائًال: "الــبالد بحاجــة الــى الحــرب ان اصــوات ال

. وسـأل لـودج فيمـا اذا  "ئزازسلمية، خصوصًا في جامعة هارفارد، تمأل نفسـه باالشـم
كان سيكتب الى مجلة هارفارد، الكومسون مقالة يشرح فيها افكاره، ويـدعو الـى بعـض 

(الوطنيــة االمريكيــة
129F

. وكــرر فــي رســالة اخــرى الــى لــودج، دعواتــه الــى القتــال. قــائًال: )٢
 يـأتي القتـال اذا كـان البـدلف…أنا أمل بأن ال يكون هناك تراجع وانهيار وسط شعبنا"

حتـى  )130F٣("منه، فلن اهتم فيمـا اذا سـتدك مـدن سـاحل البحـر ام ال، سـوف نحتـل كنـدا
ان روزفلــت قــد حاضــر فــي اجتمــاع ديمقراطــي فــي الرابــع والعشــرين مــن كــانون االول 

فهل سنسمح ألنفسـنا التراخـي فـي الـدفاع عـن حقوقنـا بفعـل . قائًال: "نفسهمن العام 
دي ال يمكنه تعويض النقص في احترام الحرب. ان كم الرفاه الما خوض الخوف من

بــأن الواليــات ، علــى القــول: "نفســهاصــر روزفلــت فــي االجتمــاع و . )131F٤("الــروح الوطنيــة
". المتحدة، لن تتسامح حيال أي توسـع مـن أيـة دولـة اوروبيـة فـي القـارة االمريكيـة

قــال: انــا ال احمــل أيــة مشــاعر   Post Odiniseوفــي لقــاء مــع صــحيفة بوســت اودنيــز 
اء الـــى بريطانيـــا، وان كـــل مـــا رغبـــت فيـــه ان تكـــون امريكـــا لالمـــريكيين، وهنالـــك بغضـــ

العديد من الخصال المحببة في الشخصية البريطانية، وواحـدة منهـا هـي ان البريطـاني 
يقاتل من اجل بريطانيا". وعبـر عـن هـذا الموقـف فـي مقالـة عـن فنـزويال، عنـدما قـال: 

خــالف الحــدود الفنزويليــة، فــأن بريطانيــا  المصــالح البريطانيــة، إذا فرضــت فــي"ان 

                                                           
(1) Commager, op.cit, Doc.No.340, PP. 173-174. 

 .١٠٧منشورات مكتبة اطلس، د.ت)،صدمشق: ، (٢تشارلز وماري بريد، تاريخ الواليات املتحدة االمريكية،ج )٢(
(3) Blacke & Bark, op.cit, P. 374. 
(4)  Beal, op.cit, P. 45. 
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بتقــديرنا، تقــف ضــد التقــدم الحضــاري، واذا فكــرت فــي االســتيالء علــى دولــة ُأخــرى، 
 .)132F١("فأنها ستفقد وعلى الفور، التضامن معها

  Arthur James BalFourفيما كتب لودج رسالة مطولة الى ارثـر جـيمس بلفـور      
)
133F

شــــــرح فيهــــــا  )١٩٠٢تمــــــوز  ١١-١٨٩٥حزيــــــران  ٢٨( وزيــــــر الخزانــــــة البريطــــــاني) ٢
ان قضــية فنــزويال، التــي ال تزيــد مســاحتها عــن بضــعة الموقــف االمريكــي بــالقول: "

وحيويـة …آالف من االميال المربعة، وال أكثر من ذلك، هي بالنسبة لنا قضـية مبـدأ
بالنسبة ألمتنـا وسـالمنا، وأنـا علـى توافـق مـع بيانـك حيـال عـدم الرغبـة فـي توسـيع 

ولكـــن اذا لزمنـــا الصـــمت بشـــأن …ق الُملكيـــة (التوســـع) فـــي الواليـــات المحتـــدةنطـــا
استيالئكم على االقليم عن طريق القوة، فلن يكون بمقدورنا معارضة ومناهضـة أي 

ي مستشــري هــذه االيــام، واذا مــا ضــهم االر ندولــة ُأخــرى تفعــل الشــيء نفســه، فــال
عندها نجد انفسنا على شـفير حصل، فأن امريكا الجنوبية، ستكابد مصير افريقيا، و 

 .)134F٣("خطر الحرب
حاول لودج ان يكون واضحًا مع بلفور، ازاء مبررات البغض االمريكي للموقف      

 Georgeالبريطاني من الخالف، وطلب لودج من روزفلت اقناع جورج دبليو. سمالي 

W.Smally   مراسل جريدة التايمز اللندنية في واشنطن، باستيعاب الخطاب
لت معه فاني، فتكلم روز طالبري مريكي، حتى يكون بمقدوره تحذير الرأي العاماال

واعلمه بأن الخطاب العام في الواليات المتحدة عدائي حيال بريطانيا، ويتحشد بقوة 
(خلف مبدأ مونرو

135F

. غير ان سمالي كان يظن أن ال أحد من اصحاب المراكز )٤
لم قال روزفلت للشيخ لودج بأنه: " العليا في واشنطن، يفكر بهذه الطريقة، ولذلك

                                                           
(1) Beal, op.cit, P. 45. 

مــة يف حـــزب احملـــافظني ملـــدة مهيف اســـت لوثيــان، احتـــل مكانـــة  ١٨٤٨متـــوز  ٢٥بلفــور: سياســـي بريطـــاين، ولــد يف  )٢(
مـا ينسـب لـه يف  ز، ابـر ١٩١٩-١٩١٦، ووزيـر خارجيـة ١٩٠٥-١٩٠٢مخسني عاماً، اصـبح رئـيس وزراء بـني االعـوام 

مســه ووعــد فيــه الصــهاينة بأنشــاء وطــن قــومي اب ف، هــو اصــدار التصــريح املشــؤوم الــذي عــر االوىل ســنوات احلــرب العامليــة
 ورد سالزبوري. ينظر:لليهود يف فلسطني، وهو ابن اخت الل

Britannica, Vol.1, PP. 757-758. 
(3) Quoted in: Beal, op.cit, PP. 85-86. 
(1) Ferrell, op.cit, P. 337. 
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 ١٤٢ 

في حين واصل سمالي، اخبار البريطانيين، أنه  )136F١("بالرجل الذي يشاطره الرأي قِ تيل
ال يوجد اهتمام عام بمبدأ مونرو، عدا بعض المتطرفين، الذين يتحدثون عن فنزويال. 

اذا . يقول "١٨٩٥وكتب لودج لروزفلت في الحادي والعشرين من كانون االول 
محنا لبريطانيا، بغزو فنزويال شكليًا من اجل التعويض، وفعليًا من اجل االقليم، س

واني لقلق وغاضب ما وراء " . واضاف قائًال: "فأن سيادتنا في امريكا ستنتهي
الكلمات لبريطانيا ببساطة تقوم بهذا الدور، من اجل الحصول على ما بمقدورها 

 .)137F٢("ذاالحصول عليه من مكاسب في خالف الحدود ه
روزفلت، ان يجنبا العالقات السياسية و تأسيسًا على ما تقدم، حاول لودج      

امريكية، مزيدًا من التوتر، ولكن ليس على حساب مصالح الواليات المتحدة، -االنكلو
تمثل االتصال بشخصيات مؤثرة، مثل، بلفور وزير المالية  عن طريقين، االول رسمي
شعبي: تركز بمحاولة إيصال وجهة النظر االمريكية الى  البريطانية، والطريق اآلخر

 الرأي العام البريطاني عن طريق الصحافة البريطانية.
واذا كانا قد اخفقا في الطريقة الثانية، فأن صوتهما قد وصل الى اركان الحكم      

البريطاني الذين استمعوا الى وجهات نظرهما بالتفصيل. وعلى صعيٍد ذي صلة، فأن 
حيال  -أي لودج وروزفلت–ج، قد شرع في رسائله ومحادثاته، وجهة نظرهما لود

انها ليست قضية اقليم بل قضية مبدأ، واذا كان المطلب خالف فنزويال. ومفادها: "
البريطاني عادًال، فال رغبة لنا في معارضته، ولكن اذا كانت بريطانيا قد عرضت 

شيء سيمنعها من اقتطاع أي جزء مطلبها االقليمي، ومن ثم رفضت التحكم، فال 
من االقليم، فأذا كانت بريطانيا العظمى قادرة على توسيع نفوذها في امريكا 
الجنوبية دون موقف من قبلنا، فأن بمقدور كل دولة اوروبية ان تفعل الشيء 

، وخالل وقت قصير سنرى امريكا الجنوبية مجزأة، وكما حصل في افريقيا، نفسه

                                                           
(2) Beal, op.cit, P. 50. 
(3) Quoted in: Ibid, P. 51. 
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 ١٤٣ 

سنا بجوار الدول الكبرى في الجنوب منا. وسنجبر ألن نصبح وعند ذلك سنجد انف
 .)138F١("في الحال دولة مع جيش وبحرية قويين، والمصاعب والمخاطر تحيط بنا

ان فتح العين ليس فقط للعديد من أجاب روزفلت على رسالة لودج، إْذ كتب: "     
لوك الخارجية ولكن في بريطانيا ايضًا، حيث ان س -الواليات المتحدة–هذا البلد 

 .)139F٢("البريطانية حيال فنزويال، غير معروف عمليًا وال مفهوم
من والية اوهايو، فقد صرح في  )John Sherman )140F٣اما الشيخ جون شيرمان      

". في حين صرح الشيخ اؤيد كل كلمة قالها الرئيسالثامن عشر من كانون االول: "
وحتى وان نلقى الهزيمة فيها، واذا  ان الحرب امر جيدمن نيفادا: " Stuartستوارت 

ما وقعت مشكلة خطيرة بين الدولتين، فلدينا الفرصة التي ينبغي استثمارها حتى 
 .)141F٤("مع بريطانيا، رغم سياستها الدولية

على عدم  Likewiseوبعد ثالثة ايام من رسالة الرئيس، اكدَّ الشيخ ليكوايز      
مور  تالمحامي جون باسيكتب  ي حينسياسة الرئيس كليفالند. ف معارضة

المستشار القانوني لوزارة الخارجية االمريكية وعميد المحامين االمريكيين،  لعضو في 
ان النظام الشامل للتحكيم، يؤيد افتراض ان الدولة عقالنية في االدارة االمريكية، "

يه، مطاليبها، وان مطلب فنزويال في اقليم اسكيبيو كله، هو ليس مطلبًا مشكوك ف
فطوال مدة عشرين عامًا، اصرت فنزويال على تسوية خالفها الحدودي، عبر 

من ان . وخلص الى استنتاج ممزوج باألمل، ")142F٥("استقطاب الواليات المتحدة اليه

                                                           
(1) Beal, op.cit, P. 54.  
(2) Ibid. 

، درس القــانون يف جامعــة ١٨٢٣أيــار  ٥يف واليــة اوهــايو بتــاريخ  شــريمان: رجــل دولــة امريكــي، ولــد يف النساســرت )٣(
- ١٨٥٥، اصــبح عضــواً يف جملــس النــواب لألعــوام١٨٤٤، اكمــل دراســته يف عــام ١٨٤٠ماتفيلــد يف اوهــايو يف عــام 

عـن احلـزب اجلمهـوري عــن  ١٨٧٧-١٨٦١عـن حـزب الـوكز عـن اوهـايو، اصـبح عضــو جملـس الشـيوخ لالعـوام  ١٨٦١
)، عـــاد لعضـــوية ١٨٨١آذار  ٣-١٨٧٧آذار  ٤عمـــل وزيـــراً للماليـــة يف ادارة الـــرئيس ارثـــر فـــورد هـــايس (اوهـــايو ايضـــاً، 
) يف واليـة مـاكنلي. تـويف ١٨٩٨نيسـان  ٨-١٨٩٧اذار  ٤)، اصـبح وزيـراً للخارجيـة (١٨٩٧-١٨٨١جملس الشـيوخ (

 . ينظر:١٩٠٠تشرين االول  ٢٢يف واشنطن بتاريخ 
Americana, Vol.24, P. 701. 
(4)Blacke & Bark, op.cit, PP. 372-375. 
(1) Blacke & Bark, op.cit, PP. 372-375.  
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 ١٤٤ 

الرئيس سوف لن يكون راغبًا في رمي بالده، بهذا المجرى كالجنون، والهالك، 
(الذي انطلق في فرنسا في عهد لويس الرابع عشر

143F

١(." 
عضو مجلس النواب  Thomas Baskalاما النائب الديمقراطي توماس باسكال      

ان مثل عن والية تكساس، فراسل وزير الخارجية االمريكي، مخاطبًا اياه بالقول: "
ديد من قلوب الفوضويين صمن ال هذه الحرب، ستعمل على اخراج مزيدٍ 

ن انتشارها بين صفوف شعبنا واالشتراكيين والشعبيين، بطريقة حذرة، وتحول دو
 .)144F٢("على مدى قرنين من الزمن

، األمل في ان تتمكن االمريكية مما الشك فيه، انتاب المدافعون عن العملة     
الواليات المتحدة من الحاق الهزيمة، بهيمنة سلطة النقد او المال البريطانية، حتى ان 

. فيما )145F٣("العملة يةمع الحرب وحر  أنيعن والية االباما، قد أكد: "  Pughالشيخ بوغا 
حتى اذا خسرنا الحرب، سوف تتحرر البالد من سلطة اضاف عضو آخر "

. وفي سياق متصل، وٕابان االزمة، عرض ستة وعشرون )146F٤("المصرف البريطاني
ن من حكام الواليات، مساندتهم لخطوات كليفالند يحاكمًا من مجموع ثمانية وعشر 

(لتسوية االزمة"
147F

المحاربون القدماء في الحرب االهلية خدماتهم، فيما . وعرض )٥
عرض التحالف الوطني االيرلندي، مائة الف متطوع للقتال ضد البريطانيين. بعد كل 

الواليات المتحدة، هيأت اثنين من البوارج الحربية من الدرجة الثانية، مع  نّ إذلك، ف
(اثني عشر طرادًا من الدرجة االولى

148F

سكريون من كال الجانبين، ، وبدأ القادة الع)٦
                                                           

(2)  Allen, op.cit, P. 544.   
مـع اسـبانيا  ١٦٦٧عـام   Law of Devolutionخاض لويس الرابـع عشـر، اربعـة حـروب: اوهلـا، حـرب االسـتحقاق بالوراثـة 

) وانتهـت ١٦٧٨-١٦٧٢( وثانيـاً احلـرب ضـد هولنـدا ،١٦٦٨عـام يف  Aix La Chapelleوانتهـت مبعاهـدة اكـس الشـابيل 
، وحــرب لــويس الثالــث يف اوروبــا تســمى حــرب عصــبة اوغســربغ، ويف هــذه احلــرب ١٦٧٨عــام  Nimwegenن وجيبصــلح نيمــ

 Ryswick)، وانتهــت بتوقيــع معاهــدة رايزفيــك ١٦٩٧-١٦٨٨واجهــت فرنســا انكلــرتا، واســتمرت هــذه احلــرب عشــر ســنوات (
، مــن اجانــب آخــر بــني فرنســا مــن جانــب وانكلــرتا وهولنــدا واســبانيا Spanish Successionحــرب الوراثــة االســبانية واخــرياً 

 ، ينظر:١٧١٣عام  Utrech)، وانتهت بصلح اوترخت ١٧١٣-١٧٠١وامتدت لالعوام (
 .٣٠٠-٢٧٥)، ص ص١٩٦٨حسن صبحي، معامل التاريخ االمريكي واالورويب احلديث، (بريوت، 

 . ١٠٨املصدر السابق، ص بريد، )٢(
(4) Blacke & Bark, op.cit, P. 373. 
(5) Quoted in: Baily, op.cit, P. 485. 
(6)  Quoted in: Ibid. 
(1) Allen, op.cit, PP. 535-539. 



   امريكي بشأن أزمة الحدود الفنزويلية-الخالف االنكلو                         الفصل الثاني

 ١٤٥ 

(باالستعدادات المؤقتة لمجابهة احتمال الحرب، على طرفي الحدود الكندية
149F

، حتى )١
ايها الجنود العظام، هل يمكنكم ان احد اصدقاء الرئيس في ديترويت، خطب قائًال: "

 .)150F٢("ع صوت النفيراسم
يون الذين ساقوا كانت امكانية نشوب الحرب، قائمة، وغذاها المراسلون والصحف     

وجهات نظرهم الممزوجة برأي الخبراء العسكريين المحترفين، بشأن احتمال وقوع 
اظهر ميًال الى احتمال نشوب  L.Wallaceالحرب. فالجنرال المتقاعد ليو واالس 

 الصادر عددهافي  Ben Hurكتب في جريدة البن هور  إذْ امريكية، -حرب انكلو
سيكون االمر صعبًا علينا في ، يقول: "١٨٩٦الثاني بتاريخ الحادي عشر من كانون 

السنة، سوف لن تكون هناك تجارة  نهاية البداية، إال اننا لم نتوان، وقبل
وفي النهاية، وكما يبدو لي، سوف نظفر بكل شيء في هذا الجانب من …بريطانية

. ونشرت جريدة النيويورك )151F٣("الكون، بين خليج المكسيك وحتى القطب الشمالي
 .)If the War Necessiry")152F٤الحرب اذا كانت ضرورية سان مقاًال تحت عنوان "

غير ان العديد من اصحاب المصالح المالية كان لهم رأي آخر، السيما ان      
وعلى وجه اعات واسعة من الشعب، طالذعر الذي نتج عن رسالة الرئيس، ساد ق

نتيجة  Wall Street رجال االعمال، حتى وصل الى الوول ستريت  الخصوص
(االفالس في سوق العملة

153F

(، ومن ثم، ادى الى انهيار اسواق االسهم)٥
154F

 . في الوقت)٦
دالعها نصف بليون نالذي قدرت االوساط المالية قيمة تكاليف الحرب في حالة ا

الخالف حمل عنوان (هوس  حقبةدوالر، واصدرت غرفة تجارة نيويورك كراسًا خالل 
فيه الدعوات االمبريالية االمريكية ألشعال الحرب مع  تجارهاالحرب)، انتقد 

(بريطانيا
155F

. فيما كان يعتقد آخرون في الكونغرس، ان الحرب ستلحق الضرر بالبناء )٧
لم االقتصادي واالجتماعي للبالد. بينما علق بعضهم في التفكير بفداحة ثمن الدفاع. 

                                                           
(2) Bourne, op.cit, P. 170. 
(3) Quoted in: Ferrell, op.cit, P. 336. 
(4) Blacke & Bark, op.cit, PP. 371-372. 
(5) Quoted in: Baily, op.cit, P. 486. 
(6) Blacke & Bark, op.cit, PP. 373. 
(7) Bourne, op.cit, P. 171. 
 
(1) Baily, op.cit, PP. 484-486. 
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 ١٤٦ 

لمصارف، بل تعدت ، المعارضة الشعبية للحرب، على اصحاب الرساميل واتقتصر
ابرز رجال الكنيسة البروتستانتية،  Potterالى رجال الدين، فقد انتقد االسقف بوتر 

البابويين في الثاني والعشرين من كانون االول  لألساقفةاجتماع كنسي  في واعلن
"انه من االفضل للواليات المتحدة بدًال من الذهاب للحرب مع بريطانيا، انقاذ  ١٨٩٥
(االرمن

156F

(من بطش االتراك" )١
157F

رئيس  Carel W.Elot. كما ان كارل دبليو. ايلوت )٢
. وربما يكون جوزيف )158F٣(هغجامعة هارفارد، وجدَّ أن الموقف االمريكي، ال يمكن تسوي

، اكثر الصحفيين جهدًا لتهدئة NewYork Worldلد ر بولتز محرر جريدة نيويورك وو 
ال يوجد تهديد في " ١٨٩٥االول الموقف، عندما كتب يقول في العشرين من كانون 

خط الحدود، فهي ليست حدودنا، ولم تكن من شأننا. وجعلها كذلك بدون سبب. 
وظهور شبح الحرب هو بيان زائف، ورغبة كاذبة، ولهو اكثر من خطر مميت. واذا 

 E.L.Godkinانتقد ادون أل. كودكن و . )159F٤("تورطنا فيه، فأنه سيكون جريمة كبرى
 Nationوالنيشن  NewYork Eveing Postنيويورك ايفننغ بوست المحرر في جريدة 

(بشدة سلوك ادارة الرئيس كليفالند حيال أزمة الحدود
160F

٥(. 
ان خطر نشوب الحرب قد تزايد ايضًا بفعل نشاط االعالم البريطاني فجريدة      

في عددها الصادر في السادس عشر من كانون االول  التايمز اللندنية، أصرت
احتشدت  -الواليات المتحدة–بأنه من المسلم به، هو ان قادة ذلك البلد ":  ١٨٩٥

لتجعل منا أمة ال تحترم ذاتها، واالصغر بين الجميع، والسيطرة االحادية 
المبراطورية سيكون لها جذور في كل جزء من الكون، من الممكن التسليم به 

في عددها  قولت ت، فقد كتبPall Mall Gazatte. أما جريدة البال مل كازات )161F٦("ايضاً 
انه لمدهش من جانب، : "١٨٩٥الصادر بتاريخ التاسع عشر من كانون االول 

                                                           
 ملزيد من التفاصيل عن االزمة االرمنية. ينظر: )١(
لة ماجستري غري منشـورة، كليـة الرتبيـة، ، رسا١٩١٦-١٨٩٤جنالء عدنان العكيلي، الدولة العثمانية واملشكلة االرمنية  

 .٢٠٠٣اجلامعة املستنصرية، 
(3) Baily, op.cit, PP. 484-486. 
(4) Ibid. 
(5) Quoted in: Blacke & Bark, op.cit, PP. 371-372. 
(6) Baily, op.cit, P. 486. 
(1) Blacke & Bark, op.cit, PP. 371-372. 
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ربك لنا، عندما يشيع مومسلي ومضحك من جانب آخر، والى حد ما، ايضًا، 
نقص اللياقة وسط الجمهور، فنحن نعرف انه ليس  -يقصد كليفالند –شخص ما 

. سخرت مجلة لندن كرونيكل )162F١("لخجل منهخطأنا، إال أننا نشعر باالرتباك وا
London Chronicle في العشرين من كانون  من ادارة الرئيس كليفالند، عندما كتبت

انها الفترة التي كان فيها مبدأ مونرو ينتشر بسرعة على تقول: " ١٨٩٥االول 
طول السواحل االمريكية، والنسر االمريكي رابضًا على نصب الحرية داخل مدينة 

ويورك، وهو يصرخ من اجل دم الطغاة البريطانيين، ونحو مالزمة هذا التوق ني
 .)163F٢("البربري، وليكشف عن الداخل الوحشي للواليات المتحدة

سعت الطبقة الموالية للحكم البريطاني على اقليتها لمناوئة االمريكيين، إذ      
، )164F٣("ر للدبلوماسيةيعاني من افتقار خطيوصف ادميرال بريطاني مبدأ مونرو بأنه: "

 .)165F٤("…انه مبدأ فارغ، وهو عبارة عن اسطورة ليس إالثم اضاف قائًال: "
، فقد حذر بايارد من لندن، من تعليقات الصحافة البريطانية وفي االطار نفسه     

وارفق مع يقول: " ١٨٩٥في كانون االول  ضد الواليات المتحدة، حيث كتب للرئيس
م لهذا الصباح، وذلك حتى يكون بمقدورك االطالع على هذه الرسالة جريدة التاي

فأنا غير قادر على تبديد الخوف من …نبرات التعليق البريطاني حيال ازمة الحدود
لخطر، لمشهد مميت لشر قادم، وفي السماح بتعريض مصالح ورفاهية بالدنا 

 .)166F٥("بسبب حكومة وشعب، كالموجود في فنزويال

                                                           
(2)  Quoted in: Bourne, op.cit, P. 171. 
(3) Quoted in: Baily, op.cit, PP. 484-486. 
(4) Quoted in: Ibid. 
(5) Quoted in: Ferrell, op.cit, P. 336. 
ومثل هـذا املنحـى، اتسـعت دائرتـه لتشـتمل علـى عـدد مـن النـواب احملـافظني يف جملـس العمـوم الربيطـاين حـىت ان احـدهم 

احلــازم مــن خــالف احلــدود الفنزويلــي، بعبــارات غــري الئقــة تعمــدنا  هــاجم اعضــاء احلــزب اجلمهــوري االمريكــي ملــوقفهم
 امهاهلا. ينظر:

Baily, op-cit, P. 485. 
 
 
 
(1) Allen, op.cit, P. 544. 
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 ١٤٨ 

قف الفنزويلي، فبعد اطالع الشعب الفنزويلي على رسالة تعلق االمر بالمو  رقد     
الرئيس كليفالند، تجمع قرابة العشرين ألف مواطن فنزويلي امام المفوضية االمريكية 
في كراكاس، للتعبير عن شكرهم وتقديرهم، وعقدت اكاديمية التاريخ الفنزويلية 

للتعبير عن االمتنان  ؛١٨٩٥اجتماعًا خاصًا في الثالث والعشرين من كانون االول 
(العميق للموقف االمريكي النبيل

167F

حسب قولهم وفي احتفاالت اعياد الميالد للعام  )١
، مر موكب كبير عبر كراكاس، وحمل المشاركون فيه االعالم الفنزويلية نفسه

واالمريكية معًا، وقدموا استعراضًا اشادَّ بدور الواليات المتحدة في الدفاع عن دول 
عند الدعم المعنوي، إْذ سرعان ما تم  الفنزويليوبية، ولم يتوقف الشعب امريكا الجن

تشكيل سرايا للدفاع الوطني، انخرط فيها الشباب الفنزويلي، للدفاع عن بلدهم في 
(امريكية-حالة نشوب أية حرب انكلو

168F

٢(. 
 




 

من البريطانيين، لم  بالقليلة ال نجافي الحقيقة كثيرًا اذا ما قلنا، ان اعدادًا ليست     
فنزويلي قبل رسالة كليفالند الى الكونغرس -يسبق لهم السماع بخالف الحدود االنكلو

االمريكي. وفي ضوء ما تقدم، فليس من الغريب، ان يقرر العديد من البريطانيين، 
لمتوقع اة، وعدها ضربًا من الدعاية االنتخابية االمريكية، تجاهل محتوى هذه الرسال

(االنتخابات مدةحصولها في 
169F

 تواجهبأنها  الحكومة البريطانية سرعان ما ادركت إذْ ، )٣
استسلمت لألنذار االمريكي، تكون قد فقدت احترامها الذاتي، ما ذا إمشكلة خطيرة، ف

(واذا لم تفعل سوف يكون هنالك خيار الحرب
170F

القوة العسكرية مما الشك فيه أن و  .)٤
 البرية والبحرية البريطانيتين اقوى بكثير من نظيراتها للواليات المتحدة.

                                                           
(2) Ferrell, op.cit, P. 340. 
(3)  Dalton, op.cit, P. 103. 
(4)  Baily, op.cit, P.485. 
 
(1) Baily, op.cit, P.485. 
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 ١٤٩ 

لكن لماذا لم تندلع الحرب؟ ربما يكون السبب الرئيس في عدم نشوبها، هو      
معارضة الغالبية البريطانية لخيارها، وعّدها مسألة ال يمكن التفكير بها، فالحرب مع 

اليات المتحدة من اجل بضعة االف من االميال المربعة ألرٍض في غابات امٌر الو 
(غير مبرر

171F

، عديدة ناهضت السير باتجاه الحرب يةنجد ان اوساطًا شعب حين . في)١
خمسون نائبًا في مجلس العموم و ، إْذ وقع ثالثمائة واربعة فيها توالت االحتجاجات

فنزويلي، وأية منازعات -الحدود االنكلوعلى مذكرة تدعو الى تسوية سلمية لخالف 
أخرى قد تنشب في المستقبل بين الواليات المتحدة وبريطانيا، وقدمت هذه الوثيقة 

(بنسختين واحدة للرئيس كليفالند والثانية للكونغرس
172F

٢(. 
وفي السياق نفسه، اعلن جيمس برسي عضو مجلس العموم البريطاني، والذي      

وال رجل واحد من بين روزفلت ولودج في المجلس قائًال: " يرتبط بعالقات صداقة مع
عشرة رجال من اعضاء مجلس العموم، يعرفون وجود شيء اسمه فنزويال. ان 
خالف الحدود بين فنزويال وبين غويانا البريطانية، تبدو قضية تافهة، وغير مهمة 

ة، وال يمكن الى حد كبير، وبالتأكيد، فأنها ال تستحق الحرب مع الواليات المتحد
 .)173F٣("تبريرها تحت أي ظرف

أقر بنفسي من اني مندهش حيال البغضاء وقد كتب لصديقه روزفلت قائًال: "     
ما السبب؟ ". وتساءل قائًال: "التي تكنها اوساط عديدة من شعبك ضد بريطانيا

"، وفي سياق دفاعه عن سياسة بالده. بريطانيا] بدوا مندهشينفي فالناس هنا [
 James". أما جيمس هنري ان أيدينا أكثر من كافية لملئ أي مكانالقول: "علّق ب

Henry  عضو مجلس العموم، الذي عاش مدة في الواليات المتحدة، فقد كتب
ان الهياج االمريكي، قد جعل كل سمائي مظلمة، واشعر من بين الصدقائه فيها "

. )174F٤("ش بعيدًا عنهعدة أشياء ُأخرى، كم عشت بعيدًا عن وطني، وكم سأبقى اعي
ان تفجر التطرف هو نتيجة لظروف داخلية، وتقريبًا وعللَّ سبب الخالف بالقول: "
                                                           

(2) Ferrell, op.cit, P.340. 
(3)  Baily, op.cit, P.485. 
(4) Quoted in: Allen, op.cit, P.532. 
 
 
(1) Beal, op.cit, P. 84. 
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 ١٥٠ 

نمائة عامل بريطاني مذكرة لحكومتهم، ا".إْذ رفع ثماالنقسام بين الغرب والشرق
يناشدونها بقبول التحكيم للخالف الحدودي، ألن الحرب بين الواليات المتحدة 

ة بحق شرائع اهللا واالنسانية، وستؤول الى تعاسة وشقاء شعبي وبريطانيا ستكون جريم
التسوية السلمية  فيها رسائل مماثلة الى االدارة االمريكي يطلبونوبعثوا الدولتين. 

(للخالف
175F

١(.  
الحرب،  اعالنان هذا االدراك المشوب بالحزن ازاء رغبة االدارة االمريكية في      

لبريطانيا، قد صعق العديد من البريطانيين، إْذ  بشأن شيء ال يعد ذا أهمية كبيرة
رلد، برقيات من رجال دين، وساسة بريطانيين، اعلنوا فيها و وصلت جريدة نيويورك و 

فيما ابرق بولتزر،  ،الصداقة للواليات المتحدة وأبدوا فزعهم من أية فكرة عن الحرب
نهم، امير ويلز، الصحافي االمريكي، لعدد من الشخصيات البريطانية المعروفة، م

ودوق يورك، ووليم اليورت غالدستون. سائًال فيها عن ارائهم حيال الخالف، فعبرت 
اجاباتهم عن مشاعر الود، ودفء الصداقة لالمريكيين، حتى ان نشرها، قد ترك 

(ي اوساط الرأي العام البريطانيحسنًا فتأثيرًا 
176F

٢(. 
صمت الملكي التقليدي ال حطم امير ويلزالى ان ومن المهم ان نشير      

لُّ من االعتقاد، أن الخالف الراهن بين الدولتين كِ اني واثق، وال أَ بالتصريح، "
سوى بطريقة واسلوب مقنع للطرفين، وستنجح بذات المشاعر الصادقة للعالقات يس

 .  )177F٣("لسنوات عدة االتي كانت بينهم
لتسليم بما لمستعدة  غالبية الناس في بريطانيا، تصبح ، أنكان من الطبيعي     

تريده حكومتهم، وتطور اتجاه قوي مناهض للحرب تحت مسوغات، ان الحرب 
ستكون ضد القوانين الوضعية والشرائع السماوية، حتى ان السفير االمريكي في 

الى  ١٨٩٥لندن، كتب في تقريره المؤرخ في الخامس عشر من كانون االول 

                                                           
(2) Ibid. 
(3) Baily, op.cit, P. 485. 
(4) Quoted in: Allen, op.cit, P. 539. 
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ع شيئًا سوى االسف، والفزع، حيال صراع انا لم اسمالخارجية االمريكية يقول: "
ولكن في العالقة بأية مسألة …ليس فقط بشأن هذه القضية…المحتمل ىالقو 

 .)178F١("خالفية أخرى
السادس  أي في اليوم التالي بعث السفير االمريكي مذكرة الى خارجية بالده     

انيا في بريط منترحيب ملحوظ  وجودالى  فيها ، أشار١٨٩٥عشر من كانون االول 
 ن بريطانيافإفيها امكان حدوث خالف مع الواليات المتحدة،  نوقشتالطريقة التي 

(تنظر بترحيب وتفاؤل لعالقات ودية مع الواليات المتحدة
179F

٢(. 
اعتقد سالزبوري ان مشاعر العداء االمريكية سوف تخف ، وفي الشأن نفسه     
(حدتها

180F

لى موقف صلب حيال . وطلب من اركان حكومته مساندته، للحفاظ ع)٣
. السيما وان البريطانيين توقعوا ازدياد سخط االمريكيين نحوهمالواليات المتحدة، 

تعد قابلة  لمحتى ان احد الوزراء اشتكى من ان كراهية االمريكيين لبريطانيا، 
ففي اجتماع للحكومة البريطانية في  االفرنسيون لذ همتوقع ان يكرهي ، وانهللتعليل

ن كانون الثاني، اجبرت االغلبية سالزبوري على الموافقة على الحادي عشر م
(مطالب االمريكيين للتحكيم

181F

٤(. 
امريكي، قال جوزيف شامبرلن -الخالف االنكلو تسويةعشية جدير بالذكر أنه و      

نحن في برمنغهام " ١٨٩٦الخامس والعشرين من كانون الثاني  بتاريخ له في خطاب
دة من االقليم االمريكي، وان الحرب بين االمتين ال اطماع لنا في بوصة واح

وبينما انظر بفزع …البريطانية واالمريكية، ستبدو سخيفة، اضافة الى كونها جريمة

                                                           
(1) Baily, op.cit, P.  
(2) Ferrell, op.cit, P. 130. 
(3) Eliot, Arthur D., The Life of George Tooichim Goachim Goschen, (London, 
1911), P. 204. 
(4) Bourne, op.cit, P. 171. 
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مام بسرور وسعادة، البشأن أي شيء في طبيعة الكفاح المشترك، فأني انظر الى ا
مشتركة والى وقوف النجوم والشارات واتحاد جاك سويًا للدفاع عن القضايا ال

 .)182F١("بأنسانية وعدل
اما اللورد سالزبوري فقد سوغ االدعاءات االمريكية التي سبق ان رفضها، فقد      

انا ال اعتقد ان ما ورد في وردات قائًال: "لاعلن على رؤوس االشهاد في مجلس ال
للواليات المتحدة، ومراعات لمركز وموقع  اً مبدأ مونرو يمثل جدًال غير ضروري

في البحر الكاريبي، فلم يعد من غير الطبيعي، ان يكون للواليات المتحدة فنزويال 
 .)183F٢("اهتمام بها، اكثر مما نشعر به نحن من اهتمام حيال هولندا وبلجيكا

وفقًا لما تقدم، نستنتج ان بريطانيا اعترفت بمبدأ مونرو، كركن حيوي لسياسة      
جريدة نيويورك تربنيون، قد عبرت عن  الواليات المتحدة االمريكية الخارجية، حتى ان

االبتهاج بأقرار الحكومة البريطانية، بأهمية المصالح االمريكية بطريقة مباشرة 
(وسلمية

184F

، إال انه سرعان )185F٤("محتال"وعلى الرغم من اعتقاد سالزبوري، بأن كليفالند  )٣
. سبانبالحت تمثل عنصرًا جديدًا، البد من اخذها ضر عما صرح أن االحداث التي 

ان الحرب مع الواليات المتحدة، ليست في هذا العام، وال في المستقبل القريب، "
 .)186F٥("فأحتمال نشوبها اصبح بعيداً 

وعندما طلب السفير االمريكي في لندن من الحكومة البريطانية التعاون مع      
ي شباط فنزويال فو االدارة االمريكية في تقرير مصير الحدود بين غويانا البريطانية 

(او تردد بال إبطاء، وافقت بريطانيا من جانبها ١٨٩٦
187F

. ولكن السؤال الذي يفرض )٦

                                                           
(1)  Bemis, op.cit, P. 419. 
(2)  Blacke & Bark, op.cit, PP. 374-375. 
(3)  Ibid. 
(4)  Bourne, Kenneth, Britain and Balance of Power in North, America 1815-
1908 (University of Califorina Press, 1962), P. 339. 
(5)  Ibid. 
 
 
 
 
 
(1)  Beal, op.cit, PP. 84-85.  



   امريكي بشأن أزمة الحدود الفنزويلية-الخالف االنكلو                         الفصل الثاني

 ١٥٣ 

نفسه هنا. ما االعتبارات التي دفعت حكومة التاج البريطاني للنأي بعيدًا عن خيار 
 الحرب؟

ن لكل من يالتجاري لينتعرض االسطو الخشية من ال نغالي في القول، ان      
. وعلى الرغم من ان بريطانيا ارفع كانت خلف ذلك امريكيبريطانيا وكندا لهجوم 

منزلة من الواليات المتحدة في القوتين العسكرية (البرية والبحرية)، فأنه يبقى وعلى 
(نحو دائم ضعف الجناح، او الجيش البريطاني في كندا

188F

١(. 
زم ن التوصل الى تسوية، بعد تبدد غيوم العاصفة، استلإومهما يكن من أمر، ف     

 وزير الخارجية االمريكي مرور أشهر عدة، فتوصل اخيرًا كل من سالزبوري واولني
، يتوافق مع المطلب االمريكي ١٨٩٦الى حل وسط في تشرين الثاني من العام 

بعرض الخالف ككل الى التحكيم، ويصون ماء الوجه البريطاني، وهو االمر الذي 
فنزويلية، والحصول على -اهدة االنكلواستلزم ثالثة اشهر جديدة لصياغة مسودة المع

(الموافقة الفنزويلية على هذه الترتيبات
189F

٢(. 
فنزويلي في بعض الجوانب بشأن -االنكلو الخالفوي الخالف؟ كان كيف سُ      

حدود غويانا البريطانية، غير مهم، ألنه يعود الى سوء فهم بين الطرفين، وكانت 
الى حقوق قانونية غير دقيقة. بيد انها لبريطانية مستندة االحدودية  يبالمطال

اصبحت مهمة اكثر بعد اكتشاف الذهب في المنطقة. ولكن لم تكن هناك أية مؤامرة 
كن هناك عوائق اساسية لمنع بريطانيا من ارضاء تلم  اللسيطرة على اورينغو. لذ

(الواليات المتحدة في هذه النقطة، اذا كان ذلك ضروريًا بوسائل التحكيم
190F

سيسًا . تأ)٣
على ما تقدم، عبرت الحكومة البريطانية، عن رغبتها في منح البعثة االمريكية كل 
المعلومات التي بمقدورها منحها في وقت مبكر، من قرائن ووثائق وسجالت، وعبرَّ 
سالزبوري عن تقديره من واقعية االهتمام االمريكي في فنزويال في اطار مبدأ مونرو 

                                                           
(2)  Baily, op.cit, P. 489. 
(3) Blacke & Bark, op.cit, P. 488. 
(4)  Bourne, The Foreign Policy, P. 171. 
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اقترح مؤتمرًا عامًا غير رسمي للدول التي لديها  بل ذهب ابعد من ذلك عندما
مستعمرات في القارة االمريكية، من اجل اعالن، ان الدول االوروبية التي لديها 

(مصالح في امريكا الجنوبية، سوف لن توسع تأثيراتها في هذا القارة
191F

. والحقيقة، فقد )١
، الذي تضمن زيارة رفض هذا االقتراح، ولكن بعد التعاطي الجيد مع الدبلوماسية

 وكانجوزيف شامبرلن وزير شؤون المستعمرات البريطاني الى الواليات المتحدة، 
(بين الطرفينطر المقترحة ألُ التوصل الى قرار من اجل التحكيم على وفق ا

192F

 وأشار. )٢
االتفاق على  يحصلسيكون هناك تحكيم عام وغير مقيد شريطة ان  الى انه اولني

أي طرف  وأحتلهإن االقليم الذي كان مستعمرًا، واستغل بالفعل، "مبدأ واقعي مفاده: 
. وهذا في الواقع، منح )193F٣("لمدة ستين عامًا، ينبغي ان يبقى الطرف المحتل نفسه

بريطانيا كل ما تريد، ضمانة في االحتفاظ بالمستعمرة التي اقامتها منذ أمد طويل، 
بق وان ُأكتشف في الماضي فضًال عن الحصول على حقوق اضافية للذهب، الذي س

 القريب.
 ١٨٩٧وقعت بريطانيا وفنزويال، معاهدة في واشنطن في الثاني من شباط      

لتسوية الخالف الحدودي بين مستعمرة غويانا البريطانية، وقعها عن الجانب 
ت، وعن فنزويال وزيرها المفوض في و فينساالبريطاني، سفيرهافي واشنطن جوليان ب

البند االول على ان يجري  بموجبخوزيه اندراوي اتفق الطرفان واشنطن السير 
تشكيل محكمة للتحكيم فورًا، لتقرير خط الحدود بين مستعمرة غويانا البريطانية وبين 

(سمى البند الثاني خمسة قضاة حين فنزويال. في
194F

اناط البند الثالث بالمحكمة و . )٤

                                                           
(1) Allen, op.cit, P. 540. 
(2)   Ibid.   
(3)  Ferrell, op.cit, P. 541. 
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هولندا او مملكة  كل من بها شرعاً مهمة تقدير مساحة االقاليم، التي تعود أو تدعي 
اسبانيا، ومن ثم ستقرر خط الحدود بين مستعمرة غويانا البريطانية وبين فنزويال. 

. فيما فسر البند الخامس آلية )195F١(ةبينما عالج البند الرابع، االحكام، إْذ قسمها الى ثالث
ار النهائي، ضمنها القر من ان جميع القضايا التي ستدرسها المحكمة، و  من التحكيم
الدولتين  اشتراط البند السادس على ونصألغلبية في القضاة. اوفق  تقدر علىسوف 

ان تشفع القضية المقدمة من قبل أي منهما، بالوثائق،  -بريطانيا وفنزويال–
سمح البند السابع لمندوب كل حين  والمراسالت الرسمية، وغيرها من القرائن. في

السؤال عن مزيٍد من المعلومات عن  حق من للقضاةطرف بالرد. واعطى البند الثا
أي موضوع يخص الخالف. أما قرار المحكمة فقد حددها البند العاشر من المعاهدة، 

البند العاشر  ومنحلنقاش من قبل الطرفين. ب ااشهر من غلق با ةفي غضون ثالث
فقات، فيما يخص الناما للقضاة، حق تعيين الضباط الضرورين من اجل مساعدتهم. 

لثاني عشر، بأن تتحمل كل حكومة مصاريف القضاة المعينين من افقد أشار البند 
والواليات لطرفين المتعاقدين [بريطانيا ا  الزم البند الثالث عشر،  وبكل وضوحقبلها. 
، محكمة التحكيم تسوية نهائية بجميع القضايا المحالة الى بأن تعد قرارات] المتحدة

لمعاهدة بالبند الرابع عشر، والذي نص على ان المعاهدة امت اختت حين القضاة. في

                                                                                                                                                                      
اختيـاره مـن القضـاة االربعـة،  يكـونديفيد جوش بريـور. امـا القاضـي اخلـامس ففولر. ورئيس القضاة يف الواليات املتحدة 

 االتفاق على القاضي الروسي أف.أف.دي مارتينـز، الذي اصبح رئيساً للقضاة. ينظر: كانو 
Ferrell, op.cit, P. 541.   

بط االستثنائي لألقليم. االض : أشار اىل معاجلة الضرر خالل مدة امدها مخسة عشر عاماً، وعد القضاةاالول احلكم )١(
احلكم الثاين: أقر بنفاذ احلقوق، واملطالب اليت تقام على أية ارضية اخرى، وفقـاً للقـانوين الـدويل. امـا احلكـم الثالـث:  و

ويف تقريره خط احلدود، اذا وجد ان اقليم أحد االطراف كان حمـتًال مـن رعايـا الطـرف اآلخـر منـذ سـتني عامـاً مـن تـاريخ 
 يقر ذلك االحتالل. ينظر: االبرام

Treaty between Great Britain and Venezuela Scttling the Boundary between the 
Colony of British Guiana and Venezuela, Signed at Washington 2 February 
1897, Plumb, op.cit, PP. 498-501. 
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صاحبة الجاللة، ورئيس فنزويال،  تصبح نافذة المفعول بعد مصادقةالحالية سوف 
(بعد إن يقرها برلماني البلدين، وتوقع في واشنطن

196F

١(. 
إن من معطيات ازمة الحدود الفنزويلية، هو ذلك االهتمام الذي انصب حيال      
والسيما وان  ،معاهدة تهدف الى ضبط الخالفات بين الواليات المتحدة وبريطانيا اقامة

العديد من االفراد اعتقدوا ان مثل هذه المعاهدة لو كانت موجودة لما اقتربت الدولتان 
وفي الرسائل المتبادلة، اقترح وزير الخارجية االمريكية اولني  .من حافة الحرب

ية عن طريق التحكيم لجميع العالقات المستقبلية معاهدة تتضمن النص على التسو 
 بين الواليات المتحدة وبين بريطانيا. وبناًء على هذا االقتراح، دخل اولني وبانسيفوت

في مفاوضات بشأن معاهدة التحكيم العام الذي تم  السفير البريطاني في واشنطن
(١٨٩٧االتفاق عليه في الحادي عشر من كانون الثاني 

197F

لما ورد فيه، فأن  ، وطبقاً )٢
عن طريق  تسوىب االقليمية، والحقوق القومية، يمكن ان يقضايا مهمة مثل المطال

(معاهدة التحكيم هذه لقد اشترطت المعاهدة محكمتين خاصتين
198F

٣(. 
، وبدت هناك ١٨٩٧في آذار عام  من البرلمان البريطاني ةقرت المعاهدأُ      

يات المتحدة لهذا المنحى، لم يكن لها مثيل اجراءات كبيرة، لمساندة شعبية في الوال
بأن مجلس الشيوخ االمريكي سوف لن في السابق، وتنبأت جريدة التايم اللندنية "

                                                           
(1)  Plumb, op.cit, PP. 498-501. 
(2) Bemis, op.cit, PP. 421-422. 

الثانيـة: حمكمـة خمتلطـة قوامهـا ثالثـة قضـاة امريكيـون وثالثـة احملكمـة االوىل: للتعامل مع املطالـب الصـغرى، و احملكمة  )٣(
قضـاة بريطـانيون، للتعامـل مـع القضــايا االقليميـة. ان القـرار باالغلبيـة البسـيطة ســيكون �ائيـاً يف النـوع االول مـن احملــاكم 

واذا مل يكن قرار احملكمـة باألغلبيـة مقنعـاً، ألحـد االطـراف،  -احملكمة املختلطة–ة اخلمسة املطلقة يف النوع الثاين وأغلبي
 تخذ أية تدابري عقابية، حىت يتم طلب وساطة دولة صديقة أو اكثر. ينظر:تفلن يكون القرار ساري املفعول، ولن 

Bemis, op.cit, PP. 421-422. 
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يكون بمقدوره معارضة المعاهدة على اساس ظفرها بالتصميم. فضًال عن كونها 
 .)199F١("حازت درجة كبيرة من المصداقية بين الشعب االمريكي

، وعبرت االمريكيوساندها الرأي العام بقوة لمعاهدة افالند ساند الرئيس كلي     
سائل والبرقيات التي صدرت عن المؤتمرات الكنيسة، والهيئات التجارية، ر ال

والجامعات، وغيرها عن الوقوف الى جانبها، حتى ان جريدة اوماها هيرالد وورلد 
Omaha Herald World " :200("لألنسانية االلهية تواحدة من البركاعدت المعاهدةF٢(. 

وعارضت قلة من الصحف المعاهدة مثل نيويورك سان، التي دعت الكونغرس      
ان هذه المعاهدة، ستجرد امريكية، بقولها: "-الى ابطال معاهدة التحكيم االنكلو

أي –الكونغرس من سلطته في البت بشأن السماح بالتحكيم حيال الخالفات الدقيقة 
 .)201F٣("على حد تعبيرها -االمريكي ذات المساس باألمن القومي

وهدوء. ولكن السؤال هنا  ةلم يكترث مجلس الشيوخ، وراح يؤدي عمله بروي     
كيف تعامل مجلس لشيوخ مع هذه المعاهدة؟ يمكن القول، اوًال: إنه اضعف من 
الناحية االجرائية المعاهدة، عندما طلب تعديالت مهمة من شأنها، استثناء قضايا 

اعضاء المجلس قبل تقديم واحدة أخرى. وثانيًا:  بعد موافقة ثلثي التحكيمبعينها من 
طالب مجلس الشيوخ، باتفاق خاص بشأن تسوية أية خالفات، التي هي في حكم 

(دولة ُأخرى، قد تؤثر في شرفها، او سياستها الداخلية والخارجية
202F

. ومن ثم وبعد )٤
لس الشيوخ حماسًا في معارضتها، مداوالت طويلة بعيدًا عن روح المعاهدة، اظهر مج

ذلك بمقالة تحت عنوان  توصف NewYork Timeحتى ان جريدة نيويورك تايم 
، وكان التصويت ١٨٩٧" في عددها الصادر في الخامس من ايار االثرة التعيسة"

                                                           
(1) Bemis, op.cit, PP. 421-422.  
(2) Baily, op.cit, PP. 491-492. 
(3)Bemis, op.cit, P. 421. 
(4) Baily, op.cit, P. 492. 
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معها، من اصوات  صوتاً  نيوعشر  ةن صوتًا ضد المعاهدة مقابل ستيواربع ةثالث
اركين في التصويت على المعاهدة، مما يعني فشلها في لمشاالشيوخ الحاضرين و 

المجلس، وعلى   الحصول على أغلبية الثلثين من االصوات الالزمة القرارها من 
(وفق الدستور االمريكي

203F

١(. 
 لماذا رفض الكونغرس المعاهدة؟ مما الشك فيه ان تمازج الكثير من الدوافع     
رغبة مجلس الشيوخ  يأتي في مقدمتها، للكونغرس اثرت في القرار النهائي التي

العارمة بعدم السماح للقضايا المهمة، والمؤثرة في السياسة الخارجية، ان تفلت من 
بين يديه الى هيئة من المحكمين، وقد أدت الجماعات المناوئة لبريطانيا دورًا مهمًا 

(من اجل عملة حرة ١٨٩٦في ذلك، فحملة عام 
204F

، اظهرت رفضًا واضحاً التي ، )٢
 نَّ إوأدان الكثير من العاملين في مجال العملة، الدعوة البريطانية لعملة حرة، لذا ف

عددًا ال يستهان ممن صوتَّ في مجلس الشيوخ ضد المعاهدة، كانوا من المضاربين 
(بها

205F

جريدة  اظهرته، فهناك دور الجماعات األخرى، الذي ذلك. واضافة الى )٣
هل لألمريكيين من التي ذكرت " Heberen Tengid Bostonالهيبيرن تنغد بوستن 

امريكية، نحن -اصول ايرلندية أي شيء لعمله، ومع فشل معاهدة التحكيم االنكلو
نعتقد ونثق بذلك. سوف نكون شديدي الخجل من مواطنينا األخرين من الدم 

                                                           
(1)  Baily, op.cit, P. 492. 

العملة احلرة: كانت الواليات املتحدة تسري، منذ تأسست، وفق نظام معدين مزدوج، فكانت احلكومة مقيـدة بسـك  )٢(
 ١٨٧٣الـــذهب او الفضـــة الـــيت تـــرد اىل دار ســـك النقـــود اىل دوالرات. غـــري ان الكـــونغرس الغـــى يف عـــام مجيـــع كميـــات 

ســتخدام الــدوالر الفضــي، مث جــاء اكتشــاف منــاجم الفضــة يف الواليــات الغربيــة ليــوفر مقــادير ضــخمة منهــا، ومنحــت ا
 املطالبـة بـالعودة اىل سـك العملـة الفضـية اصحاب االراضي يف الغرب واجلنوب والعمـال يف املراكـز الصـناعية الشـرقية اىل

حتديد، أل�م اعتقدوا ان زيادة كمية النقود املتداولة تؤدي بطريق غري مباشر اىل ارتفاع اسعار احملاصيل الزراعية ورفع  بال
لــو  مســتوى االجــور يف الصــناعة. بينمــا اقتنــع اجلمهوريــون مــن ناحيــة أخــرى، ان هــذه السياســة ستســبب كارثــة ماليــة، إذْ 

حدث ارتباك مايل فال ميكن وقفه وينتهي باحلكومة حينئٍذ اىل االفـالس. واكـدوا ان الـذهب وحـده هـو الـذي يـؤدي اىل 
ثبات االسعار. وقد وجـد أنصـار العملـة الفضـية مـن الـدميقراطيني قائـداً هلـم يف شـخص ولـيم جنيجـر بريـان مـن نرباسـكا 

 . ١٨٩٦فرشحوه للرئاسة يف انتخابات عام 
 .١٠٣-١٠١املصدر السابق، ص ص بريد،

(3) Baily, op.cit, P.492. 
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االيرلندي، إذا لم يكن بوسعهم اقامة الجمهورية التي يريدون، قبل ان يصبح 
 .)206F١("جرد مستعمرة لبريطانيا العظمىالعالم، م

وقبل لقد اعاد اولني منطقة القوي ضد قرار مجلس الشيوخ في هذه الكلمات: "     
ان تأتي المعاهدة الى التصويت النهائي، فأن وصمة العار ستالحق مجلس 

 خفاقاالشيوخ، الذين شوهوا كل جزء منها، ثم عادوا ليدمروا امكانيات اقرارها. ان 
لشيوخ في التعامل الى هذا الحد، هو في براعة نجاحها، الذي كان مجلس ا

 .)207F٢("لمعاهدة سيتم المصادقة عليهاا تعدل اذاسيبقى، حتى 
الكثير في بلورة مبدأ التحكيم،  فّعلت المناقشات بشأن المعاهدة انالقول،  يمكننا     

وخ بينَّ النصار التحكيم. فسلوك مجلس الشي اخفاقغير ان النتيجة قد مثلت 
بوضوح، قدرة األقلية في مناهضة توجهات الرأي العام. ومع ذلك، فأن المعطيات 
الجديدة، لم تحل دون الرغبة البريطانية في عالقات ودية مع الواليات المتحدة، وان 
األخيرة ال تريد لهذه االشياء، ان تقف في هذا الطريق مثل موقف مجلس الشيوخ 

(االمريكي
208F

٣(. 
حديث عن ابرز نتائج هذا الحدث التاريخي، يبرز أمامنا سؤال مفاده. وقبل ال     

 هل الترسيم الحدودي بين فنزويال وبين غويانا البريطانية هو المشكلة األكثر اهمية؟ 
مما الشك فيه، ان الترسيم النهائي للحدود لم يكن، وبعد ذلك، المشكلة االكثر      

ي تأشير هذا الشأن، فجريدة التايم اللندنية، اهمية. لذا سارعت الصحف البريطانية ف
الحظت بأن ثمن التسوية لالقرار بالحماية العامة من الواليات المتحدة على امريكا 

 S.T.Jamesالجنوبية، لم يتسبب في وجود مشكلة، وذكرت أس.تي. جيمس كازبيت 

Gazabte" :خل في ان تسليم لورد سالزبوري بمبدأ، ان للواليات المتحدة حق التد
منازعات الحدود للدول االمريكية، واحالة تلك الخالفات الى التحكيم، قد طغى في 

                                                           
(1) Quoted in: Baily, op.cit, P.492. 
(2) Ibid. 
(3) Allen, op.cit, P. 544. 
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(اهميته على قضية حدود مستعمرة غويانا البريطانية
209F

. انه االقرار البريطاني )١
الرسمي للتأثير االمريكي في القارة االمريكية، الذي منح الرئيس مركزًا رائدًا في 

ول المطالبة به اباطرة وبابوات القرون الوسطى في العالم الجديد، وهو ما حا
 .)210F٢("اوروبا
ان موافقة سالزبوري على التحكيم، قدم الدليل للواليات المتحدة، من ان بريطانيا      

على أية مصلحة أخرى في شطر  وترغب بعالقات حسنة مع الواليات المتحدة، تسم
ة لتفاهم بين الواليات المتحدة الكرة االرضية الغربي، وبذلك وضع الشروط الضروري

 وبين بريطانيا في القرن العشرين.
وربما كان االعتقاد السائد في اوساط عديدة من الشعب االمريكي، أن لغة الشدة      

ضرورية لحمل بريطانيا على االهتمام بوجهة النظر االمريكية في الخالف، قد وجد 
بعد سنوات  لخارجية االمريكيوزير ا كتب اولني قدصداه عند الطرف اآلخر، و 

في المنظور البريطاني، الواليات المتحدة كيان تافه (اخرق) بشكل تام، الحقة: "
 .)211F٣("فهي تؤمن بأن الكلمات المرادفة للضربات ستكون فعالة حقاً 

وزير  بيردن أ وبالعودة الى مسار التسوية، فقد جاءت متوافقة مع مقترح     
تخلى فنزويال عن تاستثنائين مهمين. االول: ان  ال، ما خقالخارجية البريطاني االسب

 الفنزويلي المنطقة الكبرى في النهاية الجنوبية. والثاني: وهو األكثر أهمية، الظفر
(بالسيطرة على مدخل نهر اورينغو

212F

٤(. 

                                                           
(1) Quoted in: Allen, op.cit, P. 544. 
(2) Blacke & Bark, op.cit, PP. 374-375. 
(3)  Mowat, op.cit, P. 9. 
(4) Baily, op.cit, P. 493. 
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وفي الشأن نفسه، أجبرَّ اولني السلطات الفنزويلية على الرضوخ لقرار هيئة      
(التحكيم

213F

ما سبق ان عرضته  صلتالصة القول، ان جميع الترتيبات، قد أ. وخ)١
 بريطانيا على فنزويال في اوقات عدة. 

 فنزويلي؟-ما النتائج التي ترتبت على تسوية خالف الحدود االنكلو     
فنزويال بسيطرتها على مصب نهر  احتفاظرأينا، بموجب قرار هيئة التحكيم،      

ق المصالح التجارية االمريكية في المناطق التي يمر اورينغو. وهذا بال شك، سيحق
بالقياس الى اآلثار السلبية العامة التي  مهمةبها ذلك النهر. ولكن الفائدة ُتعد غير 

فنزويلي إن اصرار الواليات المتحدة على -ترتبت على اسلوب تسوية الخالف االنكلو
ًا لمبدأ مونرو، إْذ مهمرًا فنزويلي، ُتعد تطو -فرض وساطتها لتسوية الخالف االنكلو

ان الواليات المتحدة ادعت لنفسها حق التحكيم في كل خالف يحدث في القارة 
الالتينية، وان سلطتها القانون، وعدَّ هذا الحق من حقوق السيادة ومبدأ عام ورسمي، 
تلتزم به السياسة االمريكية، وعلى جميع الدول االمتثال به، وفعًال امتثلت بريطانيا، 

امتثلت الدول االوربية األخرى لألرادة االمريكية، ويبدو ان مرد ذلك يعود النشغالها و 
بقضايا استعمارية هامة في آسيا وفي افريقيا، ونظرًا لتوتر العالقات فيما بينها، 
وانعكاساته على التوازن والالفت للنظر، ان االدارة االمريكية، واثناء تدخلها لتسوية 

زويلي، لم نجد ما يشير الى استشارتها الحكومة الفنزويلية في أية فن-الخالف االنكلو
، تصرفت كما لو ]االدارة االمريكية[مرحلة من مراحل تسوية الخالف. والغريب انها 

كانت الطرف الرئيس في الخالف، حتى ان الرئيس الفنزويلي، اعلن بوضوح اثناء 
دول امريكا الجنوبية، وانقاذها  مناقشته لمبدأ مونرو، ان الطريق الوحيد للدفاع عن

(من التهديدات االوروبية، هو الرضوخ لهيمنة الواليات المتحدة
214F

٢(. 

                                                           
(1) Ferrell, op.cit, P. 430. 
(2) Gil, Federrico G. Latin American –United States Relation, (NewYork, 
1971), PP. 62-63. 
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امريكا الجنوبية من فرض  دول ويبدو ان هذه الطريقة، ادت الى إثارة مخاوف     
سيطرة الواليات المتحدة عليها، كما حدث في امريكا الوسطى والبحر الكاريبي، إْذ ان 

لف سلوكها كثيرًا، عن تاظهرت بوضوح نواياها االستعمارية، ولم يخ لمتحدةالواليات ا
سلوك الدول االستعمارية االوروبية، التي حاربتها دول امريكا الجنوبية للتخلص من 

في عرقلة الوحدة االمريكية التي دعت  مهماً  اً سيطرتها. ويبدو ان لهذه المخاوف اثر 
امريكا الجنوبية رأت فيها وسيلة مقنعة لفرض اليها االدارة االمريكية، ألن دول 

هذه المخاوف ايضًا على الحركة  أثرتالهيمنة االمريكية على جميع دول القارة. وقد 
األدبية والفكرية في امريكا الجنوبية، التي نادت بضرورة المحافظة على التراث 

(لمقاومة النفوذ الثقافي االمريكي ؛االسباني
215F

١(. 
هذه االزمة قد منحت مبدأ مونرو معنًى جديدًا، يعطي  نَّ إ قول:فال غرو ان ن     

الواليات المتحدة التفويض التام لرعاية شؤون باقي دول امريكا الجنوبية. ومن جانب 
اْذ آخر، يمكن عَّْد هذا الخالف نقطة تحول هامة في السياسة الخارجية االمريكية، 

قارة االمريكية فحسب، بل في شؤون ليس في مشاكل الغدت الواليات المتحدة تتدخل 
العالم كله. ذلك، انه عند نهاية القرن التاسع عشر، كانت هذه الجمهورية، قد 

عتراف العالم كله دولة كبرى. وهي لذلك ال تستطيع، إال ان تقوم ااصبحت ب
 بالواجبات التي يحتمها هذا الدور. 

سياسة امريكية جديدة،  إعالنفي  Mowat فيما يذهب المؤرخ االمريكي موات     
انها قد بدأت منذ هذا الوقت توسع من اغراض مبدأ مونرو، كمبدأ تتمثل في "

يستهدف اصًال منع الدول االوروبية، من تأسيس مستعمرات لها في نصف الكرة 
الغربي، لتجعله مبدأ يستخدم في تصفية المستعمرات االوروبية الباقية في هذا 

 .)216F٢("الجزء من العالم

                                                           
(1)  Davis, H.F., American History, (NewYork, 1953), P. 655. 
(2) Quoted in: Mowat, op.cit, P. 262. 
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كان من الواضح على المستوى الحربي في هذه االزمة، ان جوهر صعوبات      
بريطانيا تتمثل في انها لم تتمكن بسهولة من حشد قوتها الكبيرة ضد الواليات 
المتحدة، أما صعوبات االخيرة فتتمحور انها لم تّؤمن بعد مكانه عسكرية كبيرة، 

ة متقلبة بوصفها عامل السالم في وأظهر هذا الخالف لربما كم كانت العاطفة المجرد
امريكية، غير انها اظهرت ايضًا ان الحرب التي يكون فيها حتى -العالقات االنكلو

العسكريين من الطرفين عاجزين عن التنبؤ بنصر حاسم، يصبح احتمال اندالعها 
ان الحرب غير وارد. وتشير وثيقة لرئاسة االركان الحربية البريطانية لذلك بالقول: "

ين االمبراطورية البريطانية والواليات المتحدة االمريكية ستكون نكبة ليس فقط ب
)P)217F١"لكليهما الغالب والمغلوب بل للعالم بأسره

P. 
االمريكي بشأن الحدود الفنزويلية قد -وبقى ان نقول، لعل تسوية الخالف االنكلو     

ن تأكد امريكية، خاصة بعد ا-ح صفحة جديدة في سجل العالقات االنكلوفت
لسالزبوري وشامبرلن، ان سياسة العداء للواليات المتحدة غير ذي فائدة لمصالح 
بريطانيا الحيوية المهددة من الدول االوروبية الكبرى. ان هذا التوحد في سياسة 

 االسبانية.           -بريطانيا الخارجية سيكون على المحك قبيل واثناء الحرب االمريكية
 
   

     
     
         

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Quoted in: Bourn, Britain and the Balance, PP. 411-412.  
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ــــراب كوبــــا الجغرافــــي مــــن الواليــــات المتحــــدة االمريكيــــة، اثــــره فــــي جعــــل       ان ألقت
، مبعـــث قلـــق لالخيـــرة، ١٨٧٨-١٨٦٨انتفاضـــاتها الدمويـــة والطويلـــة مـــا بـــين االعـــوام 

مــن ر الكــوبيين للثــوا فكانــت سياســة الــرئيس غرانــت واضــحة بمنــع انطــالق االمــدادات
الواليـات المتحــدة، عـن طريــق تعزيــزه لجهـود حــرس الســواحل االقليميـة االمريكيــة. وفــي 

عرض غرانت على اسـبانيا، وعبـر وزيـر خارجيتـه فـش مسـاعي الواليـات  ١٨٦٩العام 
لمتحـــدة لتســـوية النـــزاع فـــي كوبـــا علـــى اســـاس الغـــاء العبوديـــة واســـتقالل كوبـــا، مقابـــل 

ن الواليــات المتحــدة قــدرها خمســة عشــر مليــون دوالر. غيــر تعــويض االســبان بُمنحــة مــ
الم المتمــردين الكــوبيين ســان االســبان رفضــوا الحــديث عــن أيــة تســوية ســلمية قبــل است

(اوالً 
0F

بالتـــدابير التعســـفية االســـبانية حيـــال  ثـــل. وفـــي غضـــون ذلـــك، بـــرزت مشـــكلة تتم)١
امريكيــــــون المــــــواطنين الكــــــوبيين، وضــــــمنهم مــــــا اصــــــطلح علــــــى تســــــميته (مواطنــــــون 

(بالطبيعة)
1F

. وعلـى الـرغم مـن دعـوات االدارة االمريكيـة التـي قضـت بمـنح االمـريكيين )٢
. إال ان ١٧٩٥الحمايـــة فـــي المســـتعمرات االســـبانية فـــي اطـــار معاهـــدة بنســـكني لعـــام 

تــــردد االســــبان فــــي شــــمول هــــؤالء بصــــفة المواطنــــة االمريكيــــة، وحقــــوقهم فــــي الحمايــــة 
Pالكاملة، أبقت المشكلة قائمة

)
2F

٣(
P  . 

قـرار  بمسـودة إزاء ذلك فان عددًا مـن اعضـاء مجلـس الشـيوخ قـدموا الـى المجلـس     
لألعتـــراف بـــالثوار الكـــوبيين جانبـــًا محاربـــًا، إال ان الـــرئيس غرانـــت  ١٨٧٠فـــي شـــباط 

ووزير خارجيته عارضا ذلك، فهذا االعتراف بمنظـور فـش سيشـجع المتمـردين معنويـًا، 
 ةبصــفالــدعوة لبريطانيــا لمشــاركتها االعتــراف بهــم ويســفه رفــض وزيــر الخارجيــة فــش 

محــــاربين، وســــيمنح اســــبانيا الحــــق والحجــــة فــــي تفتــــيش الســــفن االمريكيــــة فــــي اعــــالي 

                                                           
(1) Bemis, op.cit, P.434. 

هــم كوبيــون بــالوالدة، وامريكيــون مــن ناحيــة األب، ومبعــىن ادق، هــم مثــرة عالقــات جنســية غــري شــرعية بــني امــريكيني  )٢(
 للتفاصيل: وكوبيات، وغالباً ما كانت امساؤهم اسبانية.

Blacke & Bark, op.cit, P. 377. 
(3)Bemis, op.cit, P.435. 
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(البحار، والمشتبه بحملها معدات محظورة واحالتهم الـى المحـاكم الجزائيـة
3F

. ويبـدو ان )١
تجــــزت الســــلطات عــــدم االعتــــراف هــــذا مــــنح االدارة االمريكيــــة موقفــــًا قويــــًا، حينمــــا اح

، واعــدمت ثالثـة وخمســين مـن ركابهــا ١٨٧٣االسـبانية الســفينة االمريكيـة فرجينيــا عـام 
لهجــة ألســبانيا، اعــادت ليــال ذلــك، بعثــت الواليــات المتحــدة انــذارًا شــديد احوبحارتهــا. 

علــى آثــره األخيــرة الســفينة المحتجــزة، ودفعــت تعويضــًا نقــديًا مقــداره ثمــانون ألــف دوالر 
دومين. أمــا االســاءة للعلــم االمريكــي الــذي كانــت تحملــه لســفينة، فقــد غــض المعــ ألســر

النظـــر عنهـــا، بعـــد التحقـــق مـــن عـــدم أحقيـــة الســـفينة فرجينيـــا فـــي حملـــه، ولـــم تحصـــل 
دفعـــت اســـبانيا تعويضـــًا و معاقبـــة الضـــباط االســـبان المتـــورطين فـــي حادثـــة االحتجـــاز. 

 .)4F٢(ثلبريطانيا عن تسعة عشر من رعاياها القتلى في الحاد
ها المسوغ القـانوني العـالن ماغلب الظن، ان أهمية قضية فرجينيا تكمن في تقدي     

الواليــات المتحـــدة الحـــرب علـــى اســـبانيا مـــن اجـــل حمايـــة مواطنيهـــا مـــن تعســـف االدارة 
االسبانية بعد ان تظافرت الظروف الداخلية والخارجية التي كانت مبـررًا لهـذه الحـرب، 

ب صــــغيرة علــــى اخــــراج االقتصــــاد االمريكــــي مــــن كســــاده عنــــدما تســــاعد حــــر  الســــيما
لمتوقعـة مـن االسـبان ضـعيفة، وعنـدما ا، وعندما تكون المقاومـة ١٨٧٣الصناعي عام 

ال تكــــون هنــــاك دولــــة اوروبيــــة ترفــــع اصــــبعها محتجــــة. بيــــد ان ال احــــد فــــي الواليــــات 
 المتحــــدة يريـــــد اســـــتثمار ذلـــــك، فعلــــى الـــــرغم مـــــن قطاعـــــات واســــعة مـــــن الـــــرأي العـــــام

يويــــورك ن ياالمريكــــي، قــــد ســــاندت فكــــرة الحــــرب، وعبــــرت عنهــــا اللقــــاءات الشــــعبية فــــ
يرها من مدن الشرق االمريكي، التي انتقدت بشدة االعدامات، واحرجت كثيرًا وزيـر وغ

(الخارجية فش، ولكن ال مطالبة حقيقية بالحرب
5F

٣(. 
، إْذ اقلقــت ، فقــد تواصــل تعــرض الشــعب الكــوبي للمعانــاة طــويالً وعلــى ايــة حــال     

تـــــداعياتها ادارة الـــــرئيس غرانـــــت، واســـــتمرت قضـــــايا الحصـــــار، والمصـــــادرة، واعتقـــــال 
لرسمية عـن قتلـى السـفينة فرجينيـا دون اومعاقبة المواطنين في كوبا، وبقيت المسؤولية 

تأييـد مـن الـدول  بـالشجب وادانة. وكان فـش غيـر راغـب بالتـدخل فـي الشـأن الكـوبي، 
                                                           

(1)  Bemis, op.cit, P.435. 
(2)  Knox, op.cit, P.323. 
(3)  Bemis, op.cit, P. 435. 
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ــذااالوروبيــة،  انظــاره نحــو بريطانيــا، فهــل مــن المناســب ان تشــارك بريطانيــا اتجهــت  ل
(الواليات المتحدة التدخل في فرض السالم في كوبا وبتأييد اوروبي

6F

 ؟)١
، ١٨٧٥رســالة فــش الــى نظيــره االســباني فــي الخــامس مــن تشــرين الثــاني عبــرت      

الغـاء  عن تصميم الرئيس غرانت في ايجاد الُسبل لبسط السالم في كوبـا، علـى اسـاس
(العبودية، ومنح االدارة الذاتية لكوبا

7F

٢(. 
وفقًا لما تقدم، اقترح الوزير االمريكي المفوض في لندن على الحكومة البريطانيـة      

مــا يمكــن تســميته مبــادئ لتســوية ســلمية  باســتخدام نفوذهــا لــدعم الواليــات المتحــدة فــي
ات المتحدة سـتكون سـعيدة اذا مقترحة من رئيس االدارة االمريكية حيث قال: "ان الوالي

قامــت (الحكومــة البريطانيــة) بــدعوة االســبان الــى التخلــي عــن االســاليب التعســفية فــي 
التعامل مـع مـواطني الجزيـرة، وهـو ايضـًا تلمـيح للحكومـات االوروبيـة االخـرى (فرنسـا، 

(المانيا، روسيا، ايطاليا، النمسا)
8F

٣(. 
ة االمريكـــــي، النتقـــــادات شـــــديدة وعلـــــى الصـــــعيد نفســـــه، تعـــــرض وزيـــــر الخارجيـــــ     

القتراحاتـــه التـــي تعـــرض مبـــدأ مـــونرو للخطـــر، بـــدعوة االوروبيـــين للتعـــاون فـــي تســـوية 
قضــية امريكيــة، وهــي ســابقة لــم تحصــل مــن قبــل، واقترنــت ردود افعــال المانيــا وروســيا 
وايطاليا على تبليـغ سـفرائها فـي مدريـد المناشـدة فـي التمـاس الحكمـة مـن حكومـة التـاج 

(باني لبسط السالم في ربوع الجزيرة الكوبيةاالس
9F

٤(. 
ويبــدو ان الــدول االوروبيــة لــم تكــن راغبــة بــأكثر مــن هــذه المناشــدة، ومــرد ذلــك،      

مســار العالقــات بــين فرنســا  الســيماانصــراف انظارهــا حيــال تطــور الشــؤون االوروبيــة، 

                                                           
(1) President Grant Discusses the War in the Cuba 1873, What happened in 
Cuba. A Documentary History, edited by: Smith, Robert F., (NewYork, 1963), 
Doc.No.37, P. 82. 
(2) President discusse the Cuban Policy of U.S, Ibid, Doc.No.38, PP. 83-85. 
(3)  Ibid. 
(4) Bemis, op.cit, P. 435. 
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خـــرى، واللتـــين وبــين المانيـــا مـــن جهــة، وبـــين روســـيا وبــين الـــدول العثمانيـــة مــن جهـــة أ
 تنبأن بأحتماالت نشوب حرب ضروس في جناحي اوروبا الغربي والشرقي.

، ١٨٧٥وفي رسالة غرانت السنوية للكـونغرس فـي السـابع مـن كـانون االول عـام      
اللــوم الــى طرفــي النــزاع: االدارة االســبانية والمتمــردين. وممــا جــاء فيهــا:  الــرئيس وجــه

الكــوبي، يعمــل علــى اثــارة الكثيــر -راع االســباني"يبــدو ان كــل جانــب مــن اطــراف الصــ
من األذى والضرر للجانب اآلخر، فضًال عن تصدع جميع العالقات والمصالح التـي 
يســتند اليهــا وجــود الســالم فــي جزيــرة كوبــا. غيــر ان الحقيقــة تكمــن فــي انهمــا عــاجزان 
عــــن التوصــــل التفــــاق ســــالم، ألن كــــل جانــــب، يتــــربص بــــاآلخر لعــــدم حصــــوله علــــى 

احــات فــي الجزيــرة، بالســيطرة عليهــا وطــرد اآلخــر. وفــي ضــوء هــذه الظــروف، تبــدو نج
الحاجــة ُملحــة لوســاطة االخــرين، برضــى ودعــوة الطــرفين المتحــاربين او بفرضــها عــن 

لسبيل الوحيد، الذي ينبغي اثارتـه عـاجًال اطريق التدخل. ويبدو، إن الحل االخير، هو 
(ام آجًال النهاء النزاع 

10F

١(. 
علـــى اســـاس للمـــرة الثانيـــة فـــش علـــى االســـبان الســـالم  عـــرضالعـــام التـــالي  وفـــي     

Pااللغــاء التــدريجي للعبوديــة، واقامــة إدارة اصــالحية فــي كوبــا

)
11F

٢(
P وعلــى أيــة حــال، كــان .
 ٢٩(Al Fonso XII لنهايــة الحــرب االهليــة االســبانية، وارتقــاء الفونســو الثــاني عشــر

عــــرش االســــباني اثــــره الطيــــب فــــي ) ال١٨٨٥تشــــرين الثــــاني ٢٥-١٨٧٤كــــانون االول 
فــي العاشــر مــن  Zanjon Treatyاحــالل الســالم فــي كوبــا علــى وفــق معاهــدة زانجــون 

، ونــــتج عــــن وضــــع حــــٍد لهــــذا التمــــرد تبــــدالت اقتصــــادية جوهريــــة علــــى ١٨٧٨شــــباط 
الجزيــرة، فــأفرزت انماطــًا صــناعية جديــدة، حلــت تــدريجيًا محــل االنمــاط التقليديــة التــي 

ن القــدامى، كأعتمــاد طرائــق حديثــة فــي صــناعة الســكر، إال إن تحريــر اقامهــا المزارعــو 
، واالنتقال الـى نظـام العمـل الحـر فـي ١٨٨٦التدريجي والذي استكمل في العام العبيد 

                                                           
(1)  Quoted in: Smith, op.cit, Doc.No.38, PP.83-86. 
(2)  Bemis, op.cit, P. 435. 
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ــــــي  ــــــدَّ بعــــــض المشــــــاكل االقتصــــــادية ف ــــــد ول ــــــوج، ق ــــــيض او الزن اســــــتخدام العمــــــال الب
(المستعمرة

12F

١(. 
، بعـد ان فقـدت كوبـا مئتـين الـف ١٨٧٨ام وافق المتمردون على القاء سالحهم ع     

(مـن مواطنيهـا
13F

اطلقــت الحكومـة االســبانية وعودهـا باحـداث اصــالح سياسـي، وتلــى و . )٢
كبيــر مــن ســكان الجزيــرة  واســهامذلــك بالفعــل، شــيء مــن الالمركزيــة فــي إدارة الســلطة 

ان). كـان الكوبية في االدارة المحلية، وتمثيـل نيـابي لهـم فـي الكـورتيز االسـباني (البرلمـ
دخــول الكــوبيين للبرلمــان االســباني ايــذانًا بنهايــة حقــب مــن االقصــاء الجيــال متعاقبــة. 
بيـــــد ان الليبـــــراليين الكـــــوبيين، طـــــالبوا بانهـــــاء اســـــتمرار تركـــــز الســـــلطات بيـــــد الحـــــاكم 

اذا مـا عرفنـا ان افضـل  يماسـالاالسباني، وبطانته من المستغلين االسـبان فـي الجزيـرة 
التجاريـــة، كانـــت تمـــنح لمـــن كانـــت والداتهـــم مـــن أبـــويين أســـبانيين. الفـــرص السياســـية و 

وكانت الغالبية من سـكان الجزيـرة راضـية بـالحكم الـذاتي، تحـت العلـم االسـباني. ولكـن 
القـــول الفصـــل، مـــن جانـــب آخـــر، كـــان بيـــد الكـــوبيين المقيمـــين فـــي الواليـــات المتحـــدة، 

ســـباني، والمتطلعـــين الســـتقالل والمعارضـــين لشـــكل االدارة الذاتيـــة فـــي اطـــار التـــاج اال
(الجزيرة الكوبية الناجز عن اسبانيا

14F

٣(. 
ن تعقيـــدات الظـــروف االقتصـــادية مـــن إامـــا الجانـــب االقتصـــادي علـــى الجزيـــرة، فـــ     

تذبذب االسعار، وشيوع البطالـة التـي عصـفت بـالجزيرة، وآثارهـا االجتماعيـة قـد بـررت 
المعــــروف ان االقتصــــاد الكــــوبي اختمـــار االنتفاضــــة، ونشــــوء عصــــب للثــــوريين. فمــــن 

مرتبط بشـكل مباشـر مـع الواليـات المتحـدة، فالسـكر كـان يسـهم باربعـة اخمـاس التجـارة 
اسـواق الواليـات المتحـدة، مسـتفيدًا مـن قـانون تعريفـة مـاكنلي  هبعـد غـزو  السـيماالكوبية 
(مــــــــع اســــــــبانيا ١٨٩١، واتفاقيــــــــة التبــــــــادل التجــــــــاري لعــــــــام ١٨٩٠

15F

. إال ان الكســــــــاد )٤
، قــد اربــك الســوق العــالمي للســكر والتبــغ وغيرهــا مــن ١٨٩٣تصــادي الكبيــر عــام االق

                                                           
(1)  Blacke & Bark, op.cit, P. 376.  
(2)  Bemis, op.cit, P. 442.s 
(3)Blacke & Bark, op.cit, PP. 377-379. 
(4) Commercial Traty with the Spanish Empire 1884, Smith, op.cit, Doc.No.1, 
PP.90-93. 
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اســـتبعدت الســـكر مـــن القائمـــة الحـــرة ممـــا ســـبب فـــرض و ، نفســـهالصـــادرات فـــي العـــام 
دات الواليـات ر ضرائب جديدة على واردات السكر من كوبا، ومن ثم ادى الى تراجع وا

(ضربة موجعة لالقتصاد الكوبي ادى الى من ثمالمتحدة منه جراء ارتفاع اسعاره و 
16F

١(. 
ويبدو ان المصالح الرأسمالية االمريكية في انتاج السـكر الكـوبي ال قـوة لهـا لمنـع      

ن هذه المصـالح تفضـل الحكـم إالكونغرس من تمرير هذه التعريفة، واألكثر من ذلك، ف
حـدة فــي االسـباني علـى ادارة كوبيـة محتملـة، وبـدت مصــالح االعمـال فـي الواليـات المت

(االقل، تعارض أي حرب مع اسبانيا
17F

٢(. 
ومهمــا يكــن مــن أمــر، ظهــرت مالمــح تمــرد مســلح جديــد فــي الرابــع والعشــرين مــن      

الــذي  Jose Martill، وكــان اول قائــد للتمــرد الكــوبي هــو خوزيــه مــارتي ١٨٩٥شــباط 
امضـــى ســـنوات عـــدة يـــنظم وبنشـــاط حركـــة االســـتقالل الكوبيـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة. 

الـى  مع خمسـة مـن زمالئـه الكـوبيين ١٨٩٥ابحر مارتي في الحادي عشر من نيسان 
فـــي هافانـــا، فـــي  DosRiosوطنـــه وقتـــل فـــي كمـــين ُدبـــر لـــه فـــي منطقـــة دوس ريـــوس 

(١٨٩٥التاســــع عشــــر مــــن مــــايس عــــام 
18F

ــــى ماكســــيموجين كــــوميز )٣ ــــادة ال ــــت القي ، فآل
Maximogen Gomez ن خـالل سـنوات عشـر الـدومنيكاني بـالوالدة الـذي قـاد المتمـردي

) بعــد مقتــل خوزيــه. وظــن كــوميز بــأن فشــل التمــرد األول، ُيعــزى الــى ١٩٠٥-١٨٩٥(
من الجزء الشرقي لكوبا الفقير بعدد سكانه، فقرر نقل الصراع الـى  -التمرد–انطالقته 

الجــزء الغربــي مــن الجزيــرة، حيــث الكثافــة الســكانية العاليــة. ولمــا لــم تكــن لديــه القــدرة 
كيل جيش نظـامي فـي الميـدان. انـتهج اسـلوب الغـارة، فقـام بأرسـال مجـاميع الكافية لتش

ُمغيرة من الثـوار لمهاجمـة الجنـود والفصـائل االسـبانية المعزولـة اثنـاء المسـير. واعتمـد 
، وبشـــكل متزايـــد علـــى ســـتراتيجية قوامهـــا التـــدمير، عبـــر حـــرق مـــزارع القصـــب زيمكـــو 

وغيرهـا مـن الممتلكـات. وهدفـه مـن كـل ذلـك، والمـزارع الكبيـرة لتربيـة الخيـول والمواشـي 
شل الحياة االقتصادية في الجزيرة، وصوًال لجعل كوبا دون قيمة في منظـور االسـبان، 

                                                           
(1) Baily, op.cit, P. 495 
(2) Ibid. 
(3) Blacke & Bark, op.cit, P.377. 
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فــاالدارة االســبانية ســتجرد مــن مصــادرها الضــريبية، ممــا يحملهــا بالنتيجــة علــى الجــالء 
علـــى عـــن الجزيـــرة مضـــطرة غيـــر راغبـــة، كمـــا ســـيجبر العمـــال العـــاطلين عـــن العمـــل. 

ـــــات و    تنظـــــيم التمـــــردات المســـــلحة.  ـــــة ســـــيدخل الوالي ـــــدمير الممتلكـــــات االمريكي ان ت
هـي المسـؤولة عـن  حكومتهـا، علـى اسـاس ان مـع اسـبانيا المتحدة فـي نزاعـات مطلبيـة

ــــــا ان حجــــــم اســــــتثمار  صــــــيانة ارواح وممتلكــــــات االمــــــريكيين وبخاصــــــة اذا مــــــا عرفن
ليـــون دوالر. وفـــي الســـياق نفســـه، اعلـــن المـــواطنين االمـــريكيين فيهـــا قرابـــة الخمســـين م

، وفـي ١٨٩٥كوميز مـن جانبـه عـن قيـام الجمهوريـة الكوبيـة فـي منتصـف شـهر تمـوز 
(الثالث عشر من ايلول شكل حكومة ثورية مؤقتة

19F

١(. 
ويبــدو ان هــذه االجــراءات، دفعــت الحكومــة االســبانية الــى اتخــاذ تــدابير معاكســة      

الــذي ســبق لــه ســحق تمــرد  Marteni Gomboz وقاســية، فــالجنرال مــارتيني كومبــوز
السنوات العشر، اكتشف بأن سياسة االعتدال واقرار بعض الحقوق لم تكن نافعة، لـذا 

ســــم التــــاج الســــباني فــــي الجزيــــرة، وقائــــد للقــــوات ااســــتقال مــــن منصــــبه حاكمــــًا عامــــًا ب
الــذي  Don Falerano Deliriاالســبانية فيهــا، ليخلفــه الجنــرال دون فــاليرانو ديليــري 

. وبعد دراسـة الموقـف عـن كثـب، اسـتنتج بـأن االنتفاضـة ١٨٩٦وصل كوبا في شباط 
ال يمكن قمعها، ما دام الريف مزدحم بالسكان الذين يقـدمون المسـاعدة الـى المتمـردين 
المسلحين. لذا أمـر بمـا يسـمى بسياسـة اعـادة االنتشـار، وفـي ضـوئها صـدرت االوامـر 

المعســـكرات المركزيـــة فـــي اطـــار حـــدود ســـلطة االدارة للســـكان المـــدنيين باالنتظـــام فـــي 
يكتشــــفون بــــأنهم موجــــودين فــــي القــــرى  الــــذين االســــبانية، ومــــن ثــــم عــــد جميــــع االفــــراد

والقصبات من المتمردين، وينفذ بهم العقاب. إزاء هـذه السياسـة، انـتهج المتمـردون مـن 
واالختفـاء نهـارًا بـين  جانبهم تكتيكًا قوامه إال غارة ليًال علـى تجمعـات الجنـود االسـبان،

(السكان المدنيين
20F

٢(. 
ويبدو ان سياسة اعادة االنتشار، خلفـت نتـائج اقتصـادية واجتماعيـة وخيمـة علـى      

، أودى المــوت بنصــف ســكان مدينــة هافانــا، ١٨٩٧الشــعب الكــوبي. ففــي اواخــر عــام 
                                                           

(1) Baily, op.cit, P. 496. 
(2)  Blacke & Bark, op.cit, P. 377. 
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اعـادة الذين كانت اعدادهم تربو على المائة الـف مـواطن، وكـانوا يعيشـون فـي منـاطق 
قــــد ورد علــــى لســــان القنصــــل االمريكــــي فــــي هافانــــا، ان الجزيــــرة يســــكنها و االنتشــــار. 

اربعمائة الف امرأة وطفل، يغمرهم البؤس، وان المجاعة والمرض يقضيان يوميـًا علـى 
) ادنــاه يوضــح ضــحايا ١١المئــات مــنهم، فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر الجــدول رقــم (

(هر االول من كل عاممرض الحمى الصفراء في بداية الش
21F

١(. 
0Bالوفيات السنة الوفيات السنة 

٥١٢ ١٨٩٥ ٣١٤ ١٨٩٠ 
٩٥٠ ١٨٩٦ ٣١٨ ١٨٩١ 
٩٩١ ١٨٩٧ ٢٧٢ ١٨٩٢ 
١٣٤ ١٨٩٨ ٤٦٩ ١٨٩٣ 
٠٦٣ ١٨٩٩ ٣٦٩ ١٨٩٤ 

    

ـــراجح، ان الفوضـــى االقتصـــادية التـــي اوجـــدها دمـــار التمـــرد، قـــد اثـــرت علـــى       وال
) ادنـاه يبـين بوضـوح مـدى ١٢أنية للجـدول رقـم (الوضع االقتصادي للجزيرة. ونظرة مت

(التراجع الذي اصاب العائدات المالية بماليين الدوالرات
22F

٢(. 
 الصادرات انتاج التبغ انتاج السكر السنة
 مليون دوالر ٦٠ طن ٤٥٠٠٠٠ طن ١,٠٥٠,٠٠٠ ١٨٩٤
 مليون دوالر ١٥ طن ٥٠ ٠٠٠ طن ٢٠٠,٠٠٠ ١٨٩٦

 

ند ووزير خارجيتـه اولنـي مـن التطـورات الداخليـة فـي لكن ما موقف الرئيس كليفال     
 كوبا ؟
المشـكلة الكوبيـة العـبء األكبـر علـى أكتـاف الـرئيس كليفالنـد، فأتسـمت اصـبحت      

سياسته تجاه كوبا، بالحفاظ على الحياد االمريكي وتجنب التدخل وهي بال شـك تكـرار 
رانت ووزير خارجيتـه فـش. وبصفة عامة لتلك السياسة التي انتهجها الرئيس االسبق غ

فـال مســاومة علــى حمايــة حقــوق جميــع المــواطنين االمــريكيين، وااللحــاح علــى اســبانيا، 
                                                           

(1) Report  of the Secretary of war Euhu Root for 1899, Smith, op.cit, 
Doc.No.19., P.121.   

 .١٨٧فرج اهللا، املصدر السابق، ص )٢(
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فــي قبــول الوســاطة االمريكيــة ألنهــاء الصــراع المســلح، بــين المتمــردين الكــوبيين وبــين 
االدارة العسكرية االسبانية في الجزيرة، ومنع إستمراره لعشر سنوات جديدة، مـن شـأنها 

(االسبانية-هاق العالقات االمريكيةار 
23F

١(. 
السـيما بالمسـاعدات  الكـوبيين متمـردينال لـدعمفي غضون ذلـك، جـرت محـاوالت      

ـــات المتحـــدة فـــي منـــع  ـــى جهـــد الوالي مـــن الواليـــات المتحـــدة، وقـــد اعتمـــدت اســـبانيا عل
انطـالق شــحنات المسـاعدات مــن االراضــي االمريكيـة، فيمــا كانــت قواتهـا معنيــة بوقــف 

فق تلــــك الشــــحنات الــــى الميــــاه الكوبيــــة. فمــــن بــــين احــــدى وســــبعين شــــحنة عرفــــت تــــد
منهــا عنــد الســواحل الكوبيــة. فيمــا احبطــت الواليــات  اً بمحاوالتهــا، اوقــف االســبان خمســ

، ووصـلت اً ربعـأالمتحدة ثالثة وثالثين شحنة، وبريطانيا اثنتين، وسوء االحـوال الجويـة 
الصـراع؛ ومـن الجـدير بالمالحظـة ان اغلـب سبع وعشرون شحنة كانت كافيـة لتـأجيج 

(الشحنات كانت قادمة من الواليات المتحدة، ثم بريطانيا
24F

٢(. 
ويعـــزى الســـبب فـــي ذلـــك علـــى مـــا يبـــدو الـــى قـــرب الواليـــات المتحـــدة مـــن مســـرح      

المجلـس الكــوبي المعـارض علـى اراضــي الواليـات المتحــدة  وجـودالصـراع، فضـًال عــن 
 ات.الذي كان يمول هذه الشحن

ادارة الــرئيس كليفالنــد، اتســاع قائمــة  تكانــت المشــكلة االكثــر خطــورة التــي واجهــ     
المظـــالم التـــي نتجـــت عـــن خســـارة وجـــرح المـــواطنين االمـــريكيين. ففـــي اطـــار القـــانون 
الدولي كانت االدارة االسبانية في كوبـا، مسـؤولة عـن تـدمير االمـالك بواسـطة جنودهـا 

دد مـن االشـخاص مـن سـلطات االدارة االسـبانية يـدعون او بفعل المتمردين واعتقال عـ
الواليـات فـي  وولـد بعضـهماسـمائهم االسـبانية،  مـن ان رغمعلـى الـالجنسـية االمريكيـة، 

ن ادارة الـــرئيس كليفالنـــد، إالمتحـــدة فعـــًال، وآخـــرون يحملـــون اوراقـــًا مزيفـــة، ومـــن ثـــم، فـــ
(الحماية االمريكيةوجدت انه من الصعب التقرير من يدخل او ال يدخل في اطار 

25F

٣(  . 

                                                           
(1)  Bemis, op.cit, P. 437. 
(2) Blacke & Bark, op.cit, P. 377. 
 
 
 
 
(1)  Bemis, op.cit, P. 438. 
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ــــس الشــــيوخ االمريكــــي وبعــــد مناقشــــات       ــــف البرلمــــاني االمريكــــي، فمجل أمــــا الموق
) واجتماعات مستفيضة لشهري شباط وآذار، قـرر المجلـس البرابرةوصفت االسبان بـ (
ان حالـة الحـرب ، قرارًا باالغلبية السـاحقة. جـاء فيـه "١٨٩٦عام  في الرابع من نيسان

كوبـا، وان المتمـردين يتمتعـون بحقـوق الدولـة المحاربـة، وان الواليـات موجودة فـي 
، طلـب مـن الـرئيس نفسـهولكـن فـي الوقـت ، "المتحدة سوف تحافظ علـى حالـة الحيـاد

ان يعـــرض علـــى اســـبانيا، المســـاعي الحســـنة مـــن اجـــل الحصـــول علـــى إقـــرار اســـباني 
(بأستقالل كوبا

26F

١(  . 
القــرار، خــروج التظــاهرات المناهضــة للواليــات ذا هــيــال حكــان رد الفعــل االســباني      

المتظــاهرون دار الســفارة االمريكيــة فــي مدريــد بالحجــارة، ومزقــوا العلــم  ىالمتحــدة، ورمــ
االمريكي. وقوبل ذلك بمظاهرات معاكسة في الواليات المتحـدة قـام بهـا طـالب جامعـة 

مقاطعــة  برنسـتون، وعمــال منــاجم ليــدفيل، وصــوت مجلــس غرفــة تجــارة يونغســون علــى
(الواردات االسبانية من البصل

27F

٢(. 
االغلبيـة الجمهوريــة، اراد علــى مــا يبــدو  يأغلـب الظــن ان قــرار مجلــس الشــيوخ ذ     

إربــاك االدارة الديمقراطيـــة التــي كانـــت علــى مشـــارف االنتخابــات الرئاســـية. وعلــى ايـــة 
عمــل  حــال، تجاهــل كليفالنــد حركــة المجلــس تلــك، وعــدها تــدخًال غيــر ُمرحــب بــه فــي

ــــة، وقــــال ألحــــدى الجماعــــات الديمقراطيــــة مــــن رجــــال  الحكومــــة ازاء الشــــؤون الخارجي
ال حرب مع اسـبانيا، حتـى وان اقـدم الكـونغرس علـى اعالنهـا، فأنـه لـن االكونغرس "

" واســتقر الموقــف علــى هــذا النحــو علــى الــرغم مــن انتقــادات العديــد مــن يعبــئ الجــيش
(اعضاء الكونغرس

28F

٣(. 
التوســط بــين االســبان والمتمــردين  االمريكيــةنفســه، حاولــت االدارة وعلــى الصــعيد      

الكـوبيين. ففــي مــذكرة قـدمها اولنــي الــى سـفير اســبانيا فــي واشـنطن انريكــوز ديبــوي دي 

                                                           
(2) Congressional Resolution on Cuban Belligerncy, Smith, op.cit, Doc.No-4, 
PP.94-95. 
(3) Bemis, op.cit, P. 439. 
(4)  Blacke & Bark, op.cit, P. 378. 
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حذرَّ االسـبان بقولـه:  ١٨٩٦في الرابع من نيسان  Enriqus Depuy De Lomeلومي 
سـنوات ُأخـرى جديـدة للتمـرد  ان الواليات المتحـدة، ال يمكنهـا تحمـل تعقيـدات عشـر"

ن هـدف موضـوع المـذكرة، إفـ مـن ثـمالكوبي المسلح، وما ينتج عنه من معطيـات، و 
هو ليس مناقشة التدخل، وليس النية فـي التـدخل، أو تمهيـد الطريـق للتـدخل، انمـا 
هدفها، اذا كان باالمكـان تسـوية المشـاكل الراهنـة، والـذي سـيمنع كـل االفكـار حـول 

ــدخل بأعتبار  وان الواليــات المتحــدة ترغــب فــي التعــاون مــع …هــا غيــر ضــروريةالت
اسبانيا حيال خطـة مفادهـا تخلـي اسـبانيا عـن حقوقهـا فـي السـيادة، وتـؤمن لشـعب 
الجزيرة الحـق فـي ادارة ذاتيـة معتدلـة لشـؤونه، أو ان تقـرر اسـبانيا طبيعـة العـرض 

المتحدة ستسـتخدم الذي تقدمه لتسوية الصراع، وان طلبت المساعدة، فأن الواليات 
 .    )29F١("نفوذها لحمل المتمردين على القبول بها

 Carlosجاء الـرد االسـباني فـي رسـالة وزيـر خارجيـة اسـبانيا، كـارلوس اودونيلـي      

O’Donnelly )الـــــــــذي رفـــــــــض العـــــــــرض ١٨٩٧ تشـــــــــرين االول ٣-١٨٩٥آذار ٢٧ (
ان كتـــــب يقـــــول: "االمريكـــــي، ُمركـــــزًا االهتمـــــام ازاء االصـــــالحات التـــــي وعـــــد بهـــــا. إذ 

كوبـا، اعتمـاد تـدابير فعالـة لمنـع انطـالق  اوضـاع حكومته ترى مـن االفضـل لتهدئـة
". وســوغ هــذا الــرفض بــأن حمــالت الــدعم واالســناد المنطلقــة مــن الواليــات المتحــدة

تــدخًال مــن هــذا القبيــل ســيجرد االســـبان مــن ســلطتهم مســتقبًال، وينــتقص مــن كـــرامتهم 
انـه ال يوجـد وبأختصار وكما كتـب السـفير دي لـومي: "الوطنية، ويضعف استقاللهم، 

ــق فعــال لتهدئــة كوبــا، إال اذا اذعــن المتمــردون المســلحون الــى الدولــة األم ". طري
ان المتمردين انفسهم يرفضون تحسين االدارة الذاتية، التي واشار السفير االسـباني "

 .)30F٢("سبق للرئيس كليفالند أن ناشد الدولة األم (اسبانيا) عرضها
اما موقف الحزب الجمهـوري، فقـد اشـار فـي برنامجـه االنتخـابي فـي حزيـران عـام      

نحــــن نتــــابع بأهتمــــام بــــالغ وعميــــق معــــارك الــــى القضــــية الكوبيــــة، بقولــــه: " ١٨٩٦
ونعتقــد بــأن االدارة االمريكيــة، ســوف …الــوطنيين الكــوبيين ضــد القمــع والوحشــية

                                                           
(1)  Quoted in: Bemis, op.cit, P. 439. 
(2)  Quoted in: Ibid, P. 440. 
 



 االسبانية-امريكية أبان الحرب االمريكية-لتقارب في العالقات االنكلوا                    لث  الفصل الثا

 ١٧٥  

ــــرة تســــتخدم بنشــــاط نفوذهــــا ومســــاعيها الحســــنة، ألعــــا ــــنح الجزي دة الســــالم وم
 .)31F١("االستقالل

أمـــا مـــا جـــاء فـــي بيـــان الحـــزب الـــديمقراطي بشـــأن القضـــية الكوبيـــة، فكـــان اكثـــر      
نعبر عن التعـاطف حماسة في التعبير، عن التعاطف والتضامن مع الشعب الكوبي: "

 .)32F٢("والتضامن مع الشعب الكوبي، في كفاحه البطولي من اجل الحرية واالستقالل
، صـــاغت الخارجيـــة االســـبانية مشـــروع خطـــة، لعمـــل ١٨٩٦خـــالل صـــيف العـــام      

اوروبي مشترك يمنع الواليات المتحدة من التدخل في كوبا. غير ان السـفير االمريكـي 
الحكومـــة  فمـــارس ضـــغطًا شـــديدًا علـــىفـــي مدريـــد حصـــل علـــى نســـخة مـــن المشـــروع، 

(انياسحب المشروع وزير خارجية اسب أن االسبانية، أدى الى
33F

٣(. 
تحــول اهتمــام الشــعب االمريكــي مــن كوبــا الحــرة، الــى العملــة  وفــي غضــون ذلــك،     

. ١٨٩٦الحـــرة، التـــي اصـــبحت قضـــية محوريـــة فـــي حملـــة االنتخابـــات الرئاســـية لعـــام 
وشــــهد الشــــهر الــــذي تلــــى االنتخابــــات اهتمامــــًا بالشــــأن الكــــوبي، وتلمــــيح غيــــر فعــــال 

(الســبانيا
34F

خيــرة الــى الكــونغرس فــي الســابع مــن كــانون االول . وفــي رســالته الدوريــة اال)٤
. نـــاقش كليفالنـــد مـــرة ُأخـــرى ١٨٩٦، اثـــر هزيمـــة حزبـــه فـــي انتخابـــات الرئاســـة ١٨٩٦

اهمية الحياد االمريكي، وشرح فكـرة تقـديم اسـبانيا عـرض تحسـين االدارة الذاتيـة، الـذي 
معقول، الـزعم بـان من غير الربما سيهدئ الجزيرة، ولكنه قدم تحذيرًا مهمًا جاء فيـه: "

وحيـث تظـاهرت بـأن سـيادتها …موقف الواليات المتحدة سيبقى غامضًا وغير دقيـق
زائلة في كوبا بعد ان فقدت كل اغراض وجودها الشرعي، وحيث ان العمل بال طائـل 
العادة تأسيس هذا الوجود قد تحول الى صراع، مما يعني تضحيات كبرى في حيـاة 

ــاء بــال مســوغ، و  ــام فــي تســوية النــاس االبري ــدمير الكامــل للممتلكــات والفشــل الت الت
ـــائًال: .)35F٥("موضـــوع الصـــراع أن التـــدخل ال مفـــر منـــه، اذا اســـتمر "  وخـــتم رســـالته ق

 .)36F٦("الصراع وتحول الى قتل بدم بارد

                                                           
(1) Quoted in: Blacke & Bark, op.cit, P. 378. 
(2) Ibid.  
(3) Baily, op.cit, P. 496-497. 
(4) Ibid. 
(1) Quoted in: Blacke & Bark, op.cit, PP.380-381. 
(2) Quoted in: Ibid. 
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ال نغــالي فــي القــول ان خطــاب كليفالنــد هــذا الــذي أقــل مــا يقــال عنــه، انــه تهديــد      
وهرية في السياسة االمريكية حيـال االسـتعمار االسـباني مبطن ألسبانيا، نقطة تحول ج

لكوبــا، فالتعهــدات االمريكيــة بــدعم الســيادة االســبانية علــى الجزيــرة الكوبيــة المشــروطة 
فـــي االقـــل بتحســـين االدارة الذاتيـــة، يمكـــن ان تـــزول لصـــالح دعـــم المتمـــردين الكـــوبيين 

 ع بعمل فعال.ان االسبان اثبتوا عجزهم التام في تسوية الصرا السيما
وعلــى أيــة حــال، حــاول الجمهوريــون التوســعيون اجبــار االدارة الديمقراطيــة للقيــام      

بعمــل فــي االيــام االخيــرة مــن واليتهــا، بتقــديم مشــروع قــرار يعتــرف باســتقالل جمهوريــة 
مـن بنسـلفانيا، وعنـدما  Don Cameronكوبا مـن قبـل الشـيخ الجمهـوري دون كـاميرون 

بالفعــل، اعلــن وزيــر الخارجيــة اولنــي فــي بيــان قــوي  رمــر وع قــد يُ ظهــر بــأن هــذا المشــر 
بــأن اقــرار الكــونغرس باالســتقالل الكــوبي، ســوف لــن يلــزم الحكومــة، وســيفيد فقــط فــي 

، وفــي كــل مكــان، ويعــرض الممتلكــات مــن الواليــات المتحــدةاشــعال الغضــب الشــعبي 
(وارواح المسافرين االمريكيين للخطر

37F

١(. 
ـــــع مـــــن آذار وحـــــين انتهـــــت وال      ـــــد فـــــي الراب ـــــرئيس كليفالن ـــــة ال ـــــه ١٨٩٧ي ، هاجمت

"، فيمــا ظــن اخــرون انــه حليــف االســبانالصــحف االمريكيــة المتشــددة بأوصــاف مثــل "
 .)38F٢("لعنة التاريخيستحق "

ل: كيـــف ان الـــرئيس كليفالنـــد تعامـــل بحـــزم وشـــدة مـــع دولـــة ءولعـــل القـــارئ يتســـا     
 اخي في التعامل مع دولة ضعيفة كأسبانيا؟كبرى كبريطانيا، فيما اظهر شيئًا من التر 

لألجابــة عــن هــذا الســؤال، البــد مــن الرجــوع الــى مبــدأ مــونرو بتــاريخ الثــاني مــن      
تشــير احــدى فقراتــه الــى االقــرار بوجــود مســتعمرة تابعــة لدولــة  إذْ . ١٨٢٣كــانون االول 

يـر مبـرر. ان اوروبية في القارة االمريكية، ممـا يجعـل التـدخل االمريكـي فـي شـؤونها غ

                                                           
(3) Baily, op.cit, P. 498. 
(4)Ibid. 
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كليفالنـــد كـــان امينـــًا لهـــذا المبـــدأ، ولهـــذا دافـــع عـــن الممتلكـــات والمـــواطنين االمـــريكيين، 
(بغض النظر عن الروابط المشكوك فيها لبعض المواطنين الطبيعيين

39F

١(. 
وعلى الرغم من النقد الجمهوري لسياسـة كليفالنـد، فـأن قـدوم الـرئيس مـاكنلي الـى      

، لـــم يحـــدث التغييـــرات المرجـــوة، فالرغبـــة القويـــة ١٨٩٧ر الســـلطة فـــي الرابـــع مـــن آذا
كوبا، والعمل مـن اجـل  فيللرئيس الجديد هو تجنب التصعيد في الموقف ضد اسبانيا 

االبقاء على الرفـاه الـداخلي. ومـن جانـب آخـر، اخـذت التطـورات منحـًى سـلميًا، وحتـى 
محـــدود. وعلـــى قبـــل وصـــول مـــاكنلي للســـلطة، فاالســـبان اعلنـــوا عـــن برنـــامج الصـــالح 

المحكمـــة العليـــا، قـــد شـــفع  جانـــبن توضـــيح قـــوانين الحيـــاد مـــن إالجانـــب االمريكـــي، فـــ
ن مواصـلة إايجابيـة هـذه التطـورات، فـ مـن رغمعلى البخطوات فعالة لمقاومة التورط، و 

الجنـــرال االســـباني ديليـــري لسياســـة اعـــادة االنتشـــار، صـــدمت الـــرأي العـــام االمريكـــي، 
ســكان الجزيــرة.  قير عــن الفظاعــات التــي كانــت ترتكــب بحــوعمقــت مــن آثارهــا التقــار 

حملون هم ايضًا مسؤولية مساوية، تيالذين وعلى الرغم من النشاطات التدميرية للثوار 
(فاالسبان هم الذين ُيالمون

40F

٢(. 
ن مــاكنلي عــرف بــأن االمــل فــي تجنــب التــورط االمريكــي، هــو إومثــل كليفالنــد، فــ     

بتغييــر سياســتها فــي كوبــا، لــذا أرســل ســفيرًا امريكيــًا جديــدًا  ان تقــوم الحكومــة االســبانية
 Stewart، هـــــو الجنـــــرال ســـــتيورات أل. وودفـــــورد ١٨٩٧الـــــى اســـــبانيا فـــــي تمـــــوز 

L.Woodfoord ا، مـــع تعليمـــات للتحقـــق فيمـــا اذا كـــان الوقـــت قـــد حـــان، لقيـــام اســـباني 
داد الواليـــات بصـــيانة مقترحـــات لتســـوية مشـــرفة لهـــا ولبقيـــة االطـــراف فـــي كوبـــا، واســـتع

(المتحـــدة لعـــرض مســـاعيها الحســـنة فـــي ســـبيل ذلـــك
41F

. وبعـــد وصـــول وودفـــورد مدريـــد )٣
حصـــل تغييـــرًا فـــي الحكومـــة االســـبانية زاد مـــن فـــرص نجـــاح مهمتـــه فـــي اســـبانيا. فبعـــد 

 Antonio C’anovas deاالسـباني انتونيـو كانوفـاز دي كاسـتلو  الـوزراء اغتيال رئيس

Castilo  ـــه السادســـة (آذار والـــذي كـــان علـــى رأس وز )، فشـــكل ١٨٩٧أب -١٨٩٥ارت
أب  ٢١(     حكومته االولـى  Marcelo de Azchrragay Palmeroمارسيلو بالميرو 

)، لكنـــــه ســـــرعان مـــــا اســـــتقال، فحلـــــت محلهـــــا وزارة ١٨٩٧تشـــــرين االول  ٤ -١٨٩٧
                                                           

(1) Commager, op.cit, Doc.No.127, PP.237-238. 
(2)  Blacke & Bark, op.cit, P.381. 
(1) Baily, op.cit, P. 499. 
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 ٤ -١٨٩٧تشـرين االول  ٤( Mateo Sagata اليبرالية برئاسة براكسيدس ماتيو ساغات
). واالخير كان من اشد المنتقدين لسياسة الحكومـة االسـبانية السـابقة فـي ١٨٩٩آذار 
، فقد توقـع انـبالج عهـد جديـد، فجـرى اسـتدعاء الجنـرال ديليـري مـن كوبـا، من ثمكوبا و 

، الذي عمل على ان تكـون سياسـة Ramon Blanco الجنرال رامون بالنكو هوحَل محل
سراح جميع المواطنين االمريكيين من المعـتقالت اعادة االنتشار اكثر اعتداًال، واطلق 

(والسجون
42F

١(. 
، وعبـــر الســـفير ١٨٩٧عـــرض الـــرئيس مـــاكنلي فـــي الثالـــث والعشـــرين مـــن ايلـــول      

االمريكـــي الجديـــد الجنـــرال وودفـــورد المســـاعي الحميـــدة للواليـــات المتحـــدة للتوســـط بـــين 
ة علـــــى لســـــان وزيـــــر اســـــبانيا وبـــــين المتمـــــردين الكـــــوبيين فأعلنـــــت الحكومـــــة االســـــباني

تشــــرين  ٤ -١٨٩٥آذار  ٢٣( Carlos O’Donnelly خارجيتهــــا، كــــارلوس اودينلــــي
بــأن هنــاك شــكًال مــن اشــكال االدارة الذاتيــة، وان اســبانيا تعــد بتحســين  )١٨٩٧االول 

وتوســـيع نطـــاق صـــالحياتها فـــي اطـــار التـــاج االســـباني، وفـــي جميـــع الشـــؤون مـــا عـــدا 
(ضاءالدفاع والشؤون الخارجية، والق

43F

. وطلب مـن الواليـات المتحـدة التعـاون مـن اجـل )٢
الســالم فــي كوبــا، بمنــع انطــالق الحمــالت المســاندة للمتمــردين الكــوبيين مــن اراضــيها، 

ددت الحكومـة الليبراليـة، وجـوالتخلي عن مساندة المجلس السياسي الكوبي المعـارض. 
ة علــى العــرش فــي هــذا الوقــت رغبتهــا فــي اصــالح الشــأن الكــوبي. عقــب بيــان الوصــي

فـــي الخـــامس والعشـــرين مـــن تشـــرين  )Maria Chistina )44F٣االســـباني ماريـــا كريســـتينيا 
، وذلك بتطبيق قوانين االنتخابـات النافـذة فـي اسـبانيا علـى كوبـا، واتخـاذ ١٨٩٧الثاني 

                                                           
(2) Ibid, P. 437.  
(3) Blacke & Bark, op.cit, P. 382. 
 

يف فينا، ابنة االرشيدق النمساوي كارل فريناند البوربـوين، وقـد شـغلت العـرش  ١٨٥٨ماريا كريستينا: ولدت يف عام  )٣(
)، والـــذي ١٩٤١-١٨٨٦هـــا الصـــغري (الرضـــيع) الفونســـوا الثالـــث عشـــر () وصـــاية عـــن اخي١٩٠٢-١٨٨٦االســـباين (

، عندما ايي  عنـه بثـورة قـام بـا اجلمهوريـون ١٩٣١عاماً، وحىت العام  ١٦، وله من العمر ١٩٠٢شغل العرش يف العام 
 ). ١٩٣١-١٧٠٠السبانيا ( ناالسبان، وكان ذلك إيذاناً بنهاية حكم آل بوربو 

 .١٢٣)، ص٢٠٠٣تاريخ اوروبا احلديث، (جامعة عدن،  علي البديري، حماضرات يف
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تـــدابير حيـــال تطـــوير االدارة الذاتيـــة، إذا تخلـــى الكوبيـــون عـــن القتـــال، وقبلـــوا بـــالعرض 
(االسباني الجديد

45F

١(. 
وفــي الشــأن نفســه، فــأن التــرويج لتــدابير االصــالح، واســتبعاد الجنــرال ديليــري مــن      

كوبا، سوغت اعالن ماكنلي في اول رسـالة دوريـة لـه الـى الكـونغرس فـي شـهر كـانون 
، إنــه وقبــل اتخــاذ أيــة خطــوات بشــأن االعتــراف بالمحــاربين الكــوبيين، أو ١٨٩٧االول 

ر، ينبغــــي مــــنح الوقــــت الــــالزم الختبــــار صــــدق تطبيــــق ل المباشــــخاالســــتقالل، او التــــد
برنــــامج االصــــالح للحكومــــة االســــبانية الجديــــدة، وذكــــر بأنــــه ال يســــمح باعتقــــال غيــــر 

لــن اضــع الصــدق موضــع ريكــي فــي كوبــا، ثــم اضــاف قــائًال: "ممشــروع ألي مــواطن ا
ــي …الشــك ــن اطعــن بأخالصــها، او ينفــذ صــبرنا مــن تحمــل المصــاعب الت ســوف ل

 .)46F٢("مدة حكمها ستواجهها في
ة تحســين االدارة ســيمكــن القــول، ان الحاجــة الــى الصــبر ضــرورية، اذا كانــت سيا     

الذاتية تمتلك فرصة النجاح، وقد كان الرأي العام فـي كوبـا منقسـمًا علـى نحـو خطيـر. 
فعلى الرغم من استعداد قطاع واسع من المعتدلين للتعاون، كانت فكرة تحسـين االدارة 

) علــى كوبــا، جزيــرة االســبانع كــره شــديد للمتشــددين حتــى انهــم اطلقــوا (الذاتيــة موضــ
التـــي ازدهـــرت فـــي اطـــار النظـــام القـــديم، ثـــم عـــدوا االصـــالحات الجديـــدة دليـــل ضـــعف 
وتهديد المتيازاتهم. والخطاب المنـاهض لـالدارة الذاتيـة، عبـرت عنـه مظـاهرات عدائيـة 

، ان يبــرق لوزارتــه قــائًال: H.Leeهيــوغ لــي  فيهــا فــي هافانــا، حملــت القنصــل االمريكــي
ان الـــدعوة لـــالدارة الذاتيــــة ال تنفـــع إْذ ادت فقـــط الــــى الفوضـــى وتعـــريض حيــــاة "

االمــريكيين الــى الخطــر، وقــد اصــبح مــن الضــروري، ان ترســل ســفن حربيــة الــى 
 .)47F٣("هافانا، لحماية ارواحهم وممتلكاتهم

                                                           
(1)  Bemis, op.cit, PP.435-440. 
(2) Blacke & Bark, op.cit, P. 382. 
 
 
 
 
(1) Bemis, op.cit, PP. 435-440. 
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ســتقالل النــاجز، فــي حــين أمــا موقــف المتمــردين الكــوبيين، فــال شــيء اقــل مــن اال     
سخر المجلس السياسي الكوبي في نيويورك، من العرض االسـباني فـي بيـان مكتـوب، 

ان تحســـين االدارة الذاتيـــة، بـــال معنـــى، لـــيس فقـــط ألن اكثـــر المنـــاطق جـــاء فيـــه: "
المهمة للحكومة تعود الى الوطن االم. ولكن منصب الحاكم العام، مـا زال يعـين مـن 

ان تتحول اجراءات السلطة التشريعية (البرلمان) الى قانون دون  اسبانيا، وال يمكن
ــة عليهــا . وان التجــارة والمصــنوعات االســبانية تجــري حمايتهــا )48F١("مصــادقتها والموافق

برسوم كمركية تفصـيلية. والـى جانـب ذلـك كلـه، فـأن تحسـين االدارة الذاتيـة تعنـى لـدى 
لهــا للجزيــرة، خالفــًا لرؤيــة الحكومــة المتمــردين الكــوبيين، خدعــة اســبانية لتكــريس احتال

(االســـبانية التـــي تـــرى فـــي تحســـين االدارة الذاتيـــة، امتيـــازًا كريمـــًا وشـــهماً 
49F

. ومـــن جهـــة )٢
النظــر االمريكيــة، هــو شــبه اســتقالل كــوبي، مثــل ذلــك الــذي تتمتــع بــه كنــدا فــي اطــار 

(التاج البريطاني
50F

٣(. 
 رئــيس الــوزراء االســباني اتاكانــا كــل مــن مــاكنلي وســاغ ١٨٩٨وفــي اوائــل العــام      

يأمالن السالم، ووفقًا لالسبان فان الوقت هو ما يحتاجاه القتراح برلمان كـوبي يجتمـع 
ويســـتكمل تاســـيس الحكومـــة الجديـــدة، وان الوقـــت بالنســـبة الـــى الجنـــرال بالنكـــو يعنـــي 
 سحق التمرد الكوبي المسلح، واعادة النظام الى الجزيرة. وبمنظور مـاكنلي فـأن الوقـت
قصير جدًا، فبـين يديـه كـونغرس غاضـب، وال يثـق بنوايـا االسـبان وهـو متلهـف لفـرض 

(سياسة قوية على ادارته
51F

. غير ان حادثتين قد غيرتا مجرى االحـداث بأتجـاه التـدخل )٤
االمريكي في الجزيرة الكوبية. االولى: تورط السفير االسـباني فـي واشـنطن دي لـومي. 

ط المجلس السياسـي الكـوبي، فضـًال عـن نجاحـه فـي فقد حذر هذا الدبلوماسي من نشا
، تمكــن وكيــل ١٨٩٧التعامــل مــع ادارتــي كليفالنــد ومــاكنلي. ففــي شــهر كــانون االول 

كوبي من سـرقة رسـالة مـن دائـرة بريـد هافانـا، وهـي موجهـة مـن السـفير دي لـومي الـى 

                                                           
(2)  Quoted in: Ibid. 
(3) Ibid. 
(4)  Blacke & Bark, op.cit, P. 382. 
(5) Ibid. 
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ومنـه الرسالة الى المجلس السياسي الكوبي فـي نيويـورك  تصديق له في كوبا، فوصل
رئـيس تحريـر جريـدة نيويـورك  William Randlof Hearstالـى ولـيم رانـدلوف هيرسـت 

شـــباط  التاســـع مـــنجورنـــال الـــذي ســـرعان مـــا نشـــرها فـــي العـــدد الصـــادر صـــباح يـــوم 
. ولــم تظهــر الرســالة ضــعف تصــميمه فــي التعامــل مــع الواليــات المتحــدة تجــاه ١٨٩٨

ن ذلــــك، اظهارهــــا قــــدر كبيــــر مــــن المســــائل التجاريــــة المعلقــــة فقــــط، ولكــــن األســــوء مــــ
برسالة ماكنلي االخيرة الى الكونغرس، إْذ وصـف الـرئيس بالضـعيف الـذي  فاخفاالست

كرجـل سياسـة مـن العامـة، إْذ حــاول  اينتظـر اعجـاب الجمهـوريين، واضـافة الـى انـه بـد
ان يتـرك البـاب مفتوحـًا خلفـه فيمـا اسـتمر بشـروط مـع المتشـددين فـي حزبـه. وعرضــت 

الـــى حـــد مـــا بســـخرية شـــروط االدارة الذاتيـــة، واقترحـــت بأنهـــا مقيـــدة الســـبانيا، الرســـالة و 
(حتى وان كانت مجرد مظهر

52F

١(. 
، حتـــى ان ١٨٩٨وكـــان الســـبق الصـــحفي، لهيرســـت، هـــو االكثـــر اثـــارة فـــي عـــام      

الصــــحف تناقلــــت خبــــر الرســــالة لمــــدة خمســــة ايــــام متواليــــة، واتفقــــت علــــى ان الســــفير 
ة منـه. واظهـرت الرسـوم الكاركاريتريـة لجريـدة الجورنـال، صـورة االسباني ال فائدة مرجو 

بكلمـــة واحـــدة فقـــط للســـفير  سالعـــم ســـام غاضـــبًا وهـــو متجـــه نحـــو البيـــت االبـــيض ونـــب
 .)Git()53F٢فاسد االسباني (

ومع ذلك، فلـم يبـذل السـفير االسـباني أي جهـد النكـار كتابتـه الرسـالة، ممـا حمـل      
ائه. وســارعت الحكومــة االســبانية علــى اجبــار ســفيرها الخارجيــة االمريكيــة علــى اســتدع

(لتقديم استقالته
54F

. والواضح ان الضرر الذي تركته رسالة دي لومي، ليس مـن السـهل )٣
ترميمــــه، فقــــد ســــاعدت فــــي تأصــــيل شــــكوك العديــــد مــــن االمــــريكيين، بعــــدم اخــــالص 

ت الحكومة االسبانية في عرض برنامجها االصالحي لتحسين وتوسيع نطاق صـالحيا
 االدارة الذاتية في كوبا.

                                                           
(1) The Delome Letter, Decomber, 1897, Commager, op.cit, Vol.2, Doc.No-345, 
PP. 131-132.  
(2) Baily, op.cit, P. 497. 
(3) Ibid. 
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، فقــد ســبق ان ذكرنــا، ان Maineامــا الحادثــة الثانيــة: فهــي خســارة البارجــة مــاني      
القنصــل االمريكــي فــي هافانــا، كــان قــد اقتــرح علــى وزارة خارجيــة حكومتــه، يــوم الثــاني 

، بــأن تتواجــد قــوة بحريــة عنــد الكــي ســيوفس ويســت، ١٨٩٨عشــر مــن كــانون الثــاني 
لكـات المـواطنين االمـريكيين، مـن اعمـال تق منها بسرعة من اجل حمايـة ممحيث تنطل

الشغب. وفي اليوم التالي، ارسل لي يقول، ان السفن ستكون ضرورية فيما بعد ولـيس 
األن. وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه النصـــيحة، أمـــرت البارجـــة مـــاني باالبحـــار صـــوب مينـــاء 

، ها، وكـــان الغـــرض مـــن تواجـــد١٨٩٨هافانـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن كـــانون الثـــاني 
(حمايــة ارواح وامــالك المــواطنين االمــريكيين فــي كوبــا ظاهريــاً 

55F

. إال ان الواقــع يشــير )١
الى ان الغرض الحقيقي منها رغبة الحكومة االمريكية في الضـغط علـى االسـبان. بيـد 

تواجــد مــاني عمــل ودي.  ان ان البيــان الرســمي الصــادر مــن البحريــة االمريكيــة اعلــن
رســاتها فــي مينــاء مالخــامس والعشــرين مــن كــانون الثــاني، القــت البارجــة مــاني بوفــي 

هافانا. وكان هناك سفن اجنبية اخرى، وفي زيارات ودية، مع مالحظة وجود بـارجتين 
ـــى  المـــانيتين. وبعـــد مكـــوث البارجـــة فـــي مينائهـــا لمـــدة عشـــرة أيـــام، ابرقـــت واشـــنطن ال

البارجـــة خارجـــًا الـــى البحـــر لحمايـــة  القنصـــل العـــام لـــي، بشـــأن مشـــورته حيـــال تحريـــك
مالحيها من المرض. غير ان توتر القنصل العام، دفعـه الـى االعتقـاد، بأنـه لـيس مـن 

بارجــة أخــرى تحــل محلهــا. لــذا انطلقــت البارجــة بســالم  ترســلالحكمــة فعــل ذلــك، حتــى 
، عنــدما دمــرت بأنفجــار علــى ١٨٩٨مــن مالذهــا فــي ليلــة الخــامس عشــر مــن شــباط 

ء. فأخـــذت تغـــرق بســـرعة، حاملـــة معهـــا الـــى جـــوف مينـــاء هافانـــا غالبيـــة نحـــٍو مفـــاجي
وجنـــدي، فقـــدت ارواح  ضـــابطبحارتهـــا النيـــام. فمـــن اصـــل ثالثمائـــة وثـــالث وخمســـين 

ربان البارجة، الـذي كـان علـى بينـة مـن  ذلك فأن مئتين وست وستون منهم فضًال عن
دوا إغــراق بــارجتهم. ابــرق ان عــددًا مــن رجالــه، قــد ذهبــوا الــى القــول، بــأن االســبان تعمــ

الى واشنطن طالبـًا، ارجـاء اطـالق الحكـم، بانتظـار تحقيقـًا رسـميًا، وتوافـق ذلـك مـع مـا 
ذكرته جريدة ستار الصادرة في مدينة كنسـاس مـن ان الدولـة العظيمـة، ُتعـرض المزيـد 

(من الوقت، حتى يكون الحكم عادالً 
56F

٢(. 

                                                           
(1)  Baily, op.cit, P. 497. 
(1) Blacke & Bark, op.cit, P. 384-385. 



 االسبانية-امريكية أبان الحرب االمريكية-لتقارب في العالقات االنكلوا                    لث  الفصل الثا

 ١٨٣  

وبســـرعة تطويـــق تـــداعيات الحـــادث، ومـــن جانبهـــا، حاولـــت الحكومـــة االســـبانية،      
فأقترحت اجراء تحقيق مشترك لتحديد المسؤولية وفي هافانا، سارعت السـفن االسـبانية 
الى مكان الحادث النقـاذ النـاجين والعنايـة بالمصـابين مـن ضـحايا البارجـة، فيمـا جـرى 

(تغطية جثامين الموتى ودفنهم، بعد تأبين مهيب في كاتدرائية هافانا
57F

١(. 
واظهــر …فضــت الواليــات المتحــدة مــن طرفهــا المشــاركة فــي أي تحقيــق مشــتركر      

التحقيـــق الـــذي اجـــراه ضـــباط البحريـــة مـــن االســـبان، بـــان االنفجـــار نـــاجم عـــن حادثـــة 
اشـــتعال فـــي مخـــزن البارجـــة. ومـــن ثـــم، فالســـبب داخلـــي ولـــيس خـــارجي. أمـــا اللجنـــة 

نقيـــب أف. أي. كادويســـك البحريـــة االمريكيـــة المكلفـــة بـــالتحقيق فـــي الحـــادث برئاســـة ال
F.A.Cadweisk وبعــد شــهر مــن التقصــي والدراســة، اســتنتجت فــي تقريرهــا الختــامي ،

ــاثر "  ١٨٩٨آذار عــام  الحــادي والعشــرين مــنالمقــدم الــى وزارة البحريــة بتــاريخ  ان تن
اقواس بطن البارجة، يسمح بالقول، بـأن االنفجـار، كـان مـن الخـارج وبواسـطة لغـم 

ارات داخليـة ثانويـة، والتـي تبعهـا انفجـار مقدمـة المخـزن علـى غاطس، رافقته انفج
 .)58F٢("ظهر البارجة

أمــــا موقــــف رئــــيس االدارة االمريكيــــة مــــاكنلي مــــن الحادثــــة فقــــد عبــــر عنــــه شــــيخ      
اجبي و ان الرئيس ابلغني، انا ال ازعم االندفاع بقوة جراء النكبة، فـجمهوري بالقول: "

ل مـا امكـن ذلـك، تثبيـت المسـؤولية. فـالبالد واضح، يجـب ان نعلـم الحقيقـة، ونحـاو
 .)59F٣("يمكنها عرض حكمها للجميع، وال تقوم بعمل انتقامي، حتى نعرف الحقيقة

غير ان السؤال عن مسؤولية تـدمير البارجـة االمريكيـة، بقـى دون جـواب. ممـا ال      
التـاريخ شك فيه، وعلى ضوء التقريرين السابقين، تبقـى هـذه المسـؤولية سـرًا مـن اسـرار 

ـــة  يماســـال ـــد اتهمـــت الصـــحف االمريكي ـــد. لق ـــم يصـــدرا مـــن طـــرٍف محاي ـــرين ل ان التقري
المتطرفــة، والشخصــيات المتشــددة، اســبانيا بتــدبير الحــادث. إال ان الواقــع يخــالف هــذا 

                                                           
(2)  Ibid. 
(3) Quoted in: Baily, op.cit, P. 497. 
(4) Blacke & Bark, op.cit, P. 384-385. 
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الرأي، إْذ ليس من المعقول، ان تتعمد الحكومـة االسـبانية، التـي تحـاول تجنـب الحـرب 
دخــول حــرب، تعــي تمامــًا  مــن ثــموســيلة، تفجيــر البارجــة، و  مــع الواليــات المتحــدة، بكــل
 انها غير مؤهلة لخوضها.

، ان المتمردين الكـوبيين، ربمـا كـانوا خلـف هـذا االنفجـار، المؤرخين ويعتقد بعض     
ســعيًا مــنهم لتــوريط اســبانيا بحــرٍب مــع الواليــات المتحــدة. وال ُأرجــح هــذا االعتقــاد علــى 

ين منظمـــين بصـــورة جيـــدة، ومنصـــاعين الوامـــر المجلـــس اســـاس ان المتمـــردين الكـــوبي
السياســــي الكـــــوبي، الـــــذي يملــــك عالقـــــات وطيـــــدة مــــع شخصـــــيات فاعلـــــة فـــــي االدارة 

فـي نيويـورك، حيـث الـدعم المـالي واالعالمـي،  وجودهاالمريكية. وان سر قوته هو في 
يـــة فـــال ُيعقـــل ان هـــذا المجلـــس يجـــازف بمســـتقبله السياســـي، ومســـتقبل المعارضـــة الكوب

ر الحــــادث. وربمــــا تكــــون جهــــات امريكيــــة خلــــف بللوجــــود االســــباني فــــي الجزيــــرة فيــــد
الحــادث. لقــد كــان لــودج وروزفلــت مســتائين جــدًا، ممــا اســموه الالمســؤولية والالمبــاالة 

روزفلــت فــي رســالة الــى  ا، شــك١٨٩٣للسياســة االمريكيــة تجــاه كوبــا، ففــي اوائــل عــام 
 الشــعب االمريكــين مــدى صــعوبة إثــارة عــ Von Sterinburgصــديقه فــون ســتيرنبك 

أي شيء غير الكارثة العسكرية، والتـي يمكـن ان حيال ما يحدث في كوبا، وتسـائل "
. وجـاءت الفرصـة )60F١("تجعلنا نشعر بقيمة مسؤوليتنا، وبالمخـاطر المحتملـة فـي كوبـا

 من موقعه مساعدًا لـوزير البحريـة، لبـذل مـا بوسـعه للتـرويج لفكـرة الحـرب ضـد اسـبانيا
انـه مهـووس تمامـًا ، قـائًال: "١٨٩٧في كوبا، حتـى انـه كتـب فـي شـهر كـانون الثـاني 

، وربمـا ١٨٩٣. ويبدو ان الكارثـة العسـكرية التـي كـان قـد تنبـأ لهـا عـام )61F٢("بحرية كوبا
خطــط لهــا هــي تــدمير البارجــة (مــاني)، ولعلــه، اتفــق مــع بعــض القــادة البحــريين الــذين 

مكتـب روزفلـت وبخاصـة اذا مـا عرفنـا ايمانـه الوطيـد نهم تُقـر فـي يـكانت ترشيحات تعي
راســـل ١٨٩٨بتوســـيع بـــالده علـــى حســـاب المبـــادئ والقـــيم االخالقيـــة. ففـــي شـــهر آذار 

انـه مـن الصـعوبة إذ كتب لـه يقـول: " Robert Baconروزفلت صديقه روبرت باسون 
                                                           

(1) Quoted in: Beal, op.cit, P. 95. 
(2) Theodore Roosvelt to William Astor Chanter, 1897, Smith, op.cit, Doc.No.8, 
P. 102. 
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ذاتي رؤية كيف يمكن تجنب التدخل في كوبا، اذا ما كنا بصدد استرجاع احترامنـا الـ
 .)62F١("كأمة
 البارجــة دي لــومي وتــدميررســالة  –ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــالراجح ان الحــادثتين      
قـد أثرتـا كثيـرًا فـي الـرأي العـام االمريكـي، حتـى اصـبحت الحـرب حتميـة الوقـوع  -ماني

مـــع غـــرق البارجـــة، فمنـــذ ذلـــك الوقـــت لـــم تمـــنح التســـوية السياســـية اهتمامـــًا جـــديًا مـــن 
البارجـــة مــاني، قــد اصــبح جـــزءًا مــن القضــية الكوبيـــة.  تــدميرة، ان الحكومــة االمريكيــ

ولتحريض الرئيس ماكنلي، أقرَّ الكونغرس، وبدون خالف في التصويت بتاريخ التاسـع 
فــي وقــت  تخصــيص خمســين مليــون دوالر الغــراض الــدفاع القــومي ١٨٩٨مــن آذار 

علـــى الحكومـــة بـــدى فيهـــا الـــرئيس مـــاكنلي عازمـــًا علـــى تســـليط المزيـــد مـــن الضـــغوط 
االسبانية لتسـوية القضـية الكوبيـة سـلميًا. بيـدَّ ان هـذا القـرار لـم يثـر الحكومـة االسـبانية 

(فحسب وانما اصابها الذهول ايضًا على حسب تعبير وودفورد
63F

٢(. 
مــن فيرمونــت، فــي  Reed Field Proctorبعــد خطــاب الشــيخ ريدفيلــد بروكتــور      

، مــــن اكثــــر الخطــــب اثــــارة، إْذ زار ١٨٩٨ار الكــــونغرس بتــــاريخ الســــابع عشــــر مــــن آذ
بروكتـــر كوبـــا، وعـــاد منهـــا ليصـــيغ خطابـــه، وفيـــه وصـــف لظـــروف حيـــاة بضـــع مئـــات 

اقتلعوا مـن منـازلهم مـع ارض األلوف في معسكرات اعادة االنتشار. ومما جاء فيـه: "
ومــا هــو عجيــب ان …موحلــة، وهــواء فاســد، وميــاه قــذرة، وطعــام عفــن، او ال يوجــد

لك، والباقي منهم يشكو من االمراض التـي يصـعب معالجتهـا. ومـن ثـم نصفهم قد ه
االطفال الصغار مازالوا يسـيرون بـأذرع وصـدور هزيلـة، وعيـون جاحظـة، …انقاذهم

وجــرى اعالمــي مــن احــد …واجســادهم نحيفــة بــثالث مــرات أقــل مــن الحجــم الطبيعــي
ون أمـًال فــي القناصـل، انـه غالبـًا مـا يعثــر علـيهم أمـوات فـي الصــباح، حيـث يزدحمـ

وبالنسـبة لـي، فـأن االسـتغاثة االقـوى …الحصول على بضع فتـات مـن بقايـا الطعـام
ولكــن مشــهد …هــي ليســت االعمــال البربريــة مــن ديليــري، وال فقــدان البارجــة مــاني

                                                           
(1)  Theodore Roosevelt to Robert Bacon, Smith, op.cit, Doc.No.9, P. 106. 
(2) Bemis, op.cit, P. 444. 
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المليون ونصف المليون من الناس، وسكان كوبا، وهم يكـافحون مـن اجـل الحريـة، 
 .)64F١("ا كنت على معرفة به دائماً ودرء مساوئ االدارة االسبانية، وهو م

وكـــان لكلمـــات بروكتـــر اثـــر مـــدوي فـــي الواليـــات المتحـــدة، ألنـــه ذو ســـمعة طيبـــة      
Pكمشرع محافظ، وليس له ارتباط مع المتشددين

)
65F

٢(
P. 

ـــرأي العـــام باتجـــاه       ـــرة فـــي الكـــونغرس وال ـــرئيس مـــاكنلي لضـــغوطات كبي تعـــرض ال
رب، وان كــان يعتقــد، بــأن ذلــك ال يتحقــق، التــدخل، غيــر انــه مــا زال يأمــل بتفــادي الحــ

ذلـــك بعيـــد المنـــال بعـــد وصـــول رســـالة مـــن ســـفيره  اإال بخـــروج االســـبان مـــن كوبـــا، وبـــد
، وممــا جــاء فيهــا: ١٨٩٨الجنــرال وودفــورد مؤرخــة فــي الســادس والعشــرين مــن شــباط 

"ان حكومة ساغتا تعتقـد ان تحسـين االدارة الذاتيـة هـو اقصـى امتيـاز يمكـن فعلـه دون 
لحاجة لتوريط االسبان في حرب، انهـم يريـدون السـالم، كمـا اوضـح السـفير االمريكـي ا

ختصـار ان تحسـين االدارة الذاتيـة مـع االحتفـاظ افي مدريـد وانقـاذ السـاللة الحاكمـة. وب
بكوبــا او الحـــرب، اذا كــان شـــرط الســـالم اســتبدال االدارة االســـبانية فــي الجزيـــرة بـــأدارة 

علـى سـيادة التـاج االسـباني، ومـن ثـم، فـي حسـابات الكرامـة كوبية النها تعنـي الخـروج 
الوطنية، وفق المنظـور االسـباني االمبريـالي، وكـأن خسـارة كوبـا فـي حـرب أشـرف مـن 
خسارتها سياسيًا. والسفير االمريكي، كان يعتقد بأن الوساطة االمريكية فـي كوبـا، هـي 

نيـة الوصـية علـى العـرش  فقط الطريق المعقول لحفظ السالم ثم اعلـن وودفـورد ان فـي
(االسباني، التنحـي عـن وصـايتها، والعـودة الـى وطنهـا النمسـا

66F

، وجـاء الـرد فـي رسـالة )٣
نحــن ال نريــد وزارة الخارجيــة االمريكيــة، الــى ســفيرها فــي مدريــد فحواهــا: " مــن مقتضـبة

 .)67F٤("كوبا

                                                           
(1)  Quoted in: Bemis, op.cit, P. 445. 
(2)  Ibid, P. 444. 
 
 
 
 
 
 
(1)  Baily, op.cit, P. 504. 
(2)  Blacke & Bark, op.cit, PP. 383-390. 
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صــلت اعلنـت اسـبانيا مـن جانبهـا بأنهـا ســتوافق علـى هدنـة عسـكرية مؤقتـة، اذا ح     
موافقــة المتمــردين عليهــا. وردت وزارة الخارجيــة، بــأن الســالم ممكــن اذا تخلــت اســبانيا 
عــن سياســة اعــادة االنتشــار، وقــدمت للكــوبيين ادارة ذاتيــة تامــة، مــع تعــويض معقــول، 
وبضــــغط مــــن الجنــــرال وودفــــورد لمعرفــــة مــــاذا يعنــــي رد الخارجيــــة االمريكيــــة، اجابتــــه 

ومنــذ ان اشــار ســاغاتا بــأن اســبانيا ربمــا تتعــرض لخطــر ". االســتقالل الكــوبياالخيــرة "
الهزيمـــة فـــي الحـــرب، والـــى حـــد مـــا اكثـــر مـــن تعـــرض الســـاللة الحاكمـــة للخطـــر، فـــأن 

Pماكنلي، اصر على ان االستقالل سيمثل الحل السلمي االمثل لألزمة

)
68F

١(
P. 

صــاغ وزيــر  ١٨٩٨تواصــل الجهــد الدبلوماســي، ففــي الســابع والعشــرين مــن آذار      
Pارجيـة االمريكـي ولـيم روفـوز دي الخ

)
P William Refus Day69F

الـى سـفيره فـي مدريـد  )٢
ثالث مقترحات البالغهـا للحكومـة االسـبانية. اولهـا، هدنـة عسـكرية مؤقتـة حتـى االول 

، وفي الوقت نفسه اجراء مفاوضات تنشد السالم بـين اسـبانيا ١٨٩٨من تشرين االول 
نة لــــرئيس الواليـــــات المتحــــدة االمريكيـــــة، والمتمــــردين الكــــوبيين عبـــــر المســــاعي الحســـــ

وثانيهمــا، االزالــة الفوريــة لنظــام اعــادة االنتشــار، والســماح للنــاس بــالعودة الــى حقــولهم 
ومزارعهم واغاثة احتياجاتهم من التجهيزات عبر تعاون الواليات المتحدة مع السـلطات 

اضــافة مقتــرح ثالــث أال  االداريـة فــي الجزيــرة لتقــديم االغاثــة التامــة، واذا كــان باألمكــان
وهـــو اذا كانـــت شـــروط الســـالم، ال تحقـــق تســـوية مقنعـــة فـــي االول مـــن تشـــرين الثـــاني 

، فـــأن رئــــيس الواليـــات المتحــــدة االمريكيـــة، ســــيكون القاضـــي النهــــائي مـــا بــــين ١٨٩٨
اســبانيا والمتمــردين الكــوبيين. واذا وافقــت اســبانيا، سيســتخدم الــرئيس مســاعيه الحســنة 

(على قبول الخطة وبحـل حـازم مرغـوب فيـه لحمل المتمردين
70F

. والحـق ان مـا ورد فـي )٣

                                                           
(1) Ibid, P. 384.  

، درس القــانون ١٨٧٠يف اوهــايو، ختـرج مـن جامعـة ميشـغان  ١٨٤٩نيسـان  ١٧دي: فقيـه قـانون امريكـي، ولـد يف ) ٢(
، عينــه صـــديقه الــرئيس مــاكنلي مســـاعداً لــويير اخلارجيــة جـــون ١٨٨٦ضــاء مـــن العــام يف اوهــايو، ياول الق ١٨٧٢عــام 

–احلـــرب االمريكيـــة  بعـــد �ايـــة) و ١٨٩٨آب  ٣١ -)، اصـــب  وييـــراً للخارجيـــة مـــن (نيســـان١٨٩٨-١٨٩٧شـــريمان (
      ةعليـــا االمريكيـــاالســـبانية، اصـــب  رئيســـاً لوفـــد الواليـــات املتحـــدة ملـــؤمتر الســـالم يف بـــاريس، اصـــب  عضـــواً يف احملكمـــة ال

 يف جزيرة اوكيناوا. ينظر: ١٩٢٣متوي  ٩) تويف يف ١٩٢٢-١٩٠٣(
Americana, Vol-8, P. 519. 
(1) Baily, op.cit, P.504. 
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الرسالة ال يشكل انذارًا، وانما مقترحـات لتسـوية سـلمية تضـمن السـالم الـدائم فـي كوبـا، 
 وفق المنظور الرسمي االمريكي.

قبولهـا المقترحــات االمريكيـة، ربمــا فيتضـح ممــا تقـدم، ارتبــاك الحكومـة االســبانية،      
، واالقـل مـن ذلــك الحـرب مـع الواليــات -اســبانيا–ي مواجهـة ثــورة فـي الـداخل يجعلهـا فـ

، ووافقـت ١٨٩٨المتحدة، لذا الغت اسبانيا نظام اعادة االنتشار في الثالثين مـن آذار 
علـــى عـــرض الهدنـــة، فقـــط، اذا طلـــب المتمـــردون ذلـــك، وان شـــكل االدارة فـــي الجزيـــرة 

ـــذي ســـينعقد فـــي  ـــل مـــن ســـيقرره البرلمـــان الكـــوبي، ال ـــم تقل الرابـــع مـــن آيـــار، إال انهـــا ل
سلطات الحكومة المركزية في مدريـد علـى ادارة شـؤون الـدفاع والخارجيـة كمـا اقترحـت 

(عرض حادثة تفجير وغرق البارجة (مـاني) علـى التحكـيم
71F

. بيـدَّ ان السـفير االمريكـي )١
اذا كــان : "لــم يشــجع هــذا المنحــى، وكتــب للخارجيــة االمريكيــة، وقــد انتابــه القلــق ســائالً 

نـــع قـــرار (عـــدائي) مـــن مبمقـــدور الـــرئيس مســـاندة الوصـــية علـــى العـــرش، علـــى 
"، واضاف في رسـالته قـائًال: الكونغرس، واعالن وقف غير مشروط لالعمال العدائية

وانا اعلمكم بثقـة، مـن ان عـرض الهدنـة مـن قبـل الحكومـة االسـبانية، هـو تعبيـر " 
ــا تســتط ــدر م ــدمًا ق ــا فــي عــن اســتعدادها للمضــي ق ــاذ الســاللة الحاكمــة هن يع النق

اسبانيا، فهم يعرفون بأن كوبا قد فقدت، والرأي العام في اسبانيا يتجه بشـكل مطـرد 
نحو السالم. ولم تتجرأ ايـة حكومـة اسـبانية، علـى فعـل مـا قدمتـه الحكومـة الحاليـة 

ــوم ان "، وقــد وصــف الجنــرال وودفــورد مــأزق ســاغاتا بأســًى بقولــه: "مــن مقترحــات الي
 .)72F٢("الغرور االسباني، سوف لن يسمح للحكومة االقتراح لعرض هدنة مؤقتة

ستطيع فعله هو عرض القضية برمتها علـى الكـونغرس، نورد ماكنلي بأن كل ما      
، علـم الجنــرال وودفـورد، بـأن الحكومـة االسـبانية، وبنــاًء ١٨٩٨وفـي الثـاني مـن نيسـان 

هـذه المـرة الـى الخارجيـة ثـم للـرئيس قـائًال: على دعوة البابا تعد لعـرض الهدنـة، فـأبرق 
انـــا اعـــرف بـــأن الوصـــية، والحكومـــة االســـبانية الحاليـــة، لـــديها الرغبـــة المخلصـــة "

                                                           
(2) Bemis, op.cit, P. 446. 
(3) Baily, op.cit, P. 505. 
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لسالم، وان الشعب االسباني يرغب فـي السـالم، واذا كـان مـا يـزال بمقـدورك منحـي ل
، المزيـد مـن الوقــت للتحـرك والعمــل، فـأني ســأقدم لـك الســالم الـذي ترغــب فيـه كثيــراً 

 .)73F١("وعملت بجهٍد من اجله
ـــدأ بالتحضـــير       ـــرئيس مـــاكنلي عـــن االمـــل بتســـوية دبلوماســـية لألزمـــة، وب تخلـــى ال

العــداد رســالة خاصــة فــي الكــونغرس. وفــي اول االمــر، تقــرر ان تقــدم فــي الرابــع مــن 
نيســـان، ولكـــن الحاجـــة الـــى نقـــل المـــواطنين االمـــريكيين مـــن منـــاطق الخطـــر، ارجـــأت 

Pسبوعالرسالة لمدة ا

)
74F

٢(
P. 

وتلبيــة لمطلــب الحكومــة االمريكيــة، فــأن الســفير االســباني الجديــد فــي واشــنطن،      
اعلـــمَّ وزارة الخارجيـــة االمريكيـــة، ان الحكومـــة االســـبانية طلبـــت مـــن الحـــاكم العـــام فـــي 

لمـدة مـن الـزمن  للحـرب ية، واعتبارًا من التاسع من نيسان، الوقف الفوريبالجزيرة الكو 
(السالم، الذي ترغب به جميع االطراف لتعميممناسبة العتقاده انها 

75F

٣(. 
، وجــدت الحكومــة االســبانية امريكــي لطلــب بــاً ويمكــن عــد االجــراء االســباني تجاو      

الراحة في معالجته، وهو اقصى ما يسمح به الرأي العام االسـباني فحمـل ذلـك السـفير 
مـاكنلي بتـاريخ العاشـر مـن  الـرئيسو ، الى ان يبرق الـى الخارجيـة االمريكيـة، االمريكي
وأمـــل ان ال يحـــدث شـــيء مـــن شـــأنه اذالل اســـبانيا، وانـــي ، قـــائًال: "١٨٩٨نيســـان 

لمقتنع بأن هذه الحكومة ستمضي قدمًا، وبأقصى ما تسـتطيع، ومـع سـلطتك للعمـل 
اذا تمكـن واضاف قـائًال: " )76F٤("وبحرية كافية، فأن بمقدورك ربح المعركة على جبهتك

مــن الكــونغرس للتعامــل مــع المشــكلة بنفســه،  تفــويضعلــى  الــرئيس مــن الحصــول
فبمقدورك الوصول الى تسوية نهائيـة قبـل االول مـن آب، وعلـى واحـٍد مـن األسـس 

                                                           
)1(  Quoted in: Bemis, op.cit, P. 446. 

(2) Ibid.  
(3)  Baily, op.cit, P. 505. 
(4) Ibid. 
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التالية، حكم ذاتي مقبول للمتمردين، او االستقالل او التنازل للواليات المتحـدة عـن 
(".كوبا

77F

١(. 
ســـــعة مـــــن الـــــرأي العـــــام وفـــــي الســـــياق نفســـــه، ســـــادت روح التطـــــرف قطاعـــــات وا     

االمريكـي الـى الحـد الــذي اخـذت فيـه الكنيســة تصـلي، والـذي ورد فيــه علـى حـد زعمهــا 
اذا كانت مشيئة اهللا، في كون الحرب، ستكون األثـر األخيـر، لإلنسـانية، ما نصـه: "

 .  )78F٢("وقدر لها ان تشق طريقها في غرب الكرة االرضية فدعها تأتي
بـق خيــار للـرئيس االمريكــي سـوى الســير صـوب الحــرب. علـى مــا تقـدم، لــم ي نـاءً ب     

 لكن لماذا تحول ماكنلي من تفادي الحرب الى االعداد لها؟
ال نجانــــب الحقيقــــة اذا مــــا قلنــــا، ان مــــاكنلي، وان غــــضَّ النظــــر عــــن التقــــديرات      

السياســية، فأنــه لــم يكــف عــن التفكيــر مــن ان تحديــه للــرأي العــام االمريكــي، ربمــا يقلــل 
ـــه رئيســـًا للواليـــات المتحـــدة فـــي العـــام  مـــن فـــرص  ا، وعمومـــًا، بـــد١٩٠٠اعـــادة انتخاب

الحزب الجمهـوري مقتنعـًا، مـن انـه اذا لـم تعـِط الـبالد الحـرب التـي تريـد، فعليـه التسـليم 
بفــوز الــديمقراطيين فــي االنتخابــات التشــريعية القادمــة. فضــًال عــن ذلــك اعتقــد مــاكنلي 

ن اعضـاء الكـونغرس الجمهـوريين والـديمقراطيين، إفـ بأنه، اذا ما اصبح الضغط كبيـرًا،
الـــرئيس، وذلـــك مـــن شـــأنه هـــدم لســـمعة  علـــى الـــرغم مـــنربمـــا ســـيحررون قـــرار الحـــرب 

وقيــادة الــرئيس. حتــى ان احــد الشــيوخ صــرخ بوجــه مســاعد وزيــر الخارجيــة االمريكــي. 
عــل أال يعــرف رئيســكم، ان يســتخدم ســلطة اعــالن الحــرب، اعلمــه، اذا لــم يفقــائًال: "

 .)79F٣("شيئًا، فأن الكونغرس سيزاول سلطته
ومهمــا يكــن مــن امــر، فلقــد بعــث الــرئيس مــاكنلي برســالة الــى الكــونغرس عــرض      

اعالن الهدنـة منبهـًا الـى الظـرف الجديـد، ومـا يتطلبـه مـن اعطـاء العنايـة الكافيـة،  افيه
نية، واشــار االســبا-وجــدد مســوغات التــدخل االخيــر، اْذ تكلــم عــن المباحثــات االمريكيــة

الـــى اســـتمرار التمـــرد الكـــوبي قرابـــة النصـــف قـــرن الـــذي قـــاد الـــى خســـائر جســـيمة فـــي 
التجارة والصناعة االمريكيتين، وسببت الغضب واالنزعاج بين مواطنينا وكـرر مـاكنلي 

                                                           
(1) Kennan, George., American Diplomacy 1900-1950, (Chicago, 1963), P. 9.  
(2)  Quoted in: Ibid. 
(3)  Quoted in: Ibid, P.10. 
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ــا" " ــًا االمــوال التــي اســتثمرها مواطنينــا فــي كوب بــأن تجارتنــا قــد تــأثرت وفقــدت تقريب
ان انشــد …ان مـن واجبـي ام ألي مـن الطـرفين، لــذا بـدبسـبب الحـرب التـي لــم تحسـ

ولتحقيق ذلك قدمت في السـابع والعشـرين مـن الشـهر المنصـرم …نهاية سريعة لها
ــد اقتراحــات الــى الحكومــة  ومــن خــالل ســفير الواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي مدري

م االسبانية، اتوقع منها هدنة حتى االول من تشرين االول من اجل مفاوضـات سـال
" وضع ماكنلي تصوراته المستقبلية لهذه الجزيـرة حيـث جـاء فيهـا: يتوسط فيها الرئيس

عــد بــأن هنالــك فــي الجزيــرة حكومــة قــادرة علــى اداء لواجبــات بعنــدما يظهــر فيمــا "
ن مثـل هـذه الحكومـة سـيتم االعتـراف بهـا وعلـى إفـ…وتصريف اعمال دولة مستقلة

ــور،  متحــدة معهــا، ووضــع حــد لالعمــال عالقــات ومصــالح الواليــات ال وســتنظمالف
رفي الصراع في الجزيرة، غير راغبين في ايقاف القتال، طالحربية، بعد ان ثبت بأن 

أما تسويغ عدم التدخل، فأن هذا شأن يخص دولـة ُأخـرى، وجوابـه ان الخطـر جـاثم 
ــا ــد بابن وغ فــي النقطــة الثانيــة، حمايــة وتعــويض المــواطنين االمــريكيين ســيمــا ف. )80F١("عن

متلكـــاتهم وحيـــاتهم. واشـــار فـــي النقطـــة الثالثـــة، ان حـــق التـــدخل يمكـــن تســـويغه عـــن م
(باألذى الذي لحق بالتجارة واالعمال االمريكيين

81F

٢(  . 
واخيرًا، وهو االكثر اهمية، في منظور ماكنلي، ان حالة كوبـا، هـي تهديـد خطيـر      

 ١٨٩٨من نيسـان بتاريخ الحادي عشر  عبر في رسالته فقدلألمن والسلم االمريكيين، 
سم الحضارة، ومصالحنا التـي يتهـددها الخطـر، وتمنحنـا اوبأسم االنسانية وب" قائًال:

ن الحـرب فـي كوبـا، ينبغـي ان تتوقـف. وفـي إالحق والواجب في الكالم والتصرف، فـ
ني اناشد الكونغرس، في تخويل وتفويض الرئيس إلك الحقائق واالعتبارات، فتضوء 

دابير لتـــأمين تســـوية نهائيـــة وتامـــة لالعمـــال العدائيـــة بـــين باتخـــاذ االجـــراءات والتـــ
الحكومة االسبانية وبين الشعب الكوبي، وتأمين حكومة مستقرة علـى الجزيـرة قـادرة 
علــى حفــظ النظــام، وصــيانة تعهــداتها الدوليــة، وضــمان األمــن والســالم لمواطنيهــا، 

                                                           
(1)  Presiden Mckinley’s Special Massage to Congress Reagading the Situation 
in Cuba 11 Aprill, 1898, Link & Leary, op.cit, PP.12-25; Morris, Richard B., 
Basic Document of American History, (London, 1956), Doc.No-23, PP. 137-
141. 
(2)  Morris, op.cit, PP. 137-141. 



 االسبانية-امريكية أبان الحرب االمريكية-لتقارب في العالقات االنكلوا                    لث  الفصل الثا

 ١٩٢  

(البريــة) للواليــات  باالضــافة الــى مواطنينــا، واســتخدام القــوات البحريــة والعســكرية
ــك االهــداف ومــع ". وخــتم رســالته بــالقول: "المتحــدة، كلمــا بــدت ضــرورة مــن اجــل تل

جميـــع االعتبـــارات االخـــرى، لســـوف تنـــال عـــدالتكم واالنتبـــاه الحـــذر والتـــرو بصـــدد 
هـذا االجـراء نتيجـة ناجحـة، فـأن طموحاتنـا كمسـيحيين، وشـعب  زالتدخل. فـاذا احـر 

واذا فشلت فلسوف يكون هناك ايضًا تبرير للعمل الـذي محب للسالم قد تم ادراكها، 
 .)82F١("نعتزم القيام به

لخالفــــات الحزبيــــة، امــــاكنلي، تخلــــى الكــــونغرس تمامــــًا عــــن  رســــالة ومــــع اســــتالم     
، نباب االسـبان، والخـالف الـذي بقـى بشـأسـوتنافس الديمقراطيون مع الجمهوريين فـي 

وى االقـرار الـذي سـيمنح للحكومـة الثوريـة مشكلة التخويل باستخدام القوة، ودرجة ومسـت
لســاخنة، مــرر الكــونغرس قــرارًا مشــتركًا ورد فيــه، انــه مــن اوبعــد اســبوع مــن لمناقشــات 

واجب الواليات المتحدة ان تطلب من الحكومـة االسـبانية سـحب سـلطاتها وادارتهـا مـن 
مباشـرة سـلطة جزيرة كوبا فـورًا، وان تسـحب قواتهـا البريـة والبحريـة منهـا وخـول الـرئيس 

ـــذي ُيعـــد ضـــروريًا،  ـــى المـــدى ال ـــات المتحـــدة ال ـــة للوالي ـــة والبري اســـتخدام القـــوات البحري
(لغرض تنفيذ ذلك المطلب

83F

٢(. 
ومــن اجــل لحــم ايــة روح امبرياليــة، وافــق الكــونغرس دون معارضــة، علــى اضــافة      

قــرات الــى ف  Henry M.Tellerنــص الــى الفقــرة التــي اقترحهــا الشــيخ هنــري ام. تيليــر 
ان الواليات المتحدة، وبموجـب هـذا القـرار، سـوف لـن تقـوم ببسـط قراره وجاء فيهـا: "

سلطانها، او السيطرة على الجزيرة المـذكورة، مـا عـدا االعمـال التـي ترسـخ السـالم، 
ذلــك، ان تتــرك ادارة الجزيــرة، وصــيانة الســالم  ينجــزوتؤكــد بحــزم تصــميمها عنــدما 

 .)84F٣("فيها الى الشعب الكوبي

                                                           
(1) Morris, op.cit, PP. 137-141. 
(2) Tiont Resolution of Congress for the Recognistion of the in Independence of 
Cuba, April 20, 1898, Smith, op.cit, Doc.No-12, PP. 111-112; Link & Leary, 
op.cit, PP. 25-26. 
(3) Quoted in: Smith, op.cit, Doc.No.12, P.112. 
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معارضـة و ) نائبـًا ٣١١وكان قرار الكونغرس قد مر عبر مجلـس النـواب بموافقـة (     
() شيخاً ٢١) شيخًا ومعارضة (٦٨) نواب وفي مجلس الشيوخ بموافقة (٦(

85F

١(. 
) لــم يكـن تــدبيرًا حزبيـًا بقــدر مـا يمثــل اســتجابة الحـربيتضـح ممــا تقـدم، أن قــرار (     

مريكي، وفي الشأن نفسه، وقـع الـرئيس قـرار لمطلب قطاعات مؤثرة من الرأي العام اال
، بعــث بأنــذار رســمي نفســه، وفــي اليــوم ١٨٩٨الكــونغرس بتــاريخ العشــرين مــن نيســان 

الـى الحكومـة االسـبانية، شــفعه بنسـخة مـن القـرار وتعليمــات الـى السـفير االمريكـي فــي 
ن مـــن مدريـــد، بأنـــه اذا لـــم تقـــدم الحكومـــة االســـبانية، وحتـــى ظهـــر يـــوم الثالـــث والعشـــري

، اجابـة كاملـة ومقنعـة علـى المطالــب االمريكيـة حيـال السـالم فـي كوبــا، ١٨٩٨نيسـان 
(سيستخدم الرئيس السلطات المخولة له الى المدى الضروري لتفعيل القرار

86F

٢(. 
كان السبانيا الوقت الكافي لألقـرار باالسـتقالل الكـوبي، واالنسـحاب مـن الجزيـرة،      

تها فضلت خيار الحـرب علـى خيـار السـالم. إْذ لـم تـرد ن حكومإوبدًال من فعل ذلك، ف
علــــى االنــــذار االمريكــــي، فــــأعلن الكــــونغرس بتــــاريخ الخــــامس والعشــــرين مــــن نيســــان 

ـــذ ١٨٩٨ ـــة الحـــرب موجـــودة من (نيســـان الحـــادي والعشـــرين مـــن، ان حال
87F

ـــل ذلـــك  )٣ وقب
بثالثـــة ايـــام كـــان الـــرئيس قـــد اعلـــن فـــرض الحصـــار علـــى الســـاحل الشـــمالي مـــن كوبـــا 

(يناء سانتياغووم
88F

٤(. 
 وبدًال من السؤال هل كان بأمكان االمريكيين تجنب هذه الحرب ؟     
 اتسائل هل كان بأمكان االسبان تفادي هذه الحرب ؟     
كان يمكن السبانيا االحتفـاظ بمسـتعمرتها الكوبيـة، لـو اسـتجابت لمقتـرح كليفالنـد،      

حـرب، وحتـى عنـدما  بـالضـية الكوبيـة ، لتسوية الق١٨٩٧او مقترح ماكنلي االول عام 
ـــد ، بأنـــه ال شـــيء ســـوى االســـتقالل الكـــوبي حـــًال، لكـــن اســـبانيا ابتعـــدت عـــن اتخـــاذ اب

الحكومـــة االســـبانية علـــى مـــا يبـــدو تخشـــى العزلـــة علـــى  وكانـــتالخطـــوات الضـــرورية. 
                                                           

(1) Kennan, op.cit, PP.10-11. 
(2) Ibid, P.11. 
(3)  Declaration of War with Spain, April 25, Smith, op.cit, Doc.No-13, P. 112. 
(4) Baily, op.cit, P. 522. 
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ومن تمرد داخلي اسباني، قد يقوم به المناهضون للساللة الحاكمـة،  .المستوى الشعبي
ان بيانــــًا كــــان قــــد صــــدر وقتــــذاك مــــن الحكومــــة، ليخبــــر الشــــعب، وبشــــجاعة،  (ولــــو)

بالحقيقــة، مــن ان اســبانيا ال تمتلــك اســطوًال بحريــًا يــوازي نظيــره االمريكــي. بنــاًء علــى 
ن الواليـات المتحـدة قـادرة علـى الحـاق الهزيمـة بجيشـها فـي كوبـا، دون الحاجـة إذلك، ف

مــل نتــائج ذلــك، وان يضــحي بمنصــبه، مــن ن ســاغاتا، يتحإلضــربة مميتــة. ومــن ثــم، فــ
 اجل انقاذ بلده من نكبة قادمة ال محالة.

بأمكـــان الواليـــات المتحـــدة تجنـــب الحـــرب مـــع اســـبانيا، لـــو ان  أنـــهوأغلـــب الظـــن،      
الرئيس ماكنلي، تحلى بالمزيد من الصبر مع االسبان، وتحدى بثبات واتزان الضـغوط 

 عات مؤثرة من الرأي العام االمريكي.السياسية التي مارسها الكونغرس وقطا
، واسـتمرت ١٨٩٨ومهما يكن من امر، فالحرب بدأت بالفعل في االول من ايار      

حتى نهاية شهر تموز من العام نفسه، وآلت هذه الحرب "القصيرة الممتعة" كمـا نعتهـا 
Pالســفير االمريكــي

)
89F

١(
P فــي لنــدن جــون هــاي)

90F

بــر . الــى انتصــارات امريكيــة كاســحة فــي ال)٢
، الجزر الفلبينية. وعلى اية حـال، يكووالبحر، وعلى طول ثالث جبهات: كوبا، بورتور 
 ٥-١٨٩٨ايــار  ٢٤( Tuan Mnuelاســتعلم وزيــر الخارجيــة االســبانية خــوان مانويــل 

)، من الرئيس ماكنلي، حول ما الذي تفعله اسـبانيا لوقـف الحـرب، ودعـوة ١٨٩٩آذار 
مريكيــة بعــد اربعــة ايــام مــن ذلــك، أي فــي الســادس الــى الحكومــة اال ســلمهاالســالم هــذه 

الســـفير الفرنســـي فـــي واشـــنطن.  J.Champonوالعشـــرين مـــن تمـــوز جوليـــوس كـــامبون 
وفــي الثالثــين مـــن تمــوز، اجـــاب وزيــر الخارجيـــة االمريكــي ولـــيم دي، وكشــروط اوليـــة 

ن الواليــــات المتحـــدة، طالبــــت اســـبانيا بأنهــــاء ســـلطاتها علــــى كوبـــا. وضــــم إللســـالم، فـــ
ورتوريكو واحدى جزر النسـدوان الـى الواليـات المتحـدة، واالقـرار بـاالحتالل االمريكـي ب

                                                           
 يف حني تصف باحثة عراقية ذلك بالقول: ا�ا اشبه "حبرب أُوبرا كوميدية". للتفاصيل:)  ١(

ابن رشد، جامعة بغداد، -االسبانية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية-ميثاق شيال يورا، احلرب االمريكية
 .١٧٣، ص٢٠٠٥

(2)  Beal, op.cit, P. 95. 
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(للفلبين
91F

، ويترك لمعاهدة السالم تقرير السيطرة والحكومة في الفلبـين. حاولـت اسـبانيا )١
الحصـــول علـــى تأكيـــدات، بـــأن الجـــزر الفلبينيـــة، ســـوف تبقـــى تحـــت ســـلطانها. بيـــدَّ ان 

لـى حريـة التصـرف فـي مـؤتمر السـالم. وفـي الثـاني عشـر الواليات المتحـدة، اصـرت ع
، وقـــع الســـفير الفرنســـي كـــامبون نيابـــًة عـــن الحكومـــة االســـبانية، علـــى ١٨٩٨مـــن أب 

(بروتوكـــول تضـــمن المطالـــب االمريكيـــة، دون تعليمـــات جوهريـــة
92F

، وعقـــب ذلـــك اعلـــن )٢
(الرئيس ماكنلي الوقف الفوري للحرب

93F

٣(. 
الثـــــاني عشـــــر مـــــن آب، اربعـــــة جمهـــــوريين،  عـــــين الـــــرئيس بمقتضـــــى بروتوكـــــول     

 وهـم كـل مـنوديمقراطي واحد، لتمثيل الواليات المتحدة في مؤتمر السـالم فـي بـاريس. 
الناشر في جريدة نيويورك، والشيخ وليم بي. فـراي  D.Whitelaw Reidدي واتيلو ريد 

William P.Frye  مــن مــاني، والشــيخ كوشــمان كــي ديفــزCushman K.Davis  مــن
 .)Georg Gray )94F٤ة مينسوتا. والديمقراطي الوحيد هو الشيخ جورج كري والي

كان االتفاق يسيرًا في باريس حيال العديـد مـن المشـاكل النهـاء السـيادة االسـبانية      
الـــــى الواليـــــات المتحـــــدة، والقـــــرار بشـــــأن أي مـــــن جـــــزر  وعلـــــى كوبـــــا. ضـــــم بورتوريكـــــ

رغـب فـي جزيـرة غـوام. وعلـى أيـة حـال، النسدوان. ويبدو ان الواليات المتحدة، كانـت ت
فبموجب معاهدة السالم في باريس تنازلت اسبانيا للواليـات المتحـدة عـن سـيادتها علـى 

(جزر الفلبين
95F

(وجزيرة غوام، وبورتوريكو، واصبحت كوبا جمهورية مستقلة )٥
96F

٦(. 
     

                                                           
(1) Government of H.M, The Qeen Regent of Spain, Submitted by H.Exc. 
Mr.J.Chambon, Ambassador of the French Repuplic, To William Mckinly, 
President of United States of America, The War with Spain by Lodge, Henry 
Cabot, (NewYork, 1902), PP.248-250. 
(2)  Department of State, Washington, July 30, 1898, Ibid, PP. 250-253. 
(3)  Protocol, William R. Day, Secrtary of State of the United States of the 
United States, and His Excellency Jules, Cambon, ambassador of the Republic 
of France at Washing, Ibid, PP. 259-260. 
(4)  President Mckinley’s Instruetions of the Peace Commissioners, September 
16, 1898. Link & Leary, op.cit, Doc.No-4, PP.26-32.  
(1) Decision on the Philippines, October, 28, 1898, Lodge, op.cit, Doc.No-6, PP. 
37-38. 

ملزيد من التفاصيل عن دبلوماسية مؤمتر باريس، وما آلت اليه من نتائج ينظر الوثائق االمريكية واالسـبانية والفرنسـية  )٦(
 بذا اخلصوص:

Lodge, op.ct, PP. 237-276. 
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، عقـدت الوصـية ١٨٩٦بح التدخل االمريكي في كوبا جليـًا فـي العـام منذ ان اص     
علـــى العـــرش ماريـــا كريســـتينا، واركـــان حكومتهـــا االمـــل علـــى ان تتظـــافر جهـــود الـــدول 
االوروبيــــة الكبــــرى لحمايــــة اســــبانيا، وكــــان لهــــذا االمــــل صــــدًى فــــي مختلــــف العواصــــم 

الوصـــية علـــى العـــرش االوروبيـــة؛ فـــاالمبراطور النمســـاوي تعـــاطف بعمـــق مـــع الملكـــة 
الوصـية باالصـل دوقـة، نمسـاوية، وترجـع اصـولها ان االسباني، ألعتبـارات عرقيـة، إْذ 

ن القيصــر االلمــاني، ان المبــادئ الملكيــة عرضــة للخطــر، وكــان ظــالــى آل بوربــون. و 
متلهفــًا لعمــل شــيء مــا فيمــا تــأثر الخطــاب الفرنســي بحجــم االســتثمارات الماليــة لفرنســا 

لــى ايــة حــال، فحتــى مــع تلــك الحكومــات، وجــد الدبلوماســيون االســبان فــي اســبانيا. وع
المزيـــد مـــن التعـــاطف الـــذي يفـــوق اســـتعدادها لعمـــل شـــيء مـــا، فكـــل واحـــدة قـــد رحبـــت 

(بالتدخل ولكنها كانت مترددة في أخذ زمام المبادرة
97F

١(. 
وكانـــت بريطانيـــا مـــن اهـــم المنتقـــدين، ففـــي بـــادئ االمـــر، وقـــف البريطـــانيون الـــى      

، وبينمـا كـان خـالف الحـدود ١٨٩٦ففـي شـهر كـانون الثـاني مـن العـام  ،نب اسـبانياجا
الفنزويليـــــة محتـــــدمًا، وفـــــي اوج ذروتـــــه، نصـــــح رئـــــيس الـــــوزراء البريطـــــاني ســـــالزبوري 
الحكومة االسبانية، بـرفض عـرض وسـاطة الـرئيس كليفالنـد، وشـفع ذلـك بكـل مسـاعدة 

الســتة التاليــة، تغيــر تمامــًا. إْذ تقــرر ممكنــة، إال إن الموقــف البريطــاني خــالل االشــهر 
تلبية المطالب االمريكية حيال نزاع الحدود مع فنزويال، وصـمم اللـورد سـالزبوري ، ان 

ذلـــك واضـــحًا مـــن خـــالل  اامريكيـــة. وبـــد-يمضـــي فـــي طريـــق تعزيـــز العالقـــات االنكلـــو
االوروبيـة مساندة البريطانيين لالمريكيين لتطويق المحاوالت االسبانية في دعـوة الـدول 

الكبـرى لجبهـة مشـتركة معارضـة للتـدخل االمريكـي. وبـذلك تكـون الحكومـة البريطانيــة، 
(الى جانب الواليات المتحدة في القضية الكوبية قفتقد و 

98F

٢(. 
 اصطفاف دولي ضدها ؟ من ولكن هل كانت الواليات المتحدة تخشى     
يــد خــالل عهــد الــرئيس الســفير االمريكــي فــي مدر  H.Taylorاوجــز هــايس تــايلور      

ان المصــالح االوروبيـة مختلفـة تمامــًا، وفـي بعــض كليفالنـد موقـف اوروبـا. بـالقول: "

                                                           
(3) Bourne, The Foreign Policy, Vol.1, P. 172. 
(1) Blacke & Bark, op.cit, P. 388. 
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جوانبهـــا ذات تضـــارب متبـــادل بحيـــث يصـــعب مـــن حيـــث المبـــدأ تشـــكيل تحـــالٍف 
. وكـــان جــــل مــــا تخشـــاه الواليــــات المتحــــدة الموقـــف البريطــــاني، لــــذا منحتــــه )99F١("ضــــدنا

صـــًا، والســـيما ان تلـــك االمبراطوريـــة مجهـــزة للعمـــل ضـــد الواليـــات المتحـــدة اهتمامـــًا خا
امتالكهـــــا قـــــوة بحريـــــة قويـــــة قـــــادرة تمامـــــًا علـــــى حمايـــــة  بســـــبب ؛المصـــــالح االمريكيـــــة

الممتلكات االسبانية في البحـر الكـاريبي، لكـن لـم يكـن لـدى بريطانيـا سـبب وجيـه حتـى 
لـــى السياســـة . فقـــد أملـــت ع١٨٩٦عـــام  بـــدءًا مـــنتغيـــر سياســـة الحيـــاد التـــي انتهجتهـــا 

البريطانية، وعلى سياسـات الـدول االوروبيـة االخـرى، حيـال النـزاع االمريكـي االسـباني 
فــــي كوبــــا، اعتبــــارات المصــــلحة الذاتيــــة، وليســــت اعتبــــارات معنويــــة او التعــــاطف مــــع 
الوصــــية علــــى العــــرش االســــباني ماريــــا كريســــتينا، واركــــان حكومتهــــا. وبمعنــــى آخــــر، 

ًا بصـــــورة مباشـــــرة إال المتمـــــردين الكـــــوبيين، والواليـــــات فالقضـــــية الكوبيـــــة ال تهـــــم احـــــد
المتحــدة، واســبانيا ولــم يكــن ألســبانيا، اهميــة عســكرية بالنســبة للــدول االوروبيــة، بينمــا 
تتزايد مصالحهم مع الواليات المتحدة. فضـًال عـن ذلـك، فـأن صـداقة الواليـات المتحـدة 

على حافـة االفـالس وعلـى الـرغم المستقبلية، اعظم بكثير من عداوة اسبانيا، التي هي 
مــــن ان اللــــورد ســــالزبوري رئــــيس وزراء بريطانيــــا، كــــان يــــود تقــــديم العــــون الــــى ماريــــا 
كريستينا البوربونية، وانقاذ الساللة الحاكمة في اسبانيا، إال انه لم يكـن مسـتعدًا لتـوريط 

ك بريطانيا في نزاع ال مصـلحة لهـا فيـه، وكـان مصـممًا علـى عـدم اثـارة غضـب وشـكو 
(امريكية-الواليات المتحدة، بل تعزيز العالقات االنكلو

100F

٢(. 
والحق، ان سالزبوري اعلن صراحة موقف بريطانيـا تجـاه القضـية الكوبيـة، خـالل      

 انه أمر ال يخصنا، ، إْذ قال " ١٨٩٦لقائه السفير االمريكي في صيف عام 
ليس لدينا أي شـيء فنحن اصدقاء السبانيا، وسنكون متأسفين لرؤيتها تذل، ولكن 

 .)101F٣("لنقوله بهذا الشأن، مهما يكن الطريق الذي ستسلكه الواليات المتحدة
وازاء االحتجـــاج االمريكـــي ضـــد السياســـة التعســـفية التـــي تشـــنها القـــوات االســـبانية      

 .١٨٩٧ضـــد الكـــوبيين، وطلـــب نهايـــة ســـريعة لهـــا، ومـــنح كوبـــا ادارة ذاتيـــة فـــي ايلـــول 
                                                           

، جملــة ١٨٩٨االســباين علــى كوبــا ٠، موقــف اوروبــا مــن النـــزاع االمريكــيالعــامر ظــان ســعدونالــدكتور يقنقــًال عــن:  )١(
 .٥٢٠، ص٢٠٠٦، بغداد ٧٣اب، العدد األد

(1) Blacke & Bark, op.cit, P. 388. 
(2)  Bourne, The Foreign Policy,Vol.1, P. 172.  
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مــاني ولــيم الثــاني بشــدة مــن هــذا االحتجــاج، ودعــا الــى تعزيــز امــتعض االمبراطــور االل
ان الوقـت مناسـب التضامن بين االنظمة الملكية، ووقـف الـى جانـب اسـبانيا. مـذكرًا: "

معًا على تقـديم الـدعم الـى الملكـة االسـبانية، ألن الجمعيـة …بأن نتفق نحن الملوك
، تبــدو وكأنهــا تحــاول جــديًا البريطانيــة العالميــة، للســرقة واثــارة الحــروب-االمريكيــة

الـى وزيـر  ١٨٩٧ابـرق فـي الثـامن والعشـرين مـن ايلـول و . )102F١("خطف كوبا مـن اسـبانيا
الخارجيــة األلمــاني، يقتــرح فيهــا، ان تتــدخل الــدول االوروبيــة فــي صــالح اســبانيا. ولــم 
يكــن الــدافع الحقيقــي لــوليم الثــاني انقــاذ الملكيــة االســبانية بــل انتهــاز هــذه الفرصــة مــن 

سـاد شـعور عـام يـدعو المانيـا التـي دخلـت  إذْ . ااجل الحصول على مسـتعمرات أللمانيـ
ـــى  متـــأخرة فـــي الحقـــل االســـتعماري ان تســـتغل جميـــع الفـــرص مـــن اجـــل الحصـــول عل
مستعمرات، وكان اصحاب الرساميل، والصناعيون الكبار، والطبقـة المثقفـة، مـن اكثـر 

لسياسة الخارجيـة االلمانيـة، وكـان المسـؤولون االلمان اعتمادًا وايمانًا لهذا التحول في ا
عــن البحريــة االلمانيــة تــواقين مــن اجــل الحصــول علــى محطــات بحريــة لغــرض تزويــد 

(اســاطيلهم بــالوقود
103F

، إال ان الــرأي الســائد فــي وزارة الخارجيــة االلمانيــة، كــان يخــالف )٢
وزارة  مــن Von Rothenhanروثنهــان  فــونرأي االمبراطــور. ففــي برقيــة ســرية بعثهــا 

الســفير االلمــاني فــي فينــا،  P-Eulenburyااللمانيــة الــى فيليــب إولنبــرغ      الخارجيــة
تشـــرين  ٢٠( وزيـــر الخارجيـــة االلمـــاني B.Bulowوالـــذي كـــان بمعيـــة برنهـــارد بولـــوف 

الــــى االمبراطــــور يحــــذر فيهــــا مــــن مخــــاطر  )١٩٠٠تشــــرين االول  ١٧-١٨٩٧االول 
زاعها مع الواليات المتحدة االمريكيـة بشـأن كوبـا، التدخل االلماني لصالح اسبانيا في ن

لهــذا الســبب ينبغــي دراســة موضــوع المقتــرح بعنايــة. وفــي حالــة وقــوف بريطانيــا وفرنســا 
ضد التدخل لصالح اسبانيا، فلن يكون نجاح هذا العمل مشكوك فيه فحسب، بـل ربمـا 

يتعلــــق االمــــر  ســــيلحق بنــــا ضــــررًا جســــيمًا مــــن النــــاحيتين السياســــية والتجاريــــة. ففيمــــا
بــــاالولى، كانــــت التوقعــــات تــــدور بأمكانيــــة توجيــــه االمبراطــــور االلمــــاني مــــذكرة الـــــى 
الواليات المتحدة، سيصوغها باللهجة نفسها التي صاغ بها برقيته في نـزاع الترنسـفال. 

                                                           
ص  ، ١٨٩٨االســباين علــى كوبــا -لنـــزاع االمريكــيالعــامر، موقــف اوروبــا مــن ا نقــًال عــن: الــدكتور يقظــان ســعدون )١(

 .٥٢١-٥٢٠ص
 املصدر نفسه. )٢(
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 الــى أنومــن الناحيــة التجاريــة، فــأني اود االشــارة، وطبقــًا لالحصــائيات التــي امــامي. 
ا الــــى الواليــــات المتحــــدة، تبلــــغ قرابــــة الســــبعين مليــــون دوالر مقارنــــة صــــادرات بريطانيــــ

وســتين مليــون دوالر لفرنســا، ويبلــغ حجــم  ةباربعــة وتســعين مليــون دوالر أللمانيــا، وســت
دوالر مقارنــة بســبعة  ماليــين ةصــادرات الواليــات المتحــدة الــى بريطانيــا اربعمائــة وســت

ربعـين مليـون دوالر الـى فرنسـا. فضـًال عـن وتسعين مليون دوالر، الى المانيا وسبعة وا
ن التعريفـــــة الكمركيـــــة الجديـــــدة تخـــــول رئـــــيس الواليـــــات المتحـــــدة االمريكيـــــة، إذلـــــك، فـــــ

صالحية منح الدول االجنبية، امتيازات كمركية خاصـة مقابـل امتيـازات متبادلـة، وبـأن 
ـــ -المصـــالح التجاريـــة، وامـــور الشـــحن الروســـية، والنمســـاوية ة، اقـــل المجريـــة وااليطالي

(بكثير من مثيالتها في بريطانيا والمانيا وفرنسا
104F

١(. 
االمبراطــور االلمــاني، انــه اذ  وزيــر خارجيــة المانيــا بولــوفأبلــغ ومــن جانــب آخــر      

قدمت المانيا الدعم الى اسبانيا، فبريطانيـا وفرنسـا ستسـتغالن هـذا العمـل الغراضـهما، 
الــدولتان المتنافســتان لهــا فــي الميــدان  فلــو قيــدت المانيــا نفســها مــع اســبانيا، فقــد تقــوم

(االستعماري في خطف الفرصة واضـافة اراضـي لهمـا فـي الشـرق االقصـى وافريقيـا
105F

٢( .
ســتمرار إتبــع وبنويــذكر بولــوف فــي مذكراتــه، لقــد كافحــت القنــاع القيصــر أن علينــا ان 

 هــو ان النصــر أهمهـاقــف وبحــذر بعيـدين لعــدة اســباب، نسياسـة محايــدة صـارمة، وان 
وهكذا اوضح بولوف بأن ال تأخـذ المانيـا زمـام المبـادرة فـي …لنهائي مؤكد لالمريكيينا

(القضية، وان يتحدد موقفها بموقف بريطانيا
106F

٣(. 
ويــزيح بولــوف النقــاب عــن موقــف بريطانيــا مــن القضــية، إْذ اكــد ان نبــرة الــدوائر      

الواليــــات السياســــية فــــي بريطانيــــا، اوضــــحت ان المحافظــــة علــــى عالقــــات جيــــدة مــــع 
االمريكيــة اكثــر اهميــة مــن المحافظــة علــى عالقاتهــا مــع اســبانيا. وبــذلك يمكــن القــول 

(ال يمكن تحقيق فكرة قيام اوروبا بعمل فعال :اآلن
107F

٤(. 

                                                           
(1)  Rothenhan to Eulenburg, Foreign Office, Berline, 29 September 1897, Very 
Secret, Germany Diplomatic Document, 1871-1914, Selected and Tranlated by: 
Dugdale, E.T.C., Vol.II (NewYork, 1969), P. 495.  

 . ٥٢٢-٥٢١، ص ص١٨٩٨االسباين على كوبا -العامر، موقف اوروبا من النـزاع االمريكي )٢(
(2)Grenvill, J.A.S, Lord Salisbury and Foreign Policy, The Close of the 
Nintenth Century, (London, 1972), P. 201. 

  .٥٢٢، صاالسباين على كوبا–العامر، موقف اوروبا من النزاع االمريكي  )٤(
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االســـبانية، تبـــدي بريطانيـــا تعاطفهـــا -رت العالقـــات االمريكيـــةتوالواضـــح، كلمـــا تـــو      
ابلـــغ رئـــيس الـــوزراء ، ١٨٩٨ول الخفـــي مـــع الواليـــات المتحـــدة. ففـــي شـــهر تشـــرين اال

فــي  ةان المصــالح البريطانيــاللــورد سـالزبوري، الســفير االمريكـي فــي لنــدن " البريطـاني
الجزيــرة الكوبيــة، تجاريــة محضــة، وان حكومتــه ســتنظر بعــين الرضــا، أليــة سياســة 

 .)108F١("ُتعيد الهدوء الى الجزيرة
ان ال  الــى ، االول: يشــيريبــدو إن تعليمــات ســالزبوري لســفيره تشــير الــى جــانبين     

مصـــالح سياســـية او اطمـــاع توســـعية بريطانيـــة فـــي هـــذه الجزيـــرة، وان المصـــالح بـــين 
بريطانيـــا والجزيـــرة االســـبانية (كوبـــا)، هـــي مصـــالح طبيعيـــة، علـــى اســـاس ان بريطانيـــا 
دولة صناعية وتحاول ان تجد لها موطـأ قـدم لتصـريف بضـائعها فـي ارجـاء المعمـورة. 

ني، فلن تعارض بريطانيا أية افكار ومقترحـات تـؤول الـى اقـرار السـالم اما الجانب الثا
 في كوبا.

وحـــين ُنشـــرت رســـالة الســـفير االســـباني فـــي واشـــنطن دي لـــومي فـــي التاســـع مـــن      
سياسة بريطانيـا هـي فـي تشـجيع ، تضمنت في احد فقراتها تأكيدًا بأن "١٨٩٨شباط 

ذلـك مـن اجـل لجـم التوسـع االقتصـادي الحرب بين الواليات المتحدة وبين اسبانيا، و 
. ويبــدو )109F٢("للواليــات المتحــدة، والــذي اصــبح يتهــدد المصــالح االقتصــادية البريطانيــة

ن نشـر الرسـالة، إمن هذه الرسالة امتعاض دي لومي من النوايا البريطانيـة، ومـن ثـم فـ
 امريكية افضل مما كانت عليه.-االنكلو العالقاتقد جعلت من 

ـــوتعرضـــت العال      ـــار شـــديد فـــي وقـــت قصـــير ففـــي -قـــات االنكل ـــى اختب ـــة ال امريكي
Pالخامس عشر من شباط غرقـت البارجـة االمريكيـة (مـاني)

)
110F

٣(
P  وفـي السـادس عشـر مـن

شـــــباط، قابـــــل الســـــفير البريطـــــاني فـــــي واشـــــنطن الســـــير جوليـــــان بانســـــيفوت، الـــــرئيس 
(االمريكــي مــاكنلي

111F

ي فــي هــذه ، للتعبيــر عــن التضــامن البريطــاني مــع الشــعب االمريكــ)٤
الكارثة، ثم توالـت رسـائل التضـامن بعـد ذلـك، والبدايـة كانـت مـن الملكـة ومـن ثـم اميـر 

المناشــــدة القويــــة مــــن الوصــــية علــــى العــــرش االســــباني ماريــــا  مــــن رغمعلــــى الــــويلــــز، 

                                                           
(4) Quoted in: Allen, op.cit, P. 572. 
(1) Commager, op.cit, Vol.2, Doc.No-345, PP. 181-182. 
(3) Baily, op.cit, P. 497.  
(3) Allen, op.cit, P. 572. 
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كريســــتينا الــــى الملكــــة فكتوريــــا، وبعــــض مشــــاعر الصــــداقة التقليديــــة البريطانيــــة حيــــال 
لـن تتـدخل فـي راء اللورد سـالزبوري بوضـوح بـان بريطانيـا "اسبانيا. وقد بين رئيس الوز 

". وهـــو تصـــميم تعـــزز عبـــر التحـــذير البريطـــاني غيـــر الفعـــال، حالـــة انـــدالع الحـــرب
(والمهادنة الظرفية، لسياسة ماكنلي في الشهرين القادمين

112F

١(. 
، ملت بريطانيا بأقناع اسبانيا علـى تغييـر سياسـتها تجـاه كوبـا ومنحهـا االسـتقاللأ     

سـرها أبـدت رغبـة اكثـر مـن أأو االدارة الذاتية في االقل حتـى ان الصـحف البريطانيـة ب
ــــــــدوافع  مثيالتهــــــــا االوروبيــــــــة، لتســــــــويغ سياســــــــة الواليــــــــات المتحــــــــدة حيــــــــال كوبــــــــا بال

وعند نهاية شهر آذار وحين بلغت االزمـة الكوبيـة ذروتهـا نشـرت الصـحف …االنسانية
شـــعرية التـــي نظمهـــا شـــعراء وأدبـــاء بريطـــانيون البريطانيـــة المقـــاالت وحتـــى القصـــائد ال

(لمناصرة الموقف االمريكي
113F

. وعمومًا، يمكـن القـول لقـد ناصـرت الصـحف البريطانيـة )٢
 الواليات المتحدة في سياستها تجاه كوبا.

، وعنـــدما لـــم يحصـــل أي تحـــرك ١٨٩٨ وخـــالل االســـبوع االول مـــن شـــهر نيســـان     
الحكومـــــة االلمانيـــــة مســـــاعدة البابـــــا  ســـــتالتمســـــم الـــــدول االوروبيـــــة ككـــــل، احاســـــم ب

العتقادها، بأن منح االستقالل الكوبي عبر تحكيم البابا، سوف يقنع كـًال مـن الشـعبين 
(االمريكي واالسباني وكانت فكـرة موعـودة

114F

. غيـر ان الحقيقـة التـي اصـبحت معروفـة، )٣
 Die Grosseومنــذ نشــر السلســلة االلمانيــة الوثائقيــة عــن االتصــاالت الدبلوماســية (

Politikdey Europaisch Kobinette مــــنح) بــــأن عــــرض وســــاطة البابــــا، علــــى 

                                                           
(4)   Ibid, P. 573.  
(5)  Blacke & Bark, op.cit, P. 392. 

عر واالديــب االنكليـزي الفــرد اوســنت قصـيدة بــذلك، نشــرها يف جريـدة التــاميز اللندنيــة وممــا فعلـى ســبيل املثــال، نظـم الشــا
 نعم انه صوت عاصفة آذار الخادع                جاء فيها:   

 =نحن كابدنا طويًال فيما مضى                    
 ولكن اآلن ضعنا بإرهاق حكاية                  =                   

 الحكاية عن خطًأ قديم                  
 ان صداقتنا ستبقى كالحب خالدة                                

 وسنكون أقوى من شدة الموت                  
 للتفاصيل:

Blacke & Bark, op.cit, P. 392. 
(1) Bemis, op.cit, P. 448. 
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االســتقالل لكوبــا، نــوقش فــي رومــا مــن قبــل وزارة الخارجيــة االلمانيــة التــي بــدأت تواقــة 
لمنــع أي حــرب بــين اســبانيا وبــين الواليــات المتحــدة، بســبب تــداخلها مــع خطــة المانيــة 

لهادي وبضـمنها الجـزر الفلبينيـة، واقترحـت المانيـا لشراء الجزر االسبانية في المحيط ا
في مدريد التضحية االسبانية بكوبا من اجل السـالم، وعملـت ايضـًا فـي واشـنطن لمنـع 

(نفسهاالحرب ولألسباب 
115F

١(. 
وبـــالعودة الـــى موقـــف الفاتيكـــان مـــن فكـــرة التحكـــيم، عبـــر البابـــا عـــن الرغبـــة فـــي      

ن تحكـيم كهـذا سـوف يـؤول الـى خسـارة كاملـة التعاون. غير ان اسـبانيا، احتجـت مـن ا
جهـــد البابـــا بشـــكل كبيـــر فـــي قـــرار الحكومـــة االســـبانية  أســـهملمســـتعمرتها كوبـــا. وقـــد 

(بأعالن الهدنة المؤقتة، بيدَّ ان هذا االعالن جاء متأخراً 
116F

٢(. 
المجر، زمام المبادرة بأقتراح تقديم مذكرة مشـتركة مـن قبـل -أخذت حكومة النمسا     

تة دول اوروبيــــة فــــي واشــــنطن (بريطانيــــا، المانيــــا، فرنســــا، روســــيا، النمســــا، ســــفراء ســــ
المجر، ايطاليا) وجـاء الموقـف البريطـاني مـن هـذه الفكـرة علـى لسـان اللـورد سـالزبوري 
رئــــيس وزراء بريطانيــــا، الــــذي ابلــــغ ســــفيره فــــي الواليــــات المتحــــدة بمعــــزل عــــن الــــدول 

(لكوبية ال يوائم سياسة الرئيس ماكنليال يفعل شيئًا في القضية ا بأناالوروبية، 
117F

٣(. 
عميــد للســلك الدبلوماســي االجنبــي فــي واشــنطن  تهبصــفوعليــه، صــاغ بانســيفوت      

مــع زمالئــه مــذكرة ســالم موجهــة الــى الــرئيس مــاكنلي، وفيهــا ناشــدوه أن مــن مصــلحة 
الجميــع العمــل مــن أجــل الســالم، وفــي صــالح الســالم، ان تحــل القضــية الكوبيــة، عــن 

ق المزيـــد مـــن المفاوضـــات بـــين الواليــات المتحـــدة االمريكيـــة وبـــين اســـبانيا. وعلـــى طريــ
العمـــوم، ان بانســـيفوت عـــرض اصـــل المقترحـــات علـــى وزيـــر الخارجيـــة االمريكـــي قبـــل 

(تقديمها، ولعل اآلتي يؤكد ذلك، عندما ذكر بأن مذكرة جماعية سترضي الجميع
118F

٤(. 
ـــة       فـــي واشـــنطن فـــي الســـابع مـــن نيســـان شـــارك بانســـيفوت ســـفراء الـــدول االوروبي

، فــي تقــديم المــذكرة الســالفة الــذكر الــى الــرئيس مــاكنلي، لــدى اســتقباله لهــم فــي ١٨٩٨
البيــت االبــيض. وأقــر الــرئيس مــاكنلي لســفراء الــدول الســت بالصــفة الحياديــة فــي لغــة 

                                                           
(2)  Ibid.   
(3)  Blacke & Bark, op.cit, P. 389. 
(1)Blacke & Bark, op.cit, P. 389.  
(2)  Allen, op.cit, P. 574.  
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ة، مقترحــات المــذكرة، لكنــه عبــر عــن ثقتــه، بــأن تقــديرًا ممــاثًال ســتظهره الواليــات المتحــد
بمحاولتها اداء واجبها االنسـاني عـن طريـق انهـاء الحالـة المأسـاوية فـي كوبـا. وبمعنـى 
آخر، اذا اجبرت الواليات المتحدة على التدخل، فأن ذلك سيكون حقًا من اجل صـالح 

(االنسانية
119F

١(. 
ال نجانب الحقيقة اذا قلنا، انها المرة االولى، التي تـداعت فيهـا الـدول االوروبيـة،      

الذهاب بعيدًا للرجوع الى ايام الحلف المقدس، فـي و ضمنها بريطانيا من اجل العمل بو 
مساعدة اسبانيا على تسوية مشاكلها االستعمارية في امريكا الالتينية، وان عبـرت عـن 

مــن الــدول االوروبيــة الســت راغبــة فــي ان تــورط  األمــل فــي الســالم فقــط. ولــم تكــن أي
حــدة، ومــرة أخــرى، فــأن المناقشــات االوروبيــة ســتؤول نفســها بمشــاكل مــع الواليــات المت

 الى منفعة امريكية.
ـــل الـــرئيس       ـــث عشـــر مـــن نيســـان بتخوي جـــاء قـــرار الكـــونغرس االمريكـــي فـــي الثال

بعــــض ردود االفعــــال  ذلــــك مــــن خــــالل ليظهــــرمــــاكنلي التــــدخل العســــكري فــــي كوبــــا، 
تمامــــًا تجــــاه سياســــة موحــــدة  تالبريطانيــــة تجــــاه هــــذا القــــرار، ان مواقــــف االخيــــرة ليســــ

القضــية الكوبيــة. فقــد كتبــت الملكــة فكتوريــا فــي يومياتهــا تقــول:  مــنالواليــات المتحــدة 
 )120F٢("انهــا البشــاعة االمريكيــة…اعــالن الحــرب االمريكيــة علــى اســبانيا بــال طائــل ابــد"

فـي افتتاحيتهـا فـي عـددها الصـادر  Saturday Reviwفيما كتبت جريدة ساتردي رفيـو 
ــــين  ــــي الثالث ــــوان " ١٨٩٨مــــن نيســــان ف ــــي هــــذه التنمــــر االمريكــــيبعن " وممــــا جــــاء ف

االفتتاحيــة "ان الواليــات المتحــدة مذنبــة بجريمــة ضــد االنســانية، بأعالنهــا الحــرب علــى 
(دولة اوروبية"

121F

٣(. 
اثـــار قـــرار الكـــونغرس االمريكـــي مخـــاوف ســـفراء الـــدول االوروبيـــة فـــي واشـــنطن،      

الــــى الســــفير البريطــــاني فــــي واشــــنطن اللــــورد  االمــــر الــــذي دفعهــــم الــــى تقــــديم التمــــاس
                                                           

(3)  Bemis, op.cit, PP. 488-490. 
 
 
 
 
 
(1)  Quoted in: Blacke & Bark, op.cit, P. 392.  
(2) Ibid.  
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ــــة. فاســــتجاب الســــفير  ــــام بعمــــل جمــــاعي بشــــأن تســــوية القضــــية الكوبي بانســــيفوت للقي
البريطاني لطلبهم ودعى سفراء الدول االوروبية الى اجتماع في السفارة البريطانيـة فـي 

(١٨٩٨واشــــنطن يــــوم الرابــــع عشــــر مــــن نيســــان 
122F

ويصــــف بولــــوف وزيــــر الخارجيــــة ، )١
 هـذا لماني لالمبراطور األلماني، نقًال عن السـفير األلمـاني فـي واشـنطن مـا دار فـياال

، فــــذكر أن موقــــف الكــــونغرس هــــدد بتالشــــي االمــــل بإيجــــاد تســــوية للقضــــية االجتمــــاع
ة على العرش االسباني قد تقدمت بطلب الى الملكة فكتوريا صيالكوبية، ونعتقد أن الو 

طــاني قــام بــدور نشــيط وقيــادي فــي المناقشــات بهــذا الشــأن، ويضــيف أن الســفير البري
التــي دارت مــع الســفراء، ونقــل عــن الســفير الفرنســي، أن بانســيفوت ذكــرَّ ان الواليــات 

" ومـن دون ان تعبـر الـدول قطـاع الطـرقالمتحدة ينبغي ان ال يسمح لها القيام بعمـل "
(سم ضمير عامة الناس في اوروبااالكبرى عن احتجاجها ب
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٢(. 
ســفير البريطــاني مســودة لمــذكرة مقترحــة الــى ســفراء الــدول الكبــرى، اتســمت قــدم ال     

لهجتهــا بــالهجوم علــى الواليــات المتحــدة. طــالع الســفير الفرنســي بــدوره المــذكرة بتــأني، 
واعــاد صــياغة مســودتها لمــرتين، واضــاف اليهــا مالحظــات صــغيرة جــدًا، غيــرت روح 

(المذكرة
124F

اًء علـى رغبـة السـفير البريطـاني ابـرق . ووافق عليها بانسـيفوت مضـطرًا، وبنـ)٣
السفراء الى حكوماتهم بما يلي: "بالنظر لموقف الكـونغرس فقـد تبـدد أي أمـل بالسـالم، 
ويبدو ان الرأي العام يتصور بأن الدول االوروبية ال تعارض الحرب ايضًا. ان مـذكرة 

اوضـات جديـدة. الوزير االسباني المؤرخة في العاشر من نيسان تقـدم اسـهامًا جيـدًا لمف
واذا كانـــــت الحكومـــــات تشـــــارك هـــــذه النظـــــرة، فأنـــــه لمـــــن المستحســـــن تبديـــــد التصـــــور 

الـرئيس  وأن. )125F٤("الخاطئ، بأن العالم المتحضر يصادق على التدخل المسلح فـي كوبـا
بأنه يرغب بالتدخل في هـذه الحالـة "في خطابه في شهر كـانون االول،  اعلن ماكنلي

                                                           
(3) Dugdale, E.T.C., Arthur James Balfour, (London, 1939), P. 199. 

 .  ٥٢٦-٥٢٥، ص ص١٨٩٨االسباين على كوبا -النـزاع االمريكي العامر، موقف اوروبا من) ٢(
 
 
  

(1)  Allen, op.cit, P. 574. 
(2)  Bulow to the Emporor William Berlin, 15 April, 1898, Dugdale, Germany 
Diplomatic Document, Vol-2, PP. 508-509. 
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وتحـــت هـــذه الظـــروف بأمكانيـــة قيـــام الـــدول الكبـــرى بـــأن . ويعتقـــد الســـفراء هنـــا، "فقـــط
تسترعي انتباه االدارة االمريكية الى المذكرة االسبانية المؤرخة في العاشر مـن نيسـان، 
وتعلــن بــأن التــدخل المســلح، لــيس لــه مــا يبــرره، ويمكــن ان يأخــذ هــذا االعــالن شــكل 

ق هـذا انطباعـًا عظيمـًا، مذكرة جماعية من الدول الى ممثلي الواليات المتحـدة. وسـيخل
وال يــدعو الــى االعتقــاد، بــأن مــا يــوده الســفراء فقــط تكــرار لخطــواتهم االولــى التــي عمــد 
الرئيس االشارة اليهـا فـي رسـالته االخيـرة الـى الكـونغرس. وفـي حالـة المـذكرة، فأنـه مـن 

(الضميرالمستحسن نشرها لكي تريح العالم المتحضر من تأنيب 
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١(. 
يــــة بانســــيفوت فــــي الخــــامس عشــــر مــــن نيســــان، بــــدت الحكومــــة منــــذ وصــــول برق     

، ولـيس بنـاًء علـى تعليمــات نفسـهالبريطانيـة متجهـة الـى القـول، بـأن مبادرتـه مـن تلقـاء 
(مــن حكومــة صــاحبة الجاللــة

127F

. ولــم يكــن بلفــور رئــيس الــوزراء البريطــاني بالنيابــة فــي )٢
(اندرسونلندن، بسبب مرض اللورد سالزبوري وسفره الى فرنسا، فقام س

128F

٣( Sanderson 
مســاعد وزيــر الخارجيــة البريطــاني بايصــالها اليــه. وبســبب اهميــة الموضــوع وخطورتــه، 

لــم يســتغرق ســوى عشــرين دقيقــة. إْذ  عامــل الوقــت، فقــد كتــب بلفــور الــرد الــذي ةوألهميـ
اننا مستعدون لألنضمام ألي تمثيل تتفق عليه الدول االوربية االخرى فـي أكدَّ فيه: "
" إال انـه أمــر بانسـيفوت اننــا مســتعدون ايضـًا ان نوضــح بجـالء بأننــا لــم ســالمصــالح ال

نتخذ حكمًا مناهضـًا السـبانيا كالـذي اتخـذه علـى مـا يبـدو الكـونغرس، ونعبـر عـن أملنـا 
بــأن اعــالن اســبانيا الهدنــة، قــد يمــنح الفرصــة للتوصــل الــى تســوية ســلمية. ولكــن يبــدو 

ا ان نلــــزم انفســــنا بقــــرار معــــادي للواليــــات مــــن المشــــكوك فيــــه، فيمــــا اذا يتوجــــب علينــــ
المتحــدة، وفيمــا اذا كــان القيــام بــذلك ســيحقق شــيئًا مــا لصــالح الســالم. علــى مــا يبــدو، 

إال انــه اكــد لالمــريكيين بــأن بريطانيــا لــن تتخــذ  .وعلــى الــرغم مــن تعاطفــه مــع االســبان

                                                           
(3) Ibid, P. 509. 
(4) Allen, op.cit, P.574. 
 
 
 

يف لنـدن،  ١٨٤١ولـد يف عـام  Sir Thomas Henry Sandersonندرسون: السري ثوماس هنري ساندرسون سا)٣(
 . ينظر:١٩٢٣). تويف يف عام ١٩٠٦-١٨٩٦شغل منصب مساعد ويير اخلارجية الربيطاين للفرتة املمتدة من (

Franoulas, M.A.F., Dictonnaire Diplomatique, (Paris, N.D), P. 589. 
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د اعتقـد بلفـور، أية خطوات لن تكون مقبولة لدى االدارة االمريكية. وعلى أية حـال، فقـ
ان من االفضل، ان يرفض بصورة قاطعة انضمام بانسيفوت في أية خطوة مع سـفراء 

المعقول ان يعطي الواليات المتحـدة درسـًا  غير الدول االوروبية في واشنطن، ألنه من
(فـــي االخـــالق العالميـــة

129F

، فاتصـــل بجوزيـــف شـــامبرلن وزيـــر شـــؤون المســـتعمرات فـــي )١
على االمـر، وشـارك شـامبرلن، بلفـور الـرأي بحـرارة، بـل انـه حكومة سالزبوري، واطلعه 

 كقيمـة، وان الواليـات المتحـدة سترفضـها بشـدة. لـذلعاكد أن مبـادرة بانسـيفوت سـتكون 
 نفســهارســل بلفــور برقيــة ُأخــرى الــى ســفيره فــي واشــنطن فــي الســابع عشــر مــن الشــهر 

دن بتقييمــه للوضــع يــأمره بــأال يفعــل أي شــيء فــي الوقــت الحاضــر، وعليــه ان يــزود لنــ
فــي واشــنطن، وهكــذا منــع بلفــور بانســيفوت مــن القيــام بــأي عمــل، وبــذلك انهــى آمــال 

(االخير في التصريح علنًا بالرفض المعنوي للتدخل المسلح االمريكي في كوبا
130F

٢(. 
ومن الجدير بالذكر، اصبحت مبادرة بانسيفوت قضية خـالف بـين بريطانيـا وبـين      

ــــا عــــام  ــــ١٩٠٢الماني دما انكــــر الســــفير البريطــــاني مســــؤوليته عــــن المــــذكرة التــــي ، عن
، عـــمَّ الواليـــات المتحـــدة ١٩٠٢صـــاغها، والقـــى بالمســـؤولية علـــى المانيـــا. ففـــي شـــباط 

شــعور مؤيـــد للبــوير فـــي جنــوب افريقيـــا ضــد بريطانيـــا. واعتقــد ســـملي مراســل صـــحيفة 
حســبما يعتقــد هــو، التــايمز اللندنيــة فــي نيويــورك، انــه مــن االفضــل تــذكير االمــريكيين، 

بــدور بريطانيــا عنــدما احبطــت محاولــة تــدخل الــدول االوروبيــة ضــد الواليــات المتحــدة 
ـــورمن  ١٨٩٨عـــام  ـــع ســـملي، ل عضـــو مجلـــس  Lormenخـــالل القضـــية الكوبيـــة. واقن

فـــي واشــنطن، ان يستفســـر فـــي  نفســهاالعمــوم البريطـــاني، والمراســل الســـابق للصـــحيفة 
ذا كانـت الحكومـة البريطانيـة قـد اسـتلمت مقترحـات مجلس العموم من الحكومـة، فيمـا ا

االسـبانية. فـرد جـيمس -من دول ُأخرى تدعو الى التدخل قبل اندالع الحرب االمريكية
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة البريطانيـــة فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن  G.Cranbonكرانبـــون 

 ترفضـــــ ة، بحيـــــث اعطـــــى االنطبـــــاع بـــــأن الحكومـــــة البريطانيـــــ١٩٠٢كـــــانون الثـــــاني 
مقترحات من دول اوروبية أخرى لالنضمام الى اجراءات تهـدف الـى ممارسـة الضـغط 

الصـــحافة  تعلـــى االدارة االمريكيـــة، قبـــل ان تعلـــن االخيـــرة الحـــرب علـــى اســـبانيا. حيـــ

                                                           
 .٥٧٩-٥٤٨، ص ص١٨٩٨االسباين على كوبا -مر، موقف اوروبا من النـزاع االمريكيالعا  )١(

(3)  Bourn, The Foreign Policy ,Vol.1, P.172. 
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دليًال على صداقة بريطانيا للواليات المتحـدة. وفـي  وعدتهاالمريكية، تصريح كرانبون، 
ل، والســيما المانيــا ارادت ان تتــدخل. ومــن جانبــه ، لمحــت بــأن بعــض الــدو نفســهالوقـت 

ــــة اسشــــوتدبرس  انكــــر الســــفير البريطــــاني فــــي واشــــنطن بانســــيفوت فــــي تصــــريح لوكال
Assoited Press  االمريكيــة لالنبــاء المســؤولية علــى مبادرتــه، والقــى بالمســؤولية علــى

ـــة صـــحفية، إْذ شـــنت الصـــحف البريطا نيـــة الســـفير االلمـــاني. قـــاَد الموضـــوع الـــى حمل
هجومًا عنيفًا على الحكومة االلمانية، فيما شنت الصـحف االلمانيـة هجومـًا  واالمريكية

عنيفــًا علــى الحكــومتين االمريكيــة والبريطانيــة. ازاء ذلــك، اضــطرت الحكومــة االلمانيــة 
ها الـــى ســفيرها فــي واشــنطن، والمؤرخــة فــي الرابـــع تالــى نشــر نــص البرقيــة التــي أرســل

انســيفوت، كــان قـــد اتخــذ المبـــادرة فــي دعـــوة بتــي أكـــد ان ، ال١٨٩٨عشــر مــن نيســـان 
سفراء الدول الكبرى الـى االجتمـاع فـي السـفارة البريطانيـة فـي واشـنطن، إْذ اتفقـوا علـى 

(صياغة مذكرة احتجاج مماثلة بعثوها الى حكوماتهم للتصديق عليها
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١(. 
لذين رفضـوا تصـديق مما الشك فيه، ولدَّ نشر البرقية امتعاضًا لدى االمريكيين، ا     

الروايــة االلمانيــة، بــل ذهبــوا الــى ابعــد مــن ذلــك بأتهــام المانيــا بتعكيــر صــفو العالقــات 
امريكية، وتوريطها في متاعـب. وفـي واشـنطن زار بانسـيفوت السـفير الفرنسـي -االنكلو

، وحـاول ان يلقـي بمسـؤولية مـذكرة االحتجـاج علـى ١٩٠٢في الثالث عشر مـن شـباط 
جــر، ألنــه لــيس بمقــدوره ان يتــذكر، بأنــه هــو حقــًا الــذي تقــدم بمســودة الم-ســفير النمســا

المــذكرة، فــذكره الســفير الفرنســي، بأنــه هــو الــذي دعــا الــى اجتمــاع الســفراء فــي الســفارة 
ـــدم بالمســـودة التـــي نشـــرتها وزارة خارجيـــة  ـــذي كـــان تق ـــة فـــي واشـــنطن وهـــو ال البريطاني

علـى مسـودة المـذكرة مـن عمـل السـفير برلين، وقدم السفير الفرنسي في واشنطن دلـيًال 
البريطاني، حيث ذكر، أنها صيغت باللغة االنكليزيـة، تلـك اللغـة التـي نسـتخدمها نحـن 
[السفراء] جميعًا، وانه هو الذي ترجمها الى اللغة الفرنسـية، واضـاف السـفير الفرنسـي، 

، ١٨٩٨بأنـه كــان آخــر مـن ودع بانســيفوت بعــد االجتمـاع فــي الرابــع عشـر مــن شــباط 
 .)132F٢("بقطاع الطرقوعندما صافح السفير الفرنسي، وصف بانسيفوت االمريكيين "

                                                           
 . ٥٤٩-٥٤٨، ص ص ١٨٩٨االسباين على كوبا -العامر، موقف اوروبا من النـزاع االمريكي )١(

(2) Holleben to the German Office, Washington 13 Feburary, 1902, Dugdul, 
German Diplomatic Document, Vol-2, P. 504. 
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علــى الــرغم مــن اصــرار المانيــا علــى التلمــيح فيمــا بعــد، مــن انهــا كانــت وراء منــع      
التدخل األوروبي والى حد ما اكثر مـن بريطانيـا، غيـر ان ال احدًايريـد ان يصـدق هـذه 

الســابيع االخيــرة مــن حياتــه، الرتكابــه هــذه الهفــوة، الحقيقــة. وقــد حــزن بانســيفوت فــي ا
فــي تطــوير  أســهمتبــدون مشــورة حكومتــه، وان ســمعته الرصــينة ســفيرًا لبريطانيــا، قــد 

امريكيـة. وقـد زار الـرئيس روزفلـت، السـفارة البريطانيـة فـي واشـنطن، -العالقات االنكلو
اني ال اصـدق بهــذه ولــيس فقـط بـليعبـر عـن كامـل ثقتـه بالسـفير بانسـيفوت. إْذ قـال: "

بانسيفوت، بأنـه غيـر  السيرانا اعرف …القصة البرلينية، ولكني اعرف بأنها مزيفة
قادرعلى التصرف دون وْد تجاه هذا البلد. فمنذ ان كـان سـفيرًا، عمـل بـأخالص مـن 

واذا قال او تصرف بمـا اتهمتـه بـه …اجل الترويج لحسن النوايا بين بريطانيا وبيننا
مرد على نفسه ويغدر بنـا. انـه غيـر قـادر علـى ذلـك، انـه غيـر قـادر المانيا، فأنه يت

 .)133F١("على أي شيء، إال قول الحق والسلوك النبيل
االسـباني، غيـر -تكلمنا عن الموقف البريطاني الدبلوماسي، إبان النزاع االمريكي     

ان الســـؤال مـــا هـــو هـــذا الموقـــف خـــالل العمليـــات العســـكرية. وبمعنـــى آخـــر هـــل كـــان 
بريطانيا العملي يتناسب مـع موقفهـا الدبلوماسـي ؟ وهـل كـان لهـذا الموقـف دور  موقف

ان بريطانيــا كانــت  الســيمافــي االنتصــار االمريكــي علــى االســطول االســباني بالــذات؟ 
لبحــــار والمحيطــــات بحكــــم امبراطوريتهــــا لتســــيطر تمامــــًا علــــى المقتربــــات الســــتراتيجية 
طول االسـباني عبـر قنـاة السـويس؟ مـا أثـر الشاسعة. كيف عرقلت بريطانيا مرور االس

تــدخل االســطول البريطــاني فــي منــع احتكــاك االســطولين االلمــاني واالمريكــي؟ ولمــاذا 
بالقرب مـن هونـغ كونـغ لالمـريكيين؟ وبمـاذا  Mirs Islandت بريطانيا جزيرة مرس رَ جَ أَ 

 بين؟نصح السفير البريطاني زميله االمريكي لمجابهة الثوار المسلمين في الفل
قبــل الحــديث عــن الــدور البريطــاني فــي منــع امــداد الســفن االســبانية بــالفحم عبــر      

ــــين فــــي الشــــرق  ــــذي يصــــل اســــبانيا والفلب قنــــاة الســــويس، والتــــي تقــــع علــــى الطريــــق ال
ـــة القســـطنطينية التـــي وقعتهـــا الـــدول  االقصـــى، أرى ان نـــتكلم بأيجـــاز عـــن بنـــود اتفاقي

(١٨٨٨شـــرين الثـــاني االوروبيـــة فـــي التاســـع والعشـــرين مـــن ت
134F

 حـــق. ومـــن ثـــم معرفـــة )٢

                                                           
(1) Quoted in: Allen, op.cit, P. 575. 

 :ملزيد من التفاصيل عن هذه االتفاقية. ينظر) ٢(
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االســـبانية. لقـــد نـــص البنـــد -بريطانيـــا فـــي تطبيـــق بنودهـــا علـــى حالـــة الحـــرب االمريكيـــة
االول من االتفاقية، على ان تكون قناة السويس حـرة ومفتوحـة، فـي زمـن الحـرب، كمـا 

(فـــي زمــــن الســــلم امــــام الســــفن الحربيـــة والتجاريــــة دون تعريــــف فــــي جنســــياتها
135F

مــــا . في)١
عــدم إقامــة أيــة تحصــينات ثابتــة فــي منطقــة القنــاة. وال ترتكــب أيــة  الــىاشــاربند آخــر، 

اعمال عدائية فيها. او في االقل على بعد ثالثة اميال من موانئها، مـع السـماح لسـفن 
(الـــدول المشـــاركة فـــي الحـــرب بالبقـــاء فيهـــا مـــدة ال تزيـــد عـــن اربـــع وعشـــرين ســـاعة

136F

٢( .
لــك الخــديوي نيابــة عــن الســلطان العثمــاني حــق اســتخدام وعلــى وفــق البنــد العاشــر، يمت

(جيشه للدفاع عن بلده، فضًال عن حفـظ النظـام واألمـن الـداخليين
137F

. وعلـى الـرغم مـن )٣
قــد وقعتهــا جميــع الــدول االوروبيــة، إال انهــا لــم تصــبح صــالحة  ١٨٨٨ عــام ان اتفاقيــة

ه بريطانيــا عــام التطبيــق إال بعــد مــرور خمســة عشــر عــام، بســبب الــتحفظ الــذي أعلنتــ
صَّ علـــى عــــدم تقيــــد بريطانيــــا بنصــــوص نــــو  ١٨٨٧، وأكدتـــه مــــرة أخــــرى عــــام ١٨٨٥

احتاللهــــا لمصــــر. وســــنرى فيمــــا بعــــد ان نتيجــــة لهــــذا التصــــرف مــــدة االتفاقيــــة طــــول 
 عـام قواعد الحياد التقليدية طبقًا لقواعد القانون الدولي، وليست اتفاقيـة نَّ إالبريطاني، ف

فــي جهــود الواليــات المتحــدة لمنــع تزويــد اســطول االدميــرال ، هـي التــي تحكمــت ١٨٨٨
االســـباني خـــالل عبـــور قنـــاة الســـويس فـــي الحـــرب  Manual Camaraمانويـــل كامـــارا 

(االسبانية-االمريكية
138F

٤(  . 
وبالنســـبة للموقـــف االمريكـــي مـــن هـــذه االتفاقيـــة، فقـــد قـــام وزيـــر الواليـــات المتحـــدة      

، ١٨٨٨ عــام االدارة االمريكيــة عــن ابــرام اتفــاق المفــوض فــي الدولــة العثمانيــة بــإبالغ
والحــق، وضــعت الخارجيـــة االمريكيــة تقريـــر وزيرهــا المفـــوض فــي الحفـــظ، حتــى تتقيـــد 

                                                                                                                                                                      
 مكتبـة النهضـة املصـرية،القـاهرة: راشد الرباوي جمموعة الوثائق السياسية، املركز الـدويل ملصـر والسـودان وقنـاة السـويس، (

 . ٨٥-٨٢)، ص ص١٩٥٢
 . ٨٢، صاملصدر نفسه )١(
 .٨٣، صاملصدر السابقراشد الرباوي )٢(
 .٨٤املصدر نفسه، ص  )٣(
 كجزء من االتفاق الودي بينها وبني فرنسا يف ذلك العام.  ١٩٠٤قامت بريطانيا بسحب حتفظها املذكور عام )٤(

 للتفاصيل:
Lowe, C.J & Dackrill, M.L, The Mirage of Power Vol.1, (London, 1972), PP. 
1-4. 
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بمواد االتفاقية اذا ما طولب منها ذلـك، علـى الـرغم مـن ان تصـرفاتها، اقتضـت ضـمنًا 
(م تقرها رسمياً قبول الواليات المتحدة لبنود اتفاقية القسطنطينية، إال ان حكومتها ل

139F

١(. 
لقــــد كــــان التفاقيــــة حيــــاد قنــــاة الســــويس معنــــى خــــاص بالنســــبة للواليــــات المتحــــدة      

 ١٨٩٨عــام  االســبانية. ففــي االول مــن أيــار-االمريكيــة عنــد نشــوب الحــرب االمريكيــة
قـــام االدميـــرال ديـــوي بتـــدمير االســـطول االســـباني فـــي مـــانيال، ووضـــعت كـــل مـــن كوبـــا 

البحـــري. وفـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن أيـــار بـــدأ العمـــل علـــى والفلبـــين تحـــت الحصـــار 
" إْذ ارســلت الخارجيــة االمريكيــة تعليماتهــا، ببرقيــة الــى قنصــلها فــي الجبهــة المصــرية"

تــأمره أن يراقــب مــرور الســفن االســبانية فــي  Ethelbert Wattsالقــاهرة اثيلبــرت واتــس 
، وســــعت الخارجيــــة ١٨٩٨أي فــــي الثالــــث والعشــــرين مــــن أيــــار  القنــــاة. وبعــــد يــــومين

ـــر دقـــة وواقعيـــة جـــاء فيهـــا: "اذا وصـــلت ســـفن مـــن  ـــة تعليماتهـــا وبعبـــارات اكث االمريكي
االسطول االسباني الى مينـاء بورسـعيد أو السـويس، حـاول منـع تموينهـا بـالفحم او أيـة 
امــدادات ُأخـــرى، تكفيهـــا لرحلــة، تـــتمكن مـــن خاللهــا القيـــام بعمليـــات حربيــة ضـــد ســـفن 

في الشرق. ارسل صورة من هذه البرقية الـى قناصـلنا فـي كـل مـن  االسطول االمريكي
(عــدن، كولومبــو، ســنغافورة، للعمــل بمــا ورد فيهــا مــن تعليمــات

140F

. ويــأتي شــرح وتفســير )٢
تعليمات الثالـث والعشـرين مـن حزيـران ضـمن اطـار الكـالم عـن التطـورات الحربيـة فـي 

الـــذي كـــان يفـــرض  ،ل ديـــوي، ابلـــغ االدميـــراأيـــارالفلبـــين؛ ففـــي الســـابع والعشـــرين مـــن 
بأســطوله علــى مــانيال حصــارًا بحريــًا، ابلــغ حكومتــه، بأحتمــال ظهــور اســطول اســباني 
لنجدة الجيش المحاصر في الفلبين، وطلب في ضوء هذا االحتمال بسرعة، عـددًا مـن 
البوارج او الطرادات المدرعة لتعزيز موقفه. وفي سياق متصـل، ابلغـت القيـادة البحريـة 

                                                           
(4) Chadwiek, F.E., The Relation of the United States and Spain in the Spainsh-
American war, (NewYork, 1911), PP.376-379. 
 
 
 
 
(1) Chadwick, op.cit, PP. 376-379. 
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مــن القــوات األمريكيــة  اً ، وجــزءMerritt تاالدميــرال ديــوي، ان الجنــرال ميريــ االمريكيــة
ــــين، قــــد غــــادرت ســــواحل الواليــــات المتحــــدة فــــي الخــــامس  ــــات الفلب المخصصــــة لعملي

. فضـًال عـن ارســال سـفينتين مـن سـفن االرشـاد فـي طريقهــا ١٨٩٨ أيـاروالعشـرين مـن 
صـــرفها هـــذا علـــى تقريـــر قنصـــل الـــى مـــانيال اســـتندت القيـــادة البحريـــة االمريكيـــة فـــي ت

شـاهدوا مـن شـواطئ  ئـهالواليات المتحدة االمريكيـة فـي جبـل طـارق، جـاء فيـه ان عمال
طنجــة فــي المغــرب، اســطوًال اســبانيا مــن طــرادين مــدرعين، وطــرادين عــاديين، واربعــة 

(مدمرات، ويبدو انها متجهة الى الشرق االقصى
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١(. 
ة الصـادرة بتـاريخ الثالـث والعشـرين مـن حزيـران لتعليمات الخارجية االمريكي ووفقاً      
 Cromer، طلــب واتــس القنصــل االمريكــي فــي القــاهرة مــن اللــورد كرومــر ١٨٩٨عــام 

)
142F

المعتمــد البريطــاني أن يقــوم بــالحجز القــانوني علــى اجمــالي كميــات الفحــم الموجــود  )٢
يســـتطيع  فـــي الســـويس لمنـــع تزويـــد الســـفن االســـبانية بـــه، إال ان االخيـــر ابلغـــه انـــه ال

لـه مـن الحكومـة البريطانيـة، والتـي وصــلت  أيـة اجـراءات بـدون وصـول تعليمــاتاتخـاذ 
طلـب مـن واتـس ان يتصـل بـوزير الخارجيـة المصـري، ليطلـب و فعًال فـي اليـوم التـالي، 

منه االلتزام بقوانين الحيـاد بدقـة علـى السـفن الحربيـة االمريكيـة المـارة بالقنـاة، واضـاف 
تأكد من تفهم الحكومة المصـرية لـروح قـوانين الحيـاد، طالمـا انـه كرومر انه سيحاول ال

طبقــًا لــنص تلــك القــوانين ينبغــي الســماح للســفن الحربيــة االســبانية بالتوجــه الــى عــدن، 
اســتجاب واتــس لنصــيحة اللــورد كرومــر وبعــدها يمكنهــا التوجــه الــى الشــرق االقصــى، 

ـــــة المصـــــرية ـــــوزير الخارجي (متصـــــًال ب
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ـــــي الشـــــأن نفســـــه،)٣ ـــــة  . وف ـــــت وزارة الخارجي بعث
االمريكية الـى سـفيرها فـي لنـدن جـون هـاي يـوم الخـامس والعشـرين مـن حزيـران، برقيـة 
تعبــــر فيهــــا عــــن رغبــــة االدارة االمريكيــــة فــــي ارســــال بعــــض قطــــع االســــطول البحريــــة 

وجهـة نظـر بريطانيـا ل االمريكي لتمر عبر قناة السويس، وطلب منـه اسـتطالع عاجـل 

                                                           
(1)  Chadwick, op.cit, PP. 376-379. 

، التحـــق  Cromerhallيف كرومـــر هـــال  ١٨٤١شـــباط  ٢٦ي ودبلوماســـي بريطـــاين، ولـــد يف كرومـــر: ضـــابط وأدار   )٢(
ـــاً مـــن (الـــديونباالكادمييـــة العســـكرية، ليـــنظم اىل مكتـــب  حزيـــران  ٢٩)، تـــويف يف ١٩٠٧-١٨٨٣، حكـــم مصـــر عملي

 . ينظر:يف لندن ١٩١٧
Britannica, Vol-1, P. 817. 
(3)  Chadwick, op.cit, PP.376-379. 
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 ٢١٢  

افتـراض انـه لـن تواجهـه أيـة اعتراضـات؛  ىان يتصـرف علـفي هذا الخصـوص، علـى 
وفقـــًا وقـــد ردَّ هـــاي فـــي اليـــوم نفســـه بتقريـــر عـــن مقابلتـــه اللـــورد ســـالزبوري جـــاء فيـــه: "

لتعليماتكم، ال اتوقع حدوث أي اعتراض على استخدام القناة لمرور سفننا الحربية، 
الــدول غيــر  تضــع ١٨٨٨عمــا اذا كــان هنــاك تعــديل التفاقيــة عــام  توقــد تســائل

الموقعة عليهـا فـي موقـف يختلـف عـن الـدول الموقعـة، وقـد جـاء الـرد انـه ال يوجـد 
شيء من هذا القبيل، وقد تجمعت لديَّ مالحظـات، انـه ال توجـد لديـه أيـة فكـرة عـن 
احتمال قيام أية دولة باالحتجاج ضد مبدأ استخدامنا للقناة، كما بينَّ انه لـن يحـدث 

ها فعًال، وموقـف الحكومـة البريطانيـة صـريح وال يرقـى لـه أي احتجاج اذا استخدمنا
 .)144F١("الشك في امكاننا استخدام قناة السويس لمرور سفننا الحربية

وعمومًا وكما توقع االمريكيون، وصل االسطول االسباني بقيادة االدميـرال كامـارا      
 قـل جنـودت الى ميناء بورسـعيد فـي السـادس والعشـرين مـن حزيـران، وبمعيتـه سـبع سـفن

، وناقالت فحم محملة بالقوات والفحم واالمدادات، وظهر نجاح خطـة واتـس فـي اسبان
وجد واتس نفسه مضـطرًا الـى الشـكوى مـن بقـاء االسـطول و رفض امداد كامارا بالفحم، 

 عـــام تجــاوزت االربــع وعشــرين ســـاعة المســموح بهــا علــى وفــق اتفاقيــة لمــدةاالســباني 
د الـــدولي، وعندئـــٍذ اصـــدرت الحكومـــة المصـــرية االوامـــر ، وطبقـــًا لقـــوانين الحيـــا١٨٨٨

لالسـطول االسـباني بمغـادرة بورسـعيد فـورًا وبـدون تـأخير. وعلـى مـا يبـدو، ان تعليمـات 
طلــب المغــادرة، لــم تصــل الــى الســلطات المحليــة فــي بورســعيد، فقــد قــام وكيــل قنصــل 

ة ليسـت فقـط متمركـزة الواليات المتحدة هناك بأبالغ واتس، ان السـفن الحربيـة االسـباني
فــي المينــاء فحســب، بــل تقــوم نــاقالت الفحــم االســبانية بأعــادة تموينهــا بــالفحم ايضــًا، 
ولــذلك توقفــت عمليــة االمــداد بــالفحم، وصــدرت االوامــر الــى كامــارا مــرة أخــرى بمغــادرة 
المينـاء. ابلغــت الحكومــة المصـرية مــن جانبهــا، االدميـرال االســباني، بأمكــان الحصــول 

فـي حاجـة الـى وقـود يكفيهـا للتوجـه الـى اقـرب  هلزمه من فحم، اذا كانت سـفنعلى ما ي
(مينــاء اســباني علــى شــرط ان يقــدم تعهــدًا بأنــه ســيتوجه الــى هــذا المينــاء
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. وعلــى ايــة )٢
حــال، فقــد قفلــت المــدمرات االســبانية عائــدة الــى المــوانئ االســبانية بعــد حصــولها علــى 

                                                           
(1) Quoted in: Foreign Relation of United States, 1989, Vol.1, (Washington, 
1902), P.932. 
(2)Chadwick, op.cit, PP.378-379. 
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 ٢١٣  

ل كامــارا نــاقلتي فحــم الــى القنــاة، ثــم ســحب الفحــم الــالزم لهــذا الغــرض. وبعــدها، ارســ
قطعـــه البحريـــة باتجـــاه البحـــر المتوســـط لمســـافة خمســـة اميـــال مـــن بورســـعيد، إْذ حقـــق 
نجاحـــًا طفيفـــًا فـــي اعـــادة امـــداد ســـفنه بـــالفحم مـــن نـــاقالت الفحـــم التـــي وصـــلت متـــأخرة 
 بســبب هيــاج البحــر. ودخــل كامــارا مــرة أخــرى للقنــاة فــي الخــامس مــن تمــوز وأبلــغ فــي

المكــوث اكثــر مــن اربــع وعشــرين ســاعة فقــط، فخــرج اســطوله  يمكنــهالســويس، انــه ال 
الى البحر االحمر، حيث القى مراسيه بعـد يـومين علـى مسـافة سـبعة اميـال مـن مينـاء 

عادة تموين سفنه بالفحم، ونتيجة لذلك تخلت اسـبانيا إلالسويس، إْذ فشل في محاوالته 
وفــي الثــامن مــن تمــوز عبــر اســطولها القنــاة مــرة عــن خططهــا فــي التوجــه الــى الفلبــين، 

(١٨٩٨عام  اخرى في طريق عودته، إْذ غادرها الى اسبانيا يوم العاشر من تموز
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١(. 
ون هــاي جــارســلت الخارجيــة االمريكيــة فــي الرابــع عشــر مــن تمــوز الــى ســفيرها      

ا ثــالث لــه، والمؤرخــة فــي الخــامس والعشــرين مــن حزيــران، لهــ تبلغــه ان اســباب برقيتهــا
جوانـب األول، رغبــة الواليــات المتحـدة االمريكيــة الُملحــة فــي تجنـب حتــى مجــرد امكــان 

في أي وقـت تكـون الحاجـة الـى ذلـك  ةحدوث اعتراض على مرور سفننا الحربية بالقنا
ادراك وزارة الخارجيـة   ُملحة وفورية وال سبيل لتجنبهـا فيمـا اشـار الجانـب الثـاني، الـى 

، إال ١٨٨٨ عـام ُمحدد التفاقية التاسع والعشرين من تشـرين االولالهدف العام غير ال
انها ال تستطيع ان تعتمد عليه تمامًا، أو تلجأ اليها رسميًا، طالما ان الواليات المتحـدة 
لم تكن احـدى الـدول الموقعـة عليهـا، امـا الجانـب الثالـث، فـأن وزارة الخارجيـة ال تميـل 

فـي و لمعرفة حق الموقعين العام في القـول بـاي شـيء، الى اللجوء رسميًا الى االتفاقية 
حالــة اســتخدام الواليــات المتحــدة للقنــاة بأيــة وســيلة. ولــذا كمــا تعلــم الــوزارة أن الحكومــة 
البريطانية لديها رصيد او على االقل جانب ال بـاس بـه مـن الرصـيد فـي القنـاة يجعلهـا 

(طلٍب يتعلق بالموضوعالدولة الوحيدة التي يمكنها موقفها من الدفاع عن أي 
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٢(. 
ويبدو ان الخارجية االمريكية، أظهرت ادراكًا واعيًا باسـتطالعها موقـف بريطانيـا،      

عمومــًا يمكــن القــول، ان اعتقــاد الواليــات المتحــدة االمريكيــة أن بريطانيــا هــي الوحيــدة 

                                                           
(1) Chadwick, op.cit, PP.378-379. 
(2)Foreign Relation of United States, op.cit, P. 983. 
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لقنـــاة، ولهـــا الـــرأي الفصـــل فـــي الموضـــوع، االتـــي يمكـــن ان تقـــرر مصـــير العبـــور عبـــر 
، وان كـان مـن جانـب آخــر، كـان مصــيباً  المـا انهـا كانـت سـلطة االحــتالل فـي مصـرط

االلتجــاء الــى الحكومــة البريطانيــة علــى اســاس انهــا صــاحبة عــدد مــن اســهم القنــاة ال 
 قيمة له. 

ولعــل اكثــر مظــاهر هــذا الحــادث وضــوحًا مــا يتصــل بمــا كــان يــدور فــي كــواليس      
ـــة، كانـــت المنـــاورات السياســـية، لقـــد كـــان المعـــر  وف بصـــفة عامـــة، ان الـــدول االوروبي

مـدى التـدخل االيجـابي الـذي  متعاطفة مع االسبان، كما اسـلفنا، ولكـن لـم يكـن معروفـاً 
قنصــل فرنســا العــام فــي مصــر لصــالح اســبانيا. لقــد  M.Cogordonقــام بــه ام.كــوردون 

ريسـون افشى اللورد كرومر اسرار ذلك التدخل الى القنصـل االمريكـي العـام تومـاس ها
Thomas Harrison  ففـي محاولـة منـه لتـوفير الفحـم ١٨٩٨في اواخـر تشـرين الثـاني ،

لالسطول االسباني، حاول كووردون ان يقنع كرومر بأنـه طالمـا ان بورسـعيد جـزء مـن 
ن ادارة شـركة قنـاة السـويس، هـي التـي لهـا سـلطة اقـرار مسـألة االمـداد إقناة السـويس فـ

ورسـعيد مينــاء مصـري، ولــيس مينـاءًا تابعــًا لشـركة قنــاة بـالفحم. وكـان رأي كرومــر ان ب
الســـويس، وبـــذلك فهـــي تخضـــع للقواعـــد العاديـــة التـــي ينظمهـــا الحيـــاد. وعنـــدما جـــادل 
القنصــل الفرنســي فــي مســألة ضــرورة توجــه الســفن االســبانية الــى اقــرب مينــاء اســباني 

ين مــيًال مــثُال، بعــد اعــادة تموينهــا بــالفحم، وانــه لــيس هنــاك بعــد ان تبحــر لمســافة خمســ
يمنعهـــا مـــن العـــودة والتوجـــه الـــى مكـــان تختـــاره، كـــان رد كرومـــر أنـــه نصـــح الحكومـــة 
المصرية أن تمون السفن بـالفحم الـالزم لهـا بعـد حصـولها علـى تعهـد كتـابي، بـأن تلـك 
الســــفن ســــتتجه الــــى بعــــض المــــوانيء االســــبانية وقــــد ابلــــغ اللــــورد كرومــــر، القنصــــل 

بأكملهــا لــم يتســَن لــه رؤيــة قنصــل اســبانيا  المــدةل تلــك االمريكــي هاريســون، انــه خــال
(العام، وكانت محادثاته تتم عن طريق ممثل فرنسا
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١(. 
لقـد اختلــف المؤرخــون بشــأن مــا اذاكــان االدميــرال كامــارا، كــان ينــوي التوجــه فعــًال      

(الـى الفلبـين ام كـان ينـوي مهاجمـة السـاحل االمريكـي
149F

مـا ال فم. ولـيكن ذلـك مـا يكـن، )٢

                                                           
(1) Chadwick, op.cit, P. 388. 

ريكــي شادويســك، ان كامــارا مل يفكــر جــدياً يف مقابلــة دبــوي، غــري انــه كــان ينــوي مهامجــة الســاحل يؤكــد املــؤرخ االم )٢(
 االمريكي بدًال عن ذلك.
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ك فيه ان الموقف البريطاني في قناة السـويس، اثبـت ان مسـاعدتها ال يمكـن تقـديرها ش
 " في مصر، كما كانت في خليج مانيال.الدم اكثف من الماءبثمن، واتضح ان "

اما الموقف العملي اآلخر، فكـان مسـرحه خلـيج مـانيال، حيـث بـدأت فيـه المعركـة      
ســطول االدميــرال ديــوي الحصــار علــى ، بفــرض ا١٨٩٨البحريــة فــي االول مــن ايــار 

الجزر الفلبينية. وبينما كان االخير ينتظـر المسـاعدات، دخـل الطـراد البريطـاني لينيـت 
Linnet  الخليج فـي اليـوم الثـاني مـن ايـار، تـاله الطـراد الفرنسـي بريـوكسBrieux  فـي

فــي  الـذي ظهـر Irene، ثـم جــاء الطـراد االلمـاني أريـن نفسـهاليـوم الخـامس مـن الشـهر 
قصـيرة، ثـم بـرز طـراد  مـدةبعد  Darmstadetالخليج، وتلته الناقلة البحرية دارمستادت 

فــي اليــوم الســابع مــن أيــار. وبعــد  Immortaliteبريطــاني آخــر يحمــل اســم امورتاليــت 
فـي السـاعة الثالثـة ظهـرًا  Cormoranيومين ظهر طـراد المـاني آخـر يسـمى كورمـوران 

 Otto Vonر مـن أيـار أمـر االدميـرال اتوفـون ديـدرخ ، وفـي الثـاني عشـنفسهمن اليوم 

Diederirchs  البارجـــة االلمانيـــة كيســـرن اوكســـتاKaisern Augusta  الرابضـــة قـــرب
ـــان  الصـــين بالتوجـــه ـــيج مـــانيال. ولـــيس هـــذا فحســـب فقـــد وصـــلت الطرادت فـــورًا الـــى خل

ول أن . وعمومــًا يمكــن القــPrinzess Wilhamوبرنزيــز ولــيم  Kaiserااللمانيتــان كيســر
عــدد الســفن، وحتــى تــاريخ الســابع والعشــرين مــن حزيــران، قــد بلــغ عشــر ســفن حربيــة 
موزعة بواقـع، خمـس سـفن حربيـة المانيـة، وثـالث بريطانيـة، وسـفينتين احـدهما فرنسـية 

(واالخرى يابانية
150F

١(. 
ن طـــن، ين وســـتيوالواضـــح ان االســـطول البحـــري االلمـــاني، الـــذي كـــان زنتـــه مئتـــ     

فــي خلــيج مـــانيال تحــت امـــرة  الموجـــودوتســليحه عــن نظيـــره االمريكــي  مميــزًا فــي قوتـــه
 االدميرال ديوي.

وفقــًا لمــا تقــدم، ابــرق قائــد االســطول االمريكــي االدميــرال ديــوي الــى قيــادة البحريــة      
 االمريكيــة، ينبــئهم بوصــول ثــالث ســفن المانيــة، فضــًال عــن ســفن ُأخــرى تحمــل اعالمــاً 

                                                                                                                                                                      
 للتفاصيل:

Ibid.  
(1) Trask, D.F, The War with Spain in 1898 (NewYork, 1981), PP. 377-382. 
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 ، طالبــًا ســرعة ارســال النجــدات االمريكيــة١٨٩٨يــران مختلفــة فــي الثــاني عشــر مــن حز 
ـــــــه، ومســـــــتعجًال ارســـــــال الطـــــــرادين االمـــــــريكيين مـــــــونتيري  ـــــــادنوك  Monterreyل ومون

Mondanock  محــذرًا مــن ســماعه اخبــارًا عــن ابحــار اســطول االدميــرال كامــارا صــوب
(مانيال
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١(. 
مـــع  دنــت هاتزفلـــعلــى المســـتوى الدبلوماســي، اجتمـــع ســـفير المانيــا فـــي لنـــدن الكو      

سفير الواليات المتحدة في لنـدن جـون هـاي، فـأنكر السـفير االلمـاني فـي محادثاتـه مـع 
الســفير االمريكــي، أيــة نيــات عدائيــة المانيــة حيــال الواليــات المتحــدة فــي خلــيج مــانيال، 
وان أقل ما تطلبه حكومته هو الحصول على مرافيء الستخدامها مخازن فحم لغـرض 

مانيـــة، بـــالوقود، وربمـــا فـــي بعـــض الترتيبـــات التـــي تتضـــمن اســـتقرار تزويـــد الســـفن االل
 Carolinوضــع الفلبــين، وخــتم حديثــه بتطلــع المانيــا للحصــول علــى جــزر كــارولين 

Islands  االســــبانية، وقــــد اجــــاب هــــاي ببســــاطة، بعــــدم امتالكــــه أيــــة معلومــــات بشــــأن
نيا معاملــة طيبـــة مســتقبل الفلبــين، فيمــا عبــر عــن رغبــة الــرئيس مــاكنلي بمعاملــة اســبا

وكريمة وحرة عند حلـول السـالم، غيـر ان هـذه المعاملـة ال يمكـن تطبيقهـا حاليـًا بسـبب 
(ظروف الحـرب
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السـير  ذلـك اجتمـاع آخـر جمـع السـفير البريطـاني فـي بـرلين . اعقـب)٢
، الــــــذي صــــــادف وجــــــوده فــــــي )١٩٠٨-١٨٩٥( F.C.Laseellesاف.سي.الســــــيالس 

ت المانيـا وتطلعاتهـا فـي الشـرق االقصـى. اكـدَّ جـون هـاي، نـوقش فيهـا رغبـامـع لندن، 
أيـًا كـان مـا تعتقـدون، فـأن الحكومـة االلمانيـة، اكـدت السفير البريطاني لجـون هـاي "

(لي، بأنها لن تقدم على خطوات عملية في خليج مانيال، بدون االتفاق معنا
153F

٣(." 
ـــنفســـوفـــي اليـــوم       لخارجيـــة مـــع هـــاي، اقتـــرح وزيـــر ا ده، الـــذي تحـــادث فيـــه هاتزفل

االلمـاني بيرنهـارد فــون بيلـوف علــى االمبراطـور االلمــاني، ولـيم الثــاني بضـرورة ارســال 
ادميرال الماني الى مانيال، ليسـتطلع االوضـاع فيهـا، ويحـاول الحصـول علـى اكبـر كـم 
مـــــن المعلومـــــات، ربمـــــا تكـــــون مهمـــــة فـــــي تحديـــــد مســـــتقبل الفلبـــــين السياســـــي. وضـــــع 

المناقشة في الحال، واسـتدعى مستشـاريه، للمناقشـة،  االمبراطور هذا المقترح في طور

                                                           
(1) Trask, op.cit,  PP. 377-381. 
(2)  Bemis, op.cit, P. 438. 
(3)Trask, op.cit, PP. 377-381. 
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، عـدم اخـذ زمـام بالحسـبانفيما اذا كان من الممكن القيام بعمل سـريع، علـى ان يؤخـذ 
المبـــادرة فـــي حالـــة امكانيـــة تشـــكيل تحـــالف رســـمي ضـــدها. ويبـــدو ان اقتـــراح بيلـــوف، 

يقـوم الفلبينيـون،  ُأسس على اعتقاد ترسخ في ذهن وزير الخارجيـة األلمـاني، بأنـه ربمـا
لـيهم، وسـرعان مـا اتفـق بيلـوف مـع االدميـرال الفريـد عبدعوة أمير الماني ليتوجـوه ملكـًا 

فون تربتز على ارسال االدميرال ديدرخ. وكان الغرض من ارساله هـو السـتطالع أراء 
ذوي االصـول االسـبانية، عـن ماهيـة رغبـتهم بعـد االسـتقالل مـن  السيماسكان الفلبين. 

، وتحذيرهم مـن التـأثيرات الخارجيـة التـي ربمـا تعمـل علـى اسـتغالل مشـاعرهم، االسبان
ولتنظــيم اوضــاع جديــدة هنــاك. وربمــا لــن تصــب فــي مصــلحة المانيــا، فقــد تســلم ديــدرخ 
اوامــر بزيــارة مــانيال، وجمــع معلومــات عــن طبــع ومــزاج ورغبــات ســكان الفلبــين، فضــًال 

اسـية فـي االرخبيـل. ويبـدو انـه لـم يمـنح عن تـأثير القـوات االمريكيـة فـي االوضـاع السي
Pاية تعليمات سياسية او بحرية سوى ما ورد اعاله

)
154F

١(
P. 

بأنـه لـم يكـن مـن وهذه الحقيقة دفعت المؤرخ االمريكي ثوماس بـايلي لالسـتنتاج "     
المفترض ان يتدخل ديدرخ بالعمليات الحربية االمريكية لكن فقط اذا قـررت الواليـات 

 .)155F٢("يالء على الجزر الفلبينيةالمتحدة عدم االست
وبــالعودة الــى مســار االحــداث فــي خلــيج مــانيال، فقــد زار ديــدرخ البــارجتين كيســر      

ــــيج مــــانيال، ممــــا دفــــع االمــــريكيين  ــــي خل ــــيم ف ــــى اوبرنزيــــز ول  لشــــك بنيــــات واهــــدافال
االســـطول االلمـــاني. وفـــي الســـياق نفســـه، حـــاول ديـــدرخ اقامـــة عالقـــات شخصـــية فـــي 

فــق التعليمـــات التــي ُأئتمــر بهــا مـــن بــرلين. ازاء ذلــك زار الرائــد البحـــري مــانيال علــى و 
مســـاعد ديـــوي، االدميـــرال االلمـــاني فـــي  Thomas M.Brumbyثومـــاس أم. برومبـــي 

ـــه قائمـــة بشـــكاوي االمـــريكيين حيـــال ســـلوك ديـــدرخ. اجـــاب  الســـابع مـــن تمـــوز، وقـــدم ل
ــــدخل فــــي العملاالخيــــر بخشــــونة، " ــــة فــــي الت ــــه رغب ــــيس لدي ــــه ل ــــة بأن ــــات الحربي ي

ـــة . وقـــد غـــادر برومبـــي وهـــو علـــى قناعـــة بـــأخالص، واالمانـــة الشخصـــية )156F٣("االمريكي
 لأللمان.

                                                           
(1)Trask, op.cit, PP. 377-381.  
(2) Quoted in: Baily, op.cit, P. 508. 
(3)  Long, John D., The New American Navy, (NewYork, 1933), Vol-1, PP. 
246-248. 
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، حصل حادث عرضي، ادى الى توتر شديد بـين ديـوي وديـدرخ، نفسهوفي اليوم      
وكونكـورد  Ralieighتمثل بأرسـال االدميـرال ديـوي اثنـين مـن سـفنه الحربيـة وهـي راليـه 

Concord كــران  الــى جزيــرةIsle Grand  وخلــيج ســبكSubg Bay للتقصــي بشــأن ،
بـأن االلمـان يتـدخلون فـي  Emilio Agunialمزاعم قائد التمرد الفلبيني اميليو أكيونـال 

عمليــــات الفلبــــين فــــي تلــــك المنطقــــة لصــــالح اســــبانيا. وبمجــــرد ظهــــور الســــفن الحربيــــة 
هـذا الخلـيج،  Ireneيـرين االمريكية في خليج سبك، غادرت السفينة الحربيـة االلمانيـة ا

السـفينة وسـرعة مناورتهـا معللـة ذلـك بـأنزالق مرسـاها.  بوجـودوبررت البحريـة االلمانيـة 
قـــد دون  William R.Bristedرســـتد بوليـــام ار.  االمريكـــي غيـــر ان المـــؤرخ البحـــري

مالحظاتـــه، بـــأن لـــيس هنـــاك دليـــل مـــادي يـــدعم ادعـــاءات األلمـــان بخصـــوص انـــزالق 
، Raliegthمن السفينة  Joseph B.Coghlanتن جوزيف بي. كوكالن ايرين. اما الكاب

بأنـه فقد صرح بانه لم يجد أي مؤشر في خليج سبك لنشـاط المـاني. بـل كتـب يقـول: "
 .)157F١("وجهدًا مع الفلبين بحق لم يضيع االلمان وقتاً 

 اما الحامية االسبانية فـي جزيـرة كرانـد، فقـد استسـلمت الـى كـوكالن، لكـي تتجنـب     
(الوقوع في أيدي المتمردين
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٢(. 
 Lieutenant Paul Vonارسـل ديـدرخ معاونـه الرائـد لوتينايـت بـاول فـون هـانتز      

Hintze  الــى اولمبيــاOlympia والتقــى ديــوي ١٨٩٨مــن عــام  فــي العاشــر مــن تمــوز ،
ودافع بالتفصيل عن اعمال االلمان التي شكاها برومبي قبـل ثالثـة ايـام. ففيمـا يخـص 

الســفينة االلمانيــة ايــرين، اعلــن الضــابط األلمــاني. لــيس لألمــريكيين أيــة اســباب حادثــة 
شــرعية اليقــاف ايــرين. ازاء ذلــك انفعــل االدميــرال ديــوي قائــد االســطول االمريكــي فــي 

 A.Henry Batlerخلــيج مــانيال، بشــدة. ويــروي النقيـــب البحــري انســابن هنــري بـــاتلر 
هـل يعتقـد االدميـرال : "لهـانتزإْذ قـال ديـوي والذي كـان حاضـرًا تفاصـيل هـذه المحادثـة 

 .)159F٣("ديدرخ، هو الذي يأمر هنا ام أنا؟ قل لألدميرال: اذا كان يريد حربًا فأنا مستعد

                                                           
(1) Quoted in: Long, op.cit, PP. 246-248. 
(2)  Chadwick, op.cit, P. 225-235. 
(3) Long, op.cit, PP. 246-248. 
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مرير، لكنـه اختـار  ربما اخذ ديدرخ هذا الحوار على وجه االهانة، وبالتأكيد كتحدٍ      
لمــاني، ان ديــوي كــان تحــت ان يعمــل وفــق تعليمــات قيادتــه، وربمــا اعتقــد االدميــرال اال
 ضغط وتوتر شديد ربما دفعه التخاذ هذا السلوك العنيف.

بأنــه لــيس ، يحكــم المــؤرخ االمريكــي ثومــاس بــايلي علــى ديــدرخ "وعلــى أيــة حــال     
–لديــه النيــة فــي التــدخل ضــد ديــوي فــي خلــيج مــانيال، قــائًال ان اصــراره وقناعاتــه 

يج مانيال برغم الحصار االمريكي علـى بحق سفنه الحربية وبالتحرك في خل -ديدرخ
هــذا الخلــيج، يضــاف الــى ان القــوة البحريــة التــي كانــت تحــت أمرتــه، قــد اعطــت 

 .)160F١("انطباعًا سيئًا لالمريكيين بنيات المانيا
القطـع  عانـتاالسـطول البحـري االمريكـي، و  تحـركخ ما بوسـعه اليقـاف ر فعل ديد     

قيـة، تمثلـت بقــوة االسـطول البحـري األلمــاني، مـن مشــكلة حقي ة ديـويالبحريـة التـي بــأمر 
لكــن ديــوي واركــان بحريتــه ســريعو القفــز علــى النتــائج، وهــي نزعــة نســتنتجها مــن تقريــر 

رفــض االمريكيــون الوثــوق بأخالصــنا، وبــدأ ديـدرخ لتبرتــز فــي بـرلين وممــا جــاء فيــه: "
هم الشــك والريبــة يــتغلغالن فــي نفوســهم، وبخاصــة عنــد وصــولنا مــانيال، وبــدأ شــك

ل واالسـط بوسـاطةيتصاعد، على اثر شائعات أثيرت، بأن خلـيج مـانيال سيسـتهدف 
البحري لصاحب الجاللة، وان امدادات بحرية المانية في طريقها الينا في المسـتقبل 

(القريب، والحقيقة بأنه ليس هناك أي تدخل من هذا القبيل قد حدث"
161F

٢(. 
سيســـل ســـبرنك رايـــس  االمريكـــي ومـــن المهـــم ان نشـــير لســـؤال المراســـل الصـــحفي     

Cecil Spring Rice  ،المانيــا فــي  بشــأن نيــةلمتــرنيخ ســفير المانيــا المؤقــت فــي لنــدن
فــي حــين خلــيج مــانيال، انكــر االخيــر ايــة رغبــة لتحــدي الواليــات المتحــدة فــي المانيــا، 

ان التفــاوت مــا بــين النيــات  شــكك الســفير االمريكــي فــي لنــدن جــون هــاي بــذلك قــائًال:
ة البحريـة المرســلة الـى خلــيج مـانيال، تؤكـد لنــا مؤشـرات مضــادة ومثيـرة، وبخاصــة والقـو 

مع الدعوات االلمانية للحصول على مرفأ لغـرض اسـتخدامه لتزويـد سـفنهم بـالفحم. ثـم 
اضــاف قــائًال: بالتأكيــد ليســت أللمانيــا ايــة رغبــات ومهمــا كانــت للــدخول فــي نــزاع مــع 

                                                           
(1) Baily, op.cit, P. 508. 
(2)  Trasks, op.cit, PP. 377-381 
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الراي العام البريطاني بـدى متلهفـًا لشـرح وايضـاح  الواليات المتحدة. بينما العكس، فأن
(اسباب وجود السفن االلمانية في خليج مانيال

162F

١(. 
وثمة سؤال حول دور االسطول البحري البريطـاني فـي خلـيج مـانيال؟ وبكـالٍم أدق      

اســــطولي كيــــف تعاملــــت البحريــــة البريطانيــــة مــــع احتمــــال نشــــوب معركــــة بحريــــة بــــين 
 لمانيا؟الواليات المتحدة وا

ازاء التــوتر الشــديد بــين ديــوي وديــدرخ، دخــل االســطوالن االمريكــي وااللمــاني فــي      
حالــة اســتنفار قصــوى لمواجهــة احــدهما لآلخــر. وبــات وقــوع تصــادم بــين االســطولين 

قوســـين او ادنـــى، وفـــي هـــذا الوقـــت تـــدخل االســـطول البريطـــاني، إْذ ســـرعان مـــا  قـــاب
ـــة توســـطت الطرادتـــان البريطانيتـــان لي نيـــت وامورتاليـــت، فضـــًال عـــن المـــدمرة البريطاني

الراســــية فــــي خلــــيج مــــانيال لتكــــون حــــاجزًا بــــين االســــطول االمريكــــي وااللمــــاني، لمنــــع 
(تصادمهما

163F

٢(. 
ـــذلك التصـــرف فـــوت البريطـــانيون       ـــه ب ـــى االلمـــان بتحقيـــق نصـــر اولعل لفرصـــة عل

علـى مـا يبـدو ان المانيــا بحـري علـى الواليـات المتحـدة، وبالتـالي احــتالل الفلبـين، التـي 
ل عــــن التفســــير المنطقــــي ءســــعت بكــــل الوســــائل للحصــــول عليهــــا. ومــــرة أخــــرى نتســــا

 للموقف البريطاني المتميز هذا؟
اغلب الظن، ان الضغط البريطاني على البحرية االلمانيـة، كـان نوعـًا مـا مسـؤوًال      

ومـــن المحتمـــل ان عـــن االحـــتالل االمريكـــي للفلبـــين او ربمـــا حتـــى كوبـــا وبورتوريكـــو. 
البريطــانيين كــانوا يــأملون مــن ذلــك تفعيــل السياســة االمريكيــة فــي التــرويج والــدفاع عــن 
سياســـة البـــاب المفتـــوح حيـــال الصـــين. ولعـــل تعليـــق ســـالزبوري رئـــيس وزراء بريطانيـــا، 

ال يســتطيع أحــد انكــار، ان موقــف الواليــات المتحــدة يوضــح مــا ذهبنــا اليــه إْذ يقــول: "

                                                           
(1)  Chadwick, op.cit, PP. 225-235. 
(2)  Blacke & Bark, op.cit,P.390. 
 
 
 
 
 



 االسبانية-امريكية أبان الحرب االمريكية-لتقارب في العالقات االنكلوا                    لث  الفصل الثا

 ٢٢١  

ســيوية، هــو حــدث خطيــر ومهــم لغــرض تحقيــق الســالم فــي الشــرق مــن القضــايا اآل
 .)164F١("االقصى، وحسب اعتقادي، سيفضي الى تعزيز مصالح بريطانيا العظمى

اعتقد الساسة البريطانيين ان االمريكيين الذين سـبق ان انتقـدوا االسـتعمار بشـدة،      
قــدمت الواليـات المتحــدة  ربمـا ســيكونوا اكثـر تعاطفــًا حيـال االمبراطوريــة البريطانيـة، اذا

هــذه المســؤولية الجديــدة، ولعــل التفســير المنطقــي لــدور االســطول البحــري فــي خلــيج على
Pمانيال، يدخل ضمن هذا السياق

)
165F

٢(
P. 

ـــين حتـــى ال       ـــى احـــتالل الفلب ـــم يحـــث البريطـــانيون االمـــريكيين بشـــكل مباشـــر عل ل
تحــول المســألة برمتهــا تــتهمهم القــوى األخــرى بالرغبــة فــي الحصــول علــى مكأفــاة مــا، و 

فـــع جديـــد للتنـــازالت. وبـــالرغم مـــن ذلـــك، فقـــد اوضـــحوا انهـــم يفضـــلون الواليـــات االـــى د
ــذ االســبانية، –، وقبيــل بــدء الحــرب االمريكيــة االمتحــدة االمريكيــة اكثــر مــن المانيــا. ول

(ونـغك هونـغ أجرَّ البريطانيون جزيـرة مـرس بـالقرب مـن جزيـرة
166F

، حتـى تـتمكن الواليـات )٣
مــن اســتخدامها اثنـــاء الحــرب للتــزود بــالوقود ناهيـــك عــن اســتخدامها معســـكرًا  المتحــدة

لتدريب المتمردين الفلبينيين حتى يربكوا االسبان في حالة انـدالع الحـرب ولعـل شـكوى 
(الوصية على العرش االسباني ماريا كريستينا في رسالة الى الملكة فكتوريا

167F

. مـن ان )٤
انطالقــًا مــن المســتعمرة  اســبانيام بتنظــيم حملــة ضــد المتمــردين الفلبينيــين، قــد ســمح لهــ

ن التصـرف البريطـاني هـذا إالبريطانية هونغ كونغ يدعم هذا المنحى. وعلـى العمـوم، فـ
 بال ريب، رغبة بريطانيا بمساعدة الواليات المتحدة في حربها ضد اسبانيا. يظهر
، كبــدت االمــريكيين اعقــب االحــتالل االمريكــي لألرخبيــل الفلبينــي، مقاومــة شــعبية     

ــــر  ــــازت الجــــزر ذات االغلبيــــة المســــلمة عــــن غيرهــــا بضــــراوة مــــن الخســــائر الكثي وامت
فــي اســطنبول نيكــوالس  حكومــة لنــدن الطلــب مــن ســفيرهامقاومتهــا، االمــر الــذي دفــع 

                                                           
(1) Neal, P.G,B, Britain and American Imperialism 1898-1900, (Brisban, 1965), 
P.91. 
(2) Bourne, The Foreign Policy, Vol.1, P.173.  
(3)  Neal, op.cit, P. 91.   
(4)Blacke & Bark, op.cit, P.390.  
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ســداء النصــيحة لزميلــه بأ، )Sir Nicoras Roderick O’conor )168F١رودريــك اوكنــور 
(لســلطان عبــد الحميــد الثــانيل االدارة االمريكيــة ةاالمريكــي ســتراوس بضــرورة مفاتحــ

169F

٢( 

وبالفعـل طلـب سـتراوس لقوات االمريكية. لللتدخل ألخماد مقاومة المسلمين في الفلبين 
برقيـــة الـــى مســـلمي  االخيـــر ، فبعـــثمـــن الســـلطان عبـــد الحميـــد التـــدخل فـــي الموضـــوع

عهـم، وتجنـب الثـورة، الفلبين حثهم فيها على التوقف عـن مقاتلـة االمـريكيين والتعـاون م
فيما اعلن ستراوس مقابل ذلك ان حكومته ستكون متسـامحة مـع كافـة المسـلمين سـواء 

(في الواليات المتحدة او مستعمراتها
170F

٣(. 
لكن ما دوافـع السـلطان للتعـاطف مـع الواليـات المتحـدة، ومتابعتـه ألخبـار الحـرب      

صــي عــن المعــارك التــي انــدلعت، االســبانية بأهتمــام وتعيــين انــور باشــا للتق-االمريكيــة
وكــذلك طلبــه مــن الخارجيــة االمريكيــة الســماح لــبعض الملحقــين العســكريين العثمــانيين 

(لمشاركة مع القوات االمريكية اثناء الحربا
171F

٤(. 
علّل سفير الواليات المتحدة في اسطنبول، ذلك، بمحاولة السلطان العثماني عـدم      

كـــؤ الدولـــة العثمانيـــة فـــي تســـديد التعويضـــات الخاصـــة أثـــارة االدارة االمريكيـــة بســـبب تل
باألضــرار التــي لحقــت بمتتلكــات البعثــات التبشــيرية اثنــاء االضــطرابات االرمنيــة، فيمــا 

                                                           
)، باريس ١٨٧٠يف واشنطن ( ويير مفوض، شغل منصب ويير ١٨١٣اوكنور: دبلوماسي بريطاين ولد يف لندن عام  )١(
) مث ســــــفرياً لبلــــــدة يف ســــــان بطرســــــبورغ ١٨٩٢مــــــرة ُأخــــــرى ()، بكــــــني ١٨٨٧)، بلغاريــــــا (١٨٨٣)، يكــــــني (١٨٧٧(
 ).١٩٠٦-١٨٩٨)، لقسطنطينية (١٨٩٥(

 . ينظر:١٩٠٨تويف يف عام 
Franoulas, op.cit, P.781. 

، تــوىل العــرش بعــد عــزل الســلطان مــراد ١٨٤٢عبــد احلميــد الثــاين: الســلطان العثمــاين الرابــع والثالثــون، ولــد يف عــام  )٢(
       لـــــة العثمانيـــــة يف عهـــــده تطـــــورات سياســـــية كبـــــرية منهـــــا الثـــــورات يف البلقـــــان وصـــــدور دســـــتور اخلـــــامس، وشـــــهدت الدو 

)، قـام السـلطان عبـد احلميـد بأصـالحات ١٨٧٨العثمانية، وعلـى اثرهـا عقـد مـؤمتر بـرلني (-)، واحلرب الروسية١٨٧٦(
ها، لذا خلع على يد مجاعة االحتاد والرتقي مهمة يف الدولة العثمانية، إال انه مل يستطع ان حيول دون تدهور االوضاع في

 . ملزيد من التفاصيل ينظر:١٩١٨. تويف عام ١٩٠٩عام 
، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، كليـة االداب/جامعـة بغـداد، ١٩٠٩-١٨٧٦جاسم حسن، العـراق يف العهـد احلميـدي 

 . ١٠٠-٥١ص ص
(بـريوت،  ،روبـا مـن الثـورة الفرنسـية اىل احلـرب العامليـة الثانيـةالتاريخ املعاصـر ألو عبد العزيز نوار وعبد احلميد نعنعي،  )٣(

 .١٤٥-١٤٤ص  )، ص١٩٧٣
 .املصدر نفسه  )٤(
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فسـر احـد رؤســاء هـذه البعثـات الموقــف العثمـاني بـالقول، ان العثمــانيين فرحـوا لخســارة 
ن عنــد دخولهــا االنــدلس ة الهيــة لســوء معاملــة االســبان للمســلميبــو قاالســبان، وعــدوها ع

(١٤٩٢عام 
172F

١(. 
ي حيـــال الواليـــات المتحـــدة جـــاء منســـجمًا مـــع دوالحـــق، ان الموقـــف العثمـــاني الـــو      

مناشـــدة حكومـــة االخيـــرة لمســـاعدتها فـــي القضـــاء علـــى مقاومـــة المســـلمين فـــي الفلبـــين 
 للقوات االمريكية.

ت المتحــــدة مــــن ان فــــي االحــــداث الســــابقة داللــــة واضــــحة علــــى اســــتفادة الواليــــا     
النصائح البريطانية، ألهمية العامل الديني في التأثير علـى مجريـات االحـداث. ولـذلك 
ناشدت السلطان العثمـاني صـاحب المكانـة المتميـزة فـي العـالم االسـالمي وتوجيـه نـداء 

 لمسلمي الفلبين بالكف عن مقاومة االمريكيين 
 

  –   




االسبانية في العالقات -قبل الولوج في الحديث عن أثر الحرب االمريكية     
امريكية، البد ان نقف عند البغض الذي تكنه بعض الجماعات االمريكية -االنكلو

لبريطانيا، وفي الوقت نفسه، البغض المضاد الذي يكنه البريطانيين للواليات المتحدة. 
ان االخيرة لم تدخل في نزاع مع أية دولة اوروبية منذ اعالن استقاللها في   يخفىال

المبادئ الوطنية في نفوس  غرستما عدا بريطانيا. وبما انه  ١٧٧٦تموز  الرابع من
الشباب االمريكي، عن طريق تأصيل الدروس التاريخية، وايقاظ مشاعر واحاسيس 

ابطالهم، مقابل ذلك، زرع الحقد والضغينة ضد هؤالء بعمق الرابطة ببلدهم، وتمجيد 
(اعدائهم

173F

لم تدخل في حرب خارجية ضد  ١٨٩٨، وبما ان الواليات المتحدة ولغاية )٢
أية دولة اوروبية سوى بريطانيا، فكان من الطبيعي ان تنظر المدرسة التاريخية 

                                                           
 . ١٤٥-١٤٤عبد العزيز نوار وعبد احلميد نعنعي، مصدر سابق، ص ) ١(

(2)  Coolidge, Archioald Cary, The United States as a world Power, (NewYork, 
1917), P. 233.  
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امريكية -النكلواالمريكية لبريطانيا عدوًا لدودًا بناًء على حربي االستقالل، والحرب ا
(١٨١٢في عام 

174F

١(. 
إن اثار هذا التعليم كانت واضحة على ماليين االطفال، الذين رأوا في مناسبة      

الرابع من تموز من كل عام يومًا لالحتفال بعيد االستقالل والتعبير عن عدائهم 
والذين يكنون البغضاء  Anglophobesلبريطانيا مما ولد طبقة من االنكلو فوبيز 

(نكلتراال
175F

٢(. 
اليرلندية الى الواليات المتحدة عامًال مهمًا في اومن جانب آخر، تمثل الهجرات      

(بغض بريطانيا
176F

، إْذ تمكنت حشود المهاجرين االيرلنديين، وخالل ثالثة ارباع القرن )٣
من اشغال مكان متقدم في الحياة االمريكية، فأصبح العديد منهم شيوخًا ونوابًا، 

                                                           
امركية تتدهور وبصورة مسـتمرة، إْذ تعـرض -حني تبوأ الرئيس جيمس مادسون سدة الرئاسة كانت العالقات االنكلو )١(

الربيطـانيون للسـفن االمريكيـة يف عـرض البحـار، وحـاولوا عرقلـة التجــارة االمريكيـة مـع فرنسـا. وقـد ذكـر الـرئيس يف تقريــر 
هـا بريطانيـا لبحـارة امـريكيني، واجـربتم علـى العمـل علـى سـفنهما. في ت) حادثـة تعرضـ٦٠٥٧قدمه اىل الكونغرس ان (

قراهم ومزارعهم، يعتقدون ان افعال اهلنود تلك بتحريض  علىلواليات الغربية يتعرضون لغارات اهلنود افيما كان سكان 
طانيـا حليفـة اسـبانيا. اعتقد سكان اجلنوب، ان فرصة احتالل فلوريدا االسـبانية متـر عـرب احلـرب مـع بري حني بريطاين، يف

إعــالن احلــرب ضــد بريطانيــا، وقــد بــدأت احلــرب  ١٨١٢حزيــران  )١٢(وحتــت ضــغط هــذه العناصــر، أقــر الكــونغرس يف 
عملياً قبل ان يكمل االمريكيون استعدادهم العسكري، برياً، نظم االمريكيون محلة لغزو كندا آلت اىل الفشل، وانتهت 

اما يف البحر، فقد متكن االسطول االمريكي من االنتصار يف معارك حبرية عدة، وآسر  بأحتالل بريطانيا ملدينة ديرتويت،
تركزت احلرب الربية حول حبـرية ايـري يف نيويـورك،  ١٨١٣. ويف العام ١٨١٣و١٨١٢مخسمائة مركب بريطاين يف سنيت 

يقني مل حيري تقدماً أكيداً، وانتهت وقعت معارك عدة بني الفريقني يف الرب والبحر، إال ان اياً من الفر  ١٨١٤وحىت عام 
 قــف. وقــد نصــت هــذه املعاهــدة علــى و ١٨١٤كــانون االول   ٢٤الــيت جــرى توقيعهــا يف  Gandاحلــرب مبعاهــدة غانــد 

فلـم حيقـق احـد مـن  مـن مثاعمال العدوان، وعلـى ان ينسـحب كـل فريـق دون قيـد او شـرط عـن اراضـي الفريـق اآلخـر. و 
 رب ملزيد من التفاصيل عن معاهدة السالم. الفريقني أية فائدة من هذه احل

The Treaty of Peace with Great Britian (1814), Rappaport, op.cit, Doc.No-9, 
PP.39-43. 
(2)  Brinton, Clarnce, The United States and Britain, (London, 1939), 1939, PP. 
229-233.  

ديدة، ألن حمصــول البطاطــا الــذي يعــد الغــذاء الــرئيس لســكا�ا، اعطــى حلــت يف ايرلنــدا جماعــة شــ ١٨٤٥يف العــام  )٣(
لكثـــري مـــن الســـكان، وهـــاجر حنـــو املليـــونني اىل خـــارج الـــبالد، والســـيما اىل اانتاجـــاً اقـــل مـــن معدالتـــه الطبيعيـــة، فمـــات 

ل اصغر، مل يعرف شيئاً الواليات املتحدة االمريكية، وهم حيملون معهم كرهاً للحكم الربيطاين، ونقلوا هذا الكره اىل جي
 لتغري حنو االفضل يف السياسة الربيطانية. ينظر:اعن 

Woodward, op.cit, P. 166. 
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(نع ورساميل ومصرفيين حتى اصبحت لهم جرائدهم الخاصةواصحاب مصا
177F

. وعلى )١
العموم، ولَد مع هذه االجيال االيرلندية شعوٌر قوي في اعماقهم بالتعاطف مع ابناء 
جلدتهم في ايرلندا، ولذلك حملوا كراهية في داخلهم تجاه بريطانيا، وعبروا عن 

(طانيينضامنهم مع معاناة ابناء وطنهم في مقاومتهم البريت
178F

٢(. 
االسبانية، -ولعل المظاهرات والمسيرات التي خرجت ابان الحرب االمريكية     

بريطانيا ارسلت صندوقًا صغيرًا مبتًال باألسمال والتي رفعت شعارات كتبت فيها: "
هل " و "جورج واشنطن لم يثق ابدًا ببريطانيا"، "١٨٦٢البالية الى نيويورك عام 

هذه التظاهرات تدلل على وجود جماعات امريكية  )179F٣("نسى ماكنلي قضية االباما
 متنفذة تسعى لعرقلة أي تقدم ممكن في العالقات ما بين الدولتين.

اما على الجانب اآلخر، فالحق ان قطاعًا من الشعب البريطاني، امتازت      
 نسم االمريكاامشاعره بالحقد والكراهية، بل االحتقارللشعب االمريكي ويعرفون ب

ورغم تفكير البريطانيين في قرابتهم عبر االطلسي،  American Nphobesبيس نوف
وتلخصت وجه نظرهم أن االمريكيين غير مهذبين، ومتكبرين، ومغرورين. لقد رفضوا 
االفكار االمريكية، وكانوا يقاومون الخضوع للتعرفة التجارية االمريكية في الواليات 

ضد  على وجه الخصوصيفة موجهة المتحدة، وكان يعتقدون بأن هذه التعر 
مصالحهم لغرض تدمير تجارتهم. لقد كان من الصعب عليهم فهم وتقبل أية فكرة من 

لون كيف يتمكن شخص، ان يحارب مبدأ التجارة الحرة، إال ءالواليات المتحدة، ويتسا
(اذا كان شخصًا حقودًا ذا هدٍف خبيث

180F

٤(. 
ب التي تؤدي الى التنافر في العالقات يمكن القول، ان هناك العديد من االسبا     

ما بين البلدين الناطقين باللغة االنكليزية ولكن لو تم تجاوز هذه االسباب، هل من 
 الممكن ان يتحدا ويصبحا معًا جنبًا الى جنب؟

لغة مشتركة وتاريخ مشترك ومنظومة و الحق، ان هذين البلدين من عرق واحد      
الراء نفسها واالخالق واالذواق. امقراطي ذاته و والمذهب الدي نفسهاالقوانين 

                                                           
(1)  Coolidge, op.cit, P. 233. 
(2)  Brinton, op.cit, PP. 234-237. 
(3) Blacke & Bark, op.cit, P. 385. 
(4)  Brinton, op.cit, P.236. 
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وبأختصار هناك نفس النظرة في الحياة، الروابط التجارية وغيرها تجعلهم دائمًا في 
، فقد نشر جيمس بيري كتابًا نفسهسياق التعامل مستمر مع بعضهم البعض. وفي 

ح حقيقة ان الدم ال يتحول الى ماء، قد اصب"، جاء فيه: "ثروة امريكابعنوان "
ملموسة، ال يمكن نكرانها، حتى لو نسيناها لفترة قصيرة، فأنها ال تستطيع التأجيل 

من الممكن ان تكره اخوك، ولكن هذا ال يغير . ثم اضاف ساخرًا ")181F١("لفترة طويلة
، وشاب الرأي العام البريطاني )182F٢("نفسهامن الحقيقة بأنكما تنتميان الى العائلة 

المتحدة، هو نوع من شعور األب الذي لديه ابن غير مهذب، شعورًا حيال الواليات 
ن هذا االبن يحقق تقدمًا، وينشأ بصورة إوغير مطيع، ولكن على الرغم من ذلك، ف
(جيدة، انه الولد الذي يمكن ألبوه ان يفخر به

183F

٣(. 
 ما اسباب تحول الموقف البريطاني صوب الواليات المتحدة ؟     
ية الرامية الى التقرب من الواليات المتحدة حددتها عوامل ان السياسة البريطان     

سكسونية استحوذت على تفكير الدولتين، -معينة. اولها، ان حركة الجامعة االنكلو
وبخاصة الواليات المتحدة في تكوين جامعة تضم كندا واستراليا ونيوزلندا فضًال عن 

(الدولتين
184F

سكسون هم -يقيًا، أن االنكلواذا ما عرفنا ان هناك شعورًا حق السيما، )٤
التينية، -اقرباء من عرق واحد، وان هذه الحرب ما هي إال امتداد للحروب االنكلو

كانون الثاني  ١٥(         )Phillip II )185F٥التي بدأت منذ أيام حكم فيليب الثاني 
) ملك اسبانيا، والذي فعل الكثير من اجل تغيير وجه ١٥٩٨ايلول  ١٣-١٥٥٦
(العالم

186F

٦(. 
                                                           

(1)Brinton, op.cit., P.237. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid.  

 .٥٣٨-٥٣٧االسباين على كوبا، ص ص-االمريكي العامر، موقف اوروبا من النـزاع )٤(
، وهو ابن شارل اخلامس وايزابيال الربتغالية، رغب ابوه شارل ١٥٢٧ايار  )٢١(فيليب الثاين: ولد يف مدريد بتاريخ  )٥(

بـدًال منـه، ومت  ١٥٥١ عـام ك، وهكـذا متـت توليـه اخـوه فردينانـد يفجبعله وريثاً للعرش، ولكن االمراء األملان عارضوا ذلـ
، تزوج من ماري الربتغالية، ابب مولوداً ذكراً عرف بأسم دون كارلوس، وبعد وفاتا ١٥٥٤تعويضه جبعله ملكاً لنابويل 

ممتلكاتـه يف هولنـدا،  تزوج من ماري االنكليزية بغية تكوين حلف مع التاج االنكليزي ضد فرنسا، وبعـد ان منحـه والـده
 . ١٥٥٦كانون الثاين   ١٥على العرش االسباين يف  توج ملكاً 

Americana, Vol.21, PP. 744-745.  
(1) Brinton, op.cit, P.238. 
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وثاني العوامل، فمما ال شك فيه، ان اصحاب الرساميل الذين يمتلكون      
ن على االقتصاد يالمؤسسات الصناعية الكبرى، والشركات التجارية، المسيطر 

البريطاني، كانوا يوجهون السياسة الرسمية داخليًا وخارجيًا، بل يمتلكون االغلبية 
، كان عدد اعضاء مجلس ١٨٩٨نية االسبا-البرلمانية. ففي عام الحرب االمريكية

العموم الذين هم مدراء او اصحاب شركات تجارية او مؤسسات صناعية يربو على 
ن إعن ذلك، ف ) نائبًا، فضالً ٥٨٦) نائبًا من مجموع اعضاءالمجلس البالغ (٤٣٥(

(ؤسسات الصناعيةمنصف اعضاء الوزارة هم مدراء لل
187F

جاءت سياسة الحكومة  لذا. )١
تناغمة ومتجانسة مع تطلعات هذه الطبقة، التي ربما اعتقدت ان البريطانية م

 .حليفاً  بريطانيا بحاجة الى حليف، وليس هناك أفضل من الواليات المتحدة االمريكية
اما العامل الثالث فقد تمثل في الموقف المحرج لبريطانيا خالل السنوات التسع      

ن سياستها في إت عصيبة، لذلك فاالخيرة من القرن التاسع عشر، إْذ مرت بأوقا
العزلة المجيدة، قد فشلت في الحصول على نتائج ُمرضية. في الشرق االقصى، كان 

لخطر الروسي والياباني والفرنسي يهدد المصالح البريطانية في الصين، عقب ا
). ليس ذلك فحسب، بل ان الواليات ١٨٩٥-١٨٩٤اليابانية (-الحرب الصينية

الروس  انيا بسبب خالف الحدود الفنزويلية، فضًال عن ذلك، بدالمتحدة هددت بريطا
حركة قوية على الحدود لهندية، قد تستدعي بريطانيا في أثرها ارسال قواتها الى 
الهند، لؤلؤة التاج البريطاني، للدفاع عنها، ولكن اخطر االزمات، كانت تلك التي 

يل منذ ستة عشر عامًا. بين الصراع بشأن نهر الن احتدم، إْذ ١٨٩٨حدثت في العام 
وقوات  Kitchenerالبريطانيين والفرنسيين ليصل الى قمة المواجهة بين جيش كتشنر 

(الضئيلة العدد في منطقة فاشودة التي نتجت عنه ازمة فاشودا Marshanمارشان 
188F

٢( ،
                                                           

 .٣١)، ص٢٠٠٥، (بغداد، ١٩٠٢-١٧٩٥الدكتور نوري السامرائي، االحتالل الربيطاين جلنوب افريقيا  )١(
 
حنو اعـايل النيـل  ١٨٩٦ان قوة فرنسية توغلت من افريقيا الفرنسية االستوائية يف شباط عام ومفاده االيمة بأختصار  )٢(

مارشـــان ممـــا حفـــز بريطانيـــا علـــى ارســـال قواتـــا مـــرة أخـــرى اىل الســـودان، فتحركـــت جيوشـــها مـــن مصـــر،  بقيـــادة الكـــابنت
توغل اجليش  ١٨٩٨نيل، ويف اواسط عام واحتلت االقاليم السودانية الواقعة اىل اجلنوب من مصر، وحتركت اىل اعايل ال

. نشـبت ثـورة عنيفـة يف ام درمـان، ولكــن ١٨٩٨أيلـول عـام  )٢(الربيطـاين اىل وسـط السـودان بقيـادة اجلنـرال كتشـنر يف 
، تقابــل اجلنــرال كتشــنر مــع الكــابنت مارشــان ١٨٩٨ايلــول  )١٩(كتشــنر متكنــت مــن القضــاء عليهــا، ويف  قــوات اجلنــرال
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تقهقر على اثرها الفرنسيون. ولعل بريطانيا أحست بأنها غير قادرة على مواجهة 
لوحدها في وقٍت واحد، في ضوء المشاكل التي ُأثيرت لها في اسيا وافريقيا العالم 

 واوروبا وامريكا الالتينية. 
اصبحت العزلة المجيدة خطرًا يهدد المصالح البريطانية وربما في هذا الوقت      

احست بريطانيا أن التقارب مع الواليات المتحدة سيعني لها الكثير، وبناًء على رسالة 
تحسين  لغرضتصريح رسمي بريطاني  اصدارخ لودج، والذي اقترح فيها الشي

العالقات بين الدولتين، التمس السفير جون هاي من وزير المستعمرات البريطاني 
جوزيف شامبرلن، تصريحًا حكوميًا، يظهر فيه بأن ال تحتكرالمعارضة البريطانية فقط 

اب جوزيف شامبرلن امام حشد من الصداقة مع الواليات المتحدة. وكانت النتيجة خط
انصاره في نظارة برمنغهام تاون هال، ُمناصرًا لروابط وثيقة مع الواليات المتحدة 

ان . ومما جاء في هذا الخطاب" "١٨٩٨االمريكية في الثالث عشر من أيار عام 
القضية التي اوْد ان اعرضها عليكم، هي انه ومنذ حرب القرم، فأن السياسة 

يدة، فال حلفاء لنا، واخشى ان ال جهذا البلد، هي سياسة العزلة المالمتبعة في 
انه يرد في جزء منه الى الشكوك، من اننا قد تصرفنا وفقًا و يكون هناك اصدقاء لنا 

ويل كانت الدول االوروبية الكبرى طومنذ زمن …لما تمليه علينا مصالحنا الذاتية
ولكن اآلن وفي …بشكل منفصل األخرى، تعمل أيضًا وفقًا لمصالحها، ومشغولة

السنوات االخيرة، ظهر موقف جديد، ومن حق شعب هذه االمبراطورية، أن يأخذ 
، ان كل الدول االوروبية الكبرى صاغت تحالفات، وبقينا نحن خارج بالحسبانذلك 

                                                                                                                                                                      
، ورفــع عليهــا العلــم الفرنســي، فطلــب اجلنــرال كتشــنر مــن الكــابنت ١٨٩٨متــوي عــام  )١٠(ريــة يف الــذي وصــل هــذه الق

 احلقبـــة، ويف هـــذه ١٨٩٨تشـــرين االول  )٢٨(مارشـــان انـــزال العلـــم الفرنســـي، ووجـــه لـــه انـــذاراً واعطـــاه مهلـــة اقصـــاها 
جــع امــام بريطانيــا بســبب اضــطراب حشــدت بريطانيــا اســطوهلا احلــريب يف البحــر املتوســط، لكــن فرنســا اضــطرت اىل الرتا

باالنســحاب مــن قريــة  تســلم الكــابنت مارشــان امــراً  ١٨٩٨ايلــول  )٣(االوضــاع الداخليــة وخاصــة حادثــة دريفــوس، ويف 
) قذيفة مدفع فرنسية حتيـة للعلـم. وصـارت تقليـداً ٢١فاشودا. من الطريف القول: ان رفع العلم الفرنسي رافقه اطالق (

 بات املهمة. عند اجليوش يف املناس
Brown, R.G., Fashoda Reconsidered. The Impact of Domestic Politices on French 
Policy in Africa 1893-1898 (Baltmor, 1969). 

 وعن اجلذور التارخيية للتنافس االورويب يف أعايل �ر النيل حىت �اية القرن التاسع عشر. 
Sanderson, England, Europeand the Upper Nile 1882-1899, (Edinburgh University 
Press, 1965).   
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نحن نقف لوحدنا، وعلينا مجابهة التحدي بصورة …هذه التحالفات القوية جداً 
 .)189F١("مماثلة
لفات بريطانية، تساءل شامبرلن، اعد هذه المبررات التي تسوغ البحث عن تحوب     

انه تأسيس واقامة وحفظ جسور صداقة وتفاهم دائم ما هو واجبنا التالي فأجاب: "
مع اقربائنا عبر االطلسي، فهم دولة وشعب يافع وقوي، ويتحدثون لغتنا، وهو فرع 

انا ال اعرف ما يخفيه المستقبل. …دنامن عرقنا، وقوانينهم وآدابهم مشابهة لما عن
وال اعرف ما هي الترتيبات الممكنة مع الواليات المتحدة، لكني اعرف وأشعر بأن 
التقارب، والكثير من الود، والمزيد من الثبات، هي ترتيبات على وئام مع كل من 

وحتى اني سأذهب بعيدًا ألقول، ربما ان …الشعبين، والخير سيكون لهما وللعالم
لحرب نفسها رغم مضاعفاتها، يمكن ان تكون ثمنًا رخيصًا، اذا كانت سببًا نبيًال ا

الذهاب الى ابعد ما يكون في تطلعه  على". ويبدو ان شامبرلن كان ُمصرًا وعظيماً 
للتحرك سوية بين اتحاد النجوم [الواليات المتحدة] واتحاد جاك [بريطانيا وايرلندا] في 

ان اكثر ويعبر شامبرلن عن خطط وزارته بالقول: " سكسوني.-اطار تحالف انكلو
النتائج قناعة لسياسة اللورد سالزبوري في الوقت الحاضر، هي ان الدولتين بدتا 
اكثر تفهمًا، الواحدة لألخرى وافضل مما كانت عليه قبل اكثر من قرن مضى. فقد 

اء الحق مع . وفي لق)190F٢("كانتا منفصلتين جراء الخطأ الفادح للحكومة البريطانية
امريكية -شامبرلن حماسًا لعالقات انكلو ا، ابد١٨٩٨السفير االمريكي في أيار 
وسأكون مع أية …جنبًا الى جنب، يمكن ان تقود العالممزدهرة، إْذ أعلم جون هاي "

 .)191F٣("مناسبة لعمل مشترك، ألن الثمرة الطيبة، لذلك ستبقى لالجيال القادمة
خطاب شامبرلن كان االشارة الرسمية االولى التي عمومًا، يمكن القول، ان      

اذا ما السيما صدرت من الحكومة البريطانية التي تدعو لنبذ سياسة العزلة المجيدة 

                                                           
(1)  Quoted in: Speech by the Colonial Secretary Joseph Chamberlain, at the 
Birmingham Town Hall Advocating Closer Ties with the United States 31 May 1898, 
Plumb, op.cit, Vol-2, PP. 508-509. 
(2) Ibid, P. 509. 
 
 
(1)  Allen, op.cit, PP. 580-584. 
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قوى شخصية في الحكومة البريطانية الذي كان أعرفنا ان هذه الدعوة صدرت من 
زبوري. يشغل وزير شؤون المستعمرات البريطانية، وبتعضيد من رئيس حكومته سال

وعلى ما يبدو ان توجهات الحكومة البريطانية بالبحث عن تحالفات قدر رأت في 
الواليات المتحدة حليفًا ستراتيجيًا ربما لمواجهة الحلفين االوروبين الخصمين 

الروسي). وفي السياق نفسه، ابلغ -االيطالي) والحلف (الفرنسي-النمساوي-(االلماني
ي لودج مضمون خطاب شامبرلن في برمنغهام، السفير جون هاي الشيخ الجمهور 

ر السفير االمريكي، سالزبوري رئيس الوزراء البريطاني مهتمًا يت سكرتيفيما وجد وا
امريكية، فيما بدى جيمس ارثر بلفور وزير -بشكل كبير في تطوير العالقات االنكلو

مريكية، ُمكررًا ا-لمنحى الجديد في العالقات االنكلواالخزانة البريطاني، مغتبطًا من 
ما كان يقول غالبًا، من ان ال شيء يسر قلبه مثل التفاهم التام بين الدولتين. 

امريكي، والتخلي عن أية سياسة تؤدي الى -واستخدام نفوذه لتأسيس تعاون انكلو
(كراهية بين اكبر دولتين ناطقتين باللغة االنكليزية وربما الى الحرب

192F

١(. 
مريكية حيال خطاب شامبرلن، وافتراضه ألمكانية تعاون االفعال اال داما ردو      
امريكي، فيمكن القول، ان كلماته لقيت تجاوبًا كبيرًا في الواليات المتحدة، إْذ -انكلو

علقت جريدة نيويورك هيرالد في افتتاحية عددها الصادر يوم الخامس والعشرين من 
 ن سيكون الحدث االهم منذربما كان يحلم السيد شامبرلن، ولكما يلي: "١٨٩٨أيار 

 .)193F٢("والدة السيد المسيح إذا تحرك الحلم واصبح حقيقة
 ١٨٩٨فقد حيت في عددها الصادر في ايار Out Lookأما مجلة آوت لوك      

قاد الى تأسيس تفاهم ثابت  التقارب الفعال بين الواليات المتحدة وبريطانيا، والذي"
 .)194F٣("تحضروواقعي بينهما، وفي مصلحة العالم الم

عرق وفي ضوء دعوة شامبرلن ناصر العديد من االمريكيين ما اسموه "     
سكسوني في التاريخ -"، وقصد بذلك على ما يبدو التضامن االنكلوالوطنية

                                                           
(2) Beal, op.cit, P. 95. 
(3) Blacke & Bark, op.cit, P. 391. 
 
 
 
(1) Blacke & Bark, op.cit, P. 391. 
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البريطاني، وبدى التعامل في هذا الموضوع، واضحًا من الناحية الفكرية، ففي عام 
ن مقالة، ياكثر من ست وخمسمن الكتب. و  ة، ظهرت ُقرابة ست١٨٩٩و ١٨٩٨

في الواليات المتحدة وبريطانيا وكندا، وفيها ناصر  تناقشت هذا الموضوع، ونشر 
(امريكي-العديد من الكتاب والمحررين التقارب االنكلو

195F

١(. 
أس الحكومة البريطانية ر امريكية، ان يت-كان من ُحسن حظ العالقات االنكلو     

سفره الى جنوب فرنسا، فالتحالف االوربي رض سالزبوري و مبلفور خالل فترة 
بعيد، وبفضل سيطرتها الطويلة على  المناصر ألسبانيا، يعتمد على بريطانيا الى حدٍ 

البحار، إال ان االخيرة رفضت االنصياع للتأثيرات االوروبية، وذلك سوغ على ما 
بعد ان يبدو ما كتبه جون هاي السفير االمريكي في لندن، حتى قبل اندالع الحرب 

لمس مظاهر الموقف البريطاني الجديد، فضًال عن السلوك الرسمي الحكومي. فقد 
ان حالة المشاعر هنا حيال الواليات يقول: " ١٨٩٨دن عام نكتب السفير هاي من ل

المالكة وطبقًا للعادات والتقاليد،  فاألسرة…المتحدة االمريكية، هي افضل مما عرفته
الحياد، ولكن حتى بينها، فلم اجد سوى مشاعر  بدت حذرة جدًا من خرق قواعد

(. ومثل هذا المعنى ينسحب على موقف زعماء الحزبين)196F٢("االحترام والتقدير
197F

، حتى )٣
ان أي تحالف اوروبي عدائي موجه  بعد من ذلك، عندما قال: "أ ان هاي قد ذهب

ل الينا، فأن الواليات المتحدة، بمقدورها الحصول على مساندة عملية من قب
 .)198F٤("البحرية البريطانية اذا اردنا ذلك

امريكية بعد الموقف البريطاني من -كيف نظر االمريكيون للعالقات االنكلو     
 االسبانية؟-الحرب االمريكية

-وجد الشيخ لودج التأييد البريطاني لواليات المتحدة في الحرب االسبانية     
امريكية. والتي جاءت نتيجة حتمية -النكلواالمريكية أمرًا مفرحًا، وبدأ يدعو للسيادة ا

على الماليين التي تتكلم اللغة الفكاره العنصرية والتي طالما جعلته يدعو قائًال: "

                                                           
(2)Ibid. 
(3) Allen, op.cit, P. 92. 
(4) Ibid. 
(5) Beal, op.cit, P. 92. 
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االنكليزية في جميع ارجاء في االرض، ان يتجهوا اآلن نحو الصداقة واالتحاد 
 .)199F١("…الذي كان ممكنًا قبل ثالثمائة عام

سكوسونية التي -لتقي مع دعاة الجامعة االنكلوتودج مما الشك فيه، ان دعوة ل     
االسبانية متمثلة -سبق االشارة اليها، والتي برزت بأجل صورها في الحرب االمريكية

 بالموقف البريطاني.
امتاز بدوره الريادي في  اما جون هاي سفير الواليات المتحدة في لندن، والذي     

عبر عن امتنانه الشديد للموقف البريطاني  امريكية، فقد-تطوير العالقات االنكلو
ان بريطانيا هي الدولة االسبانية بعد نهايتها إْذ قال: "-المتميز في الحرب االمريكية

فالود …االوروبية الوحيدة التي لم تظهر لنا عواطف مناوئة على نحو معلن
في وقد لمستها اينما ذهبت، ليس فقط …والتعاطف لهذا البلد، بدت قضية جوهرية

 .)200F٢("الصحف، وانما في المحادثات الخاصة ايضاً 
غ السياسة صبوعمومًا، فأن هاي انما يؤكد على الطابع الرسمي والشعبي الذي      

االسبانية، وألبراز الموقف البريطاني لتعزيز -البريطانية حيال الحرب االمريكية
ه بهذا الفضل قائًال: لم يتواَن عن اعتراف مامريكية، ودفعها لألما-العالقات االنكلو

ولسوف لن انسى، وكذلك الشعب االمريكي، الموقف البريطاني إبان الحرب "
االسبانية، وكلنا يعرف بأنه قد ساهم في انقاذنا من فرص خطرة -االمريكية

 .)201F٣("الصطفاف اوروبي ضدنا
االسبانية التي ازاحت الحجاب، -ماذا غير الحرب االمريكيةأما ماهان فقال: "     

الذي منع المجتمعات الناطقة باللغة االنكليزية من الرؤية على نحٍو موحد، 
الموقف البريطاني بالقول:  ل. اما الشيخ االمريكي مون فقد حل)202F٤("وبمنظور واحد

                                                           
(1)  Widonor, op.cit, P. 19. 
(2) Quoted in: Beal, op.cit, P. 92. 
(3) Quoted in: Ibid. 
 
 
 
(1) Quoted in: Beal, op.cit, P. 92. 
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االسبانية، إال إن عواطفها -التزمت بريطانيا موقف الحياد في الحرب االمريكية"
 .)203F١("ومشاعرها كانت مع الواليات المتحدة

بعد اآلن سياسة  اتأسيسًا على ما تقدم، توجب على روزفلت واصداقائه، ان يبدأو      
مشتركة، وهي  مصالح لواليات المتحدة وبريطانيالخارجية مبنية على االعتقاد أن 

في تشرين الثاني  Arthur Leeمصالح جوهرية حقًا، وقد كتب روزفلت الى ارثر لي 
[الشعبين االمريكي والبريطاني] بشكل كبير، ليس وانهما لمتقاربان ، يقول: "١٨٩٨

مجرد برابطة الدم، ولكن في المشاعر (المبادئ)، وأكثر أي شعب آخر في 
وعلى اية حال، فأنهما قريبان من بعضهما في االفكار السياسية …العالم

 .)204F٢("واالجتماعية وفي الشكل والنظام الحكومي
ن بلده وبريطانيا بدوافع عرقية واجتماعية ان تعليل الرئيس روزفلت للتقارب بي     

االسبانية. بل -وثقافية هي امٌر حتمي سوغ الموقف البريطاني تجاه الحرب االمريكية
االمريكي داللة -ذهب روزفلت ابعد من ذلك فقد رأى االخير في التعاون البريطاني

 واضحة على ان المدنية والتقدم والحضارة تقترن بهذا التعاون.
امريكية، النتيجة -نجانب الحقيقة اذا ما قلنا، ان ازدهار الصداقة االنكلو ال     

االسبانية، وبخاصة َبعَد ان ظهر دور االنكلوفيلز -األهم للحرب االمريكية
Anglophiles )205Fوجودهم التاريخي  من رغمعلى ال، والذين يكنون الود لبريطانيا، و )٣

ن منهم استغلوا الموقف البريطاني االخير إالقديم في الواليات المتحدة االمريكية، ف
هذه الحرب، لمحاولة تأصيل فهم استمرارية الصداقة االمريكية حيال بريطانيا من 
الجمهور االمريكي، وبال ريب، ان مثل هذا الفهم، يتوجب ان يصبح كثيفًا في 

 امريكية، ُبغية بلورة موقف متقارب-ظروف االزمات التي تنتاب العالقات االنكلو

                                                           
(2) Quoted in: Dementyev, op.cit, P. 134. 
(3) Quoted in: Beal, op.cit, P. 94.   
(4)Brinton, op.cit, PP. 229-233. 
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جزءًا حيويًا في موقف الرأي العام الذي يشكل بدوره اداة  لكونه ؛حيال ما يحصل
 ضاغطة على السلطة التشريعية في الواليات المتحدة.

انا في رسالة من الرئيس روزفلت الى ملك بريطانيا اداورد السابع جاء فيها: "ف     
نا فحسب، وانما من اتفق معك تمامًا حول اهمية تأكيد التعاون ليس من اجل بلدي

اجل الشعوب الحرة في العالم المتمدن، والنمو المضطرد للصداقة والتفاهم بين 
وان واحدًا من االشياء المرضية ما حدث في …الشعوب الناطقة باللغة االنكليزية

ون المشترك بين االعقد االخير من نمو الشعور المفعم بالنية الصادقة من اجل التع
 .)206F١("وبين بريطانيا العظمىالواليات المتحدة 

االسبانية قد فتح -صفوة القول، ان الموقف البريطاني من الحرب االمريكية     
صفحة جديدة في سجل العالقات بين البلدين، وان البريطانيين بموقفهم المنحاز 
للواليات المتحدة سمحوا لألخيرين بجني مكاسب مهمة أهلتهم الن يكونوا في مصاف 

 ى.الدول الكبر 
ولكن ثمة سؤال فرض نفسه بعد اشهر قالئل من هذه الحرب، ُترى كيف تعامل      

االمريكيون مع بريطانيا اثناء شن االخيرة حربها على شعب البوير في جنوب افريقيا 
؟ هل كان الموقف االمريكي من حرب البوير متوازنًا مع موقف بريطانيا من الحرب 

صالح رأي آخر؟ والى أي مدى تطابق او تباين االسبانية ام كان للم-االمريكية
الموقفين الرسمي والشعبي االمريكي؟ واذا كان الموقف االمريكي مؤيدًا للبريطانيين 

 فما العوامل التي دفعت الواليات المتحدة الى تأييد بريطانيا في حربها ضد البوير؟
بوير بريطانيا والسؤال األهم كيف دفعت مواقف الدول االوروبية من حرب ال     

 بالبحث عن تحالف مع الواليات المتحدة االمريكية.
 

                                                           
(1) Link & Leary, op.cit, Doc.No-5, P. 69. 
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علـــى الـــرأس الجنـــوبي مــــن  ١٦٥٢فــــي عـــام  نـــزل قرابـــة المائـــة مهـــاجر هولنـــدي     
أفريقيا والمعروف برأس الرجاء الصالح، واستوطنوا في مكـان ُعـرف بمسـتعمرة الكـاب، 

ثـــم ســـرعان مـــا أخـــذ المجتمـــع الصـــغير تحـــت رعايـــة شـــركة الهنـــد الشـــرقية الهولنديـــة، 
مـــن هولنـــدا، وقـــد اطلـــق علـــى  Huguenotsبقـــدوم الفرنســـيين الهكنـــوت وذلـــك  يـــدبالتزا

. غيـــر ان اســـتبداد الشـــركة Boersاســـم الفالحـــين او البـــوير  اُألَولهـــؤالء المســـتوطنين 
وسوء ادارتها قاد الى وقـوع سلسـلة مـن احـداث التمـرد والعصـيان ضـدها، وكـان آخرهـا 

(١٧٩٥فـــي عـــام  حـــدثمـــا 
0F

بوصـــفها تعمرة الكـــاب الســـتراتيجية . ونظـــرًا ألهميـــة مســـ)١
قاعدة لتموين السفن االوروبية المتجهـة صـوب المحـيط الهنـدي والشـرق االقصـى، فقـد 

-ة، وٕابــــان الحــــروب النابليونيــــ١٨٠٦احتلــــت القــــوات البريطانيــــة المســــتعمرة فــــي عــــام 
(١٨١٤) وعنــدما انعقــد مــؤتمر فينــا عــام ١٨١٤-١٨٠٤االوروبيــة (

1F

ة غألعــادة صــيا )٢
هولنــــدي حيــــال -االنكلــــو  تقــــرر تســــوية الخــــالفواقــــع السياســــي االوروبــــي، خارطــــة ال
رط ان تــدفع بريطانيــا مبلغــًا مقــداره ســتة باالســتيالء البريطــاني عليهــا، واشــتُ  ؛المســتعمرة

ماليين جنيه استرليني (بـاون) لهولنـدا، مقابـل تنـازل االخيـرة عـن المسـتعمرة لبريطانيـا، 
(١٨٠٦ة منذ عام وبذلك غدت الكاب مستعمرة بريطاني

2F

٣(. 
الــذي اصــدرته الحكومــة البريطانيــة، كــان نقطــة  ١٨٣٤ان قــرار الغــاء الــرق عــام      

ـــرَّ بشـــكل فعـــال علـــى اقتصـــاديات البـــوير، العتمادهـــا  ـــاريخ البـــوير، إْذ أث تحـــول فـــي ت
، ١٨٣٩اسلوب الرق في الزراعة وتربية الماشية األمرالذي دفعهم الى الهجرة في عـام 

ن مســـتعمرة الكـــاب، الـــى داخـــل مجاهـــل افريقيـــا، وعنـــد وصـــولهم نهـــر نحـــو الشـــمال مـــ
قســـموا جمـــاعتين: االولـــى، اســـتقرت هنـــاك وشـــيدت مســـتعمرة اورانـــج الحـــرة، ناالورانـــج ا

(واالخـــرى نزحـــت شـــرقًا، ونزلـــت فـــي الناتـــال
3F

ـــا)٤ ـــبالد و . ازاء هـــذه الهجـــرة، ق م ســـكان ال
                                                           

(1) Steven, F.T., Complete History of the South Africa War 1899-1902, (London, 
N.D), p. 10. 

 :زيد من التفاصيل عن مؤمتر فينا مل)٢(
، ص ٢٠٠٤، رسالة ماجستري غري منشورة، كليـة الرتبيـة (ابـن رشـد)، جامعـة بغـداد، ١٨١٥زيدان الشويلي، مؤمتر فينا 

 .٤٧-١٣ص
(3)Walker, Eric A., Ahistory of South Africa, (NewYork, 1947), P. 35.  
(1)Selby, John Millin, A Shorty History of South Africa, (London, 1973), P.35. 
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البدائيـة، البـوير، ودخـل الطرفـان بيلي، والزولو، باسـلحتهم -االصليين من قبيلتي الماتا
ـــى انتصـــار البـــوير، واعالنهـــم تأســـيس  ١٨٣٨معـــارك طاحنـــة فـــي عـــام فـــي  قـــادت ال

(١٨٣٩جمهوريـــة الناتـــال عـــام 
4F

. ولـــم تنتظـــر القـــوات البريطانيـــة طـــويًال، إْذ اســـتغلت )١
، وضــمها الــى ١٨٤٣الحــرب بــين البــوير وقبائــل البــانتو لتحتــل مســتعمرة الناتــال عــام 

ريطــاني، ممــا دفــع البــوير الــى عبــور نهــر الفــال والنــزوح مجــددًا نحــو الشــمال، التــاج الب
هــــــذه  تميواالســـــتقرار فـــــي االراضـــــي المحصـــــورة بــــــين نهـــــري االورانـــــج والفـــــال. وُســـــ

(المسـتعمرات الترنسـفال أي عبــر الفـال
5F

(النهــر)، غيـر ان اطمـاع بريطانيــا لـم تتوقــف  )٢
ين نهـري اورانـج والفـال. وبعـد نزاعـات في جنوب افريقيا والسيما المنـاطق المحصـورة بـ

تحــــت تســــمية جمهوريــــة  ١٨٥٢طويلــــة، اعترفــــت بريطانيــــا باســــتقالل الترنســــفال عــــام 
(١٨٥٤جنوب افريقيا، وجمهورية االورانج الحرة عام 

6F

٣(. 
مـا هـي دوافـع حكومـة ابيـردين االئتالفيـة  وان هذا االعتراف يثيـر التسـاؤل اآلتـي:     

التـــي )، ١٨٥٥كـــانون الثـــاتي  ٣١-١٨٥٢كـــانون االول  ٢٨(المحــافظون واالحـــرار) (
 لألعتراف بحكومتي الترنسفال واالورانج؟دعت 
ــــى       ــــع روســــيا للســــيطرة عل ــــة حينــــذاك والمتمثلــــة بتطل يبــــدو ان التعقيــــدات االوروبي

(المضايق العثمانية
7F

ربمـا كانـت  ١٨٥٦-١٨٥٣والبلقان، ومن ثم نشوب حرب القرم  )٤
شـــــجاعة البـــــوير فـــــي تصـــــديهم لقـــــوات  ذا اذا أخـــــذنا بالحســـــبانهـــــ. وراء تلـــــك الـــــدوافع

لغايــة العقــد  ان بريطانيــا لــم تعــرالقــول،  نــايمكنو البريطانيــة، وتكبيــدهم خســائر فادحــة. 
الســـادس مـــن القـــرن التاســـع عشـــر أيـــة اهميـــة اقتصـــادية لهـــذه المنطقـــة، ولعلهـــا كانـــت 

المــاس بكثــرة، فــي مقاطعــة تكلــف الخزينــة البريطانيــة امــواًال طائلــة. غيــر ان اكتشــاف 
جعلـت هـذه المنطقـة ، ١٨٦٩كمبرلي التابعة لجمهورية جنوب افريقيـا [الترنسـفال] عـام 

                                                           
(2)  Walker, op.cit, PP. 54-55. 
(3)  Steven, op.cit, PP. 10-11. 
(4)  Bloem Fontein Convention, Plumb, op.cit, Vol.1, PP.2522-2524. 

 ملزيد من التفاصيل عن املضايق العثمانية.  )٤(
فور والــدردنيل، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الرتبيــة (ابــن رشــد)، امحــد نــاطق العبيــدي، املضــايق العثمانيــة البســ  

 .٢٠٠٣جامعة بغداد، 
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اهميتها السـتراتيجية  -جنوب افريقيا–، على الرغم من فقدانها تحظى بأهمية اقتصادية
(نفسهألفتتاح قناة السويس في العام 

8F

١(. 
الزولـــو قـــاد الـــى نشـــوب تمـــرد  البـــوير ن الضـــم المتواصـــل ألقـــاليم جديـــدة، وقمـــعإ     

داخلــي بزعامــة كيتيــوابر، بيــد ان الحكومــة البريطانيــة تمكنــت مــن اعــادة ســيادتها علــى 
(١٨٧٧الترنســفال فــي عــام 

9F

. وخــالل زيارتــه مدينــة جوهانســبرغ، اعلــن الســير كارنيــت )٢
ليمـًا ان الترنسـفال سـيبقى اقوونسلي الذي عين مندوبًا ساميًا على حكومة الترنسـفال "

ـــوير )10F٣("بريطانيـــًا، مادامـــت الشـــمس تشـــرق . وفـــي الســـياق نفســـه، ســـافر زعمـــاء الب
وابلغــوا شــكواهم الــى الســير  ١٨٧٩كروجــر وجــوبر وبريتوريــوس الــى بريطانيــا فــي عــام 

 ١وزيــر المســتعمرات البريطانيــة ( Sir Micheel Hiks-Beachميخائيــل هســكس بــيج 
-١٨٧٤شــباط  ٢٠ئيلــي الثانيــة () فــي حكومــة دزرا١٨٨٠نيســان  ١٨-١٨٧٨شــباط 

(وعدهم بالنظر فيها إذْ )، ١٨٨٠نيسان  ١٨
11F

٤(. 
اعــالن زعمــاء البــوير  فقــرران الوعــد البريطــاني دون طائــل،  اوفقــًا لمــا تقــدم، بــد     

، فعــدت الحكومــة ١٨٨٠االســتقالل مــن جــانبهم فــي الســادس عشــر مــن كــانون االول 
دارة البريطانيــة فــي االقلــيم، لــذا ســارعت البريطانيــة، اعــالن االســتقالل تمــردًا علــى اال

صــدت لهــا تاعــالن االحكــام العرفيــة، وارســلت قــوة صــغيرة الحجــم لقمــع التمــرد، فالــى 
قوات من البوير بأمرة جـوبر، فاشـتبكت معهـا بمعـارك عـدة، وكـان الظفـر فيهـا لصـالح 

 Marten Wesel بريتوريــوس ويســل مــارتن )الــرئيس(قــوات البــوير، وذلــك مــا حمــل 

Pretorious )علـــى التفكيـــر باســـتثمار  )١٨٨٣نيســـان  ١٥-١٨٨٠كــانون االول  ١٣
(الظرف اليقاف القتال وعرض مطالبه على االدارة البريطانية

12F

٥(. 
برسـالة الـى قائـد القـوات البريطانيـة فـي الكـاب الجنـرال  بريتوريوسبعث (الرئيس)      

ربــة القــوات البريطانيــة، ا، بــأن غــرض البــوير ال يكمـن فــي مجــرد محاهــكـولي، يعلمــه في
 هاوانمــــــــــــــــــــــا ان تفهــــــــــــــــــــــم االدارة البريطانيــــــــــــــــــــــة مطــــــــــــــــــــــالبهم، واقتــــــــــــــــــــــرح عرضــــــــــــــــــــــ

                                                           
(1)  Walker, op.cit, P. 73. 
(2)  Proclamation Annexing the Transval Treaty, 1877, Plumb, Pcit, Vol.1, 
PP.2524-2529. 
(3)  Quoted in: Steven, op.cit, P. 11. 

 . ٣٢٦، ص١٩٠٠لطاهرة، أبريل (نيسان) ا، ٤٩ دا واسبا،ا، املطت ( (ةلة)، اللحرب الرتنسفا ) ٤(
(5)  Walker, op.cit, P. 117. 
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علــــى لجنــــة للتحكــــيم مــــن اجــــل النظــــر والبــــت فيهــــا. رد الجنــــرال كــــولي علــــى رســــالة  

) سـاعة، ٤٨، مشترطًا تخلي البـوير عـن اسـلحتهم فـي غضـون مـدة امـدها (بريتوريوس
(حكـــيمقبـــل النظـــر فـــي عـــرض مطـــالبهم علـــى لجنـــة الت

13F

، غيـــر ان وصـــول الـــرد الـــى )١
، عـــزم الجنـــرال كـــولي علـــى مباغتـــة البـــوير فقـــرَّ (الـــرئيس) ، جـــاء بعـــد انقضـــاء المـــدة، 

بهجوم حاسم، حشد له قوة قوامها خمسمائة رجـل، وبالفعـل فقـد قـاد الجنـرال القـوة لـيًال، 
شــباط  ٢٧فجــرت صــباح يــوم  ،البــوير اثــرهم اقتفــىونــزل بهــا عنــد تلــة ماجوبــا، حيــث 

قتـــل ممعركـــة ضـــارية بـــين الجـــانبين، انتهـــت بهزيمـــة القـــوات البريطانيـــة، بعـــد  ١٨٨١
قائدها الجنرال كولي، وتكبيدها خسائر في االرواح بلغـت قرابـة مئتـين وثمـانين مـا بـين 

(قتيـــل وجـــريح
14F

لبريطانيـــة، ان يتـــولى الســـير افلـــن قيـــادة ا. وحـــين ارتـــأت وزارة الحربيـــة )٢
لبـــوير مـــن جديـــد. انتقـــد رئـــيس الحكومـــة الليبراليـــة الثانيـــة القـــوات البريطانيـــة لمحاربـــة ا

ان بقـــــاء  وأوضـــــح) هـــــذا الـــــرأي، ١٨٨٥حزيـــــران  ٩-١٨٨٠نيســـــان  ٢٨غالدســـــتون (
السيادة البريطانية على االقليم (الترنسفال) رهن بضمان حرية المستوطنين البيض في 

د الجـراء هّـا ممـماالقليم، دون تحايـل علـى بقيـة السـكان، وعـرض الهدنـة علـى البـوير، 
(مفاوضات سـالم بـين الجـانبين اثمـرت عـن توقيـع اتفاقيـة بريتوريـا

15F

٣( Convention of 

Pretoria )16Fومن أهم مـا ورد فيهـا: ان تكـون السـيادة لبريطانيـا ١٨٨١آب  ٣في ( )٤ ،(
العظمى في شؤون الترنسفال، فيما اشار بند (آخـر) الـى ضـرورة تواجـد مقـيم بريطـاني 

ه الحــق باســتدعاء القــوات البريطانيــة لحمايــة ســكان الــبالد االصــليين. فــي الترنســفال، لــ
كمـــــا نـــــص (احـــــد) البنـــــود، علـــــى عـــــدم الممانعـــــة فـــــي اســـــتيطان رعايـــــا االمبراطوريـــــة 
ـــدتهم.  البريطانيـــة، وان كـــل اجنبـــي يســـتوطن بالدهـــم، يعاملونـــه كمـــا يعملـــون ابنـــاء جل

ة واحـدة فـي الـبالد. ووقـع ومنح (بند) آخـر، حقـوق االنتخـاب للمسـتوطن بعـد إقامـة سـن

                                                           
 .٣٢٧املطت (، املصدر السابق، ص  )١(

(2)  Steven, op.cit, PP. 11-12. 
 من اجلدير بالذكر ان املؤرخني الربي انيني ي لطون على هذه الواقعة حرب البوير االوىل.

 وتسمى يف بعض االحيان (اتفاقية ماجوبا) من قبل عدد من املسؤولني الربي انيني. ) ٣(
Selby, op.cit, P. 39.  
(4)  Steven, op.cit, PP. 11-12. 



 رامريكية خالل حرب البوي-اطراد تقدم العالقات االنكلو                                          الفصل الرابع

 ٢٤٠ 

هـــذه المعاهـــدة عـــن بريطانيـــا الســـير أفلـــن، فيمـــا وقعهـــا عـــن البـــوير كروجـــر، وجـــوبر 
(١٨٨١آب  ٣وبريتوريوس في 

17F

١(. 
ان قــراءة متأنيــة لمــا ورد فــي االتفاقيــة، ســتظهر علــى نحــو جلــي، ان بريطانيــا قــد      

كل مـن اشــكال االدارة تمكنـت مـن اعـادة بســط سـيادتها علـى االقلـيم، مقابــل االقـرار بشـ
 مـن رغمعلى الان قبول البوير بها  الذاتية المحدودة الصالحيات للبوير.واغلب الظن،

نصـــرهم العســـكري فـــي ماجوبـــا علـــى القـــوات البريطانيـــة، هـــو لكســـب الوقـــت مـــن اجـــل 
وحمــل الحكومــة البريطانيــة علــى االقــرار  االعــداد لفــرض مطلــبهم فــي االســتقالل التــام،

 به.
ــــــى وبنــــــاءً       ــــــرئيس) كروجــــــر مــــــا عل            Paulus Kruger تقــــــدم، فقــــــد تــــــرأس (ال

ـــا فـــي العـــام ) ١٩٠٢مـــايس  ٣١-١٨٨٣نيســـان  ١٦( ـــى بريطاني ـــارة ال ـــام بزي ـــدًا، وق وف
ـــــ١٨٨٤ ـــــث التقـــــى الوفـــــد ب لوزير البريطـــــاني لشـــــؤون المســـــتعمرات فـــــي حكومـــــة ا، حي

زيــــران ح٩-١٨٨٢كــــانون االول  ١٦( Earl of Derby غالدســـتون، ايــــرل دربـــي
)، وبعــد محادثــات جــرت فــي لنــدن، اتفــق الجانبــان علــى ابــرام معاهــدة جديــدة، ١٨٨٥

(١٨٨٤شــباط  )٢٧(فــي  LondonTreatyعرفــت بأســم معاهــدة لنــدن 
18F

. وفيهــا تقــرر )٢
ان تعيد الحكومة البريطانية مقاطعتي (ستارند وجـوش النـد) الـى جمهـوريتي الترنسـفال 

الداخليـة بنفسـها، مـا عـدا الشـؤون الخارجيـة التـي  واالقرار بان تدير الجمهورية شـؤونها
ؤون المســتعمرات، وفــي مقابــل شــعبــر وزارة  اوكلــت ادارتهــا الــى الحكومــة البريطانيــة،

ذلــك، تتعهــد حكومــة (الــرئيس) كروجــر، بمــنح االجانــب القــاطنين فــي الترنســفال، حريــة 
(االقامة واالتجار، واحاطتهم بمعاملة حسنة

19F

٣(. 
(ورد فـي معاهـدة لنـدن وعليه فأن مـا     

20F

، ُيعـد مكسـبًا لوفـد الجمهوريـة، الـذي، علـى )٤
ما يبدو، قد احسن اختيار توقيت الزيارة. فالحكومة البريطانية بدت منشغلة فـي تثبيـت 

                                                           
(1) Convention of Pretoria 1881, Plumb, op.cit, PP.2535-2543. 
(2)  Porter, A.N, The Origins of the South Africa war, Joseph Chamberlain and 
Diplomacy of Imperialism 1895-99, (Manchester University Press, 1980), P.37. 
(3) Ibid, P. 37. 

اىل ترسيم حدود الرتنسفاا، لذا فأن هذا البند كـان مانعـاً ألمـاا البـوير، ١٨٨٤اشارت (احدى) بنود معاهدة لندن  )٤(
املستعمرات يف جنـوب افريطيـا، وهـذا مـا سـنالحظه يف شـهر تشـرين الثـاين الذين كان يرومون التوسع على حساب باقي 

 Charles =عنــدما حســـمت قــوة بري انيـــة قوامهــا اربعـــة االف جنـــدي بري ــاين، بـــأمرة الســري جـــارلس وارن ١٨٨٤
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لبحـر االحمـر اوجودها في شـمال شـرق وجنـوب شـرق افريقيـا للـتحكم بمـداخل ومخـارج 
الثالـث  الكسـندرجي لروسيا فـي عهـد المؤدي الى الهند من جهة ومراقبة السلوك الخار 

ـــول ١-١٨٨١أذار ٣( ) حيـــال آســـيا الوســـطى والشـــرق االقصـــى مـــن جهـــة ١٨٩٤ أيل
شـــبه القـــارة  الـــىأخـــرى، ومـــن ثـــم فـــأن انتقـــال االهميـــة الســـتراتيجية مـــن جنـــوب افريقيـــا 

 ا، قــد بــرر ١٨٦٩افتتــاح بــرزخ الســويس و الهنديــة، حيــث تتمركــز المصــالح البريطانيــة. 
المرونة التـي تعاملـت بهـا الحكومـة البريطانيـة مـع مطالـب وفـد جمهوريـة  الى حد كبير

 الترنسفال.
االهمية الستراتيجية لجمهورية جنوب افريقيا، نتيجة انتقال خط  تتراجع لقد     

رأس الرجاء الصالح،  منالمالحة البحري الذي يربط بين بريطانيا واوربا، وبين الهند 
من  دفي اقليم الران ١٨٨٦الذهب عام  اكتشافولكن  الى باب المندب، والسويس،

حتى ،مدعاة لتهافت االجانب، وجلهم من الرعايا البريطانيين اصبحالجمهورية 
اصبحت جوهانسبرغ مدينة كبرى، اذ ارتفع عدد سكانها من ثالثة اآلف نسمة الى 

  )، واصبحت تشارك بنسبة الـ   ١٨٩٦-١٨٨٦مئة الف نسمة في مدة عشر سنوات (
(لذهب في العالمامن الناتج السنوي االجمالي النتاج 

21F

الوقت،  مرور. لذا، ومع )١
على ين االجانب، ومع ذلك، و يعدنصبح مركزًا الستقطاب الرساميل االجنبية والمُ أ
لضرائب التي اكثافة التواجد االجنبي في الجمهورية، ومساهمتهم في دفع  من رغمال

كانوا  الوافدين الجدد لمالي الحكومي، إال انالريع امن  ٤/٥كانت نسبتها تشكل 
(نهم في المجالس البلدية والنيابيةعيفتقرون لمن يمثل مصالحهم، او ينوب 

22F

٢(. 
كان موقف حكومة الترنسفال حيال هذا (الحق) يتسم بالتشدد، حيث نقل عن      

وقد نحن السابقون في استيطان هذه البالد، لرئيس كروجر انه قال بهذا الشأن: "ا
القول موجهًا كالمه الى الوافدين: "غير ان هذه ب". واستطرد مهرنا استقاللها بدمائنا

                                                                                                                                                                      
Warren=  ع الرتنسفاا انتهاكات البوير يف بيثونا الند، وأجربتم على احرتام احلدود املثبتة وفق معاهدة لندن، مما دف

 لالنسحاب حنو الغرب، وتوسيع حدود مستعمرة روديسيا الربي انية صوب الشماا. ينظر:
Ensor, R.C.K, England 1870-1914, (Oxford, 1969), P. 227. 
(1)  Porter, op.cit, PP. 45-46. 
(2)  Steven, op.cit, PP. 11-12. 
 
 

١    
٤ 
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البالد بالدنا، فاذا قدمتم من اجل البحث عن الثروة، فهذا االمر يدخل ضمن ما 
نقرره نحن، فال اصوات وال حقوق لكم، ولسوف نفرض عليكم الضرائب مقابل ما 

لقسم االكبر مما تكسبونه إلينا. ان رضيتم بذلك، تكسبون من التعدين، وبذلك يرد ا
. ومع "فأبقوا في بالدنا على الرحب والسعة، وٕاال فأخرجوا من بالدنا واتركونا لشأننا

 مما جعل، الى االراضي الجديدة ذلك، كان االجانب (االوربيون) يفضلون القدوم
قرروا  فطالماعهم، ة التعامل مدالمجيء، مبررًا لش علىعد اصرارهم يالرئيس كروجر 

(ذلك بمحض ارادتهم، فقد توجب عليهم تحمل عواقب المجيء
23F

. في حين ذهبت )١
لقد كان بمقدور حكومة تقارير وزارة شؤون المستعمرات البريطانية الى القول: "

الترنسفال ان تحول دون قدوم الوافدين اليها، اما وقد سمحت بذلك، فقد توجب 
التقاطع بين  وعلى هذا فقد بدت صورة، )24F٢("لعدلعليها، ان تعاملهم بشيء من ا

 .جليًة ال لبس فيهاالرؤيتين الترنسفالية والبريطانية حيال (حقوق) الوافدين السياسية، 
حول قضيتين حيويتين: االولى، ان  وبناًء على ما تقدم تركز االهتمام البريطاني     

قيا، وبدت االقاليم والدول جمهورية الترنسفال اصبحت الدولة االغنى في جنوب افري
المحيطة بها، متلهفة لالتجار معها، حتى ان الرئيس كروجر حاول عزلها عن 
غيرها، بأقامة الحواجز الكمركية على مداخلها الحدودية، وأمست جل تجارة 

يالغوا في مستعمرة موزمبيق البرتغالية. لقد كان غنى دالجمهورية عن طريق خليج 
وتنامي اعتقاد رسمي مفاده: ان السيطرة على الثروة العظيمة  ورلظهالجمهورية مبررًا 

من اجل تلبية حاجات المستعمرات في جنوب افريقيا، يمثل ضرورة في الترنسفال 
(وحاجات االمبراطورية برمتها

25F

، والثانية، ان السلطات الحكومية في الجمهورية )٣
 Troubleقلية مشاكل كانت تنظر الى االجانب المقيمين فيها، على انهم مجرد أ

Minority وال حقوق سياسية لها، مثل حق التصويت او الترشيح لعضوية المجالس ،
فداحة الضرائب المفروضة عليهم، وسوء المعاملة،  من رغمعلى الالبلدية والنيابية، 

ن منح الحقوق السياسية إومن ثم، وعلى وفق ما كان يعتقده الرئيس كروجر، ف
                                                           

 . ٨٠٨، ص ١٨٩٩نوفمرب (تشرين الثاين)  ١، الطاهرة، ٢٣ حرب الرتنسفاا، املطت (، اللدعن: نطالً  ) ١(
(2)  Filed, Laurence M., The Forgotten War, (London, 1979), P. 27. 
(3)  Brich, R.G, Britain and Europe 1871-1939, (Oxford, 1970), P. 74. 
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 ٢٤٣ 

لرعايا البريطانيين، سيخل بمعادلة التوازن بينهم وبين البوير، وجلهم من ا لالجانب،
ويمهد الطريق امامهم من اجل السيطرة على الجمهورية، والذي سيكون بالنتيجة في 

(منفعة زعماء الكاب
26F

١(. 
وفي غضون ذلك، وفي مستعمرة الكاب بالتحديد، ظهر شاب في مقتبل العمر      

، وكان رودس هذا مؤمنًا متحمسًا لسمو )Cecil Rhodes )27F٢يدعى سيسيل رودس 
سكسون في العالم، ومن ثم برسالة االمبراطورية البريطانية. وتوافقًا -وسيادة االنكلو

مع نزوعه االستعماري العنصري، فأنه وجد في جنوب افريقيا المفتاح، ألن اتحادها 
لقارة برمتها. سيكون الخطوة االولى نحو توسيع نطاق الحكم البريطاني ليشتمل على ا

وتحقيقًا لذلك، تطلع لتشييد سكة للحديد تمتد من مستعمرة الكاب حتى تصل الى 
القاهرة، على ان تكون تغطية االنفاق المالي القامة هذا المشروع من ثروة جنوب 

 South Africaشركة جنوب افريقيا  ١٨٨٧افريقيا الوفيرة. لذا، فقد اسس في عام 

Company دة مبأمتياز البحث عن الماس في المنطقة المت ١٨٨٨، وظفر في عام
بين لوبينغوال حتى قلب ماتيلالند، وتسلمت الشركة موافقة الحكومة البريطانية على 

، وذلك قبل ان يشغل رودس بنفسه ١٨٨٩امها الداخلي في عام ظتأسيسها واقرار ن
(١٨٩٠منصب رئيس الوزراء في جنوب افريقيا بتاريخ لسابع عشر من تموز 

28F

٣( .
وفي الوقت نفسه، اخذت حدود المستعمرات البريطانية في الشمال الغربي تتوسع، 
حتى بلغت الزيادة في التوسع الحدودي قرابة ألف ميل، فأصبحت جمهوريتا البوير 
(الترنسفال واالورانج) بالنتيجة محاطتين بالمستعمرات البريطانية، ولم يتبق لهما أي 

(مستعمرة موزمبيق البرتغاليةو تعمرة الكاب البريطانية منفٍذ على البحر إال عبر مس
29F

٤(. 
                                                           

(1) Brich, op.cit, P.74. 
، وهو ابـن اسـط( سـرتاتفورد، أسـس امرباطوريـة بري انيـة ١٨٥٣حزيران  ٥رودس: رجل دولة ومايل بري اين، ولد يف ) ٢(

افريطيا، مسيت مستعمريت روديسيا الشمالية (زامبيا) وروديسيا اجلنوبية (زمبباوي) بامسه، اصبح عضواً يف برملان  يف جنوب
 :التفاصيل . للمزيد من ١٩٠٢آذار  ٢٦، تويف يف ١٨٩٠، ورئيس وزرائها عام ١٨٨١مستعمرة الكاب عام 

Millin, S.G., Cecil Rodes, (NewYork, 1937), PP.5-22.  
(3) Brich, op.cit, P. 76. 
 
 
 
(1)  Cheyney, E.P., Ashort History of England, (London, N.D.), P. 676. 
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 ٢٤٤ 

ن وتيرة انتاج الذهب في جمهورية الترنسفال قد تضاعفت عدة إومع ذلك، ف     
       ١٨٩٠. فقد بلغ انتاج الذهب في عام ١٨٩٧وعام  ١٨٩٠مرات ما بين عام 

      ١٨٩٢غرام)، وفي عام  ٢٨) أونسة (وحدة قياس انكليزية تعادل ٥٠٠,٠٠٠(
)، ١٢) والجدول ادناه رقم(٣,٣٤٠,٦٧٨( ١٨٩٧) اونسة وفي عام ١,٢١٠,٨٦٥(

(يوضح الدخل السنوي لخزانة جنوب افريقيا (بماليين الجنيهات االسترلينية)
30F

١(. 
١٨٩٧ ١٨٩٦ ١٨٩٥ 

٤,٤٨٠,٢١٧ ٤,٨٠٧,٥١٣ ٣,٥٣٩,٩٥٥ 
 

شراء المعدات ر موارد بالده المالية لتحديث الجيش بجاستثمر الرئيس كرو      
، واستقطب الوافدين الهولنديين للعمل في االعسكرية الباهضة االثمان من الماني
في تفعيل مناهضة الرعايا البريطانيين  أسهمقطاعات الخدمة المدنية، األمر الذي 

في البالد. فال عجب ان جعلت سياسة تعزيز قدرات البالد الدفاعية واالنفتاح على 
اصة المانيا من كروجر محط االماني واالمال القومية ألمة الدول االوروبية وبخ

(البوير
31F

٢(. 
عندما شغل جوزيف شامبرلن وزارة شؤون المستعمرات في حكومة سالزبوري      

) تطلع ألقامة اتحادات وثيقة في ١٩٠٢تموز  ١١-١٨٩٥المحافظة الثالثة (حزيران 
، الفكرة التي ناصرها بحماس عموم االمبراطورية البريطانية، واتحاد جنوب افريقيا

رودس، وهي الخطوة االولى بهذا االتجاه. وقبل هذا كان شامبرلن يعالج ثالثة انواع 
من المشاكل في جنوب افريقيا: اولها، مطالب رودس في بيثوناالند لتنفيذ مشروعه 

مي (العمالق). وثانيهما، النزاع مع كروجر بشأن التجارة عبر الترنسفال. وثالثهما، تنا
(التذمر وسط االجانب المقيمين في الرائد

32F

. وعد شامبرلن، في اطار التعامل مع )٣
من االرض للبدء في تنفيذ مشروعه، على ان  قمطلب رودس؛ بمنحه شريط ضي

الحتجاج هذا الوعد، إنما هو اظهار يكون ما وراء البيثوناالند. ومن المرجح، ان 
لتقوا بوزير فاكان من بينهم كاهاما الى لندن، قدم ثالثة منهم، و  إذْ زعماء البيثوالند، 

                                                           
(2)  Bourne, The Foreign Policy ,Vol.1, P.162.  
(3)  Ensor, op.cit, P. 277. 
(4) Porter, op.cit, PP. 50-55. 
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 ٢٤٥ 

شؤون المستعمرات شامبرلن، واعربوا عن امتعاظهم من مطلب رودس وشركة جنوب 
(تقرر ان تمنح الشركة حقوقًاأمنية في االرض المقطوعةو افريقيا، 

33F

. ومشكلة النزاع )١
عبر  مع كروجر، مردها، رغبة وميل االخير في ان تكون واردات وصادرات بالده

عند خليج ديالغوا  Lourenceo Marqueezمنصات الشحن لميناء لروانسو ماركيز 
بدًال من مستعمرة الكاب البريطانية، مما يعني بأن  ؛في مستعمرة موزمبيق البرتغالية

االخيرة ستفقد مصدرًا من مصادر دخلها المتأتي من الرسوم المفروضة على البضائع 
لى الترنسفال او الخارجة من االخيرة الى الخارج، حيث والسلع، القادمة من الخارج ا

شباط  ٢٧يعد ذلك خرقًا للبند الثالث من معاهدة لندن المبرمة بين الطرفين بتاريخ 
. وعليه لما كانت المعاهدة ماتزال سارية المفعول، فقد وجه شامبرلن بتاريخ ١٨٨٤

حكومة الرئيس كروجر ، انذارًا شديد اللهجة الى ١٨٩٥تشرين الثاني  الثالث من
-محذرًا من االستمرار بذلك، بعد ظهور أثار تطبيقه االقتصادية واالجتماعية (تموز

() في الكاب، فحمل ذلك كروجر الى العدول عن سياسته١٨٩٥تشرين الثاني 
34F

٢(. 
وفي اثناء ذلك، اخذت مشكلة الحقوق السياسية لالجانب في جوهانسبرغ، تتفاقم      

وقوع انتفاضة، حتى انها كانت موضع اهتمام سلف شامبرلن في من جديد، وتنذر ب
 ٢٤-١٨٩٤أذار  ٦( Georg Robensonوزارة شؤون المستعمرات جورج روبنسون 

) الذي عبر عن خشيته من وقوعها في جوهانسبرغ غداة حديثه مع ١٨٩٥حزيران 
 Sir H.Robensonالمندوب السامي الجديد لجنوب افريقيا السير هيراكليس روبنسون 

) خاصة، ان حكومة سالزبوري لم تبِد تعامًال ١٨٩٧نيسان  ٢١-١٨٩٥أيار  ٣٠(
حوالي خمس  ١٨٩٥، التي وقع عليها في شهر أب االحتجاجيةجديًا مع عرائضهم 

(ن الف مقيم منهميوثالث
35F

سالزبوري، في مواجهة تطورات –ن خطة شامبرلن إ. لذا، ف)٣
بين كروجر وبين المنتفضين. ويبدو ان  الموقف كانت تقضي القيام بدور الوساطة

له تصور آخر مفاده: حشد قوة كبيرة من الشرطة  الكاب كان ةرئيس وزراء مستعمر 
الخيالة بأمرة الدكتور جيمسون. لتأمين حق الشركة المكتسبة في االرض الممنوحة 

(جيمسون) بناًء على تعليمات رودس انتفاضة جوهانسبرغ من  دمن جهة، وان يقو 
                                                           

(1)  Ensor, op.cit, P. 228. 
(2)Porter, op.cit, PP. 50-55. 
(1) Ensor, op.cit, P. 229. 
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 ٢٤٦ 

اخرى وان كان عمل كهذا سيبدو موجهًا ضد الترنسفال التي تحتفظ بعالقات جهة 
Pسلمية مع بريطانيا

)
36F

١(
P. 

وعلى الصعيد نفسه ابرق المندوب السامي السير روبنسون الى وزير شؤون      
، يعلمه بنبأ ١٨٩٥المستعمرات شامبرلن بتاريخ السابع والعشرين من كانون االول 

Pوقوع االنتفاضة

)
37F

٢(
P. 

واغلب الظن، ان الدكتور جيمسون قد تلقى امرًا بالتحرك، فقاد قوة قوامها      
اربعمائة وسبعون شرطيًا من الخيالة بمعية ثمانية مدافع رشاشة وثالث قطع من 

(المدفعية، وكانت وجهته جوهانسبرغ عبر ممر مافيكنك الشمالي
38F

ان البوير  غير. )٣
يوم  في هم، ودارت معركة عند دورنكوبوا أثر فكانوا على دراية بهذا التحرك، فأقت

، تكبدت فيها قوات الشرطة بأمرة جيمسون خسائر ١٨٩٦الثاني من كانون الثاني 
كبيرة، بلغت ستة عشر قتيًال واربعة وثالثين جريحًا، مقابل عشر اصابات في 

، اجبر قوة الشرطة على االستسالم مقابل من ثمصفوف البوير بين قتيل وجريح، و 
(لى حياتهمالحفاظ ع

39F

٤(. 
وعلى العموم، فلم يدر بخلد وزير شؤون المستعمرات شامبرلن، من ان انتفاضة      

لمندوب السامي، فأبرق ا. عندما اعلمه بوقوعها ١٨٩٥ستحصل حتى كانون االول 
له طالبًا بأسم حكومة جاللة الملكة فكتوريا وقفها، غير ان الدكتور جيمسون رفض 

(المندوب السامي طلب شامبرلن المقدم عبر
40F

، وبالنتيجة فشلت االنتفاضة، اعلن )٥
–رودس استقالته من منصبه في اعقاب ذلك. وعلى وفق ما ورد في خطة شامبرلن 

(سلفاً  المشار اليهاسالزبوري 
41F

، فقد كلف المندوب السامي السير روبنسون للقيام )٦
                                                           

(1) Ibid.  
(2) Ibid.  
(4)  Chamberlion Dispatch on the Jameson Raid 1896, Plumb, op.cit, Vol.1, 
PP.2543-2544. 
(5) Ensore, op.cit, P. 233. 
 
 
(1)  Porter, op.cit, PP. 105-110. 

 :ملزيد من التفاصيل ) ٦(
Colonial Office Memorandum on South Africa, 26 March 1890, Bourne, The 
Foreign Policy, Vol.2 , Doc.No-123, PP. 437-439.  
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القوة المكلفة الم سبدور الوسيط بين كروجر وبين المنتفضين دون طائل، فبعد است
وستين رجًال من قادتها الى الترنسفال، وعرضوا  ةبقيادة االنتفاضة، جرى سوق ثالث

على المحكمة المختصة، فأصدرت بدورها احكامًا قضت بأعدام اربعة منهم وكان 
احكام أخرى بالسجن لمدة  تمن بينهم فرانك شفيق رئيس الوزراء رودس، فيما قض

تسع وخمسين رجًال، ودفع غرامة مالية عن كل واحد  بين السجن المؤبد بحق كانت
(منهم بقيمة الفين باون

42F

١(. 
اما موقف مجلس العموم البريطاني من الغارة، فقد شكل المجلس لجنة للتقصي      

والتحقيق في مدى تورط وزارة شؤون المستعمرات في هذه الغارة، ضمت نواب من 
ت، كامبل بانرمان، البوجر، واستغرق المعارضة الليبرالية (االحرار) مثل هاركو 

عملها خمسة اشهر، استمعت فيه لشامبرلن ورودس، وعدد من الشهود. ووضعت 
، الذي انتقد بقسوة رودس، وبرأت ساحة ١٨٩٧تقريرها الختامي في شهر تموز 

شامبرلن وزير شؤون المستعمرات. ومع ذلك، فقد كان فيها خلل. فوكالء الشركة، 
التحقيق، أفادوا أن برقيات مؤكدة ارسلت من لندن الى الكاب قبل  الذين اقلقهم سير

الغارة، تضمنت قرائن تفيد بتورط شامبرلن. فاللجنة نظرت في اربع واربعين برقية من 
وخمسين برقية، والبرقيات السبع الباقية، التي كانت تحمل ضمنًا ما يدين  ةاصل واحد

ن رودس نفسه، ولذلك فقد فشلت شخصيات الحدث، قد اخفيت بناء على اوامر م
اللجنة في عرض نتاجها بمصداقية، مما يعني بأن اعضاء اللجنة قد تستروا على 

(الحقيقة من اجل حماية شامبرلن
43F

٢(. 
، استدعت وزارة الخارجية ١٨٩٧وبالعودة الى مسار االحداث، ففي شهر آذار      

اميًا جديدًا هو السير الفرد ملنر البريطانية، السير روبنسون وبعثت بدًال عنه مندوبًا س
Sir Alfred Milner )ما ان وصل حتى احتدم و )، ١٩٠١آذار  ٦-١٨٩٧أيار  ١٥

كروجر. إْذ اكد ملنر بضرورة اصالح النظام االنتخابي، ومن  الرئيس الخالف مع
ثم، تمتع االجانب من المهاجرين بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها ابناء البوير، كما اكد 

                                                           
(3)  Ensor, op.cit, P. 233. 
(1) Commons Select Committee Reporton on the Jamison Raid 1897, Plumb, 
op.cit, Vol.1, PP. 2254-2269. 
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ضرورة حماية المصالح التجارية البريطانية في جمهورية الترنسفال على وفق ما  على
(١٨٨٤ورد في معاهدة لندن لسنة 

44F

١(. 
ازاء هذه التصريحات، زاد الرئيس كروجر من شراء االسلحة، وقد أرتفع توريد      

         ) الف باون الى ٦١٩٠٣المعدات الحربية عبر خليج ديالغوا من (
، وانفق على االستحكامات والقالع الحربية اكثر ١٨٩٧الف باون عام ) ٢٥٦٢٩١(

       من مليون ونصف المليون باون في جوهانسبرغ، وخصص اكثر من 
) الف باون لمصلحة اجهزة الشرطة السرية واالستخبارية من الترنسفال في ٧٠٠٠٠(

لرئيس كروجر في المستعمرات البريطانية المجاورة. وقد سأل رئيس وزراء الناتال ا
، بشأن الدافع من وراء تسلح جمهورية الترنسفال، فردَّ عليه ١٨٩٧شهر آب عام 

(الكفيريقائًال: "
45F

 .)46F٣("ون قتال قواتناب، الكفيري يح)٢
رئيس  Martinus Theunis Stein نوس ستاينيوفي الشأن نفسه، ابرم مارت     

الرئيس كروجر معاهدة مع )١٩٠٢مايس  ٣١-١٨٩٦شباط  ٢٢(دولة اورانج الحرة 
(في مدينة بلوميفتن ١٨٩٧دفاعية مشتركة في السابع عشر من آذار 

47F

٤(. 
شهر االولى، في دراسة الموقف في جنوب ألاما السير ملنر، فقد امضى عشرة ا     

كثيرًا على نتائج انتخابات الرئاسة  لَ افريقيا، وطاف بين المستعمرات البريطانية، وعوَّ 
. وعندما جرت االنتخابات في موعدها ١٨٩٨شهر شباط في العام في الترنسفال في 

المقرر، فاز فيها كروجر فوزًا كاسحًا، مما تسبب في تذمر ملنر، والذي رأى في ذلك 
انحسارًا لفرص التسوية السلمية، فيما وصفه من جديد اللعبة الكبرى ما بين الترنسفال 

(ب افريقيا، ثم كتب الى شامبرلنوانفسنا [البريطانيين] من اجل السيادة في جنو 
48F

ال " )٥
يلوح في األفق حل حاسم للمشاكل السياسية في جنوب افريقيا، ما عدا االصالح 

ًا. وفي حظ األسوأن خيار االصالح هو إ. وقتذاك، ف)49F٦("في الترنسفال او الحرب

                                                           
(2)  Porter, op.cit, P. 142. 

 الكفريي: احد الطبائل االفريطية الناططة بلغة البانتو يف جنوب افريطيا.  )٣(
Steven, op.cit, P.11. 
(4) Quoted in: Ensore, op.cit, P. 246. 
(5) Ibid, P. 233. 
(1)  Porter, op.cit, P. 77. 
(2) Quoted in: Ibid. 
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، حذر ملنر هولنديي الكاب، بأن قضية ١٨٩٨خطاب مشهود له في االول من آذار 
النزاع، ال تكمن في السياسة البريطانية، ولكن فيما اطلق عليه الكروجرية اثارة 

Krugerism  يرغبون في  واب عليهم التأثير في االخير، اذا كانج، ومن ثم، يتو
(السالم

50F

١(. 
اطلق شعارًا عقب و  الى جنوب افريقيا وفي غضون ذلك، عاد رودس من جديد     

قوق متساوية لجميع المتحضرين جنوب حعودته من التحقيق في لندن، مفاده: "
استرد مركزه في الشركة، رئيسًا لمجلس  ١٨٩٨. وفي شهر نيسان )51F٢("الزامبيزي

على االستقالة  ١٨٩٦ادارتها، وهو المنصب الذي سبق ان اجبره شامبرلن عام 
(منه

52F

٣(. 
عن هزيمة وزارة كوردون  ١٨٩٨واسفرت انتخابات الكاب التي جرت في خريف      
) التي خلفت وزارة ١٨٩٨ايلول -١٨٩٦كانون الثاني ( Gordon Spriggج سبر 

، وتشكلت الوزارة الجديدة Bondرودس، امام الحزب الهولندي المعروف باسم البوند 
في الرابع عشر من تشرين  William Philip Schreinerبرئاسة وليم فيليب سكرينر 

(١٨٩٨االول 
53F

٤(. 
، ١٨٩٨ء اجازة خالل شهر تشرين الثاني عاد السير ملنرالى وطنه لقضا     

فوقعت في غيابه حادثة زادت من التوتر في جوهانسبرغ. فقد تلقى توم ادكار، وهو 
عامل بريطاني، حتفه باطالق النار عليه من قبل شرطي بويري، وفي ظرف ُعدت 
فيه جريمة، ورجل الشرطة الذي ُأعتقل، أخلي سبيله بكفالة شكلية، بعد شهرين، لكون 
الجريمة قتًال غير متعمد، بناء على ما قضت به هيئة المحلفين من البوير. ولم تبرأ 
ساحة المتهم تمامًا، وانما شجب رئيس المحكمة جريمته، وتلى ذلك هياج بين 

بعثت و المهاجرين البريطانيين، واعمال عنف، وعرائض احتجاجية على ما جرى، 
قيع واحٍد اتو  تالملكة فكتوريا حملالى  ١٨٩٩ بتاريخ الرابع والعشرين من آذار

(من الرعايا البريطانيين اً ن مواطنيوثمان ةن الف وستمائة واربعيوعشر 
54F

فأحالتها  )٥
                                                           

(3)  Ensore, op.cit, P.246. 
(4)  Walker, op.cit, P.473. 
(5) Ensore, op.cit, P. 246. 
(6) Walker, op.cit, P. 473. 
(1)Ensore, op.cit, P. 247. 



 رامريكية خالل حرب البوي-اطراد تقدم العالقات االنكلو                                          الفصل الرابع

 ٢٥٠ 

الملكة بدورها الى الحكومة التي توجب عليها النظر في ذلك. ووفقًا للمنظور 
االمبريالي البريطاني، اذا كان كروجر يصر بصراحة على التحدي، فأن ذلك يعني 

رب، واذا تجاهلت الحكومة ذلك، فأنه يعني خذالن جميع رعاياها في جنوب الح
ان الوطن االم، قد نفض يديه منهم.  ويعنيافريقيا، وفي اعالي البحار بصفة عامة، 

اآلالف من رعايا هذه االمبراطورية،  نَّ إلملكة: "لوفي السياق نفسه، كتب السير ملنر 
(كالعبيد" والذين يسكنون في الترنسفال يعاملون

55F

. وفي ضوء عرائض االحتجاج، )١
أمرت الملكة فكتوريا المندوب السامي البريطاني في الكاب السير ملنر، لتشكيل لجنة 

(يم الوضع في جنوب افريقياو ة تتولى دراسة وتقتبرئاس
56F

٢(. 
تقرير لجنة ملنر، اوصى الحكومة البريطانية، بمنح المقيمين فيها من  نَّ إ     

حق التصويت  السيمالتي يتمتع بها السكان المحليون السياسية اق االجانب الحقو 
والترشيح لعضوية المجالس البلدية والبرلمان فضًال عن دراسة مشاكل السكان 

(االصليين من االفارقة
57F

٣(. 
وليس هذا فحسب، فقد استغل ملنر حادثة مقتل ادكار، ليبعث برسالة الى      

، يلتمس فيه التدخل ١٨٩٩الرابع من ايار  شامبرلن وزير شؤون المستعمرات في
الظلم الذي يقع بالبريطاني في الترنسفال، وعمم هذه الحادثة الفردية ليبرر ما اسماه 

فال ظلم يعتمر في صدور السكان االجانب على كاهل االجانب، إْذ كتب يقول: "
ن وم…الذي اصبح دليًال لكم عن سوء معاملة الملونين …اكثر من سلوك الشرطة

الحكومة حيث ال رابط  تفهمهثم فأن معاناتهم [المهاجرين] ال تقدر وموقفهم لم 
 .)58F٤("يجمعهم بها

لن يتردد ملنر بالدعوة الى حتمية التدخل في شأن جمهوريتي البوير، وكأن هذا      
التدخل الخيار الذي ال مفر منه، منتقدًا بقوة اسلوب المهادنة والالمباالة الذي اتبعته 

غالدستون السابقة، والحكومة المعاصرة دون ان يسميها. إْذ استطرد يقول:  حكومة

                                                           
(2)  Field, op.cit, P. 151. 
(3) Brich, op.cit, PP. 77-79. 
(4) Ibid. 
(1) Telegram From the Commissionery for South Affrica. Sir AL-Fred Milnerto 
Joseph Chamberlain Requesting British Intervention in the Transval on Behalf 
of the Uitlanders, 4 May 1899, Plumb, op.cit, Vol.1, PP.2569-2573. 
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ان سياسة ترك االمور لوحدها والمعتمدة لسنوات قد حولت شأنهم (االجانب) من "
". ثم يبالغ في االذى الذي لحق بالمهاجرين االجانب الى أبعد حد، سيئ الى أسوأ

ان و ستخسر مكانتها امام دومنيوناتها، ويحذر الحكومة البريطانية أن االمبراطورية 
ان عدم هو الضامن لوحدة االمبراطورية " للتاج البريطاني ضم جمهوريتي البوير

م الحكومات اسوف يرسخ تردي سمعة بريطانيا، واحتر …انصاف الرعايا البريطانيين
 ". ويتهم ملنر جمهوريتيالبريطانية في اطار الدومنيونات التابعة للتاج البريطاني

البوير باألعداد لضم مستعمرات جنوب افريقيا اليهما، لتشكيل جمهورية موحدة، 
وبمساعدة جيشي الترنسفال واورانج الحرة. وحذر بأن هناك من يؤيد مطالب البوير 
في داخل االمبراطورية، مما اثر بشكل عميق، على عدد كبير من الهولنديين في 

خدام اللغة الهولندية، ومنح الهولنديين مستعمرات جنوب افريقيا، وانتقد بشدة است
حقوقًا أسمى من أقرانهم البريطانيين بالوالدة وطالب بأثبات قوي يعبر عن موقف 
بريطانيا في جنوب افريقيا وتمثل ذلك في مناصرة االجانب في الترنسفال في حق 

(المشاركة في ادارة البالد
59F

١(. 
لة، ان ملنر أسس لمبررات تسمح على ما تقدم، نستنتج من هذه الرسا بناءً      

لبريطانيا بالتدخل في جنوب افريقيا، ومن ثم، احتالل جمهوريتي البوير، فليس هناك 
تصميمه  ااقوى من مسوغاته، القناع المعارضين في مجلس العموم البريطاني، وبد

 بال حد، ألثارة وتهيئة الحكومة، ومجلس العموم، والرأي العام البريطاني ضد البوير،
  .أليصال الوضع الى حافة الحرب عن طريق ابراز مظالم البريطانيين

والراجح ان ملنر استثمر بذكاء كل فرصة وفرها له المهاجرون االجانب      
الساخطون على البوير لعرقلة أي جهود لتسوية قضية المهاجرين، وبدًال من سيطرة 

باالتجاه الذي اراده االخير، سالزبوري وتشامبرلن على ملنر، سمحوا لألمور ان تسير 
 وفي النهاية لم يكن لديهم أي خيار سوى تبني سياسته التي جعل منها سياستهم. 

، عن سخريته من ١٨٩٧ أياراعلن شامبرلن في مجلس العموم في شهر وهكذا      
فيما ناقض  فكرة الحرب، وبين أنه ال ينوي اتخاذ أي موقف حازم تجاه الترنسفال.

ان جوهر القضية، فيما اذا كان بمقدور بريطانيا بعد شهر بالقول: "تصريحه هذا 
                                                           

(2)  Ibid. 
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التخلي عن سيادتها في جنوب افريقيا، بل وحتى مؤهالتها وأمنها، او فيما اذا 
". كانت سيطرة البوير ستمضي بدون عراقيل من قبل االجانب المصادرة حقوقهم

عنه مع  ةتفاوض نيابشامبرلن وزيرا شؤون المستعمرات ملنر، بالتوحينما كلفَّ 
تفاؤله، وأمله  بعدموزيره  عن الرئيس كروجر، لم يخِف المندوب السامي البريطاني

بحل سلمي، إْذ اعتقد ملنر بأن الترنسفال تميل ألقامة الواليات المتحدة لجنوب افريقيا 
كروجر غير  االمستقلة برعاية هولندية، وعلى غرارالواليات المتحدة االمريكية، وبد

ب في التخلي عن ذلك الهدف حسب اعتقاده تحت التلويح بكابح المواجهة راغ
(العسكرية مع بريطانيا

60F

١(. 
وعلى اية حال، فقد دخل ملنر وكروجر في مفاوضات دامت اربعة جوالت      

). ففي الجولة االولى التي انعقدت في ١٨٩٩ايلول –متقطعة وللمدة من (أيار 
) بين المندوب السامي البريطاني ١٨٩٩حزيران  ٥-أيار ٣١بلومفونتن للمدة من (

ملنر ورئيس جمهورية الترنسفال كروجر، تجلى االمل بالسالم، جراء ضغط 
الهولنديين في الكاب واالورانج الحرة على المتشددين في الترنسفال، غير ان ملنر نفذ 
 صبره من عناد الرئيس كروجر. إْذ تركزت مطالب ملنر بجعل مدة االقامة خمسة

من يحق لهم  اً سنوات فقط، حتى يحق للمهاجرين التصويت. أجاب كروجر أن عدد
 سيكوناالنتخابات من البويريين ثالثون الف فقط، واذا منح حق االنتخاب للمهاجرين 

ألف نسمة من الرعايا االجانب فتصبح االكثرية بريطانية،  )٧٠-٦٠(عددهم بين 
(ويخرج زمام الحكم من يد البوير

61F

ان يجعل مدة االقامة  لَ بِ جدال طويل، قَ  . وبعد)٢
تسع سنوات للمستوطنين الحاليين في الترنسفال، وسبع سنوات للمهاجرين الُجدد، 
وربطها بشروط تجعل اشراك المهاجرين في االنتخابات صعبًا، وتضمن بقاء االكثرية 
من الناخبين في صفوف البوير، مما دفع المندوب السامي الى االنسحاب من 

وصلت برقية من شامبرلن تدعو ملنر، ان يعدل عن  همفاوضات، وبعد انسحابال
(موقفه المتشدد، واقترح اتجاهات جديدة للمفاوضات، غير ان وصولها كان متأخراً 

62F

٣( . 

                                                           
(1)  Walker, op.cit, P. 478. 
(1)  Ensor, op.cit, P. 294. 
(2) Walker, op.cit, PP. 480-481. 
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وشهدت الجولة الثانية في المفاوضات مناقشات بشأن مشاريع قوانين اصالحية      
جدد زعماء هولنديي الكاب جهودهم  معقدة غامضة في برلمان الترنسفال، بينما

مقترحًا  ١٨٩٩الفعالة، حتى ان شامبرلن عرض في السابع والعشرين من تموز 
للتحقيق المشترك في مشاريع القوانين من مندوبين من البوير ومن البريطانيين، 

(ورحبَّ بذلك الهولنديون في برلمان الكاب، غير ان كروجر لم يصغَّ لهم
63F

١(. 
بين  ١٨٩٩الجولة الثالثة صياغة مقترحات في السابع عشر من آب وجرى في      

 Johnمندوب بريطاني، مع مندوب جمهورية الترنسفال جان كريستيان سمتس 

Christian Smuts  ،اقترح فيها خمس سنوات لالجانب للحصول على حقوقهم
لمنصب ومنحهم ممثلين في مجلس الستة والثالثين، وحقوقًا متساوية في االنتخابات 

ن االقتراحات الودية سيرحب بها، غير ان إالرئيس والقائد العام. وبالنسبة للتفاصيل، ف
كروجر اضاف شروطًا جديدة، كان يعرف بأن الحكومة البريطانية لن تقبل بها، مثل 
ان هذا التدخل ال يشكل سابقة لتدخل مستقبلي في الشأن الداخلي للجمهورية، فتلك 

(قضية سيادة
64F

ان تلك المقترحات لم تقنع شامبرلن، فالمقترحات في منظوره ويبدو …)٢
(١٨٩٩"، فسحب كروجر عرضه في الثاني من ايلول وعد متشدد"

65F

٣(. 
لة الرابعة، عرض شامبرلن، حقوقًا لغوية متساوية، ونزع سالح البوير، و وفي الج     

لمحكمة حرية التعبير عن الرأي والصحف، الغاء االحتكارات الصناعية، استقالل ا
العليا، حق التصويت في انتخابات الرئيس والقائد العام، وادارة مدنية ذاتية محدودة 

(الصالحيات
66F

٤(. 
ويبدو على نحو جلي، ان هذه المطالب تعني نهاية حكومة الترنسفال. لذا      

(رفضت في غضون ايام عدة، ومن ثم آلت المفاوضات الى الفشل
67F

، وفي ايلول )٥
ال محيد من محاربة البوير حتى في ة الى ملنر جاء فيها: " بعث شامبرلن برسال

حالة استجابتهم لمطالبنا، بمنح الرعايا االجانب (الوافدين) حقوق االنتخاب، ألنهم 

                                                           
(3) Ensore, op.cit, P. 249. 
(1)  Steven, op.cit, P. 14. 
(2) Porter, op.cit, PP. 149-150. 
(3)  Ibid. 
(4) Chamberlain on the South African Situation 6 September 1899, Bourn, The 
Foreign Policy, Vol.2, Doc.No-134, PP. 460-461. 
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فيما ، )68F١("سيأبون تجريد انفسهم من االسلحة فضًال عن رفضهم التبعية البريطانية
سوف ينهارون، اذا واصلنا  انهموثق ملنر بأمكانية تحقيق انتصار سهل إذ قال: "

 . )69F٢("تضيق الخناق عليهم تدريجياً 
وفي غضون ذلك، رمت اورانج الحرة بقدرها مع الترنسفال، بتجديدها المعاهدة      

. والنتيجة هي ان اصبح ١٨٩٩الدفاعية المشتركة في السابع والعشرين من ايلول 
من المشاة  خمسون الف رجلٍ  بمقدور البوير االعداد في الميدان لقوة مشتركة قوامها
(ولديهم من البنادق والذخيرة، يكفي لثمانين الف رجل

70F

، وربما كانوا يأملون الوصول )٣
الى هذا العدد بأقناع هولنديي الكاب لالنخراط معهم.     مقابل ذلك، لم يكن لدى 

ا واربعين الف مقاتل، لذ ةبريطانيا في جنوب افريقيا من قوات الميدان اكثر من سبع
سارعت بأعالن التعبئة العامة، وامرت باستقدام تعزيزات من الهند واستراليا ونيوزيلندا 

(وكندا
71F

وعلى وفق رأي على جنوب افريقيا ، وبدأت بوادر الحرب تلقي بظاللها )٤
مستشار الكارتدرائية االنجليكانية في بلومفتن.  H.W.O.Fordهوراس دبليو. او. فورد 

ون من اجل السالم، ال من اجل النصر، فالبوير يعرفون انهم في هذا المكان يصل"
بأن الحرب قادمة، ويعرفون ايضًا بأنهم سيندفعون لثالث سنوات من اجل اولئك 

. اما )72F٥("الذين يحلمون بتوسيع نطاق حكم البوير الى خليج تابلي والى الزامبيز
ان شن الحرب "رئيس الكنيسة االصالحية الهولندية، فقد عبر عن اعتقاده بالقول: 

سيكون استجابة ألرادة اهللا ومشيئته، ألنها من اجل الخير، وبناء شعب وبلد 
 .)73F٦("عظيمين

إزاء السياسة البريطانية، قدمت حكومة الترنسفال في التاسع من تشرين االول      
، مذكرة احتجاج دعت فيها الى حل قضايا الخالف ما بين حكومتي ١٨٩٩

تحكيم أو أية سلطة يتفق عليها، فضًال عن سحب بريطانيا الترنسفال وبريطانيا بال
لجنودها على حدود الترنسفال. يضاف الى ذلك، المطالبة بعودة النجدات التي 

                                                           
(5)  Porter, op.cit, PP. 149-150. 

 . ٤٤٢تايلور، املصدر السابق، صنطًال عن:  ) ٢(
(7)  Walker, op.cit, P. 486. 
(1)Cheyney, op.cit, PP. 676-678. 
(2)  Steven, op.cit, P. 14. 
(3) Quoted in: Ibid. 
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وصلت الى جنوب افريقيا بأتفاق الطرفين، وأخيرًا عدم انزال الجنود البريطانيين الذين 
نسفال، الساعة الخامسة من ما زالوا في البحر الى البر االفريقي. وحددت حكومة التر 

(آخر موعد لوصول الجواب ١٨٩٩مساء الحادي عشر من تشرين االول 
74F

١(. 
عدائية حيال بريطانيا،  تنيا ةوالواضح، ان فحوى انذار الترنسفال لم يتضمن أي     

وكان جوهر مطالب البوير، سحب القوات البريطانية، ووقف التعزيزات العسكرية، 
هم للسالم. وٕاذا كان البد من الحرب، فليس من المعقول، ان وهذا يتماشى مع تطلع

 ينتظر البوير قيام البريطانيين بتعزيز قدراتهم، ليشرعوا فيها.
قدر تعلق االمر بالرد البريطاني على مذكرة االحتجاج، فقد اجاب شامبرلن      

س ا ورد في هذه المذكرة، وشفع ذلك بخطاب القاه في مجلمبالرفض البريطاني ل
على الرغم من جهودي في جنوب افريقيا، حيث قال: " تطور االحداثالعموم عن 

الحثيثة لفرض السالم في جنوب افريقيا، لكني اصبحت واثقًا ان الحرب ضد 
 .)75F٢("البوير، غدت شرًا البد منه

انني أرى أمامنا ضرورة بذل جهد عسكري أما سالزبري فقد عقب بعبارة يائسة "     
، )76F٣("ك من اجل شعب نحتقره ومن اجل ارض ال تجلب لنا نفعاً عظيم، وكل ذل

 .)77F٤("المهينووصف انذار جمهوريتي البوير بـ "
وثالثين شهرًا،  أثنينن حرب البوير التي استغرقت قرابة إومهما يكن من أمر، ف     

قد مرت باربع مراحل؛ االولى، غزو البوير الذي انتهى باستسالم القائد البريطاني 
، مما دفع الحكومة البريطانية الى ١٩٠٠جي في السابع والعشرين من شباط كرون

اقصاء الجنرال بولر، وتعيين مكانه، الجنرال روبرتز قائدًا عامًا، ويساعده الجنرال 
رئيسًا لألركان، وأرسال المزيد من القوات  H.H.Kitchenerهوبرت هوراتيو كتشنر 

() الف رجل٤٤٨٤٣٥ن(البريطانية، حتى وصل عددها الى اكثر م
78F

. ولتسويغ هذا )٥

                                                           
(4) Walker, op.cit, P. 487-489. 
(1)  Walker, op.cit, P. 488. 

 .٤٤٢ملصدر السابق، صتايلور، ا )٣(
، نطــًال عــن حــرب ١٩٠٠مــارس (آذار)،  ١١تلغــراف اللــورد ســالزبري اىل رئــيس مجهــورييت البــوير، وزارة اخلارجيــة يف  )٤(

 .٣٣١الرتنسفاا، ةلة املطت (، املصدر السابق، ص
(4) Steven, op.cit, P. 339. 
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الذي لم يسبق لالمبراطورية البريطانية ان استجمعته في حروبها على مدار  النفير
في بالد التاريخ. افاد الجنرال كتشنر في تقييمه االستعدادات العسكرية. قائًال: "

 من الرجال لحماية أعدادًا كبيرةً شاسعة المساحة مثل جنوب افريقيا، يستوجب 
خطوط االتصاالت، وهؤالء الرجال لم يقدموا الى ميدان العمليات الفعالة، ولكن اذا 

، اعداد قوات العدو، فال اعتقد بأنه يمكن القول ان قواتنا غير بالحسبانأخذنا 
ن التعزيزات إكافية من حيث العدد، ومن اجل تعويض الخسائر في الحرب، ف

هناك تأخير في وصول تلك القوات، ، وبالمناسبة، فقد كان …تواصلت في الوطن
مما تسبب في تقليص كادر المعارك، ومع ذلك فأن قوة الجيش في ساحة المعركة، 

 .)79F١("قد تم المحافظة عليها
ولدت االخفاقات التي عانت منها القوات البريطانية، انتقادات الذعة من بعض      

العموم في  اعضاء مجلس العموم والصحافة. تصدى لها شامبرلن في مجلس
فيما يخص انتقاد البعض لسياسة الحكومة، . بالقول: "١٩٠٠امس من شباط خال

فليس ثمة شك، ان هذه الحرب عادلة …بأتهامها باالسراع في بدء الحرب
هي قضية كبرى، لها …واقول ان القضية بين البوير وبين البريتون…وضرورية

ومردها الى سياسة …وهي اختالفات حيوية…١٨٨١جذور تمتد حتى قبل العام 
، ١٨٨١فقبل ان يجف حبر هذه االتفاقية عام  -١٨٨١وريا تاتفاقية بري–ماجوبا 

بدأ البوير في المحاولة للتنصل من هذه االتفاقية. لماذا؟ ان كل تاريخ عالقاتنا، 
السيد غالدستون، أجبر …هو تاريخ تواصل الجهود ألظهار تعهداتنا التي قبلوا بها

الخروقات، فمن هو الذي اسهب، في المجازفة بحرب اهلية، على مواجهة جميع 
إزاء ذلك، لم يكن امام الحكومة …الهولندية، خطر تسليح هذا البلد المعارضة خطر

البريطانية، إال ارسال التعزيزات العسكرية لحمل البوير على احترام المواثيق التي 
 .)80F٢("وقعوها

                                                           
(1) Quoted in: Testimony of General Viscount Kitchener before of Royal 
Commission on the War in South Africa Evaluating the State of Military 
Preparedenss 14 October 1902, Plumb, op.cit, Vol.1, PP.2599-2600.  
(2)  Quoted in: Chamberlain Speech defending the Boer war, 5 Feburary 1900, 
Ibid, PP. 2273-2283. 
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ر ضد الغزو البريطاني وانتهت في شهر المرحلة الثانية: تنظيم مقاومة البوي     
بأحتالل ميناء كوماني، وهروب الرئيس كروجر الى جمهورية  ١٩٠٠تشرين االول 

(اورانج الحرة
81F

١(. 
، فبدت هزيمة البوير ١٩٠١اما المرحلة الثالثة التي استمرت حتى شهر آذار      
(جليه

82F

٢(. 
رئيس الوزراء البريطاني  إزاء ذلك، بعث رئيسا جمهوريتي البوير، رسالة الى     

، رفضوا فيها ادعاءات اعضاء من مجلس ١٩٠١سالزبوري في الخامس من آذار 
العموم البريطاني ومن حزبي المحافظين واالحرار، الذين حملوا البوير، البدء في هذه 
الحرب، ومن ثم السير فيها، ومحاولة البوير تقويض اركان االمبراطورية البريطانية، 

ات جنوب افريقيا عن طريق اقامة دولة مستقلة هناك. ومما جاء في في مستعمر 
ين تان البدأ بهذه الحرب، والسير فيها كان لحفظ استقالل الجمهوريتلغرافهم: "

 . )83F٣("كالدول القائمة
وعلى الرغم، من ان مالمح هزيمتهم بدت واضحة للعيان، إال ان الرئيسين،      

باستقاللهم. اما اذا اصرت بريطانيا على النيل من اشترطا اليقاف القتال االعتراف 
لم يبق لنا ولشعبنا إال الثبات على السبيل الذي سرنا فيه استقالل الجمهوريين، "

"، رغم اعتقادهم الراسخ ان االمبراطورية البريطانية، اكثر رجحانًا حتى نبلغ نهايته
اضرم نار الحرية التي ال ان اهللا تعالى الذي منهم عددًا وعدة. إال انهم اعتقدوا "

 .)84F٤("تطفأ في قلوب ابائنا لن يتخلى عنا، بل يتم عمله فينا، وفي اوالدنا من بعدنا
ري في الحادي عشر من آذار و اب رئيس الورزاء البريطاني اللورد سالزبجا     

، بتحميل البوير مسؤولية اندالع الحرب ضد بريطانيا، وسوغ ذلك، بنقض ١٩٠٠
رمة بين الطرفين، وعدم انصاف المهاجرين البريطانيين في البوير. االتفاقات المب

                                                           
(3) Ensore, op.cit, P. 248. 
(4) Walker, op.cit, P. 499. 
 

)، نطـًال مـن: ١٩٠٠مـارس (آذار)  ٥تلغراف من رئيس الرتنسفاا واورانـج احلـرة اىل اللـورد سـالزبوري، بلومفـونتني، ( )٣(
 .٣٣١حرب الرتنسفاا، املطت (، املصدر السابق، ص

  نطًال عن: املصدر نفسه. )٤(
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فضًال عن ذلك اقتناء جمهورية جنوب افريقيا االسلحة، والمعدات الحربية، مما ادى 
الى تحوط بريطانيا، بارسال االمدادات لحماية مستعمرتي الكاب والناتال. وعلى حد 

. وختم رسالته )85F١("لمقررة في االتفاقاتبريطانيون حقًا من الحقوق االلم يتعد قوله: "
كبات التي تسببت من هجومها على بالد جاللتها بال نوبالنظر الى البالقول: "

موجب، ال يسع حكومة جاللتها، إال ان تجيب سعادتكما بقولها انها غير مستعدة 
 .)86F٢("لقبول استقالل جمهورية جنوب افريقيا، ودولة اورانج الحرة

، ١٩٠١ى تالحق احداث الحرب، ففي الثامن والعشرين من أيار وبالعودة ال     
ُضمت دولة اورانج الحرة، واحتلت جوهانسبرغ في الحادي والثالثين من ايار، واحتلت 

آخر فصيل  انكسر. وفي النهاية، نفسهبريتوريا في الخامس من حزيران من العام 
جرى االحتفال . و ١٩٠١نظامي من جيش البوير في السابع والعشرين من آب 

في بريتوريا في الخامس  الى االمبراطورية البريطانية الرسمي بضم الترنسفال
. وعاد روبرتز الى بلده، فيما اصبح كتشنر قائدًا ١٩٠١والعشرين من تشرين األول 

(للقوات البريطانية في جنوب افريقيا
87F

٣( . 
نوع جديد في فيما يخص المرحلة الرابعة من الحرب، فقد اندلعت حرب من      

، فقد نظم القادة العسكريون الترنسفاليون دي ١٩٠١شهر تشرين الثاني وكانون االول 
وايت، بوذا، كدبترنغر، ودي الري انفسهم في وحدات كوماندوز متحركة الستنزاف 

(قدرات القوات البريطانية، والحقوا بها خسائر فادحة"
88F

. مما دفع كتشنر الى التصريح )٤
صيب االوفر من الحظ يقوم خصوصًا على االنتباه الى دقائق االمور ان النقائًال: "

 .)89F٥("واالعتناء بها

                                                           
، املصــدر ١٩٠٠مــارس (آذار)  ١١ي اىل رئــيس الرتنســفاا واورانــج احلــرة، وزارة اخلارجيــة يف تلغــراف اللــورد ســالزبور ) ١(

 . ٣٣٣-٣٣٢نفسه، ص ص

. نطـًال عـن: ١٩٠٠مـارس (آذار)  ١١تلغراف اللورد سالزبوري اىل رئـيس الرتنسـفاا واورانـج احلـرة، وزارة اخلارجيـة يف )٢(
 .٣٣٣-٣٣٢حرب الرتنسفاا، املطت (، املصدر السابق، ص

(2)  Ensore, op.cit, P. 256. 
(3)  Ibid. 

 .٢١٧ص السابع وعصره، ترمجة فؤاد الباشا، (بريوت، د.ت)،  دادوار موروا، اندره  )٥(



 رامريكية خالل حرب البوي-اطراد تقدم العالقات االنكلو                                          الفصل الرابع

 ٢٥٩ 

قائد القوات البريطانية في جنوب افريقيا، الى تشييد  كتشنروفقًا لما تقدم، سارع      
، وسلحها بالسواتر تكون المسافة بين حصن وآخر كيلومترينحصون صغيرة، 

ير من تأمين قوتهم. و ارع والحقول والغالل لمنع ثوار الباضرَم النار في المز و والحديد، 
االطفال في معسكرات االعتقال الواسعة التي بلغ عددها في الترنسفال و وجمع النساء 

تأوي  اً ) معسكر ٨٠٠(   ) الف نسمة. ثم تصاعدت الى ٢٠) معسكر، تأوي (٤٠٠(
() الف نسمة٣٢٠اكثر من (

90F

غ عدد النساء ، فأقام المعتقلون في الخيام، فبل)١
شباط -١٩٠١واالطفال، الذين قضوا بفعل المرض، للمدة من (كانون الثاني 

ن الفًا. واعترف شامبرلن في خطاب له امام مجلس العموم البريطاني ي) عشر ١٩٠٢
حقًال.  )٦٤٣(  ، "ان الجيش البريطاني قام بأحراق وتدمير قرابة الـ ١٩٠٢في آذار 

القوات البريطانية في جنوب افريقيا، بأنه استولى على فيما اعلن اللورد كتشنر قائد 
() الف رأس من الماشية١٦٧٥٧٨(و) الف رأس من الخيول ٣٤٢٤٢(

91F

. وعلل )٢
ان كل عائلة من شامبرلن تلك االجراءات العضاء مجلس العموم البريطاني بالقول: "

بوير، عوائل البوير، اصبحت تمون المقاتلين، وان احتجاز شيوخ واطفال نساء ال
يعبر عن مدى الرعاية واالهتمام التي توليها االدارة العسكرية البريطانية في جنوب 

 .)92F٣("افريقيا
ال يمكن ألي باحث في هذه االجراءات إال ان يرى التصرفات (البربرية) التي      
 القوات البريطانية تجاه البوير. بها قامت
ي كان يقود المعارضة البريطانية في لذااما موقف الحزب الليبرالي (االحرار) و      

مجلس العموم من الحرب، فقد عبر عنه زعيم الحزب كامبل بانرمان في خطاب 
امام مجلس العموم، ومما جاء فيه: وما  ١٩٠١بتاريخ الرابع عشر من كانون الثاني 

الم بدون شروط، انها سياسة تقوم على النيل من قوة هؤالء سهي سياسة االست
وير) ما استطعنا الى ذلك سبيال، اجتياح بالدهم، واحراق منازلهم، وتدمير الرجال (الب

"، ثم ان هذه الحرب ليست حرباً ادوات عملهم ووسائل معيشتهم. واستطرد يقول: "
ان اردتم جنوب افريقيا فعليًا، خاطب نواب حزب المحافظين في المجلس قائًال: "

                                                           
(5)  Brich, op.cit, P. 78. 
(1) Walker, op.cit, P. 501. 
(2)  Quoted in: Porter, op.cit, P. 177. 
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فكرة بسط السيادة البريطانية على وعوضًا عن تلك االساليب، اقناع شعب البوير ب
ختصار، فأن زعيم حزب االحرار، كان يعتقد، بأن الحرب البريطانية ا. وب)93F١("بالدهم

على شعٍب صغير في عدد  ءوجلبت البالفي جنوب افريقيا هي من اجل الذهب، "
 .)94F٢("سكانه
اء نقد الحرب البريطانية على البوير عدد من اعض واقتفى اثر بانرمان في     

مجلس العموم عن حزب االحرار، ففي كلمة له امام مجلس العموم، سخر النائب 
لقد قمنا دافيد لويد جورج من تبرير شن الحرب بأسم المساواة في الحقوق، إْذ قال "

بشن الحرب، وكنا نرفع شعار المساواة في الحقوق، ونحن نواصل شنها، وغايتنا 
ا، فكنا اشبه بجماعة من الناس، دخلوا ضم هاتين الجمهوريتين الى امبراطوريتن

واستطرد لويد . )95F٣("منزًال لحماية اطفاله، وانتهى المطاف بهم الى سرقة ادوات طبخه
: "في لندن يعيش وافدون اجانب اكثر عددًا من عدد الوافدين االجانب قائالً جورج 

س الحقوق الذين يعيشون في جمهورية الترنسفال. ومع ذلك، فهم ال يتمتعون هنا، بنف
تماثل بانها السياسة البريطانية تجاه البوير  ووصفالتي يتمتع بها البريطانيون، 

المجر تجاه بولندا. ال بل ان لويد -سياستي روسيا القيصرية وامبراطورية النمسا
اكثر جرأة من زعيم الحزب بانرمان، حينما صرح في برمنغهام معقل الزعيم  اجورج بد

ان مستعمرات في حكومة سالزبري، وشامبرلن، قائًال: "المحافظ ووزير شؤون ال
حواجز من اجساد االطفال الموتى ستظهر بين البريطانيين وبين البوير في جنوب 

غضب الجماهير التي كانت تستمع لما يقول، ولم ينقذه  وقد آثار ذلك. )96F٤("افريقيا
ة ينالمد. في حين شنت صحف انسحابهمن غضبهم إال إرتداء زي شرطي، ومن ثم 

لويد ) و(لويد جورج البويريفي عناوينها الرئيسية ( وصفتهواء عليه، و عحملة ش
 .)97F٥()جورج الخائن

                                                           
(3) Quoted in: Ibid, P. 177. 

 .٢٢٠املصدر السابق، صموروا،  )٢(
 

(1) Speech by David Lloyd George in the House of Commons opposing the 
Second Bore, 6 Feburary 1900, Plumb, op.cit, Vol.1, PP.2584-2599. 
(2)  Ibid. 

 . ٩٦موروا، املصدر السابق، ص) ٥(
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، فقد انتقد سياسة حكومة Swift MacNeillاما النائب سويفت ماكنييل      
المحافظين بخرق ميثاق ماجوبا، ورد مسببات المشاكل بين الجانبين الى نتائج 

ئة بينهما، جراء التباين السياسي في التعامل مع جنوب افريقيا العالقات غير المتكاف
والفوارق الثقافية والحضارية بين بين حكومات المحافظين واالحرار من جهة. 
من جهة اخرى. وعد الحرب، بأنها الشعبين البريطاني والبويري بكونها اصل المشكلة 

عد العرقي فسيادة البوير، صراع من اجل السمو والسيادة، اللتين ال تخلوان من الب
لسيادة البريطانية (المساواة) اعني توفقًا لماكنييل، تعني دونية االعراق االخرى، فيما 

بين العرقين االبيض واالسود. وناشد اعضاء المجلس بعدم االنجرار الى معارك 
سياسية جانبية، من شأنها احداث الفرقة، وتشد في عضد البوير على المقاومة، ومن 

ن الوقت قد حان من اجل تسوية سلمية لمسببات إف من ثماستمرار الحرب، و  ثم
(الحرب

98F

١(. 
اذا كانت حرب القرم هفوة، اما وليم هاركوت فقد وصف حرب البوير، قائًال: "     

 .)99F٢("فقد تكون هذه جريمة
ن انتقاد حرب بريطانيا في جنوب افريقيا من قبل االحرار في مجلس إوالحق، ف     
م، صاحبه تأييد ومساندة من قبل النقابات العمالية خارج البرلمان، فشكال موقفًا العمو 

 ضاغطًا على حكومة المحافظين بضرورة التعجيل بأنهاء الحرب.
بتاريخ  Vereeninging Treatyوفي الشأن نفسه، فأن عقد معاهدة فيرنينكنك      

لحرب، ومن اهم بنود المعاهدة، ان ايذانًا بنهاية اك، ١٩٠٢الواحد والثالثين من أيار 
ما ورد في البند االول، الذي نص على ضم جمهوريتي الترنسفال، واورنج الحرة الى 
االمبراطورية البريطانية، فيما نص بندها الثاني، الى رعوية الملك ادوارد السابع على 

                                                                                                                                                                      
 

(1)  Mr. Swift MacNeill (Donegal, 5) Speech by Joseph Chambelain in the 
house of Commons Defending the Second Boerwar, 5 February 1900, Plumb, 
op.cit, Vol.1, PP.2576-2577. 

 . ٩٦موروا، املصدر السابق، صنطًال عن:  )٢(
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 شعب البوير، ونص بندها السابع على قيام ادارة عسكرية بريطانية تتولى قيادة
(وتنظيم الشؤون الداخلية لحين اقامة ادارتين مدنيتين تتمتعان باالستقالل الذاتي

100F

١( . 
 




 

بدأت العالقات بين الواليات المتحدة االمريكية وبين جمهوريتي جنوب افريقيا      
، بعد اعتراف االدارة الجمهورية ١٨٧٠من عام  ابتداءً ، الترنسفال، واورانج الحرة

للرئيس غرانت رسميًا بها، وكانت الدول االوروبية (بريطانيا، فرنسا، المانيا، بلجيكا، 
(هولندا)، قد سبقت الواليات المتحدة باالعتراف بهاتين الجمهوريتين

101F

. ومنذ اكتشاف )٢
ية قد تركزت كمارات المالية االمرين االستثإمناجم الذهب والماس في الترنسفال، ف

ن هذا النشاط االستثماري االمريكي، إعلى قطاع صناعة التعدين فيها، ومع ذلك، ف
لم يكن من األهمية الى الدرجة التي تلحق الضرر بمصلحة الرساميل االمريكية، اذا 

خيرة االاتخذت الواليات المتحدة موقفًا معاديًا لبريطانيا في حرب البوير، واقدمت 
على انهاء هذا النشاط االقتصادي لرؤوس االموال االمريكية بسبب موقف االدارة 

(االمريكية
102F

٣(. 

                                                           
 . ٦١٩-٦١٨يوليو (متوز)، ص ص٣١السلم يف بالد البوير، املطت (، اللد السابع والعشرين، الطاهرة،  )١(
 
 
 
 
 
 
 

(1) Ferguson, Q.J.H., American Diplomacy and the Boer war (Philadeiphia, 
1939), P. 23. 

 . ٨١-٨٠السامرائي، املصدر السابق، ص ص )٣(
 
 
 



 رامريكية خالل حرب البوي-اطراد تقدم العالقات االنكلو                                          الفصل الرابع

 ٢٦٣ 

ان معرفة الرؤية والموقف االمريكيين تجاه حرب البوير يستلزم االجابة على      
ون هاي الذي شغل منصب وزير الخارجية للمدة جتساؤالت عدة: اولها، ما هو دور 

) في عهد االدارات الجمهورية في بلورة هذه ١٩٠٥تموز ١ -١٨٩٨أيلول  ١(
) لحرب البوير؟ هل هناك جالرؤية؟ كيف كان ينظر قطبا الجمهوريين (روزفلت ولود

ثمة تقارب بين موقفي الحزبيين الديمقراطي والجمهوري من الحرب؟ ما حقيقة دوافع 
في فكرة اقامة  الموقف االمريكي من الحرب؟ وخامسها ما تأثير نتائج حرب البوير

 امريكي؟-تحالف انكلو
وزيرًا للخارجية  لكونه ؛ل وٕابان حرب البوير، استثمر جون هاي منصبهبق     

االمريكية لبلورة سياسة امريكية خارجية حيال بريطانيا قوامها مد جسور التعاون 
لتوثيق العالقات معها، وقبل اندالع الحرب، ابدت قطاعات واسعة من الشعب 

ي، تعاطفها مع البوير، ومرد ذلك على ما يبدو، ان البوير وبجهد كبير، االمريك
ومهارة جلية، قد حاولوا التأثير في قطاعات من الرأي العام االمريكي، ومناشدة 

ن من اصول هولندية و االدارة الجمهورية في التدخل، وقاد هذا االمر االمريكي
(وايرلندية والمانية التخاذ موقف مماثل

103F

١(. 
 ما جونروزفلت ووزير خارجيتهو  ين ماكنلين الرئيسإوفي ضوء ما تقدم، ف     

االصوات العالية والضغط القوي المؤيد للبوير. غير ان  قد تحملوا الكثير منهاي، 
 االخفاقكل المساعي لتوريط الواليات المتحدة في التدخل لصالح البوير قادت الى 

الى جون هاي، الذي كان مصممًا قبل الحرب. وكل ذلك يعود، في اغلب الظن، 
بشكل قاطع في االحتفاظ بعالقات متميزة مع بريطانيا، حتى ولو كان على حساب 

(الشعوب الضعيفة
104F

، فقد كتب الى هنري وايت سفير الواليات المتحدة في لندن، قبيل )٢
ن بريطانيا ستقوم بعمل إإني أمل اذا قدمت العاصفة، فاندالع حرب البوير الثانية: "

ريع عاجًال ام آجًال، سيكتنف إدارتها المصاعب، وسيكون من االفضل هزيمة س
نه عدَّ المحايدين والمتعاطفين مع البوير، وفق منظوره إ. ومن ثم، ف)105F٣("البوير فيها

امريكيون من اصول ارلندية والمانية يكنون البغضاء لبريطانيا، أنهم الشخصي، اما 
                                                           

(1)  Beal, op.cit, P. 95. 
(2) Allen, op.cit, PP. 591-593. 
(3)  Ferguson, op.cit, PP. 124-125. 
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باك االدارة الجمهورية على صعيد الشؤون او من الديمقراطيين الراغبين في ار 
(الخارجية

106F

١(. 
هاي لم  نَّ إوعندما اخذ منحى االحداث يتجه خالفًا لما كانت تأمله بريطانيا، ف     

يغير نبرته المؤيدة لبريطانيا، ولم تؤثر به انتصارات البوير التي بدت تكتيكية وهزت 
الحرب بالحضارة!!!. إذ قال:  اصداؤها اوروبا، بل ذهب ابعد من ذلك حين ربط هذه

ان القتال الذي تخوض غماره القوات البريطانيا في الترنسفال، هو قتال من اجل "
 .)107F٢("المدنية والتقدم، وله عالقة بمصالحنا

وشدد نبرته مرة اخرى، فيما كانت جيوش االمبراطورية التي ال تغيب عنها      
بعث بها الى صديقه هنري آدامز،  الشمس، تتقهقر امام تقدم البوير. وفي رسالة

جاءفيها " ماذا تعتقد اآلن حيال اصدقائنا البريطانيين؟ هل شاهدوا شيئًا مثل هذا؟ ان 
اعجابي يكبر في ذكاء البوير، غير ان شجاعتهم في حماقتنا المعهودة بالتباكي ولو 

ادتهم. لكانت الحرب قد انتهت منذ زمن طويل بإب نحالءكانوا شجعانًا فقط كما هم 
نحن في بعض االحيان نقتل الفلبينيين؟ ولكن لم يشاهد أحد بويريًا مقتوًال. واألمر 
الخطير هو االكتشاف أن البريطانيين فقدوا كل مهارتهم في القتال، ان الحقيقة لرائعة 

(ويرثى لها
108F

٣(. 
وحين اقترب موعد االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة، ركز الحزبان      

(لرئيسان في حمالتهما االنتخابية على قضية البويرا
109F

. بيّد ان هاي منع صدور )٤
Pاعالن من الحزب الجمهوري لمصلحة البوير بعد صعوبات جمة

)
110F

٥(
P وبما ان تهمة .

Pمواالة النزعة البريطانية، أقل ما يوصف به جون هاي وزير الخارجية االمريكي

)
111F

٦(
P ،

                                                           
(4) Beal, op.cit, P. 96. 
 
 
 
 
 
(1) Ferguson, op.cit, PP. 124-125. 
(2) Ibid. 
(3) Beal, op.cit, P. 95. 
(5)Ferguson, op.cit, PP. 125. 
(6)Beal, op.cit, P. 95. 

١ 
٥ 
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Pفقد انتاب الزعماء الجمهوريين القلق

)
112F

١(
P  فقضية البوير، اصبحت في الصدارة خالل

Pسنة الحملة االنتخابية في والية اوهايو التي يشكل (    ) سكانها امريكيون

)
113F

٢(
P  من

الرئيس ماكنلي،  ترشيحالزعماء الجمهوريين،  أصول ارلندية والمانية، لذا فقد بات همّ 
(من هزيمة قد تلحق به فيهاوانقاذه  مرشح الحزب لوالية ثانية، 

114F

٣(. 
وفي االتجاه نفسه، فأن ازدراء جون هاي بخصومه المحليين كان عميقًا، ولذلك      

ان صديقك برايان ذهب الى القول، في رسالة اخرى الى صديقه هنري ادامز: "
 .)115F٤("احمق، كما هو، حينما قال بأن حرب البوير، ستكون محورًا في حملتنا

خسارتها في معارك  من رغمى العلمن بانتصار بريطانيا آعلى ان جون هاي،      
 ةعدة بداية الحرب، ألنه كان يدرك أن الميزان العسكري من حيث الكثافة العددي

، وان مشاعره الودية ١الى  ١٦للقوات بين الجانبين يميل الى جانب بريطانيا بنسبة 
حيال بريطانيا، كانت في ُصلب سياسته، وفي ذروة معاناة بريطانيا من هزائمها قال: 

يمكن ان تعتمد على صداقة  -بريطانيا–وسط خطط المانيا وروسيا للتدخل فأنها "
. بيد ان جون هاي، لم يكن )116F٥("المتحدة في كل ظرف يظهر عن الحرب اتالوالي

لوحده تمامًا لسبب بسيط، هو نمو االمبريالية االمريكية، من بين كل نتائج الحرب 
عل من الصعوبة بمكان معارضة االسبانية، فأن مكسب الفلبين، ج-االمريكية

ع نطاق دائرة الدفاع عن بريطانيا في حربها ضد جمهوريتي البوير، تسبريطانيا، بل وا
كضرورة لتقدم المدنية، وعن ذلك كتب ماهان عدة مقاالت، وبصفة دورية في 

امريكية متينة. -الصحف االمريكية تناصر الجانب البريطاني، وتدعو لعالقات انكلو
واني لمقتنع بحق وواجب الدولة لصديق بريطاني له كتب يقول: " وفي رسالة

… االوروبية الكبرى في تحضر الشعوب المتأخرة، وحيثما كانت هناك مناسبة
واعتقد بأن تدخل بريطانيا في جنوب افريقيا، يناظر من حيث المبررات تدخلنا في 

                                                           
(1) Allen, op.cit, P. 592. 
(2) Blacke & Bark, op.cit, P. 404. 
(8)  Allen, op.cit, P. 592. 
 
 
(1) Allen, op.cit, P. 592. 
(2) Blacke & Bark, op.cit, P. 404. 
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لرئاسي عن الحزب المرشح ا William G.Pryan، حتى ان وليم جي. برايان )117F١("كوبا
، والمعروف بمناهضته لالمبريالية، الرئاسية ١٨٩٦في انتخابات عام  الديمقراطي

وفيما كنت اظن بأن هذه االدارة سوف تبذل مساعيها الحسنة النهاء قائًال: " قعلَّ 
ي عريضة التماس فالمشاركة بتقديم  أالحرب بين بريطانيا والبوير، إال اني لم اعب

هذا الموضوع أو أي موضوع آخر. ان رفضنا االقرار بحقوق  الى الرئيس حيال
الفلبينيين في الحكم الذاتي من شأنه ارباكنا، اذا عبرنا عن التعاطف مع اولئك 
الذين يكافحون في مكان آخر، بهدي المبادئ التي تضمنها بيان االستقالل. واذا 

علينا في أية لحظة، افترضنا االعالن عن تعاطفنا مع البوير، فأن بريطانيا سترد 
تماثل  الىالنائب الجمهوري كليفالند بالن دبلر  أشار، فيما )118F٢("وماذا عن الفلبين

ان مشاكل بريطانيا في المصاعب التي تجمع الواليات المتحدة وبريطانيا، بقوله: "
 .)119F٣("نفسهجنوب افريقيا تماثل مشاكلنا في الفلبين، فكالنا في القارب 

لودج كانا اقل حماسة، و  ن موقفي روزفلتإماهان، فو جون هاي خالفًا لموقفي      
حتى ان روزفلت قد شعر من حيث المظاهر، بضرورة توافق المصالح مع بريطانيا، 

من مرارة  توان كان يكبح شعورًا عميقًا بالتعاطف مع البوير داخله، لذا كابد روزفل
دئ االولى التي تضمنها الصراع مع نفسه حيال الوالء بين موقف تمليه عليه المبا

، وبين ١٧٧٦تموز الرابع من بيان االستقالل االمريكي عن التاج البريطاني في 
موقف يحمله التوافق في المصالح بين بريطانيا وبين الواليات المتحدة من الناحية 

(العملية
120F

٤(. 
                                                           

(3)  Ferguson, op.cit, P. 183. 
 
 
 
(1)  Ferguson, op.cit, P. 183. 
(2) Blacke & Bark, op.ct, P. 404. 
(3)  Beal, op.cit, P. 99. 
تشــري وثيطــة االســتطالا االمريكــي اىل ان البشــر خلطــوا متســاوين وا�ــم منحــوا مــن قبــل خــالطهم حطــوق ثابتــة مــن 

حق احلرية واحلياة والبحـث عـن السـعادة. وان احلكومـات تنشـأ للمحافظـة علـى هـذه احلطـوق وهـي تسـتمد  بينها
 سل تها العادية من موافطة احملكومني.

 للتفاصيل:
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الموقف المناوئ  عارضواالواقع، ان خصوم روزفلت السياسيين، غالبًا ما      
سياستها من ترسيم الحدود مع فنزويال، ألسباب  السيماجهات السياسة البريطانية، لتو 

تتجاوز المبادئ والمصالح معًا لتتصل بأنتمائه العرقي الذي يعود ألصول هولندية. 
غير ان روزفلت لم يكترث بهذا النوع من الطروحات بعد ان حسم الصراع مع نفسه 

ه من الحرب، والسيما بعد الظفر االمريكي فبدى اكثر براغماتية في صياغة موقف
بالفلبين من جهة، ومن جهة اخرى دعوته مع ماهان ولودج من الجمهوريين لسياسة 
خارجية امريكية فعالة في الكاريبي والمحيط الهادي، التي من موجباتها وجود تفاهم 

(امريكي في نصف الكرة الغربي من جهة اخرى-انكلو
121F

. ففي رسالة بعث بها )١
(لو) ان دولة ُأخرى "صديق بريطاني له في السفارة البريطانية بطهران كتب يقول: ل

ضد البوير لما ترددت قط في اظهار تعاطفي  تخوض حربهاغير بريطانيا العظمى 
ضد البوير، بأنها من اجل  ةحتى انه لم يتردد في نعت الحرب البريطاني "مع البوير

فعل الفارق في االمكانيات المادية بين طرفي البوير، ب ةل الى هزيمو الحضارة، وستؤ 
من حيث، المعنى اكثر اقترابًا من ماهان، وان كانت لغته اقل تشددًا  االحرب، فبد

واني اعتقد بأنهم [البوير] يلزمون ب ألحد اصدقائه يقول: "تمن لغة ماهان، فقد ك
ء سياسة ة [بريطانيا]، ويمضون فيه جرايا يقاتلون المدنمالجانب الخاطئ، عند

، ثم عاد ليؤكد ألبنه كروتن في )122F٢("اإلذالل العرقي حيال الوافدين منهم في الترنسفال
ال احد بمقدوره التقليل من اكبار طريقة البوير في ، بقوله: "١٩٠١شهر نيسان 

. ومع ذلك، فقد نجح )123F٣("الوقوف امام التفوق المادي لالمبراطورية البريطانية
االنساني، وكبح غريزة العدل، عندما أدار ظهره للبوير، روزفلت في مقاومة تعاطفه 

وحافظ على موقٍف محايٍد، مع آماله بالنصر البريطاني في الحرب، واعلن قبل ان 
ان المصالح االمريكية والبريطانية يصبح رئيسًا للواليات المتحدة بثالثة اشهر قائًال: "

الى صديقه البريطاني البرت  . وفي رسالة له)124F٤("تسير بخطوط متقاربة في المستقبل
                                                                                                                                                                      

 .١٢٣وزارة اخلارجية االمريكية، الواليات املتحدة االمريكية، حكومة بواس ة الشعب، ص
(1) Hill, op.cit, P. 211. 
(2) Quoted in: Bush, op.cit, P. 159. 
(3) Quoted in:Ibid. 
(4) Quoted in: Beal, op.cit, PP. 96-100. 
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وفي ضوئها فأن روزفلت عبر عما بداخله من مشاعر المواطنة،  Albert Shoeشو 
بالطبع اني صديق لبريطانيا، سياسته تجاه البوير. اذ كتب: "لصياغة  قدم

 . )125F١("وبالتساوي، فأني طبعًا، ال مع البوير، وال مع البريتون، ببساطة اني مع امريكا
شخصية امبريالية، فقد كان يعرف امكانيات االمبراطورية البريطانية، وألنه      

وامكانيات جمهوريتي البوير، وعلى الرغم من االنتكاسات االولى لجيوش 
 . )126F٢("ولسوف يهزموناالمبراطورية، فقد تنبأ بأندحار البوير بقوله: "

قد حمل بيان قدر تعلق االمر بالموقف الرسمي االمريكي تجاه حرب البوير، ف     
صادر من الرئاسة االمريكية بأسم الرئيس ماكنلي بتاريخ العاشر من تشرين االول 

، كان جوابًا على دعوات االصوات المطالبة بقيام الواليات المتحدة بدور ١٨٩٩
الوسيط في الحرب بين الطرفين، أو تلك التي طالب اصحابها بالوقوف الى جانب 

الرئيس تسلم عرائض ُتطالب، بعرض الوساطة االمريكية  انبريطانيا. ومفاد البيان: "
في الحرب، وأخرى معاكسة، تطالب بعمل مشترك مع بريطانيا، وبخاصة بحساب 

". واذا لزمنا جانب المزاعم الخاطئة بشأن معاناة المواطنين االمريكيين في الترنسفال
للوساطة، فالرئيس  كل طرف في النزاع، فأنه ال يمكن القول، بأن هناك جهدًا فعلياً 

ماكنلي، لم يتسلم أية دعوة بهذا المعنى من الطرفين المتحاربين، ومن ثم، وفي ظل 
غياب مثل هذه الدعوة، فال شيء في القانون الدولي، يبرر عرض الوساطة في 

(الظروف الراهنة
127F

٣(. 
وعبر الرئيس ماكنلي في رسالته الدورية السنوية الى الكونغرس االمريكي في      

ان سياسة ، عن فحوى الموقف االمريكي بالقول: "١٨٩٩الخامس من كانون االول 
الواليات المتحدة تجاه حرب البوير، تتركز في الحياد، وعدم مناصرة أي طرف على 

 .)128F٤("حساب اآلخر من اطراف النزاع

                                                                                                                                                                      
 
 
(1)  Bush, op.cit, P. 160. 
(2)  Beal, op.cit, P. 100. 
(3)  Ferguson, op.cit, P. 139. 
(4) Ibid. 
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البوير  رئيسي جمهوريتي ومن ناحية ُأخرى، حين وصل أول طلب رسمي من     
التوسط بين الطرفين المتحاربين، فأن الرئيس  يات المتحدة االمريكية الوال انيناشد

االمريكي ووزير خارجيته، عرضا الطلب على الحكومة البريطانية في شهر آذار 
(، وشفعه بالتعبير عن الرغبة االمريكية في السالم١٩٠٠

129F

. وفي السياق نفسه، رد )١
به على العرض االمريكي، فشكر ري من جانو رئيس الوزراء البريطاني اللورد سالزب

ان " نفسهالرئيس االمريكي على مشاعر الصداقة التي ابداها، وأكد في الوقت 
 .)130F٢("حكومة صاحبة الجاللة ال يمكنها قبول التدخل من أية دولة

االمريكي،  العرضالرد البريطاني على  جون هاي اعالن وكانوعلى اية حال،      
ساطة دولية محايدة في الحرب. وفي رسالة السير قد سحق المقترح الروسي في و 

السفير البريطاني في بطرسبورغ الى رئيس الوزراء  Charles Scottجارلس سكوت 
، ابلغه أن وزير الخارجية ١٩٠٠ري في التاسع عشر من آذار و البريطاني سالزب

 ٢١-١٨٩٦(ايلول  Count Muravieff فالروسي كونت ميكائيل نيقوالفيج مورافو 
)، كان يشعر بخيبة االمل، منذ ان علم من السفير االمريكي أن ١٩٠٠يران حز 

حكومة الواليات المتحدة االمريكية، وقبل ان يكون لديها الوقت لمعرفة افكاره، فأنها 
قامت من جانبها، بأجراء اتصال ودي مع حكومة صاحبة الجاللة بشأن موضوع 

وتسلمت ردًا وديًا في لهجة واضحة مناشدة رئيسي الجمهوريتين في جنوب افريقيا، 
وثابتة، باستحالة السماح، بأي تدخل خارجي القتراح من هذا النوع، واستطرد يقول: 

اعلمني زميلي االمريكي، بأنه لواثق من ان حكومة صاحبة الجاللة، سوف تتفهم "
 . )131F٣("هذه الخطوة من جانب حكومته وعد نفسه مهتمًا بمصالحنا

ري غير راضية في و رجية االمريكية جون هاي أن حكومة سالزبادرك وزير الخا     
صدار إالتسوية السلمية للحرب، لذا فعندما اقترح وزير الخارجية الروسية مورافوف، 

                                                           
(1) Quoted in: Ferguson, op.cit, P. 139. 

 . ٨٠السامرائي، املصدر السابق، ص ) ٢(
(3) Sir C. Scott to the Marquess of Salisbury, St. Petersburg, D., March 19, 
1900, Gooch & Temprley, op.cit, Doc.No-317, PP. 253-254. 
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بيان احتجاج دولي ضد نشاطات القوات البحرية البريطانية حيال سفن الدول 
رح الروسي، خشية المحايدة المبحرة صوب خليج ديالغوا، رفض هاي من جانبه المقت

ان يتسبب موقف كهذا في المزيد من التشدد البريطاني. والشك في ان هذا المنحى 
كان في منفعة بريطانيا، انطالقًا من الفوارق الكمية والنوعية بين الطرفين 

د شعورًا لدى قادة البوير الميدانيين في االقل، أن هزيمتهم امام المتحاربين، مما ولَّ 
نية قد تكون قريبة، وال سبيل امامهم إال مواصلتها، او القبول غير القوات البريطا

(المشروط بالمطالب البريطانية
132F

ُيثار اكثر من تساؤل حول موقف (الحياد)  من ثم، و )١
ثالثة  قدمهفي حرب البوير. فقد رفض جون هاي بشكل قاطع، طلبًا للوساطة 

طن بتاريخ الثامن عشر من موظفين كبار في وزارة خارجية الترنسفال، وصلوا واشن
بأن الرئيس ماكنلي فعل ما بوسعه في ، حيث قال لدى استقبالهم "١٩٠٠أيار 

الضغط على بريطانيا بالتوجه صوب السالم، وال خيار امامه سوى مواصلة سياسة 
الحياد النزيه، وان التخلي عن ذلك بتناقض مع كل تراثنا وتقاليدنا ومصالحنا 

 .)133F٢("لرئيس وال الشعب االمريكي يرغبان بعكس هذا الموقففال ا مومن ث…الطبيعية
 طاستحسانًا وترحيبًا في االوسا يويبدو ان موقفه الحاسم مع الوفد لبويري، قد لق     

ق و البريطانية، حتى ان السفير االمريكي في لندن، ابلغ هاي، بأن امير ويلز ود
(سفالبرج عبرا له عن تقديرهما لحديثه مع مندوبي الترنمكا

134F

٣(. 
ان سياسة (الحياد) االمريكي تجاه حرب البوير، قد ترسخت طوال مدة الحرب،      

روزفلت  ئ، وتبو ١٩٠١ايلول  السابع عشر منحتى بعد اغتيال الرئيس ماكنلي في 
سدة الرئاسة، فاالخير اعتقد ان الواليات المتحدة ال يمكنها الوقوف بمعزل، اذا 

 اً بريطاني اً ئها ضد بريطانيا، حيث اخبر عسكريصعدت الدول االوروبية من عدا
وفي حالة اقدام دولة اوروبية على تهديد امتكم، فأن الواليات المتحدة، قائًال: "

لحرب، لم ينذر بوجود هذا ا. بيدَّ ان استمرار )135F٤("ستعلمهم بأنها لن تقبل بذلك

                                                           
(1) Sir C. Scott to the Marquess of Salisbury, St. Petersburg, D., March 19, 
1900, Gooch & Temprley, op.cit, Doc.No-317, P.254. 
(2) Ferguson, op.cit, P. 150. 
(3) Allen, op.cit, P. 594. 
(4)Ferguson, op.cit, PP. 208-209. 
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ويالت الحرب، االحتمال، وان تعاطفه مع البوير (الشعب) انما مرده صبره في تحمل 
(وازدرائه من بريطانيا، يتصل بتوالي اخفاقاتها العسكرية

136F

١(. 
ومهما يكن من امر، اعتذر الرئيس روزفلت من جميع الدعوات التي اطلقها      

كروجر راجيًا من الواليات المتحدة التوسط، غير انه وافق على اقتراح صديقه 
بشأن الطلب من بريطانيا  Spectatorالبريطاني القس لوبي ستراجي مؤلف كتاب 

انتقد أقامة معسكرات  ١٩٠٢اصدار عفٍو عام عن المحاربين البويريين، وفي عام 
(االعتقال

137F

٢(. 
روزفلت وزيرًا للخارجية عقب اغتيال الرئيس  أبقاهوبالعودة الى جون هاي الذي      

زفلت ماكنلي، فقد ظل قويًا على رأس الخارجية االمريكية، على الرغم من ان رو 
جرده من بعض نفوذه في السياسة الخارجية االمريكية، وحتى االحتجاجات حيال 
معسكرات االعتقال المركزية، حيث ُيساق البوير لها كقطيع االغنام، عقب تدمير 
منازلهم ومزارعهم، التي تسببت في احراج االدارة االمريكية، لم ُتغير ما كان يعتقده 

 حدة.جون هاي االفضل للواليات المت
ويبدو ان جون هاي كان بريطانيًا، اكثر من شامبرلن وزير شؤون المستعمرات،      

تبريره لها. وان المقاومة الشعبية البويرية لقوات و في تسويغه معسكرات االعتقال، 
، جريمة ينبغي ان يعاقب بسببها الشعب البويري، ونلمس ذلك في البريطاني االحتالل

ان نساء واطفال البوير، مريكي الى الزعيم الجمهوري لودج "رسالة وزير الخارجية اال
في المعسكرات المركزية لسبب بسيط، هو ان ازواجهم واخوانهم، كانوا يريدون 

 .)138F٣("ذلك، وكذلك الحرب رغم فظاعاتها، فأنها ستجبر بوذا ودي وايت في وقفها

                                                                                                                                                                      
 
(1)  Beal, op.cit, P. 100. 

يف سياق مواق( الـرئيس روزفلـت االنسـانية جتـاه شـعب البـوير، تسـلم تربعـات مـن االمـريكيني املتعـاطفني مـع البـوير،  )٢(
) دوالر، مجعــه ٣٥٠روزفلــت تطــدمي صــك مببلــغ ( اســهاماخلارجيــة الربي انيــة اىل فطــراء جنــوب افريطيــا. و وبعثهــا عــرب وزارة 

 زميل دراسة قدمي له يف جامعة هارفارد. 
Beal, op.cit, P. 100.  
(3) Ferguson, op.cit, P. 594. 
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 Indiana Polisوكتب الى نائب رئيس تحرير جريدة انديانا يولز جورنال      

Journal " :اقل  فلمبالنسبة لالهداف العامة من معسكرات االعتقال المركزية، يقول
كلمة بصفة عامة، ولم اقترح أيضًا. فأنا لست رئيس وزراء بريطانيا، حتى ادافع 
عن افعالهم. فهناك بالطبع، معاناة عظيمة، وفقدان في االرواح، ولكن يتوجب 

للورد كتشنر بالجنرال بوذا، فيما مضى لمناقشة شروط نه عندما التقى اإالتذكير، ف
ن اللورد كتشنر، وافق الجنرال بوذا، في االبقاء على حقول ومزارع إاالستسالم، ف

ومساكن البوير المستسلمين، ووعد من جانبه في عدم اقالق عوائل فالحي البوير، 
ولكن مثلما قلت …الذين يقاتلون ضدهم. وهذا ما رفض الجنرال بوذا الموافقة عليه

 .)139F١("من قبل، نحن على الحياد في هذه الحرب
قدر تعلق االمر، بموقف الشعب االمريكي، فيمكن القول، ان (حياد) ادارة      

الرئيس ماكنلي مع االحتالل البريطاني لجمهوريتي البوير، اثار استياء جماعات 
حاول صيانة عريضة من الرأي العام االمريكي، فالتعاطف مع دولة صغيرة ت

ن من يالسيما االمريكيو استقاللها الوطني، هو شيء طبيعي لدى غالبية االمريكيين، 
اصول هولندية وايرلندية والمانية الذين عبروا عن مشاعرهم الودية حيال البوير، 

التبرعات، وترسل المواد الطبية والغذائية والمالبس، حتى ان  تجمع فبدأت جمعياتهم
المواطنين االمريكيين على تحّث ية، نشرت المقاالت التي بعض الصحف االمريك

ألف امريكي  ةخمس عشر  تطوع نحوالتطوع في جيش الترنسفال، وفي ضوء ذلك، 
من اصول مختلفة للقتال الى جانب البوير ضد االحتالل البريطاني، إال ان الحظ لم 

ا شهد شهر يحالف سوى خمسة اآلف متطوع امريكي للوصول الى جنوب افريقيا.فيم
ذوي االصول االيرلندية في من ،نزول فريق هندسي من االمريكيين ١٩٠٠شباط 

جنوب افريقيا، لتعبيد الطرق لمنفعة جمهورية البوير، وفي الشأن نفسه، فأن التأييد 
الشعبي للبوير، تركز في مدن ميسوري، وانديانا، ومسفن ستي، واووهايو، 

(ووسكونسن
140F

٢(. 

                                                           
(1) Ferguson, op.cit, P. 174-175. 

 . ٨٤السامرائي، املصدر السابق، ص )٢(
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ز هذا التأييد في تلك المدن، يعود الى وجود اعداد من ويبدو ان مرد ترك     
االقليات الهولندية وااللمانية وااليرلندية. وفي غضون ذلك، عقد في مدينة كليفالند، 

، ورفع ١٩٠٠شباط  الرابع والعشرين مناجتماع جماهيري لنصرة البوير في 
وقيع، طالبوا المجتمعون، مذكرة احتجاج الى الرئيس ماكنلي، تحمل تسعين الف ت

(تدخل االدارة االمريكية السريع اليقاف الحرببفيها 
141F

١(. 
اما موقف الحزب الديمقراطي من هذه الحرب، فقد استغل هذا الحزب موقف      

ب، وسيلة لتقوية نفوذه في وسط الشعب ر زعماء منافسه الحزب الجمهوري من الح
، اشتمل ١٩٠٠الرئاسة عام  االمريكي، فالبرنامج االنتخابي الديمقراطي النتخابات

االيمان بمبادئ االدارة الذاتية والمعارضة، كما آمن على شعارات عدة منها: "
لى بريطانيا في تطلعها الكتساح جمهوريات جنوب اوننظر بغضب …اجدادنا

بأننا  ونعلن رية الشعوب في كل مكان،حو افريقيا بالقوة، نؤمن باالمة االمريكية 
ن البويريين االبطال في كفاحهم الفذ لحفظ وصيانة حريتهم متعاطفون مع المواطني

 .)142F٢("واستقاللهم
وخالل انتخابات مجلس النواب االمريكي، اتهم النائب الديمقراطي وليم في. ألن      

William V. Allen  عن والية نبراسكا الحزب الجمهوري في الخامس من حزيران
الرق، بعد تأييده لسياسة بريطانيا العدائية  ، بأنه قاد البالد الى مرتبة ادنى من١٩٠٠

ضد البوير، وطالب ادارة الرئيس ماكنلي بالتراجع عن تلك السياسة، وشجب احتالل 
جمهوريتي جنوب افريقيا، واورانج الحرة على يد الجيوش البريطانية، وفي واحدة من 

بريطانيا. إْذ قال:  اللقاءات في واشنطن، كرر انتقاداته لألدارة االمريكية لتعاطفها مع
مما الشك فيه، ان ظل اليد البريطانية، تمتد عبر شارع االدارة الجمهورية الحالية، "

ووزارة الخزانة، فأني اشعر حقًا بأني  ]مبنى البرلمان[تول بذهب الى الكاأوعندما 
 .)143F٣("قد انتهكت  حرمة اقليم جون بول

لشيوخ بعض المقترحات الحزب الديمقراطي في مجلس ا من قدم اعضاءو      
أليقاف الحرب، غير ان االكثرية من ممثلي الحزب الجمهوري، رفضت تلك 

                                                           
(1)  Blacke & Bark, op.cit, P. 404. 
(2) Quoted in: Ferguson, op.cit, P. 197. 
(3)Blacke & Bark, op.cit, P. 404. 
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نظم الحزب الديمقراطي الكثير من االحتجاجات الجماهيرية في عدد من و المشاريع، 
Pاسة الحزب الجمهوري ازاء قضية جنوب افريقيايالمدن الكبرى، لشجب س

)
144F

١(
P. 

حزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، واخذت من بعض اعضاء ال وشكلت لجنة     
على عاتقها ممارسة بعض الضغوط على االدارة االمريكية للتدخل من أجل ايقاف 

(اإلخفاقالقتال، إال ان هذه الجهود، كان مصيرها 
145F

٢(. 
، المعارضاالحرار  عرضنا فيما سبق االصوات المناصرة للبوير في حزب     

بريالية في بريطانيا، فال غرابة من تفسير مواقف والمناهضين لجميع المشاريع االم
الحزب الديمقراطي االمريكي من حرب البوير، فمعاداة الديمقراطيين ليس ضد 
الشعب البريطاني. ولكن بال شك ان تلك المعاداة تركزت على الروح االمبريالية التي 

وي، الذي تروم احتالل الدول الصغيرة. وهناك شيء آخر، هو األرث االمريكي الق
يجاهر بالعزلة وعدم التدخل، وهو الطريق الوحيد الذي من خالله تعبر الواليات 

ان مبدأ مونرو ماهان على ذلك بالقول: " قالمتحدة عن مساعداتها للبوير. وقد علّ 
المتحدة، في مشكلة تتعلق باالوروبيين بشكل  للوالياتأي تدخل  عسيمن

اية نهايتها، كان قوام سياسة االدارة ، ولذلك فمنذ بداية الحرب ولغ)146F٣("محض
لحياد. وحين طلبت بريطانيا من المانيا، ارسال قنصل لرعاية مصالحها ااالمريكية 

في الترنسفال، اعتذرت االخيرة عن المطلب البريطاني، فحمل االخيرة التطلع الى 
ون الواليات المتحدة التي عبرت عن موافقتها، حتى ان وزير الخارجية االمريكي ج

(هاي أقرَّ تسمية ابنه االكبر قنصًال في بريتوريا
147F

٤(. 
ما العوامل التي دفعت الواليات المتحدة الى تأييد بريطانيا في حربها ضد      

البوير؟ يمكن االستنتاج، ان هناك عوامل ثالثة للموقف االمريكي: تمثل االول، 

                                                           
(1) Ferguson, op.cit, P. 198.  

 . ٨٤السامرائي، املصدر السابق، ص )٢(
(3) Allen, op.cit, P. 592. 

 يف هذا املبحث. ملذكورة سلفاً امن اجلدير بالذكر ان حديث ماهان هذا يتناقض مع دعواته 
(4) Allen, op.cit, P. 592. 
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، وبعبارة اخرى اادي أللمانيامريكية من التطور البحري واالقتص-بالتقاء النظرة االنكلو
الخشية من ظهور المانيا قوة كبرى. اما العامل الثاني، فهو سياسة المعاهدات التي 
اتبعتها بريطانيا. فيما تركز العامل الثالث، بالعالقات االقتصادية المتطورة بين 

 الواليات المتحدة وبريطانيا أبان الحرب.
الخشية من ظهور المانيا قوة عالمية، كان فيما يخص العامل االول: يبدو ان      

) السياسة العالميةدافعًا لألدارة االمريكية بالتوجه صوب بريطانيا، إْذ ان سياسة (
، التي تهدف الى ١٩٠٢-١٨٩٤التي انتهجتها المانيا في السنوات الممتدة من 

ة خالل من اوروبا التي كانت متبع بدءاً  الخارجية بالسياسة توسيع اهتمام المانيا
تصبح بموجبها قوة عالمية بدًال من ان إْذ مستشارية بسمارك، وجعلها سياسة عالمية، 

تكون اوروبا حلم االمبراطورية االلمانية. وكان فون تربتز وزير البحرية االلماني من 
المتحمسين لتحقيق رغبة االمبراطور االلماني، واعتقد أن المانيا ال ينبغي ان تكون 

(تمتلك قوة بحرية منظورةيجب ان ، بل رية فحسببقوة 
148F

. وفي ضوء ذلك، يتوضح )١
(لنا، استمرار خضوع الدبلوماسية االلمانية لسياسة التسلح

149F

٢(. 
تأسيسًا على ما تقدم، بدأت سياسة بناء قوة بحرية المانية، وقد حدد امبراطور      

باب بناء . اس١٨٩٥المانيا في خطاب له في الخامس والعشرين من كانون الثاني 
المانيا، امبراطورية تمتد في اماكن عديدة، وفي نقاط بعيدة  تلقد باتاالسطول "

ن االلمان، وان البضائع االلمانية يجدًا من الكرة االرضية، ويسكنها اآلف المواطن
في عباب المحيطات،  يبحرانالمدعومة برؤوس االموال االلمانية، والعلم االلماني، 

ارجية بلغ الماليين، وان واجبكم دعمي في انشاء روابط متينة نا الختوان قيمة تجار 
. واشتكى االمبراطور من تأخر المانيا في بناء )150F٣("بين المانيا الكبرى، والمانيا األم

                                                           
ةلـــة ، ١٩٠٢-١٨٩٤ الروســية خـــالا عهـــد السياســـة العامليـــة-العـــامر، العالقـــات االملانيـــةالــدكتور يطظـــان ســـعدون  )١(

 . ٥٢٥ص، ٢٠٠٤، ٤٩االستاذ، العدد 
، ٢٠٠٤، ٥١والفشل، ةلة االستاذ، العـدد  اسباب التوقيع ١٩٠٥ة بيوركو هداعيطظان سعدون العامر، مالدكتور  )٢(

 . ٦٥٥ص
 
 

(1)  Albertini, op.cit, PP. 95-96. 
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 تكان ينبغي على المانيا، عندما اتخذاسطول بحري، كتب الى مستشاره هو هنلوه "
عى لبناء اسطول حربي في سياستها منحًى استعماريًا قبل عشر سنوات، ان تس

الوقت الذي تعجز اليوم عن حماية ممتلكاتها. وبخاصة امام بريطانيا، التي ُتعد 
 .)151F١("اليوم، اقوى قوة بحرية في العالم

، من ابرز ١٨٩٧وقد عدَّ طرح مشروع بناء اسطول بحري الماني في عام      
سطول البحري مظاهر توجه المانيا نحو سياسة توسعية تنافس من خاللها اال

(البريطاني، حيث تم البدء بأنشائه تحت أمرة الجنرال تربتز
152F

٢( . 
اما الجانب االخر، هو مركز المانيا االقتصادية الذي ازداد قوة، حتى انها بدأت      

تنافس بريطانيا والواليات المتحدة منافسة شديدة. فقد احتلت المانيا المركزاالول في 
لصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، فيما االصلب، و اوروبا في انتاج لحديد و 

احتلت المركز الثاني في انتاج الفحم الحجري. كما ازداد حجم تجارتها الخارجية من 
وتسعين مارك في  ةالى عشرة ماليين وسبعمائة وست ١٨٩٠مليون مارك في العام 

كنولوجي، وزيادة عدد . وبفضل تقدمها الصناعي والزراعي والعلمي والت١٩٠٠العام 
 سكانها، اصبحت المانيا قوة عسكرية كبيرة، مما آثار غيرة بريطانيا والواليات المتحدة

(وحسدها
153F

٣(. 
تأسيسًا على ما تقدم، يمكن القول، ان مشاريع القوانين التي اقرها الرايخشتاغ      

عن  لبناء اسطول بحري الماني، وتطلع المانيا للحصول على مستعمرات، فضالً 
جودة البضائع االلمانية التي نافست البضائع البريطانية واالمريكية، وغزوها لألسواق 
العالمية كل ذلك أدى الى سيادة شعور بالقلق في كل من بريطانيا والواليات المتحدة 

مما قاد الى خالفات جدية بين الواليات المتحدة  ؛من التوجهات الجديدة أللمانيا
 ين المانيا من جهة ُأخرى.وبريطانيا من جهة وب

ن اقامة عالقات ودية بين الدول الثالث بدت بعيدة المنال. فقد كتب إوعليه ف     
ان أزمة االمبراطورية البريطانية بدأت بالظهور، عندما أخذ مسار روزفلت يقول: "

                                                           
(2)  Quoted in: Ibid. 
(3) Carr, William, Ahistory of Germany 1815-1945, (London, 1979), P. 202. 

 . ١٥٢برون، املصدر السابق، ص )٣(
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الحرب في جنوب افريقيا يسير خالفًا لما كانت تشتهيه حكومة التاج البريطاني، 
وبخاصة في الواليات  باالنكليزية انتكاسة في مركز الشعوب الناطقة دَ عُ وهو ما 

المتحدة، واذا قدر لهذه االزمة أن تستمر، فأني اعتقد بأن السنوات الخمس 
"، فيما عد جون هاي القادمة، قد تشهد (حربًا) بيننا وبين دولة اوروبية كبرى

(زيمة للسالم ولعقود عدةاحتمال ان تخسر بريطانيا الحرب في جنوب افريقيا، ه
154F

١(. 
اما العامل الثاني، فأن بريطانيا وضمن سياق سياستها الخارجية التي اتبعتها      

للتفرغ لحرب البوير عقدت معاهدات مع المانيا والواليات المتحدة، كان نصيب 
. لقد قيم تلك المعاهدة الكونت ديفوالن ١٨٩٩االخيرة، توقيع معاهدة ساموا 

Divolwan سفير الروسي في واشنطن، من خالل رسالته الى وزير خارجية روسيا ال
حصلت الواليات المتحدة االمريكية، على التي ورّد فيها: " ١٨٩٩في تشرين الثاني 

اكثر مما كانت تتوقع من تنازالت بريطانية، وربما كان لحرب جنوب افريقيا االثر 
 .)155F٢("البارز في منح هذه التنازالت

بريطانيا من ابرام هذه المعاهدة شراء سكوت  نياتفي القول، كانت  ال نغالي     
الواليات المتحدة، وكسبها الى جانبها خالل الحرب ضد البوير، وقد تحقق هذا 

 الهدف بصورة كاملة خالل مسار الحرب.
امريكية، والسيما -قدر تعلق االمر بالعامل الثالث، العالقات االقتصادية االنكلو     

عقد االخير من القرن التاسع عشر، فقد ارتفعت قيمة الصادرات االمريكية خالل ال
للتجهيزات والمعدات  خصصت، ومبالغ هذه الصادرات ١٩٠٢-١٨٩٥بين االعوام 

فضًال عن تموينها  االمستخدمة من قبل الجيوش البريطانية العاملة في جنوب افريقي
موضحًا نسبة الصادرات  قاً الح) ١٤بالمواد الغذائية والخيول، والجدول رقم (

(االمريكية الى بريطانيا وجنوب افريقيا بماليين الدوالرات
156F

٣(. 
نسبة الصادرات االمريكية الى  المعدل السنوي لكل اربعة سنوات

 بريطانيا وجنوب افريقيا
٤٦٤,٦٧٦,٤٨٩ ١٨٩٨-١٨٩٥ 

                                                           
(1)  Beal, op.cit, PP. 95-100. 

 . ٨٢ي، املصدر السابق، صالسامرائ ) ٢(
(1) Allen, op.cit, P. 595. 
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٥٧٧,٠٤٣,٦٣٥ ١٩٠٢-١٨٩٩ 
          

سبة الواردات البريطانية من الواليات المتحدة ) يوضح ن١٥والجدول ادناه رقم (     
Pونسبة الصادرات البريطانية الى الواليات المتحدة

)
157F

١
P

(. 
المعدل السنوي لكل خمسة 

 سنوات
نسبة الواردات البريطانية 
من الواليات المتحدة الى 

 الواردات الكلية

نسبة الصادرات البريطانية 
الى الواليات المتحدة الى 

 الصادرات الكلية
١١ %٢٣,٤ ١٨٩٠-١٨٨٤% 
٨,٦ %٢٤,٤ ١٨٩٩-١٨٩٥% 

     
% من الواردات ٨٠فضًال عن ذلك ان الواليات المتحدة كانت توفر اكثر من      

 البريطانية من االقطان التي تعتمد عليها مصانع النكشاير القطنية البريطانية.
P) يوضح ذلك١٦والجدول التالي رقم (     

)
158F

٢
PP

(
P. 

ة الواردات الكلي السنة
 بماليين الباونات

الواردات من 
 الواليات المتحدة

 نسبتها

٧٩,٣ ١,٣٩٥ ١,٧٥٧ ١٨٩٥% 
٧٩,٤ ١,٣٩٤ ١,٧٥٥ ١٨٩٦% 
٨٠ ١,٣٨٠ ١,٧٢٤ ١٨٩٧% 
٨٤,٧ ١,٨٠٥ ٢,١٢٩ ١٨٩٨% 

وكانت بريطانيا تعتمد بشكل كبير على توفير القمح من الواليات المتحدة        
Pاالستيراد) يوضح حجم ١٧والجدول اآلتي رقم (

)
159F

٣
PP

(
P باآلف الهندردويتP

)
160F

٤
PP

(
P. 

 بآالف الهندردويت باالطنان السنة

٢٧,٠٨٤ ١,٣٥٤,٢٠٠ ١٨٩٥ 

                                                           
(1) Ibid.  
(2) Mitchell, B.R, Abstract of British Historical Statistics, (Cambridge 
University Press, 1971), P.181.  

 .٥٤٠االسباين، ص-العامر،موق( اوربا من النزاع االمريكي ) ١(
 و غرام.) كيل٥٠اهلندردويت ُيساوي ( )٢(
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٣٠,٦٩٥ ١,٥٣٤,٧٥٠ ١٨٩٦ 
٣٤,٦٠٣ ١,٧٣٠,١٥٠ ١٨٩٧ 
٣٧,٨٥٥ ١,٨٩٢,٧٥٠ ١٨٩٨ 

  
ياد جوعندما ابدت جمهورية الترنسفال تذمرها من قيام الجيش البريطاني بشراء ال     

اليها من الواليات المتحدة، اعلنت االدارة االمريكية: "ان اقامة والبغال الموردة 
عالقات تجارية مع الدولتين المتحاربتين، ال يتقاطع مع موقفها القائم على (الحياد) 

 .)161F١("في الحرب
ية الحفاظ على مصالح رساميل االمريكيين من تجار موقد اعلن جون هاي، اه     

سواق جديدة لنشاطهم االقتصادي، وتوفير فرص وصناعيين، والعمل على افتتاح ا
(ميع الدول كبيرها وصغيرهاجابرام الصفقات التجارية مع 

162F

. وبمعنى آخر، فأن وزير )٢
(الخارجية االمريكي عللَّ هذا االتجاه في اطار القانون الدولي

163F

. واعلن ان االتجار )٣
Pى السواءلبوير، كما هو للبريطانيين عللمع الواليات المتحدة حق محفوظ 

)
164F

٤(
P غير .

ان البحرية البريطانية هيمنت على البحر المتوسط اثناء حرب البوير، واحكمت 
سيطرتها على طرق المالحة البحرية القادمة من اوروبا والواليات المتحدة صوب 
جنوب افريقيا. وبذلك قطعت البحرية البريطانية أية امدادات او مساعدات محتملة قد 

صودرت كميات كبيرة من البضائع المشحونة على ظهر  اتصل الى البوير، ولذ
(البواخر االمريكية عند اقترابها من موانئ جنوب افريقيا

165F

. لكن جون هاي كان واثقًا، )٥
(ان بريطانيا ستدفع اثمان البضائع المصادرة

166F

٦( . 

                                                           
(3) Allen, op.cit, P. 595 

 .٨٣السامرائي، املصدر السابق، ص   )٢(
(5) Blacke & Bark, op.cit, P. 403. 

 .٨٣السامرائي، املصدر السابق، ص   ) ٦(
 
 .٤٤٣تايلور، املصدر السابق، ص  )٥(

(2)Blacke & Bark, op.cit, P. 404. 
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 خالفتوفي غضون ذلك، احتجت حكومة الترنسفال على اساس ان االخيرة      
لصفقات التجارية الكبيرة اعلى الحياد في الحرب، عندما سمحت بعقد موقفها المعلن 

في مدينة نيو اورليان مع الضباط البريطانيين، الموفدين الى تلك المدينة لشراء 
الخيول. كما وصل الى جنوب افريقيا، عدد كبير من التجار االمريكيين لتنظيم تلك 

 ١٩-١٩٠١     شباط (لممتدة من اة المدالصفقات التجارية، حتى ارتفع عددهم في 
(الى اربعة آالف تاجر امريكي )١٩٠٢شباط 

167F

، لذا يمكن القول، ان ما أسمته )١
يمكن و تجاه حرب البوير، لم يكن نزيهًا.  النزيه سياسة الحيادبالواليات المتحدة 

امريكية، -امريكي في مجال العالقات التجارية االنكلو-االستنتاج، ان التعاون االنكلو
ان له دور في (تسويغ) االنحياز االمريكي من الناحية العملية الى جانب بريطانيا ك

 في حرب البوير.
لقد كانت احد نتائج حرب البوير، ظهور جدل واسع حيال مسألة التحالف      

من  ١٨٩٩-١٨٩٨امريكي. وفكرة من هذا النوع جرى طرحها في عامي -االنكلو
ان المناهضين لالمبريالية، ال يثقون بأية رابطة مع ريكيين. غير مقبل العديد من اال

بريطانيا، ربما ستورط الواليات المتحدة في مصاعب خارجية وهذا ما ينطبق على 
االمريكيين االيرلنديين، الذين يحملون ارثًا واسعًا من الحقد حيال بريطانيا، فضًال عن 

امريكي العداء، وابدوا -االمريكيين االلمان الذين ناصبوا فكرة التحالف االنكلو
استياءهم من نبرة البغض للجرمان في الصحافة االمريكية ذات الميول البريطانية 

، واصبحوا على بينة من ان التحالف الذي اسموه غير المقدس سوف ١٨٩٨عام 
يورط الشعب االمريكي. ومن ثم فأن تواتر االخبار، كان محاولة ألحداث مشاعر 

لتحالف احركة االحتجاج المناهضة  والقتالواليات المتحدة، سيئة ما بين المانيا و 
 التي كانت مهمته على ما يبدو  امريكي، ترحيبًا كبيرًا من الحكومة االلمانية-نكلوالا

في محاولة الحد من تدهور عالقاتها مع الواليات المتحدة. وكان الصوت االمريكي 
، حمل ادارة ماكنلي، على التخلي لجمهوريينلالمناصر أللمانيا يعتقد أنه من المهم 

                                                           
(3) Ferguson, op.cit, P. 198. 
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امريكي، وهذا ما وجد صداه لدى الديمقراطيين، الذين -عن فكرة التحالف االنكلو
عبروا في بيان لهم عن شجبهم للتحالف السري بين بريطانيا وبين االدارة 

(الجمهورية
168F

١(. 
يو وفي رسالة كتبها جون هاي وزير الخارجية االمريكي الى حاكم والية اوها     

ال يوجد هناك تحالف مع بريطانيا، أو اية دولة أخرى في السر، ما عدا يقول فيها: "
يقترح  م، ولوليس هناك أية معاهدة باستثناء ما هو موجود…تلك المعلنة للعالم

، االدارةأي شيء من الطرفين، وال يدخل في حساب الرئيس، او أي عضو في 
. وفي )169F٢("حالفات مع الدول االجنبيةالتخلي عن حكمة االباء في منع التورط بت

الحقيقة ان رسالة بعثها الى هنري وايت، سفير الواليات المتحدة في لندن جاء فيها: "
معاهدة التحالف ما بين الواليات المتحدة وما بين بريطانيا العظمى تكاد تكون 
مستحيلة، إْذ لم يكن بمقدورنا تمريرها في حالة اقرارها عبر مجلس الشيوخ، 

ن تتخذ أية خطوة تعاكس لوطالما انا باقي على رأس الخارجية االمريكية، سوف 
ان ما يفّعل سياستنا الخارجية، هو التفاهم الودي مع بريطانيا العظمى. و قناعاتي، 

ولكن التحالف ما بين الواليات المتحدة االمريكية وبين بريطانيا، سيبقى في ظاهر 
 .)170F٣("تحقيقغير قابل ل أمالً االشياء الراهنة 

اغلب الظن، ان هناك رغبة جامحة ال يمكن تجاهلها، لدى العديد من      
امريكي، النه من المعتقد، ان هذا التحالف، سيصون -الجمهوريين بعقد تحالف انكلو

 المصالح االمريكية، ويدفعها لألمام، وال يخفى ان جون هاي، كان يقود هذا التوجه.
، فأنها لم تحظ إال بأغلبية بسيطة في الكونغرس ومع ان االدارة جمهورية     

االمريكي. ولما كان التصديق على أية معاهدة تبرمها االدارة االمريكية مع غيرها من 
الدول يستلزم ان تحصل على نسبة الثلثين من االصوات في مجلس الشيوخ طبقًا 

                                                           
(1)Ferguson, op.cit, P. 198. 
(2) Blacke & Bark, op.cit, P. 405. 
(3) Ibid. 
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ال يمكنها ان تقدم للدستور االمريكي. فأن االدارة الجمهورية، وفي ظل الوقت الراهن، 
ذلك، من  يعلى ابرام معاهدة مع بريطانيا ال تضمن صدورها عبر المجلس، وال يلغ

 امريكي.-جانب آخر، امكانية قيام تقارب وتفاهم انكلو
  

 

       



ان مصير جنوب غرب افريقيا، سيصبح قليل االهمية، في حالة  اعتقد االلمان     
تحقيق خطة رئيس وزراء مستعمرة الكاب سيسيل رودس، بمد خطة سكة حديد 

القاهرة، لذلك صرح وزير الخارجية االلماني ادولف، بارون مارشال فون -الكاب
 ٢٠ -١٨٩٠نيسان ١ ( Adelof, Baron Marschell Von Bichbersteiaبيبرشتاين 

اننا لن نسمح بأن تصبح : "١٨٩٥) في تشرين االول ١٨٩٧تشرين االول 
. وحيال التوسع البريطاني، وعدت المانيا )171F١("الترنسفال فريسة لمشروعات رودس

جمهورية الترنسفال بالمساعدات المالية، ألغراض شراء خط سكة الحديد الموصلة 
بيق البرتغالية، وجرى تفاهم بين الترنسفال وبين خليج ديالغوا في مستعمرة موزم

ان الدولتين ينبغي ان يتعامال مع خط الحديد بتوافق  :الماني برتغالي، مفاده
(مشترك

172F

. من المهم ان نذكر بأنه خالل االستيالء البريطاني على ارماتونغاالند )٢
جنوب الحدود االورانجية على الساحل الشرقي، اعتقدت المانيا بأنه من  ١٨٩٥

ر بريطانيا، بأن استيالء االخيرة على المقاطعة المذكورة ال تقره الضروري تحذي
حكومة الترنسفال، ولذلك فقد شجعت التجار االلمان على شراء كل االراضي الحيوية 

، وبعد التلميح بأن بريطانيا تعارض المصالح االلمانية نفسهحول ديالغوا. وفي العام 
ر بها الحكومة السابقة، فقد عدَّ ذلك، في خليج ديالغوا، تلك المصالح التي لم تشع

                                                           
(1) Albertini, op.cit, P. 95.  
(2)  Momorandum by Sir E.Croue to the British Foreign Office, January1, 1907, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No.342, PP. 376-377. 
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من جانب المانيا واحدًا من االسباب التي تبرر اظهار االستياء االلماني من السلوك 
(البريطاني

173F

١(. 
وفي السياق نفسه، فبعد يوم من استسالم الدكتور جيمسون في الثاني من كانون      

اني الى الرئيس كروجر، ، كان هناك احتفاء ببرقية االمبراطور االلم١٨٩٦لثاني 
اني اهنئكم بأخالص، من انكم، وبدون مناشدة المساعدة من وأهم ما ورد فيها: "

الدول الصديقة، انتم، وشعبكم، واعتمادًا على طاقاتكم ضد العصابات المسلحة 
التي صدعت السالم في بالدكم، قد نجحتم في اعادة السالم، وحفظتم استقالل 

 .)174F٢("قادمة من الخارجبالدكم امام الهجمات ال
ان برقية االمبراطور هذه قد كشفت منحى المانيا للتدخل في شؤون الترنسفال،      

(١٨٨٤معاهدة لندن  عليه خالفًا لما نصت
175F

هي في واقعها تصرف مدروس من و ، )٣
قبل الرايخ االلماني، حتى انه قد عرف بكونه ثمرة لمؤتمر عقده الرايخ االلماني 

وزير خارجيته وثالثة من كبار و ور وليم الثاني، وحضره المستشار، برئاسة االمبراط
االوامر لنقل قوات من شرق افريقيا  تالقادة العسكريين. وليس هذا فقط بل صدر 

ديالغوا، مع مفرزة بحرية قوامها، ثالث طرادات المانية، تغادر  جااللمانية الى خلي
افريقيا الشرقية، ومن ثم، يستقلون  فورًا ميناء لوركانو ماركيوز، الواقع على سواحل

(القطار الى بريتوريا، ولكن البرتغاليين منعوا بعناد السماح لها بالمرور
176F

٤(. 
ومن جانب آخر، فقد عدت الحكومة االلمانية غزو الجيمسون، ال يتفق مع      

المعاهدات التجارية القائمة التي تخص المصالح االلمانية في جنوب افريقيا، بل 
بأن صيانة استقالل الترنسفال، يمثل مصلحة الى أبعد من ذلك في االعالن "ذهبت 

                                                           
(1) Momorandum by Sir E.Croue to the British Foreign Office, January1, 1907, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No.342, PP. 376-377. 
(2) Quoted in: Ensore, op.cit, P. 232. 

هـــذه مبوجـــب هـــذه االتفاقيـــة للـــت بري انيـــا ــــتف  بســـي رتا علـــى سياســـة الرتنســـفاا اخلارجيـــة، وبرقيـــة االمرباطـــور  )٣(
 تتعارض وفق املنظور الربي اين مع هذه املعاهدة.

(4) Ensore, op.cit, P. 232. 
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إْذ بعث وزير الخارجية االلماني مارشال برقية تحذير الى الخارجية  )177F١("قومية المانية
طلب من سفيره و ". وعدوا بالحفاظ على الوضع الراهنالبريطانية، ذكرهم فيها بأنهم "

ها وعلى ءومعرفة مسوغات الحكومة البريطانية ازاهاتزفيلد التحقق من أمر الغارة 
انه لم الفور، طمأنت الحكومة البريطانية الكونت هاتزفيلد السفير االلماني في لندن "
". مما يكن لديهم يد بخطط جامسون، وستبذل اقصى شيء من اجل اعادة النظام

(يثير التساؤل بشأن دوافع المانيا من تعاطفها مع الترنسفال
178F

٢(. 
الراجح، ان هناك دوافع سياسية واقتصادية واستعمارية، إْذ يبدو ان الساسة      

ن على استغالل هذه االزمة و االلمان قد وقعوا في خطأ فادح عندما اعتقدوا انهم قادر 
للضغط على بريطانيا للتعاون مع الحلف الثالثي الذي تتزعمه، على حساب الحلف 

ان المصالح االلمانية غراب الشديد: "الروسي. ولعل ما يثير االست-الفرنسي
من المستغرب، كيف ان هؤالء  بد والبريطانية متنافرة الى درجة كبيرة، بحيث انه

الساسة، اعتقدوا بأمكانية توصل بريطانيا والمانيا الى اتفاقية. ألم يدرك األلمان ان 
لذي تهيمن ما طلبوه من بريطانيا، يعني خضوع االخيرة للنظام السائد في اوروبا وا

(عليه المانيا"
179F

٣(. 
ويحمل هذا الضغط (تهديدًا) مبطنًا لبريطانيا مفاده: "ان بإمكان المانيا، انشاء      

(عصبة قارية مناوئة لسياستها
180F

. ومن ثم، فاألفضل لها االنضواء تحت مظلة الحلف )٤
(الثالثي

181F

العسكري . فقد اعترف االمبراطور االلماني وليم الثاني عندما اخبر الملحق )٥
في الخامس عشر من كانون الثاني. بأنه  Grisonالبريطاني في برلين كريسون 

                                                           
)1( Momorandum by Sir E.Croue to the British Foreign Office, January1, 1907, 

Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No.342, PP. 276-277. 
)2(  Bourne, The Foreign Policy, Vol.1, PP. 165-167. 

 .٥١٦الروسية خالا عهد السياسية العاملية، ص-العامر، العالقات االملانيةنطًال عن:  )٣(
 املصدر نفسه. )٤(
 . ٢٤٤تايلور، املصدر السابق، ص) ٥(
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معها يدًا  لحاول "ان يكون صديقًا لبريطانيا، وان يوثق عالقة المانيا معها بحلف يعم
بيٍد. إال انه اخفق في ذلك، عندما اوضح الملحق العسكري البريطاني بأن سياسة 

أي نوع من االحالف االوروبية، وترغب في البقاء بعيدة بالده ال تحبذ االشتراك في 
عنها، وانها اقوى من كليهما مجتمعين، وانه من غير المحتمل، ان يتحد الحلفان. 

ان يتحدا  ]الحلفان[انك على خطأ فبوسعهما فرد عليه االمبراطور االلماني، قائًال: "
 .)182F١("ولسوف يتحدا

االعتقاد االلماني بأمكانية استغالل التنافس ولعل ما يبرر هذه الدبلوماسية،      
م بين بريطانيا وبين كل من روسيا وفرنسا، في خطب ود الدولتين داالستعماري المحت

مناهضة المطامح البريطانية في الترنسفال. وهذه مسألة فيها نظر، لاالخيرتين 
 فالحقيقة ببساطة ان جنوب افريقيا غير مهمة لفرنسا ولروسيا القيصرية.

اتصل وزير الخارجية االلمانية، السفير الفرنسي في برلين، وحاول اقناعه، بأن      
وفرنسا في جنوب افريقيا متماثلة، وتتركز في الحفاظ على الوضع  امصالح الماني

، وعليهما العمل ضد بريطانيا الغازية. ازاء ذلك، اقترحت فرنسا Statuesqueالراهن 
لها في المسألة المصرية، شرط التعاون في هذه على المانيا، تأييد االخيرة 

(القضية
183F

. اما روسيا فقد سوغ رفضها أشغالها في الصراع على النفوذ ضد بريطانيا )٢
ان وزير الخارجية الروسي بالقول: " اجابفي الشرق االقصى وافغانستان. و 
المجر –. يضاف الى ذلك، ان النمسا )184F٣("البريطانيين حماية على الترنسفال

امريكي بسبب برقية -يطاليا، اعربتا عن مخاوفهما من تزايد العداء االنكلووا
االمبراطور، وكان الخطر يكمن في ان تخرج ايطاليا من الحلف الثالثي، وتلقي 

                                                           
 . ٥١٧الروسية خالا عهد السياسة العاملية، ص-العامر، العالقات االملانية )١(
 .٤١٩تايلور، املصدر السابق، ص )٢(
 املصدر نفسه. نطًال عن:  )٣(
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الروسي، لذلك استخدم السفير االلماني في روما -بنفسها في احضان الحلف الفرنسي
(لهجة شديدة لمنع ارتداد ايطاليا

185F

١(. 
ن جانب آخر، اعتقد الزعماء االلمان، بأن جنوب افريقيا ال تمثل قضية وم     

االقل، هي قضية اقل اهمية بالمقارنة بمسألة المضايق برئيسة لبريطانيا، او 
العثمانية، أو المسألة المصرية وهي رؤية غير صحيحة ألن هذا االعتقاد يفتقر الى 

راتيجي البريطاني، يبقى الطريق الدقة، فطريق رأس الرجاء الصالح بالمنظور الست
(قناة السويس في حالة الطوارئ من جهةطريق البديل صوب الهند عن 

186F

من جهة . )٢
ن البريطانيين في مد حزام المستعمرات من الكاب يان تحقيق حلم االستعماريأخرى 

الى القاهرة، يستلزم بالضرورة االستيالء على جمهوريتي الترنسفال واالورانج. لذا 
(المانيا في حمل بريطانيا على التعاون مع الحلف الثالثي فشلت

187F

٣(. 
تعلق االمر بالدوافع االستعمارية االلمانية، عمليًا، سلكت الحكومة  رقد     

(سياسة محافظة في اوروبا ١٨٧١االلمانية، ومنذ عام 
188F

، وكان المستشار بسمارك )٤
ة، وهي تحاول فقط )، يؤكد ان بالده دولة قانع١٨٩٠آذار ٢٠ -١٨٧١ آذار ٢١(

الحمالت  من رغمعلى الالمحافظة على االستقرار في اوروبا، وال يعنيها مطلقًا، 
(متالك مستعمرات فيما وراء البحارال، ١٨٨٥-١٨٨٤االستعمارية في عامي 

189F

٥(. 
جون الفكار و وفي غضون ذلك، اخذ عدد من االكاديميين والمؤرخين االلمان ير      

، Heinrich Von Tritischeريتسكه تعا هينريج فون ذات طبيعة توسعية فقد د
االستاذ في جامعة برلين، الى التوسع االلماني في الخارج باالتكاء على القوة، والتي 

ًا الهيًا وحتميًا. ومن ثم هي مبررة واخالقية، وان السالم  تعني الحرب، وعدها أمر
(الدائم ليس مستحيًال، بل هو غير اخالقي

190F

ذه الدعوات العديد من . وردد مثل ه)٦
وهينرج فون  Gustave Droysenالمؤرخين االلمان من امثال كوستاف درويسين 

                                                           
 .٥٠٦الروسية خالا عهد السياسة العاملية، ص-العامر، العالقات االملانية)١(
 .٤١٨تايلور، املصدر السابق، ص )٢(

(3)  Ensore, op.cit, P. 229. 
 .٩رونوفن، املصدر السابق، ص )٤(
 .٣٢٣كيندي، املصدر السابق، ص  )٥(

(6)  Snyder, Louis, Basic History of Modern Germany, (London, 1956), P. 69. 



 رامريكية خالل حرب البوي-اطراد تقدم العالقات االنكلو                                          الفصل الرابع

 ٢٨٧ 

حتى ان هذه النزعة، اصبحت لدى المفكرين األلمان  Heinrich Von Sypleسيبل 
 Friedruch Vonامرًا مقدسًا، فقد جاء في كتاب نشره فردريك فون بنهارودي 

Bernhardi التعبير السامي عن اشار الى الحرب على انها: " ما يدل على ذلك، إذ
 .)191F١("القوة والحيوية لدى الشعوب المتمدنة

تناغم وتتجانس مع تمما ال ريب فيه، ان هذه الكتابات والدعوات، كانت      
تطلعات اصحاب المصالح الصناعية والتجارية والمالية. ويبدو ان فائض انتاجهم، 

رجية من اجل تصريف البضائع الفائضة، لذا شكل يدفعهم للبحث عن االسواق الخا
التوافق في االتجاه العام بين االكاديميين والمؤرخين، وبين اصحاب المصالح، 
االطار التاريخي لنزوع سياسي قوامه التوسع في الخارج. إْذ أدْت الجمعية االسعمارية 

فرانكفورت في  د ظهرتفقًا في اذكاء هذا النزاع في سياسة المانيا الخارجية، مهمدورًا 
الشركات الصناعية والتجارية والمصرفية،  يري، وضمت بين حناياها، مد١٨٨٢ام ع

(وكانت تروم تأسيس امبراطورية استعمارية كبرى
192F

جمعية  ايضاً  . وبرزت الى الوجود)٢
، وتأسست Die Gesemshaft Fure Deutsch Kolemisationاالستعمار االلماني 
لفية خعلى  )Die Deutsche Kolonialgeslischaft )193F٣االلمانية الجمعية االستعمارية 

وأصبحت تشكل ضغطًا قويًا ، ١٨٨٧عام  المذكورتين سالفاً اتحاد العصبة والجمعية 
 Panفي توجيه السياسة االستعمارية االلمانية. وتأسست الجامعة الجرمانية  ومؤثراً 

German League  في برلين بزعامة الدكتور كارل بيترKarel Peter الذي ُيعد ،
اكثر االستعماريين حماسًا. وكانت تفضل توحيد الشعوب التي تنتمي للعرق االلماني، 
لذا كانوا يرجون ان يجعلوا من المانيا دولة قوية، ويرون لذلك، ان تضم االمبراطورية 

يا، هنغار -ي النمسايااللمانية تحت لوائها االلمان الذين يعيشون في اوروبا مثل المان
(سويسرا، بوهيميا، لوكسمبورغ، هولندا، الدنمارك، بلجيكا

194F

. اما خارج اوروبا، فقد )٤
                                                           

(1) Quoted in: Snyder, op.cit, P.69. 
(2) Townsend, T., The Rise and Fall of Germany Colonial Empire (1881-1918), 
(NewYork, 1966), PP. 82-84. 
(3) Ibid. 
 
 
 
(1)  Snyder, op.cit, PP. 270-271. 
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دعى مفكرو هذه الجامعة الى استخدام التوسع االستعماري بشقيه التقليدي: 
االستيطان واقامة مستعمرات، وهذا ما لمسناه في افريقيا؛ والحديث: بسط النفوذ 

مار المالي في مشاريع اقتصادية كبرى في االقتصادي مع توفير الفرصة لالستث
بغداد، والشرق االقصى في -الغالب، وتم تطبيقه في مشروع سكة حديد برلين

(الصين، وتشيلي في امريكا الجنوبية
195F

١(. 
وأفردت لها الحكومة أن هذه الجمعيات كان لها دور بارز في تعبئة الراي العام،      

(بالحسبانيها ونظرت الحّيزًا واسعًا في حساباتها  
196F

. ولقد اصبح االمر خطيرًا حين )٢
، بأنه سوف ياتي يوم تعمد فيه ١٨٩٥اقتنعت النخبة االلمانية الحاكمة بعد عام 

خطب وزير الخارجية االلماني بيير شتاين امام و المانيا الى توسع جغرافي كبير. 
لنا مكان  نحن ال نريد ان نضع احدًا في الظل، ولكن ينبغي ان يكونالرايخشتاع: "
ان التصنيع في المانيا، وفتوحاتها االستعمارية ". فيما ردد تربتز: "تحت الشمس

ليس المهم ان . اما المستشار االلماني فقد اعلن قائًال: ")197F٣("يمثالن قاعدة طبيعية
انريد الحصول على المستعمرات ام ال، اننا مضطرون للحصول على هذه …نعرف

. بل ان االمبراطور وليم الثاني لم يتردد في القول: )198F٤("المستعمرات شئنا ام ابينا
على عاتق المانيا، مهام جسام، ينبغي ان تقوم بها خارج الحدود الطبيعية "

: ان االمبراطورية نظرية. ومثل هذا القول، يعتمد والشك على )199F٥("الوروبا القديمة
ن إالسريع، ولذا ف االلمانية تمتاز بقدرتها وحيويتها، وسعة اقتصادها، ونمو سكانها

أللمانيا الحق في حصة تتناسب مع اهميتها، عند تقسيم االراضي، او عند تقسيم 
(مناطق النفوذ في العالم

200F

٦(. 
)، ان ١٨٨٥شباط -١٨٨٤وكان من ابرز نتائج مؤتمر برلين (تشرين الثاني      

تلت حصلت المانيا على مستعمرات في جنوب غرب افريقيا، مثل ناميبيا، ومن ثم اح
                                                           

 .١٠-٩ابق، ص صرونوفن، املصدر الس  )١(
 . املصدر نفسه )٢(
 .٣٢٣دي، املصدر السابق، صنيك  )٣(
 .  ١٠-٩رونوفن، املصدر السابق، ص ص)٤(
 .٣٢٣لسابق، صادي، املصدر نيك  )٥(
 .٣٢٣رونوفن، املصدر السابق، ص )٦(
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، وجزيرة زنجبار، ومناطق شمال كينيا، ثم جاء ١٨٩٠توغو والكاميرون في عام 
احتالل السواحل الشرقية في افريقيا، بعد عقد سلسلة من المعاهدات مع زعماء 

(القبائل المحلية هناك
201F

. لذا فكر االلمان بمشروع سكة حديد يربط مستعمراتهم )١
ا المشروع يمر عبر اراضي الترنسفال، ولذلك الشرقية بالغربية في افريقيا، غير ان هذ

كان من الطبيعي، أن تسعى المانيا الى فرض سيطرتها على الترنسفال، وخصوصًا، 
ان ذلك يحقق جزءًا من مخططهم االستعماري الذي يهدف الى ربط مستعمرات 

و و جنوب غرب افريقيا بمستعمرات في وسط وشرق افريقيا، حتى ان السير ئي. كر 
E.Croue " :من المؤكد ان االلمان يعتقدون، اذا ما توفرت علق على ذلك بالقول

هيمنتهم السياسية على  فهم يأملون في يوم ما الى فرضالظروف المناسبة، 
البوير، وادراك حلمهم في احتالل حزام االقليم الذي يمتد من الشرق الى الغرب 

تتخلى عن حقوقها في تلك يمينًا عبر افريقيا. وهم يعتقدون ان بريطانيا، ربما س
 .)202F٢("المنطقة وكما فعلت في السابق في مناطق أخرى

ومن الدوافع االخرى لبرقية االمبراطور، هي العالقات االقتصادية ما بين المانيا      
والترنسفال، فال يخفى ان اصحاب الرساميل االلمان يملكون (    ) اجمالي 

مرة في مشاريع مناجم الذهب في جنوب افريقيا، االجنبية المستث ةاالستثمارات المالي
تسعمئة مليون  نحوالمستثمرة العاملة في الترسنفال  ةإْذ بلغت قيمة االموال االلماني

(١٨٩٩مارك الماني، لغاية شهر تموز 
203F

عالية الجودة، النافست البضائع االلمانية و . )٣
تراف القناصل وبشدة البضائع البريطانية في اسواق جنوب افريقيا. وحسب اع

فعت قيمة الصادرات االلمانية الى جمهوريتي تالبريطانيين في تلك االقاليم، فقد ار 
الى اثني  ١٨٨٦الترنسفال واورانج الحرة من ثالثمائة الف جنيه استرليني في عام 

، وطبقًا لتصريحات هاتزفيلد السفير االلماني ١٨٩٦عشر مليون جنيه اسرليني عام 
الماني في جوهانسبرغ وقرابة خمسمئة  ألف هناك خمس عشرفي لندن، فقد كان 

                                                           
(1) Jncas, Charlese, The Partition and Colonization of A Frica, (Oxford 
University Press, 1922), PP. 85-86. 
(3) Momorandum by Sir E.Croue to the British Foreign Office, January1, 1907, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No.342, PP. 276-277. 

 .٣٥السامرائي، املصدر السابق، ص )٣(

١ 
٥ 
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(مليون مارك الماني مستثمرة في هذه المدينة
204F

برز الوجود المصرفي االلماني في و . )١
بريتوريا، وفي احتكار صناعة المفرقعات، وان سكة الحديد التي تربط ما بين بريتوريا 

(تمويل المانيوخليج ديالغوا مملوكة لشركة سكة الحديد الهولندية ب
205F

٢(. 
من الرأي العام البريطاني الذي احتاط  وبعيدًا عن هذه البرقية، فأن قطاعًا واسعاً      

على مدى اربعة عشر عامًا من المنافسة الفرنسية في كل ركن من اركان العالم، 
كان يظن أن المانيا تحت زعامة االمبراطور وليم الثاني، هو صديق بريطانيا، 

واصر القرابة االسرية مع الملكة فكتوريا، قبل ان تفجر هذه البرقية، رد انطالقًا من ا
فعل بريطاني شديد حيال المانيا. واتخذ الرأي العام البريطاني موقفًا صارمًا، من 

فهم الرأي طبيعة أي تدخل الماني محتمل في جنوب افريقيا. انها المرة االولى، التي 
سة االلمانية. إْذ قاطع الناس في لندن التعامل مع فيها العداء للسيا العام البريطاني

االلمان، وامتنعوا عن استقبالهم في المطاعم، والنوادي، وتعرض البحارة االلمان 
(للضرب في االحواض البحرية

206F

. ويبدو ان ذلك ناتج عن امتعاض ال شعوري دفين )٣
(ضد التنافس االقتصادي االلماني

207F

٤(. 
سمي البريطاني من برقية االمبراطور، ففي شهر تشرين وبالعودة الى الموقف الر      

 Adward Mallet، وحينما انتهت خدمة السير ادوارد ماليت ١٨٩٥االول من عام 
سفيرًا لبريطانيا في برلين، وخالل لقائه الوداعي مع الهيرمون مارشال وزير الخارجية 

ير في عنادها، وان شجع البو تااللماني، عبر ماليت عن تذمره من ان المانيا كانت 
، وانهم األن فرضوا تعريفات كمركية ال تطاق على االبوير يعتمدون على حماية الماني

تجارة مستعمرة الكاب، وان استمرار مثل هذه السياسة من شأنها ان تؤدي الى 
). فأجاب مارشال ان االتفاقية التجارية مع الترنسفال، ضمنت تطورات خطيرة(

الل الترنسفال قلدفاع عن حق استلسوغت لهم التدخل و ادية، مصالح المانيا االقتص
، واضاف ١٨٨٤مثلما ضمنت اتفاقية عام  وجودها الفعلي السابق، اوجه في جميع

                                                           
(1)  Brandenburge, Erich, From Bismarck to the world war, Ahistory of German 
Foreign Policy 1870-1914, (Delhi, 1972), P. 66. 

 . ٣٥السامرائي، املصدر السابق، ص) ٢(
 . ١٣٩-١٣٥موروا، املصدر السابق، ص ص )٣(
 .٤٢٠تايلور، املصدر السابق، ص )٤(
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ان أية محاوالت لضم جمهوريتي البوير، مع المستعمرات البريطانية في قائًال: "
ختتم . وا "جنوب افريقيا، سوف يثير دون شك عاصفة من السخط في برلين

 اسيكون من االفضل السماح أللمانيمارشال محادثته الوداعية مع ماليت بالقول: "
 .)208F١("ببعض المنافع االستعمارية الصغيرة

نتيجة لهذه المحادثة، احتج القيصر بشدة الى الكونيل سويني الملحق العسكري      
الحرب، فمن البريطاني في برلين، ان ماليت استخدم عبارة (تطورات خطيرة) وتعني 

الزنوج، واشجار النخيل، هددت بريطانيا بصورة  يقطنها اجل بضعة اميال مربعة
(فعلية صديقها الوحيد الحقيقي حفيد صاحبة الجاللة بالحرب

209F

٢(. 
ان اللورد سالزبوري ابلغ سفير المانيا في لندن في محادثة من وعلى الرغم      

الرأي العام البريطاني برمته الى  لواعلنت الحرب األن على المانيا، لكانخاصة "
. إال انه تنصل من حديث سفيره المتقاعد في برلين، واعالنه لم يكن ينوي )210F٣("جانبي

لقانونية لجنوب افريقيا، وتغاضى عن التعليقات االخرى ااجراء تغيير في المكانة 
(للقيصر

211F

٤(. 
ازاء لقول: "فقد هدد على آثر برقية االمبراطور با Kimberlyاما كمبرلي      

لدخول في حرب من اجل الحفاظ لالمصالح المتزايدة فأن بريطانيا على استعداد 
. فيما عدت الملكة فكتوريا، برقية االمبراطور )212F٥("على تفوقها في جنوب افريقيا

بمثابة هجوم على حقوق بريطانيا، وهي بمثابة عمل عدائي، لقد دعم شامبرلن وجهة 

                                                           
(1)  Bourn, The Foreign Policy, Vol.1, P. 61. 
(2) Ibid. 

 . ١٣٨، صموروا، املصدر السابقنطًال عن:  )٣(
)4( Bourn, The Foreign Policy, Vol.1, P. 61.  
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ية ان بريطانيا ستعارض أي تدخل للقوات االجنبية في لنظر هذه، حينما صرح عالنا
(شؤوننا في جنوب افريقيا بصرف النظر عن الخطر، ودون مراعاة للتكلفة

213F

١(. 
على ما تقدم، وللحفاظ على مصالحها الحيوية في جنوب افريقيا، ارسلت بناًء      

ر أية قطعة بريطانيا ما ُعرف باالسطول الطائر المعروف بقدراته القتالية، لتدمي
بحرية معادية، االمر الذي جعل رجال الدولة االلمان، يدركون انهم قد ذهبوا بعيدًا، 

ن سياسة مناهضة بريطانيا، التي إفحاولوا التحدث بلغة اكثر اعتداًال، ومع ذلك، ف
عنها، واستغل االلمان بدءًا من االمبراطور الى  يتخلىلها هولشتاين، لم  ظَّرن

ل بريطانيا السطولها الطائر، ذريعة من اجل بناء اسطول بحري الرايخشتاغ، ارسا
(الماني

214F

٢(. 
في مؤلفه المعنون:  W.L.Langerوعلى الرغم من ان دبليو. أل. النغر      

بأنها واحدة من افدح االخطاء "دبلوماسية االستعمار" قد وصف برقية االمبراطور، "
المانيا اصبحت قوة ًال على ان "، فأن تايلور عدها دلي)215F٣("الدبلوماسية الحديثة

 .)216F٤("عالمية من المرتبة االولى
اغلب الظن، ان االمبراطور وليم الثاني، اراد تلقين الحكومة البريطانية درسًا،      
لسماح، بأي توسع اضافي لالمبراطورية البريطانية في لأن المانيا غير مستعدة مفاده 

المانية اتخذت -دو، ان العالقات االنكلوافريقيا دون تعويضات مقابلة، وعلى ما يب
 هذا المسار في السنوات الالحقة.

؟ هل ١٩٠٢-١٨٩٩ما ردود االفعال االوروبية تجاه حرب البوير الثانية      
احتفظت الدول االوروبية بالمواقف ذاتها التي اعلنتها عقب غارة الجيمسون وبرقية 

 اختلفت االثمان؟.االمبراطور؟ وبمعنى أدق، هل تغيرت الرؤى ام 

                                                           
(2) Bourn, The Foreign Policy, Vol.1, P. 61.   
(3) Ensore, op.cit, P. 232. 
(4) Bemis, op.cit, P. 417. 

 . ٤٢٠تايلور، املصدر السابق، صنطًال عن:  )٤(
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ان معرفة ردود االفعال االوروبية ضرورية النها بالنتيجة قادت الى تأصيل      
 االشعور الجمعي البريطاني بالعزلة، ومن ثم، فأن التوجه صوب الواليات المتحدة بد

تعبيرًا سيكولوجيًا عن عمق ذلك الشعور، وعليه فمن الممكن ابراز موقف عدد من 
 من الحرب. الدول االوروبية

روسية خالل العقد -فيما يخص الموقف الروسي، امتازت العالقات االنكلو     
في الشرق االقصى.  السيمااالخير من القرن التاسع عشر بمنافسة استعمارية حادة 

الصينية وما آل اليها من نتائج، فضًال -ويبدو ذلك جليًا في تسوية الحرب اليابانية
الطموحات الروسية في المضايق العثمانية، واسطنبول عن الموقف البريطاني من 

وزير  فومن ثم التنافس في افغانستان، وخالل حرب البوير الثانية. اوجز مورافي
ان مسألة قيام روسيا القيصرية خارجية روسيا سياسة حكومته تجاه الحرب بالقول: "

حالف مع نوب افريقيا، دون اتفاق او تجبمهاجمة بريطانيا عسكريًا من اجل 
 .)217F١("مجموعة من الدول الكبرى مسألة مرفوضة رفضًا قاطعاً 

ما تقدم، ربما كانت روسيا تدعو لتشكيل جبهة قارية ضد بريطانيا، ُبغية ل وفقاً      
انهاء الحرب الدائرة في جنوب افريقيا، ولترجمة كالمه الى واقع ملموس توجه صوب 

حزيران  ٢٧( Theophle Delcasseيه حليفه وزير الخارجية الفرنسي ثوفيل ديلكاس
، وابان زيارته تلك، آل الكونت ١٨٩٩) في تشرين الثاني ١٩٠٥حزيران  ٦-١٨٩٨

افيف على نفسه اقناع الحكومة الفرنسية والسيما وزير الخارجية ديلكاسيه، لحمله ر مو 
رب البوير. وعلى ما حالموافقة على عمل جماعي ضد بريطانيا بخصوص على 

مل الموضوع بنفسه ليكون هدف زيارته الوحيد. وفي السياق نفسه، ح هيبدو فأن
ان عارض ديلكاسيه وبثبات دعوة زميله الروسي مورافيف. وعلق عن ذلك بالقول: "

". والراجح سياسة فرنسا الحقيقية، هي في الحفاظ على قدم الصداقة مع بريطانيا
رضا زمالئه فضًال عن ان موقف ديلكاسيه وزير الخارجية الفرنسي نال استحسان و 

). ١٩٠٦شباط  ١٨-١٨٩٩شباط ١٨( Emile Loubetالرئيس الفرنسي اميل لوبيت 

                                                           
 . ٧٥لسامرائي، املصدر السابق، صانطًال عن:  )١(
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(وهكذا آلت جهود مورافيف وزير خارجية روسيا الى االخفاق
218F

. اما القيصر الروسي )١
اشعر )، فقد كتب: "اني ١٩١٧آذار  ٥-١٨٩٤ايلول ١( Nicolas 11نيقوال الثاني 

فكل … ر بصدد الحرب في جنوب افريقيا منوط بي كلياً بسرور حين اعرف ان القرا
ما احتاج اليه ان اقوم به، هو اعطاء االوامر الى القوات في تركستان لالستعداد 

 .)219F٢("والتحرك صوب الحدود
وفي الشأن نفسه، اخفق القيصر الروسي في اقناع االمبراطور االلماني بوجهة      

(١٨٩٩دام عام نظر حكومته عندما التقى معه في بوتس
220F

، فقد اشترطت المانيا، )٣
راف فرنسا وروسيا صراحة بالوضع القائم تضمان الوضع االقليمي في اوروبا، أي اع

في االلزاس واللورين جزءًا من االمبراطورية االلمانية، مقابل موافقة االخيرة على 
وير، أو القيام اقتراح روسيا الرامي الى قيام الدول الثالث بالتوسط بين بريطانيا والب

(بأي عمل مشترك، وهو شرط ترفضه فرنسا تماماً 
221F

. وقد علق االمبراطور وليم )٤
 . )222F٥("ال شك ان ذكرى االلزاس واللورين ما تزال حيةالثاني على ذلك بالقول: "

، رغب ١٩٠٠ذار آجمهوريتي البوير للدول االوروبية في  يوازاء مناشدة رئيس     
ذ زمام المبادرة بعمل مشترك، وعبر عن فكرة اذا كانت وزير الخارجية الروسي، أخ

مناشدة مقنعة لعرض مساعيها في احالل السالم. فأنها ستفعل ذلك بشكل مشترك ال
كسابقه، الن عددًا  االخفاقوال تتحرك بعمل انفرادي. ويبدو ان هذا المقترح آل الى 

ددة من القيام بأي من ان حكوماتهم متر من السفراء االوروبيين، عبروا عن رأي: "
عمل بناًء على مناشدة من الرئيسين، طالما كانت حكومة صاحبة الجاللة تعتبر 

                                                           
(1)  Sir C.Scoott to the Marquess of  Salisbury, St.Petersburgh D.March 19. 
1900, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-317, PP. 255-256. 

 . ٤٤٣تايلور، املصدر السابق، ص) ٢(
 . ٤٤٤، صاملصدر نفسه )٣(

(4)  Sir F.Lascelles to the Marquess of Lansdown, Cronbery, Febuary 28, 1901, 
Gooch & Teperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-322, PP. 258-259. 
(5)  Quoted in: Ibid. 
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خص االمبراطورية البريطانية يالحرب الراهنة في جنوب افريقيا شئنًا داخليًا، و 
 .)223F١("لوحدها
وفي السياق نفسه، وضح السفير النمساوي في بطرسبورغ لوزير الخارجية      

حكومته رغم تلهفها للمساعدة في احالل السالم، إال انها ال تستطيع  بأنالروسي، "
وقد اجاب مورافيف  ًا"مععرض مساعيها الحسنة، بدون رغبة الطرفين المتحاربين 

ان روسيا ال تأخذ زمام المبادأة في االقتراح لعرض جماعي للوساطة، قائًال: "
لت ذلك، وهو أفضل من ولكنها ستكون سعيدة في مشاركة الدول االخرى اذا فع

. وعلى )224F٢("قيام حكومة واحدة بعمل واحد، بعمل مستقل بناء على مناشدة الرئيسين
(أية دولة ثالثة تدخلأية حال، فقد رفضت الحكومة البريطانية قبول 

225F

، والظاهر، ان )٣
(رد وزير الخارجية الفرنسي ديلكاسيه على مقترح زميله الروسي لم يكن مشجعاً 

226F

٤(. 
الرأي العام الروسي، فقد كان مناصرًا بقوة لتدخل دولي في شكل ما الى اما      

جانب البوير، وانتقد بشدة الموقف المحافظ الذي تبنته وزارة خارجية روسيا بشأن هذه 
(الحرب

227F

٥(. 
 وثمة سؤال ِلَم لْم تتدخل روسيا في حرب البوير انفراديًا؟     
ية، فضًال عن عدم اكتمال خطوطها يبدو ان انشغال روسيا بشؤونها الداخل     
(ة، ناهيك عن المصاعب بشأن الحصول على تخصيصات مالية النجازهايالحديد

228F

٦( .

                                                           
(1) Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, April 20, 1900, Gooch 
& Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-319, P. 257. 
(2) Sir C.Scoott to the Marquess of  Salisbury, St.Petersburgh D.March 19. 1900, Ibid, 
Doc.No-317, PP. 255-256. 
(3) Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, March 17, 1900, Ibid, 
Doc.No-315, PP. 254-255. 
(4) Ibid. 
(5) Sir C.Scoott to the Marquess of  Salisbury, St.Petersburgh D.March 19. 1900, Ibid, 
Doc.No-317, PP. 255-256. 
 
 
 
 
 
(1) Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, December 20, 1899, Gooch & 
Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-302, PP. 243-244. 
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وهذا يعني عدم جاهزيتها للقيام بعمل كبير، ما دامت خطوطها الحديدية في الشرق 
(االقصى غير جاهزة، وتستلزم خمس سنوات على االقل النجازها

229F

، حتى ان )١
عن استفسار بشأن امكانية  ١٩٠٠جاب في االول من ايلول القيصر الروسي ا

بأن كلتا االرضيتين السياسية والمالية التدخل الروسي في جنوب افريقيا، بالقول: "
 .)230F٢("ال تسمحان في التدخل في جنوب افريقيا…لروسيا
قدر تعلق االمر بالموقف الفرنسي، فقد عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي في      

مام الجمعية الوطنية الفرنسية، وُقبيل اندالع الحرب في السادس من تشرين خطاب ا
ال تحتاج فرنسا لمزيد من . ومما جاء في هذا الخطاب "١٨٩٩الثاني عام 

 تلكالمستعمرات الجديدة في الوقت الحاضر، ولكن عليها ان تحافظ على 
على الحياد، وال  الممتلكات وسوف ال تتدخل ما بين بريطانيا وبين البوير، وسنقف

فيما اعلن السيد اوستن  )231F٣("نتدخل بصورة مباشرة من اجل انهاء الحرب عند نشوبها
 E.Monsonالسفير في الخارجية الفرنسية للسير ادموند مونسون  O’Sten Leeلي 

ال تعتزم . بالقول: "١٩٠٠كانون الثاني  ١٩السفير البريطاني في باريس في 
م أية اجراءات أخرى في الوقت الراهن حيال حرب الحكومة الفرنسية، استخدا

". وبعث السفير البريطاني البوير، اكثر من الضغط الدبلوماسي الذي يبدو متاحاً 
ووفقًا لهذا الحديث، رسالة الى اللورد سالزبوري رئيس الوزراء البريطاني، جاء فيها: 

ست دولة اخرى إال اذا مار …ان الحكومة الفرنسية متمسكة بالخيار الدبلوماسي"
 موقف رسمي آخر، وهناك " وطبعًا الدولة المقصودة هي المانيا.نفوذها في التأثير

                                                           
(2) Sir F.Plunkett to the Marquess of Salisbury, Brussels, November 4, 1899, Ibid, 
Doc.No-292, PP. 238-239. 
(3) Sir F.Lascelles to the Marquss of Salisbury, Berlin, February 10, 1900, Ibid, 
Doc.No-312, PP. 252-253. 

 . ٧٠السامرائي، املصدر السابق، صنطًال عن:  )٣(
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له دالالته، تمثل باعتذار وزير الخارجية الفرنسي عن استقبال الرئيس كروجر خالل 
(١٩٠٠زيارته الى باريس للترويج لقضية بالده في منتصف عام 

232F

١(. 
كان له رأي مغاير لحكومته، فليس ثمة شك، ان غير ان الرأي العام الفرنسي،      

-بظاللها على العالقات االنكلو ت، قد الق١٨٩٨ازمة فاشودا في العاشر من تموز 
فرنسية، وولدت كرها شديدًا لبريطانيا، حمل السفير االلماني في باريس ان يقول 

، فيما )233F٢("ياً لقد جعلت فاشودا االلزاس واللورين نسيًا منسلزميله البريطاني ساخرًا "
اخاف انه كتب اللورد دوفرين السفير البريطاني السابق في فرنسا الى حكومته: "

اضطر الى وصف ما يكنه الفرنسيون، على اختالف طبقاتهم، بأنه عداوة مريرة 
. واثناء مشاهدة اللورد روزبري رئيس الوزراء البريطاني السابق بصحبة )234F٣("صرفة

يسقط طف الممثلون الفرنسيون ينشدون: "زوجته، مسرحية في باريس، اص
 .)235F٤("البريطانيون ليعش البويريين

وعمومًا بالغت الصحف الفرنسية في هزائم البريطانيين امام البوير، االمر الذي      
دفع مونسون السفير البريطاني في باريس التعبير عن امتعاضه من الصحافة 

انه من س وزراء بريطانيا، جاء فيها: "الفرنسية، في رسالة الى اللورد سالزبوري رئي
المؤسف ان نجد بين الصحف اليومية، والتي يتوقع منها االنصاف، وقول 

".واتهم اصحاب الحقيقة، بأن وال واحدة منها، كانت حيادية، تجاه تلك القضية
نشر المقاالت المكتوبة على حساب الحقائق، المصالح المالية الفرنسية المهمة في "

العداء االوروبي  يلرسالته بتحل ختم". و الخاطئ للقضية الى الجمهوروالتقديم 
ل االوروبية في مصلحة البوير، وان تضامن الدلبريطانيا في حرب البوير بالقول: "

                                                           
(1) Sir E.Monson to the Marquess of Salisbury, Paris, January 19, 1900, Gooch 
& Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-308, P.247. 

 . ١٤٣موروا، املصدر السابق، صنطًال عن:  )٢(
 املصدر نفسه.نطًال عن:  )٣(
 املصدر نفسه.نطًال عن:  )٤(
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. وفي رسالته الثانية بتاريخ )236F١("هو ناتج من االعالم الفرنسي والروسي وااللماني
ان عدم اتزان شكى السفير البريطاني: " الثالث من تشرين الثاني الى اللورد سالزبوري

قد قاد الى نتائج فورية في الرأي …القوات البريطانية، وارتداداتها في جنوب افريقيا
مما يمثل اتجاهًا …العام الفرنسي، فالصحف الفرنسية هاجمت التنمر البريطاني

 .)237F٢("غير متوقع ومخيبًا لآلمال، وهو محصلة للتطورات العسكرية
ية الفرنسي ديلكاسيه الدموند مونسون السفير جثناء استقبال وزير الخار افي و      

البريطاني في باريس، سوغ االول، نقد االعالم الفرنسي لبريطانيا في حرب البوير، 
ليس فقط بأن الحكومة الفرنسية ال عالقة لها به، وانما اعرب عن بالقول: "

ة من الفرنسيين، وهي من عمل اعتقاده، بأنها ال تعبر عن حقيقة مشاعر االكثري
انا ال استطيع ". وعلق مونسون على ادعاءات ديلكاسيه، قائًال: "المندوبين المحليين

اؤمن بخطاب المسيو ديلكاسيه بشأن الموضوع كان  القول بأمانة، من اني
فأني اخشى بأن االفتراءات والشتائم المنشورة في جميع الصحف الفرنسية، …دقيقاً 

. ويتهم )238F٣("ر الغالبية من الفرنسيين، وتقدم لهم المتعة والتسليةتعبر عن مشاع
"، بل بأنه فقد رشده جراء الغيرة والحقد واالستياءمونسون الرأي العام الفرنسي، "

ذهب ابعد ذلك باتهام الحكومة الفرنسية بالشراكة في الهجوم على الحكومة ومجلس 
ساءة التي تراكمت من قبل الصحف العموم البريطانيين، حيث سمحت بالكثير من اال
(الفرنسية على رئيس الوزراء وعلى مجلس العموم

239F

٤(. 

                                                           
(1) Sir E.Monson to the Marquess of Salisbury, Paris, October 1, 1899, Gooch & 
Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-285, P.233. 
 (2) Sir E.Monson to the Marquess of Salisbury, Paris, November3, 1899, Ibid, 
Doc.No-289, P.236. 
(3)Sir E.Monson to the Marquess of Salisbury, Paris, December 1, 1899, Ibid, Doc.No-
300, P.242. 
 
 
 
 
 
(1) Sir E.Monson to the Marquess of Salisbury, Paris, December 1, 1899, Gooch & 
Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-300, P.342. 



 رامريكية خالل حرب البوي-اطراد تقدم العالقات االنكلو                                          الفصل الرابع

 ٢٩٩ 

واحتجاجًا على الموقف السلبي للصحافة الفرنسية من بريطانيا، عدلت الملكة      
غادر السفير و فكتوريا عن اقامتها السنوية في الريفييرا الفرنسية، برحلة الى ارلندا. 

، وكانت مغادرته دون اعالم ١٨٩٩اليا، في كانون االول البريطاني باريس الى ايط
وزارة الخارجية الفرنسية، مما يعني تجاوزًا صريحًا لالعراف والتقاليد الدبلوماسية بين 

(الدول
240F

١(. 
 ولكن كيف نرى جدية الموقف العدائي الفرنسي تجاه بريطانيا؟     
، رد دبلوماسي فرنسي، اانيلوف وزير خارجية الميلالجابة عن التساؤل ُيورد ب     

جانب المانيا ضد بريطانيا  بالوقوف الىله، فيما اذا ستقوم فرنسا  سأله زميل بريطاني
ظلت االلزاس واللورين اذا  يمكنك ان تطمأن انه خالل حرب البوير، بما يلي "

عدوتها الدائمة،  -ومهما يحدث-، فأن االمة الفرنسية ستعتبر المانيا نيتينالما
 .)241F٢("تعتبر أية قوة أخرى خصمًا مؤقتاً وانها 
اما الموقف االيطالي، فقد عبر عنه وزير الخارجية االيطالي اميلو ماركيوز      

-١٨٩٩أيار  ١٤( Emillon, Marquis Viscount-Venosta فيسكونتي فينستا
() للسفير البريطاني في روما اللورد كيوري١٩٠٠حزيران  ١٨

242F

ان الغالبية . قائًال: ")٣
غير انه سرعان ما  )243F٤("لعظمى من الشعب االيطالي متعاطف مع بريطانيا العظمىا

 .)244F٥("بأن هناك نسبة من التعاطف حيال البويراستدرك قائًال: "

                                                           
 .١٤٢موروا، املصدر السابق، ص )١(
 . ٥٢١العامر، العالقات االملانية الروسية، ص )٢(

(4) Lord Currie to the Marquess of Salisbury, Rome, November 2, 1899, Gooch 
& Temperley, Doc.No-288, P. 235. 
 
 
 
 
 
 
 (1) Lord Currie to the Marquess of Salisbury, Rome, November 2, 1899, Gooch 
& Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-288, P. 235. 
(2) Sir C.Scoott to the Marquess of  Salisbury, St.Petersburgh D.March 19. 
1900, Ibid, Doc.No-317, PP. 255-256. 
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قدر تعلق االمر بالموقف البرتغالي من حرب البوير، فقد اصاب البريطانيون      
ديالغوا الستيراد  من استخدام البوير خليج ١٨٩٩القلق الشديد في اوائل عام 

االسلحة، لذلك سارعت بريطانيا الى عقد اتفاقية مع البرتغال في الرابع من تشرين 
االول من العام ذاته، تعهدت فيها االخيرة بغلق الميناء والحدود في حالة نشوب 

بويرية. مقابل ذلك، تعهدت بريطانيا بمساعدة البرتغال في الدفاع عن -حرب انكلو
أي اعتداء خارجي، وقد اصرت البرتغال على االبقاء على هذا  مستعمراتها، ضد

(االتفاق الجديد سرياً 
245F

. وفي ضوء هذا االتفاق، استخدم ميناء بيرا الواقع على )١
سواحل المحيط االطلسي مستعمرة انغوال البرتغالية ألنزال القطعات العسكرية 

ذلك فقد اغلق ميناء البريطانية، ومن ثم ارسالها الى جنوب افريقيا، فضًال عن 
(ديالغوا تمامًا امام أية امدادات او مؤونات للبوير

246F

٢(. 
تباهى السفير الدنماركي في روسيا، قائًال: ان الدنمارك واليونان هما فقط      

(الدولتان االوروبيتان حيث الرأي العام ال يقف الى جانب البوير
247F

٣(. 
ادية في الترنسفال واورانج صالقتموقف هولندا، فعلى الرغم من مصالحها اأما      

لبوير، فأن حكومة هولندا، اتخذت جانب الحياد لالحرة، فضًال عن االصول الهولندية 
ذلك على ما يبدو، عدم امتالكها القدرات العسكرية التي تؤهلها  دفي هذه الحرب ومر 

ريكا ت من خسارة مستعمراتها في جنوب شرق آسيا واميلمقاومة بريطانيا او لعلها خش
الجنوبية. وبناء على طلب من رئيسي جمهوريتي البوير، اعلن بيرسون، رئيس 

لم يأت الوقت المالئم لعرض مشكلة النزاع " ١٩٠٠الحكومة الهولندية في نيسان 
بين جمهورية جنوب افريقيا وبريطانيا على لجنة وساطة وتحكيم لفض النزاع 

الحكومة  وشجبتاند بقوة البوير، ". ومع ذلك فأن الراي العام الهولندي سبينهما
(الهولندية االعمال البربرية التي مارستها القوات البريطانية في اواخر الحرب

248F

٤(. 

                                                           
 .٢٣٣)، ص١٩٨٣جالا حيىي، التاريخ االوريب احلديث واملعاصر حىت احلرب العاملية االوىل، (االسكندرية،   )١(

(4)  Bourne, The Foreign Policy, Vol.1, PP. 166-167. 
(5) Sir C.Scoott to the Marquess of  Salisbury, St.Petersburgh D.March 19. 
1900, Gooch & Temperley, Doc.No-317, PP. 255-256.  
 

     .٦٧السامرائي، املصدر السابق، ص )١( 
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مانيا، فال خالف في انه يمر عبر بوابة االمبراطور وليم الثاني، اما موقف ال     
ن محط الذي امتاز بشخصية مهيمنة، وال يقبل رأيًا سوى رأيه، وكان متعطشًا الن يكو 

Pانظار الجميع

)
249F

١(
P ،ولم يكن لمستشاري الرايخ ممن جاء بعد بسمارك شخصية قوية ،

هناك سيد واحد للرايخ وهذا السيد بل ان االمبراطور لم يسمح بذلك، فقد كان يقول: "
)P)250F٢"هو أنا

Pوقد كان ممثًال لتاثيرات رعاياه اكثر منه ألفكارهم .P

)
251F

٣(
P وكان كثير التدخل .

ة، حيث عبر عن ذلك احسن تعبير وزير الخارجية االلماني في السياسة الخارجي
ينبغي ان تكون الكلمة االخيرة لالمبراطور، إال أن جاللته يريد ان مارشال بالقول: "

)P)252F٤"تكون الكلمة االولى له
P. 

، فقد ابدا ١٩٠٢-١٨٩٩وقدر تعلق االمر بموقفه من حرب البوير الثانية      
ا، على عكس موقفه السابق من غارة الجيمسون. وثمة االمبراطور تعاطفه مع بريطاني

 سؤال كيف نفسر مواقف االمبراطور وحكومته تلك؟
ان االجابة عن هذا السؤال يمر عبر مصير المستعمرات البرتغالية في افريقيا،      

الماني، إْذ كانت -وكان مصير هذه المستعمرات عائقًا واضحًا في تفاهم انكلو
لة من االزمات المالية والسياسية، التي تهدد بانهيار امبراطوريتها البرتغال تمر بسلس

عبر البحار وبما ان لبريطانيا مصالح خاصة في ممتلكات البرتغاليين في خليج 
ديالغوا، إْذ كان كما هو معروف المخرج الوحيد من الترنسفال، والذي لم يكن بيد 

Pالبريطانيين

)
253F

٥(
Pمالية الخانقة في البرتغال في كانون . استغلت بريطانيا فرصة االزمة ال

لالقتراح على البرتغاليين بالسيطرة على ميناء ديالغوا مقابل قرض  ١٨٩٥الثاني 
تقدمه بريطانيا لهم، فأستمرت المفاوضات حتى حزيران من العام نفسه، عندما 

                                                           
 .٤٨٦-٤٨٥الروسية خالا عهد السياسة العاملية، ص ص-العامر، العالقات االملانية ) ) ٢( 

 (3)  Kannpton, E.T. & Derry, T.K, Europ, 1815-1914, (London, 1966), P. 326.  
 .٢٧٨موروا، املصدر السابق، ص )٤( 
 .٤٨٦-٤٨٥الروسية خالا عهد السياسة العاملية، ص ص-العامر، العالقات االملانية )٥(
 
 
 .١٨٧٥حصل درزائيلي على حق شرائها يف حالة ا�يار االمرباطورية الربتغالية عام  )١(

 للتفاصيل:
Bourne, The Foreign Policy, Vol.1, P. 168. 
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تدخلت المانيا للمطالبة بتعويض، مما ارعب البرتغاليين ودفعهم أللغاء المفاوضات 
Pن اجل الحصول على قرضم

)
254F

١(
P. 

والحق، تأكد لسالزبوري بعد غارة الجيمسون، ان امبراطور المانيا وليم الثاني      
ليس لديه أي اهتمام بالبويريين، وكان ببساطة، يستغل قضية جنوب افريقيا، البتزاز 
بريطانيا، واجبارها على تنازالت استعمارية، وقد اثبت ذلك سريعًا. وفي ضوء ذلك، 
علق اللورد سالزبوري رئيس وزراء بريطانيا خالل استقباله للسفير االلماني في 

ارجو ابالغ صاحب لمناقشة مصير المستعمرات البرتغالية بالقول: " ١٨٩٩حزيران 
الجاللة [االمبراطور االلماني] من اننا نشبه اثنين من التجار اليهود في احد 

)P)255F٢"أيًا منهما اسواق اسطنبول يتفاوضون بشأن شيء ال يخص
P وعلى الصعيد .

نفسه، استغل شامبرلن وزير شؤون المستعمرات مرض اللورد سالزبوري، القناع بلفور 
، نصت على اعطاء ١٨٩٨رئيس الوزراء بالنيابة، لعمل اتفاقية مع المانيا في آب 

بريطاني للبرتغال، وتقسيم المستعمرات البرتغالية الى مناطق نفوذ -قرض الماني
ية والمانية. فضًال عن عقد ميثاق سري يتضمن خطة تقسيم في اثناء انهيار بريطان

Pاالمبراطورية

)
256F

٣(
P.وفي ضوء هذه التنازالت يمكن تفسير مواقف االمبراطور ، 

ومهما يكن من أمر، فقد بدت نبرة تعاطف االمبراطور المتعاطفة مع بريطانيا،      
لبريطاني في برلين السير السبيلس. اثناء مقابلة وزير الخارجية االلماني للسفير ا

لقد انتاب االمبراطور الحزن العميق، عندما سمع ومما جاء في تلك المقابلة: "
بالخسائر التي تكبدها الجيش البريطاني...وانه يأمل بأن التعزيزات العسكرية التي 

)P)257F٤"في طريقها الى جنوب افريقيا، سوف تؤكد نجاح الجيوش البريطانية
P وخالل .

رة االمبراطور االلماني للسفارة البريطانية في برلين مساء الثامن من شباط زيا
، قرأ على مسامع السفير، دراسة اكاديمية عسكرية، كان قد أعدها على خلفية ١٩٠٠

) ناقش فيها اخفاقات الحكمة من الحرب في جنوب افريقياتعليمه العسكري، بعنوان (

                                                           
(1) Quoted in: Ibid, Vol.1, PP. 166-167. 
(2 )  Ibid. 

 .٢٣٤حيىي، املصدر السابق، ص ) ٤(
(4)  Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, December 20, 1900, 
Cooch & Temperley, op.cit, Vol.1,  Doc.No-302, P. 243. 
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انتقد بصفة خاصة تدخل السير الفرد ملنر الجيوش البريطانية في جنوب افريقيا، و 
والسير والتر هيلي في الشؤون العسكرية المحضة، كما ابلغ االمبراطور وليم الثاني 
السفير البريطاني عن فحوى الرسالة التي بعثها الى الملك االيطالي فكتور عمانوئيل 

 ) قبل ثالثة١٩٤٦مايس  ٩-١٩٠٠تموز  ٢٩( Victor Emmanuel 111الثالث 
اسابيع، واقترح فيها ارسال قوات ايطالية الى مصر، في حالة اضطرار الحكومة 

Pالبريطانية لسحب حاميتها العسكرية في مصر الى جنوب افريقيا

)
258F

١(
P. 

أن المحك الحقيقي للموقف االلماني، برز عمليًا، في منع سلطاتها في جنوب      
ن القيام بغارات عسكرية ضد ، المقاتلين البوير م١٩٠٠افريقيا في االول من شباط 

 Wallfrich Bayالقوات البريطانية، انطالقًا من االقليم االلماني في خليج والفرش 
P

)
259F

٢(
P. 

ومن جانب آخر، فالنجاحات التي بدأت تحققها الجيوش البريطانية في البوير،      
اللمانية، قادت الى نتائج اقتصادية باهرة في المانيا، ترافقت مع ارتفاع اسواق العملة ا

مما يبرهن على ان مصالح اصحاب الرساميل من مصرفيين وتجار وصناعيين 
المان، ال ترغب ان ترى بريطانيا ضعيفة وهذا ما ترغب بان ينقله االمبراطور للسفير 

١٩٠٠Pالبريطاني في الرابع عشر من آذار 

)
260F

٣(
P :فيما علن وزير الخارجية االلماني .

)P)261F٤"ا العظمى، سيكون بمثابة نكبة على المانياان الحط من سلطة وسمعة بريطاني"
P. 

ويعبر السفير البريطاني في رسالة الى رئيس وزرائه اللورد سالزبوري، مدافعًا      
على الرغم من معاناته من الحمالت الدعائية عن االمبراطور وليم الثاني، بالقول: "

ه لم يقدم على للصحف البريطانية عليه خصوصًا وعلى المانيا بصفة عامة، فأن

                                                           
(1)Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, February 9, 1900, Ibid, 
Doc.No-311, P. 249.  
(2)  Ibid. 
 
 
(3)  Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, March 2, 1900, Gooch & 
Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-313, P. 253.  
(4)  Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, December 20, 1900, 
Ibid,  Doc.No-302, P. 243.   
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أي شيء يضر بحكومة صاحبة الجالله، وعمل بجد من اجل منع أي عمل عدائي 
)P)262F١"من جانب فرنسا وروسيا

P. 
ويبدو ان االمبراطور وليم الثاني لم يكن يريد اكثر من االقرار بحقيقة موقفه من      

أبقيت  أنيالبريطانيين، وان عمله قد أقرَّ في سلوك فرنسا وروسيا، او كما قال: "
)P)263F٢"هذين النمرين هادئين

P .ويقصد بهما روسيا وفرنسا 
ابلغه السيد برودريك  ١٩٠١وخالل زيارة االمبراطور الى لندن في شهر شباط      

مدير التجهيز في وزارة الحرب البريطانية بحاجة الجيوش البريطانية للسالح الجديد 
ذر ت، فأعااللمانية Messrs Kruppمن المدفعية، والتي تجهزه شركة ميسر كروب 

االمبراطور من جانبه، على أساس ان الحرب تشارف على نهايتها وأن االمبراطور 
Pوعد باصدار اوامره الى الشركة بغية تزويد الجيوش البريطانية بأفضل المعدات

)
264F

٣(
P. 

ومن جانٍب آخر عبر االمبراطور عن اهمية التضامن بين الشعوب التيتونية في      
Pندالع صراع بينها وبين الشعوب السالفيةظل احتمال ا

)
265F

٤(
P. 

اما موقف الرأي العام البريطاني، فقد اعترف وزير الخارجية االلماني، بأن      
Pهناك عددًا من المفكرين االلمان ال يأملون بنجاح بريطانيا في جنوب افريقيا

)
266F

٥(
P فيما ،

ك ادوارد السابع في سوغ االمبراطور وليم الثاني واثناء مأدبة على شرف ميالد المل
مشاعر المناهضة لبريطانيا في المانيا  ١٩٠١مساء اليوم السابع من تشرين الثاني 

مما الشك فيه، ان الرأي العام االلماني، يقف بقوة الى جانب البوير، فقال: "
% من السكان، وعلى أية حال، فأن ذلك مجرد تعاطف وجداني، وال ٩٩وبنسبة 

                                                           
(1)   Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, March 2, 1900, Ibid, 
Doc.No-313, P. 253.  
(2)  Quoted in: Ibid.  
(3) Sir F.Lascelles to the Marquess of Lansdorne, Cronbery, Feburary 28, 1901, 
Ibid, Doc.No-322, P. 253.  
 
 
 
 
 
(4)  Sir F.Lascelles to the Marquess of Lansdorne, Cronbery, Feburary 28, 1901, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-322, P. 253.   
(5)  Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, December 20, 1900, 
Ibid, Doc.No-302, P. 243.   



 رامريكية خالل حرب البوي-اطراد تقدم العالقات االنكلو                                          الفصل الرابع

 ٣٠٥ 

وبرغم ذلك أن الرأي العام في المانيا ال يؤثر في قرار يضمر العداء لبريطانيا، 
)P)267F١"حكومة المانيا

P فيما ابلغ السفير االلماني في بريطانيا البارون فون اسكارد شتاين .
اللورد سالزبوري رئيس الوزراء البريطاني في يوم الثاني عشر من كانون الثاني 

–عر الود حيال هذا البلد ، وخالل عطلته في المانيا، بانه لم يجد غير مشا١٩٠٢
في االوساط الرسمية األلمانية، وحتى الهيئات الشعبية االلمانية، كما في  -بريطانيا

Pبريمن، وهامبورغ، اللتين قام بزيارتهما

)
268F

٢(
P. 

وحلل وزير الخارجية االلماني للسفير البريطاني، اسباب تعاطف الرأي العام      
فاشار الى أّن هذا الموقف مبني على  -يابريطان–االلماني، مع البوير على حساب 

ألنه من الطبيعي التعاطف مع الضعيف ضد القوي، فضًال عن الشعور العواطف، "
بالغيرة والحسد تجاه سعة وحجم االمبراطورية...ناهيك عن المنافسة 

)P)269F٣"التجارية...والتعامل البريطاني المتشدد مع المانيا
P. 

البريطانية باخرة البريد البوند سراث في الثالثين من اما تداعيات احتجاز البحرية      
، واجبارها على التوجه صوب ميناء دوربان في الكاب، فقد ولَّد ١٨٩٩كانون االول 

ردود افعال سلبية حكومية وبرلمانية وشعبية المانية، لذا سارع الكونت بيلوف بناًء 
البريطاني السبيلس، والطلب على اوامر من االمبراطور وليم الثاني باستدعاء السفير 

منه االبراق الى رئيس الوزراء البريطاني اللورد سالزبوري، لغرض اطالق سراح 
الباخرة المحتجزة، بعد ان حصل بيلوف وزير الخارجية االلماني تأكيدات ايجابية من 

Pالشركة، بأن ال وجود لمواد محظورة على ظهر الباخرة

)
270F

٤(
P فيما اقتصر الموقف ،

                                                           
(1)  Sir F.Lascelles to the Marquess of Lansdorne, Berlin, November 9, 1901, 
Ibid, Doc.No-324, P. 261.   
(2)  Sir F.Lascelles to the Marquess of Lansdorne, Berlin, January 16, 1902, 
Ibid, Doc.No-331, P. 267.   
 
 
 
 
(3)  Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, December 20, 1900, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-302, P. 243.    
(4) Sir F.Lascelles to the Marquess of Lansdorne, Berlin, January 4, 1900, Ibid, 
Doc.No-304, P. 245.   
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ان الحكومة االلمانية تقرر ما تقدر لى تهدئة الرأي العام بالتصريح: "االلماني ع
ان االحتجاج العنيف ". ازاء هذا الوضع، علق السفير البريطاني السبيلس: "عليه

)P)271F١"على احتجاز الباخرة االلمانية، كان مبالغًا فيه وغير منصف
P. 

مما دفع السبيلس، الى ويبدو ان المانيا قد عاملت السفن البريطانية بالمثل،      
انتقاد السلطات البحرية، التي تعاملت مع السفن البريطانية بالطريقة نفسها تمامًا، 
ومن ثم اعتقد ان احتجاجات البعض من مالك السفن البريطانيين شديدة ومبالغ فيها، 

Pوتماثل في لغتها احتجاجات الحكومة االلمانية نفسها

)
272F

٢(
P. 

وند سراث نتائج هامة على مستوى التفتيش البحري، إْذ إنَّ لحادثة احتجاز الب     
اصرت المانيا وبقوة، على ضرورة تخلي بريطانيا عن مزاولة احد ابرز حقوق الحرب 
البحرية، وهو اعتراض وتفتيش السفن واالساطيل البحرية المحايدة، ُبغية التأكد من 

ة النتكاساتها الحربية انها ال تحمل اسلحة او تجهيزات او مؤنًا على ظهرها. ونتيج
في البوير، وربما لتحييد الموقف االلماني فضلت بريطانيا التوصل الى ترتيبات في 
اطارها، تنازلت عمليًا عن حقوقها البحرية لتفادي أي نزاع مع المانيا وعلى االتجاه 
نفسه تباهى االمبراطور االلماني وليم الثاني في خطاب له امام الرايخشتاع من انه 

أجبر بريطانيا على التخلي عن مطاليبها غير العادلة في التدخل بحقوقها في " قد
)P)273F٣"الحياد، وحث االمبراطور حكومته في االسراع لبناء اسطول الماني عظيم

P. 
ويبدو ان الساسة االلمان قد استفادوا من هذه الحادثة الى ابعد حد، للترويج      

الحادثة في المنظور االلماني الى قلة لبناء اسطول بحري حديث، إْذ اشارت هذه 
احترامها على اعتبار انها دولة كبرى، واستغالل ضعفها البحري، ومن ثم ما على 

 االلمان، إال امتالك اسطول حربي للدفاع عن سفنهم.
وبالعودة الى محاوالت المانيا وحلفائها القديمة الجديدة في حمل بريطانيا على      

لثالثي، ففي حديث لوزير الخارجية االيطالي اميلو ماركبوز االنخراط ضمن الحلف ا
فيسكونتي فينستا مع اللورد كيوري السفير البريطاني في روما في االول من شهر 

                                                           
(1) Sir F.Lascelles to the Marquess of Lansdorne, Berlin, Feburart 9, 1900, Ibid , 
Doc.No-311, P. 249.    
(2) Ibid.  
(3) Memorandum by Sir E. Croue to the British Foreign Office, January 1, 1907, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-342, PP. 276-277.  
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، عبر االول من خشيته الجدية من عمل تقوم به بعض الدول ١٨٩٩تشرين الثاني 
Pالكبرى، في حال قيام بريطانيا بضم الترنسفال واورانج الحرة

)
274F

١(
P  وال يخفى، ان بعض

الدول الكبرى في منظور الوزير االيطالي هي روسيا وفرنسا فيما حذر البارون 
المبيرمونت قنصل المانيا في جنوب افريقيا، السير اف. بالفكين في الرابع من 

، من احتمال قيام الحكومة الفرنسية بعمل في مصر، ١٨٩٩تشرين الثاني من عام 
مصر، فأن فرنسا ال تستطيع عمل شيء ضد بريطانيا ثم استدرك، بأنه حتى في 

Pدون موافقة المانيا، وذلك باعتقاده ال يحصل

)
275F

٢(
P. 

فيما ابدى وزير خارجية المانيا في اثناء لقائه مع السفير البريطاني في برلين      
السير السبيلس عن مخاوفه من ان فرنسا قد تستغل المصاعب البريطانية، لتغيير 

Pر المتوسط عبر التحرك باتجاه مراكش او طرابلسالموقف في البح

)
276F

٣(
P. 

وهكذا يستمر مسلسل التحريض االلماني لبريطانيا ضد روسيا وفرنسا، القناع      
بريطانيا باالنخراط بالحلف الثالثي، وهذه المرة، ابلغ االمبراطور وليم الثاني، السفير 

استغلتا انسحاب القوات  ، بأن فرنسا وروسيا،١٩٠٠البريطاني في التاسع من شباط 
البريطانية، تحت أمرة اللورد كتشنر من السودان الى جنوب افريقيا. وطلبتا من الملك 

ملك الحبشة  )١٩١١مايس  ١٤-١٨٨٩آذار  ٩( Menelek 11مينليك الثاني 
بعمٍل ضد بريطانيا، بعد ان زودته بمبالغ كبيرة من المال لهذا الغرض، وذكر 

بريطاني، بأن الحبشة مسلحة بالبنادق والمدفعية، وبرهنت على االمبراطور السفير ال
Pانه عدو ال يمكن االستهانة به

)
277F

٤(
P. 

وخالل زيارة الملك ادوارد السابع أللمانيا، عبَّر وليم الثاني عن سعادته بعدم      
وجود مخاطر من أية تعقيدات اوروبية...حتى وان ظهرت بعض 

                                                           
(1) Lord Currie to the Marquess of Salisbury, Rome, November 2, 1899, Ibid, 
Doc.No-288, PP.235-236. 
(2)  Sir F.Plunkett to the Marquess of Salisbury, Brussel, November 4, 1899, 
Ibid, Doc.No-292, P. 238.  
 
 
(3)Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, December 20, 1900, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-302, P. 243.     
(4)Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, Feburary 9, 1900, Ibid, 
Doc.No-311, P. 249.    
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قادرة على التنافس مع بريطانيا والمانيا. فرد عليه التعقيدات...فالروسيا وال فرنسا...
Pادوارد السابع، حتى وان كان ذلك صحيحًا، فال خطر منه لتصديع السالم

)
278F

١(
P. 

تأسيسًا على ما تقدم، اقتنعت المانيا بأخفاقها في اقناع بريطانيا للتحالف معها      
، عسى ان يحمل لذلك لجأت الى تكنيك آخر، تمثل في محاوالت التقرب لبريطانيا

االخيرة على التعاون مع الحلف الثالثي، لذلك رفضت المانيا فكرة فرنسا وروسيا في 
 التدخل الجماعي.

ال نغالي في القول، اظهرت حرب البوير مبكرًا، العزلة البريطانية، والعداء      
ن االوروبي حيالها، وظهر شامبرلن والنسدوان، كأبرز اعضاء وزارة سالزبوري، الذي

دعوا الى تخلي بريطانيا عن عزلتها المجيدة، وكان اهم ما يشغل شامبرلن بين عامي 
سكسوني، والسؤال الى أي مدى نجحت محاوالت -، التحالف االنكلو١٨٩٩-١٨٩٨

الماني؟ نتائج على -شامبرلن القامة هذا التحالف. وهل كان الخفاق التحالف االنكلو
 ؟توجه بريطانيا صوب الواليات المتحدة

اننا غير مهما يكن من امر، ففي حديث لشامبرلن مع ابنه اوستن. قال: "     
قادرين على البقاء في عزلتنا...التحالف مع المانيا اقوى اذا ما اتحد جيشها 
ببحريتنا، مثَّل هذا قوة ال يجرؤ أحد على مضاهاتها، وفي هذه [قوة التحالف] 

)P)279F٢"الطمأنينة والسالم
P:انك لن تفوز بطائل من المانيا التي ال " . فأجاب اوستن أباه

)P)280F٣"بد من االختيار بيننا وبين الروس وهذا ما ال تريده
P. 

ومن جانب آخر، سأل سالزبوري رئيس الوزراء البريطاني، شامبرلن وزير شؤون      
انني اتفق معك على ان عالقات وثيقة مع المانيا في الظروف الحالية المستعمرات "

)P)281F٤"كن هل تستطيع نيلهامرغوب فيها، ول
P. 

                                                           
(1)Sir F.Lascelles to the Marquess of Lansdown, Homburg, August 25, 1901, 
Ibid, Doc.No-323, PP. 259-260.   

 .٢٨١نطًال عن:موروا، املصدر السابق، ص )١(
 نطًال عن : املصدر نفسه. )٢(
 .٤٣٢تايلور، املصدر السابق، ص )٣(
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نستشف مما تقدم ان اللورد سالزبوري تولَد لديه اعتقاد راسخ بصعوبة توثيق      
 العالقات البريطانية االلمانية.

وللتعبير عما يدور في باله من خطط لتجاوز العزلة المجيدة، خطب شامبرلن      
عن امنيات كل رجل ، وتحدث ١٨٨٩في ليستر بتاريخ الثالثين من تشرين الثاني 

دولة بريطاني يتطلع للمستقبل، بالخروج من العزلة المجيدة، بالتحالف ما بين 
بريطانيا وبين االمبراطورية االلمانية، وتكلم عن امكانية عالج الخالفات بفضل 

ان طريقة توضيح حكمة اللورد سالزبوري في الشؤون الخارجية، ثم اضاف قائًال: "
". واثنى على مزايا الشعب االلماني، للمصالح االلمانية مصالحنا، ستكون نفسها

بالقول، انه والشعب االنكليزي من العرق ذاته، كما تحدث بلهجة ود حارة عن 
امريكا، واعرب عن رغبته رؤية تحالف ثالثي جديد يتألف بريطانيا والمانيا والواليات 

Pالمتحدة االمريكية

)
282F

١(
Pعوة؟ ، ولكن كيف نظر االلمان الى هذه الد 

كان َرْد وليم الثاني حاسمًا: ينبغي على شامبرلن، ان ال ينسى ان لديَّ في شرق      
بروسيا جيشًا واحدًا، مقابل ثالثة جيوش روسية، وتسع فرق خيالة، حيث ال يفصلني 

Pعنهم جدار صيني وال مدرعة بريطانية

)
283F

٢(
P. 

الماني، في -االنكلوفيما برر بيلوف وزير الخارجية االلماني، رفضه التحالف      
ان العبء العسكري في حالة اندالع حرب ضد رسالة الى االمبراطور جاء فيها: "

)P)284F٣"الحلف الثنائي سيقع بصورة رئيسية على كاهل المانيا
P. 

الماني، -لم يدخل اليأس في تفكير الساسة البريطانيين من اقامة تحالف انكلو     
، ١٩٠٠البريطانية في الثامن عشر من آذار فتقدم اللورد النسدوان وزير الخارجية 

Pبأقتراح للسفير االلماني اليجاد تحالف دفاعي طويل االمد بين الطرفين

)
285F

٤(
P غير ان .

                                                                                                                                                                      
 

(1)  Joseph Chambelain Speech at Luncheam in Country Arrembly Room, 
Leisester, 30 November 1899, The British Political Tradition Britain and 
Europe Pitt to Churechel 1793-1940, Edited by Bullock, Alean & Deaking 
F.W., Doc.No-39, (London, 1950), P. 197.  

 .٤٣٢تايلور، املصدر السابق، ص )٢(
(3)  Albertini, op.cit, P. 102.  
(4)  Ibid, P. 115. 
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، علق بشأنها ١٩٠١بيلوف رفض المقترح، ثم اعد النسدوان مسودة معاهدة في ايار 
البريطانية حتى لو تمكن الحلف الثالثي من االلتزام بالدفاع عن الحدود سالزبوري، "

في حالة الحرب، فان الشرط االلماني بالتزام بريطانيا بالدفاع عن الحدود 
االيطالية ضد روسيا وفرنسا شكّل ثقًال كبيرًا في الدفاع عن -النمساوية-االلمانية

)P)286F١"الجزر البريطانية ضد فرنسا
P. 

وتحفظ اللورد سالزبوري، عن تساؤل السفير االلماني في لندن ميترنخ      
Mitternich الماني-عن مدى موافقة مجلس العموم، بشأن التحالف االنكلوP

)
287F

٢(
P 

ان الحكومة البريطانية ال تستطيع اعالن الحرب دون موافقة الناخبين، بالقول: "
)P)288F٣"ومن المستحيل ان نقيد تصرفات مجالسنا التمثيلية في المستقبل بتعهد سري

P. 
، قد ولَّد ظرفًا، اصبح فيه التحالف أمرًا والراجح، ان الرأي العام في الدولتين     

صعب التحقيق، ففي خطاب لشامبرلن في مدينة ادنبرة في الخامس والعشرين االول 
اعتقد انه قد آن االوان، لتصبح اقسى التدابير ضرورية في ، قال فيه: "١٩٠٠

ب الترنسفال، واذا ما حان هذا الوقت، نعتقد ان هناك من سبقنا في اتباع االسالي
ذاتها، والتي سنلجأ اليها، ونحن نراها في تصرفات هذه الدول، التي تنتقد اآلن 
بربريتنا، وقسوتنا اللتين ما سجلتا قط عمًال يحكي ما لقنونا من عبر، في بولندا، 

)P)289F٤"االلمانية-والقوقاز، والبوسنة، وفي الجزائر، وفي الحرب الفرنسية
P. 

في خطاب له في الرايخشتاغ في الثامن من اجاب بيلوف وزير خارجية المانيا      
اذا ما رأى احد الوزراء نفسه مضطرًا الى تبرير بالقول: " ١٩٠١كانون االول 

سياسته، فخيٌر له ان ال يتصدى للدول االخرى. فالجيش االلماني في حمًى ال 
يوطأ، وشعاره انقى من أْن تقوى على تشويهه احكام ملتوية، ففي هذا الجانب، 

                                                           
(1)  Plumb, op.cit, Vol.1, P. 511. 
(2)  Albertini, op.cit, P. 117. 
 

 .٢٨٥موروا، املصدر السابق، ص)  ١(
(4)  Albertini, op.cit, P. 117.  
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اك، اهم مما قاله فردريك الكبير، لما قيل له: ان احدهم تطاول على ليس هن
)P)290F١"الجيش الروسي، فأجاب: دعو الرجل وشأنه فأنه يعض الحجر

P. 
امتعض شامبرلن من خطاب بيلوف، والذي جوبه بالتصفيق والهتاف في      

مي، ان ما قلته، قد قلته، ال اسحب كالالرايخشتاغ، فدافع عن وجهة نظره قائًال: "
)P)291F٢"وال اغيره، انني مسؤول عن سلطاتي الخاصة بيَّ 

P. 
-واالنكلو-وبناء على ما سبق، تالشت آمال شامبرلن بتحالف العرقين التيتوني     

سكوسوني لجعلها من اقوى العوامل، وأمضاها تأثيرًا في مستقبل العالم السياسي. 
امريكي -وب تحالف انكلووعلى اية حال، لم يبق امام شامبرلن خيارًا سوى التوجه ص

-الذي عده عامًال من عوامل السالم والتي بدأت بوادره في تالقي المصالح االنكلو
 امريكية في الصين عبر سياسة الباب المفتوح.

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Quoted in: Ibid. 
(2) Spender, op.cit, P. 147. 
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كانت المصالح المبدئيـة لبريطانيـا فـي الصـين، إبـان القـرن التاسـع عشـر تجاريـة،      
والهـــدف المركـــزي لسياســـتها الخارجيـــة يكمـــن فـــي توســـيع بســـط نطـــاق تجارتهـــا، الـــذي 

Pضمن لمركزها في الشرق االقصى موقعًا مهيمنًا علـى حركـة التجـارة الدوليـة

)
0F

١(
P بـدأت .

ــــو ــــد  ١٧٨١صــــينية عــــام -اولــــى التعــــامالت التجاريــــة االنكل حينمــــا بعثــــت شــــركة الهن
Pالشــرقية البريطانيــة

)
1F

٢(
P أول شــحناتها مــن االفيــون ،Opuim الــى مينــاء كــانتونP

)
2F

٣(
P وقــد .

أدى االزدياد السريع في استيراد االفيون الـى نتـائج اجتماعيـة واقتصـادية أضـرت كثيـرًا 
االخيـــرة شـــكل ظـــاهرة واســـعة االنتشـــار وســـط شـــرائح المجتمـــع بـــالبالد، فاالدمـــان علـــى 

الصــيني مــن جهــة، فيمــا كانــت الفضــة تتــدفق الــى بريطانيــا جــراء رجحــان كفــة الميــزان 
التجـــاري فـــي منفعـــة االقتصـــاد البريطـــاني مـــن جهـــة أخـــرى. وقـــد صـــدرت قـــرارات عـــدة 

بــق. وفــي . إال انهــا لــم تط١٨٠٠، ١٧٦٩، ١٧٢٩بتحــريم تجــار االفيــون فــي االعــوام 
) صـدر ١٨٥٠-١٨٢٠( Tao-Kuangكـوانج -مـن عهـد االمبراطـور تـاو ١٨٢٨العام 

فرمـــان (مرســـوم) امبراطـــوري قضـــى بتحـــريم ومنـــع تجـــارة االفيـــون فـــي الـــبالد، وقـــررت 
-Lenهسـو -تـز-حكومة االمبراطـور تطبيقـه تحـت أي ظـرف، وعـين لهـذا الغـرض لـن

Tz-Hsu ضاء على تجارة االفيون مهمـا كلـف مسؤوًال عن تنفيذ القرار، والذي وعد بالق
Pاالمر

)
3F

٤(
P  . 

                                                 
(1) Coodrish, R., Ashort history of China People, (London, Harper and Row 
Publishers, 1969), PP. 135-139.  

تفــوق الربيطــانيون علــى الربتغــاليني يف جمــال االفيــون، والســيما تصــديره للصــني، وقــد حــدث ذلــك  ١٧٧٣منــذ عــام  )۲(
 حينما احتكرت شركة اهلند الشرقية الربيطانية زراعة االفيون يف اهلند، والسيما يف اقليم البنغال. 

Hsu, L.C.Y., The Rise of Modern China, (NewYork, Oxford University Press, 1970), 
PP. 241-280.  

كانتون: يقع هذا امليناء يف الطرف اجلنويب مـن الصـني، وكـان مركـزاً تارخييـاً للتجـارة مـع اخلـارج منـذ حكـم اسـرة تـانج  )۳(
صـني متامـاً، فالتجـار االجانـب جـاؤوا اىل الصـني م) وكانت جتارة كانتون يف القرن الثامن عشـر يف صـاحل ال٩٠٦-٦١٨(

 لشراء الشاي واحلرير، واملنسوجات القطنية، واالواين اخلزفية، وكان يدفعون مثن هذه السلع بالذهب والفضة. 
Hsu, op.cit, PP. 241-281. 
(4) Coodrish, op.cit, P. 141.  
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وبســـبب تحـــدي التجـــار البريطـــانيين قـــرار الحكومـــة الصـــينية بمنـــع االتجـــار بمـــادة      
ـــام هســـيو بفـــرض حصـــار علـــى بضـــائع التجـــار البريطـــانيين، وصـــادر مـــا  االفيـــون، ق

، علــى أثــر ذلــك انــدلعت ١٨٣٩بحــوزتهم مــن افيــون واحرقهــا فــي الثالــث مــن حزيــران 
Pصـــينية االولـــى-حـــرب االنكلـــوال

)
4F

١(
P )إْذ هاجمـــت القـــوات البريطانيـــة ١٨٤٢-١٨٣٩ ،(

Pسواحل الصين، واستولت على مدن كانتون، وشنغهاي، ومدن أخرى

)
5F

٢(
P. 

وحينما تيقنت الصين بأن ال فائـدة ُترجـى مـن المقاومـة فـي هـذه الحـرب الخاسـرة،      
نيـــة، تقـــدمت بطلـــب الهدنـــة، بســـبب البـــون الشاســـع بـــين تســـليح قواتهـــا والقـــوات البريطا

ــــانكنغ    ــــا معاهــــدة ن     Treatyوتحــــت ظــــروف الهزيمــــة وقعــــت الصــــين وبريطاني

Nanking of   ١٨٤٢المؤلفة من ثالثة عشر بندًا في التاسع والعشرين من آبP

)
6F

٣(
P. 

واذا كانت األسباب المباشرة لهذه الحرب قد ذكرناها، فأن االسـباب غيـر المباشـرة      
يم البريطــاني فــي الحصــول علــى المســاواة فــي التعامــل الدبلوماســي، تتمحــور، بالتصــم

وهو ما يتعارض مع منظور النظام الصيني حيال العالقات الخارجية، ومفادهـا العزلـة 
المبـــررة بـــأن الصـــين امبراطوريـــة قائمـــة علـــى االكتفـــاء الـــذاتي، فضـــًال عـــن طموحـــات 

                                                 
  .Opum’s Warوتسمى حرب االفيون  )۱( 

(2) Hsu, op.cit, PP.251-253.  
ومن اهم ما نصت عليها بنودها، تنازل الصين عن جزيرة هونغ كونغ لبريطانيا، فضالً عن ت�أمين االمتي�ازات  )۲(

،شـــنغهاي NingPo، تينــغ بــو Fochow، فوشــو Amoyكــانتون، امـــوي التجاري��ة ف���ي م��وانئ خمس���ة ه��ي: 
Shanghaiانيــــة خاصــــة، ومــــن مث حــــدد نســــبة الضــــرائب . فضــــًال عــــن حماكمــــة الرعايــــا الربيطــــانيني امــــام حمــــاكم بريط

%. كما تضمن احد البنود فرض غرامة حربية كبرية، ٥الكمركية، اليت ُفرضت على السلع الواردة للصني مبا ال يزيد عن 
تعويضــاً خلســائر احلــرب، ومثنــاً لالفيــون الــذي ُأحــرق. وجــرى االتفــاق علــى مــنح الرعايــا الربيطــانيني علــى حقــوق اقليميــة 

يف مــوانئ املعاهــدة، ويف التعريفــة التجاريــة، إْذ حــددت علــى حنــو دقيــق يف معاهــدة التعريفــة، والتنظيمــات العارمــة اضــافية 
. ومهمــا يكــن مــن امــر، فقــد صــادق االمرباطــور مبضــض علــى املعاهــدة يف ١٨٤٣املؤرخــة يف الثــاين والعشــرين مــن متــوز 

. ويف ملحــق معاهــدة هومنشــاي ١٨٤٣والعشــرين مــن ايلــول  التاســع عشــر مــن ايلــول، واقرتــا امللكــة فكتوريــا يف الثــامن
HomunchaiTreaty أقرت السماح للسفن الربيطانيـة بالرسـو يف ١٨٤٣، واملؤرخة يف الثامن من تشرين االول ،

املــوانئ اخلمســـة حلمايـــة التجــارة الربيطانيـــة. كمـــا اعطـــت هــذه املعاهـــدة بريطانيـــا احلــق يف ان تعامـــل الدولـــة ذات احلظـــوة 
 وىل، وبذلك منحت الصني بريطانيا االمتيازات اليت حصلت عليها الدول االخرى فيما بعد. للتفاصيل:اال

Treaty of Nanking, August 29, 1842, Key Treaties for the Great Power 1814-1914, 
edited by, Hurst, Micheal, (London, 1927), Vol.1, Doc.No-41, PP. 268-272.  
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عــن المواجهــة بــين الصــين  بريطانيــا بتنظــيم التجــارة مــع الصــين عبــر معاهــدة، فضــالً 
Pالزراعية المكتفية ذاتيًا، وبريطانيا الصناعية وسياستها التوسعية

)
7F

١(
P. 

كــان مــن الصــعوبة ان تتمــازج فكــرة التجــارة الحــرة التــي نــادى بهــا ادم ســميث مــع      
االحتقــــار الصــــيني للتجــــارة. إْذ كانــــت الحكومــــة الصــــينية تأخــــذ بالحســــبان القليــــل مــــن 

لصــينية، وفقــًا لــذلك فــإن التجــارة الخارجيــة ســاهمت قلــيًال فــي منفعــة احتياجــات االمــة ا
Pالصالح العام

)
8F

٢(
P. 

صينية االولى نتائج بعيدة المدى سياسيًا واقتصـاديًا -وهكذا أثارت الحرب االنكلو     
وعســـكريًا واجتماعيـــًا. فعلـــى الجانـــب السياســـي، مـــنح تخلـــي الصـــين عـــن جزيـــرة هونـــغ 

إتخذتــه قاعــدة لتقــدم اضــافي أو توســعات اخــرى محتملــة،  كونــغ بريطانيــا موقعــًا مهمــاً 
وفــتح المــوانئ الخمســة، عــزز النفــوذ البريطــاني فــي كــل الســاحل الشــرقي للصــين. أمــا 
النتــائج علــى الجانــب االقتصــادي، فــأدت نســبة الرســوم الثابتــة الــى حرمــان الصــين مــن 

علــى الصــين، ممــا ، والــى تــدفق الســلع االجنبيــة Protective Tariffتعريفــة الحمايــة 
أضر بالصناعات اليدوية المحلية، وترتب على ذلـك حالـة مـن القلـق واالضـطراب فـي 
الصين، وصلت حد التمرد. اما الجانب العسكري فأن السماح للسفن الحربية االجنبيـة 
بالرســو فـــي المــوانئ الخمســـة، االمـــر الــذي يعـــد تنــازًال اشـــتمل فيمـــا بعــد علـــى المـــوانئ 

ومـنح هـذه السـفن حـق االبحـار  Yangtzeى طـول نهـر اليـانغ تسـي االخرى الواقعة عل
بحريــة وبطريقــة مشــروعة فــي الميــاه الداخليــة الصــينية، ممــا ادى الــى انكشــاف المــدن 
الصـينية امـام الــدول االوروبيـة المتـاجرة مــع الصـين. امـا الجانــب االجتمـاعي فقــد أدت 

ممـــا ســـاعد علـــى التجـــارة  تجـــارة االفيـــون غيـــر المشـــروعة الـــى تعميـــق مشـــكلة االفيـــون
االجنبية في الموانئ الخمسة ومـن ثـم نشـوء طبقـة جديـدة مـن التجـار ورجـال االعمـال، 

Pالتي كان لها تأثير متزايد في المجتمع الصيني

)
9F

٣(
P. 

                                                 
(1) Coodrish, op.cit, P. 146.  
(2) Hsu, op.cit, PP. 269-271.   
(3)  Goodrish, op.cit, P. 136.  
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صــينية -انــدلعت الحــرب االنكلــو ١٨٥٦لــم ينتــه االمــر عنــد هــذا الحــد، ففــي عــام      
)10F١(P)١٨٦٠-١٨٥٦الثانية (

Pستولت القوات الصينية على احدى السـفن ، وبدايتها حين ا
. وردت ١٨٥٦البريطانيــــة الراســــية فــــي مينــــاء كــــانتون فــــي الثــــامن مــــن تشــــرين االول 

بريطانيـــا علـــى ذلـــك، بارســـال حملـــة عســـكرية الـــى الصـــين اشـــتركت فيهـــا فرنســـا. وفـــي 
، ١٨٥٧فرنسـية مدينـة كـانتون فـي اواخـر العـام -السياق نفسه، قصـفت القـوات االنكلـو

١٨٥٨Pتهـــا فــــي عــــام واحتل

)
11F

٢(
P وقـــد عــــدت هــــذه الحــــرب كســـابقتها إْذ لــــم تكــــن الصــــين .

مســتعدة لخــوض غمــار حــرب مــع دولــة كبــرى. وقــد، قــاوم الصــينيون الحملــة العســكرية 
من دون طائل، إْذ تمكنت القـوات  ١٨٦٠الى عام -١٨٥٩في الشهر الثامن من عام 

وقــت نفســه، انتهــزت روســيا وفــي الاالجنبيــة مــن مهاجمــة بكــين واحتاللهــا لمــدة وجيــزة 
الفرصـــة، واحتلـــت بعـــض المنـــاطق الصـــينية فـــي الشـــمال الشـــرقي. وترتـــب علـــى هـــذه 

، ومعاهـــــدة بكـــــين )12F٣( ١٨٥٨عـــــام  TientisnTreatyالحـــــرب عقـــــد معاهـــــدة تينتســـــن
Peking   13( ١٨٦٠عامF٤(. 

امــــا الموقــــف البريطــــاني مــــن االمتيــــازات التــــي منحهــــا الصــــين للــــدول االوروبيــــة      
يــات المتحــدة، فقــد رحبــت بريطانيــا مــن جانبهــا بــذلك، النهــا ستســاعد فــي توســيع والوال

التجـــارة فـــي الشـــرق، لـــذلك فـــأن التـــدبير الوحيـــد الـــذي اقـــدمت عليـــه لحمايـــة المصـــالح 
 ،١٨٥٨  البريطانية، هو اشتراطها في البند الرابع والخمسين مـن معاهـدة تينتسـن لعـام

                                                 
(1) Gladston, Speech on the Second China War, 1857, Plumb, op.cit, PP. 2729-
2736. 
(2)  Palmerston, Speech on the Second China War, 1857, Ibid, PP. 2736-2747.  

عليه بنودها، على فتح مـوانئ جديـدة علـى ضـفاف �ـر الياتغسـيت، فضـًال عـن االعـرتاف بشـرعية  هم ما نصتمن ا) ۳( 
جتــارة االفيــون، وضــمان حريــة حركــات البعثــات التبشــريية املســيحية، ومقابلــة الدبلوماســيني مبــا يليــق بــم. ونصــت علــى 

ونــغ، ودفــع الصــني غرامــة حربيــة هلــا تعويضــاً عــن التنــازل لربيطانيــا عــن قطعــة مــن االرض تكــون مواجهــة جلزيــرة هونــغ ك
 خسائر احلرب. 

Costing, W.C., Great Britain and China 1833-1866, (NewYork: Oxford University 
Press, 1937), P. 77.  

مــة حصــلت بريطانيــا وفرنســا علــى وفــق احــد بنودهــا علــى تصــريح مــن احلكومــة الصــينية بإقامــة بعثــات دبلوماســية دائ )٤(
لكل منها يف بكني، كما وافقت الصني على السماح للتجار الغربيني بالتجارة داخل الصني، من دون دفع ضريبة مـرور 

Transit Tax  . 
Costin, op.cit, P. 79. 
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ايـــا الـــدول االجنبيـــة، ســـوف تشـــمل الرعايـــا بـــأن أيـــة امتيـــازات تضـــمنها الصـــين الـــى رع
(البريطانيين ايضاً 

14F

١(. 
وبعــد ان ضــمنت هيمنتهــا علــى التجــارة مــع الصــين، فــأن سياســة بريطانيــا تجــاه      

الصــين عنــدها، بــدت خاليــة مــن غريــزة التفــوق الــذي دفعتهــا لخــوض غمــار حــربين مــع 
، وهـي سياسـة المغـامرة الصين. ومرد ذلك على ما يبدو نبذ خلفاء بالمرستون لسياسـته

فـــي اعـــالي البحـــار لمســـاندة التجـــار البريطـــانيين مـــن جهـــة. والتركيـــز الكبيـــر للحكومـــة 
مــن جهــة أخــرى. فمنــذ ان كانــت  ١٨٦٠البريطانيــة تجــاه الشــؤون االوروبيــة بعــد العــام 

الصين موضع اهتمام بريطانيا، فإن هذا التبدل، أصبح ملحوظًا، حينما قدمت التجـارة 
ية، لفتت االنتباه الى طبيعة فرص التجارة المتاحـة فـي الصـين. وفـي الوقـت تقارير جد

نفســـه، فـــإن اســـتقرار الموقـــف الحكـــومي تجـــاه الصـــين، جـــاء ضـــروريًا، بعـــد انتفاضـــة 
)Taiping Rebellion P)15F٢التـــابنغ 

P  واصـــبح ١٨٦٤تمـــوز -١٨٥٠(كـــانون االول ،(
رة، وان ممارسـة الضـغوط واضحًا ان المصالح البريطانية ترغب في توسع نطاق التجـا

النجــاز ذلــك فقــط يمكــن ان يضــعف حكومــة المانشــو القائمــة، ويقــود الــى تقييــد محتمــل 
لواقـــع التجـــارة، ومـــن ثـــم البـــت فـــي مصـــير المركـــز البريطـــاني المهـــم، لـــذا فـــال منـــاص 
امامهـــا عـــن انتهـــاج الوســـائل الســـلمية فـــي مســـاندة االســـتقرار السياســـي فـــي الصــــين، 

( ى توسيع نطاق مركزها التجاريوالعمل تدريجيًا عل
16F

٣(. 

                                                 
(1)  Hsu, op.cit, PP. 241-280.  

، تسيطر عليها قوى الشر، ١٦٤٤يكمن جوهر تعاليم التابنغ يف ان اسرة املانشو، اليت ظلت حتكم الصني منذ عام  )٢(
ممــا بــرر العمــل علــى االطاحــة بــا، وتأســيس مملكــة الســالم الســماوي العظــيم بــدًال منهــا. واحلركــة اساســها فالحــي قوامــه 

، وامههــا مبــدأ ١٨٥٣مناهضــة اوتوقراطيــة االشــراف ومــالك االرض، وفقــاً ملبــادئ احلركــة الــيت اتضــحت معاملهــا يف العــام 
زراعتها من قبل اجلميع، وقد اصدرت برناجماً لالصالح الزراعي، وامتازت بالتدريب العسـكري ملكية االرض للجميع، و 

الصارم، الذي مكنها من االمتداد من مقاطعة كواجني اىل مدينة نانكنج، وملا مل تعرتف احلركة باالمتيازات الـيت منحتهـا 
لقوات االوروبية تقاوم االنتفاضة وتضامنت مع القوات احلكومة للدول االجنبية، ومقاومة الثوار لتجارة االفيون، بدأت ا
 . ينظر:١٨٦٤متوز  ١٩تشوان يف -الصينية احلكومية، وانتهت االنتفاضة مبقتل زعيمها هونج هسيو

Wokeman, Frederic, The Fall of Imperial China, (NewTork, 1975), P.143. 
(3)  Hsu, op.cit, PP. 241-280.  
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وفي االطار نفسـه، لـم تكـن المصـالح البريطانيـة فـي الصـين خـالل المـدة الممتـدة      
قليًال مما جعلهـا تتوقـع تهديـدًا لمركزهـا. وخـالل  ار) تعاني االخط١٨٩٤-١٨٦٠من (

فــي  ات مــن القــرن التاســع عشــر، لــم يكــن انتشــار المنــدوبين البريطــانيينيعقــود التســعين
% مــــن تجــــارة الصــــين ٨٠بكــــين ســــهًال، وان كانــــت بريطانيــــا مــــا تــــزال تســــتحوذ علــــى 

الخارجية. لقـد كـان النفـوذ البريطـاني فـي شـنغهاي دائميـًا، وحـلَّ مـدخل نهـر اليانغسـتي 
محــل كــانتون فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر للنشــاط التجــاري الخــارجي، فعــد اقلــيم 

ة خاصـة.  وفـي معاهـدة المـوانئ، تثبـت بريطانيـا الباتغستي الغني منطقـة نفـوذ بريطانيـ
هيمنتهــا علــى المنافســين لهــا، وســيطرت علــى واردت ونقــل التجــارة الســاحلي. وكانــت 
أموال نمو هذا القطاع من التجارة في خدمة المصـالح البريطانيـة، وعبـرت عنهـا بنـوك 

(ترالياعدة من امثال، البنك الصيني، وبنوك هونغ كونغ، وشنغهاي، والهند، واس
17F

١(. 
ات، وتسعينيات القرن التاسع عشر، ومـع تاسـيس بنـوك، مثـل البنـك يوحتى ثمانين     

، ويوكوهامــا ســبيس ١٨٩٩عــام  Deutsch-Asiatisch Bankالهولنــدي -االســيوي
-Russoالروسـي -، والبنـك الصـيني١٨٩٢عـام  Yokohama Speci Bankبنـك 

Chiness Bank  ة تواجـــه منافســـة خارجيـــة ، اخـــذت البنـــوك البريطانيـــ١٨٩٥عـــام
(جوهرية

18F

٢(. 
فــــي وعلــــى أيــــة حــــال، فــــإن الســــيطرة البريطانيــــة علــــى نظــــام الضــــرائب البحريــــة      

االمبراطوريــة الصــينية كــان أقصــى مــدى للتغلغــل البريطــاني فــي الصــين، فهــذا النظــام 
ظهر في شنغهاي إبان انتفاضة التابنغ، وحين زالت السلطة المحليـة، تـولى المـوظفين 

نصليين االجانب مسؤولية جمع الضريبة. وفي العقد الالحق تطور بسـرعة علـى يـد الق
فــرض التعريفــة، وجمــع الضــرائب، ووســع مــن نطــاق ف Robert Hartروبــرت هــارت 

العديد من الموانئ، فشكل ذلك عالمة كبرى بإمكانية تحـديث الصـين بإشـراف الغـرب، 
ات البحريــة، وتأســيس نظــام الســتكمال تطــوير الســاحل الصــيني، واســتقطاب المســاعد

للبريــد، ومــدارس وكليــات، ونشــر التقــارير عــن التجــارة، وارســال البعثــات التعليميــة الــى 

                                                 
(1)Youn, L.K., British Policy in China 1895-1902, (NewYork: Oxford At the 
Clarendon Press, 1970), P. 7.  
(2)Costin, op.cit, PP. 102-103.   
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Pالخـــارج

)
19F

١(
Pمستشـــارًا غيـــر رســـمي بوصـــفهِ  . حظـــيَّ هـــارت بمركـــز دبلوماســـي مرمـــوق ،

لحكومــة الصــين، وفــي نهايــة العقــد وظفــت إدارة الضــرائب البحريــة اكثــر مــن ســبعمئة 
أجنبــي بــأجر، كــان جلهــم مــن البريطــانيين، وكثيــرًا مــا صــرح هــارت، موظــف ومســتخدم 

بأنه ورجاله، هـم موظفـون، وخـدم للحكومـة الصـينية، ومـن وجهـة نظـر الـدول األجنبيـة 
فضًال عن الحكومـة البريطانيـة، فـأن نظـام الضـرائب البحـري، هـو مـن الناحيـة العمليـة 

(شأن بريطاني
20F

٢(. 
رية، كان وباًال على االقتصـاد الصـيني، إْذ سـاعد والحق، ان نظام الضرائب البح     

كثيــرًا علــى تــدفق الرســاميل االجنبيــة، وومــن ثــم ســيطرة االجانــب والســيما البريطــانيون 
مــنهم ســيطرة تكــاد تكــون كاملــة علــى االقتصــاد الصــيني. فضــًال عــن ذلــك، فــأن تحديــد 

باالقتصـــاد  %، أضــرَ ٥الضــرائب الكمركيـــة علــى الـــواردات االجنبيــة بمـــا ال يزيــد عـــن 
مـن  الصيني، مما قاد الى كساد الصناعات المحلية الصينية، ومن ثـم الـى غلـق كثيـرٍ 

المصــانع التــي لــم تــتمكن مــن الصــمود امــام منافســة االنتــاج االجنبــي الــرخيص الــثمن 
(والبالغ الجودة

21F

٣(. 
ين أما فيما يتعلق بالتغلغل االمريكي في الصين فتعود التجارة االمريكية مـع الصـ     

ــــى شــــباط مــــن العــــام  ــــرز اوف جينــــا ١٧٨٤ال ، حينمــــا رســــت الســــفينة االمريكيــــة امبي
Empress of China  في كانتون، بعد رحلـة طويلـة مـن نيويـورك عبـر طريـق هـورن

، إْذ ١٧٩٠كـــاب، وتجـــددت النشـــاطات التجاريـــة لالمـــريكيين فـــي منطقـــة كـــانتون عـــام 
، ١٨٠٥تجـاري، وفـي مطلـع العـام تلت مـن حيـث االهميـة نشـاط الرعايـا البريطـانيين ال

بلغـــت الصـــادرات االمريكيـــة الـــى الصـــين حـــوالي خمســـة ماليـــين وثالثمائـــة الـــف دوالر 
(ووارداتها منها ُقرابة خمسة ماليين ومئة الف دوالر

22F

٤(. 

                                                 
(1) Young, op.cit, PP. 3-14.  
(2)   Ibid.  
(3)  Costin, op.cit, PP. 103-104. 
(4)  Varg, Paul A., The United States of China 1897-1912, (NewYork, 1969), 
PP. 33-34. 
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، بتصــدير المصــنوعات النســيجية ١٨٢٣بــدأ التجــار االمريكيــون فــي اواخــر عــام      
بلغــت قيمــة تلـك المصــنوعات لوحــدها قرابــة  ١٨٤٥االمريكيـة الــى الصــين. وفـي العــام 

المليــون دوالر. إْذ وضــعت هـــذه التطــورات الصــين علـــى طريــٍق جديــد، فقـــد كــان فيمـــا 
مضـــى، مجـــرد مكـــان لتجـــارة الشـــاي والمـــواد الكماليـــة، وبـــدت الصـــين غارقـــة بمشـــاريع 
االمـــريكيين وغـــدت الســـوق الواســـعة للمنســـوجات وغيرهـــا مـــن البضـــائع المصـــنعة التـــي 

بكميــات كبيــرة الواليــات المتحــدة. وكــان التجــار االمريكيــون االوائــل متضــررين  هــاتنتج
مـــن منافســـة تجـــار الـــدول االوروبيـــة مـــن امثـــال: بريطانيـــا، فرنســـا، البرتغـــال، هولنـــدا، 

. وبعــــد العــــام تجــــارتهم والتــــي كانــــت لــــديها ممتلكــــات قريبــــة، وتشــــكل أساســــًا لمســــاندة
يطانيــــا وفرنســـــا بــــدعم نشـــــاطات رعاياهـــــا، ، بــــدأت وبشـــــكل خــــاص حكومتـــــا بر ١٨٤٠

(واالفادة من ممتلكاتها قرب الصين لجعل قوتها العسكرية ملموسة
23F

١(  . 
وعلى أية حال، فالواليات المتحـدة ال ممتلكـات لهـا خلـف امريكـا الشـمالية، ولـيس      

(لها موطأ قدم على الساحل الباسفيكي
24F

٢(. 
اهميــة التجــارة مــع الصــين، إْذ كانــت هــذه  و يبــدو، أن االدارة االمريكيــة لــم تــدرك     

، حينمـا ١٨٣٢التجارة محمية من قبل الكونغرس و يقدم لهـا الـدعم المـالي حتـى العـام 
(تم الغاء الرسم الكمركي على استيراد الشاي من الخارج

25F

٣( . 
جابيـــة مـــن يوعلـــى العمـــوم، ففـــي كـــانتون لـــم يتســـلم التجـــار االمريكيـــون مســـاعدة ا     

دون دعـــم حكـــومي، مـــن روا علـــى تحمـــل مخـــاطر نشـــاطاتهم التجاريـــة واشـــنطن، فـــأجب
واخــذ التجــار االمريكيــون علــى عــاتقهم تطــوير سياســة لحمايــة مصــالحهم التجاريــة فــي 
الصــين، التـــي اقيمـــت علــى مبـــدأين اساســـيين: االول، المحافظــة علـــى الكيـــان االداري 

                                                 
(1)Varg, op.cit, PP. 33-34.  
(2) GrisWold, A.W, The Far Eastern Policy of the United States, (NewYork, 
1938), P.198. 
(3) Battisini, Lawrence H., The United States and Asia, (NewYork, 1955), P.13. 
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ات التجاريــة مــع جميــع (الحكــومي) واالقليمــي للصــين، واآلخــر، المســاواة فــي االمتيــاز 
Pرعايا الدول االخرى

)
26F

١(
P. 

، وقفــت الواليــات المتحــدة ١٨٣٩صــينية فــي العــام -وحــين نشــبت الحــرب االنكلــو     
 قائـد االسـطول البحـري االمريكـي Kerniعلى الحيـاد، غيـر ان العميـد البحـري كيرنـي 

ه ، أمــــر باالبقــــاء علــــى عــــدد مــــن مــــن القطــــع البحريــــة فــــي الميــــافــــي المحــــيط الهــــادي
(الصينية، لتوفير الحماية الى حياة وممتلكات االمريكيين في الصين

27F

٢(. 
وعلــــى الصــــعيد نفســــه، بــــدت الحكومــــة الصــــينية المرهقــــة اكثــــر مــــن متلهفــــة فــــي      

االســتجابة لمطالــب الواليــات المتحــدة، وذلــك العتقادهــا بــأن مــنح االمتيــازات التجاريــة 
مــن مصــلحة جميــع الــدول، ومــن  تمــايز او تفضــيل ســيكونومــن دون بشــكل متســاوي، 

ثــــم مــــن شــــأن ذلــــك، ان يلجــــم ميولهــــا الــــى اســــتخدام القــــوة مــــن اجــــل الحصــــول علــــى 
Pاالمتيازات

)
28F

٣(
P  . 

الدولـــة االكثـــر رعايـــة  ئوفقـــًا لمـــا تقـــدم، يبـــدو ان الصـــين هـــي التـــي طرحـــت مبـــاد     
ها واالمتيازات المتساوية. ولعلها وافقت على هذه الشرط من دون ان تعرف مدى فائدت

للـــدول االوروبيـــة والواليـــات المتحـــدة، وربمـــا بســـبب جهـــل الساســـة الصـــينيين بالقـــانون 
الــدولي وفكــرة الســيادة الوطنيــة. وشــكلت المعاهــدات البريطانيــة واالمريكيــة بدايــة نظــام 

، الـــذي ازداد مـــن خـــالل عقـــد معاهـــدات واتفاقـــات Treaties Systemالمعاهـــدات 
ات غيــر المتكافئــة. النهــا فرضــت علــى الصــين أخــرى فيمــا بعــد. وقــد عرفــت بالمعاهــد

فرضــًا بعــد حــرب االفيــون االولــى، وكانــت قــد انتهكــت حرمــة حقــوق الســيادة الوطنيــة 
(للصين، وهكذا مع حرب االفيون االولى جاء قرن من االذالل للصينيين

29F

٤(. 

                                                 
(1)  Battisini, op.cit,  PP.33-34. 
(2) Clyde, Paul H, United States Policy toward China, 1839-1939, (Duke 
University Press, 1940), P. 223.  
(3) Ibid.  
(4) Hsu, op.cit, P.255. 
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 Caleb Cushingوفــي الســياق نفســه، ابــرم المنــدوب االمريكــي كاليــب كوشــنغ      
(Treaty of Wanghsiaلواليــات المتحــدة معاهــدة وانجســا ممــثًال ل

30F

مــع حكومــة  )١
المانشو، التي عـدت المعاهـدة االشـمل. وكـان مبـدأ المعاهـدة االساسـي، بـأن المصـالح 

(االمريكيــــة، يمكــــن حمايتهــــا عبــــر االقــــرار بالصــــين دولــــة ذات ســــيادة
31F

. وقــــد برهنــــت )٢
ال تكفــي، بــل علــى العكــس  ةمعطيــات االحــداث، بــأن االقــرار بالصــين دولــة ذات ســياد

مــن ذلــك مــن الضــروري للصــين التصــرف كدولــة ذات ســيادة ومســؤولية. وبــالعودة الــى 
صــينية االولــى، فــأن الواليــات المتحــدة والــدول االوروبيــة االخــرى ذات -الحــرب االنكلــو

المصالح في الصـين، قـد تـأثرت باالعتبـارات التجاريـة فمـع االحـتالل البريطـاني لهونـغ 
سياســــة الصــــين حيــــال الــــدول االوروبيــــة متــــأثرة بشــــكل قــــوي باالعتبــــارات  كونــــغ بــــدت

السياســـــية. وبـــــأمتالك هونـــــغ كونـــــغ، تمتعـــــت بريطانيـــــا بفوائـــــد جليـــــة عـــــن غيرهـــــا مـــــن 
المنافســـين، حتـــى بـــدت هونـــغ كونـــغ وكأنهـــا منصـــة الوثـــوب لتحويـــل الصـــين الـــى هنـــد 

 أخرى.
دام القــــــوة او التهديــــــد ان عــــــدم رغبــــــة، وربمــــــا القــــــدرة فــــــي االتكــــــال علــــــى اســــــتخ     

باســتخدامها يــروق لبريطانيــا، ولفرنســا بدرجــة اقــل، ولــذا فــإن الواليــات المتحــدة، ُأجبــرت 
علـى اعتمــاد المهــارة الدبلوماســية لحمايــة المصــالح االمريكيــة. وكــان االعتقــاد قويــًا فــي 
االوســـاط التجاريـــة والسياســـية االمريكيـــة أن بريطانيـــا ســـتقطع اوصـــال الصـــين، وذلـــك 

لتعــاون مــع فرنســا وروســيا والــدول الكبــرى االخــرى، وقــد يــؤول الــى نــوع مــن التمييــز با
ضــد مصــالح التجــارة االمريكيــة، حتــى وان اســتبعدت عــن منــاطق التقســيم، فكــان ذلــك 
مبـــررًا القـــدام وزارة الخارجيـــة االمريكيـــة علـــى انتهـــاج سياســـة قديمـــة، ســـبق ان بلورهـــا 

يانة الوحـــــدة االقليميـــــة واالداريـــــة للصـــــين وطورهـــــا التجـــــار االمريكيـــــون، وقوامهـــــا صـــــ
Pوالمساواة في االمتيازات التجارية لجميع الدول

)
32F

٣(
P. 

ومهمــا يكــن مــن أمــر، ففــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، زاد اهتمــام      
الحكومــة االمريكيــة بالشــرق االقصــى، بعــد التوســعات االمريكيــة، وكــان لتوقيــع معاهــدة 

                                                 
(1) The Treaty of Wanghsia, China in Transtion 1817-1911, edited by Dun, I.Li, 
(NewYork, 1969), PP. 82-84. 
(2) Clyde, op.cit, PP. 263-267. 
(3) Battistini, op.cit, P. 13.  
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Pبين الواليات المتحـدة وبريطانيـا ١٨٤٦من حزيران  اوريغون في الخامس عشر

)
33F

١(
P ان ،

حصــل التمــاس بــين حــدود الواليــات المتحــدة والمحــيط الهــادئ، ومــن ثــم اعــالن الحــرب 
ـــامن مـــن آب  ١٨٤٦Pعلـــى المكســـيك فـــي الث

)
34F

٢(
P ـــى ـــازل ال ـــرة دفعتهـــا للتن ، وهزيمـــة االخي

رانــد وجيــل، وهــي الواليــات المتحــدة عــن االراضــي الواقعــة الــى الشــمال مــن نهــر ريــو غ
نيومكسيكو، كاليفورنيا، واالراضـي الممتـدة جنـوب جبـال روكـي، ونيفـادا ويوتـا واريزونـا 

-Guadlupeهيـدالغو -مقابل خمسة عشر مليون دوالر على وفق معاهدة غواد لـوبي

Hidalgo  ١٨٤٨فـي الثــاني مـن شــباطP

)
35F

٣(
P امــا شـراء الواليــات المتحـدة القلــيم اآلســكا .

ومئتي الف دينار علـى وفـق معاهـدة وقعـت فـي الثالثـين مـن آذار مقابل سبعة ماليين 
بــــين الجــــانبين، جعــــل الواليــــات المتحــــدة تشــــرف علــــى شــــمال غربــــي المحــــيط  ١٨٦٧

Pالهادي، وال يفصلها عن قارة آسيا سوى مضيق بيرنغ

)
36F

٤(
P. 

ويبــدو ان الســاحل الغربــي وقتــذاك بــدا اداة ربــط الواليــات المتحــدة بسياســة الشــرق      
 ى، مما زاد في أهمية كل من الصين واليابان على وفق المنظور االمريكي.االقص
وفي غضون ذلـك، فـإن الحصـة االمريكيـة فـي تجـارة مينـاء شـنغهاي الجديـدة، قـد      

تزايـــدت نســـبتها، فبـــدى ذلـــك مؤشـــرًا أكيـــدًا علـــى ان الصـــين تمثـــل ســـوقًا واســـعًا واعـــدة، 
نـــــاك النشـــــاطات الموفقـــــة للبعثـــــات فضـــــًال عـــــن ذلـــــك، تنـــــامي المصـــــالح التجاريـــــة، فه

التبشــــيرية البروتســــتانتية االمريكيــــة، التــــي وجــــدت ان مصــــالحها بحاجــــة الــــى الحمايــــة 
والتـــــرويج، ولـــــذلك فمـــــن الطبيعـــــي ان تتـــــأثر السياســـــة االمريكيـــــة تجـــــاه الصـــــين بهـــــذه 
المصالح الواسعة، حتى ان الحكومة االمريكية أبدت رغبتها فـي معاهـدة مـوانئ جديـدة 

ين، ُبغية الظفر بالمزيد من االتفاقـات التجاريـة النافـذة، وكسـب محطـة تجاريـة مع الص
Pللفحم

)
37F

٥(
P بيد ان نشوب الحرب االهلية االمريكيـة، ومـا تالهـا مـن تحـول فـي االقتصـاد .

                                                 
(1) The Oregon Treaty, 1846, Rappaport, op.cit, PP. 68-70. 
(2) Polk’s Message to Cogress on War with Mexico, 1846, Gambon, 
op.cit, Doc.No-24, PP. 72-74. 
(3) Treaty of Guadaluby Hidalgo. February 2, 1848, Commager, op.cit, Vol-1, 
Doc.No-171, PP. 312-313; The Treaty Peace with Mexico, Rappaport, op.cit, 
PP. 70-72.  
(4) The Purchas of Alaska, March 30, 1867, Commager, op.cit, Vol.2, Doc.No-
268, P. 42; Eliot, Charles, American Historical Document, (NewYork, 1938), 
PP.432-436. 
(5) Battistini, op.cit, P. 14. 
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االمريكــي صــوب الصــناعة، علــق االهتمــام االمريكــي بشــؤون الشــرق االقصــى بصــفة 
Pن تحت االحتالل االمريكي، حينما اصبحت الفلبي١٨٩٨عامة الى العام 

)
38F

١(
P  . 

وبـــالنظر لحاجـــة الواليـــات المتحـــدة الـــى أيـــادي عمـــل رخيصـــة لتطـــوير اقتصـــادها      
المتنــامي بســـرعة هائلـــة، اتجهــت الـــى اســـتقطاب المهــاجرين الصـــينيين، ممـــا ادى الـــى 
تزايد مطـرد العـداد الصـينيين فـي الواليـات المتحـدة. فـي ضـوء ذلـك، تحولـت الهجـرات 

لم يكن في الواليـات المتحـدة اكثـر مـن  ١٨٤٨لى قضايا سياسية. ففي العام الصينية ا
ليصل الـى خمسـين الـف مهـاجر  ١٨٦٧خمسين صينيًا. غير ان هذا الرقم ازداد عام 

P، وصل العدد الى مئة واثنين وثالثين الف مهاجر١٨٨٢صيني، وفي العام 

)
39F

٢(
P. 

عـام االمريكـي، فضـًال عـن وعلى الرغم من معارضـة قطاعـات مهمـة مـن الـرأي ال     
اصحاب المصانع، والباحثين عن عمالة رخيصة، فـإن الكـونغرس مـررَّ مشـروع قـانون 

بتعليـق هجـرة الصـينيين  ١٨٨٢يتضمن اجراءات جديـدة لتقييـد الهجـرة الـى الـبالد عـام 
Pلمــدة معينــة صــار التعليــق بعــدها نهائيــاً 

)
40F

٣(
P قــد  ١٨٩٨. غيــر ان معاهــدة بيرلنغهــام عــام

Pيود هجرة العمالة الصينية الى الواليات المتحدةخففت من ق

)
41F

٤(
P  . 

 

      



خــالل العقــود الــثالث االخيــرة مــن القــرن التاســع عشــر، ظهــرت عوامــل عــدة فــي      
التطـور شؤون الشـرق االقصـى، سـارعت فـي امكانيـة ظهـور المنافسـة االجنبيـة. فتزايـد 

                                                 
(1) GrisWold, op.cit, P. 201. 
(2) Varge, op.cit, P. 311.  
(3) Ibid. 

املـواطن ان يغـري موطنـه، ووالءه،  كانت املعاهدة قد نصـت علـى ان كـًال مـن الواليـات املتحـدة والصـني، تقـران حبـق )٥( 
واملنفعة املتبادلـة مـن حريـة االحبـار، وهجـرة مواطنيهـا، ورعاياهـا مـن بلـٍد آلخـر، ألغـراض التجـارة واألقامـة الدائميـة. ومـن 

لشـيوخ االمريكـي يف تقريـر هلـا، هـذه املبـادئ بأنـه مبـدأ امريكـي عظـيم. اجلدير بالذكر، وصفت أقلية مـن اعضـاء جملـس ا
وعلى أية حال، فأن معاهدة بريلنغهام، عرفت بأسم (اتفاق العامل الرخيص) نظراً حلاجة الواليات املتحدة امريكية ملثل 

ط جيـب ان ال تفسـر بـأي هذه العمالة، يف بناء وشـق الطـرق وغريهـا مـن املشـاريع، فيمـا اعتقـد الـبعض، بـأن هـذه الشـرو 
شــكل بأ�ـــا متــنح حـــق اجلنســـية لالمــريكيني يف الصـــني او الصـــينيني يف الواليــات املتحـــدة، ومعاملـــة املثــل هـــذه ميكـــن ان 

 حيفظها كل من اجلانبيني، وهكذا مل يعد هناك صوت صيين ضخم يقلق بال السياسيني االمريكيني. ينظر:
 . ٢٠٣بريد، املصدر السابق، ص
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الصناعي في الدول االوربيـة، وفـي الواليـات المتحـدة، قـد شـجعها علـى عـرض تحـديها 
لهيمنة بريطانيـا علـى نظـام التجـارة الدوليـة إْذ تميـزت بإقامـة حـواجز التعريفـة الكمركيـة 
فـي االســواق الوطنيــة، وبالكفــاح مــن اجــل السـيطرة علــى االســواق المتخلفــة فــي الخــارج 

نــاطق غيــر المســتولى عليهــا فــي افريقيــا وهــي الجــزر الباســفيكية وظهراالهتمــام فــي الم
Pوالشرق االقصى

)
42F

١(
P. 

كــان التــاريخ الطويــل مــن االحتكــاك بــين روســيا وبــين الصــين عبــر الحــدود البريــة      
المشتركة، قد دفع نشاطها في منتصـف القـرن التاسـع عشـر ليأخـذ شـكًال جديـدًا، فعبـر 

الحــاكم العــام لســبيريا، أسســت  Nicoly Moraviefمبــادرة الكونــت نيكــوالي مورافيــف 
) ١٨٥٩-١٨٥٧بــــين االعــــوام ( Amurوفــــي اميــــور  Ussuriمســــتعمرات فــــي يشــــوري 

. غيــــر ان هــــذا التطــــور ١٨٦٠فــــي العــــام  Vladivestokواقامــــت مينــــاء فالديفوســــتك 
البطــيء ســرعان مــا ولــد ادراكــًا، بــأن الســيطرة االســتعمارية الفعالــة فــي الشــرق، يمكــن 

Pاليهــا بخــط رســمي مــن المواصــالت يتصــل باالقــاليم الروســية فــي الغــرب الوصــول

)
43F

٢(
P .

انتاريــا، وفــي العـــام -وفــي ســتينيات القــرن التاســع عشــر بــدأ التخطــيط لخطــوط ســيبريا
انطلق الخط الذي يـربط الفولكـا فـي اميـور، بيـد ان التوقـف فـي اسـتمرار عملـه  ١٨٧٥

-االورال إبــان الحــرب الروســية-قــد وقــع، حينمــا عــادت االتصــاالت الــى خــط الفولكــا
)44F٣(P)١٨٧٨-١٨٧٧العثمانيــة (

P  ولكــن فــي العقــد الالحــق، فــأن نتــائج تلــك الحــرب، ومــن

                                                 
(1)  Young, op.cit, P. 6. 
(2)  Maloozemoff, Andrew, Russian Far Eastern Policy 1881-1904, (NewYork, 
1977), PP. 20-40.  

العثمانية: اختذت روسيا من فشل مؤمتر القسطنطينية ذريعة العالن احلـرب علـى الدولـة العثمانيـة يف -احلرب الروسية )۳(
فتسـاعده. فلمــا  ١٨٥٦بـاريس لعـام  مبعاهـدة تعمـل د ان الـدول االوروبيـة، وكـان السـلطان العثمـاين يعتقـ١٨٧٧نيسـان 

نشــبت احلــرب تبــني ان ال نصــري لــه، وقــد انضــمت اىل روســيا يف اعــالن احلــرب ضــد العثمــانيني كــل مــن رومانيــا واجليــل 
. ١٨٧٨ين= =كـانون الثـا  ١٦االورال يف احـتالل ادرتـه يف -االسود. متكنت اجليوش الروسية من اسـتثمار خـط الفولكـا

ارسلت احلكومة الربيطانية مذكرة اىل روسيا حتذرها من احتالل الدولة العثمانية او املضايق او قناة السويس او مصر. مت 
دون الرجوع اىل الدول االوربية يف شيء على االطالق. ملزيد من  ١٨٧٨آذار  ٣التوقيع على معاهدة سان ستيفانو يف 

 ستيفانو. التفاصيل عن بنود معاهدة سان 
Kertesz, G.A, Documents in the Political History of the European Continent 
1815-1939, (Oxford, 1968), P138. 
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)45F١(P)١٨٧٨حزيـران  ١٣ -ايـار ٣بينها القيود التي فرضها مؤتمر برلين (
P  علـى النشـاط

، والموقـــف ١٨٧٩النمســاوي -الروســي فــي الشـــرق االوســط، وظهـــور الحلــف االلمـــاني
نتهجــــه اللــــورد ســــالزبوري حيــــال القســــطنطينية والبحــــر المتوســــط عــــام المتشــــدد الــــذي ا

١٨٨٧P

)
46F

٢(
P قــد ادى الــى تحجــيم النفــوذ الروســي فــي شــرق البحــر المتوســط فــي الوقــت ،

ومنشــــوريا ويشــــيوري،  Kuldjaنفســــه حصــــلت مصــــاعب مــــع الصــــين بشــــأن كيولــــدجا 
ابـــاني، مخـــاوف وٕانفتـــاح كوريـــا امـــام التجـــارة الخارجيـــة واظهـــر النمـــو الســـريع للنفـــوذ الي

روســيا حيــال تــأمين مركزهــا فــي الشــرق، لــذا فقــد تميــزت ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر 
Pبتحول االهتمام الروسي من الشرق االدنى الى الشرق االقصى

)
47F

٣(
P . 

 ١٨٩١اصـــبحت العنايـــة باســـتمرار بخـــط ســـكك الحديـــد عبـــر ســـبيريا ومنـــذ العـــام      
. وعلى أية حـال، فقـد اصـبح مشـروع سـكة العنصر االكثر أهمية في السياسة الروسية
 ١٦وزيـر الماليـة الروسـي ( Witte Sergeiالحديد تحت سيطرة الكونت سيرجي ويتـي 

). وفي اطار نهجه المتشدد، فإن خط حديد سـيبريا، قـد ١٩٠٣آب  ٢٩-١٨٩٢ايلول 
اصبح العامل المهـيمن فـي السياسـة الروسـية. ففـي منظـور ويتـي، فـأن طريـق الحديـد، 

ن تلــــك االحــــداث العالميــــة الواعــــدة بعصــــر جديــــد فــــي تــــاريخ الــــدول. والخــــط واحــــد مــــ
سيســـاعد إلقامـــة اتصـــاالت روســـية مـــع الشـــرق، يمثـــل مـــن الناحيـــة االقتصـــادية تحـــديًا 
للسيطرة البريطانية في الصين. وفي االطار نفسه، اعدت الخطط لبناء الخط ككـل مـا 

الخيـــــرة للخـــــط ســـــتكون مينـــــاء عـــــدا قطـــــاعي البايكـــــال واالمبـــــور، والمحطـــــة الشـــــرقية ا
فالديفيســتوك. ويعــاني هــذا المينــاء نــوعين مــن المشــاكل: االولــى، كثــرة تســاقط الثلــوج 
التي تستمر لمدة خمسة اشهر من السنة. واألخرى، انه من اجل الوصـول اليـه، فـذلك 

Pيستلزم ان يمر الخـط عبـر الحـدود الشـمالية مـن االقلـيم الصـيني فـي منشـوريا

)
48F

٤(
P ومـن ،

                                                 
دويرجيـــه. أُعـــرتف  رومانيــا مــؤمتر بـــرلني: ومبوجبــه حصـــلت روســـيا علــى بســـارابيا وبــاطوم وقـــارص واردهــان. اخـــذت )١(

اريــا اىل ثالثــة اجــزاء. مســح للنمســا بــاحتالل البوســنة واهلرســك، حصــلت يأســتقالل الصــرب واجلبــل االســود، قســمت بلغ
 بريطانيا على جزيرة قربص. حياد املضايق العثمانية. ينظر:

Snyder, Louis., Historic Documents of world war 1, (NewYork, 1958), P.16. 
  ملزيد من التفاصيل عن سياسة اللورد سالزبوري يف البحر املتوسط. )۲(

Lowe, C.J., Salisbury and Mediterranean 1888-1896, (London, 1970),  
(3) Maloozmoff, op.cit, PP. 20-40.  
(4) Romanov, Russia in Manchuria (1892-1906), (Ann Arbor, 1952), PP. 38-44.  
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ن الحاجـة الـى الميـاه الدافئـة بـدت حيويـة. وعلـى الـرغم مـن الخالفـات فـي الـراي ثم، فـأ
بــين المخططــين الــروس، فــأن الــراي الرســمي الروســي قــد اســتقر علــى توســيع المحطــة 
الشــرقية لخــط الحديــد مــن خــالل فالديفســتوك اســفل خــط الســاحل لالمبــور، والــى اكثــر 

Pالمخارج حيوية في كوريا

)
49F

١(
P. 

مـــن الـــدول التـــي طـــورت اهتمامهـــا االقليمـــي فـــي الشـــرق االقصـــى، كانـــت فرنســـا      
خالل الربع االخير من القرن التاسـع عشـر، إْذ أولـت اهتمامـًا بايجـاد منـاطق نفـوذ فـي 
الشرق االقصى. بيد ان تلك المنـاطق قـد فقـدتها وقـت الحـروب النابليونيـة. ففـي مطلـع 

اجــل االبقـاء علــى نفوذهــا فــي  القـرن التاســع عشــر بـذلت الحكومــة الفرنســية جهـودًا مــن
ـــر تقـــديم المســـاعدة الـــى البعثـــات التبشـــيرية الكاثوليكيـــة. واســـتغلت  اعـــالي البحـــار، عب
فرنســـا توقيـــع الصـــين معاهـــدات مـــع بريطانيـــا والواليـــات المتحـــدة، فعقـــدت مـــع الصـــين 

١٨٤٤Pمعاهــدة فــي الرابــع والعشــرين مــن تشــرين االول 

)
50F

٢(
P فــي حــين أكــد هــذا االجــراء .

النفـوذ الفرنسـي فـي الشـرق االقصـى، غيـر انـه لـم يلبـي طموحـات الفرنسـيين  على بقـاء
Pالتوسعية بتبني سياسة خارجية مفعمة بالحيوية، تتناغم مع ميراث العهـد النـابليوني

)
51F

٣(
P .

)Napoleon 111 P)52F٤، استثمر نابليون الثالث ١٨٥٨وفي العام 
P  المشاركة الفرنسـية فـي

تحــت مســوغات مناهضــة النشــاط  Annamنــام صــينية، للتــدخل فــي ان-الحــرب االنكلــو
التبشـــيري، فجـــرى احـــتالل تـــوران، ومـــن ثـــم، اقتطعـــت فرنســـا مـــا يســـمى جـــين الكـــوجين 

، وقــد عــززت فرنســا هــذا المركــز، بتوســيع نطــاق French Cochin Chinoالفرنســية 
تأثيرها ليشمل كًال من كمبوديا والوس، وبهذا العمل، فإنها أمنـت السـيطرة علـى مخـرج 

كونــغ واالنهــار الحمــراء، اللتــين تقــودان التجــارة الخارجيــة فــي البــر الــرئيس لجنــوب المي
                                                 

(1) Youn, op.cit, P. 10.  
(2) Cady, J.F, The Roots of French Imperialism in Eastern Asia (NewYork, 
1954), PP. 17-42. 
(3) Roberts, H, History of French Colonial Policy, Vol.2, (London, 1929), PP. 
421-422. 

يف باريس، وهو ابن اخ االمرباطور نابليون  ١٨٠٨نيسان  ٢٠نابليون الثالث: شارل لويس نابليون بونابرت، ولد يف  )٥(
)، قــاد بــالده خــالل ١٨٧٠-١٨٥٢)، وامرباطــوراً لفرنســا مــن (١٨٥٢-١٨٤٨االول، اصــبح رئيســاً للجمهوريــة مــن (

ا لكـــن قادهـــا يف النهايـــة اىل االنـــدحار يف احلـــرب عقـــود مـــن االزدهـــار حتـــت حكومـــة مســـتبدة، واحيـــا تقـــدمها يف اوروبـــ
 . ١٨٧٣حزيران  ٩)، تويف يف ١٨٧١-١٨٧٠الفرنسية (-الروسية

Britannica, Vol.8, P. 950. 
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ــذا كــان مــن الطبيعــي ان  شــرق اســيا، الــذي يــرتبط مــع المقاطعــات الداخليــة للصــين. ل
يظهر االهتمام الفرنسي بإمكانية انعاش عملية نقل موارد الصين الداخلية على امتـداد 

Pرنســــيةالطريــــق (حصــــرًا) تحــــت الســــيطرة الف

)
53F

١(
P) ١٨٦٦. ونتيجــــة لــــذلك، وفــــي المــــدة-

ـــه ١٨٦٨ ـــة كـــارنيير الكري إلكتشـــاف المالحـــة فـــي  Garnier- Lagree) ارســـلت حمل
الميكونغ. وحينما وجـد كـارنيير بـأن االبحـار هنـاك مسـتحيًال، عـاد الـى النهـر االحمـر، 

)Yonhan P)54F٢طريقــًا البــد منــه مــن أجــل الوصــول الــى مقاطعــة يــون هــان 
P وعلــى ايــة .

ل، فإن نجاح الحمالت هـذه، قـد شـجع الحركـة لتقـدم فرنسـا فـي الهنـد الصـينية، مـن حا
، التـــي تـــتحكم بمخـــرج النهـــر االحمـــر، وأجـــرت Tonkinاجـــل الســـيطرة علـــى تـــون كـــن 

، فأصــبحت المنطقــة ١٨٧٤التفــاوض مــع التــولكنين بشــأن معاهــدة فــي آذار مــن العــام 
، ومـن ثـم ومـع العـام ١٨٨٣آب تحت السيطرة الفرنسية حتى تأسست فيها محمية فـي 

Pسياأ، أسست فرنسا لنفسها مركزًا هامًا على البر الرئيسي لجنوب شرق ١٨٨٥

)
55F

٣(
P. 

ال نجانب الحقيقة اذا ما قلنا، ان النشاط الفرنسـي فـي الشـرق، عـد تهديـدًا مباشـرًا      
لمصـــالح بريطانيـــا فـــي تلـــك المنـــاطق، لــــذا فقـــد اســـتقطب ذلـــك االهتمـــام المتزايـــد فــــي 

طاب السياسـي البريطـاني. لمـاذا؟ اوًال: إن إقامـة منـاطق نفـوذ اقليميـة فرنسـية علـى الخ
البر الرئيسي لجنوب شرق اسيا، قد دفع فرنسا الى المنافسة مع بريطانيا، التي اقامـت 
لها مركزًا للنفوذ االقليمي هناك. ثانيًا: ان االهتمام الفرنسي بتجارة الصـين، طـرح معـه 

رة البريطانية على تلك التجارة. وثالثًا واخيرًا: فإن النشاط الفرنسـي احتمال تهديد السيط
 في تلك المناطق، وأثار الخشية حيال أمن الهند.

-١٨٩٤آب  ١اليابانيــة (-ثمــة ســؤال عــن الموقــف الــدولي مــن الحــرب الصــينية     
)56F٤( P)١٨٩٥آذار ٣٠

P  ترجـع اســباب هــذه الحــرب الــى التنـافس بــين الصــين وبــين اليابــان
                                                 

(1)  Roberts, op.cit, PP. 421-422. 
(2) Cady, op.cit, PP. 37-39.  
(3) Roberts, op.cit, P. 422. 
 
 
 

ال الصــني، ســياجاً خارجيــاً مهمــاً للصــني، ابــان حكــم اســريت امليــنج واملاتشــو. وخــالل تُعــد كوريــا ونظــراً لقربــا مــن مشــ )١(
) بعثـة كوريــة، يف ٥٠٧) اىل بكـني حـوايل (١٩١٠-١٣٩٢( Yiبعثـت كوريـا، يف عهـد اسـرة  ١٨٩٤-١٦٣٧االعـوام 

على اساليب حيـاتم  ) بعثة صينية. وكان الكوريون يكنون االحرتام للصينيني الذين حافظوا١٦٩حني استقبلت كوريا (
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إحتـدمت المنافسـة  ١٨٧٦أن شبه الجزيرة الكورية، وهي منافسة تاريخية فمنذ العـام بش
إنقالبــًا فــي ســيئول  ١٨٨٤بينهمــا بشــأن كوريــا. ودعمــت اليابــان فــي كــانون االول عــام 

ضد الحكومة الكورية، اغتيل فيه عدد من المحافظين والقـي القـبض علـى الملـك، ممـا 
ابانيـة، ومـن ثـم توقيـع اتفاقيـة فـي الثـامن مـن نيسـان قاد الى تدخل القـوات الصـينية والي

ايتـو، ووافـق بموجبـه الطرفـان علـى سـحب -بين الدولتين عرف بأتفـاق لـي ١٨٨٥عام 
قواتهمـــا مـــن كوريـــا، وان ال تـــدخل احـــدى الـــدول قواتهـــا الـــى كوريـــا دون ابـــالغ الدولـــة 

Pاالخرى

)
57F

١(
Pرب بـين الـدولتين، . الى ان قدم الكوريـون بأنفسـهم السـبب المباشـر لقيـام الحـ

)Tonghaks P)58F٢وذلــك حينمــا قــادت جماعــة تطلــق علــى نفســها التونغهــاكس 
P  وبتشــجيع

ــــاني، انتفاضــــة شــــعبية عــــام  ــــة باحــــداث  ١٨٩٤ياب ــــة ومطالب ــــة الكوري مناهضــــة للملكي
اصالح شامل في المملكة. وبما ان الملك الكوري عجز عـن قمـع االنتفاضـة، اسـتنجد 

نية، التي سرعان مـا ارسـلت قـوات صـينية الـى كوريـا هو والمحافظون، بالحكومة الصي
للقضــاء علــى االنتفاضــة، واعــادة األمــن والنظــام لكوريــا، وحينمــا علمــت اليابــان بــذلك 
ارسلت قواتها الى كوريا لتأييد زعماء االنتفاضة. وعلى أية حال، فبعد قمـع االنتفاضـة 

انســحاب القـــوات بصــورة نهائيــة، رفضـــت الصــين ســـحب قواتهــا مــن كوريـــا، حتــى يـــتم 
اليابانية، في حين اشترطت اليابان اجراء اصالحات اداريـة داخليـة، شـرطًا لالنسـحاب 
منهــا. وفــي ضــوء ذلــك، طلبــت الصــين مــن بريطانيــا التوســط بينهــا وبــين اليابــان علــى 
اســــاس االنســــحاب المتــــزامن للقــــوات: الصــــينيون صــــوب الشــــمال، واليابــــانيون باتجــــاه 

 Pyong Yangة فــــي الوســــط حــــول مدينــــة بيونــــغ يــــانغ الجنـــوب، مــــع منطقــــة محايــــد
Pالعاصــمة الكوريـــة

)
59F

٣(
P غيـــر ان اليابــان تجاهلـــت المقتـــرح الصــيني، وأكـــدت فـــي الوقـــت ،

نفســــه، انــــه فــــي حالــــة انــــدالع الحــــرب بــــين اليابــــان والصــــين، فســــتحترم االولــــى حيــــاد 
                                                                                                                                            
وفــق الــنمط الثقــايف واحلضــاري اللــي. ويف ذلــك، بــال ريــب، متييــزاً واضــحاً عــن عالقــاتم مــع اليابــان الــيت وصــفت بأ�ــا 

 عالقات ودية تقوم على حسن اجلوار. 
Woo-Kean Han, The History of Korea Translated by Kyun-Shik Lee, (Hawaii: 
The University of Hawaii Press, 1970), PP. 256-288. 

 .١٣٤-١٣٣)، ص٢٠٠٣،(بغداد، ١٩١١-١٥١٦الدكتورنوري عبداحلميد العاين، تاريخ الصني احلديث  )۲(
 التونغهاكس: تعين العقيدة الشرقية. )٤(
 

(3) Woo-Kean Han, op.cit, PP. 256-2880  
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مـن  شنغهاي فضـًال عـن المصـالح البريطانيـة، ورفضـت اليابـان ايضـًا وسـاطة امريكيـة
Pاجل السالم، ووفقًا لما تقدم، اخفقت محاوالت الصين للتوصل الى حل سلمي

)
60F

١(
P. 

، وقعـــت اشـــتباكات حربيـــة بـــين القـــوات ١٨٩٤ومهمـــا يكـــن مـــن امـــر، ففـــي تمـــوز      
ــــى اعــــالن الطــــرفين الحــــرب فــــي اليــــوم االول مــــن آب  ــــة تطــــورت ال الصــــينية والياباني

القوات الصـــينية، إذ حقـــق اليابـــانيون . وســـرعان مـــا الحـــق اليابـــانيون الهزيمـــة بـــ١٨٩٤
. وفي المعارك البرية سـقطت ١٨٩٤انتصارًا بحريًا حاسمًا في السابع عشر من ايلول 

Pفي ايدي البريطانيين ١٨٩٤بيونغ يانغ في منتصف ايلول 

)
61F

٢(
P. 

اليابانيــــة، فكانــــت تفتقــــد لموقــــف -امــــا الموقــــف البريطــــاني مــــن الحــــرب الصــــينية     
والســيما، وان ثمــة مشــاعر معاديــة لليابــان بســبب غــرق الســفينة مناســب يمكــن اتخــاذه، 

، التــي كانــت تبحــر رافعــة العلــم البريطــاني، وتــم اغراقهــا Kowshingالصــينية كووشــنغ 
من قبل اليابانيين، في حـين كانـت تقـوم بنقـل التعزيـزات الصـينية الـى كوريـا. وأظهـرت 

محتمـل. وعلـى أيـة حـال، فـأن اهتمامًا ايضًا بسـالمة وأمـن شـنغهاي مـن هجـوم يابـاني 
الموقف البريطاني قد تبدل، حينما قدمت اليابان تأكيدات لسـالمة المصـالح البريطانيـة 
في الصـين، وعبـرت عـن اسـتعدادها لـدفع تعويضـات تامـة عـن غـرق السـفينة الصـينية 

Pالكووشنغ

)
62F

٣(
P. 

ية، ربمـا عدت الحكومة البريطانيـة ان اسـتمرار احـتالل اليابـان للمقاطعـات الصـين     
ســيؤدي الــى ســقوط االســرة الحاكمــة فــي الصــين، وانهيــار االمبراطوريــة الصــينية، ومــن 
ثم اشاعة الفوضى واالضطراب، ومن ثم عرقلة التجارة البريطانيـة فـي الصـين. فضـًال 
عــن ذلــك، ان انهيــار االمبراطوريــة الصــينية، ســيفتح بابــًا للتنــافس الــدولي بشــأن تجــزأة 

                                                 
(1) American Attitude and her Mediation Efforts, The Diplomacy of Japan 
1894-1922, Vol.1,edited by: Kajima, Dr. Morinosuke, (Tokyo, 1976), PP. 80-
83. 
(2) Hsu, op.cit, P. 269.  
 
 
 
 
 
(3) Youn, op.cit, PP. 53-55.  
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تجزأة الصين ال يوائم المصالح التجاريـة البريطانيـة الـى جانـب الصين، وبال ريب، ان 
عــدم رغبــة اللــورد روزبــري الــذي شــغل رئاســة الــوزارة خلفــًا لغالدســتون، فــي أي موقــف 
فعــال فــي الشــرق االقصــى، وكــان مــدركًا لألثــار الســلبية لتــردد السياســة البريطانيــة فــي 

ي توجهــت مباشــرة فــي البحــث عــن التعقيــدات االوروبيــة، لــذا، فــإن جهــود اللــورد روزبــر 
وســاطة، تضــمن مشــاركة الواليــات المتحــدة، فرنســا، روســيا، المانيــا، فــي الســادس مــن 

١٨٩٤Pتشرين االول 

)
63F

١(
Pغير ان المقترح لم يؤخذ به لماذا؟ . 

، انصـرف اهتمـام الـدول الكبـرى صـوب االحـداث فـي ١٨٩٤النه في العام نفسـه      
الفرنســي، وعلــى -اســية والعســكرية للتقــارب الروســياوروبــا، فضــًال عــن التــأثيرات السي

نحـو مماثــل، فــإن الواليــات المتحــدة كانــت مـا تــزال فــي طــور تطــوير االهتمــام بالشــؤون 
 الباسفيكية والشرق االقصى.

قد تعلق االمر بروسيا التي كانت مطامعها مـؤثرة علـى نحـو جلـي، بـدت منشـغلة      
علــى العــرش الروســي، فضــًال عــن ذلــك،  فــي خالفــة القيصــر الروســي نيكــوالي الثــاني

انها لم تقرر بعد السياسة المناسبة التي تتبناها تجاه الحرب، فمع النجاحات العسـكرية 
ـــة اواخـــر عـــام  ، بـــدت روســـيا غيـــر مســـتعدة، ألن تقـــرر فيمـــا اذا كانـــت ١٨٩٤الياباني

موافقـة ستقف بقوة ضد اليابان، أم انها ستتدخل في االعداد لترتيبات معها، ومن اجل 
Pيابانيـــة لمنفـــذ روســـي فـــي كوريـــا يخـــدم مشـــروعها فـــي ســـكة حديـــد ســـيبريا

)
64F

٢(
P ان عـــدم .

التقرير قد ميزَّ ردود افعال جميـع الـدول التـي قـد ُأخـذت علـى حـين ُغـرة بالسـياق الـذي 
 تطورت فيه االحداث.

، ومينـــاء Dairenفـــي تشـــرين االول، تمكـــن اليابـــانيون مـــن احـــتالل مينـــاء دايـــرين      
، هاجمـت القـوات ١٨٩٥من الصوب البري. وخالل شهري شـباط وآذار  Arthurارثر 

فــــي اقلــــيم  Wei-Hai-Weiوي -هـــاي-البريـــة والبحريــــة اليابانيـــة الصــــين. واحتلــــت وي
شانتونغ. وشرعت فـي غـزو تـايوان، ومنشـوريا، وتهديـد الصـين نفسـها. فاضـطرت تبعـًا 

                                                 
(1) Ibid, PP. 16-17.  
 
 
(2)  Youn, op.cit, PP. 16-17.  
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١٨٩٥Pار لــــذلك الــــى طلــــب الصــــلح، ووقعــــت هدنــــة فــــي الثالثــــين مــــن آذ

)
65F

١(
P وكانــــت .

الصـــين، وقبـــل الهزيمـــة النهائيـــة قـــد دعـــت الـــى وقـــف الحـــرب وتســـوية ســـلمية للخـــالف 
، طلبــت مــن الــوزير المفــوض االمريكــي فــي بكــين، التوســط علــى ١٨٩٤حيــال كوريــا، 

اســـاس دفـــع غرامـــة حربيـــة واالعتـــراف بإســـتقالل كوريـــا. غيـــر ان اليابـــانيين عـــدوا هـــذه 
فـــي الوقـــت نفســـه ابـــدت رغبتهـــا فـــي اجـــراء مفاوضـــات مـــع  التنـــازالت ناقصـــة، إال انهـــا

الصين، وفي هذا الوقت استولت القوات اليابانية على دايرين وبـورت آرثـر، كمـا سـبق 
)Liaotung P)66F٢مهددة منشوريا وشبه جزيرة لياوتونغ  Yaluالقول، وعبرت نهر يالو 

P . 
ت وزارات محــددة، كانــت شــروط الســالم التــي تقــدمت بهــا اليابــان تعبــر عــن رغبــا     

فالبحرية ارادت ان تحصل علـى تـايوان قاعـدة للتوسـع فـي جنـوب آسـيا، وطالبـت وزارة 
الخزانـــة بتعويضـــات كبيـــرة تقـــدر بــــ مئتـــين مليـــون تايـــل ( أي مـــا يعـــادل مئـــة وخمســـون 
واربعــون مليــون وثمانمائــة الــف دوالر) أمـــا المؤسســة العســكرية اليابانيــة، فقــد اصـــرت 

Pلصيبن عـن شـبه جزيـرة ليـاوتونغعلى ضرورة تنازل ا

)
67F

٣(
P ،وفقـًا لمـا تقـدم مـن مقترحـات .

ـــــى  ـــــة اقتراحـــــًا واحـــــدًا يتكـــــون مـــــن نقـــــاط عشـــــر، أكـــــدت عل صـــــاغت الحكومـــــة الياباني
التعويضـــات، واســـتقالل كوريـــا، وتنـــازل الصـــين عـــن بعـــض االقـــاليم الصـــينية، وتحديـــد 

Pمستقبل االمتيازات التجارية والمالحية

)
68F

٤(
P. 

ترحـــــات اليابانيـــــة، بـــــدأت المفاوضـــــات فـــــي مدينـــــة شيمونســـــكي وفـــــي ضـــــوء المق     
Shimonoseki  فـــي اليابـــان، ووقـــع علـــى معاهـــدة شيمونســـكي فـــي الســـابع عشـــر مـــن

١٨٩٥Pنيسان 

)
69F

٥(
P. 

                                                 
(1)  Hsu, op.cit, PP. 241-280.  
(2) Pelcovits, N.A, Old China Hands and rhe Foreign Office (NewYork, 1948), 
PP. 53-54.  
(3) Japan Draft of Peace Treaty between Japan and China, Kajime, op.cit, PP. 
183-186. 
 
 
 
(4) Japan Draft of Peace with China, Kajime, op.cit, PP. 183-186. 

أقــرَّ احــد (بنــود) هــذه املعاهــدة علــى االعــرتاف باســتقالل كوريــا، فيمــا اشــار (بنــد) آخــر علــى ا�ــاء دفــع االتــاوة اىل  )۲(
مليون تايـل لليابـان علـى مـدار مثـاين سـنوات. فيمـا تنازلـت  ٢٠٠الصني، ونص (بند) آخر، على دفع تعويضات قدرها 
ة لياوتونغ وجزر بسـكادور. كمـا منحـت املعاهـدة فـتح اربـع مـدن  الصني وفق احد (البنود) لليابان عن تايوان وشبه جزير 
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ومـا يتعلــق بــالموقف االمريكـي مــن هــذه الحــرب، حافظـت الواليــات المتحــدة وٕابــان      
ع الطــــرفين المتحــــاربين، الصــــينية علــــى سياســــة قوامهــــا الصــــداقة مــــ-الحــــرب اليابانيــــة

ورفضت ان تكون طرفًا في أي جهـد موجـه ضـد اليابـان، وعنـد طلـب الـوزير المفـوض 
الكوري في واشنطن، الوساطة االمريكية. اعلمه وزير الخارجيـة كريشـام، بـأن الواليـات 
المتحـدة تميــل الـى الــرأي الـذي يقــول بأنـه ينبغــي التعامـل مــع الصـراع فــي كوريـا بحيــاد 

از، ولــذلك فأنهــا تتعامــل مــع اليابـان عــن طريــق الصــداقة فقــط، ولــن تشــارك وعـدم انحيــ
Pفــي التــدخل مــع دول ُأخــرى مهمــا كانــت الظــروف

)
70F

١(
P وفــي الوقــت نفســه، اعلــم كربشــام .

الــوزير اليابــاني المفــوض فــي واشــنطن، بأنــه يأمــل ان تتعامــل اليابــان مــع جارهــا بعــدل 
متحــدة، أجــاب الــرئيس كليفالنــد، وانصــاف. وحينمــا طلبــت الصــين وســاطة الواليــات ال

بأن بالده سـتقوم بـدور الوسـيط فقـط، اذا طلـب منهـا الطرفـان المتحاربـان ذلـك. بيـد ان 
اليابان لم تطلب وساطة الواليات لمتحدة، لذا حافظت االخيـرة علـى سياسـتها فـي عـدم 

Pالتــدخل

)
71F

٢(
P" :ــا حيــال، ولخــص وزيــر الخارجيــة االمريكيــة هــذه السياســة بقولــه  ان موقفن

)P)72F٣"الطرفين المتحاربين، قائم على الحياد الودي، الذي يروم الخير لكال الطرفين
P. 

خالصــة القــول، إن الواليــات المتحــدة كانــت مــا تــزال فــي طــور تطــوير االهتمــام      
بالشـــؤون الباســـفيكية والشـــرق االقصـــى، ولـــم تتبلـــور سياســـة خارجيـــة امريكيـــة فـــي هـــذا 

 الشأن.
ــــت نفســــه، فمــــع       ــــي الوق ــــد القلــــق الروســــي، والســــيما بعــــد وف تواصــــل الحــــرب تزاي

 وكوريا. فلماذا هذ القلق؟ LiaTungاالحتالل الياباني لشبه جزيرة لياوتونغ 

                                                                                                                                            
كـربى مــواينء، ومســح للرعايـا اليابــانيني يف اقامــة املصـانع واالخنــراط يف النشــاطات االقتصـادية والصــناعية يف الصــني. وقــد 

بــاع بالدهــم مــن اجــل قوبلــت (بنــود) هــذه املعاهــدة بأنتقــادات واســعة يف الصــني، واتــم املواطنــون الصــينيون الــبالط بأنــه 
 .١٨٩٥االحتفاظ بالسلطة. ولكن على الرغم من هذا االستياء مت التصديق على املعاهدة يف الثامن من آيار 

 ملزيد من التفاصيل عن مفاوضات هذه املعاهدة. ينظر الوثائق اليابانية:
Kajime, op.cit, PP. 195-281. 
(1) Battistini, op.cit, PP. 13-26.  
 
(2)  Clyde, op.cit, PP. 249-261. 
(3) Battistini, op.cit, PP. 13-26.  
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ان ســيطرة اليابــان علــى كوريــا مــن شــأنها الســيطرة علــى المــدخل الجنــوبي لبحــر      
خــر، فــان اليابـان إْذ يقــع مينــاء فالديفوســتك الروســي ونهايــة خـط ســيبريا. ومــن جانــب آ
 Pechiliســيطرة اليابــان علــى شــبه جزيــرة ليــاوتونغ تعنــي الســيطرة علــى خلــيج بشــيلي 

Bay  ومنع روسـيا مـن الحصـول علـى مرفـأ فـي الميـاه الدافئـة المفتوحـة للمالحـة طـوال
العــام، فضــًال عــن تهديــد االطمــاع الروســية فــي اقلــيم منشــوريا بأكملــه شــمال الصــين، 

ـــــذلك رأت روســـــيا ضـــــرورة ارغـــــام  ـــــى الجـــــالء عـــــن كوريـــــا وشـــــبه جزيـــــرة ل اليابـــــان عل
Pلياوتونغ

)
73F

١(
P. 

ـــا عـــن مبادرتهـــا فـــي الســـادس مـــن تشـــرين االول       اســـتثمرت روســـيا تخلـــي بريطاني
، وقــدمت مقترحــًا، بضــمانات متبادلــة (مشــتركة) لالســتقالل الكــوري مــن الــدول ١٨٩٤

، ١٨٩٥عـام الخارجية، ثم اعقب هذا المقترح محادثات خالل شهري شباط وآذار مـن 
بـين بريطانيـا، فرنسـا، روسـيا، والمانيـا. غيـر ان هـذه الـدول ارجـأت إتخـاذ قـرار لمعرفــة 
شروط اليابان من اجل الـدخول فـي التسـوية، ومـن ثـم التفـاوض فـي شيمونسـكي، وفـي 
الرابــع مــن نيســان مــن العــام نفســه عرفــت مطالــب اليابــان بيــَد ان هــذه المطالــب خلقــت 

ى روســيا، وبعـــد اربعــة ايـــام، وبتــاريخ الثـــامن مــن نيســـان، حالــة مــن الـــذعر الجــدي لـــد
جــاءت االخيــرة بمقتــرح الــى تلــك الــدول يتضــمن مشــاركتها فــي نصــح اليابــان، مــن ان 
امتالكها لشبه جزيرة لياوونغ يشكل خطرًا على الصين وتقويض استقالل كوريـا وجعلـه 

ى وقبلـت بـالمقترح مجرد وهم، فضًال عن تهديده السالم العام فـي عمـوم الشـرق االقصـ
Pكل من المانيا وفرنسا، فيما رفضته بريطانيا

)
74F

٢(
Pلماذا؟ . 

إن قبول المانيا المقترح الروسي، يمكن رده الـى اعتبـارات متداخلـة. اوًال: الخشـية      
االلمانيــة مــن منافســة البضــائع اليابانيــة للبضــائع االلمانيــة فــي الشــرق االقصــى، ثانيــًا، 

ريطانيــا واليابــان علــى اســتغالل مــوارد واســواق شــرق اســيا الخــوف مــن احتمــال اتفــاق ب
علــى حســاب مصــالح الــدول االخــرى. ثالثــا، ان تــدخل روســيا وفرنســا مــن شــأنه دعــم 

                                                 
(1) Malozemoff., op.cit, PP. 41-69. 
 
  
(2) Moves of Britain, Russia, and American during the Peace Negotiations 
between Japan and China, Kajima, op.cit, PP. 273-281. 
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الحلف الروسي الفرنسـي، وال ريـب، ان المانيـا أرادت، ان تثبـت لروسـيا ان دعمهـا لهـا 
فنـــا ان االخيـــرة فـــي الشـــرق االقصـــى اكثـــر فعاليـــة مـــن دعـــم فرنســـا، والســـيما اذا مـــا عر 

كانت مترددة دائمـًا فـي مسـاندة روسـيا فـي تنافسـها االسـتعماري مـع بريطانيـا، المنـافس 
التقليـــدي لهـــا فـــي الشـــرقيين االقصـــى واالدنـــى. رابعـــًا، اعتقـــدت الحكومـــة االلمانيـــة ان 
تعاملهـــــا مـــــع روســـــيا وفرنســـــا فـــــي الشـــــرق االقصـــــى ســـــيؤدي الـــــى تحســـــين العالقـــــات 

ومــًا، ومــن ثــم، امكانيــة اقامــة عصــبة قاريــة اوروبيــة فــي مواجهــة الفرنســية عم-االلمانيــة
بريطانيــا. خامســًا، ارادت الحكومــة االلمانيــة تشــجيع روســيا علــى تركيــز نشــاطاتها فــي 
منطقــة الشــرق االقصــى ومــن ثــم ابعادهــا عــن الميــدان االوروبــي، االمــر الــذي يضــمن 

ا عـن اسـتعادة اقليمـي استمرار بقاء الوضع في البلقان مـن جانـب، وصـرف نظـر فرنسـ
Pااللزاس واللورين من جانب آخر

)
75F

١(
P. 

فيما يخص قبول فرنسا بالمقترح الروسـي، فـيمكن القـول، انـه اتـى رد فعـل لتـدخل      
الروسـي، -المانيا، فقـد ادركـت الحكومـة الفرنسـية المخـاطر التـي تهـدد الحلـف الفرنسـي

Pإذا انفردت المانيا بمساعدة روسيا في الشرق االقصى

)
76F

٢(
P  . 

بقدر تعلق االمر بموقف الحكومة البريطانية، فقد اجتمعت في الثامن مـن نيسـان      
، وبعد مناقشات قررت بأنه سوف تمتنع عن تأييد المقتـرح الروسـي، فالمطالـب ١٨٩٥

اليابانيــة، وكمــا اعلــم وزيــر الخارجيــة البريطانيــة اللــورد جــون ودهــاوس ايــرل كيمبرلــي 
John Wodehouse Earl of Kimberley  وزيـــر الخارجيـــة فـــي حكومـــة روزبـــري

ـــران  ٢٤-١٨٩٤آذار  ٦الليبراليـــة للمـــدة ( ) بهـــا الســـفير البريطـــاني الســـير ١٨٩٥حزي
". وفـي السـابع عشـر مـن نيسـان، لم تترك المجال للتدخل من جانبنـانيكوالس اكونور "

ليـــــوم الـــــذي جـــــرى فيـــــه التوقيـــــع علـــــى معاهـــــدة شيمونوفســـــكي، قـــــام الكســـــي بورشـــــفيج 
آذار  ١وزيـر الخارجيـة الروسـي  ( Rostovsky  Aleksei Borisovichوفسـكيروست

) بمفاتحـــــة اضـــــافية لتـــــدخل أوروبـــــي. وأكـــــدت المانيـــــا وفرنســـــا ١٨٩٦آب ٣١-١٨٩٥

                                                 
(1) Bradenburg, op.cit, PP. 70-71.  
(2) Ibid.  
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موافقتهـــا الســـابقة، امـــا الحكومـــة البريطانيـــة، فقـــد اجتمعـــت فـــي الثالـــث والعشـــرين مـــن 
Pنيسان وأكدت قرارها االول بعدم التدخل

)
77F

١(
P. 

 سؤال يتبادر الى الذهن، ما هي العوامل المؤثرة في الموقف البريطاني؟ وثمة     
يمكــن القــول، ان هنــاك عوامــل عــدة اثــرت علــى بريطانيــا فــي اقــدامها علــى هــذا      

الموقــف، فشــبه جزيــرة ليــاوتونغ ليســت منطقــة اهتمــام بريطانيــا مباشــر، ورفــض رئــيس 
ثقة من انـه ربمـا ُتسـتخدم القـوة ضـد  الوزراء البريطاني روزبري التدخل، ألنه كان على

 Williamاليابــان. وحظــى موقفــه بمســاندة حكومتــه، والســيما الســـير ولــيم هــاركوت 

Harcourt ) ــــــذي عــــــارض بشــــــدة ١٨٩٤آذار ٣-١٨٩٢آب  ١٦وزيــــــر الخزانــــــة )، ال
Pسياسته الوسطية في ما عده البعض حربًا وقائية

)
78F

٢(
P. 

ثير المعــاكس للتعــويض الكبيــر الــذي وعلــى الــرغم مــن إن ثمــة اهتمــام حيــال التــأ     
كسـبته اليابـان علــى حسـاب الصـين، فقــد فكـرت بريطانيـا بالمنــافع التجاريـة الكبـرى فــي 
الصــين والتــي ســتجنيها اليابــان فــي شــروط الســالم، وفيهــا تتوقــع المشــاركة فــي مركــز 

، نجــد مشــاعر الصــداقة والــود ١٨٩٤الدولــة االكثــر ُحظــوة. وأخيــرًا فمنــذ خريــف عــام 
ال اليابان، التي قادت الى مضض طبيعي فـي معارضـتها بأيـة طريقـة غيـر مـؤثرة. حي

والثــــاني، وجــــود قناعــــة بــــأن بريطانيــــا ســــوف تقــــدم أنموذجــــا لعــــدم التــــدخل فــــي الشــــرق 
Pاالقصى على عكـس الـدول االوروبيـة األخـرى

)
79F

٣(
P وعلـى أيـة حـال، فبعـد االمتنـاع عـن .

راء البريطــاني ممتعظــًا مــن تطــورات تأييــد المقتــرح الروســي، بــدى روزبــري رئــيس الــوز 
الموقف في الشرق االقصى، ومن موقـف الـدول الكبـرى. وفـي مسـاء الثالـث والعشـرين 

، تحركــــت كــــل مــــن روســــيا وفرنســــا والمانيــــا بمعــــزل عــــن بريطانيــــا ١٨٩٥مــــن نيســــان 
وسلمت مذكرة مشتركة الى اليابان تنصحها االنسحاب مـن شـبه جزيـرة ليـاوتونغ، وبعـد 

اليابــان لمطالــب الــدول االوروبيــة الــثالث، وكــان عظيمــًا علــى اليابــان ان  تــردد اذعنــت
 Che Fooتفعل ذلـك، وجـرى التصـديق علـى معاهـدة شيموفسـكي الُمعدلـة فـي جـي فـو 

في الثامن مـن أيـار، وفيهـا تسـلمت اليابـان مبلغـًا كبيـرًا تعويضـًا عـن مطالبهـا االقليميـة 

                                                 
(1) Youn, op.cit, P. 273.  
(2) Ibid. 
(3) Kajima, op.cit, PP. 273-274. 
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ين فـي الثـامن مـن تشـرين الثـاني مـن العـام في منشوريا، والتي اعيدت رسميًا الـى الصـ
Pنفسه

)
80F

١(
P. 
مما الشك فيه، ان عدم اشـتراك بريطانيـا فـي التـدخل االوروبـي قـد جعلهـا  تشـعر      

بالعزلـــة فـــي الشـــرق االقصـــى، ونشـــاطات الـــدول تلـــك هـــددت، المركـــز البريطـــاني فـــي 
ها فـي ، أجبرت الحكومة في البحث عن طرق لتغييـر سياسـت١٨٩٥الصين، فمنذ عام 

الصــين، مــن اجــل تعزيــز مــدى تحركهــا لضــمان مصــالحها فيهــا. القضــية بالنســبة الــى 
لورد روزبري واركـان حكومتـه بـدت مباشـرة، واصـبحت المكانـة التـي حصـدتها بريطانيـا 

Pطـوال العقـود الماضـية فــي الصـين محـل تهديــد منافسـة اوروبيـة

)
81F

٢(
P لكــن مـا هـي نتــائج .

 هذه الحرب على اليابان والصين؟
بغض النظر عن شبه جزيرة لياوتونغ، فأن ما ظفرت به اليابـان جعلهـا فـي عـداد      

الــدول الكبــرى وقتــذاك، فــاحتالل تــايوان اضــاف الــى امبراطوريتهــا اقليمــًا غنيــًا، ومنحهــا 
موقعًا سـتراتيجيًا مهمـًا يحـيط بالسـاحل الغربـي جنوبـًا مـن الصـين. فضـًال عـن ان مبلـغ 

الصين الى اليابان ذهبًا، مكن االخيرة مـن ولـوج ميـدان  التعويضات الذي دفع من قبل
الصـــناعة مـــن دون نظيـــر فـــي الشـــرق. واألكثـــر مـــن ذلـــك، ان اليابـــان حصـــلت علـــى 
موطئ قـدم لهـا فـي القلـب االسـيوي، إذ منحتهـا التسـوية السـلمية مركـز تـأثير كبيـر فـي 

 كوريا.
التكنولوجيـا الغربيـة، وخالصة القول، ان اليابان دخلت العصر من الوقوف علـى      

والقـــوة العســـكرية، واصـــبحت قـــوة أســـيوية مـــؤثرة. ومـــن جانـــب آخـــر فهـــي بدايـــة سياســـة 
تقـــارب بـــين بريطانيـــا واليابـــان فـــي الوقـــت الـــذي أذنـــت ببدايـــة عـــداء بـــين المانيـــا وبـــين 
اليابان. وعلى الرغم من نجاح المانيا في ربط روسـيا بقضـايا الشـرق االقصـى إال انهـا 

الروســـي، او فـــي اقامـــة عصـــبة قاريـــة -عاف الحلـــف الثنـــائي الفرنســـيفشـــلت فـــي اضـــ
Pمعادية لبريطانيا

)
82F

٣(
P. 

                                                 
 ملزيد من التفاصيل عن هذه املعاهدة.  )۲(

Mac Murray, J.V.A.,Treaties and Agreements with and Concrning China, 
1894-1919, Vol-1, (NewYork, 1939), PP. 18-19.  
(2)Youn, op.cit, PP.18-19.  

 .١٦٣فرج اهللا، املصدر السابق، ص )۱(
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ان عـــزم الحكومـــة البريطانيـــة علـــى حمايـــة مصـــالحها التجاريـــة، قـــد جـــرى التأكيـــد      
عليه في خطاب جيمس بلفـور وزيـر الخزانـة البريطـاني امـام مجلـس العمـوم البريطـاني 

، إْذ بــين الخطــاب بــأن الهــدف المركــزي لحكومــة ١٨٩٨فــي العاشــر مــن كــانون الثــاني 
بالده، االصرار على أن ال تتجاهل سياسة الحكومة الصـينية حريـة التجـارة الخارجيـة. 
ــــة الصــــينية، أو  ــــد مــــن اقــــاليم االمبراطوري ــــي قطــــع المزي ــــة لهــــم ف فالبريطــــانيون ال رغب

ذلك يماثــل معارضــة توســيع نطــاق المصــالح التجاريــة فيهــا مــن قبــل الــدول األخــرى. وبــ
موقـــف الحكومـــة البريطانيـــة موقـــف الواليـــات المتحـــدة، والتـــي تعـــد تجارتهـــا الثانيـــة مـــن 

Pحيث الترتيب مع الصين

)
83F

١(
P. 

فيمــا يخــص الصــين، فــاألخيرة بــدت عمالقــًا ال حــول وال قــوة لــه، ومــن ثــم عــاجزة      
لسـنوات في الدفاع عـن نفسـها، ممـا يعنـي بأنهـا سـتكابد جـديًا االذالل الدبلوماسـي فـي ا

الخمسة القادمة، إْذ ازداد التدخل االمبريـالي فـي الصـين، الن انـدحار االخيـرة، منحـت 
الدول االجنبية فرصة للدخول في منافسات ال حد لهـا مـن اجـل المزيـد مـن االمتيـازات 
والتنـــــازالت، وقســـــمت الـــــدول االجنبيـــــة الصـــــين الـــــى اقـــــاليم مـــــأجورة، ومنـــــاطق نفـــــوذ، 

ك الحديديــــــة، وفتحــــــت المنــــــاجم، وأسســــــت المصــــــانع ومصــــــالح بنيــــــت داخلهــــــا الســــــك
الروسـية، اذ -والمصارف العاملة في حالة شـبه مسـتعمرة. وتطـورت العالقـات الصـينية

ســـرعان مـــا ظفـــرت روســـيا بعقـــد اســـتئجار شـــبه جزيـــرة ليـــاوتونغ لمـــدة خمســـة وعشـــرين 
عامـــًا، فقـــط بعـــد ثـــالث ســـنوات، وعبـــر تطـــوير قاعـــدة فـــي مينـــاء ارثـــر وتنظـــيم الطـــرق 

Pلحديدية، اصبح التأثير الروسي مهيمنًا عبر منشورياا

)
84F

٢(
P. 

وفـــي غضـــون ذلـــك، إنشـــغلت كـــل مـــن المانيـــا وفرنســـا بالبحـــث عـــن منـــاطق نفـــوذ      
جديدة، فأغتيال اثنان مـن المفوضـين األلمـان، فـرض علـى القيصـر االلمـاني المطالبـة 

Pشـاتونغ ، وامتيازات مهمة فـي بقيـة شـبه جزيـرةKiaochowباستئجار كياو جوا 

)
85F

٣(
P فـي ،

                                                 
(1)Youn, op.cit, PP. 19-20. 
  
 
 
 
(2) Mnlozemoff, op.cit, PP. 94-99.  
(3) Djan, Fen, Djen, The Diplomatic Relations between China and Germany 
Since 1898, (Shanghai: The Commercial Press, 1936), PP. 21-27. 
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حين مـدت فرنسـا مـن نفوذهـا فـي جنـوب الصـين بالحصـول علـى عقـد اسـتئجار كـوانج 
)Kowang-Gowa P)86F١جوا 

P. 
امــا بالنســبة لبريطانيــا، فانــه يمكــن القــول عنهــا، وكمــا قيــل عــن امبراطــورة النمســا      

بـت ماريا تريزا، إبـان تقسـيم بولنـدا، مـن انهـا اخـذت بالنحيـب حتـى تأخـذ حصـتها، فطال
بريطانيـــا بالحفـــاظ علـــى ميـــزان القـــوى فـــي الشـــرق االقصـــى، واســـتأجرت وي هـــاي وي 

Weihaiwei  في شمال الصين، وكسبت اقليم اضـافي بجانـب كولـون فـي االرض االم
Pالصينية المقابلة لهونـغ كونـغ

)
87F

٢(
P وقـد نمـا التهديـد العظـيم إلسـتقالل الصـين ممـا عـرف ،

ن تعتمـد علـى رجـال االعمـال االجانـب مـن باسم مناطق النفوذ إذ كان على الصـين، ا
أجـــــل التطــــــوير الـــــذي نحتاجــــــه فــــــي ميـــــدان الحديــــــد والمنـــــاجم، واصــــــبحت المصــــــالح 
االقتصــادية هــذه جليــة فــي اجــزاء مختلفــة مــن االمبراطوريــة الصــينية. وعبــر معاهــدات 
عدة ظفرت روسيا بمركز هام في منشوريا، يضم قاعـدة بحريـة فـي مينـاء آرثـر ومينـاء 

)Daren P)88F٣ي داريــن تجــاري فــ
P إْذ يجــري الــربط واالتصــال بينهمــا بخــط لســكك الحديــد ،

Pســــيبريا-مــــع نيــــوترامن

)
89F

٤(
P وفرنســــا القادمــــة مــــن جنــــوب الصــــين، مــــن الهنــــد الصــــينية .

فاوضـــت بنجـــاح حكومـــة الصـــين مـــن اجـــل اســـتئجار مينـــاء وامتيـــازات طـــرق، وتســـمية 
Pا مـن المنـافعالموظفين الفرنسيين مدراء خدمات البريد الصينية، وغيره

)
90F

٥(
P والمانيـا فـي .

)Shatong P)91F٦شبه جزيرة شاتونغ 
P ونفوذها في شبه جزيرة شانسونغ ،Shan Song P)92F٧(

P. 
والســــؤال، مــــا هــــو أثــــر التنــــافس الــــدولي فــــي الصــــين علــــى المصــــالح البريطانيــــة      

 واالمريكية؟

                                                 
(1) Cady, op.cit, PP. 37-42. 
(2) Sir Scott to the Marquess of Salisbury, St. Pettesburg, November 2, 1898, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol. 1ss, Doc.No-59, PP. 38-40. 
(3) The Marquess of Salisbury to Sir N. O’conor, Foreign Office, March 28, 
1898, Ibid, Vol.1, Doc.No-41, P. 27.  
(4) Manlozemoff, op.cit, PP. 94-99. 
(5)  Cady, op.cit, PP. 37-42. 
(6)  Sir F. Lascelles to Herr Von Bulow, Berlin, April 20, 1898, Gooch & 
Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-52, PP. 33-34.  
(7)Djan, op.cit, PP. 22-27. 
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ن لعـــام ) التـــالي، يمثـــل اشـــكال تجـــارة الـــدول االوروبيـــة واليابـــا١٨والجـــدول رقـــم (     
Pمع الصين مقدرة بالباون االسترليني ١٨٩٩

)
93F

١
PP

(
P. 

  التجارة الكلية الدولة

وصدرت  ٩,٠٧٤,٢٨٠استوردت من فرنسا  ٩,٢٩٢,٢٠٦ فرنسا
 ٢١٧,٩٢٦لها 

 ١,٢٨٦,٥٠٨ روسيا
٧,٤٩٨,١٥٥ 

 بواسطة البحر
 Kiakhtaبواسطة 

  3B٧,٩٧٢,١٨٣ اليابان
  ٣,٥٩٨,٢٠٠ المانيا

  
     

نية لهـذا الجـدول تشـرح لنـا مـدى قـوة التنـافس الـدولي علـى الصـين ان مطالعة متأ     
ونالحــظ ذلــك مــن تقــارب معــدل ارقــام التعامــل التجــاري للــدول الكبــرى (فرنســا وروســيا 

 واليابان) مع الصين. 
كان من الطبيعي ان تتسبب تلك االرقام فـي ظهـور االهتمـام الجلـي بهـا مـن قبـل      

يقنـــت ان لمصـــالحها اكبـــر مـــدى ولـــديها اهميـــة نســـبية حكومـــة التـــاج البريطـــاني، لقـــد أ
Pاكبر

)
94F

٢(
P ،والحق، فقـد كانـت بريطانيـا وقتـذاك، الدولـة التـي ال تبـارى فـي تجـارة الصـين .

% والتـي ٨٠إْذ كانت نسبة مشـاركاتها فـي اجمـالي التجـارة الخارجيـة الصـينية حـوالي  
بقيـة الـدول االوروبيـة فـي تقدر بأثنتين وثالثـين مليـون دوالر سـنويًا، فـي حـين ال تسـهم 

) التـــالي يوضـــح ١٩%، والجـــدول رقـــم   (٢٠اجمـــالي هـــذه التجـــارة مجتمعـــة إال نســـبة 
Pمقدرًا (بالباون االسترليني) ١٨٩٩تجارة بريطانيا مع الصين لعام 

)
95F

٣(
P. 

 

  التجارة الكلية البلد
 تجارة مباشرة ۸٫۱۱0B۸٫٥٤۹ بريطانيا

 تجارة غير مباشرة ۲۸٫٤۹۱٫۲٦٤ هونغ كونغ
 

                                                 
(1) Young, op.cit, P. 319.  
(2)   The Marquess of Salisbury to Sir E. Satow, Foreign Office, April 6, 1898, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-50, P. 33.  
(3) Young, op.cit, P. 319. 
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) التــــالي يبــــين النســــبة المئويــــة الثمــــان حمــــل البضــــائع، ممــــا ٢٠والجــــدول رقــــم (     
يوضــح حجــم المصــالح التجاريــة البريطانيــة فــي الصــين، التــي تتجــاوز الــدول االخــرى، 

Pوضرورة الحفاظ عليها

)
96F

١(
P  . 

  

 ١٨٩٩ ١٨٩٨ الدولة
 %٥۳ %٥٤ بريطانيا

2B 1 دول أُخرىB٤ %٤٦۷% 
ـــد ري رئـــيس الـــوزراء البريطـــاني: "إوعلـــى حـــد تعبيـــر ســـالزبو       ن سياســـة هـــذا البل

)P)97F٢"[بريطانيا] هو فتح الصين بصورة فعالة على تجارة العـالم
P ،ومهمـا يكـن مـن امـر .

فــان مركزهــا التجــاري التنافســي بــدا قويــًا ومــن ثــم فــإن التجــار البريطــانيين، كــانوا دائمــًا 
فـي الصـين، بمعنـى  Open Door Policyمـن اشـد المناصـرين لسياسـة البـاب المفتـوح 

Pالمســاواة فــي التعامــل مــع كــل دولــة مــن حيــث الرســوم الكمركيــة والمــوانيء والشــحن

)
98F

٣(
P .

ـــة وبمنظـــور ســـالزبوري " ـــدول االتجـــار ضـــمن حـــدود االمبراطوري ـــع ال مـــن حـــق جمي
)P)99F٤"الصينية على قدٍم واحد من المساواة في الفـرص

P وفـي ضـوء ذلـك، فقـد بـدى مـن .
هـذا مـع وجـود منـاطق نفـوذ كسـبتها تلـك الـدول (االوروبيـة)، غير المؤكد كيفية العمـل ب

ومـــن ثـــم، هـــل يســـتبعد أو يســـتثنى ذلـــك التجـــارة البريطانيـــة أم ال؟ وذلـــك لـــيس بالســـؤال 
البسيط، فالمصاعب الرئيسة في التجارة الصينية كانت مع السلطات الصـينية المحليـة 

بريطـانيون طـالبوا منـذ زمـن في الداخل، وليس مع تحركات الدول الخارجية، فالتجار ال
حكومتهم، بتجاهل مراعاة الشؤون الدبلوماسية، والحكومة الصينية في بكـين، والـدخول 
مباشــرة الــى الصــين، عبــر ركــوب االنهــار الكبــرى بســفنهم الحربيــة، واجبــار المانــدارانز 

Mandarins P)100F٥(
P ارة، إلزالة القيود واالبتـزاز، والتـي غالبـًا مـا يضـعونها امـام حركـة التجـ

                                                 
(1)  Ibid. 
(2)  The Marquess of Salisbury to Sir E. Satow, Foreign Office, April 6, 1898, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-50, P. 33.  
(3) Young, op.cit, P. 19. 
(4)The Marquess of Salisbury to Sir E. Satow, Foreign Office, April 6, 1898, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-50, P. 33.  

  املاندارنز: املوظفون الكبار يف الصني القدمية. )١(
 للتفاصيل:

Young, op.cit, P.19. 
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ربما يكون ذلك شيئًا جيدًا، وربما ينتفع البريطـانيون مـن المـوظفين الكبـار فـي الصـين، 
ولكن لنفترض بأن الدول االخـرى إحتفظـت بتجـارة منـاطق نفوذهـا فـي الصـين لنفسـها، 
فالشك ان مجرى االمور سيكون أسوء مما كانـت عليـه. والحكومـة البريطانيـة واضـحة 

انيين، إذ بـــدت أكثـــر قلقـــًا مـــن ممـــا كـــان ينتـــاب الـــدوائر فـــي موقفهـــا مـــن التجـــار البرطـــ
Pالتجاريــة البريطانيــة حيــال الصــين

)
101F

١(
P وقلقهــا هــذه المــرة، ســتراتيجي وسياســي، فرجــال .

الــدول (الساســة والحكــام) البريطــانيون، لــم يحبــذوا فكــرة القاعــدة البحريــة الروســية علــى 
لصـــين؟ لقـــد عبـــرت وزارة خلـــيج بيشـــيلي، إْذ يمكـــن ان يقـــود الـــى هيمنـــة روســـيا علـــى ا

الخارجيــة عــن مخاوفهــا بشــكل صــريح فــي مــذكرة ســرية الــى حكومــة القيصــر الروســي، 
ان الدولة العسكرية الكبرى التي تجاور الصين [روسيا] تتطلع الـى ومما جاء فيها: "

الحصــول علــى حصــة جديــدة للتــأثير فــي مقاطعــات ذلــك البلــد [الصــين] إن حكومــة 
اكثر من سوء طالع،  فضًال عن ذلك فأن الظفـر بالسـيطرة صاحبة الجاللة تعد ذلك 

علــى الميناء...ســيقود الــى اقترابهــا البحــري مــن عاصــمة ذلــك البلــد، ويمــنح روســيا 
)P)102F٢"المنفعة السـتراتيجية نفسـها عبـر البحـر، وكمـا تحـدث وعبـر اجـراءات علـى البـر

P 
Pوانها ستعنى البدء بتقسيم الصين

)
103F

٣(
P. 

هــا أي اهتمــام بــأمر هــذه المــذكرة وال الحــوار مــع بريطانيــا لــم تعــر روســيا مــن جانب     
Pبشأن ذلك، وواصلت طريقها في تحقيق خططها

)
104F

٤(
P حتى ان رئـيس الـوزراء سـالزبوري .

)P)105F٥"غيـر صـادقين ولغـتهم يشـوبها الغمـوضوصف الـروس قـائًال: "
P ،وعلـى ايـة حـال .

                                                 
(1) Kennan, op.cit, PP. 22-37.  
 
 
 
 
 
(2)The Marquess of Salisbury to Sir N. O’conor, Foreign Office, March 28, 
1898, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-41, PP. 27-29.   
(3)The Marquess of Salisbury to Sir N. O’conor, Foreign Office, March 27, 
1898, Ibid, Vol.1, Doc.No-36, P. 23.   
(4)Kennan, op.cit, PP. 27-29.  
(5)The Marquess of Salisbury to Sir C. MacDonald, Foreign Office, February 
11, 1898, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-15, P. 11.  
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الــى سياســة ، ١٨٩٨فبعــد قلــق ومناقشــات توصــلت الحكومــة البريطانيــة فــي ربيــع عــام 
عمليــة قوامهــا مبــدأين: االول: علنــي، ومفــاده، الحفــاظ علــى سياســة البــاب المفتــوح فــي 
الصــين، والثــاني، ســري، تضــمن البحــث عــن اتفــاق خــاص مــع دول ُأخــرى لمناهضــة 
االنتهاك الروسي لالقلـيم الصـيني. ومـع ذلـك، فقـد بقـى هنـاك طريـق ثالـث فـي التفكيـر 

طقــة نفــوذ لهــا فــي وادي اليانغســتي، مركــز تجارتهــا البريطــاني، ويتمثــل فــي تطــوير من
االعظـــم، وحيـــث تكـــون ايضـــًا، قـــادرة علـــى ممارســـة تـــأثيرًا مباشـــرًا فـــي حكومـــة الصـــين 
ببكين، وبمثل هذه المنطقـة فأنهـا سـتؤكد ايضـًا، مـن انـه ال يمكـن اسـتبعادها عـن اكثـر 

Pاالجزاء اهمية في الصين، فضًال عن منافع أخرى

)
106F

١(
P. 

، بدا ان االمور قد تغيـرت فـي الصـين. ١٨٩٨ن نفسه، ففي ربيع العام وفي الشأ     
إن مبـــدأ البـــاب المفتـــوح، األســـاس فـــي السياســـة البريطانيـــة لســـنوات عـــدة، تركـــز علـــى 
وحدة االمبراطورية [الصينية] ووحدة سلطة الحكومة المركزية، فضًال عن تجـارة السـلع 

مصــالح البريطانيــة بشــكل جلــي، غيــر االســتهالكية فــي عمــوم الصــين، ليكــون موائمــًا لل
ان الدول االخرى بدت مهتمة في كسـب االمتيـازات مـن الحكومـة الصـينية لشـق طـرق 

Pسكك الحديد، ومشاريع المناجم

)
107F

٢(
P  . 

وهنــا ال يمكــن فعــًال تطبيــق مبــدأ البــاب المفتــوح، فمــثًال، تلــك االمتيــازات تبــدو مــن      
ميــع الــدول مــا عــدا الحكومــة الصــينية التــي النــاحيتين الســتراتيجية والسياســية مفيــدة لج

ُأجبـــرت عمليـــًا لـــئن تقـــرر فـــي أي المنـــاطق مـــن الصـــين، تريـــد هـــذه الدولـــة شـــق ســـكك 
الحديد وال تريد غيرها، وفي أي المناطق تريدها دولة أخرى. ويمكـن القـول، بـإن هنـاك 

ة. وٕاذا رغبـت اتفاقًا لبقاء الدول، والى حد ما، مفصولة جغرافيـًا فـي نشـاطاتها االمتيازيـ
بريطانيا الدخول في شؤون االمتيازات، فقد كان من الضـروري تقريبـًا بـأن تـراهن علـى 

Pمنطقة تراعى فيها امتيازاتها وتستبعد امتيازات االخرين

)
108F

٣(
P. 

وهكــذا، فقــد كــان هنالــك منطــق عميــق وضــروري خلــف مــا يســمى بمنــاطق النفــوذ      
ى أيــة حــال، فــإن الحكومــة البريطانيــة اكثــر مــن مجــرد أذى الــدول االخــرى نفســها. وعلــ

كانت تعتقد بإنه ما يزال من المفيد الحديث عن الباب المفتوح، طالمـا ان تجـارة السـلع 
                                                 

(1) Mnlozemoii, op.cit, PP. 75-89. 
(2)  Young, op.cit, PP.20-21.  
(3) Young, op.cit, PP.22.  
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االستهالكية ما تزال مهمة، وان الحكومـة البريطانيـة، ال تريـد ان تـرى اسـتبعادًا للتجـار 
، فسيعد بمثابـة عامـل البريطانيين في أي مكان، فإذا جرى احترام مبدأ االتجار المفتوح

Pمؤثر ومؤكد على اتساع التأثير السياسي والستراتيجي في الدول األخرى

)
109F

١(
P. 

وصفوة القول، اذا قسمت األمبراطورية الصينية بين الدول االوروبية، فلن تكسـب      
بريطانيا أية حصة، ولذلك، فـأن تواصـل االخـالص البريطـاني لسياسـة البـاب المفتـوح، 

ك فيــه. بيــدَّ ان المشــكلة بعيــدة عــن التبســيط، فاالصــرار علــى المســاواة ال يمكــن التشــكي
 الى الحرب منحًى تكتنفه المخاطر. -وان يؤدي–في االتجار حتى 

فيما يخص أثر التنافس الدولي في المصالح االمريكية، فإنه مـن المهـم أن نـدرك      
المتحـدة بهـذا التنــافس بـأن التنـافس بــين الـدول الكبـرى بشــأن الصـين، وعالقـة الواليــات 

ـــذي اتخـــذه الجانـــب االمريكـــي فـــي التنـــافس بهـــذا  لـــه وجهـــة واحـــدة فقـــط. ان الشـــكل ال
الشــأن، قــد قررتــه، عوامــل عــدة: اولهــا، ايدلوجيــة تبناهــا التوســعيون االمريكيــون وتعــود 
الى عهود مبكرة. وثانيها، توسل الدول الغربية للظفر بمكان تحـت الشـمس عبـر الفـوز 

شرق االقصـى، وثالثهمـا، تعقـد المنافسـات والصـداقات بـين الـدول الكبـرى بحصة في ال
حيــال أي دافــع يقودهــا. ورابعهــا، حالــة الصــين فــي هــذا الوقــت، وموقــف الغــربيين مــن 

Pالصين والصينيين

)
110F

٢(
P. 

ولكن لماذا ابدى التوسعيون االمريكيون اهتمامًا بالصين؟ ولماذا شـعرت الواليـات      
قاليدها على بقائهمـا فـي عزلـة مـن تلـك الشـؤون، بأنـه ينبغـي ان المتحدة والتي نصت ت

 تكون طرفًا في التنافس الدولي على الصين.
اوًال: هناك رغبة التوسعيين االمريكيين في الظفـر بالسـمعة والقـوة العـالميتين، وان      

المحـور المركـزي الشرق االقصى كما قال المؤرخ االمريكي التوسعي بروكس ادامـز: "
)P)111F٣"الصراع الدولي في

P وللغالبيـة مـن مجمـوع (لـودج وروزفلـت) فـإن لواقـع القـوة عامـل ،
مهــيمن. ثانيــًا: هنــاك نظريــة جــرت مناقشــتها بشــأن تــرويج الحضــارة والمدنيــة مــن قبــل 

Pشعب متمدن الى شعوب العالم المتخلفة، حان الوقت ليستمر هذا المبدأ

)
112F

٤(
P. 

                                                 
(1) Ibid, P.23.  
(2) Beal, op.cit, PP.175-176.  
(3) Ibid. 
(4) Dementyev, op.cit, PP.111-114. 
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ره فــي حــال عــدم الســيطرة علــى أســواق لكــن هــل لــدى الواليــات المتحــدة مــا تخســ     
 الشرق االقصى؟ 

القليل جدًا، إْذ ال تشكل نسبة المشاركة االمريكية في اجمالي التجـارة مـع الصـين      
% مع اليابـان ألنـه فـي المنظـور االقتصـادي ٢% في حين هي اكثر من ٢االقرابة الـ 

كنــدا وامريكــا الجنوبيــة االمريكــي، أســواق الشــرق االقصــى أقــل اهميــة مــن مثيالتهــا فــي 
واوروبا. ومثل هـذه االرقـام قـد تكـون خادعـة الـى حـد مـا، فرجـال االعمـال االمـريكيين، 
الذين درسوا السوق الصينية، يرون وجود مكامن مستقبلية، مثل تزايد الطلـب األسـيوي 
علـــى المنتجـــات االمريكيـــة، وتبـــدو امكانيـــة التوســـع التجـــاري بـــال حـــدود، وتقـــدم فرصـــًا 

فس العادل، ويعتقـد الصـناعيون االمريكيـون، أن لهـم فرصـة ممتـازة امـام منافسـيهم للتنا
الخــارجيين، والعــاملين فــي صــناعة المنســوجات بشــكل خــاص متلهفــين لتطــوير الســوق 
الصــينية، إْذ اظهــرت مبيعــاتهم زيــادة مثيــرة فــي عقــد التســعينيات، وهنــاك اهتمــام ايضــًا 

، نظـم عـدد مـن الصـيارفة والصـناعيين ١٨٩٥من شركات الصـلب والـنفط. ففـي العـام 
Pاالمريكية، للحصول على امتيازات سكك الحديد، وتشييدها-شركة الصين

)
113F

١(
P. 

وعلى الرغم مـن تحـالف ادارة الـرئيس مـاكنلي مـع اصـحاب الرسـاميل والمصـالح،      
إال أن هـــذه االدارة اظهـــرت القليـــل مـــن االهتمـــام، فـــي اول االمـــر، بالقضـــية الصـــينية، 

ــــة جــــون شــــيرمان، كــــان اقــــل اســــتجابة لمقترحــــات جماعــــة والحــــق ــــر الخارجي ، ان وزي
ـــة فـــي توســـيع اســـواق الشـــرق االقصـــى مـــن اولنـــي، ســـلفه  االعمـــال (المصـــالح) الراغب

ال تعهد ألي موقف مـن هـذه االدارة حيـال الموقـف الديمقراطي الذي سبق ان اعلن: "
ــي الصــين ــراهن ف )P)114F٢"ال

P  ال جورنــال اوف كــومبرس: "مســايرًا مــا ذكرتــه جريــدة نيويــورك
توجد على االطالق قناعة لدى ممثلي المصالح في هذه المدينـة باحتمـاالت التجـارة 

ــة مــع الشــرق االقصــى )P)115F٣"االمريكي
P ،وفــي رســائله الــى جريــدة نيويــورك ايفنــغ بوســت .

والمقاالت التي كان يحررها في جريدة نورث امريكان رفيو دعى السفير االمريكـي فـي 
ـــط مـــع وتبـــي الـــى " الصـــين شـــارلز ـــدو فق ـــة تب ـــة ان التجـــارة االمريكي ـــاه لحقيق االنتب

                                                 
(1) Blacke & Barck, op.cit, P. 407.  
(2) Young, op.cit, PP. 20-23. 
(3) Blacke & Barck, op.cit, P. 407. 
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بريطانيا، ومهما تكن الدولة التي تهيمن على الصين، فإن الواليات المتحدة، سوف 
)P)116F١"تطالب بالمساواة فيما يخص التعريفة الكمركية

P. 
ية وفي االتجاه نفسه، فقد نتج عن هذا التذبذب في الموقـف حيـال القضـية الصـين     

ذكــرت جريــدة  ١٨٩٨تعبيــرات قويــة للــرأي العــام المناصــر لبريطانيــا. ففــي شــهر شــباط 
ان التأثير البريطاني في الصـين اشـرَّ علـى سياسـة ليبراليـة رفيو اوف رفيوز قائلـة: "

مفتوحة، هي االكثر موائمة الى الواليات المتحدة، لذا ان تعاطفنا يسـمح بـأن يوجـه 
لميــــل نحــــو اســــتمرارية تطــــوير النفــــوذ والقــــوة عبــــر مصــــالحنا، فمــــن المناســــب ا
)P)117F٢"البريطانيين في كل مكان من أسيا

P وكتب الشيخ هنري كـابوت لـودج، الـذي غالبـًا .
مــا كـــان يوجـــه النقــد لبريطانيـــا، لصـــديقه هنـــري وايــت، الســـكرتير االول فـــي المفوضـــية 

لواليــات اذا كــان لــي مــن خيــار فســأكون ســعيدًا، أن أرى ااالمريكيـة فــي لنــدن يقـول: "
المتحــدة تقــول لبريطانيــا، مــن اننــا ســنقف الــى جــوارك فــي اعالنــك بــأن المــوانئ 
الصــينية يتوجــب ان تكــون مفتوحــة امــام جميــع الــدول بالمســاواة أو ال شــيء غيــر 
هــذا، واذا اتخــذت بريطانيــا ذلــك الموقــف بثبــات، فهــو مــا آملــه، علــى الــرغم مــن ان 

)P)118F٣"مًا، وهو ما احب ان اراه فيهاسياستنا الخارجية هي االكثر مصداقية دائ
P. 

فضـًال عـن مـا تقـدم، فثمـة عوامــل اخـرى، دفعـت الواليـات المتحـدة صـوب سياســة      
اكثر ايجابية إْذ جرى تنظيم الرابطة اآلسيوية االمريكية، كأداة ضاغطة على الحكومـة 
ومـن جانـب آخـر، سـلمت وزارة الخارجيـة مـذكرة مـن العـاملين فـي صـناعة المنسـوجات 
تنــذر االدارة االمريكيــة بفقــدان الســوق الصــينية امــام تصــدير القطــن االمريكــي، إال اذا 

Pأقدمت الحكومة على سياسة اكثر ايجابية

)
119F

٤(
P. 

ـــاء،       ـــا فـــي الصـــين بحاجـــة ماســـة لحلف ـــا، ان بريطاني ال نجـــافي الحقيقـــة اذا مـــا قلن
وا رغبــتهم فــي وبصــفة خاصــة الواليــات المتحــدة، حتــى أن التوســعيين االمــريكيين، أبــد
، بأنـــه ١٨٩٨التحـــالف مـــع بريطانيـــا، فقـــد ذكـــر روزفلـــت لجـــيمس بريســـي فـــي شـــباط 

متعاطف مـع الموقـف البريطـاني فـي الصـين، وعبـر عـن سـعادته مـن احتمـال المضـي 

                                                 
(1) Quoted in: Dementev, op.cit, PP. 101-114. 
(2)  Battistini, op.cit, PP. 16-17.  
(3) Quoted in: Beal, op.cit, P. 176.  
(4) Battistini, op.cit, P. 17. 
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سويًا بين الشعبيين االمريكي والبريطاني، فـي حـين عبـر لـودج عـن قلقـه حيـال مصـير 
Pي المحـيط الهـاديحضارة النـاطقين باللغـة االنكليزيـة فـ

)
120F

١(
P وكتـب الصـحافي االمريكـي .

انا ال استطيع ان ادع التفكير، بأن ظهورنا في ذلك الجـزء مـن سبيرننغ ريس يقـول: "
الكرة االرضية سيقوي بريطانيا، والتي بالضـرورة سـتبقى الدولـة الغربيـة الكبـرى مـن 

)P)121F٢"بين جميع الدول سـتقابلها فـي الشـرق
P الفـرد ماهـان . وبعـد ان قـرأ روزفلـت مؤلـف

)Isian Problem" P)122F٣"المشــــكلة اآلســــيوية 
P  ان ، كتــــب للمؤلــــف يقــــول: "١٩٠٠عــــام

امريكي، واالستخدام الفعال للقـوة البحريـة بأسـم الحضـارة والمدنيـة -التعاون االنكلو
)P)123F٤"والتقدم يعني في وادي اليانغ تسي، واألهم بالنسبة لمستقبل آسيا والعالم

P. 
 

     



نشــأ قلــق فــي بريطانيــا بشــأن مكانتهــا العالميــة، وكــان الــرأي  ١٨٩٨بحلــول العــام      
السائد بأن سياسة اكثر ايجابية تبدو ضرورية، اذا كانت راغبة في صيانة مركزها فـي 

قه، اذا قررت بريطانيا نبـذ سياسـة اعالي البحار، وبالنسبة للبعض فإن ذلك يمكن تحقي
العزلــــة المجيـــــدة، واذا اقتنعـــــت بحاجتهـــــا الــــى تحـــــالف لمواجهـــــة التحالفـــــات االوروبيـــــة 
ــــر شــــؤون المســــتعمرات  ــــف شــــامبرلن وزي االخــــرى. وقــــد حمــــل هــــذه الفكــــرة بقــــوة جوزي

، اخــذ عــدد مــن اعضــاء الحكومــة البريطانيــة. تأييــد ١٨٩٨البريطــاني، وفــي ربيــع عــام 
لنتيجـــة انتهـــاج رؤيـــة مغـــايرة للسياســـة الخارجيـــة التقليديـــة لبريطانيـــا، وبـــدأت الفكـــرة. وا

العملية بتقارب مع الواليـات المتحـدة، والسـبب الصـين، وكـان شـامبرلن اول مـن تحـرك 
الـــى جـــيمس ارثـــر بلفـــور وزيـــر  ١٨٩٨بهـــذا المجـــال. إْذ كتـــب فـــي الثالـــث مـــن شـــباط 

ءة جميـع االوراق، واذا فعلـت، فأنـك وكمـا اتمنـى عليـك قـراالخزانة البريطانيـة قـائًال: "
اظن، ستتفق معي بأن مشكلة حتمية ستقع على كاهل الحكومة، اذا لم تتبَن موقفـًا 

                                                 
(1) Widenor, op.cit, P. 109-110.  
(2) Beal, op.cit, P. 175. 

من اجلدير بالذكر، ان ماهان كان يف اول االمر، مناهضـاً لالمربياليـة، حـىت ان كتاباتـه اسـتقبلت يف اوروبـا، والسـيما  )٣(
 بريطانيا، اكثر من استقباهلا يف الواليات املتحدة. ملزيد من التفاصيل:

Puleston, op.cit, PP. 110-129. 
(4) Beal, op.cit, P. 176. 
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)P)124F١"مــن الصــين
P والموقــف فــي منظــور شــامبرلن، عمــل مشــترك مــع كــل مــن الواليــات .

المتحــدة والمانيــا، مــن اجــل اشــعار روســيا بضــرورة االبقــاء علــى المــوانئ المحتلــة مــن 
بلهــا مفتوحــة امــام التجــارة العالميــة، فــإذا رفضــت روســيا المطلــب، اســتطرد شــامبرلن ق

فاننـا سـنطلب يقول لبلفور الذي شغل رئاسة الحكومة مؤقتًا بسـبب مـرض سـالزبوري، "
)P)125F٢"من اسطولها مغادرة ميناء ارثر، ونجعلها ترحل اذا كان ذلك ضرورياً 

P. 
ى نحــو متزايــد بعـد العشــرين مــن شــباط إن الحاجـة الــى قــرار فعـال بــدأ يضــغط علـ     

. فــــي الثالــــث Talienwan، واصــــبح جليــــًا بأنهــــا تريــــد مينــــاء ارثــــر وتــــالين وان ١٨٩٨
والعشرين من شباط قـررت الحكومـة البريطانيـة التقـرب مـن الواليـات المتحـدة مـن اجـل 

Pتعاونها في صيانة وحفظ الباب المفتوح في الصين

)
126F

٣(
P. 

 وب الواليات المتحدة؟لماذا توجهت بريطانيا ص     
، مــع احتمــال تقســيم الصــين يعنــي ان ١٨٩٨ -١٨٨٩إن األحــداث بــين االعــوام      

Pعلـــى بريطانيـــا، ان تقـــف وتـــرى الصـــين مقســـمة أو ان تشـــارك هـــي فـــي التقســـيم

)
127F

٤(
P أو ،

التحـــرك لوحـــدها مـــن اجـــل ايقافـــه، ممـــا يعنـــي الحـــرب مـــع واحـــدة او اكثـــر مـــن الـــدول 
Pالطامعــة فــي الصــين مــن جهــة

)
128F

٥(
P أو أن تســعى لتــأمين تشــريع دولــي مــن جهــة أخــرى .

Pللحفــاظ علــى الوحـــدة االقليميــة للصـــين

)
129F

٦(
P ومهمــا يكــن مـــن أمــر، فقـــد كانــت بريطانيـــا .

تميل الـى الخيـار االخيـر. ويتوجـب علينـا ان نتـذكر بـأن بريطانيـا، فـي هـذا الوقـت، قـد 
Pتورطت فـي تنـافس مجهـد مـع فرنسـا فـي افريقيـا

)
130F

٧(
Pرق االدنـى، ومـع روسـيا فـي الشـP

)
131F

٨(
P ،

ومع المانيا في المجالين البحري والتجـاري، ثـم ارتبطـت مـع البـوير بحـرب مفتوحـة فـي 
. ومـــع الواليـــات المتحـــدة التـــي دخلـــت بقـــوة فـــي الشـــرق ١٩٠٢-١٨٩٩جنـــوب افريقيـــا 

                                                 
(1) Young, op.cit, PP. 65-66.  
(2) Ibid. 
 
 

 .١٣٨العاين، املصدر السابق، ص )  ١(
(4)Young, op.cit, PP. 65-67.   
(5) Bemis, op.cit, PP. 486-487.  
(6)  Young, op.cit, PP. 66. 

 (داخل). ١٩٠٤حىت العام  ) ٥(
 (داخل). ١٩٠٧حىت العام  )٦(
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االقصــى، فيمــا انســحبت بريطانيــا مــن حيــث القــوة والسياســة مــن الكــاريبي، ممــا يشــير 
 مريكي. ا-الى احتمال تحالف انكلو

عــارض ســـالزبوري، الـــذي كـــان فـــي طريقـــه الــى فرنســـا مـــن اجـــل العـــالج، منحـــى      
حكومتــه، وجــرى تعليــق محاولــة التقــرب البريطــاني مــن الواليــات المتحــدة طلبــًا للتعــاون 
حيــال الصــين، بيــدَّ ان الموقــف ســرعان مــا تغيــر فــي الليلــة التاليــة. ففــي الخــامس مــن 

ــد الســفير ا ن الحكومــة الصــينية لبريطــاني فــي الصــين، يقــول: "إشــباط ابــرق ماكدونال
Weihaiwei "Pمستعدة ألن تقدم الى بريطانيا تأجير وي هاي وي 

)
132F

١(
P . 

وعلى الرغم من التقارير حيال الرغبة االلمانية في اشغال الميناء، فـإن سـالزبوري      
ــــة خاصــــة وان تقــــارير  رفــــض العــــرض الصــــيني حتــــى يتفــــادى اطمــــاع اوروبيــــة مماثل

حريـــة، ابلغـــت عـــن ظهـــور ســـبع ســـفن حربيـــة فرنســـية جنـــوب الســـاحل الصـــيني، لـــذا الب
نشــرت التــايمز مقــاًال افــاد، بــأن  ١٨٩٨افتــرض عمــًال عــاجًال. ففــي الســابع مــن آذار 

روســيا قــد هــددت بارســال قــوات الــى منشــوريا، للمطالبــة بتــأجير مينــائي ارثــر وي هــاي 
بالنيابــة لســفر ســالزبوري، تصــرف  وي، وبلفــور الــذي كــان مــرة اخــرى رئيســًا للحكومــة

بشـــكل قـــاطع، وبلــــغ ماكدونالـــد الســــفير البريطـــاني فـــي بكــــين، ان يطالـــب اوًال بــــرفض 
تأجير وي هاي وي، وفي اليوم نفسه، السابع من آذار، بعث برقية الى السـير جوليـان 

Pبانسيفوت، السفير البريطاني في واشنطن تخوله المطالبة بالتعاون االمريكي

)
133F

٢(
P. 

دنت بريطانيا رسـميًا مـن االدارة االمريكيـة بخصـوص مبـدأ البـاب المفتـوح، حينمـا      
بعثت مذكرة سرية الى الرئيس االمريكي ماكنلي، ضمنتها االشـارة الـى خطـر ان تقسـم 
الدول الكبرى االخرى االمبراطورية الصينية، وناشـدت االدارة االمريكيـة فيمـا اذا يمكـن 

ـــة تعاونهـــا فـــي معارضـــة هـــذا العمـــ ـــدول االجنبيـــة، واذا كانـــت االدارة االمريكي ل مـــن ال
مستعدة لمشاركة بريطانيا في مناهضة تلك التـدابير. وأكـدت المـذكرة: أن هـذا التعـاون 
غيــر موجــه ضــد منــاطق النفــوذ، وانمــا فقــط، تجــاه الضــم واالســتئجار االقليمــي بشــروط 

Pتبعــد أو تســتثنى تجــارة الــدول االخــرى

)
134F

٣(
Pوجــد مــا يــدل علــى ان . علــى ايــة حــال، فــال ي

وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة كـــان يراودهـــا األمـــل بنجـــاح ذلـــك. فالدبلوماســـية البريطانيـــة، 
                                                 

(1)Young, op.cit, PP. 65-67.   
(2) Quoted in: Ibid, PP. 67-68.  
(3) Kennan, op.cit, P. 26.  
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كانـــت اكثـــر اهتمامـــًا بكـــل مـــن اليابـــان والمانيـــا، وان دنوهـــا مـــن الواليـــات المتحـــدة يـــرد 
جزئيــًا الــى الضــغط المســلط عليهــا مــن جوزيــف تشــامبرلن، فــاألخير كــان يحــدوه االمــل 

امريكـــي، ويعلـــق مـــؤرخ امريكـــي علـــى المـــذكرة التـــي -فـــي تعـــاون سياســـي انكلـــوالكبيـــر 
انــا اشــك بالحاجـة الفعليــة لــوزارة الخارجيــة بعثتهـا وزارة الخارجيـة البريطانيــة بـالقول: "

البريطانيــة، لتعـــاون امريكـــي فـــي الصــين، وان وزارة الخارجيـــة، تبعـــًا لـــذلك، بعثـــت 
)P)135F١"ارضاًء له [لشامبرلن] بمذكرتها السرية الى االدارة االمريكية

P. 
وقد سلمَّ السير بانسيفوت، الرسالة الى الـرئيس االمريكـي قبـل اجتمـاع االدارة فـي      

، وعلـــــى العمـــــوم، إْذ مضـــــى اســـــبوع مـــــن دون اجابـــــة، وفـــــي ١٨٩٨الثـــــامن مـــــن آذار 
الخـــامس عشـــر مـــن آذار طلبـــت الحكومـــة البريطانيـــة مـــن ســـفيرها بانســـيفوت الضـــغط 

 مريكيـــة مـــن اجـــل االجابـــة، وجـــرت اجابـــة غيـــر رســـمية أوضـــحت "إنّ علـــى االدارة اال
الســلطة التشــريعية [الكــونغرس] ال الســلطة التنفيذيــة [الحكومــة]، هــي مــن تصــمم، 
السياسة الجوهرية للواليات المتحدة، ومع تقديره لهذه السياسة التي تصون التجارة 

سـوف لـن تـؤثر فـي تلـك المفتوحة في الصين، ففي رأيه ان االختالفات التي وقعـت 
)P)136F٢"التجارة

P. 
 لكن لماذا هذا الموقف االمريكي؟     
لقـــــد بــــــدت واشــــــنطن منشــــــغلة فـــــي المشــــــكلة الكوبيــــــة، حتــــــى ان وزارة الخارجيــــــة      

االمريكية، لم تكن تضم وقتـذاك قسـمًا ُيعنـى بشـؤون الشـرق االقصـى، لـذا فأنهـا قالـت: 
ضـوع مجــددًا مــن قبــل الحكومــة بإنـه لــم يحصــل شــيء، ولـم يجــر التطــرق الــى المو "

". وبنــــاًء علــــى ذلــــك ال يمكــــن الجــــزم بــــأن وزارة الخارجيــــة البريطانيــــة، قــــد البريطانيــــة
ــــة االمريكــــي جــــون  ــــة االمــــل بجــــواب الواليــــات المتحــــدة، فــــوزير الخارجي اصــــابتها خيب
شيرمان، قال "ال ضرورة الجراء تغيير في السياسة الخارجية الراهنـة للواليـات المتحـدة 

ه الصــــين، ذلــــك، ألن الواليــــات المتحــــدة ال تمتلــــك مــــن المعلومــــات مــــا يؤكــــد بــــأن تجـــا
Pالتجارة ستتعرض للتقييد، اذا ما وقع احتالل خارجي للموانئ الصينية"

)
137F

٣(
P وال شك فـي ،

غيــر راغبــة فــي البحــث عــن  -الواليــات المتحــدة–ان االحــتالل االمريكــي لكوبــا جعلهــا 
                                                 

(1) Quoted in: Kennan, op.cit, P. 27.  
(2) Young, op.cit, P. 67.  
(3)Kennan, op.cit, P. 28.  
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Pالمشــاكل فــي المحــيط الباســفيكي

)
138F

١(
Pى أن مــن المناســب قبــول التأكيــدات الروســية . علــ

وااللمانية، من ان االمتيازات الخارجية لم تذكر، وعلى الرغم من ان السفير االمريكـي 
فـــي بكـــين، وصـــف فـــي مراســـالته مـــع وزارة الخارجيـــة االمريكيـــة الموقـــف فـــي الصـــين 

Pبالخطير

)
139F

٢(
P  . 

، السـفير االمريكـي وهناك حقيقة البـد مـن أن تتوقـف عنـدها، وهـي ان جـون هـاي     
فــي لنــدن، كــان خــارج العاصــمة البريطانيــة فــي رحلــة الــى مصــر، اثنــاء بعــث الحكومــة 
البريطانية للرسـالة الـى وزارة الخارجيـة االمريكيـة. وحينمـا عـاد وسـمع بمـا حـدث، كتـب 

فجـون هـاي كـان معنيـًا بعالقـات الى وزير خارجيتـه، طالبـًا اعـادة النظـر فـي القـرار، "
الواليـات المتحــدة، وال يعـرف ســوى القليــل عـن الصــين، غيـر انــه كــان  بريطانيـا مــع

يعتقد بأن السياسة الخارجية للواليات المتحدة، لم تكن على قدٍر كبير مـن الحكمـة، 
الننا ينبغي ان نكون متعـاطفين مـع الموقـف البريطـاني، إْذ يتوجـب التعـاون معهـم، 

)P)140F٣"البقاء عليه الحقاً  وربما لذلك سنعبد طريقًا لتعاون دبلوماسي يمكن
P وعبـر جـون .

ان هــذه الحكومــة مجبــرة علــى رفــض مســاعدة هــاي عــن اســتيائه بــالقول فيمــا بعــد: "
ديمقــراطيين،  نالدولــة االعظم...فــي اخــراج سياســتنا، وذلــك الن كــل مــن األيرلنــديي

)P)141F٤"وبعض األلمان حمقى...
P. 

ــإن ًا "وهكــذا، فــإن الســفير بانســيفوت أبــرق الــى حكومتــه مســتنتج      وعلــى العكــس ف
االتصــاالت الرســمية التــي اجريتهــا، اشــارت بأنــه ال توجــد رغبــة فــي اغــالق تجــارة 
الصين امام العالم المتحضـر، او الظفـر بإمتيـازات تجاريـة اسـتثنائية هنـاك، وانـه ال 
ــة، والســيما  ــات المتحــدة عــن سياســتها التقليدي يــرى أي ســبب فــي أن تتخلــى الوالي

)P)142F٥"وكلما أمكن عمليًا، تجنب التورط في التعقيدات االوروبية التحالفات الخارجية،
P. 

، وبعـــــــد الصـــــــد االمريكـــــــي، فـــــــإن وزارة الخارجيـــــــة ١٨٩٨ومنـــــــذ منتصـــــــف آذار      
ـــة، كانـــت تبحـــث عـــن سياســـة مناســـبة لمجـــاراة الموقـــف الروســـي فـــي شـــمال  البريطاني

                                                 
(1) Battistini, op.cit, PP. 13-15.  
(2) Bemis, op.cit, P. 483. 
(3)Kennan, op.cit, PP. 27-33. 
(4) Blacke & Bark, op.cit, P. 409.  
(5) Young, op.cit, PP. 50-55. 
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، يمكــن الصــين. فبريطانيــا لــم تعــارض مكاســب روســيا فــي مينــاء تجــاري غيــر متجمــد
اضافتها الى مسؤوليتها في خط سيبريا، كما يمكنها القبول بالنفوذ الروسي فـي جنـوب 
منشــوريا، ولكــن فقــط اذا بقــت المنطقــة مفتوحــة امــام التجــارة العالميــة. ولكــن اذا مالــت 
روســــيا الــــى المطالبــــة بمينــــائي ارثــــر، ووي هــــاي وي مغلقــــين، وافترضــــت ذلــــك جميــــع 

Pديًا لسياسة الباب المفتوحالتقارير، فإن ذلك سيعد تح

)
143F

١(
P. 

والحــق، لــم يكــن هنــاك مينــاء تنطبــق عليــه هــذه الحالــة ومــن ثــم يمكــن القــول، بــأن      
ـــاء المـــوانئ مفتوحـــة، هـــي  ـــذا فـــإن الطريـــق الوحيـــد لبق ـــدات ال معنـــى لهـــا، ل ـــك التأكي تل
المطالبــة بحقــوق متســاوية مــن خــالل نــص الدولــة االكثــر رعايــة فــي معاهــدة تينســتن، 

هو المدى الذي ستقبل به بريطانيا، من دون التخلي عـن المبـادئ االساسـية فـي وذلك 
سياســتها الصــينية. وعلــى هــذا االســاس حاولــت بريطانيــا اختيــار النوايــا الروســية؛ ففــي 

، طالبـت [بريطانيــا] بتأكيـدات بشــأن الحقـوق المتســاوية ١٨٩٨الحـادي عشـر مــن آذار 
اقترحـت خطـوة  ١٨٩٨ن والعشرين مـن آذار في اطار بنود معاهدة تينستن. وفي الثام

اكثــر اقترابــًا بإقتراحهــا، بــأن بمقــدور روســيا تــأجير تــالينوان، ومــد الطريــق الــى المينــاء، 
اذا وافقـــت علـــى عـــدم االســـتيالء علـــى مينـــاء ارثـــر، الـــذي بـــدى عـــديم الفائـــدة تجاريـــًا. 

وال تتـدخل فـي  وبالمقابل، فـإن بريطانيـا سـوف لـن تقـدم علـى احـتالل المينـاء الشـمالي،
Pشؤون منشوريا

)
144F

٢(
P وفي حال لم تتجاوب روسيا مع ذلك، فقد يصبح بحكـم المؤكـد، ان .

روســيا تريــد االســتيالء علــى مينــاء ارثــر، ممــا يســتلزم تحركــًا سياســيًا، إْذ يتوجــب علــى 
Pبريطانيا، ان تراعي في ذلك اهميتها السياسية والستراتيجية

)
145F

٣(
P. 

وايت السكرتير االول السـفارة االمريكيـة فـي لنـدن،  وفي الشأن نفسه، راسل هنري     
االلمـاني علـى وحـدة الصـين فـي الثـامن -الشيخ الجمهوري لودج بشأن الخطر الروسي

ـــــاني  ّن ، كتـــــب وايـــــت عـــــن القلـــــق البريطـــــاني قـــــائًال: "إ١٨٩٨عشـــــر مـــــن كـــــانون الث
هــم ال البريطــانيين أقــروا بــأن الصــين لــيس المكــان الــذي يؤخــذ منــه اقلــيم بفائــدة. ان

"، لـذا فقـد يرغبون في اغالق أي مـن المـوانئ الصـينية امـام التجـارة مـع بقيـة العـالم

                                                 
(1) Bemis, op.cit, P. 486.  
(2)The Marquess of Salisbury to Sir N. O’conor, Foreign Office, March 28, 
1898, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.1, Doc.No-41, PP. 27-28.    
(3) Young, op.cit, PP. 68-70. 
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ــــوح  ــــاب المفت ــــات المتحــــدة لسياســــية الب ــــودج مســــاعدة الوالي ــــت مــــن الشــــيخ ل ــــب واي طل
وازعــم بــأن بلــدينا متوافقــان معنويــًا، ان لــم يكــن رســميًا حيــال البريطانيــة، إذ قــال: " 

)P)146F١"غالق المـوانئ الصـينيةالجهود البريطانية في منع ا
P فـرد عليـه لـودج، الـذي كـان ،

اذا تمكنــت مــن ذلــك فســأكون ســعيدًا بــأن تقــول علــى صــلة وثيقــة بروزفلــت. يقــول: "
الواليات المتحدة الـى بريطانيـا بأنهـا سـتقف الـى جانبهـا فـي اعالنهـا، بـأن المـوانئ 

ـــى نحـــو متســـاٍو  ـــدول عل ـــع ال أو ال الصـــينية ينبغـــي ان تكـــون مفتوحـــة امـــام جمي
شيء...واذا وقفت بريطانيا على مطلبها بثبات، فإني على امل بـأن ذلـك سيحصـل، 
وعلــى الــرغم مــن ان سياســتنا الخارجيــة، هــي دائمــًا اكثــر تــرددًا ممــا احــب ان اراه 

)P)147F٢"فيها
P " بأن ال تتردد بريطانيا في خططها، كما تعلـق الصـحف فـي آذار وأمل لودج
ـــو "، وكتـــب وايـــت يقـــول: "١٨٩٨ ـــاون ان بلف ـــن اجـــل تع ـــين م ر وتشـــامبرلن، متلهف

)P)148F٣"امريكي في الشرق االقصى-انكلو
P وفي االتجـاه نفسـه، سـأل بلفـور رئـيس الـوزراء .

بالنيابـــة، وابـــت فيمـــا اذا كانـــت الواليـــات المتحـــدة ستشـــارك بريطانيـــا فـــي ضـــمان وحـــدة 
Pاالقلــيم الصــيني

)
149F

٤(
Pونقــل وايــت ذلــك الــى لــودج، وتمنــى ان تظهــر المناســبة ألصــدار . 

مـــذكرة تضـــمن الحفـــاظ علـــى فـــتح المـــوانئ فـــي الصـــين، وعنـــدها اقتـــرح بلفـــور، اعالنـــًا 
مشــتركًا لهمــا وذلــك قبــل شــهرين مــن دخــول الواليــات المتحــدة الحــرب مــع اســبانيا، إْذ 
حصـل التبــدل فــي موقــف لــودج وروزفلــت حيــال بريطانيــا، والظفــر بــالود البريطــاني فــي 

Pدعم الواليات المتحدة

)
150F

٥(
P. 

، وكانــت هــذه ١٨٩٨عيــين جــون هــاي وزيــرًا للخارجيــة فــي اواخــر صــيف جــرى ت     
المشـــكلة مـــا تـــزال عالقـــة فـــي ذهنـــه، فيمـــا واصـــل عـــدد مـــن البريطـــانيين الحـــديث معـــه 
حولها مـن وقـت آلخـر، طـوال الصـيف، وبشـكل خـاص جوزيـف شـامبرلن وزيـر شـؤون 

مفتــوح، بيــد ان المســتعمرات البريطــاني. وبقــى الخطــاب البريطــاني يخــدم مبــدأ البــاب ال
االقـــرار بمنـــاطق النفـــوذ، ال يعنـــي ازاحـــة وتقييـــد مصـــالحها بســـهولة، بـــل دفعهـــا التخـــاذ 

                                                 
(1) Beal, op.cit, PP. 184-185. 
(2) Widenor, op.cit, PP.663-666.  
(3) Beal, op.cit, PP. 175 
(4) Young, op.cit, P. 68.  
(5) Beal, op.cit, P.176. 
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اجــراءات فــي ســبيل ذلــك فموازنــة الموقــف الروســي فــي مينــاء ارثــر، اســتلزم اســتئجار 
مينــاء ســتراتيجي علــى الجانــب اآلخــر مــن خلــيج بيشــيلي، وذهبــوا نحــو امتيــازات ســكك 

ي اليانغســتي، غيــر انهــم فعلــوا شــيئًا لــه عالقــة مــع الموضــوع، الحديــد، والســيما فــي واد
Pأال وهـــو اســـتئجار كولـــون

)
151F

١(
P وكمـــا نتـــذكر، فـــإن جزيـــرة هونـــغ كونـــغ، كانـــت مســـتعمرة .

ملكية تابعة للتاج البريطاني، ومنها انطلق البريطانيون للتعامل مع الصين عـن طريـق 
اطوريـــة الصـــينية، فـــي ذلـــك تهريـــب البضـــائع. فخدمـــة الرســـوم الكمركيـــة البحريـــة االمبر 

الوقت، خدمة دولية يـديرها البريطـاني السـير روبـرت هـارت، وهـارت هـذا لـم يتـردد فـي 
ــــذين يتهربــــون مــــن دفــــع الرســــوم  التصــــدي حتــــى للتجــــار البريطــــانيين فــــي الصــــين، ال
الكمركيـــة، وضـــعت الحركـــة التجاريـــة بـــين هونـــغ كونـــغ وبـــين الصـــين، تحـــت المراقبـــة 

، مــن الحصـــول ١٨٩٨قيــام الحكومــة البريطانيــة فـــي حزيــران  المشــددة، وهــذا مــا بـــرر
على عقد اسـتئجار حصـة فـي االرض الصـينية عبـر مضـيق هونـغ كونـغ، وهـذا الجـزء 
عــــرف بــــإقليم كولــــوون. ومــــع اســــتئجار هــــذا الجــــزء، فأنــــه اصــــبح مــــن الممكــــن مــــرور 
البضـــائع مـــن هونـــغ كونـــغ الــــى الصـــين مـــن دون رســـوم عاليــــة. ومـــن ثـــم فقـــد كانــــت 

تهم التاليــــة، التقــــرب الحثيــــث مــــن ادارة الكمــــارك للرســــوم البحريــــة االمبراطوريــــة خطــــوا
ـــك ســـيكون مصـــدرًا للتقـــرب مـــن الســـير روبـــرت هـــارت،  الصـــينية. وال شـــك فـــي ان ذل
وخدمات الكمارك، ولذا، فلن تكون هنالك أية مشاكل مـع االلمـان والـروس، حتـى انهـم 

كياوشو، إذ لم يكونوا هناك من قبـل. غيـر دعوا االلمان ألقامة ادارة كمركية في ميناء 
ان هــارت بــدا منشــغًال بمــا ســيقدم عليــه الــروس مســتقبًال. فــاذا مضــت بريطانيــا بطــرد 
خدمة الكمارك من كولوون، واذا جرى اقتفاء اثر هـذه السـابقة مـن قبـل االخـرين، ومـن 

ن مــا ثــم اقامــة منــاطق نفــوذ، ربمــا تعــود الــى اغــالق ادارات الكمــارك فــي كــل مكــان مــ
يســـــمى بمنـــــاطق النفـــــوذ، ويســـــتكمل بـــــزوال ادارة الكمـــــارك المركزيـــــة، والمـــــورد المـــــالي 

Pللحكومـة الصـينية

)
152F

٢(
P وعلــى ايـة حــال، حينمـا شـغل هــاي الخارجيـة االمريكيــة، لـم يكــن .

له مستشارًا لشؤون الشرق االقصى، لذا فأنه رجـع لصـديقه المقـرب فـي واشـنطن ولـيم. 

                                                 
(1) Kennan, op.cit, P. 38. 
(2) Ibid.  
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)William W.Rockhill P)153F١دبليـو. روسـكهل 
P  الـذي سـبق لـه الخدمـة فـي الصـين وكـان

مطلعــًا علــى التنــافس الــدولي فــي الصــين. وطالمــا تجنــب الــرئيس مــاكنلي القيــام بـــأي 
، تكلــم ١٨٩٨عمــل فــي االتجــاه نفســه. ففــي رســالته الــى الكــونغرس فــي كــانون االول 

واليـات ". اعتقد ماكنلي ان ال سبب يدعو الإن المشكلة ستحل نفسهافيما كان يعتقد "
المتحــدة الــى نبــذ سياســتها التقليديــة حيــال التحالفــات الخارجيــة، فالبــاب المفتــوح للتجــارة 
ـــــل اســـــتقالل دول امريكيـــــا  ـــــة للواليـــــات المتحـــــدة، مث الصـــــينية، ال تعـــــد مصـــــلحة حيوي

Pالجنوبية

)
154F

٢(
P. 

وعلــى مــا يبــدو ان روســكهل نفســه، ال يعــرف كيــف يمكــن التعامــل مــع المشــكلة،      
القيـــام بـــه. فالبريطـــانيون لـــم يجـــددوا االلتمـــاس بالتعـــاون تجـــاه البـــاب  وأي عمـــل ينبغـــي

المفتـــوح، واظهـــروا القليـــل مـــن االهتمـــام بـــه، وعلـــى العمـــوم، فـــإن الحكومـــة البريطانيـــة 
انزلقــت بســرعة بعيــدًا عــن سياســة البــاب المفتــوح فــي تحركــاتهم فــي الصــين، وربمــا لــم 

)P)155F٣اتكن لديها الرغبة في ذلك الوقت االبقاء عليه
P. 

مجــددًا  ١٨٩٩وعلــى الــرغم مــن ذلــك، اقتــرح بانســيفوت فــي شــهر كــانون الثــاني      
امريكـــي مشـــترك فـــي الشـــرق االقصـــى، إال أنـــه رفـــض مـــن جديـــد، فحتـــى -عمـــًال انكلـــو

Pروزفلت لم يذهب في هذا الموضوع بعيداً 

)
156F

٤(
P. 

وفي غضـون ذلـك، فقـد وصـل واشـنطن صـديق روسـكهل القـديم قادمـًا مـن بكـين،      
الرجـــل الثـــاني فـــي ادارة خـــدمات الكمـــارك   AlFred E.Hippisleyلفرد.إي.هيبســـلي ا

الصــينية بعــد الســير روبـــرت هــارت، وهــو فـــي طريقــه مــن الواليـــات المتحــدة الــى بلـــده 
                                                 

يف  Saint Cyr، ختـرج مـن املدرسـة احلربيـة يف ١٨٥٤روسـكهل: دبلوماسـي امريكـي، ولـد يف فيالدلفيـا يف نيسـان  )١(
، عـــاد اىل الواليـــات املتحـــدة عـــام ١٨٧٦-١٨٧١، شـــارك يف خدمـــة اجلـــيش الفرنســـي يف اجلزائـــر ١٨٧١بـــاريس عـــام 

سكرترياً ثانياً يف السفارة االمريكيـة يف بكـني، اصـبح قنصـًال للواليـات املتحـدة يف كوريـا يف  ١٨٨٤)، عني عام ١٨٨١(
)، عملَّ سفرياً للواليات املتحدة يف كل من، ١٨٩٢-١٨٨٨)، زار الصني ومنغوليا، والتبت (١٨٨٨-١٨٨٧االعوام (
) ومــن مث ١٩١١-١٩٠٩) مث يف روســيا (١٩٠٥)، الصــني عــام (١٨٨٩-١٨٩٧) ورومانيــا وصــربيا (١٨٩٦اليونــان (

كـانون االول   ٨، لكن املنيـة وافتـه يف هـاواي يف ١٩١٤)، ارسل مبعوثاً اىل الصني عام ١٩١٣-١٩١١سفرياً يف تركيا (
 ظر:. ين١٩١٤

Americana, Vol-23, P. 600. 
(2) Bemis, op.cit, PP. 483-484. 
(3) Ibid.  
(4) Allen, op.cit, P.586. 
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بريطانيــا لزيــارة عائلــة زوجتــه االمريكيــة مــن بــالتمور، وكــان ال يــزال ممتعظــًا مــن تــأثير 
بًا بفكـــرة الحفـــاظ علــى ســـلطة خـــدمات الرســـوم التحــرك البريطـــاني فـــي كولــوون، ومتشـــر 

البحريـــة االمبراطوريــــة فــــي كولـــوون، وعلــــى واردات الســــلع الـــى الصــــين، ونــــاقش بــــأن 
االدارة االمريكيـــة فعلـــت مـــا ينبغـــي فـــي صـــيانة البـــاب المفتـــوح للتجـــارة االعتياديـــة فـــي 

ئق بـأن منـاطق النفـوذ، وجـدت لتبقـى، والبـد مـن التعامـل معهـا كحقــاالصـين وقـال: "
ـــن اذا عملـــت  ـــد والمنـــاجم، ولك ـــازات ســـكك الحدي ـــا تطبيـــق امتي ـــة. وجـــرى فيه ثابت
الحكومـــات علـــى توســـيع هـــذا المفهـــوم، ليشـــمل التعامـــل الكمركـــي، فســـوف تظهـــر 

)P)157F١"المخـــاطر
P ،ومـــع هــذا الـــرأي نـــاقش، بـــأن الواليـــات المتحــدة ســـتدنو مـــن تلـــك الـــدول .

معاهـدة المـوانئ فـي منـاطق وتحصل منهم على موافقة، من انها سوف لن تتـدخل فـي 
نفـوذهم، وان رسـوم التعريفـة الصـينية سـتطبق مـن دون تمييـز بـين جميـع التجـار الــذين 
يـــدخلون منـــاطق نفـــوذهم، امـــا روســـكهل، فكـــان مؤمنـــًا بهـــذه االفكـــار. ولكنـــه فـــي اول 
االمر، اعتقد بأنها غير عملية من وجهة النظر السياسية الداخلية، وكـذلك جـون هـاي 

يقــول:  ١٨٩٨فــي نيوهاميشــير فقــد كتــب الــى روســكهل فــي الســابع مــن آب الــذي كــان 
أنا مدرك تمامًا االهمية العظيمة لما قلته، وأنا اكثـر مـن مسـتعد للعمـل، ولكـن ثمـة "

مصاعب في قطاعـات بعينهـا، فمجلـس الشـيوخ والشـعب يلومنـا للتحـرك مـع تحـذير 
)P)158F٢"عظيم

P. 
شـــياء، فمعارضـــة التحـــرك االمريكـــي ومهمـــا يكـــن مـــن امـــر، فبعـــد ذلـــك تبـــدلت اال     

تراجعت، وجرت المناقشـات بشـأن معتقـدات هبسـلي، واشـتملت ايضـًا افكـار روسـكهل، 
التــي تضــمنت رفــض االدارة االمريكيــة االقــرار بمنــاطق النفــوذ علــى االطــالق، إذ ذكــر 
هبســلي، بأنهــا ينبغــي ان تبقــى ويجــري التعامــل معهــا حقائقــًا قائمــة، ومــن ثــم فــال طائــل 

Pتحديها، غير ان جوهر المالحظات طرح في االهتمام بالمذكرة المقترحةمن 

)
159F

٣(
P  . 

، وفــــي الثــــامن ١٨٩٩دوَن هبســــلي افكــــار المــــذكرة فــــي الســــابع عشــــر مــــن آب      
والعشـرين مـن آب مـن العـام نفسـه، تسـلم روسـكهل هـذه االفكـار وصـاغ جـوهر مـا ورد 

دبلوماسية، جرى تبنيهـا، بعـد  فيها في الخامس من ايلول من العام نفسه، بشكل مذكرة
                                                 

(1) Kennan, op.cit, P. 36.  
(2) Bemis, op.cit, P. 484.  
(3) Kennan, op.cit, P. 36. 
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تغييـــرات طفيفـــة عليهـــا أدخلهـــا وزيـــر الخارجيـــة االمريكـــي جـــون هـــاي، وبـــذلك نجحـــت 
Pبريطانيا في تحشيد الواليات المتحدة لسياسة توائم مصالحها في الصين

)
160F

١(
P وفي اليـوم .

الــذي تلــى اكمــال روســكهل المســودة، بعــث جــون هــاي بتعليمــات جوهريــة الــى ســفراء 
لمتحــــدة فــــي بــــرلين، ولنــــدن، وســــان بطرســــبورغ، ومــــن ثــــم طوكيــــو، ورومــــا، الواليــــات ا

Pوبـــاريس، وطلـــب فيهـــا موافقـــة حكومـــات تلـــك الـــدول علـــى بنـــود هـــذه المـــذكرة

)
161F

٢(
P وأمـــل .

جــون هــاي، بــأن المانيــا ســتمنح قبولهــا ومســاعدتها القلبيــة لمذكرتــه، فيمــا تنبــأ بمســاندة 
طانيــا عبــر الرغبــة فــي ان تتبنــى القيصــر الروســي لمذكرتــه. وفيمــا يخــص اليابــان وبري

مبــادئ المــذكرة، ســتؤكد فوائــد المســاواة فــي التعامــل الجمــالي التجــاري الخارجيــة عبــر 
الصـــين. لـــذا فقـــد الـــتمس مـــن كـــل دولـــة لـــيس فقـــط الموافقـــة علـــى تلـــك المبـــادئ، وانمـــا 

Pتستخدم نفوذها لتأمين موافقة األخريات من الدول

)
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الوروبيــــة تجــــاه االعــــالن االمريكــــي لمــــذكرة البــــاب لكــــن مــــا هــــي ردود االفعــــال ا     
 المفتوح االولى ؟

بــدت بريطانيــا راغبــة فــي مــنح التأكيــدات مــن ان مبــادئ وزيــر الخارجيــة الــثالث،      
ســوف تقــر فــي وي هــاي وي وغالبيــة المــوانئ فــي منــاطق نفوذهــا، غيــر انهــا اســتثنت 

ـــة كولـــوون، واالكثـــر مـــن ذلـــك، فـــأن هـــذا القبـــول المحـــدد، متو  قـــف علـــى بيانـــات مماثل
Pتصدرها الدول االخرى، ومن ثم، فأنهم لم يقدموا إال موافقة مشروطة

)
163F

٤(
P. 

                                                 
(1)Kennan, op.cit, P. 36-37.  

 ثة بنود هي:تتألف مذكرة الباب املفتوح االوىل من ثال )٢(
ان الواليات املتحدة ال تتدخل يف ترتيبات ما يسمى مبناطق النفوذ يف الصني، وال ترغب ان يكـون هلـا مـوطئ  .١

 قدم.
تطبيق معاهدة التعريفة الكمركية على مجيع املوانئ الصينية، على ان تتوىل احلكومة الصينية جباية مبالغها، إال  .٢

 احلرة.اذا اصبحت تلك املوانئ مناطق للتجارة 
املساواة يف فرض الرسوم الكمركية على السفن والبضائع القادمة من اخلارج اىل املوانئ الصينية، ودون متييز بني  .٣

 الدول. ملزيد من التفاصيل :
Hay’s Open-Door, September 6, 1899, Fifty Major Documents of the Ninteenth 
Century, edited by: Snyder, Louis, (Princeton: D.Van Nostranc Company, 
1939), PP. 188-189. 
(3) Ibid, P.189. 
 
(4) Blacke & Barck, op.cit, P. 411.  
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Pروســيا اتســم ردهــا بــالغموض والمراوغــة وقابلــت الفكــرة ببــرود     

)
164F

١(
P حتــى ان الســفير ،

االمريكـــي فـــي بطرســـبورغ حـــذرَّ جـــون هـــاي مـــن ان الحكومـــة الروســـية: ال ترغـــب فـــي 
Pتعاملــت معهــا بفتــور شــديداالجابــة علــى دعوتــه، إذ 

)
165F

٢(
P  وعلــى ايــة حــال، فقــد كــان الــرد
ال تقــر بــأن منشــوريا  -روســيا–الرســمي، رفضــًا مهــذبًا لمبــادئ االعــالن. وظهــر بأنهــا 

Pومنغوليا جزءًا من الصين

)
166F

٣(
P ان اليابان كانت الدولة الوحيدة التي تحفظت علـى بيـان ،

ل الـدول االخـرى، وكـذلك قبلـت جون هاي، اما المانيا فقد قبلت المذكرة على شرط قبو 
Pفرنسا

)
167F

٤(
Pاما ايطاليا، التي لم تكن لها منطقة نفوذ في الصين .P

)
168F

٥(
P فقد اعلنـت موافقتهـا ،

Pعلى المذكرة

)
169F

٦(
P. 

ومـــع ذلــــك، فـــإن جــــون هـــاي لــــم يتـــردد فــــي االعـــالن بتــــاريخ العشـــرين مــــن آذار      
كرتـه، ويمكـن ، من انه تسـلم تأكيـدات وافيـة مـن جميـع الـدول بموافقتهـا علـى مذ١٩٠٠

Pعدها "نهائية وراسخة"

)
170F

٧(
P وبوصفه دبلوماسي، فقد بدى عمله هـذا منـاورة ذكيـة، لقطـع .

 الطريق امام احتجاجات تلك الدول من انها لم تقبل بسياسة الباب المفتوح.
 ثمة سؤال عن اسباب اعالن جون هاي لمذكرة الباب المفتوح االولى؟     
االمريكيــة قــد تــأثرت بــرأي الــدكتور جــاكوب كولــد مــن المحتمــل ان تكــون االدارة      

رئــيس جامعــة كورنيــل، الــذي عــاد تــوًا مــن  Dr.Jacob Gould Schurmanســكورمان 
مهمـــة تقصـــي الحقيقـــة فـــي الفلبـــين، إذ نـــاقش ســـكورمان، القضـــية الصـــينة بلغـــة تنـــذر 
بــالخطر، محــذرًا مــن ان روســيا راغبــة فــي بســط المزيــد مــن نفوذهــا علــى المقاطعــات 

ينية، وحينمـــــا تحقـــــق مـــــا تريـــــد، فأنهـــــا ســـــتفرض ضـــــرائب علـــــى جميـــــع البضـــــائع الصـــــ
االجنبيــة. ثــم حصــل تطــور آخــر، حينمــا اعلنــت روســيا جعــل تــالينوان فــي شــبه جزيــرة 

                                                 
 .١٣٨العاين، املصدر السابق، ص )٢(

(2) Kennan, op.cit, P. 33.  
(3) Baily, op.cit, P. 528. 
(4) Bemis, op.cit, P. 486. 
(5) The Marquess of Salisbury to Lord Currio, Foreign Office, February 15, 
1899, Gooch & Temperley, op.cit, Vol-1, Doc.No-60, P. 40. 
(6) Baily, op.cit, P. 528.  
(7) Hay’s Letter of Instruction, March 20, 1900, Snyder, Fifty Major 
Documents, PP. 189-190.  
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لياو تونغ ميناء مفتوح لفترة االستئجار الروسي، وان هذا التالحـق فـي مسـار االحـداث 
Pربما يجعل التحرك االمريكي غير ضروري

)
171F

١(
P. 

ولعل سياسة هاي بشأن الشـرق االقصـى فـي الواقـع، هـي الـى حـد مـا نتـاج تـأثير      
 Charlesمباشــــر مــــن قبــــل االدميــــرال البحــــري البريطــــاني اللــــورد شــــارلز بيرســــفورد 

Beresford  بعــد عودتــه مــن مهمــة فــي ١٨٩٩الــذي زار الواليــات المتحــدة فــي شــباط ،
ة البريطانيـة، والـذي نصـح فـي الصين كانت قد اوكلت اليه من قبـل هيئـة غـرف التجـار 

امريكــي فــي الشــرق االقصــى، وشــكًال مــن التعــاون النقــاذ -اقامــة تحــالف تجــاري انكلــو
" انطالقــة الصــينالصــين مــن االطمــاع الروســية والفرنســية، واســتقطب مؤلفــه المعنــون "

االهتمــام بمــا ذهــب اليــه، وقــرأ علــى نطــاق واســع، ووســع مــن دائــرة االهتمــام الشــعبي 
اب المفتــوح، عبــر خطاباتــه الجديــة فــي الواليــات المتحــدة، والتــي ركــزت علــى بفكــرة البــ

فكــرة المســاواة فــي الفــرص التجاريــة فــي الصــين التــي اخــذت تالقــي رواجــًا متزايــدًا فــي 
الــرأي العــام االمريكــي، ومســاندة سياســة البــاب المفتــوح طريقــًا وحيــدًا لمناهضــة تقســيم 

علقــت علــى زيــارة بيرســفورد تقــول: ان اكثــر  الصــين، حتــى ان جريــدة نيويــورك هيرالــد،
التجار نفوذًا، والصـيارفة فـي هـذه المدينـة، وكمـا فـي هـذا البلـد مهتمـين آلراء بيرسـفورد 

)P)172F٢"لقد كانت مهمته ناجحةوخلصت الى القول: "
P. 

واغلب الظن، ان جون هاي، وعقب خدمته الطويلـة سـفيرًا لـبالده فـي لنـدن، فأنـه      
الحكومـــة البريطانيـــة، ويـــدرك، بـــأن بريطانيـــا ربمـــا تتـــرك للواليـــات يعـــرف جيـــدًا موقـــف 

المتحدة يدًا حرة في العالم الجديد، وبالمقابل، فهي تريد يدًا مشتركة فـي اسـيا الشـرقية، 
وحــاول هــاي اســتثمار هــذا التبــدل فــي السياســة البريطانيــة، ومــن ثــم فأنــه شــعر بأهميــة 

نــب السياســة البريطانيــة، ان لــم تكــن حيويــة. البــاب المفتــوح للسياســة االمريكيــة الــى جا
وكان جون هاي يعرف بـأن الـرأي العـام االمريكـي يقـف ضـد كـل مـا يتعلـق بـاالحالف 

Pالخارجية، وان مجلس الشيوخ، سوف لن يصادق على اية معاهدة

)
173F

٣(
P. 

ويبــــدو ان مكســــب الفلبــــين قــــد غيــــر النظــــرة السياســــية االمريكيــــة حيــــال الشـــــرق      
لمزيــد مــن تكامــل المعلومــات، خطــر تقســيم الصــين الــذي بــدا قريبــًا االقصــى، وأظهــر ا

                                                 
(1) Blacke & Barck, op.cit, PP. 409-410.  
(2)Ibid, P. 410.  
(3) Bemis, op.cit, P. 484.  
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من الواقع. واذا كان الواقع في مغـنم الفلبـين تجـارة الشـرق، فـإن احتمـال تقسـيم الصـين 
Pقابعة خلف المقسمين -التجارة–سيجعلها 

)
174F

١(
P. 

ال توجـــد دالئـــل ان هـــذه المـــذكرة قـــد خضـــعت لدراســـة نقديـــة جديـــة مـــن الخارجيـــة      
كيــة، او بــذل جهــد لتقيــيم اهميتهــا عمليــًا حينمــا تحولــت الــى اجــراء فــي مواجهــة االمري

االحــــــداث فــــــي الصــــــين، فهــــــي قــــــد لخصــــــت بعنايــــــة رغبــــــات ادارة الكمــــــارك البحريــــــة 
االمبراطورية الصينية. وفـي منظـور الحكومـة البريطانيـة، ان الواليـات المتحـدة سـتكون 

يــد ان هبســلي صــاغ افكــار المــذكرة، الضــامن لمبــادئ المــذكرة بشــأن البــاب المفتــوح، ب
لتشــكل فــي جانــب منهــا ضــغطًا علــى الحكومــة البريطانيــة، ليكــون ســلوكها أقــل تهديــدًا 

Pعلى مصالح ادارة الكمارك في الصين

)
175F

٢(
P. 

ال نجافي الحقيقة اذا ما قلنا، ان تاريخ مبـدأ البـاب المفتـوح فـي السياسـة التجاريـة      
يــام المبكــرة مــن النشــاطات التجاريــة االمريكيــة فــي االمريكيــة فــي الصــين، يــرد الــى اال

كسياســـــة امريكيـــــة غيـــــر رســـــمية، مـــــن قبـــــل  -البـــــاب المفتـــــوح–كـــــانتون، وتأســـــس اوًال 
االمــــريكيين الـــــذين ارتبطــــوا بعالقـــــات تجاريـــــة مــــع الصـــــين، وضــــمنته كمبـــــدأ معاهـــــدة 

سـة . وكانت الحكومة الصينية مـن جانبهـا، تراعـي هـذه السيا١٨٤٤وانغهاي في العام 
، كـان مبـدأ البــاب ١٨٩٦منـذ االيـام االولـى لعالقاتهـا مـع الـدول االجنبيـة ولغايـة العـام 

المفتــوح الــذي لــم يكــن يعــرف بهــذا االســم وقتــذاك واتبعتــه االدارة االمريكيــة والحكومــة 
البريطانيــة، وبعــد انتقــال اليابــان مــن عهــد االقطــاع والعزلــة الــى االنفتــاح والتفاعــل مــع 

ة، فأنها ساندت ايضًا هذه السياسة، ولو شكليًا جراء ضعفها الـذي اثـر العالقات الدولي
Pفي قدرتها على مزاولة دور مستقل

)
176F

٣(
P. 

ان حقيقـــة كـــون هبســـلي بريطانيـــًا، قـــد ولـــدَّ انطباعـــًا مفـــاده: ان الواليـــات المتحـــدة      
Pاصــبحت بيــدقًا بيــد الدبلوماســية البريطانيــة فــي اعــالن مــذكرة البــاب المفتــوح

)
177F

٤(
Pا ، وهــذ

غير صائب، ألن معطيات االحداث برهنـت علـى ان الحكومـة الصـينية كانـت مرتبكـة 
الــى حــد مــا فــي شــكل دبلوماســية هــاي، فأفكــار هبســلي المقدمــة لــم تكــن افكــار حكومــة 

                                                 
(1) Ibid, PP. 484-485. 
(2) Kennan, op.cit, P. 39.  
(3) Battistini, op.cit, P. 45.  
(4)Blacke & Barck, op.cit, P.411. 
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سالزبوري، بقدر ما كانت نتاج خبرته المتأنيـة مـن عملـه فـي خـدمات الرسـوم الكمركيـة 
مـــل لحســـاب الحكومـــة الصـــينية، وربمـــا تمثـــل البحريـــة الصـــينية، والســـيما وانـــه كـــان يع

اســـتلهامًا الدارة الكمـــارك البحريـــة االمبراطوريـــة الصـــينية فـــي مواجهـــة تطـــورات بعينهـــا 
تهـــدد مســـتقبلها، وكـــان يرغـــب بشـــدة ان تظفـــر الواليـــات المتحـــدة بـــالتزام فـــي الســـلوك 

 الودي، ليس فقط من الدول االخرى، ولكن من بريطانيا نفسها.
ك فيــه، ان االعـــالن االمريكــي لمـــذكرة البــاب المفتـــوح، لــم تقـــدم محاولـــة ممــا الشـــ     

للحــد مــن االنتهاكــات علــى الســيادة الصــينية بــل علــى العكــس، فقــد دعــت الــى حتميــة 
مناطق النفـوذ الموجـودة، وعقـود االسـتئجار، والزمـت نفسـها فـي المحاولـة لحفـظ حقـوق 

ســـتكون المـــوانئ الصـــينية تحتهـــا.  المعاهـــدة المحـــددة بعنايـــة، مهمـــا تكـــن الســـيادة التـــي
ومــن ثــم لــم تكــن الواليــات المتحــدة مــن حيــث القــوة او المركــز مــا يمكناهــا مــن ضــمان 
سياســة البــاب المفتــوح بــالقوة، ولــم تصــن الوحــدة االقليميــة للصــين، رغــم ان هــاي كــان 
يأمـــل مـــن دون شـــك، بأنهـــا ستســـهم فـــي ذلـــك الهـــدف، فـــي حـــين كانـــت حمايـــة التجـــارة 

ى انهـــا لـــم تـــذكر بعـــض النشـــاطات مثـــل المنـــاجم، وشـــق طـــرق الحديـــد. محـــدودة، حتـــ
فدبلوماسية جون هاي هي مجرد االحتكـام الـى شـرف الحكومـات االخـرى، وهـي مبنيـة 

 على دوافع تجارية، اكثر منها دوافع ذاتية.
ومن الناحية النظرية، فأن سياسة البـاب المفتـوح، وكمـا وصـفها الناشـر االمريكـي      

، بانهـا نـوع مـن التطبيـق لمبـادئ مـونرو فـي الشـرق A.G.Hall Bilotيلـوت أ.ج.هـال ب
Pاالقصى، في حين كانت الدول االخرى تشعر بصعوبة االلتزام في احترامها
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 ما هو موقف الرأي العام االمريكي من اعالن جون هاي لمذكرة الباب المفتوح؟     
حظــــى بمســــاندة غالبيــــة وســــائل  ان االعــــالن االمريكــــي لسياســــة البــــاب المفتــــوح،     

، فـــي عـــددها The Philadelpha Pressاالعـــالم االمريكيـــة فجريـــدة فيالدلفيـــا بـــريس 
بأنهــا حمايــة الحاضــر، وضــمان وصــفتها " ١٨٩٩الصــادر فــي شــهر تشــرين الثــاني 

 Spring Fild" اما جريدة المستقبل، وأسست للواليات المتحدة، مركزًا جديرًا باالحترام

Republican  فقـــد الحظـــت فـــي عـــددها المـــؤرخ فـــي الخـــامس عشـــر مـــن كـــانون االول
ان المـــذكرة فـــي جوهرهـــا ال تمثـــل شـــيئًا. فـــاالدارة ذهبـــت بعيـــدًا حينمـــا وضـــعت  ١٨٩٩

                                                 
(1) Allen, op.cit, P. 587.  
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نفســها فــي موقــٍف، ال يمكــن فيــه ضــمان الوحــدة االقليميــة للصــين إال بــالقوة العســكرية، 
ككــــل ال يهــــتم إال قلــــيًال  او المشــــاركة فــــي احتمــــاالت التقســــيم. وان الشــــعب االمريكــــي

بشــؤون الشــرق االقصــى، وهــم متأكــدون ان تشــريعًا لــن يســن بأســتخدام القــوة فــي تلــك 
المنطقة لفرض سياسة الباب المفتوح، المعروفة جيدًا من قبل روسيا، وفيما بعد وعلـى 

Pقدٍر مساٍو لليابان

)
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قــــة، ولكــــن الباحــــث وعلــــى الــــرغم مــــن اننــــا ال نملــــك القــــرائن المباشــــرة لهــــذه الحقي     
ســيفترض فــي االقــل، ان مــا كــان يريــده هــاي، ويفعلــه روســكهل، هــو ايجــاد طريــق مــا 

 للتجاوب مع االلتماس البريطاني، بالمساعدة تجاه قضية الصين.
 





)Boxers P)180F٢ت انتفاضـــة البوكســـرز اذا كانـــ     
P هـــي التـــي ســـوغت اعـــالن جـــون هـــاي

. فمـا هـي اسـباب هـذه االنتفاضـة؟ وكيـف ١٩٠٠لمذكرته الثانية فـي الثالـث مـن تمـوز 
تطورت؟ وكيف قابلتها الدول الكبرى؟ وما هو الموقـف االمريكـي منهـا تحديـدًا؟ وكيـف 

ف بـين مـذكرتي السـادس مـن نظرت بريطانيا لمذكرة الباب المفتـوح؟ ومـا اوجـه االخـتال
                                                 

(1) Battistini, op.cit, P. 55. 
البوكسرز: االسم الذي اطلق االجانب علـى مجعيـة سـرية صـينية تسـمى مجعيـة (احلـق واملسـاواة) الـيت مـن التمـل ان  )٢(

. ١٨٠٤-١٧٩٦تكــون هلــا عالقــة بطائفــة اللــوتس االبــيض، املناوئــة ألســرة املانشــو احلاكمــة الــيت كانــت وراء ثــورة عــام 
بالرغم من حتر  هذه اجلمعية رمسياً، إال ان نشاطاتا انتشرت وعليه فأن حركة البوكسرز بدأت كجمعية سرية فالحية. و 

واســتمرت طــوال القــرن التاســع عشــر. ويف تســعينيات ذلــك القــرن اخــذت هــذه اجلمعيــة الســرية املناوئــة لألســرة احلاكمــة 
مـاهري اجتاهاً مناوئاً لالجانب، وهددت بقتل االجانب ومن يتعاون معهم يف الصني. وقد جـذبت هـذه اجلماعـة= =اجل

اليهــا مــن خــالل مزاولــة املالكمــة، وخالصــة القــول، يتفــرع املالكمــون الصــينيون مــن مجعيــات ســرية تقليديــة تنحــدر مــن 
ــــزعة املعاديـــة لألســـرة احلاكمـــة يف الصـــني. ملزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن حركـــة البوكســـرز .  طائفـــة اللـــوتس االبـــيض ذات الن

 للتفاصيل:
 .١٦٥-١٥٢العاين، املصدر السابق، ص ص 
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-. وما اثر هذا االعـالن فـي العالقـات االنكلـو١٩٠٠والثالث من تموز  ١٨٩٩أيلول 
 امريكية؟

ال نجانــــب الحقيقــــة اذا مــــا قلنــــا، ان هنــــاك اســــبابًا اقتصــــادية ودينيــــة واجتماعيــــة      
 .١٩٠٠وسياسية اسهمت في اندالع انتفاضة البوكسرز في الصين عام 

كابـــدت شـــمال الصـــين مـــن ظـــاهرة الفيضـــانات المـــدمرة، ففـــي  ١٨٩٧ام فمنـــذ العـــ     
وبين  Kangswaربيع ذلك العام، اصاب الجفاف الشديد المنطقة الممتدة بين كانغسوا 

، ممـــا جعـــل مـــن زراعـــة الحنطـــة، وغيرهـــا مـــن الغـــالت الزراعيـــة Shantongشـــانتونغ 
المطــــار الــــى صــــعبة، وتــــاله كســــاد فــــي الحصــــاد. وفــــي جنــــوب الصــــين آلــــت كثافــــة ا
تســــبب  ١٨٩٨فيضــــانات ُمريعــــة، وبشــــكل منقطــــع طــــوال الســــنة، وفــــي صــــيف عــــام 

فـي تهجيـر قرابـة الخمسـة ماليـين صـيني. وفـي آب مـن  Huai-hoهو -اعصار الهاي
عادت ضـفاف النهـر االصـفر لتتكسـر فـي اربعـة منـاطق بمحـاذاة منطقـة  ١٨٩٨العام 

ى خمسة أالف ميل مربـع، ومـن ثـم التونغ وا، وغمرت المياه منطقة زادت مساحتها عل
. ان صــعوبة الحيــاة بــدت بأقســى صــورها ١٨٩٩عــاد الجفــاف والفيضــانات مــع العــام 

بســـبب هيمنـــة االجانـــب علـــى االقتصـــاد الصـــيني، ومـــا ترتـــب علـــى ذلـــك مـــن انتشـــار 
ــــين االعــــوام  ــــة، والكســــاد االقتصــــادي وب ــــأثرت مــــزارع الشــــاي ١٩٠٠-١٨٨٥لبطال ، ت

بسبب تطور زراعة الشاي في الهند وسيالن واندنوسيا، ومـع بأحداث السوق العالمية. 
نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، شـــهدت الصـــين افـــالس الصـــناعات القرويـــة، واضـــمحالل 

Pالتجارة المحلية، وزيادة نسـبة البطالـة، وصـعوبة عامـة فـي الحيـاه

)
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ـــى ســـيطرة ا ـــر مـــن الصـــينيين، ان هـــذه الظـــروف القاســـية ترجـــع ال ـــى الكثي الجانـــب عل

                                                 
(1) Young, op.cit, PP. 68-70.  

هينيـغ يف هونـان، وغـري مسـاره، عـرب -، فجر النهر االصفر السياج اليط به عند تونغ وا١٨٥٥-١٨٥٣خالل االعوام 
منفــذ مشــال شــبه جزيــرة شــان تونــغ. وكــان انشــغال احلكومــة الصــينية بأنتفاضــة التبــت، ان تركــت تــدابري الوقايــة املائيــة اىل 

 . وبالنتيجة، فقد جرى ترميم سياج النهر، والذي يفيض سنوياً. ينظر:القرويني
 Clements, O.H., The Boxer rebellion, NewYork, 1915, PP. 163-216. 
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االقتصــاد الصــيني. وفقــًا لمــا تقــدم فــال غرابــة مــن تنــامي روح الحقــد لالجانــب، وظهــور 
Pالجماعات السرية في شمال الصين
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، اصـــبحت امتيـــازات خـــط الحديـــد والمنـــاجم محـــور ١٩٠٠-١٨٩٩وٕابـــان عـــامي      
منشــوريا النشـاطات السياسـية، فأعـداد اصـحاب المشــاريع والمهندسـين، بـدأ بالتزايـد فـي 

وشـــان تونـــغ وشانســـي، فـــي حـــين انتشـــر مســـاهمو طريـــق الحديـــد علـــى امتـــداد المنافـــذ 
ــــامين  ــــين تســــونغلي ي ــــة موضــــع مفاوضــــات ب ــــب الفعلي ــــت المطال المهمــــة، وحينمــــا كان

Tsungli-Yamen  ،(دائــرة الشــؤون الخارجيــة) وبــين المفوضــيات، فــأن تلــك النشــاطات
وعلــى أيــة حــال، فــأن مشــاريع خــط  قــد دفعــت االجانــب الــى احتكــاك مباشــر بالنــاس.

الحديد اصبح محورًا طبيعيًا، وان كانت تعترضهما مشـاكل منهـا: ان مـد خطـوط كهـذه 
قـــد تســـتلزم المـــرور فـــي منـــاطق يســـكنها العامـــة النـــاقمين علـــى االوضـــاع. لـــذا انتابـــت 
ــــا العامــــة تجــــاههم، بعــــد ان لمســــوا  المخــــاوف والشــــكوك اصــــحاب المشــــاريع مــــن نواي

فـي الـبالد بسـبب التوسـع االمبريـالي واالنتهاكـات االجنبيـة للسـيادة، وقـد الغضب العـام 
خلـــف هـــذا الشـــعور بـــالظلم رغبـــة قويـــة فـــي االنتقـــام، حتـــى انفجـــر فـــي حركـــات واســـعة 

Pمناوئة لألجانب

)
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وفيما يخص عمل البعثات التبشيرية، فقد كان هنالك، وٕابان القرن التاسـع عشـر،      
نشــاط فــي الصــين، ومثلــت ســببًا جزئيــًا فــي مناهضــة العامــة معارضــة لهــذا النــوع مــن ال

من الناس لها من جانب، والى الخوف وكراهية الوجهاء من جانب آخر، والـذين عـدوا 
التبشــير، مــع مــا يحظــى مــن امتيــازات، كــأثر مــدمر يســتلزم الســيطرة الحكوميــة عليــه. 

للمبشرين الكاثوليـك رسمت فرنسا مثًال لنفسها دور الحامي الرسمي  ١٨٤٠ومنذ العام 
) مــن المعاهــدة الفرنســية التينــتس لعــام ١٣فــي الصــين، وهــذا المطلــب أقــر فــي البنــد (

، واصـــبح بإمكـــان المبشـــرين الكاثوليـــك الـــذهاب الـــى الصـــين بجـــوازات فرنســـية. ١٨٥٨
ُدوَّن حــق المبشـرين فــي االقامـة والتنقــل فـي معاهــدات. وقـد اتخــذت  ١٨٦٠وفـي العـام 

                                                 
 TaTao hai، والسـيوف الكـربى Eight Trigramsابرز هـذه اجلماعـات هـي طائفـة االكيـاش القويـة الثمانيـة  )٢(

والــذين عرفـــوا بأســـم البوكســـرز.  Righteous and Harmonious Fistsوالقبضــات املســـتقيمة املنســـجمة 
 للتفاصيل:

Young, op.cit, PP. 68-70. 
(2) Clements, op.cit, PP. 170-178.  
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خطيــــرًا فــــي نهايــــة القــــرن التاســــع عشــــر، حينمــــا اقتــــرن النشــــاط هــــذه القضــــية منحــــًى 
، ١٨٩٠التبشيري في اذهان الصينين بالنشاط السياسي للدول االجنبيـة. وخـالل العـام 

المانيــا متجهــًا الــى جنــوب شــان تونــغ، وضــعت هــذه  Anzerوبعــد مغــادرة االب انزيــر 
 Henleوهينلــي  Niesيــز البعثــة تحــت حمايــة المانيــا، وكــان مــن نتــائج مقتــل االبــويين ن
، احــــتالل االلمــــان ١٨٩٧وكالهمـــا مــــن البعثــــة نفســــها فــــي شـــهر تشــــرين الثــــاني عــــام 

Pكياوشو

)
184F

١(
P. 

بنــــاًء علــــى مــــا تقــــدم، اصــــبح الشــــعور عامــــًا بــــين الصــــينيين ان اعمــــال التبشــــير      
مدعومة بالقوة، وفي الوقت نفسه، كانت غطـاًء للتنـافس مـن اجـل منـاطق النفـوذ الـذي 

ن الــدول الكبــرى. وفــي ضــوء ذلــك، فــإن اعمــال التبشــير، قــد اتخــذت منحــًى احتــدم بــي
جديــدًا، إْذ تطــورت المنافســة بــين مختلــف الطوائــف مــن اجــل منــاطق ســيطرتها. ومــن 
اجل تشجيع التبشير، فإنهم عبروا عن استعدادهم لحماية اتباعهم مـن تـدخل السـلطات 

البريطـــاني فـــي تـــانغ بـــو، ، الحـــظ القنصـــل ١٨٩٩المحليـــة. وفـــي شـــهر كـــانون االول 
المســيحيون -الميــل اليــومي المتزايــد مــن قبــل المبشــرين للتعــاطي مــع مصــاعب االتبــاع

P، ومحاولـــة تجســـيد المســـاندة القنصـــلية لهـــم-الصـــينيون

)
185F

٢(
P وقـــد انتشـــر هـــذا النـــوع مـــن ،

النشــاط، وكانــت النتيجــة كارثيــة. ففــي فوجــو نشــب نــزاع بــين االتبــاع والقــرويين حــول 
والتــي  ١٩٠٠عــام Yunngnر العامــة، فيمــا انتشــرت االنتفاضــات فــي عائديــة االشــجا

اثــــار غضــــبها اصــــرار الــــوزير المفــــوض الفرنســــي علــــى شــــحن اربعــــين صــــندوقًا مــــن 
االســـلحة ليســـتخدمها المبشـــرون علـــى الـــرغم مـــن احتجاجـــات وتـــذمر الصـــينيين، وفـــي 

Pمناطق ُأخرى قاوم المبشرون التحقيق حتى من قناصلهم

)
186F

٣(
P. 

Pلظن، ان تأثر الصينيين بتعاليم الكونفوشيوسيةوأغلب ا     

)
187F

٤(
P والبوذيةP

)
188F

١(
P والتاويـةP

)
189F

٢(
P ،

ـــة الســـفن  قـــد دفعهـــم لالســـتياء كثيـــرًا مـــن انتشـــار المســـيحية فـــي بالدهـــم، وتحـــت حماي

                                                 
(1) Goodrish, op.cit, PP. 135-139.  
(2) Young, op.cit, P. 68.  
(3) Clements, op.cit, PP. 179-180. 

الــذي ولــد يف مقاطعــة فــان ونــغ عــام  Confucimsنســبة اىل كونفوشــيوس  :Confucianismالكونفوشــية  )١( 
ق.م. وتــــدعو اىل تنظــــيم عالقــــات االفــــراد، والتمــــع علــــى أســــس اخالقيــــة واجتماعيــــة، قوامهــــا القــــانون والعــــدل  ٥٥١

 ق.م. ينظر: ٤٧٩باالنسجام مع قانون السماء الذي ينظم النجوم والكواكب. تويف كونفوشيوس يف 
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الحربيــة الغربيــة، ونظــروا للمســيحية علــى اســاس انهــا طائفــة دينيــة مثيــرة لالضــطراب 
Pاالساس للموجة المناوئة لالجانب االجتماعي. ومن ثم اصبحت المسيحية السبب

)
190F

٣(
P. 

)، دخــل الصــينيون فـي مرحلــة مــن ١٨٩٥-١٨٩٤اليابانيـة(-بعـد الحــرب الصــينية     
التقييم الذاتي العسكري والسياسي. فمـن جانـب كانـت هنـاك حركـة نمـو نحـو االصـالح 

 Kang Ynويـا -الحكومي واقترنت بنشاط عدد من دعاة االصالح من امثال كـانغ يـو

wei جـاو  -ليانغ جـي، وLiang Chi Chao،  الـذين وجـدوا بـأن تقـدم الصـين يمـر عبـر
بوابــة االصــالح االداري، غيــر انهــا آلــت الــى الفشــل، وربمــا كــان لموقــف االمبراطــور 

) ١٩٠٨كــــانون االول  ١٤-١٨٧٥كــــانون الثــــاني  ١٣( Kuang-Hisuهســــيو -كوانــــغ
Pدور فــي فشــل هــذا االصــالح

)
191F

٤(
Pكــومي فــي اعــادة . ومــن جانــب آخــر، ظهــر تصــميم ح

، وكـان موضـع ثقـة Gang-Luoلو -تنظيم الجيش، الذي عهد لرئاسة اركانه الى جانغ
فأتبع خططًا لتطوير الجـيش قوامهـا اعـادة  Tz’u-hsiهسي -تزيو الوصية االمبراطورة

نفــاق انتشــار وحــدات الجــيش فــي بكــين، والســيطرة علــى المنطقــة الشــمالية، وتقلــيص اال
ى تســـريح افـــراد الوحـــدات الضـــعيفة، والتحقيـــق فـــي تفشـــي الحكـــومي علـــى الجـــيش فجـــر 

Pالفساد بين قادة الجيش

)
192F

٥(
P. 

اوًال: ان المســـرحين مـــن  -أمـــا اهـــم النتـــائج الخطيـــرة لهـــذه التـــدابير فتتمثـــل بـــاآلتي     
الجيش شكلوا عامًال فـي اثـارة التـوتر بسـبب بطـالتهم. ثانيـا: فشـل الحكومـة فـي احتـواء 
                                                                                                                                            
Taylor, Wallbank, Civilization Pastend Present, Scott, (Chicago, 1954), PP. 
108-111. 

م) ٧٦-٥٨( Wing Ti: نسـبة اىل بـوذا، وترجـع جـذورها اىل عهـد االمرباطـور ونـغ تـاي Buddhismالبوذيـة  )٢( 
طريــق االســتقامة يف الــذي أقــر بــا فانتشــرت يف ربــوع الصــني، ومفادهــا الــدعوة اىل الســمو الروحــي بــالنفس البشــرية عــن 

 احلياة. ينظر:
Ibid. 

، وال يعــرف الكثــري عنهــا، ســوى ا�ــا Rood، الــذي يــرادف معــىن الطريــق Tao: نســبة اىل تــاو Tooismالتاويــة  ) ٣(
 دعوة اصالحية، قوامها، املزج بني التعاليم الكونفوشية والبوذية. ينظر:

                                                                                                                    Ibid 
(3) Clements, op.cit, P. 180.  
(4) Goodrish, op.cit, P. 139. 
 
 
 
(5) Clements, op.cit, P. 180. 
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لتـي ظهـرت بـين العامـة تعبيـرًا عـن حقـدها علـى الحكومـة، االرث الطبيعي للجماعات ا
، أمـــر الــــبالط ١٨٩٨وحينمـــا اســـتلمت التقـــارير عــــن هـــذه الجمعيـــات فـــي شــــهر ايـــار 

، Chi hliوجـي هلـي  Shan-Tongتونـغ -بأجراء تحقيـق بشـأن حركـة علـى حـدود شـان
ت تطـور  ١٨٩٩اجاب الحاكم، بأن هذه الحركة هي البوكسرز. وخـالل السـنة الالحقـة 

ـــــة ضـــــد المســـــيحيين  ـــــر عـــــن المعارضـــــة المحلي ـــــك الجماعـــــات، واصـــــبحت تعب قـــــوة تل
Pالصينيين، الذين يحظون بدعم اجنبي

)
193F

١(
P. 

 Edwin، قـدم السـفير االمريكـي إدون اج.كـونغر ١٨٩٩وفي شهر تشـرين الثـاني     

H.Conger  باسـمه ونيابـة عـن السـلك الدبلوماسـي فــي بكـين، مـذكرة الـى دائـرة الشــؤون
بشـــأن البوكســـرز، وذلـــك بنـــاًء علـــى تقـــارير مـــن البعثـــة االمريكيـــة فـــي شـــان الصـــينية، 

حـــاكم شـــان تونـــغ، وكـــان مســـوغه فـــي  Yu-hseinتونـــغ، وطالـــب بهـــا، بطـــرد يوهســـين 
ذلــك، بــأن المســاندة التــي حظــت بهــا البوكســرز مــن قبلــه، يمكــن ان تــؤدي الــى نشــوب 

االتجـاه هـو مـا سـعى  اعمال عنـف مناوئـة لالجانـب، وكـان هـذا التطـور المحتمـل بهـذا
Pالبالط الى تفاديه

)
194F

٢(
P. 

، قطـــع البوكســـرز خـــط الحديـــد بـــين ١٩٠٠وعلـــى ايـــة حـــال، ففـــي شـــهر حزيـــران      
تاينتســن وبــين بكــين، وقتلــوا الســفير االلمــاني، وســكرتير المفوضــية اليابانيــة، وحاصــروا 

اجنبيـًا، االجانب في بكـين، وفـي اطـار التهديـد بالقتـل، هـرب قرابـة التسـعمائة وعشـرين 
وحـــوالي الـــف صـــيني مســـيحي الـــى مقـــر المفوضـــية البريطانيـــة فـــي بكـــين، إذ يمكـــنهم 
الــــدفاع عــــن انفســــهم فيهــــا علــــى نحــــو حســــن بســــبب كبــــر مســــاحتها، ولحــــين وصــــول 

تمــوز) مـن العــام نفسـه، فــإن مئتـين وواحــد وعشــرين  ٢٤ -حزيـران ٢٤االغاثـة. وبــين (
قـتلهم بوسـاطة نيـران مدفعيـة البوكسـرز. اجنبيًا، وجلهم من المبشرين، وعـائالتهم جـرى 

وفـــي الوقـــت نفســـه، احـــرق بضـــعة قساوســـة كاثوليـــك، وعـــدد كبيـــر مـــن الصـــينيين فـــي 
Pكاتدرائيــة فرنســية فــي قطــاع آخــر مــن المدينــة

)
195F

٣(
P ودمــرت خطــوط التلغــراف التــي تــربط .

                                                 
(1)Goodrish, op.cit, P. 139.  
(2) Vinacke, Harold A., The United States and Far East, (NewYork, 1950), P. 
319.  
(3) Battisini, op.cit, P. 57. 
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Pالعاصمة االمبراطورية بكين بالسواحل

)
196F

١(
P اما السلطات الصينية. فبـدت محاصـرة بـين .

ج شــعبي، وبــين اجــراءات عقابيــة اجنبيــة، ولمــدة شــهر انقطعــت الصــين عــن العــالم هيــا
Pالذي ظـن، بـأن االجانـب قـد قضـوا حـتفهم

)
197F

٢(
P غيـر ان وزيـر الخارجيـة االمريكـي جـون .

هاي طلب بعدم التخلي عن االمل بأنقاذ االجانب، إذ نجح في اجـراء اتصـال تلغرافـي 
بأغاثـة سـريعة، فجـرى بالفعـل تشـكيل قـوة مع السفير االمريكي في بكين، والذي توسـل 

Pاغاثــة دوليــة قوامهــا اكثــر مــن تســعة عشــر الــف جنــدي

)
198F

٣(
P  لســحق االنتفاضــة وتوجــب

حصـولها علــى السـماح بالــدخول مـن االمبراطــورة نفسـها. ومــن المهـم ان نقــول تحركــت 
، وبعـد عشـرة ايـام، أي فـي ١٩٠٠القوات الدولية شماًال من تابتسن في الرابـع مـن آب 

ـــوا العاصـــمة بكـــين. ونتيجـــة العمـــال القســـوة والـــبطش التـــي الر  ابـــع عشـــر مـــن آب دخل
ـــة، هـــرب البوكســـرز فـــي كـــل االتجاهـــات، وكـــذلك االمبراطـــورة  مارســـتها القـــوات الدولي

Pالعجـــــوز مـــــع حاشـــــيتها الـــــى تـــــايوان

)
199F

٤(
P كيـــــف نظـــــر الـــــرأي العـــــام االمريكـــــي العمـــــال .

االمــريكيين مقالــة فــي مجلــة  (نشــاطات) القــوات الدوليــة فــي الصــين؟ نشــر احــد الكتــاب
لقـد عـدنا بــالحرب الـى عهــود وممــا ورد فيهـا "  Spring Riceسـبرنك رايـس ماكـازين 

العصــور المظلمــة...فكل مدينــة، وكــل قريــة، وكــل كــوخ لمــزارع، فــي طريــق القــوات 
)P)200F٥"الدولية تعزل اوًال، ثم يجري حرقها بعـد ذلـك

P حتـى ان جـون هـاي وزيـر الخارجيـة ،
لقـد السفير االمريكي فـي لنـدن، عمـا قامـت بـه تلـك القـوات، وممـا قالـه " االمريكي ابلغ

)P)201F٦"عزلنــا ودمرنــا ماليــين عــدة مــن الممتلكــات
P ان مــا يعرفــه جــون هــاي ووايــت كــان .

يعرفـــه ايضـــًا روزفلـــت بشـــكل مباشـــر مـــن صـــديقه روســـكهل وبشـــكل غيـــر مباشـــر مـــن 
وكيـو الـى بكـين، مـن طكتـب روسـكهل يقـول " ١٩٠٠الشيخ لـودج. ففـي كـانون االول 

                                                 
(1) Blacke & Bark, op.cit, P. 412. 
(2) Bemis, op.cit, P. 487. 

) جنـــدي ٨٠٠٠) جنــدي بريطــاين، (٣٠٠٠) جنــدي امريكـــي، (٢٥٠٠كانــت قــوة االغاثــة الدوليـــة موزعــة بواقــع (  )٤(
) جندي فرنسي. وضعت هذه القوة، حتت قيادة والدرسي رئيس اركان اجليوش ٨٠٠) جندي روسي، (٤٨٠٠ياباين، (

تــاريخ بعــد احلــروب الصــليبية، يــتم تكــوين االملــاين الســابق، ويعلــق مــؤرخ مصــري عــن تلــك القــوة بــالقول، "الول مــرة يف ال
 قوات دولية حتت قيادة موحدة". 

 .١٦٤فرج اهللا، املصدر السابق، ص
(4) Clements, op.cit, P. 181.  
(5) Beal, op.cit, P. 185. 
(6) Widenor, op.cit, P.299. 
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كانت حالة جميلة من العرفان لحضور قوات اجنبية من اجل اعادة النظام، غيـر ان 
القوات المرسلة من اوروبا، قامت بأعمال وحشية وفي كـل مكـان، فاقـت مـا قـام بـه 

)P)202F١"المغول في القرن الثالث عشر
P. 

لنهائيـة لهـذه فيما يخص الموقف االمريكي من انتفاضة البوكسرز، ففي التسـوية ا     
االنتفاضة، كتب لودج رئيس لجنة العالقـات الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ الـى المـؤرخ 

سوف نذهب لتصحيح المسألة االكثر صعوية وخطرًا االمريكي بروكس ادامز يقـول: "
". وعلق ماهان عن تذمر البوكسرز في مواجهة هذا الجيل وغيره من االجيال اُألخرى

ــة ارتدايقــول: " ــن انهــا حرك ــط بالمصــدر الممك ــع االتصــال فق ــى تقطي دية...تهــدف ال
للحياة الحقيقيـة، الـدول االوروبيـة. وعلـى الواليـات المتحـدة االصـرار بصـفة عامـة، 
وبالقوة لو لـزم ذلـك، بـأن تبقـى الصـين مشـرعة االبـواب امـام انمـاط الحيـاة والثقافـة 

ــدورنا انكــار مســاعدتنا دون مســؤ  ــة، فهــل بمق ــة واالوروبي ". ولية امــام اهللا االمريكي
ــاالنجراف فــي ظــل تســائل ماهــان وحــذرَّ قــائًال: " ــه لمــن الخطــأ الســماح للصــين، ب ان

)P)203F٢"اسـتمرار تلـك الظـروف
P ان تفجـر العنـف فـي الصـين قـد مـنح الجمهـوريين الفرصـة ،

في تنظيم حملتهم لمناهضة الديمقراطيين، إْذ سـوغت االدعـاء بـأن الـديمقراطيين الـذين 
وريين جهــودهم فــي توســع الواليــات المتحــدة فــي اعــالي البحــار، ال انكــروا علــى الجمهــ

يملكــون القــدرة علــى حمايــة المــواطنين االمــريكيين فــي الصــين بــل ان لــودج ذهــب ابعــد 
مــن ذلــك، حــين اصــر علــى انهــم ال يملكــون أيــة سياســة خارجيــة وال يفهمــون القضــايا 

Pالخارجيـــة

)
204F

٣(
Pطقيـــة، ذلـــك انهـــم ادانـــوا . فيمـــا عـــدَّ روزفلـــت مناهضـــة التوســـعيين غيـــر من

السياســة االمريكيــة تجــاه الفلبــين، فــذلك يســتلزم ايضــًا ادانــة الحمايــة االمريكيــة، للنســاء 
دعــم عملنــا فــي المشــهدين، واالطفــال فــي الفلبــين والبــديل، علــى حــد زعــم روزفلــت، "

)P)205F٤"ووصف تلك السياسة باألنسانية
P. 

                                                 
(1) Quoted in: Beal, op.cit, P. 185. 
(2) Ibid. 
 
 
(3) Widenore, op.cit, P. 399 
(4) Bush, op.cit, P. 319. 
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يين فــي كســب الفلبــين، حتــى وبــررت انتفاضــة البوكســرز ايضــًا طروحــات التوســع     
عضـــو مجلـــس الشـــيوخ، أخبـــر جمـــاهير نيويـــورك  Cawnis Rupeoان كـــاونس ريبـــو 

المجتمعين للمصادقة على تسـمية مـاكنلي رئيسـًا ورزفلـت نائبـًا للـرئيس بأهميـة الجـزر، 
إذ يتوجــب حمايــة المــواطنين االمــريكيين فيهــا، إْذ بمقــدور الجنــود والبحــارة االمـــريكيين 

وهــي مظــاهر ســتؤول ليهــا بســرعة مــن الواليــات المتحــدة، وكمــا اوضــح، "االنســياب ا
بالفائدة على المصالح االمريكية، وتسهل االعتراف بنا، والذي بدى غير ممكن رغـم 

)P)206F١"جهودنا من نصف قرن
P. 

وشدد العديد من االمريكيين، بأن مصـير المصـالح االمريكيـة فـي الصـين، ينبغـي      
التي قدمها البوكسـرز، ونـاقش روزفلـت بـأن ارسـال القـوات  ان تقرر على وفق الطريقة

الى الصين سيكون عمًال تسوغه الحاجة الى حماية تجارنا، ومزارعينا والعاملين بـأجر 
Pفي سوق مفتوحة

)
207F

٢(
Pامريكية تجـاه روسـيا. إذ اعتقـد -. واظهرت االنتفاضة شكوكًا انكلو

-ع تطـور الصـداقة االنكلـووايـت السـفير االمريكـي فـي لنـدن بـأن روسـيا فشـلت فـي منـ
امريكية، بيـد ان المشـكلة التـي ظهـرت تـدور حـول مـا تريـده روسـيا حقـًا، وحينمـا كانـت 
بريطانيا مشغولة في حـرب البـوير، والواليـات المتحـدة فـي االنتخابـات الرئاسـية، وبـدت 
اليابــان غيــر مســتعدة بــالوقوف امــام روســيا. فروزفلــت وفــي اول االمــر، حــزن للــبغض 

داه العديــد مــن اصــدقائه حيــال روســيا ولمعرفــة النوايــا الروســية، فأنــه دعــا الــى الــذي ابــ
امريكــــي مشــــترك فــــي الصــــين، والحاجــــة لعمــــل مشــــترك مــــع بريطانيــــا -تحــــرك المــــاني

واليابان ايضًا، ُرِوَج لها محليًا جـراء تلـك الشـكوك حيـال روسـيا، سـواء أكانـت مبـررة ام 
ذا تحركنا سويًا، فـإن بمقـدورنا منـع روسـيا واال، وشجع لودج هذا المنحى. إذ قـال: "

من االستيالء على الصين، واالبقاء علـى االمبراطوريـة مفتوحـة امـام تجارتنـا، وهـو 
)P)208F٣"ما نريده جميعاً 

P. 
وفيمـا كـان الحصـار مسـتمرًا،  ١٩٠٠ومهما يكن من امر، ففي الثالـث مـن تمـوز      

ـــد ـــى والخـــوف مـــن انتفاضـــة البوكســـرز، ربمـــا تســـوغ اقـــدام ال ـــة واليابـــان عل ول االوروبي
تقطيـــع اوصـــال الصـــين ســـويًا، بعـــث جــــون هـــاي بمـــذكرة البـــاب المفتـــوح الثانيـــة الــــى 

                                                 
(1) Beal, op.cit, P. 184. 
(2) Hill, op.cit, P. 222.  
(3) Widenor, op.cit, PP. 311-317.  
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العواصـم االوروبيــة واليابــان، وبــدت بشــكل خطــاب عــن السياســة االمريكيــة. وممــا جــاء 
ان سياسـة االدارة االمريكيـة هـي فـي البحـث عـن حـل، في مذكرة جون هـاي الثانيـة "

ســـالم الـــدائميين الـــى الصـــين، وصـــيانة االقلـــيم الصـــيني وكيانـــه يضـــمن األمـــن وال
االداري، وحمايــة جميــع الحقــوق المكفولــة للــدول الصــديقة، والمعاهــدات، والقــانون 
الــدولي، وصــيانة مبــدأ المســاواة مــن اجــل العــالم والتجــارة الدوليــة مــع جميــع اجــزاء 

)P)209F١"االمبراطورية الصينية
P. 

ئيس الوزراء، إْذ سارع سالزبوري علـى القبـول بهـا. وفـي جاء الرد البريطاني من ر      
الواليات المتحدة، كان هاي حذرًا في التعامل مع االنتقادات، حينما ذكر بأنـه ال توجـد 

Pمشاورات سرية مع البريطانيين

)
210F

٢(
P. 

وعلـى الـرغم مـن ان جــون هـاي لـم يلـتمس االجابــة مـن الحكومـات االخـرى، غيــر      
م بيانات الطمأنـة، حتـى انـه سـارع فـي االعـالن عنهـا، وبالنتيجـة انه كان سعيدًا باستال

تولد انطباع خاطئ الى حد ما وسط الجمهور االمريكي، مـن ان جـون هـاي قـد سـجل 
Pنصرًا دبلوماسيًا بيناً 

)
211F

٣(
P. 

يالحــظ ان هــذه المعــاني، هــي اكثــر مــن مجــرد البــاب المفتــوح، النهــا دعــت الــى      
لــيس مجــرد حقــوق خارجيــة متســاوية فــي التجــارة مــع صــيانة االمبراطوريــة الصــينية، و 

ال شيء سوى الرجم الـذي انجـز الصين. وعما قام به هاي كتب هنري ادامز يقـول: "
مـــن قبـــل الدبلوماســـية االمريكيـــة...ففي لحظـــات، بـــدى العـــالم، وكـــأن الـــبالدة قـــد 
اصــابته، وهــو يــرى هــاي يضــع اوروبــا جانبــًا، وينصــب االدارة االمريكيــة علــى رأس 

)P)212F٤"المدنية لمجرد االنصياع الستقبال واطاعة اوامرهما
P. 

لقــد اصــبحت الــدالئل متزايــدة مــن ان البــاب المفتــوح، هــي اقــل بكثيــر مــن عبــارة      
فارغـــة، فجـــون هـــاي، ادرك تمامـــًا، بـــأن الشـــعب االمريكـــي ال يريـــد التـــورط فـــي الشـــرق 

                                                 
(1) Hay’s Circular Letter July 3, 1900, Snyder, Fify Major Documents, PP. 191-
192. 
(2) Allen, op.cit, PP. 588-589.  
(3) Blacke & Bark, op.cit, P. 412. 
 
 
(4)  Allen, op.cit, PP. 588-589.  
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اب الــى الحــرب مــن االقصــى، والقتــال مــن اجــل المســاواة التجاريــة فــي الصــين، والــذه
% مــن اجمــالي تجــارتهم الخارجيــة، وان الواليـات المتحــدة لــيس لــديها تلــك القــوة ٢اجـل 

التـــي تفـــرض بهـــا مـــا تريـــد، حتـــى وان رغبـــوا فـــي ذلـــك، فـــإذا انقـــذت الصـــين فـــي ذلـــك 
الوقـــت، فلـــيس بقلـــم جـــون هـــاي، بـــل بفعـــل الصـــعوبات الدوليـــة، التـــي قـــد تـــورط الـــدول 

Pمريعاالوروبية في عراك سياسي 

)
213F

١(
P. 

وانه غالبًا ما كان يقال، اذا تمكنت الواليات المتحـدة وبريطانيـا مـن اقامـة تحـالف      
فــي ذلــك الوقــت، لــدعم فكــرة المســاواة فــي الفــرص التجاريــة فــي شــرق اســيا، فــإن المبــدأ 
سيكون حيويًا، غير ان التقاليد االمريكية حالت دون ذلـك، وقـد ادرك ذلـك هـاي بنفسـه 

ان الواليــات المتحــدة اليــوم، ال يمكنهــا ان تعــود الــى مــا ته بــالقول: "ودافــع عــن سياســ
كانت عليه البالد، في السنوات الخمسين او المائة الماضية، سواء اردنا ذلـك أم لـم 

)P)214F٢"نرد، سواًء من اجل االفضل أم من أجل االسوء، البد لنا من المضي الى امام
P. 

داري عـــدها المـــؤرخين، اضـــافة جديـــدة إن االشـــارة الـــى صـــيانة كيـــان الصـــين اال     
لالفكار التي عرضت في مراسالت الباب المفتوح اصًال، وحملت هـذه الحكومـة مهمـة 

Pحماية أية انتهاكات خارجية إلقليمها

)
215F

٣(
P. 

وهنـــا البـــد مـــن ان نتوقـــف عنـــد فحـــوى مـــذكرتي جـــون هـــاي االولـــى والثانيـــة، فـــي      
ا وتطابقهـــا، ومــن ثـــم محاولــة تقـــديم اطــار دراســـة دقيقــة متفحصـــة لبيــان مـــدى اختالفهــ

رؤيــة موضــوعية، نحــدد مــن خاللهــا الــى أي مــدى كانــت الواليــات المتحــدة راغبــة فــي 
 تحديد مسير سياستها في الصين والشرق االقصى. 

، دعـت الـى تطبيـق البـاب المفتـوح ١٨٩٩ان مذكرة هـاي فـي السـادس مـن ايلـول      
يم االسـتئجار االجنبـي حصـريًا فضـًال عـن فقط على النشاطات التجارية وفي اطـار اقلـ

الــى اكثــر  ١٩٠٠منــاطق المصــالح والنفــوذ. فــي حــين ذهبــت مــذكرة الثالــث مــن تمــوز 
من ذلك، حينما بينت ان الواليات المتحدة تريد الحفاظ علـى الوحـدة االقليميـة للصـين، 

                                                 
(1) Baily, op.cit, PP. 529-530. 
(2)Ibid, P-530.  
(3) Kennan, op.cit, PP. 34-35. 

  وهذا حبق تأويل أُتبع من قبل االدارة االمريكية يف القرن العشرين.
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لمـــذكرة والمســاواة التجاريــة فــي جميـــع المقاطعــات مــن االمبراطوريـــة الصــينية. وخالفــًا 
، فــأن مــذكرة الثالــث مــن تمــوز المنشــورة، لــم تطلــب جوابــًا ١٨٩٩الســادس مــن ايلــول 

على ما ورد فيها، فهي مجرد بيـان عـن السياسـة االمريكيـة وان الـدول وجـدت بـأن مـن 
Pمصلحتها منح بعض االهتمام لمبادئ هاي

)
216F

١(
P. 

مـــن االربـــاك، وبـــالعودة الـــى تســـوية االزمـــة، فقـــد خلـــق هـــروب االمبراطـــورة نوعـــًا      
بشـــأن غيـــاب الحكومـــة الصـــينية التـــي يمكـــن التفـــاوض معهـــا. وآلـــت المفاوضـــات مـــع 

والمعـــــروف باســـــم  ١٩٠١المســـــؤولين الصـــــينيين الـــــى بروتوكـــــول الســـــابع مـــــن ايلـــــول 
)Boxer’ss Protocol P)217F٢بروتوكــول البوكســرز 

P لقــد اكــد بروتوكــول البوكســرز الوضــع .
حكومـة علـى اراضـيها طالمـا اصـبح هنـاك شبه االسـتعماري للصـين وحـط مـن سـيادة ال

اقرار رسمي بوجود القوات العسكرية لحماية حي االجانب. وقوضـت الغرامـة الباهضـة 
والتعــديالت فــي االتفاقيــات التجاريــة والمالحيــة امكانيــة النهــوض باالقتصــاد الصــيني. 
ووضــع هــدم حصــن نوكــو العاصــمة بكــين تحــت رحمــة االســاطيل االجنبيــة بعــد ازالــة 

الحصــن الــذي كــان عقبــة فــي طريقهــا. زيــادة علــى ذلــك حقــق البروتوكــول اذالًال  ذلــك
للصـــــين بأجبـــــار حكومتهـــــا علـــــى تقـــــديم اعتـــــذار رســـــمي اللمانيـــــا. وأخيـــــرًا شـــــكل هـــــذا 
البروتكول هزيمة منكرة لسياسة التيـار المحـافظ المتطـرف بزعامـة االمبراطـورة الوصـية 

رة الـى الخيـار العسـكري مــن دون الـذي وقـف ضـد سياسـة االصـالح ودعـا اكثــر مـن مـ
Pان يحسب االمر جيداً 

)
218F

٣(
P. 

وعلــى ايــة حــال، فقــد تــزامن االحــتالل الــدولي لبكــين، احــتالل روســيا لمنشــوريا إذ      
رفضـــت االخيـــرة الخـــروج منهـــا، إال اذا وافـــق الصـــينييون علـــى وضـــع منشـــوريا تحـــت 

Pالحماية الروسية

)
219F

٤(
P. 

ية لمنشـــوريا، اتخـــذت الحكومـــة البريطانيـــة وفـــي مواجهـــة تنـــامي التهديـــدات الروســـ     
خطوتين مهمتين: االولى، االتفاق مع المانيا فـي تبـادل االقـرار بسياسـة البـاب المفتـوح 

                                                 
(1)  Snyder, Fifty Major Documents, PP. 188-191. 
 (2) Battistini, op.cit, P. 57. 

ة نادية كاظم حممد العبودي، تطور االوضاع السياسية الداخلية يف الصـني، اطروحـة دكتـوراه غـري منشـورة، كليـة الرتبيـ )۱(
 .٢٧٥-٢٧٤، ص ص٢٠٠٦(ابن رشد)، جامعة بغداد، 

(4) Bemis, op.cit, P. 487.  
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 ۳۷٥ 

فــي منــاطق النفــوذ التــي تخــص كــل طــرف. والثانيــة: التقــرب الحثيــث مــن اليابــان، وقــد 
يابـاني، وبـدا -شكل ذلك الخطوة االولى حيال سياسة قادرة على قيادة التحالف االنكلـو

Pلبرهة، أن عدم ثبات ميزان القوى أقيم انقاذًا للصين من فقدان المزيد من اراضيها

)
220F

١(
P . 

 لكن لماذا هذا الموقف البريطاني.     
والح  ١٩٠١فزعـــت اليابـــان مـــن التقـــدم الروســـي فـــي منشـــوريا فـــي كـــانون الثـــاني      

رى في استخدام القوة لتأكيـد التساؤل، عما اذا كانت الواليات المتحدة ستشارك دول اخ
وحمايــة المبــادئ التــي ســبق ان اعلنهــا وزيــر الخارجيــة االمريكــي هــاي. إال ان االخيــر 

بأنـــه ال يوجـــد فـــي الوقـــت الـــراهن، اســـتعداد للمحاولـــة باالشـــتراك مـــع دول اجــاب: "
أخــرى، لغــرض تطبيــق تلــك المبــادئ فــي الشــرق، عــن طريــق حشــد القــوة لمواجهــة 

)P)221F٢"دولة ُأخرى
P. 

تأسيســـًا علـــى مـــا تقـــدم، اصـــبح واضـــحًا لبريطانيـــا، مـــن انـــه ال فائـــدة مـــن التطلـــع      
لمســاعدة الواليــات المتحــدة فــي الشــرق االقصــى، ولــذلك فأنهــا توجهــت صــوب اليابــان، 

امريكي بقى قائمًا، وذلك الن نظرة الحكـومتين فـي كـل -غير ان اساس التفاهم االنكلو
Pمسار االحداث في الشرق االقصى متقاربةمن الواليات المتحدة وبريطانيا، ل

)
222F

٣(
P. 

امـــا موقـــف الواليـــات المتحـــدة حيـــال المطـــامع الروســـية فـــي منشـــوريا، فقـــد انتـــاب      
الـــرئيس روزفلــــت القلــــق حيــــال المطــــامع الروســـية فــــي منشــــوريا، إْذ تتركــــز فيهــــا اكثــــر 

اذا ظفــــــرت روســــــيا المصـــــالح االقتصـــــادية االمريكيــــــة، وكتـــــب صــــــديق لـــــه يقــــــول: "
)P)223F٤"شــوريا، فــأن البقيــة ســيحذون حــذوها، وحينهــا ســوف تقســم الصــينبمن

P واجابــه .
انــه يأمــل بــأن ال تســير الــدول فــي طريــق الحــرب بســبب الصــين، ألن  روزفلــت: "

ــع"،  ــة عمــًال مــدانًا بمنظــور الجمي ــي النهاي ــاح الصــين ســوف يكــون ف غيــر ان اجتي
ذلـــك الـــى تراجـــع  الخطـــر الروســـي تواصـــل فـــي منشـــوريا، وعـــزل اآلخـــرين عنهـــا، وادى

                                                 
(1) Blacke & Bark, op.cit, P. 412. 
(2) Kennan, op.cit, PP. 34-35.  
 
(3) Allen, op.cit, PP. 588-589.  
(4) Beal, op.cit, P. 185. 
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نغمــة العقلنــة (التهــذيب)، التــي دأب روزفلــت فــي التعامــل بهــا مــع المناهضــين لموقــف 
Pروسيا، وحوّل بصره صوب اليابان حائًال ضد روسيا

)
224F

١(
P. 

ومهمــا يكــن مــن امــر، فســرعان مــا اصــبح منظــرو البــاب المفتــوح فــي حــّل منــه،      
شـــوب، وتعنـــي بالمقابـــل نهايـــة فانتفاضـــة البوكســـرز بالنســـبة لهبســـلي كانـــت حتميـــة الن

ـــــًا خاصـــــًا عـــــن االدارة  ـــــى بكـــــين، مبعوث ـــــوح، وروســـــكهل، الـــــذي ُأرســـــل ال ـــــاب المفت الب
االمريكيــة، للمســاعدة فــي ترتيــب وتنظــيم الشــؤون الصــينية بعــد االنتفاضــة. قــال: "لــن 

Pاثـــق بهـــا، وربمـــا لوقـــت طويـــل قبـــل ان تتـــورط الواليـــات المتحـــدة فـــي اربـــاك ثـــاٍن"

)
225F

٢(
P ،

، أي بعـــد مـــرور ١٩٠٠ون هـــاي نفســـه، فأنـــه وفـــي شـــهر تشـــرين الثـــاني وبالنســـبة لجـــ
، وجـه السـفير االمريكـي فـي الصـين ١٩٠٠خمسة اشهر على مذكرة الثالث من تمـوز 

فـــي الحصـــول علـــى قاعـــدة بحريـــة فـــي خلـــيج ساماشـــا فـــي مقاطعـــة فيـــوكين، لتأســـيس 
 محطــــة فحــــم بحريــــة. وهــــذا التحــــرك الســــري حصــــل اســــتجابة لضــــغط وزارتــــي الحــــرب

Pوالبحرية االمريكيتين

)
226F

٣(
P وبذلك نـاقض هـاي نفسـه، حينمـا سـأل الحكومـة اليابانيـة عمـا .

اذا كـــان لـــديها أي اعتـــراض علـــى مطلـــب الواليـــات المتحـــدة لتأســـيس المحطـــة اعـــاله، 
والتـي فرغــت اليابــان تـوًا مــن اقامــة منـاطق نفــوذ لهــا فيهـا، واعلنــت اليابــان ُمعارضــتها، 

دة االقليميــة للصــين، ووبخــت اليابــان بــأدب، والتــي وأكــدت حرصــها علــى صــيانة الوحــ
تعد فيوكين منطقة نفـوذ لهـا الـوزير هـاي البتعـاده عـن المبـادئ التـي سـوقها بنفسـه فـي 

، تلــك المبــادئ التــي أكــد فيــه التــوق االمريكــي للحفــاظ ١٩٠٠مــذكرة الثالــث مــن تمــوز 
Pاالقليمي لالمبراطورية الصينية ٨على الكيان

)
227F

٤(
P. 

، احـتج جــون هـاي ضـد مــنح ١٩٠٢ن مــن امـر، ففـي االول مــن شـباط ومهمـا يكـ     
روسيا اية امتيازات في طريـق الحديـد والمنـاجم، وتحطـيم سياسـة المسـاواة القاطعـة فـي 
ــــاجرة مــــع جميــــع مقاطعــــات  ــــدول فــــي التجــــارة، واالبحــــار، والمت التعامــــل مــــع جميــــع ال

Pلمفتوحاالمبراطورية الصينية، وضد أي احتكار تجاري ينتهك الباب ا

)
228F

٥(
P. 

                                                 
(1) Ibid. 
(2) Kennan, op.cit, P. 34-35  
(3) Allen, op.cit, P. 589.  
(4) Kennan, op.cit, PP. 34-35.  
(5) Bemis, op.cit, P. 484. 
 



 امريكية عبر سياسة الباب المفتوح-الفصل الخامس                تالقي المصالح االنكلو

 ۳۷۷ 

ال نجانب الحقيقـة اذا مـا قلنـا، ان االحـتالل الروسـي لمنشـوريا، واحـتالل المنطقـة      
المتاخمـــة القامـــة االجانـــب فـــي مينـــاء تينتســـين، وبســـط نفوذهـــا علـــى كوريـــا، قـــد هـــدد 

امريكيـــة، لـــذا اتجهـــت الـــدولتان صـــوب اليابـــان، فالواليـــات المتحـــدة -المصـــالح االنكلـــو
ن عن دعم اليابان، عن طريق القـروض التـي صـرفت علـى مـا يبـدو االمريكية، لم تتوا

علــى بنــاء قــوة بحريــة يابانيــة. امــا بريطانيــا، فقــد رأت فــي اليابــان الحليــف الــذي تبحــث 
عنــه للحفــاظ علــى مصــالحها فــي الشــرق االقصــى والمحــيط الهــادي، لــذا ســارعت فــي 

حلف ركنًا أساسـيًا مـن ، فأصبح هذا ال١٩٠٢عقد تحالف مع اليابان في كانون الثاني 
اركان العالقـات الدوليـة فـي الشـرق االقصـى الـى مـا بعـد الحـرب العالميـة االولـى، فقـد 

 .١٩٢٢تجدد الحلف عدة مرات حتى عام 
امريكيـــة فـــي الصـــين، بعـــد مـــذكرتي -وعلـــى ايـــة حـــال، ان لقـــاء المصـــالح االنكلـــو     

 -بريطانيـا–ي حيـال مـا عّدتـه الباب المفتوح، قد بدد كثيرًا من تصلب الموقف البريطـان
(الحــق) فــي الحمايــة المشــتركة أليــة قنــاة تشــق فــي امريكــا الوســطى. وعدتــه الواليــات 
المتحدة موافقة بريطانية على قيامهـا بشـق قنـاة بنامـا مـن جهـة، ومنطلقـًا لتسـوية حـدود 

 االسكا من جهة اخر 
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دار تــاريخ مشــروع قنــاة بنامــا بــين دولتــين همــا الواليــات المتحــدة وبريطانيــا، فــإذا مــا      
اســـتقرتا اســـتقر كـــل شـــيء، واذا بقـــى تنافســـهما بـــال حـــل، فلـــن تعـــرف امريكـــا الوســـطى 

عنـــد بعـــض االســـئلة. هـــل انتهـــى التنـــافس  ن تتوقـــفمـــن أالســـالم، ولدراســـة ذلـــك البـــد 
بيلــور فــي التاســع عشــر -امريكــي فــي امريكــا الوســطى بــإبرام معاهــدة كاليتــون-االنكلــو

؟ هــل كانــت هــذه المعاهــدة بدايــة لشــق قنــاة فــي امريكــا الوســطى ام ١٨٥٠مــن نيســان 
ــــة لهــــذه المعاهــــدة؟ ولمــــاذا وأد  ــــة الالحق ــــف نظــــرت االدارات االمريكي ُمعــــرقًال لهــــا؟ كي

بانسيفوت قبل ان تولد؟ ولماذا اختار جـون هـاي -الجمهوريين التوسعيون معاهدة هاي
وزيـــر الخارجيـــة االمريكـــي الشـــيخ هنـــري كـــابوت لـــودج للتفـــاوض مـــع النســـدوان وزيـــر 
الخارجية البريطاني لغـرض صـياغة معاهـدة جديـدة؟ مـا هـي اوجـه التشـابه واالخـتالف 

بانســيفوت الجديــدة؟ مــا هــي نتــائج هــذه -بانســيفوت الملغــاة وهــاي-بــين معاهــدتي هــاي
 امريكية؟-المعاهدة على شق قناة بناما؟ ومن ثم ما اثرها على العالقات االنكلو

امريكــي فــي امريكــا الوســطى، كانــت اولــى الخطــوات التــي  -حيــال النــزاع االنكلــو     
       )Zachary Taylor )0F١ي تـــــايلور ر اتخـــــذتها االدارة الجديـــــدة للـــــوكز برئاســـــة زاكـــــا

) لمعالجــة الوضــع المتــأزم فــي امريكــا الوســطى، ان ١٨٥٠تمــوز  ٩-١٨٤٩آذار  ٤(
وزيرهـا المفـوض فـي نيكـاراغوا، وارسـلت بــدًال  Eligah Hiseاسـتدعت اليـاهو هـايس 

الــذي ســرعان مــا دخــل فــي  Epharm George Squirعنــه ايفــارم جــورج ســكوير 
ر بريطانيـا المفـوض فـي وزيـ Frederik Chatfieldتنـافس حـاد مـع فردريـك جاتفيلـد 

(نيكاراغوا
1F

٢(. 
                                                 

، وعنـد بلوغـه ١٧٨٤تشـرين الثـاين  ٢٤تايلور: الرئيس الثـاين عشـر للواليـات املتحـدة االمريكيـة، ولـد يف فرجينيـا يف  )١(
املعــارك الــيت خاضــها ضــد اهلنــود احلمــر، اصــبح بطــًال وطنيــاً، يف  الثانيــة والعشــرين مــن عمــره التحــق بــاجليش، وشــارك يف

احلرب املكسيكية، عندما متكنـت قواتـه الـيت ال تزيـد عـن مخسـة االف رجـل مـن احـراز النصـر علـى قـوات سـانت البالغـة 
  .١٩٥٠) متوز ٩عشرون الف رجل. ونظراً لشهرته اختاره حزب الوكز ليكون مرشحه ملنصب الرئاسة، تويف يف (

Americana, op.cit, Vol.26, P. 333. 
 
 
(2) Blacke & Bark, op.cit, P. 237.  
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وبغيـــة تفعيـــل جهـــده الشخصـــي بإطـــار مـــنظم، تمكـــن االخيـــر مـــن ايجـــاد احـــزاب      
مؤيدة للوجود البريطاني في غواتيماال وكوستاريكا، وبالمقابـل كـان سـكوبر يعمـل جهـده 

(اليجاد جبهة مؤيدة لالمريكيين
2F

١(. 
ـــــ      ين الدبلوماســـــيين االمريكـــــي كـــــان مـــــن الواضـــــح ان محـــــور الصـــــراع الـــــرئيس ب

والبريطــاني يــدور حــول قنــاة نيكــاراغوا المقترحــة، ويبــدو ان نتــائج التحــرك الدبلوماســي 
االمريكــي قــد اثمــرت بالحصــول علــى امتيــاز مــن الحكومــة النيكاراغويــة فــي شــق قنــاة 

لصـالح احـدى الشـركات  Lack Nicarguemبموازاة نهر سان جـوان والك نيكـارغوم 
ـــين االمريكيـــة. و  ـــدة ب ـــع معاهـــدة جدي ـــم يكتـــف ســـكوير بهـــذا االمتيـــاز، إْذ اشـــفعه بتوقي ل

، نصــت علــى الــدفاع المشــترك عــن ١٨٤٩الواليــات المتحــدة وجمهوريــة نيكــاراغوا عــام 
ــــاة، وســــيادة  ــــة القن ــــات المتحــــدة حيادي ــــرت الوالي ــــاة نيكــــاراغوا المقترحــــة، وأق مشــــروع قن

الــــى انجــــاز التصــــاميم  مريكيــــةنيكــــاراغوا علــــى طــــول القنــــاة، وقــــد ســــارعت الشــــركة اال
(الخاصة بمشروع القناة

3F

٢(. 
إزاء ذلـــك االمتيـــاز وتلـــك المعاهـــدة، قـــام الدبلوماســـي البريطـــاني جاتفيلـــد، بـــإبالغ      

نيكـاراغوا إن الجــزء االســفل مــن نهـر ســان جــوان تــابع الـى المحميــة البريطانيــة (مملكــة 
القنــاة مــن مغبــة الشــروع فــي  ســاحل موســكيتو)، وحــذر الشــركة االمريكيــة المكلفــة بشــق

Pالحفر قبل ان تنال موافقة المحميـة

)
4F

٣(
P ولـم يقـف التنـافس الثنـائي علـى سـان جـوان، إْذ ،

الواقعـة فـي خلـيج فونسـيكا ) Tigerسرعان ما تجاوز نيكاراغوا ليمتد الى جزيـرة تـايكر (
)Fonseca إْذ تمكـــــن ســـــكوير مـــــن اثـــــارة مخـــــاوف حكومـــــة هنـــــدوراس مـــــن مخـــــاطر ،(

البريطانيــة فــي اراضــيها ليقنعهــا بايجــار جزيــرة تــايكر للواليــات المتحــدة لمــدة االطمــاع 
ثمانيــة عشـــر شــهرًا، والســـماح لهــا ببنـــاء قاعـــدة بحريــة فـــي الجزيــرة بإنتظـــار التطـــورات 

Pالمستقبلية

)
5F

٤(
P. 

                                                 
(1) Ibid. 
(2) Allen, op.cit, P. 428. 
(3) Ibid.  
 
 
(4) Stuart, Graham, Latin America and the Carbbeam, (NewYork, 1976), PP. 
101-113.  
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راســل جاتفيلــد مــن جانبــه حكومتــه موضــحًا خطــورة التحركــات االمريكيــة الجديــدة      
ية، وفي الوقت نفسه، وبدون انتظـار رد رؤسـائه، امـر السـفينية على المصالح البريطان

الحربيـــة المرابطـــة فـــي البحـــر الكـــاريبي باالســـتيالء علـــى جزيـــرة تـــايكر، التـــي تعـــد احـــد 
Pاطراف القناة المقترحة من جانب المحيط الهادي

)
6F

١(
P. 

ــًا، وعلــى المســتوى الشــعبي، اثــار االســتيالء البريطــاني علــى جزيــرة تــايك      ر أمريكي
مشاعر الراي العام االمريكي ضد االطماع البريطانية فـي امريكيـا الوسـطى. امـا علـى 
المستوى الحكومي، فنستطيع القـول ان االدارة الجديـدة للـرئيس تـايلور كـان لـديها رغبـة 
في تسوية المشكلة وديًا بـين الـدولتين. وكانـت وجهـة نظـر الـرئيس تجنـب أيـة تعقيـدات 

اة حــرة لكــل الــدول وال تخضــع لســيطرة احــد، إْذ عبــر عــن دوليــة، وكــان يــدعو الــى قنــ
ان المنطقـــة التـــي قـــال: " ١٨٤٩ذلـــك، فـــي رســـالته االولـــى الـــى مجلـــس الشـــيوخ عـــام 

ستمر من خاللها القناة، ينبغي ان ال تكون معرضة ألطماع قـوة اجنبيـة، ينبغـي أن 
واعاقـة مـرور ال تحتل موقعًا يمكنها من ممارسة السـيطرة المـؤثرة فـي تجـارة العـالم 

)P)7F٢"السفن التي تحمل التجارة العالمية
P. 

وفي ضوء هذه السياسة، حاولت االدارة االمريكية الحصول على موافقة بريطانيـا      
إْذ تضمن لكل من الواليات المتحدة وبريطانيا أمن القنـاة في التوصل مع نيكاراغوا، "

)P)8F٣"ولتينعبر القناة المقترحة لكن ال سيطرة منفردة ألي من الد
P. 

ويبــدو ان الــرئيس تــايلور فـــي نهجــِه لهــذه السياســة كـــان يعتقــد انــه بهــذه الطريقـــة      
سوف يحصل من الحكومة البريطانية علـى تبنـي سياسـة جديـدة أقـل تشـددًا فـي امريكـا 
الوســطى، الســيما وان الفكــرة التــي كانــت ســائدة فــي الواليــات المتحــدة وقتــذاك، هــي ان 

Pريكا الوسطى تتمحور في السيطرة على القناة المقترح شقهانيات بريطانيا في ام

)
9F

٤(
P. 

ومـن خـالل نظـرة موضــوعية الـى التركيبـة االجتماعيــة لـإلدارة االمريكيـة، نجــد ان      
غالبيــــة االعضــــاء فيهــــا مــــن رجــــال المــــال، ارتبطــــت مصــــالحهم فــــي التوســــع التجــــاري 

                                                 
(1) Ibid.  
(2) Arias, Hormodio, The Panama Canal, (London, 1910), P. 27.  
(3) Quoted in: Ibid.  
(4)Arias, op.cit, P. 27.   
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)John M.Clayton P)10F١الخارجي، فضًال عن ذلـك، فـأن جـون ام. كاليتـون 
P  الـذي شـغل

)، كـان مـن ١٨٥٠كـانون االول  ٥-١٨٤٩آذار  ٧منصب وزير الخارجية للمدة من (
الوكز الذين اهتموا بتوسيع التجارة الخارجية لبلدهم، وكان يخشـى ان أي حـرب تتـورط 
فيها الواليات المتحـدة مـع بريطانيـا، بسـبب امريكـا الوسـطى، سـوف تكـون وخيمـة علـى 

Pلتفــوق البحــري البريطــانيتجــارة بلــده، بســبب ا

)
11F

٢(
P ثــم تزايــدت مصــالح الواليــات المتحــدة .

بعد اكتشاف الذهب في كاليفورنيا في اثناء المدة المتأخرة من اربعينيـات القـرن التاسـع 
Pعشر، وانتقال االف االمريكيين عبر بنامـا ونيكـاراغوا للوصـول الـى كاليفورنيـا

)
12F

٣(
P دفـع ،

المزمـع شـقها حـرة امـام حركـة المالحـة الدوليـة  كاليتون بأن يـدعو الـى ان تكـون القنـاة
عبرهـــــا، كمـــــا رفـــــض اســـــتالء مملكـــــة ســـــاحل موســـــكيتو علـــــى ســـــان جـــــوان، الن هـــــذا 

Pاالستيالء هو تهديد الستقاللية القناة

)
13F

٤(
P. 

) Abbot Lawrenceوفـــي ضـــوء ذلـــك، ارســـلت االدارة االمريكيـــة ابـــوت لـــورنس(     
لتباحـــث بشــــأن عقــــد معاهــــدة جديــــدة بــــين وزيـــرًا مفوضــــًا للواليــــات المتحــــدة فــــي لنــــدن ل

، بعــث برســالة الــى ١٨٤٩الواليــات المتحــدة وبريطانيــا. وقبيــل وصــوله الــى لنــدن عــام 
ان شــق قنــاة تــربط مــا بــين وزيــر الخارجيــة البريطانيــة اللــورد بالمرســتون، جــاء فيهــا: "

المحيطــين الهــادي واالطلســي ســوف يـــدعم الســالم بــين الواليــات المتحــدة، وبـــين 
)P)14F٥"انيا العظمـى والعـالم بأكملـهبريط

P ،وخـالل محادثـات لـورنس مـع اللـورد بالمرسـتون .
اكـــد االول وجهـــة النظـــر االمريكيـــة الداعيـــة الـــى انســـحاب بريطانيـــا مـــن االمـــاكن التـــي 
احتلتها في امريكا الوسطى، حتى أنه أصر علـى زوال الحمايـة البريطانيـة عـن سـاحل 

ناة وموافقة بريطانيـا علـى جعـل منطقـة القنـاة موسكيتو كشرط ضروري لعقد معاهدة الق
منطقة حرة، مضيفًا ليس من حق أي دولة السـيطرة عليهـا أو القيـام بتحصـينها. وعلـى 

                                                 
، دخل عضوية جملس الشيوخ عن احلزب اجلمهوري الوطين عام ١٧٩٦متوز  ٢٤كاليتون: سياسي امريكي، ولد يف   )٢(

، اعيــد انتخابــه لعضــوية جملــس الشــيوخ عــام ١٨٣٨-١٨٣٦، شــغل منصــب رئــيس احملكمــة العليــا بــني االعــوام ١٨٢٨
 . ينظر:١٨٥٦تشرين الثاين  ٩ يف عن الوكز، شغل منصب وزارة اخلارجية خالل فرتة رئاسة تايلور. تويف ١٨٤٥

Johnson, op.cit, P.487. 
(2) Blacke & Bark, op.cit, P. 236.  
(3) Walter, Lafeber, The Panama Canal, (Oxford University Press, 1973), P. 12. 
(4) Blacke & Bark, op.cit, P. 236. 
(5) Allen, op.cit, P. 415.  
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الـرغم مــن تأييــد بالمرســتون لفكــرة كاليتــون بجعــل القنــاة منطقــة مــرور حــرة، وتأكيــده ان 
ور، إال انـه فـي بالده لن تستغل وجودهـا ونفوذهـا فـي امريكـا للسـيطرة علـى طريـق العبـ

الوقت نفسه رفض تخلي بريطانيا عن حمايتها لمملكـة سـاحل موسـكيتو، وازاء الـرفض 
امريكيـة بشـأن عقـد معاهـدة القنـاة وصـلت الـى طريـق -االخير فإن المفاوضات االنكلو

Pمسدود

)
15F

١(
P. 

يبــدو، ان مــن االســباب المباشــرة لفشــل مباحثــات ابــرام معاهــدة بــين الطــرفين، ان      
المتحــدة ارادت مــن خــالل هــذه المفاوضــات ايصــال فكــرة ضــرورة االنســحاب  الواليــات

البريطــــاني مــــن امريكــــا الوســــطى، امــــا بريطانيــــا فقــــد ارادت مــــن الواليــــات المتحــــدة أن 
 تحافظ على الوضع الراهن وان تتقبل الوجود في امريكا الوسطى.

ــــ      ى ومهمــــا يكــــن مــــن امــــر، فبعــــد مــــرور عــــدة اشــــهر جــــدد كاليتــــون عرضــــه عل
بالمرســـــتون بضـــــرورة عقـــــد معاهـــــدة علـــــى وفـــــق مقترحاتـــــه الســـــابقة، إال أن الخارجيـــــة 

Pالبريطانية لم تبد استعدادًا لذلك وفضلت تشديد قبضتها في امريكا الوسطى

)
16F

٢(
P. 

Pكان امام كاليتون معاهدتين     

)
17F

٣(
P وكان عليـه ان يتخـذ قـرارًا بارسـالها، الـى الـرئيس ،

كاليتـون لـم يهـدد البريطـانيين بإرسـال المعاهـدات ليعرضهما على الكونغرس، غيـر ان 
الــى الـــرئيس والكـــونغرس االمــريكيين للمصـــادقة عليهـــا فحســب، بـــل اخبـــرهم ان بعـــض 
جمهوريات امريكا الوسطى قد قدمت طلبات بالحاقها بالواليات المتحدة قبـل ذلـك، وان 

االدعـــاء االدارة االمريكيـــة تفكـــر فـــي هـــذا الخيـــار. وبغـــض النظـــر عـــن مصـــداقية هـــذا 
االمريكـــــي، إال ان تأثيراتـــــه فـــــي الجانـــــب اآلخـــــر كانـــــت فوريـــــة إْذ ســـــرعان مـــــا ارســـــل 

بوصـفه سـفيرًا فـي واشـنطن وقـد كلـف  Henry Bulwerبالمرستون، السير هنري بيلـور 
رســميًا مــن قبــل حكومتــه بالســعي البــرام معاهــدة مــع الواليــات المتحــدة بخصــوص شــق 

لمرســــتون احــــس بمــــدى التــــوتر القــــائم عقــــب قنــــاة فــــي امريكــــا الوســــطى. ويبــــدو أن با
االحـتالل البريطـاني لجزيـرة تـايكر، لـذا مـنح صـالحيات كاملـة الـى سـفيره فـي واشــنطن 

                                                 
(1) Blacke & Barck, op.cit, P. 26. 
(2) Ibid. 

 أي معاهدتا هايس وسكوير )٤(
 للتفاصيل عن هاتني املعاهدتني:

Allen, op.cit, P. 415. 



 امريكي في المحيط الهادي-النكلوالفصل السادس                               نهايات التنافس ا

 ۳۸٤ 

لغرض عقد معاهدة. وبعـد مباحثـات مطولـة بـين كاليتـون مـن جهـة وبـين السـير بيلـور 
 مــن الجهــة االخــرى، ادرك الســير بيلــور ســهولة التعامــل مــع وزيــر الخارجيــة االمريكــي،
بعـــد ان عبـــر الســـفير البريطـــاني عـــن شـــكوك بالمرســـتون مـــن خطـــط الواليـــات المتحـــدة 
حيــــال جــــزر بــــّي، إال ان كاليتــــون هــــدأ مخــــاوف بيلــــور عنــــدما اوضــــح لــــه ان االدارة 
االمريكيــة ليســت لهــا ادنــى رغبــة فــي احــتالل أي مــن هــذه الجــزر، هــذا بالنســبة للشــك 

فأنــه كــان يخشــى ان تســتغل الواليــات  االول، امــا الشــك الثــاني فــي مخيلــة بالمرســتون،
Pالمتحدة هذه المعاهدة الحتالل بيلز

)
18F

١(
P. 

ـــات المتحـــدة مـــن جانبهـــا ان طـــرح هـــذه المخـــاوف او الشـــكوك هـــو       أدركـــت الوالي
Pمجرد محاولة بريطانية لتأكيد مطالبها في جزر بّي وهندوراس

)
19F

٢(
P. 

يتــردد فــي اخبــار  وبصــرف النظــر عــن هــذه الحجــج، وبــالرغم مــن ان كاليتــون لــم     
الســفير البريطــاني بعــدم رغبتــه فــي المصــادقة علــى فقــرة عــدم الســيطرة المشــتركة علــى 

١٨٥٠Pالقناة إال ان الطرفين قد وقعا معاهدة في التاسع عشر من نيسان 

)
20F

٣(
P. 

 ويمكن ايجاز اهم البنود التي احتوتها هذه المعاهدة بما يأتي:     
نهمــا بالحصــول علــى الســيطرة المنفــردة علــى القنــاة تتعهــد الــدولتان أال تقــوم أي م     

المقترح شقها، بل تكون القنـاة تحـت الحمايـة المشـتركة للـدولتين وفقـًا للبنـد االول، فيمـا 
نــص البنــد الثــاني علــى ان االســاطيل التــي تجتــاز جانــب القنــاة، لكلتــا الــدولتين، ســوف 

حصـــار، او االســـر، او يـــتم اســـتثناؤها فـــي حالـــة نشـــوب الحـــرب بـــين الـــدولتين، مـــن ال
االعتقــال، ألي مــن الطــرفين، علــى أن يراعــي هــذا الــنص، الــى حــد مــا، المســافة بــين 
مدخل ومخرج القناة. وتلتزم الدولتان بضمان حيـاد وأمـن القنـاة وسـالمة المالحـة فيهـا، 
ـــاة، تضـــطلع بهـــا االدارة االمريكيـــة،  ـــذين يقومـــون بشـــق القن ـــة االشـــخاص، ال وان حماي

يطانيــة، منــذ الشــروع فــي شــق القنــاة ولحــين اتمــام شــقها علــى وفــق البنــد والحكومــة البر 

                                                 
(1) Blacke & Barck, op.cit, P. 236.  
(2) Allen, op.cit, PP. 429-430. 
(3) Rose, J.Hooand., The Cambridge History of British Empire, Vol.2, 
(Cambridge University Press, 1956), P. 339. 
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الثالــــث، فيمــــا يشــــير البنــــد الرابــــع الــــى تعهــــد الــــدولتين باســــتخدام نفوذهمــــا للتــــأثير فــــي 
جمهوريــات امريكـــا الوســطى، لغـــرض تســـهيل مشــروع شـــق قنـــاة فــي امريكـــا الوســـطى، 

بنـــد الخـــامس علـــى تعهـــد واقامـــة مينـــاء حـــره علـــى جانـــب مـــن جانبيهـــا، فيمـــا يـــنص ال
الــدولتين أن ال تقــوم أي منهمــا بتحصــينات فــي امريكــا الوســطى او بمحاولــة اســتعمار 
أو احتالل أو ضم أو ممارسة أي مظهر مـن مظـاهر السـيادة علـى أي جـزء بالمنطقـة 

Pاو بالحصول على امتياز فيها ينفرد احدهما فيها من دون اآلخر

)
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١(
P. 

ن القــول، إن البنــد االول، كــان اهــم بنــود المعاهــدة، إْذ تأسيســًا علــى مــا تقــدم، يمكــ     
ــــى القنــــاة  ــــة ســــيطرة عل ــــى اي ــــا عل ــــات المتحــــدة أو بريطاني إشــــترط عــــدم حصــــول الوالي
المقترحة، هذا الشرط ثبت بعد سنوات قليلة انه العائق االبرز في منع انجاز شق قنـاة 

 في امريكا الوسطى.
نهــــا دون حــــافز لشــــق قنــــاة فــــي امريكــــا كــــان مــــن الواضــــح ان بريطانيــــا بــــدت وكأ     

الوسطى، النها اعتقدت انه تحت أي ظرف سوف لن تسمح لها الواليات المتحدة بـأن 
تكـــون القنـــاة تحـــت مســـؤوليتها، إْذ تبـــين بشـــكل جلـــي، ان الرغبـــة البريطانيـــة اصـــبحت 
تكمــن فــي كيفيــة منــع الواليــات المتحــدة مــن الســيطرة المنفــردة علــى القنــاة المزمــع شــقها 
ونجحــت فــي ذلــك خــالل مــدة جــاوزت النصــف قــرن، والــراجح، ان هــذا التأجيــل كانــت 
تتطلـــع اليـــه بريطانيـــا بـــدون تحفـــظ، حتـــى ان احـــد المـــؤرخين، وصـــف سياســـة بريطانيـــا 

عـدم اسـتعمال الشـيء خالل العقود الخمسـة التـي عاشـتها هـذه المعاهـدة بأنهـا كانـت "
)P)22F٢"وعدم جعل االخرين يستعملوه

P. 
بيلــور -اليــات المتحــدة، فــاذا كــان عليهــا شــق قنــاة بموجــب معاهــدة كاليتــونامــا الو      

فأنهـــا ســـوف تتحمـــل الكلـــف الماديـــة مـــع ســـيطرة بريطانيـــا علـــى القنـــاة بصـــورة مســـاوية 

                                                 
(1) Clayton-Bulwer Treaty (1850), Gambone, op.cit, Doc.No-26, PP.76-79; 
Clayton-Bulwer Treaty (1850), Plumb, op.cit, PP.565-567. 
 
 
  
(2) Blacke & Barck, op.cit, P.236. 



 امريكي في المحيط الهادي-النكلوالفصل السادس                               نهايات التنافس ا

 ۳۸٦ 

Pلســيطرة الواليــات المتحــدة وهــذا مــا ترفضــه تمامــاً 

)
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١(
P وعليــه يبــدو واضــحًا ان مســوغات ،

 التأجيل كانت متوافرة للطرفين.
نــد الرابــع مــن المعاهــدة، فــيمكن وصــفه بأنــه اكثــر البنــود إثــارة للجــدل بــين امــا الب     

الدولتين، فقد اثيرت حوله، بعد التوقيع على المعاهدة تسـاؤالت عـدة، منهـا علـى سـبيل 
المثــال ال الحصــر: مــن هــي امريكــا الوســطى؟ ومــن هــي دولهــا؟ وهــل تتضــمن بيليــز 

لتنفيــذ ام تبقـــى حبــرًا علـــى ورق؟ وجــزر بـــّي؟ وهــل تـــدخل تعهــدات بريطانيـــا فــي حيـــز ا
وهــل معنــى ذلـــك ان علــى البريطـــانيين ان يتخلــوا عــن المواقـــع التــي كـــانوا قــد احتلوهـــا 
خـــالل الســـنوات االخيـــرة علـــى ســـاحل موســـكيتو وعلـــى بيليـــز وعلـــى جـــز بـــّي؟ ان هـــذه 
النقطة تؤكد بوضوح حدة التنافس بين الـدولتين فـي امريكـا الوسـطى، فمنطقيـًا، ان كـل 

 حاول تأمين مصالحه في المنطقة.طرف ي
وكـــــان علـــــى ادارة الـــــرئيس تـــــايلور ووزيـــــر خارجيتـــــه كاليتـــــون اقنـــــاع الكـــــونغرس      

االمريكـــي بهـــذه المعاهـــدة، والســـيما ان االغلبيـــة فـــي مجلـــس الشـــيوخ االمريكـــي كانـــت 
) عــن .William Rللحــزب الــديمقراطي المنــافس، ويمكــن وصــف موقــف وليــام آر. (

زعـــيم االغلبيـــة الديمقراطيـــة فـــي مجلـــس الشـــيوخ، كـــان مـــؤثرًا فـــي اقـــرار واليـــة االبامـــا و 
المعاهـدة، فـاألخير قـد أيـد تمامـًا هـذه المعاهـدة، ألنـه عـّدها نصـرًا لمبـدأ مـونرو، طالمــا 
ان هذه المعاهدة (حسب اعتقاده) ستكون لها نتائج في تخلـي بريطانيـا عـن موسـكيتو، 

Pامريكا الوسطىوانها ستضع حدًا للتغلغل البريطاني في 

)
24F

٢(
P وعلى الرغم مـن ذلـك بـأن .

ــــديمقراطيين مثــــل ســــتيفن دوكــــالس    هــــذا ال يمنــــع مــــن معارضــــة عــــدد مــــن الشــــيوخ ال
)Steph Douglas عـــن واليـــة الينـــوي. ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فـــإن المعاهـــدة ُأقـــرت (

بأغلبيـــة اثنـــين واربعـــين صـــوتًا مقابـــل احـــد عشـــر صـــوتًا فـــي الرابـــع مـــن حزيـــران عـــام 
١٨٥٠P

)
25F

٣(
P. 

بيلـــور، كـــان البدايـــة ولـــيس -ومـــن ثـــم نســـتطيع القـــول، ان ابـــرام معاهـــدة كاليتـــون     
امريكـــي مـــرة ُأخـــرى، فبعـــد مـــدة زمنيـــة -النهايـــة كمـــا تصـــور بعضـــهم، للتنـــافس االنكلـــو

قصيرة، بررت بريطانيا خشيتها من المعاهدة إذ انها كانت تتخوف من ان تستغل هـذه 
                                                 

(1) Bemis, op.cit, P.252.  
(2) Blake & Barck, op.cit, P. 237.  
(3)Blake & Barck, op.cit, P. 237. 
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نــاطق فــي امريكــا الوســطى، لــذلك صــرح بيلــور قــائًال: المعاهــدة ألنهــاء احتاللهــا لعــدة م
ان بريطانيا العظمى لم تفهم بنود المعاهدة الجديدة بالشكل المطلـق خاصـة مسـألة "

)P)26F١"تطبيقهـا علــى مســتعمرة صــاحبة الجاللــة فــي هنـدوراس والــبالد التابعــة لهــا
P وقــد .

لجـزر الصـغيرة ان المفاوضين لـم يناقشـوا فعـًال مسـألة هنـدوراس وااجاب كاليتون: "
)P)27F٢"التي تعرف بالتوابع

P. 
ومـــوجز القـــول، نســـتطيع وصـــف موقـــف الحكومـــة البريطانيـــة مـــن المعاهـــدة وفـــي      

ضوء تصـريح سـفيرها، ان بريطانيـا تـرى نفسـها ملزمـة فـي التنفيـذ بمسـألة عـدم احـتالل 
اراٍض جديـــدة فـــي امريكـــا الوســـطى، غيـــر ان المعاهـــدة ال تجبرهـــا علـــى التنـــازل عمـــا 

لتــه ســابقًا فيمــا يخــص ســاحل موســكيتو وجــزر بــّي وجزيــرة تــايكر. ان هــذا الموقــف احت
البريطــــاني قــــد عدتــــه الواليــــات المتحــــدة مخالفــــًا لــــروح المعاهــــدة، وان لــــم يكــــن مخالفــــًا 

Pلنصها

)
28F

٣(
P. 

وتأسيســـًا علـــى مـــا تقـــدم، نتجـــت معارضـــة شـــديدة فـــي اوســـاط عـــدة فـــي الواليـــات      
الكثــر اصــرارًا علــى الغــاء هــذه المعاهــدة، والســيما المتحــدة، واصــبحت هــذه االصــوات ا

بعــد صــدور مرســوم ملكــي بريطــاني أقــرَّ تابعيــة جــزر بــّي للتــاج البريطــاني فــي تمــوز 
، ممــا اثــار عــددًا مــن االحتجاجــات داخــل الكــونغرس االمريكــي، ودفــع بــاالدارة ١٨٥٢

وم، مســوغة االمريكيــة الــى تقــديم المــذكرات الدبلوماســية لمعارضــة مــا قضــى بــه المرســ
Pبيلور-ذلك تناقضه مع مبدأ مونروونصوص معاهدة كاليتون

)
29F

٤(
P. 

                                                 
(1)Bemis, op.cit, P.252.   

 من اجلدير بالذكر ان بريطانيا قصدت بالتوابع جزر ّيب.  )٣(
Blake & Barck, op.cit, P. 237. 

 .٥٧-٤٥، ص ص١٩٦٥، ٢مالك جرب، االمربيالية االمريكية وقناة بنما، جملة السياسة الدولية، مؤسسة االهرام، القاهرة، العدد  ) ٤(
 
 
 

(4) Arias, op.cit, P. 30.  



 امريكي في المحيط الهادي-النكلوالفصل السادس                               نهايات التنافس ا

 ۳۸۸ 

ـــب الـــرئيس االمريكـــي فـــرانكلين بيـــرس (      )Franklin Pierce(P)30F١وقـــد طل
P )آذار  ٤

مــــن بريطانيــــا الموافقــــة علــــى الغــــاء  ١٨٥٤) فــــي اوائــــل عــــام ١٨٥٧آذار  ٤-١٨٥٣
طانيــة مــن االمــاكن المعاهــدة، او البحــث عــن مخــرج بخصــوص انســحاب القــوات البري

Pلتي احتلتها في امريكا الوسطىا

)
31F

٢(
P. 

 ١٨٥٤وفي غضون ذلك، وقعت حادثة خطيرة فـي كـري تـاون فـي شـهر حزيـران      
الـوزير االمريكـي المفـوض فـي نيكـاراغوا  Solon Borlandعنـدما كـان سـولون بورالنـد 

رأسـه في طريق عودته الـى بـالده عـن طريـق مينـاء كـري تـاون، تعـرض الـى الضـرب ب
بواســــطة قنينـــــة فــــي اثنـــــاء اشـــــتبكات وقعــــت بـــــين الســـــكان المحليــــين بســـــبب خالفـــــات 

Pحزبية

)
32F

٣(
P. 

ـــــة       ـــــرئيس بيـــــرس الســـــفينة الحربيـــــة االمريكي ـــــداء ارســـــل ال وفـــــي ضـــــوء هـــــذا االعت
يــو.اس.اس. ســيان الــى المينــاء مطالبــًا الحكومــة البريطانيــة بصــفتها صــاحبة الســلطة 

ــــذار، ولمــــا التزمــــت الحكومــــة  ــــة باالعت ــــة بالصــــمت، قامــــت الســــفينة االمريكي البريطاني
، بعـــد ان اعطـــى لســـكانها وقـــت ١٨٥٤بقصـــف المدينـــة فـــي الثالـــث عشـــر مـــن تمـــوز 

Pلألخالء واالنسحاب من المدينة الى اماكن اخرى

)
33F

٤(
P. 

امــــا موقــــف الحكومــــة البريطانيــــة ازاء هــــذا القصــــف فقــــد طالبــــت بتعــــويض مــــن      
نــاء، وبمــا انهــا لــم تحصــل علــى ايــة اجابــة فقــد االضــرار الماديــة التــي لحقــت فــي المي
Pهددت بالحرب على الواليات المتحدة

)
34F

٥(
P. 

                                                 
، ١٨٠٤بـــع عشــر للواليـــات املتحــدة، ولــد يف نيوهامشـــري يف الثالــث والعشـــرين مــن تشـــرين االول بــريس: الــرئيس الرا )١(

املكســـيكية  -، شـــارك يف احلـــرب االمريكيـــة١٨٣٧، وعضـــواً يف جملـــس الشـــيوخ ١٨٣٢انتخـــب عضـــواً يف جملـــس النـــواب 
 . ينظر:١٨٦٩تشرين االول  ٨كقائد فرقة برتبة عميد، فاز يف االنتخابات الرئاسية عن احلزب اجلمهوري، تويف يف 

 .٨٣-٨٠)، ص١٩٦٤مكسيم أ. أرمريوسرت، رؤساء الواليات املتحدة، (بريوت، 
(2) Arias, op.cit, P. 30.  
(3) Morison, op.cit, P. 580. 
(4) Ibid. 
 
 
 
 
 
(5)Morison, op.cit, P. 580. 



 امريكي في المحيط الهادي-النكلوالفصل السادس                               نهايات التنافس ا

 ۳۸۹ 

لعلنـــا ال نجـــافي الحقيقـــة بـــالقول، ان هـــذه الحادثـــة كانـــت تتعـــارض مـــع نصـــوص      
بيلور فيما يخص امر القناة المقترحة، النها كـادت ان تشـعل الحـرب -معاهدة كاليتون

 بين الدولتين.
التــداعيات، طلبــت الواليــات المتحــدة مــن بريطانيــا عقــد معاهــدة وفــي ضــوء هــذه      

تحـــل محـــل المعاهـــدة الســـابقة، اقترحـــت فيهـــا تخلـــي بريطانيـــا عـــن  ١٨٥٦جديـــدة عـــام 
حمايتهــا لمملكــة ســاحل موســكيتو مقابــل موافقــة الواليــات المتحــدة علــى حمايــة بريطانيــا 

Pلجزر بيّ 

)
35F

١(
P. 

تمامـــًا فـــي اقنــــاع بريطانيـــا بجـــدوى هــــذه ويبـــدو ان الواليـــات المتحـــدة قــــد اخفقـــت      
ـــرام معاهـــدة مشـــابهة لســـابقتها، إال ان هـــذه  ١٨٥٧المعاهـــدة، لتتكـــرر عـــام  ـــة اب محاول

Pالمحاولة قد أخفقت هي األخرى

)
36F

٢(
P. 

وفي غضون ذلك دعت بريطانيا الواليات المتحدة الى قبول مبدأ التحكيم في كـل      
ين، إْذ ترافقــت هــذه الــدعوة مــع وصــول مــا يتعلــق بالخالفــات التــي تحصــل بــين الــدولت

الـرئيس بوشــنان الــى ســدة الحكـم بعــد ترشــيح الــديمقراطيين لـه، وقــد تبنــى دعــوات حزبــه 
بيلـــور رافضـــًا دعـــوة التحكـــيم، وطالبـــًا مـــن بريطانيـــا -بضـــرورة الغـــاء معاهـــدة كاليتـــون
Pاالنصراف عن امريكا الوسطى

)
37F

٣(
P. 

يكيــة علــى وفــق هــذه الظــروف تســير امر -كــان مــن الواضــح ان العالقــات االنكلــو     
وزيـــــر  Cramptonنحــــو األســــوء، إْذ ســــارعت الخارجيــــة االمريكيــــة بــــابالغ كرامبتــــون 

بريطانيا المفوض في واشنطن عـدم رغبتهـا بالتعامـل الدبلوماسـي معـه، وعدتـه شخصـًا 
غيــر مرغــوب بــه علــى االراضــي االمريكيــة، فغــادر واشــنطن عائــدًا الــى بــالده. وعلــى 

لــــك، فــــأن االمــــر لــــم يصــــل الــــى حــــد تعليــــق العالقــــات الدبلوماســــية بــــين الــــرغم مــــن ذ
الدولتين، فقد بعثت وزارة الخارجية االمريكية برقية الـى اللـورد بالمرسـتون، اعلنـت عـن 
رغبتهــا فــي تطــوير العالقــات الدبلوماســية بــين البلــدين طالبــة فــي الوقــت نفســه ضــرورة 

Pا المفوض ازاء بالدهاتعويض الحكومة االمريكية عن سوء تصرف وزيره

)
38F

٤(
P. 

                                                 
(1) Stuart., op.cit, PP. 101-113.  
(2) Ibid.  
(3) Allen, op.cit, PP. 439-440. 
(4) Palmerston, Speech on Relation with United States, Plumb, op.cit, P. 468. 
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وعلى الرغم مـن ان الحكومـة البريطانيـة لـم تعامـل الـوزير االمريكـي المفـوض فـي      
لندن بالمثل، ولم تعلق االتصال الدبلوماسي معه وقدمت اعتذارها لتصـرف كرامبتـون، 
إال انها [الحكومة البريطانية] قد أمرت بارسـال اسـطول بحـري الـى السـواحل الكاريبيـة، 
وعنـــدما استفســـر اللـــورد رســـل مـــن اللـــورد بالمرســـتون فـــي الســـادس عشـــر مـــن حزيـــران 

فــي مجلــس العمــوم البريطــاني عــن التعليمــات التــي اعطتهــا حكومتــه الــى قائــد  ١٨٥٦
بإمكـاني أن أؤكـد لزميلـي والـى المجلـس بـأن االسطول، اجاب رئـيس الـوزراء قـائًال: "

يمكـن ان يـؤدي الـى التصـادم، حكومة صاحبة الجاللة تسـعى الـى تجنـب أي شـيء 
كمــا ان المعلومــات التــي اعطيــت الــى قائــد االســطول تتعلــق بمســألة رعايــة وحمايــة 
المصالح والرعايا البريطانيين، وكذلك االمالك البريطانية، لذا فهذه المعلومات لـيس 
فيها ما يؤدي الى التصادم مع االسطول االمريكي، وبالتأكيد نحن لم نجهـل التفكيـر 

ن قوتنا البحرية، وباألخـذ فـي بالحسـبان عالقتنـا مـع قـوة بحريـة كبيـرة، ينبغـي في إ
أن تكون فـي مركـز او موقـع ان ال تكـون مسـؤولة او عرضـة ألي كارثـة، كمـا نـرى 

)P)39F١"بأن اسطولنا ينبغي ان يبقى قوياً 
P. 

وحينما سئل بالمرستون عن موقف حكومته تجاه احـداث امريكـا الوسـطى، اكتفـى      
بشأن المسألة المتعلقـة بأمريكـا الوسـطى، أنـا متأكـد بـأن المجلـس ال يحبـذ : "بالقول

)P)40F٢"في الوقت الحالي التعمق في التفاصيل
P. 

وعبــر بالمرســتون عــن أســفه للتــوتر القــائم بــين الــدولتين بســبب تقــاطع مصــالحهما      
و اعبر عن رأي في ان الشيء الباعث لألسف، هـفي منطقة امريكا الوسطى قائًال: "

ـــداء  ـــد الع ـــد تول ـــا ان هـــذه المصـــالح ق ـــدين مصـــالح مشـــتركة، ربم ـــان ألي بل اذا ك
)P)41F٣"والضغينة

P. 
واختــتم بالمرســتون حديثــه فــي مجلــس العمــوم البريطــاني بأنــه ردَّ علــى التهديــدات      

اذا فرضت الحرب علينـا، االمريكية ضد الوجود البريطاني في امريكا الوسطى قـائًال: "

                                                 
(1) Ibid, PP. 468-470.  
(2) Ibid.  
(3) Palmerston on the difficulties of recisting the expansion of the United States 
in Centeral America, 31 December 1857, Bourne, The Foreign Policy, Vol.2, 
Doc.No-65, PP. 334-336. 
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واالسـتعداد مـا يجعلنـا نتعامـل مـع المسـألة بكـل هـدوء بعيـد عـن  فأن لدينا من القوة
التطــرف ودون أي انتقــاص مــن كرامتنــا بوصــفها احــد المســائل المهمــة التــي تّكــون 

)P)42F١"العالقة ما بين هذه االمبراطورة وأي دولة اجنبية
P. 

-امـــا موقـــف المعارضـــة البريطانيـــة حيـــال الوضـــع المتـــأزم فـــي العالقـــات االنكلـــو     
كية فقد انتقد بنجامين درزائيلي زعيم  حزب المحافظين، في حديث لـه فـي مجلـس امري

بــأن بــالقول: " Marcyالعمــوم البريطــاني الــوزير االمريكــي المفــوض فــي لنــدن مارســي 
)P)43F٢"سياسة رئيسه بيرس مبنيـة علـى أسـاس مبـدأ مـونرو

Pن . فعلـق درزائيلـي قـائًال: "إ
المتحـدة ال يناسـب العصـر الـذي تعـيش مبدأ مـونرو مـع احترامـي لحكومـة الواليـات 

فيـه، فتطــور وســائل االتصــاالت مــا بــين اوروبـا والواليــات المتحــدة، قــد جعــل الــدول 
كأنها ضمن عائلة واحدة، وان مبدأ مـونرو بـدًال مـن ان يوسـع ويطـور العالقـات مـا 
بــين نصــفي الكــرة االضــية ســيقوم بتحديــدها وهــذا النظــام ال يمكــن اتباعــه فــي هــذا 

)P)44F٣"العصر
P. 

كمــا طلــب مــن الحكومــة البريطانيــة، أن ال تنظــر الــى التوســع االمريكــي قبــل عــدة      
ســــنوات فــــي كاليفورنيــــا بنظــــرة غيــــرة او حســــد، ألن ذلــــك ســــيولد سياســــة عدائيــــة بــــين 

Pالطرفين

)
45F

٤(
P وطالب بأن تتخذ بريطانيا سياسة جديدة تجاه الواليـات المتحـدة ألنـه بـرأي .

ـــي، عـــاجًال أم آجـــًال  ـــة لـــإلدارة االمريكيـــة، مؤكـــدًا وجهـــة نظـــره دزرائيل ينبغـــي مـــنح الثق
ن للواليـات المتحــدة الحـق الكامـل فــي مـا تنــوي الحصـول عليــه، لكـن مــن بـالقول: "إ

دون ان تســـبب أي أذى الوروبـــا بصـــورة عامـــة وبريطانيـــا بصـــورة خاصـــة، وعلـــى 
ا علــى الحكومــة البريطانيــة افهــام االمــريكيين، بــأن جميــع المشــاريع التــي اقترحوهــ

بريطانيا ينبغي انجازها من خالل االيمان الكامل بمبادئ القانون الدولي التـي تسـير 
عليه الدول المتحضرة، وتلقى تأييدًا ودعمًا من هذه الدول، بدًال من التـبجح والقـول 
بأن عظمتهم مبنية باالعتماد على مبدأ مونرو الـذي هـو مبـدأ العزلـة، وكـذلك يجـب 

                                                 
(1) Quoted in: Ibid. 
(2) Quoted in: Disraeli, Speech on Relation of United States, Plumb, op.cit, PP. 
470-473.  
(3) Quoted in: Ibid. 
(4) Ibid. 
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روبا العام وأن يسمحوا بأن يكـون مصـيرهم محـددًا علـى وفـق االذعان الى قانون أو 
)P)46F١"المبادئ الرفيعة التي تتبعها جميع الدول االوروبية

P. 
أمـــا الجانـــب االمريكـــي، فقـــد طالـــب الـــرئيس بوشـــنان فـــي رســـالة لـــه الـــى مجلـــس      

إن المســألة االكثــر حكمــة ســيكون ابطالهــا [معاهــدة قــائًال: " ١٨٥٧الشــيوخ فــي عــام 
)P)47F٢"بيلور] بوساطة الموافقة الثنائية للبلدين وابقاء الوضع الراهن-نكاليتو

P. 
ومهما يكن من أمر، وعلى الرغم من رفـض الجانـب البريطـاني إللغـاء المعاهـدة،      

 ١٨٥٧إال أنهـــا أرســـلت مبعوثـــًا خاصـــًا فـــي امريكـــا الوســـطى، بدرجـــة ســـفير فـــي عـــام 
ات المختلفـــة للـــتخلص مـــن فـــي اطـــار التفـــاوض مـــع الجمهوريـــ Wykeويـــدعى وايكـــي 

بيلـور. لقـد تمكـن وايكـي مـن عقـد -التناقضات التي برزت عقب توقيع معاهدة كاليتون
سلســـــلة معاهـــــدات مـــــع جمهوريـــــات امريكـــــا الوســـــطى، المعاهـــــدة االولـــــى، كانـــــت مـــــع 
جمهورية هندوراس وفيها تنازلت بريطانيا عن جزر بّي وتـايكر، مقابـل تعهـد هنـدوراس 

لة أخرى باالستيالء على هـذه الجـزر، امـا المباحثـات التـي جـرت بعدم السماح ألي دو 
ـــد اســـفرت عـــن معاهـــدة  التـــي بموجبهـــا  ١٨٥٩بـــين وايكـــي وبـــين حكومـــة نيكـــاراغوا فق

تنازلــت بريطانيــا عــن حمايتهــا لمملكــة ســاحل موســكيتو وضــمها الــى نيكــاراغوا مقابــل 
بريطانيــة. غيــر ان المعاهــدة التــزام نيكــاراغوا بإبقــاء مينــاء كــري تــاون مفتوحــًا للتجــارة ال

Pقد أكدت حقوق بريطانيا على بيليز ١٨٥٩الغواتيمالية عام -البريطانية

)
48F

٣(
P. 

-وفــي ضــوء تلــك المعاهــدات، بــدا إن الصــعوبات التــي اكتنفــت العالقــات االنكلــو     
امريكيــة قــد قاربــت نهايتهــا، حتــى ان الــرئيس بوشــنان قــد اعلــن فــي رســالة وجههــا الــى 

ن عالقاتنــا مــع بريطانيــا العظمــى اتســمت بصــيغة الصــداقة، يهــا: "إالكــونغرس جــاء ف
وان الرسائل المتبادلة بـين الحكـومتين، والتـي كانـت علـى فتـرات مختلفـة تحمـل فـي 

بيلـور قـد -طياتها نوعًا مـن التهديـد بسـبب التفسـيرات المتناقضـة لمعاهـدة كاليتـون
ــة عــن رضــا واســتقرار الطــرفين ــي النهاي )P)49F٤"أثمــرت ف

Pن الشــعبين قــائًال: "إ . واضــاف

                                                 
(1)Disraeli, Speech on Relation with the United States, Plumb, op.cit,P. 471.   
(2) Black & Bark, op.cit, P. 239. 
(3) Bemis, op.cit, P. 252. 
(4)Black & Bark, op.cit, P. 237 
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االمريكـــي والبريطـــاني لهـــم مبادؤهمـــا واهتماماتهمـــا فيمـــا يخـــص العالقـــات فيمـــا 
)P)50F١"بينهما

P. 
 ١٦-١٨٥٧آذار  ٦( Lewis Cassامــا وزيــر الخارجيــة االمريكــي لــويس كــاس      

)51F٢(P"بيلور-لتقيد بشروط معاهدة كاليتوناوعد ) فقد "١٨٦٠كانون االول 
P. 

كــن عــد دعــوات االدارات االمريكيــة الديمقراطيــة بإلغــاء معاهــدة ومــوجز القــول، يم     
بيلــور تحــت دعــوى تناقضــها مــع مبــدأ مــونرو، دافعــًا قويــًا ال يمكــن تجاهلــه -كاليتــون

لقـــرار بريطانيـــا فـــي التخلـــي عـــن حمايـــة مملكـــة ســـاحل موســـكيتو واحـــتالل جزيـــرة بـــّي، 
ى، اختفـــت االصـــوات وبمجـــرد عقـــد بريطانيـــا للمعاهـــدات مـــع جمهوريـــة امريكـــا الوســـط

 بيلور.-المنادية بالغاء معاهدة كاليتون
يمهــا. فعلــى و هميــة التاريخيــة لهــذه المعاهــدة، فقــد اختلــف المؤرخــون فــي تقألامــا ا     

الـــرغم مـــن إن المـــؤرخين االمـــريكيين علقـــوا علـــى هـــذه المعاهـــدة اهميـــة كبـــرى، فمـــثًال 
ثـل نصـرًا لدبلوماسـية الواليـات تموالتـر هـذه المعاهـدة بأنهـا: "االمريكـي يصف المؤرخ 

المتحــدة االمريكيــة، فقــد منعــت حربــًا وشــيكة مــع القــوة االكبــر فــي العــالم، وجعلــت 
الواليات المتحدة شريكًا متساويًا في أي مشروع لشق قناة، واألهـم مـن ذلـك اعطـت 
واشنطن الوقت الكافي لحل المشاكل الداخلية المتعلقة بالرق، كما مـنح لهـا المجـال 

ير قوتها العسكرية، لتصبح قـوة كبـرى فـي البحـر الكـاريبي، الـى درجـة تجعلهـا لتطو 
)P)52F٣"هقادرة في يـوم مـا علـى ازاحـة بريطانيـا العظمـى وشـق القنـاة بمفـرد

P امـا هيربـت .
ــات المتحــدة مــن هيرنــك، فقــد علــق علــى المعاهــدة قــائًال: " ان المعاهــدة منعــت الوالي

واثبتــت ان هنــاك قــوتين ترغبــان فــي  يــدها فــي الكــاريبي وامريكــا الوســطى، اطــالق
ـــاة مســـتقبلية ـــى أيـــة قن )P)53F٤"قضـــية الســـيطرة عل

P فيمـــا يصـــف المـــؤرخ الفرنســـي بييـــر .
وضع البريطانيون بهذه المعاهدة عقبـة فـي سـبيل توسـع رونوفان المعاهدة بـالقول: "

)P)54F٥"الواليات المتحدة في امريكا الوسطى، وانهم منعوا حادث تكساس جديد
P. 

                                                 
(1) Allen, op.cit, P. 439.  
(2) Blake & Bark, op.cit, P. 237.  
(3) Quoted in: Walter, The Panama Canal, P. 12. 
(4) Herrin, Hurbert, Ahistory of Latin America from the Beging to the Present, 
(Published in Canada by McClland Stwart, 1966), P. 508. 

 .٢٩٧)، ص١٩٦٨، ترمجة د. جالل حيىي، (القاهرة، ١٩١٤-١٨١٥بيري رونوفان، تاريخ العالقات الدولية  )١(
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ء ال يجانـب الحقيقـة اذا مـا قـال، ان موقـف االدارات االمريكيـة المتعاقبـة لعل المر      
منذ نهاية الحـرب االهليـة االمريكيـة تجـاه مشـروع قنـاة بنامـا، كـان موحـدًا، وقوامـه شـق 
قنــاة تحــت الســيطرة االمريكيــة المنفــردة. وبــدأت اولــى هــذه البــوادر، بتصــريحات وزيــر 

، ولتتكــرر بعــد ذلــك دعــوات رؤســاء ١٨٦٧عــام  الخارجيــة االمريكيــة وليــام ســيوارد فــي
االدارات االمريكيـــة المتعاقبـــة غرانـــت ثـــم هـــايس وغارفيلـــد وآرثـــر وكليفالنـــد وهاريســـون 
وكليفالنـــــد مــــــرة أخــــــرى وأخيــــــرًا مــــــاكنلي. والرؤســــــاء هنــــــا ســــــواء اكــــــانوا جمهــــــوريين ام 

ثيــرًا مــن بيلــور، كمــا ان ك-ديمقــراطيين اجمعــوا علــى المطالبــة بإلغــاء معاهــدة كاليتــون
المسؤولين كانوا يأملون من الحكومة البريطانية االنصراف مـن امريكـا الوسـطى، حتـى 

ـــــات المتحـــــدة ( ـــــة الوالي ـــــر خارجي ـــــي وزي ـــــران  ١٠ان ريتشـــــارد اولن آذار  ٣-١٨٩٥حزي
ان ال شــــيء يمكــــن أن يســــهم فــــي قــــائًال: " ١٨٩٧) صــــرح فــــي شــــباط عــــام ١٨٩٧

النسـحاب الهــادي لبريطانيـا مـن هــذه امريكيــة اكثـر مـن ا-تحسـين العالقـات االنكلـو
)P)55F١"المشكلة

P. 
بعــث الــرئيس مــاكنلي مــن جانبــه، وفــي محاولــة منــه إلبــرام معاهــدة جديــدة، رســالة      

، دعــا فيهــا الــى اجــراء مفاوضــات بــين ١٨٩٨تحريريــة الــى اللــورد ســالزبوري فــي عــام 
معاهـــدة ضـــافة أو حـــذف أو تعـــديل أي مـــن بنـــود الجـــانبين االمريكـــي والبريطـــاني "إل

)P)56F٢"بيلور، إذ يمكن شق قناة عبر البرزخ-كاليتون
P. 

تبـع ذلـك دعـوة جـون هـاي وزيـر خارجيـة الواليـات المتحـدة فـي رسـالة وجههـا الـى      
بيلور، والسـماح للواليـات -لتنقيح معاهدة كاليتون ١٨٩٨رئيس الوزراء البريطاني عام 

الفوائـــد التجاريـــة التـــي ســـتجنبها المتحـــدة بالســـيطرة المنفـــردة علـــى القنـــاة مؤكـــدًا أهميـــة 
وســيكون لجميــع الــدول نصــيب مــن الفائــدة بغــض النظــر اذا كانــت هــذه بريطانيــا، "

)P)57F٣"الفائــدة كبيــرة أم صــغيرة
P  فضــًال عــن ذلــك فــإن هنــري وايــت ســفير الواليــات المتحــدة

                                                 
(1) Black & Barke, op.cit, P. 416.  
 
 
(2) Quoted in: Black & Barke, op.cit, P. 416.  
(3) John Hay on Anglo-American Friendship, April 21, 1898, Link & Learly, 
op.cit, Vol.2, Doc.No-2, PP. 60-62. 
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المفـــوض فـــي لنـــدن، اكـــد خـــالل محادثاتـــه مـــع ســـالزبوري، إن الـــرئيس ال ينـــوي إلغـــاء 
Pن جانب واحدالمعاهدة م

)
58F

١(
P. 

ــاة اجــاب ســالزبوري وايــت قــائًال: "      ــارض مشــروع قن ــن تع ــا ســوف ل ــأن بريطاني ب
ــان )P)59F٢"امريكيــة فــي امريكــا الوســطى وفــق شــروط يتفــق عليهــا الطرف

P  وقــد عــين مــن
جانبه اللورد جوليان بانسيفوت ليتراس الجانب البريطاني في مباحثاته مع جـون هـاي، 

يل، اتفــق الطرفــان علــى مشــروع المعاهــدة فــي شــهر وبعــد صــعوبات عــدة فــي التفاصــ
لعرضــها علــى الحكــومتين، وعلــى الــرغم مــن تفــاؤل جــون هــاي،  ١٨٩٨كــانون االول 

Pوتوقعـــه قيــــام الحكومــــة البريطانيــــة بالتصــــديق الفـــوري

)
60F

٣(
P  علــــى مســــودة المعاهــــدة التــــي

-، إال ان تــوتر العالقــات االمريكيــة١٨٩٨ارســلت الــى لنــدن فــي شــهر كــانون الثــاني 
الكنديــــــة أجــــــل النظــــــر فــــــي هــــــذه المعاهــــــدة، بشــــــأن الخــــــالف الــــــرئيس بــــــين الــــــدولتين 

Pالمتجاورتين بشأن حدود االسكا وحق صيد السمك والفقمات في بحر بيرنغ

)
61F

٤(
P. 

وفــــي ضــــوء ذلــــك طالبــــت الحكومــــة البريطانيــــة الجانــــب االمريكــــي يمــــنح بعــــض      
اهـــــدة، غيـــــر ان الطلـــــب االمتيـــــازات الـــــى جارهـــــا الشـــــمالي، كنـــــدا، مقابـــــل اقـــــرار المع

البريطــاني كــان موضــع معارضــة مــن جانـــب االدارة االمريكيــة، ممــا دفــع الــى احجـــام 
ـــع اســـتمرار  ـــك لـــم يمن ـــب بيـــدَّ ان ذل ـــى هـــذه المطال ـــة االمريكيـــة عـــن النـــزول ال الخارجي

Pالمفاوضات بين كندا والواليات المتحدة التي لم تسفر عن تقدم

)
62F

٥(
P. 

االحـداث فـي الكـونغرس تـدعو الـرئيس االمريكـي  ظهرت اصوات كثيرة حيال تلك     
بيلـور، والمباشـرة حـاًال بوضـع الخطـط لشـق القنـاة -الى التغاضي عن معاهدة كاليتـون

المقترحــة، ومقابــل هــذه الــدعوات كانــت الخارجيــة االمريكيــة تفضــل عــدم التصــادم مــع 
يـــة جـــون بريطانيــا ومـــنح الفرصـــة للحـــل الدبلوماســـي، لـــذا حـــث وزيـــر الخارجيـــة االمريك

                                                 
(1) Allen, op.cit, P. 596.  
(2) The Director of Military Intelligence on Isthmain Cannal, December 9, 1898, 
Bourne, The Foreign Policy, Vol.2, Doc.No-126, PP. 460. 
(3) Beal, op.cit, PP. 103-104. 
(4) Decision of the Alaskan Boundary Tribunal, January 24, 1903, Link & 
Leary, op.cit, Vol-2, Doc.No-4, PP.65-68.  
 
 
(5) Patrick, op.cit, P.332. 
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فــــي رســــالة شخصــــية الــــى جوزيــــف اج.جــــوت  ١٩٠٠هــــاي فــــي شــــهر كــــانون الثــــاني 
Joseph H.Choat  مســــاعد الســــفير البريطــــاني فــــي واشــــنطن للتــــأثير فــــي الحكومــــة

اعتقـد البريطانية، موضحًا له خطورة الموقـف واهميـة سـرعة العمـل، وممـا جـاء فيهـا: "
وضـع مـن خـالل الطـرق والسـبل انه يجب علينا بذل جهـدًا اكبـر مـن خـالل تنظـيم ال

الدبلوماسية، ألن االدارة االمريكية ال ترغب بزج نفسها في مشاكل مع بريطانيا، لذا 
بيلور] من جهة -فهي [االدارة االمريكية] ال تريد أن يكون االلغاء [معاهدة كاليتون

)P)63F١"واحدة وبطريقة عنيفة
Pت . وبما ان هاي كـان مـن اشـد اصـدقاء بريطانيـا فـي الواليـا

امريكية لـذا مـارس ضـغطًا علـى -المتحدة وبذل جهدًا كبيرًا في تعزيز العالقات االنكلو
اصــدقائه البريطــانيين، طالبــًا مــن ســالزبوري التوقيــع علــى المعاهــدة، وأكــد لــه أن فشــله 

ان فــي الحصــول علـــى موافقــة بريطانيــا ســـوف يــؤثر فــي منصـــبه الحــالي، إْذ اوضـــح "
القنــاة والحصــول علــى الســيطرة المطلقــة علــى الشــعب االمريكــي ســوف يقــوم بشــق 

هــذه القنــاة، ثــم حــذر بريطانيــا مــن انهــا ســوف تتــأذى بمــا فيــه الكفايــة اذا اعلنــت 
)P)64F٢"الحرب على الواليات المتحدة

P. 
ويبــدو انــه كانــت هنــاك اصــوات صــديقة للواليــات المتحــدة داخــل بريطانيــا ابرزهــا      

ان رفـــض بريطانيـــا " ١٩٠٠ثـــاني جوزيـــف شـــامبرلن الـــذي صـــرح فـــي شـــهر كـــانون ال
العظمى التوقيع على المعاهدة ُيعد اهانة موجهة لحكومـة الواليـات المتحـدة وسـوف 

)P)65F٣"تهز منصب الرئيس الذي يحتاج من بريطانيا الى اظهار صداقتها
P. 

كان من الواضح ان الحكومة البريطانية استجابت لدعوات صديقها هاي وطلبـت      
. وبعـــد الموافقـــة ١٩٠٠وقيـــع المعاهـــدة فـــي الثالـــث مـــن شـــباط مـــن اللـــورد بانســـيفوت ت

االمريكيــة، كــان امــام وزيــر الخارجيــة االمريكــي اقنــاع الكــونغرس بالمصــادقة علــى هــذه 
المعاهدة، والطريـف ان هـاي (الجمهـوري) تمكـن مـن اقنـاع جون.موركـان زعـيم االقليـة 

يكارغويــة، بــالوقوف الــى الديمقراطيــة فــي مجلــس الشــيوخ، وابــرز الــدعاة الــى شــق قنــاة ن

                                                 
(1) Fransworth, David N. & Mckenny, Jams W., United States-Panama Relation 
(1903-1978), (Colorad Westiew Press, 1983), P.18.  
(2) John Hayon Anglo-American Friend Ship, April 21, 1898, Link & Leary, 
op.cit, Vol-2, Doc.No-2, PP.60-62.  
(3) Allen, op.cit, P. 600; Blacke & Bark, op.cit, P. 402. 
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جانــب اقــرار المعاهــدة، إْذ كــان الــوزير يأمــل مــن موركــان تمهيــد الطريــق لــه للحصــول 
Pعلى موافقة مجلس الشيوخ

)
66F

١(
P. 

ــــدة       وعلــــى الــــرغم مــــن ان مناقشــــات المعاهــــدة فــــي الكــــونغرس ســــرية، إال ان جري
يفـًا علـى نيويورك سان قد حصلت على نسخة من المعاهدة ونشرتها وشـنت هجومـًا عن

بنــود المعاهــدة، وبــدأت صــفحات الجرائــد االمريكيــة تحمــل عنــاوين تــدين المعاهــدة مثــل 
ومعاهـدة " "والتخلي عن مبدأ مونرو"، "معاهدة القناة تتنازل من كل شيء لبريطانيا"

تعــريض " و"جعـل بريطانيـا سـيدة القنـاة"، و"بيلـور مـا زالـت نافـذة المفعــول-كاليتـون
)P)67F٢"ى الهجوم البريطاني في حالة الحربساحل المحيط الهادي ال

P. 
وقبـــل الحـــديث عـــن االجتمـــاع الـــذي ضـــم عـــددًا مـــن اقطـــاب الحـــزب الجمهـــوري      

بانسـيفوت، نسـتعرض اهـم تلـك البنـود، فالبنـد االول نـص علـى: -لمناقشة معاهدة هاي
ر انفراد الواليات المتحدة وحدها بحق شق قناة في امريكا الوسطى، وادارتهـا، فيمـا اشـا

البنــــد الثــــاني ان تكــــون القنــــاة المزمــــع شــــقها محايــــدة علــــى ضــــوء بنــــود الحيــــاد، التــــي 
المتعلقـة بقنـاة السـويس، وينبغـي ان  ١٨٨٨تضمنتها اتفاقية القسطنطينية المبرمة عام 

يكــون المــرور عبــر القنــاة حــرًا مفتوحــًا، لجميــع الســفن التجاريــة والحربيــة التابعــة لجميــع 
ت العبـــور ســـواء أكـــان فـــي الســـلم أم الحـــرب وفقـــًا للبنـــد الـــدول، بغـــض النظـــر عـــن وقـــ

الثالث، وكذلك يحق للواليـات المتحـدة بتمركـز قـوة محـدودة فـي منطقـة القنـاة، لكـن فـي 
الوقــت نفســه ال يســمح لهــا بوضــع قــوات مســلحة أو اقامــة أيــة تحصــينات مــن أي نــوع 

د الخامس ان ال تكـون في تلك المنطقة أو جوارها على وفق البند الرابع، فيما حدد البن
المعاهـــدة ثنائيـــة بـــدعوة بـــاقي الـــدول االخـــرى باالنضـــمام الـــى المعاهـــدة واالســـهام فـــي 

Pضمان حياد القناة

)
68F

٣(
P. 

وكــــان مــــن النتــــائج المباشــــرة لتســــرب نصــــوص هــــذه المعاهــــدة اجتمــــاع كــــل مــــن      
      Albertرئــيس جامعــة كولومبيــا، والبــرث شــاو  Nicholas Murryنيكــوالس ميــوري 

Shoa  رئــيس تحــري جريــدة رفيــو اوف رفيــوز، وديفيــد تــاين هيــلDavid Tayne Hill 
مســاعد وزيــر الدولــة، وثيــودور روزفلــت حــاكم نيويــورك الجديــد. وقــد اعقــب االجتمــاع 

                                                 
(1)Blacke & Bark, op.cit, P. 417.  
(2) Quoted in: Ibid.  
(3) Busch, op.cit, P. 161. 
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)P)69F١"تعبيرًا عن سياسـة مالحيـة خاطئـةتصريح روزفلت واصفًا المعاهـدة: "
P ثـم اضـاف .

)P)70F٢"يق مبدأ مونرون قوتنا البحرية قادرة على تطبقائًال: "إ
P. 

وهكـــذا يمكـــن وصـــف وجهـــة نظـــر روزفلـــت والمعارضـــين لهـــذه المعاهـــدة فـــي ان      
مسوغات هذا الرفض تعود الى ان احد بنودها يدعو الدول االخرى الـى المشـاركة فـي 
المعاهــدة وضــمان حيــاد القنــاة، وهــذا معنــاه (بتقــديرهم) فســح الطريــق للــدول االوروبيــة 

 مريكيين وهذا ما يتعارض مع مبدأ مونرو.للتدخل في قضايا اال
امــا الــتحفظ االخــر الــذي اعلنــه المعارضــون لهــذه المعاهــدة هــو ان عــدم تحصــين      

القنــاة وتركهــا حــرة ومفتوحــة للمالحــة فــي وقــت الســلم والحــرب ســوف يعــرض ســواحل 
الواليات المتحدة على الجانب الهادي الى هجـوم الـدول الكبـرى التـي قـد تـدخل الحـرب 
ضــد الواليــات المتحــدة مثــل المانيــا وفرنســا واليابــان، وقــد يبحــر اســطول أي دولــة مــن 

Pهذه الدول مباشرة عبر القناة لضمان سان فرانسيسكو بسهولة وبدون أي عائق

)
71F

٣(
P. 

وفــي ضــوء هــذه التــداعيات اقتــرح الــزعيم الجمهــوري لــودج ادخــال ثالثــة تعــديالت      
ادقة علـــى المعاهـــدة مرهونـــة بالموافقـــة علـــى علـــى بنـــود المعاهـــدة، إْذ وضـــح ان المصـــ

بيلــور، وان تحــتفظ الواليــات المتحــدة -ادخالهــا والتعــديالت هــي: الغــاء معاهــدة كاليتــون
بحقها في اخذ التدابير الضرورية من اجل حماية قواتها بإنشاء دفاعات والحفاظ علـى 

ضــمان جعــل النظــام العــام، ومــن ثــم التغاضــي عــن دعــوة الــدول لالنضــمام الــى مســألة 
Pالقناة محايدة

)
72F

٤(
P. 

ومهما يكن من أمـر، فقـد حـث جوليـان بانسـيفوت السـفير البريطـاني فـي واشـنطن      
حكومتــه علــى العمــل بجديــة لتســريع التفــاوض بشــأن المعاهــدة المنقحــة. وبالنســبة الــى 
هــاي لــم يكتــٍف بتــذمره مــن معارضــة الكــونغرس االمريكــي للمعاهــدة، بــل قــدم اســتقالته 

عر أن الــرئيس مــاكنلي لــم يقــدم ابــدًا علــى دعــم معاهدتــه، غيــر ان روزفلــت بعــد ان شــ
اقنــع هـــاي بالبقــاء فـــي منصــبه، والمحاولـــة مجــددًا مـــع بريطانيــا، ناصـــحًا ايــاه بـــالقول: 

                                                 
(1) Beal, op.cit, PP. 103-104. 
(2) Quoted in: Ibid. 
(3) Ibid., P. 106.  
 
(4) Bemis, op.cit, P. 519. 
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ينبغي أن نكون حذرين جدًا، من اجل جعل بريطانيا تفهم وتدرك موقفهـا الصـحيح، "
)P)73F١"لى اية حالكما انه ال يوجد أي خطر من جانب بريطانيا ع

P. 
وفـي غضـون ذلـك، كلـف هـاي الشـيخ لـودج برئاسـة الوفـد االمريكـي الـذي اسـتهل      

ان المســؤولية االن تقــع علــى بتصــريح اعلــن فيــه: " ١٩٠١مهامــه فــي شــهر شــباط 
)P)74F٢"عاتق بريطانيا

P. 
واغلب الظن، ان التسـويغ المنطقـي الختيـار جـون هـاي، للشـيخ لـودج مـرده عـدم      

دث ســـابقًا للمعاهـــدة، وانـــه اراد ضـــمان موافقـــة زمالئـــه الجمهـــوريين امثـــال تكـــرار مـــا حـــ
 لودج ورزفلت، واللذين كانا اشد المعارضين.

، وتــم تقــديم مســودة المعاهــدة المنقحــة ١٩٠١قصــد لــودج لنــدن فــي شــهر نيســان      
ـــى  ـــودج المفاوضـــين البريطـــانيين بلهجـــة أقـــرب ال ـــغ ل ـــد ابل الـــى الجانـــب البريطـــاني، وق

نه فـي حالـة عـدم قبـول المعاهـدة الجديـدة بحلـول شـهر كـانون االول عـام يد "إالتهد
ســـوف يتخـــذ الكـــونغرس اجـــراءًا آخـــر. كمـــا حـــاول اقنـــاعهم بـــأن الموافقـــة  ١٩٠١

-البريطانية على بنود المعاهدة المنقحـة سـوف تـؤدي الـى تعزيـز العالقـات االنكلـو
)P)75F٣"امريكيـــة وســـتدعم المصــــالح البريطانيـــة فـــي الكــــاريبي

P  وخـــتم مباحثاتـــه بمقابلــــة
النســـدوان وزيـــر الخارجيـــة البريطـــاني ونـــاقش معـــه البنـــود الجديـــدة للمعاهـــدة، إْذ كـــرر 
لودج على مسـامع الـوزير البريطـاني، ان الكـونغرس االمريكـي سـوف يتخـذ اجـراء شـق 
القنــاة مــع أو بــدون المعاهــدة. ويبــدو ان الــوزير الجديــد كــان متحفظــًا فــي مباحثاتــه مــع 

Pما يخـص التعـديالت االخيـرةلودج في

)
76F

٤(
P  لـذا غـادر لـودج ليعـود لهـا مـن جديـد فـي شـهر

ايلــول وتشــرين االول، إلنجــاز مــا بــدأه إذ تمكــن مــن انتــزاع موافقــة الجانــب البريطــاني 
ـــة  علـــى االقـــرار بالتعـــديالت االخيـــرة التـــي اقترحهـــا الجمهوريـــون، بعـــد مباحثـــات مطول

Pوشاقة

)
77F

٥(
P. 

                                                 
(1) Quoted in: Beal, op.cit, P. 106.  
(2)Ibid, P. 105. 
 
 
(3) Widenor, op.cit, P. 125. 
(4) Beniar, John Francis, History of the America, Vol-2, (NewYork, 1952), P. 
318.  
(5)Beal, op.cit, P. 105. 
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، وهنـا ١٩٠١الثامن عشر مـن تشـرين الثـاني فـي عـام وهكذا وقعت المعاهدة في      
بانسـيفوت المنقحـة فـي اطـار دراسـة دقيقـة -البد من أن نتوقف عنـد بنـود معاهـدة هـاي

بانســـيفوت الملغـــاة، -متفحصـــة لبيـــان مـــدى اختالفهـــا وتطابقهـــا مـــع بنـــود معاهـــدة هـــاي
راغبــة  ومــن ثــم تقــديم رؤيــة موضــوعية تحــدد مــن خاللهــا الــى أي مــدى كانــت بريطانيــا

 في تغيير مسار سياستها في امريكا الوسطى.
) نيســان ١٩فالبنــد االول: نــص علــى أن المعاهــدة الجديــدة تحــل محــل معاهــدة (     

، كمــا يــتم شــق القنــاة تحــت رعايــة الواليــات المتحــدة، اذ تتمتــع هــذه االدارة بكــل ١٨٥٠
ــــد الثالــــث  ــــد الثــــاني. فيمــــا اوجــــب البن ــــى وفــــق البن ــــى االدارة حقــــوق شــــق القنــــاة عل عل

االمريكيــة مراعــاة عــدة شــروط بنــاء عــدة قواعــد منهــا: ان تكــون القنــاة مفتوحــة للســفن 
سواء أكانت حربية أم تجارية، ويجب ان ال تحاصر القنـاة، وال ينبغـي تطبيـق أي مبـدأ 
مــــن مبــــادئ الحــــرب علــــى القنــــاة، وتكــــون الواليــــات المتحــــدة حــــرة فــــي وضــــع الحمايــــة 

على السفن الحربية وسفن القوات المشاركة فـي الحـرب وعـدم  المطلوبة على القناة. ثم
اتخـــاذ القنـــاة كمرســـى واخيـــرًا حمايـــة وتـــأمين كـــل المـــوانئ والبنايـــات، التـــي ســـوف يـــتم 
انشاؤها، من مهاجمة بعض القوى في اوقات الحرب. فيما نص البند الرابع على عـدم 

Pلتي تعبر هذه القناةحدوث او حصول أي تغيير في العالقات الدولية، او الدول ا

)
78F

١(
P. 

-اما البند االول من المعاهدة المنقحة نص صراحة علـى الغـاء معاهـدة كاليتـون     
بانسيفوت الملغاة. اما البند الثاني فقد اكد -بيلور، وهذا ما لم تنص عليه معاهدة هاي

بانســيفوت الملغـاة، فــي مــنح الواليـات المتحــدة الصــالحية -مـا ذهبــت اليــه معاهـدة هــاي
شـــق القنـــاة والتمتـــع بفـــرض الســـيطرة علـــى ادارتهـــا. وبـــالرغم مـــن ان البنـــد الثالـــث مـــن ل

المعاهــدة المنقحــة قــد نــص علــى تطبيــق مبــدأ حيــاد تلــك القنــاة علــى وفــق مــا ورد فــي 
الخاصـــة بالنقـــل عبـــر قنـــاة الســـويس ومبـــدأ حريـــة مـــرور  ١٨٨٨اتفاقيـــة القســـطنطينية 

ميــع الــدول، غيــر انــه كــان هنــاك اســتثنائان جميــع الســفن التجاريــة والحربيــة التابعــة لج
                                                                                                                                            
 
 
 
(1) Hay-Pauncefote Treaty, November 18, 1901, Commager, op.cit, Vol.2, 
Doc.No-355, PP. 200-201; Barck, op.cit, PP. 71-72; Hay-Pauncefote Treaty, 
Rappaport, op.cit, P. 142. 
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مهمان كان لهما االثر في تأكيد اهمية القناة للواليات المتحدة كثيرًا، اولهما، لـم تظهـر 
عبـــارة (فـــي حالـــة حـــرب) فـــي أي مكـــان مـــن الـــنص وهـــذا يعنـــي عمليـــًا، انـــه فـــي حالـــة 

ممنوعـــة الحـــرب يمكـــن لالمـــريكيين غلـــق القنـــاة. وثانيهمـــا لـــم تكـــن عمليـــات التحصـــين 
بشـــكل خـــاص. ومـــن هـــذا نســـتنتج ان االدارة االمريكيـــة تســـتطيع تحصـــين وتـــوفير قـــوة 

 حربية قادرة على الدفاع عن أمن القناة.
وأخيـــرًا فـــإن البنـــد الرابـــع مـــن المعاهـــدة المنقحـــة اغفـــل الـــنص الـــوارد فـــي معاهـــدة      
لمعاهــدة بانســيفوت الملغــاة الخــاص بــدعوة الــدول االخــرى الــى االنضــمام الــى ا-هــاي

Pوالمشاركة في ضمان حياد القناة

)
79F

١(
P. 

كــــان مــــن الواضــــح إن المعاهــــدة المنقحــــة قــــد تجــــاوزت التعــــديالت التــــي اقترحهــــا      
Pبعــض اعضــاء مجلــس الشــيوخ االمريكــي

)
80F

٢(
P وبعــد تــداول المعاهــدة فــي مجلــس الشــيوخ .

ان عــن واليــة تكســاس قــائًال: " Joseph D.Bailyاعتــرض الشــيخ جوزيــف دي. بــايلي 
معاهــدة الجديـــدة قــد جعلـــت بريطانيــا شـــريكًا معنــا وهـــذا شــيء ال يمكـــن للشـــعب ال

)P)81F٣"االمريكي ان يستسيغه
P إال أن الغالبية العظمى من اعضاء مجلـس الشـيوخ عبـروا .

عـــن ارتيـــاحهم لهـــذه المعاهـــدة، وهكـــذا صـــدقت علـــى المعاهـــدة بأغلبيـــة اثنـــين وســـبعين 
١٩٠٢Pشباط  ٢١صوتًا مقابل ستة اصوات في 

)
82F

٤(
P. 

كــان مــن الواضــح ان بريطانيــا قــد اقتنعــت ان سياســة التســويف التــي اســتخدمتها      
حيــال ابـــرام معاهـــدة جديــدة للقنـــاة ســـتنتهي بقيــام االدارة والكـــونغرس االمـــريكيين بإلغـــاء  

بيلـــور مـــن جانـــب واحـــد، إْذ ال يمكـــن ان نتجاهـــل دعـــوات عـــدد مـــن -معاهـــدة كاليتـــون
Pإللغـاء المعاهـدة السـابقة ومـن جانـب واحـد فقـطالسياسيين االمريكيين التـي اطلقـت 

)
83F

٥(
P .

                                                 
(1) Hay-Pauncefote Treaty (1901), Meridian Documents of American History, 
edited by: Barck, Oscar Theodor, (NewYork,1949), PP. 71-72. 
 
 
 
 
(2) Siegfried, Ander, Suez and Panama, (London, 1940), P. 207. 
(3) Blacke & Bark, op.cit, PP. 419-420. 
(4) SiegFried, op.cit, P.207. 
(5) Fransworth & Mekenney, op.cit, P. 18.  
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 ٤۰۲ 

والــراجح ان بريطانيــا قــد رأت ان مصــالحها تقتضــي ســلوك منحــى جديــد حيــال مســألة 
عقد معاهدة جديدة لكسب صـداقة ودعـم الواليـات المتحـدة، الـذي هـو بالتأكيـد اهـم مـن 

Pالمشاركة في مشروع القناة

)
84F

١(
Pل واضـح فـي ، ألن المصالح البريطانية قد انحسرت بشـك

Pامريكا الوسطى لتتجه (هذه المصالح) الى بقاع اخرى من العالم

)
85F

٢(
P. 

بانسـيفوت فتعـد عالقـة تاريخيـة بـارزة فـي مسـيرة العالقـات -اما ابرام معاهدة هـاي     
امريكية النها اشرت نهاية حقبة الخالفات لتبـدأ شـراكة جديـدة، إْذ ان بريطانيـا -االنكلو

بحت سياســتها خـــارج اوروبــا مقترنـــة بالتعــاون الفعـــال بـــين بتوقيعهــا هـــذه المعاهــدة اصـــ
 الدولتين الناطقتين باللغة االنكليزية.


   

Pتطــل مجموعــة الجـــزر الســاموانية     

)
86F

٣(
P  مـــع مينائهــا بــاغو بـــاغوPago Pago  عنـــد

النعطافـات المحيطيـة المهمـة، االمـر الـذي علـى عـدد مـن ا Tu Tuilaجزيـرة تيـو تيـوال 
اكسبها أهمية سـتراتيجية عنـد جنـوبي المحـيط الهـادي لـدى الواليـات المتحـدة وبريطانيـا 
والمانيــــا. وقبــــل ســــرد التنــــافس بــــين القــــوى االوروبيــــة الكبــــرى وبــــين الواليــــات المتحــــدة 

نية وااللمانيـة فـي بشأنها، نتسائل ما هي الجذور التاريخية للمصالح االمريكية والبريطا
ساموا؟ والـى أي مـدى أثـرت هـذه المصـالح فـي التطـورات الداخليـة فـي الجـزر؟ وكيـف 
حســــمت قــــوى الطبيعــــة المعركــــة البحريــــة التــــي كــــادت ان تقــــع بــــين المانيــــا والواليــــات 
المتحدة في ميناء أبيا؟ ومـا أثـر ذلـك فـي موقـف الـدول الـثالث مـن مـؤتمر بـرلين؟ هـل 

                                                 
(1) Blacke & Bark, op.cit, P.420.  
(2) Fransworth & Mekenney, op.cit, P. 18.  
 
 
 
 
 

) ميـل حبـري مشــايل ١٦٠٠: جمموعـة مــن اجلـزر قوامهـا مخــس عشـرة جزيـرة، وبطــول (Samoa Islandsالسـاموا:  )١(
يل حبري، وجنوب غريب ) م٢٤٠٠) ميل حبري، وغريب اسرتاليا حبوايل (٢٧٠٠شرق الرأس الشمايل من نيوزلندا حبوايل (

جزر اهلاواي. وجزر الساموا مـا عـدا جزيـرة نيوسـايف، صـخرية وذات اصـول بركانيـة وال يوجـد يف اجلـزر إال أراضـي سـهلية 
 ٥ ٢٣,٢صغرية املساحة، ومناخ اجلزيرة مداري غري انـه مسـتقر ملـدة طويلـة مـن السـنة، وتكـون درجـات احلـرارة فيهـا بـني 

 درجة مئوية.  ٥ ٢٩,٣و
Morrell, W.P.Britain and Bacific Island, (Oxford, 1960), PP. 319-327. 
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 ٤۰۳ 

)؟ واذا كـان كـذلك لمـاذا الغيـت ١٨٨٩افـه بعقـد معاهـدة سـاموا (حقق مؤتمر بـرلين اهد
)؟ ولعـــل الســـؤال االكثـــر جديـــة فـــي هـــذه ١٨٩٩هـــذه المعاهـــدة لصـــالح معاهـــدة ســـاموا(

المانيـة؟ ومـن ثـم فـي العالقـات -االزمة، كيف أثرت تسوية ساموا في العالقات االنكلـو
 امريكية؟-االنكلو
، إْذ ١٨٣٨المريكية في ساموا الى بـدايات عـامترجع الجذور التاريخية للمصالح ا     

عملت االدارة االمريكية، وبناًء علـى ضـغوط اصـحاب المصـالح االقتصـادية المرتبطـة 
بصيد وتجارة الدالفين، بإرسـال بعثـة علميـة برئاسـة المستكشـف النقيـب البحـري شـارلز 

ي جزيــرة الــذي عقــد مــع عــدد مــن زعمــاء القبائــل المحليــين فــ Charles Wilkersولكــز 
تيــو تيــوال، معاهــدات منفــردة تتعلــق بمعاملــة التجــار االمــريكيين، والســماح برســو الســفن 

١٨٣٩Pاالمريكيــة فــي عــام 

)
87F

١(
P وفــي الشــأن نفســه، ظهــرت دعــوات قويــة خــالل الحــرب .

االهليــة االمريكيــة قادهــا التجــار االمريكيــون بضــرورة انشــاء وامــتالك محطــة فحــم فــي 
Pاالمريكية التجارية بالوقود احد جزر ساموا لتموين السفن

)
88F

٢(
P وجاء انجـاز خـط السـكك .

، لتزدهــر التجــارة فــي المنــاطق المقابلــة لســاحل المحــيط ١٨٦٩الحديــد القاريــة فــي عــام 
Pالهادي

)
89F

٣(
P وفي ضـوء ذلـك طالـب وليـام اج. ويـب .William H.Webb  عضـو مجلـس

السـفن التجاريـة  الشيوخ عن والية نيويورك، الكونغرس االمريكي بأعانـة ماليـة لشـركات
االمريكيــــة لغــــرض اقامــــة خطــــوط مالحيــــة للســــفن بــــين ســــان فرانسيســــكو مــــن جانــــب، 

Pونيوزلنــــدا واســــتراليا مــــن جانــــب آخــــر

)
90F

٤(
P والحــــق، ان الــــرئيس غرانــــت قــــد شــــجع هــــذا .

Pاالقتراح وتبناه، إال أن الكونغرس رفض ذلك

)
91F

٥(
P. 

Pبــالده ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد منحــت نيوزلنــدا ويــب مــا انكرتــه عليــه     

)
92F

٦(
P وبــدأت ،
، ١٨٦٩عمليـات الشــحن البحــري بــين نيوزلنــدا واسـتراليا مــع الواليــات المتحــدة فــي عــام 

مما أبرز حاجة السفن االمريكية الُملحة الى ميناء في احـد جـزر سـاموا لغـرض تزويـد 
ســـفنه بـــالفحم، لوقوعهـــا بـــين منتصـــف الطريـــق الـــذي يـــربط نيوزلنـــدا واســـتراليا بســـواحل 

                                                 
(1) Baily, op.cit, P. 461.  
(2) Bemis, op.cit, P. 454. 
(3) Baily, op.cit, P. 461.  
(4) Ferrell, op.cit, P.514.  
(5) Bemis, op.cit, P. 454.  
(6) Baily, op.cit, P. 461.  
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 ٤۰٤ 

 Wakemanاالمريكيـــــة، وقـــــد بعـــــث ويـــــب النقيـــــب البحـــــري وايكمـــــان  المحـــــيط الهـــــادي
الختيــار الجزيــرة المناســبة للغــرض اعــاله، وحــدد تقريــر وايكمــان أفضــلية مينــاء بــاغو 

Pباغو بصفته ميناء لرسو السفن االمريكية وتزويدها بالفحم

)
93F

١(
P. 

ريــة، وجــد تقريــر وايكمــان طريقــه عــن طريــق ويــب الــى الــرئيس غرانــت ووزارة البح     
ومنــذ ذلــك الوقــت ركــزت تقــارير البحريــة االمريكيــة الســنوية علــى ضــرورة انشــاء قاعــدة 
ـــة وتـــأمين انشـــاء القنـــاة المســـتقبلية  ـــة فـــي ســـاموا وتحديـــدًا فـــي بـــاغو بـــاغو لحماي بحري
المقترحة في امريكا الوسطى، فضـًالعن الطـرق المالحيـة المؤديـة الـى جنـوب المحـيط 

Pالهادي

)
94F

٢(
Pفقة الضـمنية لـإلدارة االمريكيـة، تفـاوض الرائـد البحـري آر. . وبناًء على الموا

، وتـــم االتفـــاق معهـــم ١٨٧٢مـــع زعمـــاء تيـــو تيـــوال فـــي العـــام  R.W.Meadدبليـــو. ميـــد 
علــى مــنح الواليــات المتحــدة محطــة بحريــة فــي بــاغو بــاغو، فــي حــين اتفقــوا فــي فقــرة 

االمريكيـة. وعلـى ُأخرى، على وضـع السـكان المحليـين فـي تلـك الجزيـرة تحـت الحمايـة 
اية حال، فقد حث الرئيس غرانت مجلس الشـيوخ المصـادقة علـى هـذه المعاهـدة، غيـر 

Pان المجلس لم يتخذ أي اجراء بهذا الصدد

)
95F

٣(
P. 

ــــــت مــــــع مجلــــــس الشــــــيوخ بخصــــــوص معاهــــــدة       ــــــدو أن تجربــــــة الــــــرئيس غران ويب
خشــية الــدومنيكان، دفعتــه الــى عــدم الضــغط علــى المجلــس لغــرض اقــرار معاهــدة ميــد 

 رفضها كسابقتها.
لـم تتوقــف االدارة االمريكيــة فـي البحــث عــن موطـأ قــدم لهــا فـي الجــزر الســاموانية      

منـدوبًا  ١٨٧٣في عام  A.B.Steinbergerاذ بعثت العقيد البحري أي.بي. ستينبيرغر 
Pعــن الواليــات المتحــدة فــي ســاموا

)
96F

٤(
P وتمكــن االخيــر مــن توحيــد القبائــل، وتأســيس نفــوذ .

بــين الســاموانيين، إال أنــه ســرعان مــا اســتقال مــن منصــبه الرســمي ليتفــرغ  شخصــي لــه
لتشـــكيل حكومـــة محليـــة جـــاعًال مـــن نفســـه رئيســـًا للـــوزراء، وبـــدون الرجـــوع الـــى االدارة 
ـــة  ـــة توســـيع الحماي ـــى تقويـــة النفـــوذ االمريكـــي، عـــن طريـــق محاول االمريكيـــة عازمـــًا عل

                                                 
(1) Bemis, op.cit, P. 454. 
 
(2)Bemis, op.cit, P. 454. 
(3) Baily, op.cit, P. 461. 
(4) Ferrell, op.cit, P. 514. 
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 ٤۰٥ 

Pاالمريكيــة علـــى الجـــزر الســـاموانية

)
97F

١(
Pهـــذا الموقـــف حفيظـــة التجـــار االلمـــان  . وقـــد أثـــار

ـــى القنصـــلين االلمـــاني والبريطـــاني بإتخـــاذ اجـــراء حاســـم  ـــذين الحـــوا عل والبريطـــانيين ال
لصــــيانة مصــــالحهم فــــي الجــــزر. اســــتغل القنصــــالن قطــــع صــــلة ســــتينبيرغر بــــاالدارة 

Pاالمريكية، فتم اعتقاله وترحيلة على متن سفينة حربية بريطانية

)
98F

٢(
P. 

ضـــح ان الــرأي العـــام االمريكــي لـــم يتعــاطف اطالقـــًا مــع ســـتينبيرغر كــان مــن الوا     
ومـــــع أي تـــــدخل امريكـــــي فـــــي الجـــــزر الســـــاموانية. وانتقـــــدت جريـــــدتا نيويـــــورك هيرالـــــد 

هـذه القضـية ككـل، فـي  ١٨٧٦ونيويورك تايمز في اعدادهما الصادرة في شهر شـباط 
، ١٨٧٦م حــين كلــف مجلــس النــواب االمريكــي فــي الخــامس عشــر مــن شــهر آذار عــا

لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة فـــي المجلـــس للتحـــري وبيـــان طبيعـــة حكومـــة ســـتينبيرغر فـــي 
Pساموا ومدى التدخل االمريكي في دعم هذه الحكومة

)
99F

٣(
P. 

وزيــرًا مفوضــًا  La Mameaوفــي الشــأن نفســه، بعــث الســاموانيون االميــر الماميــا      
حافة االمريكيـة علـى كمـا اطلقـت عليـه الصـ -لهم في واشنطن، ونجح االمير الموشـوم
مسـاعد وزيـر خارجيـة  Frederick W.Sewardعقـد معاهـدة مـع فردريـك دبليو.سـيوارد 

. ونصـت ١٨٧٨الواليات المتحدة وليام ام. ايفارتز في السابع عشر من كانون الثـاني 
هــذه المعاهــدة علــى مــنح محطــة مالحيــة للواليــات المتحــدة ولكــن ليســت حصــرية فــي 

ت فقـــرة اخـــرى فـــي حالـــة ورود اختالفـــات مـــا بـــين الحكومـــة بـــاغو بـــاغو، فيمـــا اشـــترط
الســاموانية وايــة حكومــة أخــرى، تعمــل الواليــات المتحــدة علــى توظيــف افضــل خبرائهــا 
لتسوية هذه االختالفات على اساس عـادل ورصـين. وقـد شـرح مسـاعد وزيـر الخارجيـة 

فض للتوسـع، حـال االمريكي لألمير الماميا، ان الخشية من الـرأي العـام االمريكـي الـرا
دون فرض الحماية االمريكية التامة على الجزر الساموانية. وعلى الرغم من اعتراض 

                                                 
(1) Bemis, op.cit, P. 454. 
(2) Ferrell, op.cit, P.514. 
 
 
 
(3) Baily, op.cit, P. 462. 
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 ٤۰٦ 

مجلس الشيوخ على بنـد يمـنح االمـريكيين افضـلية فـي العقـود والوظـائف الحساسـة، إال 
Pان المجلس صادق على هذه المعاهدة

)
100F

١(
P. 

للسياســــة الخارجيــــة  ُتعــــد حجــــر الزاويــــة ١٨٧٨ال نغــــالي فــــي القــــول ان معاهــــدة      
االمريكية في ساموا، وهي السياسة التي هدفت الـى الحيلولـة دون جعـل السـيطرة علـى 
الجــزر، بيــد أيــة قــوة بحريــة أخــرى، قبــل ان تكــون الواليــات المتحــدة االمريكيــة مســتعدة 
للقيــام بـــذلك. فـــال ريـــب ان الكـــونغرس وقـــف بقـــوة تجـــاه تطلعـــات الســـلطة التنفيذيـــة فـــي 

ة االمريكيــــة علــــى هــــذه الجــــزر البعيــــدة وعلــــى ســــكانها االصــــليين. وقــــد توســــيع الســــياد
اشــــادت صــــحيفة نيويــــورك تــــايمز بالفوائــــد التــــي ســــتجنبها الواليــــات المتحــــدة مــــن هــــذه 

Pالمعاهـــدة

)
101F

٢(
P غيـــر ان الواليـــات المتحـــدة أخـــذت علـــى عاتقهـــا رســـميًا مســـاندة الحكومـــة .

ة، وهــو بــال شــك شــرط ملــيء الســاموانية المحليــة الضــعيفة ضــد اطمــاع القــوى االجنبيــ
Pبالصعوبات، وبإختصار ان هذه المعاهدة هي معاهدة تجارية توسعية

)
102F

٣(
P. 

ــــة الجــــزر       ــــرز اهمي ــــي ســــاموا، فتب ــــة ف ــــة لالطمــــاع البريطاني أمــــا الجــــذور التاريخي
لبريطانيا، لكونها تسيطر على الطرق المالحية من شمال وشرقي المحيط الهـادي الـى 

ريطانيا، وبدأ تغلغل االخيرة في هذه الجزر في العقـد الثالـث مـن المستعمرات التابعة لب
 القرن التاسع عشر عن طريق المبشرين البريطانيين.

، ودعـــت الـــوطن األم Apiaخشـــت نيوزلنـــدا مـــن القـــوة المتزايـــدة لأللمـــان فـــي َأبيـــا      
P[بريطانيا] الى احتالل الجزر

)
103F

٤(
P امنـت مـع ، وال نجانب الحقيقة بالقول، ان هذ الدعوة تز

، حينمـا احتلـت ١٨٧٤مدة خمول التوسع البريطاني، غير ان هـذا الوضـع انتهـى عـام 
Pبريطانيــــــا جــــــزر فيجــــــي المجــــــاورة لجزيــــــرة ســــــاموا

)
104F

٥(
P الواضــــــح ان نهــــــوض بريطانيــــــا .

االســـــتعماري الكبيـــــر تركـــــز فـــــي الشـــــرق االقصـــــى وافريقيـــــا بســـــبب تمحـــــور المصـــــالح 

                                                 
(1) Bemis, op.cit, P. 455. 
 
 
  
(2) Ferrell, op.cit, P.514. 
(3) Bemis, op.cit, P. 455. 
(4) Baily, op.cit, P. 461.  
(5) Morrell, op.cit, PP. 383-384.  
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 ٤۰۷ 

وزلنـــدي، فقــد تميـــزت السياســـة الخارجيـــة البريطانيــة هنـــاك. وعلـــى الــرغم مـــن القلـــق الني
Pالبريطانية تجاه ساموا، يمنع وقوع هذه الجزر تحت سيطرة أية دولة بحرية اخرى

)
105F

١(
P. 

، فقد ُوضعت كابحـًا فـي طريـق أي ١٨٧٩ساموانية في عام -أما المعاهد االنكلو     
خطــط المانيــة توســعية جديــدة، وكــذلك جمــدت الطموحــات االمريكيــة، عــن طريــق بنــد 
يلــزم الحكومــة الســاموانية، بعــدم مــنح أي امتيــازات ســيادية [امتيــازات ســلطة] أليــة دولــة 
أو دول ُأخـــرى. وســـمح بنـــد آخـــر، لبريطانيـــا انشـــاء محطـــة مالحيـــة فـــي أي مكـــان فـــي 

Pوباغو باغو Saluafataساموا بإستثناء سالوفاتا 

)
106F

٢(
P. 

موا منـــذ منتصـــف مـــا يتعلـــق بالمصـــالح االلمانيـــة، تبلـــورت هـــذه المصـــالح فـــي ســـا     
القــرن التاســع عشــر عــن طريــق التجــار االلمــان والمــزارعين علــى احتكــار تجــارة جــوز 
ــــل مقايضــــتهم  ــــين مقاب ــــة مــــن الزعمــــاء القبلي ــــف، وشــــراء االراضــــي المحلي ــــد المجف الهن

Pباالسلحة النارية، فضًال عن شـرائها مـن المـالكين االجانـب فـي سـاموا

)
107F

٣(
P وهكـذا تركـز .

االكثــر عــددًا واالوســع انتشــارًا. والحــق، ان  Upoluزيــرة أبولــو االلمــان فــي آبيــا عنــد ج
 Goddeااللمان سعوا خلف الفوائد التجارية، وابـدت غرفـة التجـارة العائـدة لغـود فـروي 

Froy  وســان اوف هــامبورغSan of Hamburg  حماســًا القنــاع االمبراطــور االلمــاني
م تلــــــك الجــــــزر الــــــى )، يضــــــ١٨٨٨آذار  ٩-١٨٧١كــــــانون الثــــــاني  ١٨ولــــــيم االول (

المانيـــــا، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن رغبـــــة المستشـــــار االلمـــــاني بتمويـــــل هـــــذه الشـــــركة، إال أن 
Pالرايخشتاغ رفض هذا التمويل

)
108F

٤(
P. 

الســـاموانية، لتبـــرم معاهـــدة مماثلـــة مـــع -اســـتغلت المانيـــا عقـــد المعاهـــدة االمريكيـــة     
١٨٧٩Pساموا في عام 

)
109F

٥(
Pحريـة فـي سـالوفاتا ، وقد ضمنت هذه المعاهدة إقامة قاعدة للب

المجــاورة آلبيــا، كمــا اكــدت االدعــاءات االقليميــة االلمانيــة التوســعية، ومهــدت الطريــق 
للحمايــة عــن طريــق بنــد يفيــد بضــرورة االتفــاق المســتقبلي بــين الطــرفين، قبــل اعتــراف 

Pالمانيا بقوانين والتزامات ساموا

)
110F

٦(
P. 

                                                 
(1) Ferrell, op.cit, P. 515. 
(2) Bemis, op.cit, P. 457. 
(3) Ibid, P.453. 
(4) Ferrell, op.cit, P.515.  
(5) Ibid, P.516.   
(6) Bemis, op.cit, P. 457. 
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 ٤۰۸ 

دول الكبـرى مـع سـاموا منحـت يتضح مما تقدم، إن المعاهدات المنفـردة الـثالث للـ     
ســـاموانية، -هـــذه الـــدول التـــوازن فـــي تحقيـــق مصـــالحها، وبعـــد توقيـــع المعاهـــدة االنكلـــو

ساموانية، أمرت الواليات المتحدة االمريكية قنصلها في ساموا، للتعـاون مـع -وااللمانية
حكومــة محليــة مســتقرة. وخــالل هــذه  نالقنصــلين البريطــاني وااللمــاني، مــن اجــل تــأمي

، ســمي ١٨٧٩دة اإلنتقاليــة أســس القناصــل الــثالث نظــام حكــم ثالثــي للرئاســة عــام المــ
)Municipality of Apia P)111F١مجلـــس أبيـــا البلـــدي 

P وابـــرم القناصـــل الـــثالث اتفاقيـــة ،
اعترفــت االخيــرة فيهــا بالحمايــة  ١٨٨٠تحريريــة مــع الحكومــة المحليــة فــي ســاموا عــام 

)Condomininum(P)112F٢المشتركة للدول الثالث (
P. 

ال نجانــب الحقيقــة اذا مــا قلنــا، ان هــذه االتفاقيــة هــي الخطــوة االولــى فــي طريــق      
تقسيم الجزر إذ ظهرت قرائن خطيرة للتشدد في السياسة الخارجية االلمانية، فبسـمارك 
الذي لم يبِد رغبة جادة بالحصول على المستعمرات، بل أنـه كـان شـديد الحـرص علـى 

ة مــن شــأنها اضــعاف الموقــف االلمــاني فــي اوروبــا، عــدم الــدخول فــي منافســة أوروبيــ
اضــطر لالتجــاه نحــو المســتعمرات لتخفيــف الضــغط الشــديد الــذي تعــرض لــه مــن قبــل 
الطبقـــة العاملـــة الممثلـــة فـــي االحـــزاب االشـــتراكية، فضـــًال عـــن تزايـــد طلبـــات اصـــحاب 

سيســـًا الرســـاميل للخـــروج الـــى حيـــز االســـتعمار الســـتثمار امـــوالهم فيمـــا وراء البحـــار. تأ
علــى مــا تقــدم اصــبحت الجــزر الســاموانية تشــغل مركــز الصــدارة فــي قائمــة المطــامح 

Pاالمبريالية االلمانية

)
113F

٣(
P. 

، تحجــج القنصــل االلمــاني فــي أبيــا، ١٨٨٤وفــي شــهر تشــرين الثــاني مــن العــام      
بضعف قدرة الحكومة المحليـة فـي حمايـة الممتلكـات االلمانيـة، وفـرض معاهـدة جديـدة 

ملــك الســاموا، وبمقتضــاها وعــد االخيــر بقبــول جميــع قــرارات  Malietoaوا علــى مــاليت
Pمجلس الحماية االلماني حيال جميع المسـائل التـي تواجـه المقيمـون االلمـان

)
114F

٤(
P إال ان .

الملك ماليتو لجأ بمعيـة ثمانيـة واربعـين زعيمـًا قبليـًا الـى القنصـلية البريطانيـة، واقترحـوا 

                                                 
(1) Ferrell, op.cit, P. 515. 
(2) Bemis, op.cit, P. 457. 
(3) Blacke & Bark, op.cit, P. 358.  
(4) Ibid. 
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 ٤۰۹ 

ســـاموا للحيلولـــة مـــن دون احـــتالل المانيـــا او الواليـــات فـــرض الحمايـــة البريطانيـــة علـــى 
Pالمتحدة للجزر

)
115F

١(
P. 

ـــى أن التغلغـــل البريطـــاني فـــي       ـــك ال ويمكـــن تفســـير رغبـــة الزعمـــاء الســـاموانيين تل
الجزيــرة، كـــان منــذ البدايـــة تبشــيريًا، وحـــافظ المبشــرون علـــى عالقــات انســـانية وطيـــدة، 

ها التجاريـــة االســـاس فـــي تعاملهـــا مـــع علـــى عكـــس المانيـــا مـــثًال، والتـــي كانـــت مصـــالح
 السكان المحليين.

إزاء ذلك ثأر القنصل االلماني لتصرف الملك هـذا برفـع العلـم االلمـاني علـى أبيـا      
وفـــرض ســـيطرته علـــى االدارة المحليـــة علـــى الـــرغم مـــن احتجـــاج القنصـــلين االمريكـــي 

خـدم نائبـًا للملـك،  الذي Tamaseseوالبريطاني، حتى ان االلمان قد شجعوا تاماسيس 
علــى التمــرد ضــد مــاليتوا، والمطالبــة بعــرش الســاموا لنفســه. وفــي ضــوء هــذه االحــداث 
ــًا ان بســمارك كــان يــروم االســتيالء  بانــت نيــات المانيــا التوســعية فــي ســاموا، وبــدا جلي
على جزر الساموا وضمها، غير انه مـن جانـب آخـر، لـم يكـن راغبـًا فـي اثـارة مشـاكل 

Pاالمريكيــة بريطانيــا والواليــات المتحــدة خطيــرة مــع كــل مــن

)
116F

٢(
P فتعامــل بحــذر مــع هــذا ،

الشأن، وتجاهل نصائح قنصله بالتحرك والعمل على إقامة ادارة المانية في أبيـا. وفـي 
الوقــت نفســه، أســرَّ بســمارك وجهــة نظــره للحكــومتين البريطانيــة واالمريكيــة، بأنــه يعتقــد 

لجـــزر مــــن دون مســـاعدة، وان لهــــذا البلــــد ان الســـكان المحليــــين غيـــر مــــؤهلين الدارة ا
P[المانيــا] عالقــات تجاريــة واســعة مــع الجــزر تســتلزم ان تقــوم بــدور المرشــد

)
117F

٣(
P بيــد أن .

) احــتج ١٨٨٩آذار  ٣-١٨٨٥آذار  ٦وزيــر الخارجيــة االمريكــي تومــاس اف.بايــارد (
علـــى تصـــرفات القنصـــل االلمـــاني فـــي ســـاموا بشـــدة، كمـــا أدان فـــي التاســـع عشـــر مـــن 

                                                 
(1) Bemis, op.cit, P. 458. 
 
 
 
 
(2) Ferrell, op.cit, P.516.  
(3) Blacke & Bark, op.cit, P.358. 
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االضطرابات التي حدثت في ساموا، وأكد بأحقية الواليات المتحـدة فـي  ١٨٨٥ حزيران
التـــدخل لمـــؤازرة االدارة المحليـــة الســـاموانية، ومـــن ثـــم الحفـــاظ علـــى اســـتقالل الجـــزر، 

ال ترغـب الواليـات المتحـدة فـي تـزعم وحين ازدادت حدة التوتر استدرك بايـارد قـائًال: "
باالتفــاق مــع الــدول االخــرى، ولــن تســتبدل  حمايــة علــى ســاموا بصــورة منفــردة، أو

ــات المتحــدة، الحكــم المحلــي فــي الجــزر، بنظــام حمايــة ثالثــي. وفــي الوقــت  الوالي
)P)118F١"نفسه، اقترح وزير الخارجية االمريكي عقد مؤتمر ثالثي بشأن قضية ساموا

P. 
دول قبل بسمارك اقتراح بايارد، غير انه طلـب تـأخيرًا أي لقـاء كهـذا لحـين قيـام الـ     

الثالث بإرسال منـدوبين عنهـا الـى السـاموا بغيـة اجـراء تحقيـق اولـي. وطبقـًا لـذلك، فقـد 
زعـيم الـديمقراطيين   George H.Batesكلـف الـرئيس كليفالنـد الشـيخ جـورج اج.بـاتيز 

١٨٨٦Pفي مجلس الشيوخ لزيارة الساموا في عام 

)
119F

٢(
P وساند التقرير الذي صـاغه بـاتيز .

لين لالســتقالل التــام، وطالــب بــأن تكــون الواليــات المتحــدة، فكــرة ان الــوطنين غيــر مــؤه
)120F٣(P)الحــاميولــيس المانيــا (

P  علــى ســاموا، وســوغ بــاتيز رؤيتــه تلــك، علــى اســاس ان قنــاة
برزخيــة ســوف تشــق قريبــًا، فأنــه اقتــرح "بأنـــه مــن المنطقــي توســيع مــدى ونطــاق مبـــدأ 

Pلساموا"مونرو ليشتمل على منطقة اكبر تمتد الى هاواي، اضافة الى ا

)
121F

٤(
P. 

وجــد بســمارك ان بريطانيــا اكثــر تعاطفــًا مــن الواليــات المتحــدة الــى فكــرة المحميــة      
االلمانيـــة، وحينمـــا أشـــار الســـفير االلمـــاني فـــي لنـــدن، بـــأن علـــى بريطانيـــا ان ال تتوقـــع 
مساندة المانيـا لتحركهـا فـي مصـر، إال اذا تعاونـت بريطانيـا مـع السياسـة االلمانيـة فـي 

إن اللــورد ســالزبوري رئــيس الــوزراء البريطــاني ســرعان مــا أدرك الفكــرة. فبــين الســاموا، فــ
انـــه يفضـــل تقســـيم اســـتعماري، علـــى اســـاس مـــنح الســـاموا الـــى المانيـــا،  وهـــاواي الـــى 
الواليـات المتحــدة، وبــاقي جــزر المحـيط الهــادي الصــغيرة الــى بريطانيـا، غيــر انــه حــذر 

ي اوروبـا، سـيفرض عليـه الـذهاب لـذلك االيطـالي فـ-النمساوي-من ان الحلف االلماني
Pببطيء

)
122F

٥(
P. 

                                                 
(1) Quoted in: Ferrell, op.cit, P.517. 
(2) Ibid, P.516. 
(3) Bemis, op.cit, P. 458. 
(4) Blacke & Bark, op.cit, P.358. 
(5)  Ibid, P.359. 
 



 امريكي في المحيط الهادي-النكلوالفصل السادس                               نهايات التنافس ا

 ٤۱۱ 

ــــق بالمســــتعمرات فــــي       ــــا وضــــعت خطــــة ثنائيــــة تتعل والــــراجح، ان بريطانيــــا والماني
المحيط الهادي وافريقيا، وسبب ذلك على ما يبدو ان بريطانيا بحاجة الى دعم المـاني 

Pلسياستها التوسعية في مصر والشرق االدنى

)
123F

١(
P. 

مــاني مــن اللــورد ســالزبوري تقييــد الواليــات المتحــدة بكــل طريقــة طلــب الســفير االل     
ممكنة ألن االخيرة كانت تتطلـع لتوسـيع نطـاق مبـدأ مـونرو، بحيـث يتـيح لهمـا التعامـل 

Pمع المحيط الهادي، وكأنه بحيرة امريكية

)
124F

٢(
P. 

كـــان الفهـــم االلمـــاني هـــذا، وراء الشـــروحات الدبلوماســـية حيـــال لمـــاذا وجـــد وزيـــر      
ية بايارد بأنه من الصعب تحقيق اهدافه. إْذ ان السفيرين االلمـاني والبريطـاني، الخارج

التقيــا مــع وزيــر الخارجيــة االمريكــي بايــارد، وبنــاًء علــى طلبــه، ُعقــد مــؤتمر بواشــنطن 
Washington Conference  اواخـــر شـــهر حزيـــران ومطلـــع شـــهر تمـــوز مـــن عـــام

)P)125F٣لبشــــأن قضــــية الســــاموا، آل المــــؤتمر الــــى الفشــــ ١٨٨٧
P  بعــــد ان اصــــبح جليــــًا بــــأن

سياســة بايــارد فــي الحفــاظ علــى اســتقالل الســاموا واالدارة الذاتيــة، مــع حقــوق متســاوية 
الى الدول المتعاهدة، كانت في صراع مباشر مع التصـميم االلمـاني فـي الهيمنـة علـى 
الجــزر، علــى اســاس انهــا القــوة الســائدة تجاريــًا فــي ســاموا، والبــد مــن ان تســيطر علــى 

جــزر، وعلــى وفــق منظــور بســمارك، ان هــذه الســلطة هــي المانيــا، وقــد حصــل علــى ال
تأييــد بريطانيــا فــي ضــوء موافقــة المانيــا علــى االعتــراف بســيطرة بريطانيــا علــى بعــض 

Pالجزر في المحيط الهادي وهكذا أرجأ المؤتمر من دون اصدار أي قرار

)
126F

٤(
P. 

لــى اتبــاع تــدابير مشــددة فــي وتلــى فشــل مــؤتمر واشــنطن عــودة المانيــا مــن جديــد ا     
الســـاموا، ومـــن ثـــم زعمـــت بـــأن الملـــك مـــاليتوا، قـــد ســـمح بســـرقة مـــزارع المانيـــة، واهـــان 

P(شــــتم) االمبراطــــور االلمــــاني

)
127F

٥(
P ــــى الحكومــــة ــــا الحــــرب عل ــــك اعــــالن الماني ، فســــوغ ذل

المحليــة. وبعــد ان احتــل المــارينز االلمــاني أبيــا، نصــبوا تاماســيس ملكــًا علــى الســاموا، 
                                                                                                                                            
 
 
 
(1) Bemis, op.cit, P. 458. 
(2)Blacke & Bark, op.cit, P.359. 
(3) Baily, op.cit, P. 462. 
(4) Bemis, op.cit, P. 458. 
(5)Blacke & Bark, op.cit, P.359.  
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رئيســًا للــوزراء ويــدعم مــن مشــاة  Brandeisالضــابط البحــري االلمــاني برانــديز يســاعده 
Pالبحرية االلمانية

)
128F

١(
P والتجار األلمان بعد ان ُنِفَي الملك ماليتوا الى جزيرة بعيدة. فـأتبع ،

 Germanالنظـــام الجديـــد سياســـة الحفـــاظ علـــى مصـــالح الشـــركة التجاريـــة االلمانيـــة 

Trading Companyدة ضد المقيمين مـن االمـريكيين والبريطـانيين فـي ، والتعامل بش
Pآبيا، والسيما في قضايا استمالك االراضي والضرائب

)
129F

٢(
P. 

احتج بايارد على ذلك، وفقًا ألحد البنود الذي يتيح تقديم خـدمات تجاريـة امريكيـة      
. وفــــي الســــياق نفســــه، لــــم تســــتجب المانيــــا الحتجاجــــات الواليــــات ١٨٧٨فـــي معاهــــدة 

لك، االمر الذي دفع الرئيس كليفالنـد الـى عـرض االمـر علـى الكـونغرس فـي المتحدة ت
ـــاني  ١٨٨٩Pكـــانون الث

)
130F

٣(
P ـــم كانـــت التطـــورات الســـابقة مثـــار احتجـــاج القنصـــل . ومـــن ث

)Harold M.Sewall P)131F٤االمريكي فـي سـاموا هارولـد ام.سـيوول 
P الـذي حـرض العديـد ،

والي لأللمــان، فوجــد نفســه مــن زعمــاء القبائــل المحليــين ضــد نظــام حكــم تاماسيســي المــ
، وحينمـا حـاول االلمـان Matafaفي صـراع دمـوي مـع زعـيم محلـي آخـر يـدعي ماتافـا 

لجم العصيان، لحقت بهم خسائر ثقيلة قامت على أثرها السـفن الحربيـة االلمانيـة بـدك 
Pالقرى المحلية اآلمنة بالبارود

)
132F

٥(
P. 

العـــــام االمريكـــــي، فجريـــــدة  تســـــببت االنبـــــاء القادمـــــة مـــــن الســـــاموا، بإثـــــارة الـــــرأي     
 ١٨٨٩النيويــورك ســان ادانــت بعــددها الصــادر فــي الثــاني مــن كــانون الثــاني فــي عــام 

P)، ان لم يكن غير انسانيسوء طالعتسليم كليفالند بالموقف وعدته (

)
133F

٦(
P  . 

امـا جريــدة الســان فرانسيسـكو اكــاميز فقــد كتبـت فــي عــددها الصـادر فــي الخــامس      
"، ّن المانيـا اصـبحت ببسـاطة (رجـل الخـط السـريع)لعام نفسه"إمن كانون الثاني من ا

فــي حــين اعتقــدت النيويــورك هيرالــد فــي عــددها الصــادر فــي الســابع مــن كــانون الثــاني 
ّن الحــــرب وشــــيكة الوقــــوع، وان ضــــباط البحريــــة االمريكيــــة، سيكســــبون "إ ١٨٩٩

                                                 
(1) Bemis, op.cit, P. 459. 
(2) Ibid. 
(3) Ferrell, op.cit, P.516.  
(4)Blacke & Bark, op.cit, P.359. 
(5) Baily, op.cit, P. 462. 
(6) Bemis, op.cit, P. 459. 
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ر المعركـــة، واضــــافت بــــأن االلمــــان يرومــــون قطـــع جــــذور االمــــريكيين فــــي الجــــز 
)P)134F١"الســــاموانية. وال ينبغــــي الســــماح لهــــم بــــذلك

P وعلــــى ايــــة حــــال، اقــــر الكــــونغرس .
تخصيص مبلغ قدره خمسـمائة الـف دوالر مـن اجـل تـأمين حيـاة وممتلكـات االمـريكيين 

Pفي جزر ساموا، ومائة الف دوالر لتحسين وصيانة ميناء باغو باغو

)
135F

٢(
P. 

لـة الحـرب فـال شـيء يمنـع البحريـة وحذرت القيادة البحريـة االمريكيـة، بأنـه فـي حا     
االلمانيـة مــن االبحــار صــوب مينــاء نيويــورك او التهديــد بتــدمير المدينــة، إال اذا دفعــت 
فديــة. وعلــى ايــة حــال، فقــد تحــرك الموقــف فــي الســاموا ليتحــول الــى ازمــة فــي االشــهر 

١٨٨٩Pاالولـــى مـــن العـــام 

)
136F

٣(
P وعلـــى الـــرغم مـــن ان بايـــارد كـــان مـــا يـــزال يـــراوده االمـــل ،

بتسـوية ســلمية، فإنــه تحمـل مســؤولية قــرار ارسـال ســفن بحريــة اضـافية الــى الجــزر مــن 
Pاجل حماية المصالح االمريكية

)
137F

٤(
P. 

لم يرغب المستشار االلماني بسمارك في معاداة الواليات المتحدة، وكـان حريصـًا      
على اقامة عالقات ودية معها، ولذلك اقتـرح تجديـد مفاوضـات مـؤتمر واشـنطن، وهـذه 
ـــرلين لهـــذا الغـــرض، وقـــد لقـــي هـــذا المقتـــرح استحســـان  ـــد فـــي ب المـــرة، فـــي مـــؤتمر يعق

، رشح الرئيس هاريسـون ثالثـة منـدوبين ١٨٨٨االمريكيين، وفي الرابع عشر من آذار 
Pلحضور مؤتمر برلين للتفاوض مع االلمان والبريطانيين

)
138F

٥(
P. 

ـــة فـــي الســـادس عشـــر مـــن آذار       ـــاء ١٨٨٩رســـت ســـبع ســـفن بحري ـــا،  فـــي مين آبي
Pموزعــة بواقــع ثــالث ســفن امريكيــة، وثــالث ســفن المانيــة، وواحــدة بريطانيــة

)
139F

٦(
P بإنتظــار ،

مستجدات الموقف الدبلوماسي، ولكن مـا حصـل، لـم يكـن حادثـًا مسـبقًا نتيجـة الحـرب، 
بــل عــرض عظــيم لقــوة الطبيعيــة، إذ اكتســحت االمــواج الهــادرة الســفن الحربيــة لتغرقهــا 

اة مــن كــان عليهــا، مــا عــدا البارجــة البريطانيــة كــاليوب وأوقعــت خســائر مهمــة فــي حيــ

                                                 
(1) Baily, op.cit, P. 462.  
(2)  Ibid, P. 463. 
(3)Ferrell, op.cit, P. 517. 
(4) Bemis, op.cit, P. 459. 
(5) Baily, op.cit, P. 463. 
(6) Knox, op.cit, P. 326.  
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 ٤۱٤ 

Calliope التــي ابتعــدت عــن العاصــفةP

)
140F

١(
P ــًا كــان . وهكــذا حســم االعصــار وضــعًا دولي

ينبأ بإنفجـار نـزاع خطيـر، وقـادت الصـدفة الناجمـة عـن هـذه الكارثـة الـى تهدئـة التـوتر 
 على جزر ساموا.

الوحيــدة التــي يمكــن للواليــات المتحــدة وجــد االمريكيــون فــي مــؤتمر بــرلين الطريقــة      
ـــــة  ـــــة والهيمن ـــــة االلماني ـــــة مـــــن دون وقـــــوع الجـــــزر تحـــــت الحماي اللجـــــوء اليهـــــا، للحيلول

Pالبريطانية

)
141F

٢(
P كخيار لتسوية االزمة الساموانية. ومـع جـٍو محفـوف تمامـًا بالكارثـة التـي .

لحقــــــت بمينــــــاء أبيــــــا، تمكــــــن بســــــمارك بدبلوماســــــيته المعهــــــودة مــــــن احتــــــواء غضــــــب 
Pدبلوماسيين االمريكيين وتهدئتهم الى حد ماال

)
142F

٣(
P ورأس الوفد االلمـاني الكونـت هربـرت .

Pابـن المستشـار االلمـاني Count Herbert Bismarkبسـمارك 

)
143F

٤(
P ،كـان مـن الواضـح .

ان اجـواء الســالم سـادت المــؤتمر، وقـد عبــرت عــن ذلـك صــحيفة نيويـورك وورلــد والتــي 
البــد . قائلــة: "١٨٩٩فــي الثــاني مــن ايــار تحــدثت بنبــرة تصــالحية فــي عــددها الصــادر 

من ان تستسلم الدول والرجال امام قوانين الطبيعة، وبالتأكيد فأن الدمار الذي لحق 
"، بميناء أبيـا، وسـفننا الحربيـة هنـاك، جعـل نزاعنـا مـع المانيـا سـخيفًا وغيـر طبيعـي

يتبــادلون اآلن وتســاءلت الجريــدة مجــددًا أال يمكــن التنبــؤ بــأن الدبلوماســيين فــي بــرلين 
 التعازي والرثاء على ابنائهم الذين هلكوا في اثناء ادائهم لواجبهم.

قد نتمكن من ان نجعـل المـؤتمر الدبلوماسـي المنعقـد فـي بـرلين مـؤتمرًا للصـداقة،      
Pوليس للنزاع والتنافس الذي يؤدي الى توتر عالقاتنا مع المانيا

)
144F

٥(
P. 

) ١٨٩٢حزيـــران  ٢٨-١٨٨٩آذار  ٧ارجيـــة (ان تعيـــين جـــيمس باليـــن لـــوزارة الخ     
مـنح انطباعـًا، بأنـه سـيتعامل بشــدة مـع االلمـان فـي هــذا المـؤتمر، حتـى ان صـحيفة الـــ 

                                                 
، Kimberly، وبارجـــة العميـــد البحـــري كيمـــربيل Trentonابـــرز هـــذه اخلســـائر حتطـــم الســـفينة االمريكيـــة تـــريننت  )١(

، عنـــدما توجهـــت اىل الشـــاطئ. وبالكـــاد هربـــت Nipsic. وانقـــذت الســـفينة نيبســـك Vandaliaوالســـفينة فانـــداليا 
تـــدخل املواطنـــون الســـاموانيون املوجـــودون علـــى البارجـــة الربيطانيـــة كـــاليوب، بســـبب قوتـــا البخاريـــة االكـــرب اىل البحـــر. و 

السـاحل بشـجاعة، متحـدين االمــواج املتكسـرة، النقـاذ حيـاة الكثــريين. وعلـى ايـة حـال، فقــد بلغـت خسـائر االمــريكيني 
 ) حباراً وحتطم السفن االمريكية الثالث. ٤٦) ضباط و(٢(

Knox, op.cit, P. 326. 
(3) Ferrell, op.cit, P.517.  
(4) Blacke & Bark, op.cit, P. 359. 
(5) Bemis, op.cit, P. 458. 
(5) Baily, op.cit, P. 465.  



 امريكي في المحيط الهادي-النكلوالفصل السادس                               نهايات التنافس ا

 ٤۱٥ 

)Nation الصادرة في نيويورك، قد تكهنـت بـأن برقيـات باليـن الـى الوفـد الدبلوماسـي (
)P)145F١"كانت قرقعة رعد بعيدة تقترب بسرعة فائقـةاالمريكي في بـرلين، "

Pن الواقـع . غيـر ا
يخالف هـذا الوصـف، إْذ اظهـر وزيـر الخارجيـة االمريكـي الجديـد منحـًى سـلميًا لتسـوية 
االزمة الساموانية. وفي االخير فـرض وجهـة نظـره، علـى الـرغم مـن الـدعوات االلمانيـة 
والبريطانية لتقسيم الجزر. وعلى ما يبدو ان االدارة االمريكيـة لـم تكـن مسـتعدة وقتـذاك 

ية مــن الــرأي العــام والكــونغرس االمــريكيين. لقــد أصــرَّ باليــن علــى أليــة توســعات خشــ
االحتفــــاظ بــــالحكم المحلــــي الســــامواني، ومنــــع أيــــة دعــــوات تقســــيمية. واقتــــرح الســــلطة 

ـــــــة  ـــــــة امريكي ـــــــة ثالثي ـــــــى آخـــــــر، حماي ـــــــة–المشـــــــتركة، وبمعن ـــــــة للجـــــــزر -الماني بريطاني
Pالساموانية

)
146F

٢(
P. 

دول الكبـرى الـثالث الـى ابـرام معاهـدة ومهما يكن من امر فقد أثمرت مناقشات الـ     
. بـدا البنــد االول مــن المعاهــدة، متــوائم مــع ١٨٨٩ثالثيـة فــي الرابــع عشــر مــن حزيــران 

المبادئ التي كافحت مـن اجلهـا الواليـات المتحـدة، إْذ نـص علـى حيـاد السـاموا، وتمتـع 
التجــارة، رعايــا الــدول الــثالث الموقعــة علــى المعاهــدة، بحقــوق متســاوية فــي االقامــة، و 

Pوالحمايــة الشخصــية

)
147F

٣(
Pويعــد الســكان المحليــون احــرارًا فــي انتخــاب ملكهــم ،P

)
148F

٤(
P وان أيــًا .

مـــن الـــدول الـــثالث ســـوف لـــن تقـــدم علـــى أي عمـــل يهـــدف الـــى ســـيطرة منفصـــلة علـــى 
Pالجـــزر او علـــى حكومـــة الســـاموا

)
149F

٥(
P غيـــر ان االســـتقالل الـــذي بـــدا مقـــرًا بـــه فـــي البنـــد .
ـــن ـــين اجنبـــي رئيســـًا االول مـــن المعاهـــدة قـــد خـــرق، ب ـــاده تســـمية او تعي ص اضـــافي مف

للقضاة، والذي سيقوم بمزاولة سلطانه على جميع المنازعـات المهمـة، وحتـى تلـك التـي 
Pتتعلق بتنظيم آلية اختيار الملك وحدود سلطانه

)
150F

٦(
P. 

ال نجانــب الحقيقــة اذا مــا قلنــا، ان المعاهــدة الثالثيــة أسســت لقيــام محميــة ثالثيــة      
 من بريطانيا، المانيا، والواليات المتحدة االمريكية على جزر الساموا. مشتركة لكل

                                                 
(1) Quoted in: Ibid. 
(2) Bemis, op.cit, P. 459. 
(3) The Samoan Treaty (1889), Rappaport, op.cot, P. 125. 
(4) Ibid. 
(5)  Ibid. 
(6)The Samoan Treaty (1889), Rappaport, op.cot, P. 125. 
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 ٤۱٦ 

امـــا موقـــف الـــرأي العـــام االمريكـــي مـــن هـــذه المعاهـــدة فقـــد عبـــرت عنـــه الصـــحف      
ن بالين حقق نصرًا دبلوماسيًا للواليـات االمريكية المؤيدة للحزب الجمهوري بالقول: "إ

مــــع الحــــزب الــــديمقراطي، ان باليــــن قــــد ". فيمــــا عــــدت الصــــحافة المتعاطفــــة المتحــــدة
استســلم الــى بســمارك. فيمــا اهتمــت بعــض الصــحف االمريكيــة المســتقلة مثــل نيويــورك 

بالبقــاء الواضــح علــى  NewYork Herald Evening Postهيرالــد ايفننــغ بوســت 
Pسياسة (االعاقة) التاريخية لتجزأة ساموا

)
151F

١(
P. 

كة يتنـــــاقض مـــــع تقاليـــــد الدبلوماســـــية والحـــــق، ان قيـــــام الحمايـــــة الثالثيـــــة المشـــــتر      
ــــرئيس مــــونرو عــــام  ــــي صــــاغها ال ــــة، الت ــــة ١٨٢٣االمريكي ــــدو ان االدارة االمريكي . ويب

اصـــرت علـــى ابـــرام هـــذه المعاهـــدة خشـــية مـــن فقـــدانها مينـــاء بـــاغو بـــاغو الســـتراتيجي 
لصــــالح المانيــــا او بريطانيــــا. وعلــــى أيــــة حــــال، صــــادق مجلــــس الشــــيوخ ذو االغلبيــــة 

Pلى هذه المعاهدةالجمهورية ع

)
152F

٢(
P. 

ويبـــدو ان المعاهـــدة حققـــت لســـنوات قالئـــل هـــدوءًا نســـبيًا فـــي ســـاموا والســـيما مـــع      
اعــادة الملــك مــاليتوا الــى الســلطة. ومــع ذلــك ظهــرت المنافســات مجــددًا بــين القناصــل 

 مما أثر سلبًا في عمل الحكومة المحلية.
 ٣-١٨٩٣آذار  ٤ة رئيســـًا (عبـــر الـــرئيس كليفالنـــد الـــذي عـــاد للســـلطة مـــرة ثانيـــ     
كـــــــانون الثـــــــاني  ٩-١٨٩٣آذار  ٩) ووزيـــــــر خارجيتـــــــة وولتـــــــر كريشـــــــام (١٨٩٧آذار 

)، عـــن رأيهـــم المنـــاهض للحمايـــة المشـــتركة الثالثيـــة، علـــى اســـاس انهـــا مليئـــة ١٨٩٥
بـــاالحراج والعرقلـــة، فضـــًال عـــن الـــديون التـــي لـــن تســـدد مـــن قبـــل الحكومـــة الســـاموانية 

Pحـــــدةالمحليـــــة للواليـــــات المت

)
153F

٣(
P والـــــراجح، ان تبلـــــور موقـــــف االدارة الديمقراطيـــــة بهـــــذا .

 االتجاه، يعود الى طبيعة الرئيس كليفالند المعادية لالمبريالية والتوسع.
، انشـقاقًا فـي االسـرة الحاكمـة، أدت الـى ١٨٩٨اعقب وفاة الملك مـاليتوا فـي آب      

ى الــثالث ذلـك التــدخل. اضـطرابات كبيــرة، ومـن ثــم حـرب اهليــة، وانتهـزت الــدول الكبـر 
فســـاندت بريطانيـــا والواليـــات المتحـــدة فريقـــًا مـــن المتصـــارعين علـــى الســـلطة، وســـاندت 
المانيـــا الفريــــق اآلخـــر، وبــــدأت مدفعيـــة الســــفن البحريـــة االمريكيــــة تـــدك قــــرى الســــكان 

                                                 
(1) Baily, op.cit, P. 465. 
(2) Ferrell, op.cit, P. 
(3) Bemis, op.cit, P. 460.  
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المحليين في أبيا، ثم نزلت القوات البريطانية واالمريكية الى مينـاء أبيـا، مسـوغين ذلـك 
مــــات التــــي شــــنها هــــؤالء الســــكان علــــى ممتلكــــات الرعايــــا البريطــــانيين ومــــواطني بالهج

الواليـــات المتحـــدة. علـــى الـــرغم مـــن اتفـــاق القـــوى الـــثالث علـــى تأســـيس حكومـــة مؤقتـــة 
Pجديدة

)
154F

١(
P إال ان القنصلين البريطاني واالمريكي تخليا من ذلك فـي الحـادي عشـر مـن .

اج علــى ذلــك. وعلــى أيــة حــال، بــدا ، ممــا دفــع القنصــل االلمــاني لالحتجــ١٨٩٩آذار 
Pواضـحًا ان تجربــة الحمايـة الثالثيــة، لـم تثبــت نجاحهـا

)
155F

٢(
P االمــر الـذي دفــع االمبراطــور ،

ولـــيم الثـــاني الـــى التســـاؤل إذا مـــا حـــان الوقـــت لتســـوية المشـــكلة الســـاموانية مـــن خـــالل 
Pتقســيم الجــزر بــين المانيــا وبريطانيــا والواليــات المتحــدة

)
156F

٣(
P الواليــات . وعلــى مــا يبــدو ان

Pالمتحــــدة االمريكيــــة قــــد رحبــــت بتقســــيم الجــــزر بــــين الــــدول الــــثالث

)
157F

٤(
P غيــــر ان لنــــدن ،

 H.Bertram Coxتحفظــت علــى هــذا التقســيم بنــاًء علــى برقيــة اج.بييــر تــرام كــوكس 
المندوب السامي البريطاني على استراليا، الـى وزارة المسـتعمرات البريطانيـة، إْذ انتـاب 

لق من احتمال سيطرة المانيـا علـى هـذه الجـزر بسـبب موقعهـا المستعمرات االسترالية ق
المباشــر علــى طريــق الســفن مــن اســتراليا ونيوزلنــدا الــى امريكــا الشــمالية او الــى القنــاة 

Pالمقترحة في امريكا الوسطى

)
158F

٥(
P. 

، دفـــع االلمـــان الـــى ١٨٩٩إن اضـــطراب الوضـــع فـــي األشـــهر االولـــى مـــن عـــام      
يــا لتســوية الخالفــات االســتعمارية المعلقــة بــين البلــدين، تقــديم مقتــرح لصــفقة مــع بريطان

ومما جاء فيها: "تستلم المانيا ابولو وسافاي والقسم الشرقي من المنطقة المحايـدة، بمـا 
فــي ذلــك اراضــي يــانوي وتتنــازل المانيــا عــن حقوقهــا فــي غامباجــا. فضــًال عــن ذلــك، 

غربـي مـن المنطقـة المحايـدة فـي تستلم بريطانيا جزر تونغا بما في ذلـك فافـاو والقسـم ال

                                                 
(1) Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, April 28, 1899, Gooch 
& Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.14, P. 117. 
(2)Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, January 20, 1899, Ibid, 
Doc.No.128, P. 109. 
(3) Ibid. 
(4) Brandenburg, op.cit, P.95. 
 
 
 
(5) Coloinal Office to Forign Office, Downing Street, January 24, 1899, Gooch 
& Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.130, P. 110.  
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غـرب افريقيـا بإسـتثناء بـايزي وجـزر سـليمان االلمانيـة، فضـًال عـن ذلـك، تتنـازل المانيـا 
عــــن حقوقهــــا فــــي الحصــــول علــــى اراضــــي اضــــافية فــــي زنجيــــار. زيــــادة علــــى توســــيع 
االتفاقيــة الموجــودة حاليــًا بــين المانيــا وبريطانيــا لتشــمل جــزر ســليمان المــذكورة اعــاله 

ــــم، تســــتعد  بخصــــوص ــــة، ومــــن ث حــــق تشــــغيل العــــاملين فــــي جــــزر ســــليمان البريطاني
الحكومة االلمانية لرغبات الحكومـة البريطانيـة بـين توغوالنـد ومسـتعمرة سـاحل الـذهب. 
واخيـــرًا، علـــى بريطانيـــا ان ال تعـــارض احـــتالل المـــاني مســـتقبلي لطنجـــة التـــي تضـــمن 

Pالنصوص الخاصة بين الطرفين حياديتها

)
159F

١(
Pرض اعاله تحفظ شـامبرلن وزيـر . ازاء الع

ان الــــثمن بــــاهظ جــــدًا، والبــــد مــــن تســــوية شـــؤون المســــتعمرات البريطــــاني، وعلــــق "
)P)160F٢"اخرى

P. 
تضــــــاربت المواقــــــف بــــــين الطــــــرفين، فانــــــدالع االضــــــطرابات والقصــــــف البحــــــري      

Pامريكـي، ومـن ثـم انـزال مشـاة البحريـة للـدولتين علـى الجـزر-االنكلو

)
161F

٣(
P قـد ألـبَّ الـرأي ،

Pااللمــاني ضــد بريطانيــا العــام

)
162F

٤(
P امــا اللــورد ســالزبوري فقــد طلــب مــن ســفيره الســيالس .

التحـــدث بصـــراحة لـــوزير الخارجيـــة االلمـــاني بشـــأن االنطبـــاع الـــذي ولدتـــه الصـــحافتان 
االمريكية والبريطانية، والذي يفيـد ان المانيـا تحـاول طـرد الوجـود البريطـاني واالمريكـي 

 Herrبوري بنى إفتراضه على لغة واعمـال الهيـرروز بالقوة من ساموا. ويبدو ان سالز 

Rose  ـــة دعمـــت موقـــف ـــة االلماني القنصـــل االلمـــاني فـــي ســـاموا، والســـيما ان الخارجي
Pروز

)
163F

٥(
P. 
علــى الجانــب االلمــاني، حــذر اعضــاء مهمــين مــن انصــار التوســع االلمــاني، مــن      

ــدائرة فــي ســاموا، علــى-التــدخل االنكلــو اســاس ان هــذا  امريكــي فــي الحــرب االهليــة ال
، التــــي تمنــــع انفــــراد قــــوتين فــــي ١٨٨٩التــــدخل خــــرق لمــــؤتمر بــــرلين ومعاهــــدة ســــاموا 

                                                 
(1) Received from German Ambassador, October 27, 1899, Ibid, Enclosure in 
No.151, P.128. 
(2) Quoted in: Ibid. 
(3) The Marquess of Salisbury to Sir F.Lascelles, Foreign Office, April 25, 
1899, Ibid, Doc.No.139, P. 116. 
(4) Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, March 31, 1899, Ibid, 
Doc,No.135, P. 112. 
(5)The Marquess of Salisbury to Sir F.Lascelles, Beanlieu, April 4, 1899, Gooch 
& Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.137, P. 115. 
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امريكــي -ممارســة أيــة ســيطرة منفصــلة علــى الجــزر او الحكومــة، وان القصــف االنكلــو
Pللســكان المحليــين فــي أبيــا

)
164F

١(
P  اشــارة علــى نيــات القــوتين فــي اخــراج المانيــا مــن الجــزر

Pالساموانية

)
165F

٢(
P. 

امريكي لمقررات مؤتمر برلين، والذي اصـبح يهـدد -ا تقدم من خرق انكلوحيال م     
. فضـًال ١٨٨٩الوجود االلماني في الجزر بحرمانها من حقوق الحماية وخرق معاهدة 

عـــــن امتنـــــاع بريطانيـــــا عـــــن الموافقـــــة علـــــى المقترحـــــات االلمانيـــــة لتســـــوية المشـــــاكل 
المانيـة متنفـذة تطالـب بـإعالن  االستعمارية بـين الـدولتين، ناهيـك عـن، ارتفـاع اصـوات

الحــرب علــى بريطانيــا مــن اجــل ســاموا. اقتــرح بولــوف وزيــر الخارجيــة االلمــاني، عــدم 
اعالن الحـرب علـى بريطانيـا، بـل االكتفـاء بإسـتدعاء السـفير االلمـاني مـن لنـدن، "ألن 
العالقـات الدوليـة غيـر ذي جـدوى، فـي حـال عـدم التقيـد بالمعاهـدات الدوليـة". فـأعطى 

Pمبراطـــور االلمــــاني ولــــيم الثــــاني موافقتــــه علـــى مــــا جــــاء بــــه بولــــوفاال

)
166F

٣(
P والحــــق، ان .

، حتــــى يــــتم ١٨٨٩االلمـــان لــــم يصــــدقوا ادعـــاء بريطانيــــا بالتزامهــــا بنصـــوص معاهــــدة 
تغييرهــا بقــرار جمــاعي لــدول الحمايــة الــثالث، علــى ان يكــون وفــدًا مســتقًال فــي قراراتــه 

Pلتسوية النقاط المتنازع بشأنها

)
167F

٤(
P. 

وفــي حــال رفــض بريطانيــا للمقترحــات االلمانيــة اعــاله، فســيعد هــذا الــرفض عمــًال      
غيــر ودي مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة تجــاه المانيــا، االمــر الــذي يحــتم علــى االخيــرة 
قطــع عالقاتهــا الدبلوماســية مــع بريطانيــا، الــى ان يــأتي اليــوم الــذي تبــدي فيــه الحكومــة 

)P)168F٥"ان تفكر في اخذنا بالحسبانلدولية المبرمة و"البريطانية احترام المعاهدات ا
P. 

سمح وزير الخارجية االلماني لسـفيره الكونـت هاتزفيلـد، وقبـل ايصـال هـذا التهديـد      
رسميُا الى الحكومة البريطانية، والذي ربما سيقود الى قطع العالقـات الدبلوماسـية بـين 

                                                 
(1)Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, April 28, 1899, Ibid, 
Doc,No.140, P. 117. 
(2)Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, April 2, 1899, Ibid, 
Doc,No.136, P. 113. 
(3) Brandenburg, op.cit, P. 94. 
 
 
(4) Blacke & Bark, op.cit, P. 359.  
(5)  Brandenburg, op.cit, P. 94. 
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رة مـــع الـــوزراء البريطـــانيين الـــدولتين بمحاولـــة التوصـــل الـــى تفـــاهم بصـــورة غيـــر مباشـــ
وتحذيرهم من العواقب الوخيمة التي ستصدع العالقات بين الدولتين. وقد وجـد السـفير 
االلمــاني ضــالته فــي اللــورد روتشــيلد والــذي جــاء لــه بأخبــار عــن طريــق شــامبرلن، تفيــد 

Pبموافقة اللورد سالزبوري علـى قبـول المقتـرح االلمـاني الخـاص بتشـكيل لجنـة ثالثيـة

)
169F

١(
P. 

ومــن جانــب آخــر، حــث الســيالس الســفير البريطــاني فــي بــرلين اللــورد ســالزبوري بــدعم 
المشــروع االســتعماري االلمــاني فــي ســاموا، مقابــل الــدعم االلمــاني لبريطانيــا فــي حالــة 

Pحدوث تعقيدات دولية

)
170F

٢(
P. 

ـــين       ـــاغم والتجـــانس فـــي العالقـــات ب ـــى التن ـــورد ســـالزبوري ان الحفـــاظ عل اعتقـــد الل
والمانيـــا، يحـــتم عليـــه ان يتوصـــل الـــى ترتيـــب معـــين يحـــول مـــن دون حصـــول بريطانيـــا 

ال اعتقد ان مثل هذا الترتيب فـي مثـل هـذه خالف مستقبًال. غير انه استدرك قائًال: "
)P)171F٣"اللحظـــة ُمِلـــحْ 

P ويمكـــن ارجـــاؤه لمـــدة زمنيـــة قصـــيرة. ثـــم ســـوغ تـــأخره فـــي الـــرد علـــى ،
ــوخي ســتعمارية بــالقول: "المقترحــات االلمانيــة بشــأن تســوية النزاعــات اال ــت ت ــد طالب لق

الحذر والتروي في دراسة المقترحات التي وضعتها المانيـا، والتـي اشـارت الـى تغيـر 
)P)172F٤"فــــي الوضــــع الــــراهن

P لــــم يقتصـــر امتعــــاض االمبراطــــور ولــــيم الثــــاني علــــى اللــــورد.
 سالزبوري، فقد تذمر من الموقف االمريكي تجاه االزمة الساموانية، وقد اعرب الـرئيس

Pماكنلي عن مفاجئتة بخصوص ذلك

)
173F

٥(
P. 

                                                 
ان اللجنة الدولية الثالثية احليادية يف اجلزر الساموانية، توصلت اىل استنتاج مفاده عدم وجود مؤسسات حملية قادرة  )٣(

على االدارة الذاتية، ورغم جهود ودقة وتصميم دول احلمايـة الـثالث هلـذه املؤسسـات، فلـيس هلـا أي فـرص للنجـاح، مـا 
عليه، فإن االمل الوحيد لبناء حكومة جديدة يف الساموا، هو بوضع دامت تستمد سلطتها من دولتني او ثالث دول، و 

 جمموعة اجلزر بأكملها او عدة جزر، حتت سيطرة دولة واحدة. ينظر:
  The Marquess of Salisbury to Sir F.Lascelles, Forign Office, September 15, 
1899, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.146, P. 122. 
(2) Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, December 23, 1898, 
Ibid, Doc,No.127, P. 109. 
(3)The Marquess of Salisbury to Sir F.Lascelles, Forign Office, October 6, 
1899, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.146, P. 126. 
(4)  Quoted in: Ibid.  
(5) Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, April 2, 1899, Ibid, 
Doc.No.136, P. 113.  
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 ٤۲۱ 

امــا وجهـــة النظـــر االمريكيـــة فــي ازمـــة ســـاموا، فقـــد عبــرت الواليـــات المتحـــدة عـــن      
الســــاموانية عــــام -حقوقهــــا التاريخيــــة فــــي الجــــزر، والتــــي ضــــمنتها المعاهــــدة االمريكيــــة

، واظهـــرت عـــدم تنازلهـــا عـــن ذلـــك الحقـــوق التـــي منحتهـــا المعاهـــدة االخيـــرة، إْذ ١٨٧٨
P٥ ١٧١ت الجـــزر الســـاموانية شـــرق خـــط الطـــول عـــد

P  غربـــًا منـــاطق نفـــوذ امريكيـــة امـــا
Pبريطانيا من جانبها فقد سارعت الى االقرار بذلك

)
174F

١(
P. 

اشـــارت الوثـــائق البريطانيـــة، ان تنســـيقًا تامـــًا كـــان يجـــري بـــين بريطانيـــا والواليـــات      
ن علـى اطـالع تـام المتحدة، وان جوليان بانسيفوت السفير البريطـاني فـي واشـنطن، كـا

بمســودات الرســائل التــي بعثهــا وزيــر الخارجيــة االمريكــي الــى ســفيريه فــي لنــدن وبــرلين 
وقنصله في ساموا، بخصوص تسوية االزمة الساموانية، وكانت الطلبات المرفقـة بهـذه 

Pالمذكرات تدعو لدعم بريطاني لوجهة النظر االمريكية تجاه االزمة

)
175F

٢(
P. 

ـــات المتحـــدة فـــي ســـاموا، واضـــحة وصـــريحة يتضـــح ممـــا تقـــدم، ان ط      لبـــات الوالي
امريكية بشـأن سـاموا اسـهل -، لذلك كانت المفاوضات االنكلو١٨٧٨ومحددة بمعاهدة 

المانيـــة، لتشــابك وتنـــافس المصــالح االســـتعمارية بـــين -بكثيــر مـــن المفاوضــات االنكلـــو
 الدولتين.

ياحــــًا لــــدعم الحكومــــة إن موافقــــة اللــــورد ســــالزبوري علــــى تشــــكيل لجنــــة ولــــدت ارت     
االلمانية، وهدأت االزمِة غير ان االمبراطور وليم الثاني، اعلن انه لـن يـتمكن الـذهاب 
مـرة ُأخـرى الـى بريطانيـا مـا دام اللـورد سـالزبوري رئيسـًا للـوزراء. إْذ أضـمرَّ االمبراطــور 

قــام  ُبغضـًا عميقـًا للـورد ســالزبوري، وعبـر عـن هــذا الكـره مـن دون تحفــظ، وخـالل زيـارة
، اســـتغل االخيـــر هـــذه الزيـــارة ليكتـــب ١٨٩٩فـــي خريـــف عـــام     Cowesبهـــا لكـــاوز 

للملكـــة فكتوريـــا رســـالة تعبـــر عـــن شـــكره وامتنانـــه للملكـــة لحفاوتهـــا، مؤكـــدًا علـــى عمـــق 
عالقات الصداقة بين بريطانيا والمانيا، مـذكرًا جدتـه، باقتناعـه الحاسـم مـؤخرًا فـي عـدم 

لمانيـا. وعبـر عـن اسـتغرابه مـن سـلوك اللـورد ســالزبوري التـدخل بأزمـة فاشـودا لصـالح ا

                                                 
(1) Bemis, op.cit, P. 461. 
(2) Sir J.Pauncefots to the Marquess of Salisbury, Washington, January 27,  
1899, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.131, P. 110.  
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ــد فــي االزمــة الســاموانية وعــده غيــر مفهــوم. وهــاجم اللــورد ســالزبوري بعنــف قــائًال: " لق
انتهك سلوكه القواعد االساسية للعالقات الدولية. لقد بـدا علـى رئـيس الـوزراء بأنـه 

ليسمح هو أو حكومـة  يضع المانيا في المستوى نفسه مع البرتغال وتوغو وما كان
المانيـــا بمثـــل هـــذه المعاملـــة الُمهينـــة، وان علـــى الحكومـــة البريطانيـــة ان تــــتعلم 

)P)176F١"معاملتهم على قدم واحد من المساواة
P. 

لقد اجابت الملكـة فكتوريـا، والتـي تألمـت السـلوب حفيـدها، ان مثـل االتهامـات لـم      
الملكـة اللـورد سـالزبوري علمـًا،  يسمع بها من قبل والقيت جزافًا. وعلـى الفـور، احاطـت

وانكرت بشدة أي تصرف غير ودي مقصود. فيما كتب اللورد سـالزبوري مـذكرة شـاملة 
سوغ فيها اجراءاته ارسلته الملكة العجوز الى حفيدها، وارسل رئيس الوزراء البريطـاني 

لنـدن  رسالة الى االمبراطور وليم الثاني، عن طريق الكونـت هاتزفيلـد سـفير المانيـا فـي
يعبــر فيهــا عــن رغبتــه فــي اجــراء لقــاء شخصــي، ويتطلــع لقيــام االمبراطــور ولــيم الثــاني 

ال شــيء فــي تفكيــره أبعــد مــن الحفــاظ علــى بزيــارة بريطانيــا. واختــتم رســالته بــالقول: "
". وكبرهان على حسن نيته فقد وافق اللـورد سـالزبوري علـى المصالح العادلة لبريطانيا
)Champirse P)177F٢يكــي شــامبرز طــرد رئــيس القضــاء االمر 

P والــذي ادى دورًا فــي تــأجيج ،
النزاعــات بشــأن ســاموا، وقبــول اقتــراح الحكومــة االلمانيــة بتعيــين ملــك الســويد والنــرويج 

Pحكمًا لتسوية النزاع

)
178F

٣(
P. 

المــاني بشــأن جزيــرة ســاموا، تنــازل -اقتــرح اللــورد ســالزبوري لتســوية النــزاع االنكلــو     
في الجزر الساموانية، فضًال عن سحب مطالبتهـا باالراضـي  المانيا عن جميع حقوقها

الواقعــة علــى الســاحل الغربــي الفريقيــا الــذي يــتم االحتفــاظ بــه منطقــًة محايــدة وفقــًا الــى 
P، تتلقــى فيهــا تعويضــًا فــي دلتــا الفولتــا١٨٨٨اتفاقيــة بــين بريطانيــا والمانيــا فــي عــام 

)
179F

٤(
P .

                                                 
(1) Brandenburg, op.cit, P. 95.  
 
 
 
(2)Brandenburg, op.cit, P. 95.  
(3) The Marquess of Salisbury to Viscount Gough, Foreign Office, July 12, 
1899, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.144, P. 120. 
(4) The Marquess of Salisbury to Sir F.Lascelles, Foreign Office, September 22, 
1899, Ibid, Doc.No.148, P. 124.  
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ال تعــد ن رفضــة لهــذا المقتـرح، قــائًال: "حيـال ذلــك، لــم يتــردد الكونــت هاتزفيلـد فــي اعــال
الحكومـــة االلمانيـــة دلتـــا الفولتـــا مكافئـــًا لتخليهـــا عـــن المنطقـــة المحايـــدة، وجميـــع 

)P)180F١"الحقوق بشأن ساموا
P. 

اســتأنفت المناقشــات بشــأن مســتقبل ســاموا بعــد ان خيمــت ظــالل احتمــال نشــوب      
تعمرات فون ايكارد شـتاين حرب في جنوب افريقيا، واستقبل شامبرلن وزير شؤون المس

Von Eckard Stien  المستشــار القــانوني فــي السـفارة االلمانيــة فــي لنــدن فــي الثــامن
، وربط االخير هياج الـرأي العـام االلمـاني المضـاد لبريطانيـا، ١٨٩٩من تشرين االول 

ـــذي يجعـــل مـــن  ـــذي يعرقـــل تســـوية االزمـــة الســـاموانية، ال ـــورد ســـالزبوري، ال بموقـــف الل
Pول ألشـــهر وأشـــهراالزمـــة تطـــ

)
181F

٢(
P وأوضـــح ايكـــارد شـــتاين، اذا نظـــرت بريطانيـــا لألزمـــة .

بحـــذر، فـــأن تغيـــر فـــي السياســـة الخارجيـــة االلمانيـــة تـــوائم المصـــالح البريطانيـــة مســـألة 
Pصـحيحة، وخــالف ذلــك، سـوف تضــطر الــى اتخـاذ منحــى آخــر بسـبب الــرأي العــام

)
182F

٣(
P .

امبرلن لـيس علـى مـا يـرام، واوضـح المستشـار القـانوني مـن خـالل هـذا االجتمـاع ان شـ
وانـــه ابـــدى تـــذمره بمـــرارة مـــن ان المانيـــا كانـــت ترغـــب فـــي احـــراج بريطانيـــا فـــي جنـــوب 
افريقيا، ألن المقترحات االلمانية، قـد عرضـت قبـل اسـابيع علـى اسـاس ان الحـرب مـع 
البــــويريين مســــألة مأســــوف عليهــــا كليــــًا، ومــــع ذلــــك، أشــــار التقريــــر االلمــــاني الــــى ان 

ح اكثر هدوءًا، وقـال انـه اعتـرف بالعالقـات الوديـة مـع المانيـا، وان لهـا شامبرلن، اصب
Pقيمــة اكثــر مــن هــذه الجــزر فــي المحــيط الهــادي

)
183F

٤(
P وعلــى العمــوم، فقــد اتفــق شــامبرلن .

وايكاردشــــتاين اخيــــرًا علــــى تنــــازل المانيــــا عــــن حقوقهــــا فــــي الجــــزر الســــاموانية، مقابــــل 
ا يعنـي حصـول المانيـا علـى دلتـا نهـر تعويضات في بحـار الجنـوب، وفـي افريقيـا، وهـذ

Pالفولتا المهم جدًا لتطوير توغوالند

)
184F

٥(
P. 

                                                 
(1) Quoted in: Ibid. 
(2) Liutenant-Colonel J.M.Grierson to Visount Gough, Berlin, November 6, 
1899, Ibid, Doc.No.154, P. 129. 
 
 
(3) Spender, J.A., Great Britain Empire and Comonwealth 1885-1935, (London, 
1969), P. 169. 
(4)Brandenburg, op.cit, P. 169. 
(5)Spender, J.A., op.cit, P. 169.  
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 ٤۲٤ 

اســتقبل دعــاة التوســع مــن صــناعيين واصــحاب رســاميل وتجــار، االتفــاق المبــدئي      
Pاعـــاله بترحـــاب شـــديد

)
185F

١(
P إال ان تربتـــز وزيـــر البحريـــة االلمـــاني كـــان لـــه رأي آخـــر، إْذ .

عـن الجـزر السـاموانية، وسـوغ وجهـة نظـره  عبر عن رفضه الصـارم ألي تنـازل المـاني
باالهميــة الســتراتيجية للجــزر، والســيما بعــد شــق قنــاة بنامــا، وقيمتهــا كمركــز للخــدمات 

لو تنازلنـا عـن حقوقنـا، فـأن علينـا البرقية أللمانيا على نطاق العالم. واضاف قائًال: "
علــى االقــل المطالبــة بــأعلى قــدر مــن التعــويض، أمــا زنجيــار، او خلــيج فــالفيش او 

زيادة على هذا الخليج قسم من ممتلكات بريطانيـا فـي الجنـوب. وان لـم تـتمكن مـن 
الحصول على ذلك، ولم تتمكن من االحتفاظ بسـاموا، فسـيكون مـن االفضـل اعطـاء 
تقرير رسمي لحقوقنا، وان تتنازل عـن أي تعـويض لكـي نجـدد حينمـا تسـنح فرصـة 

)P)186F٢"مواتية اكثر مطلبنا بساموا
P. 

أزاء هـذه االراء، اتصـل الكونــت هاتزفيلـد الســفير االلمـاني فـي لنــدن بــ هولشــتاين و      
مســاعد وزيــر الخارجيــة االلمــاني، وابلغــه اذا كانــت سياســة المانيــة تعتمــد علــى افكــار 

Pالسيد تربتز، فإن المانيا لن تتقدم خطوة واحدة الى االمام في العالم

)
187F

٣(
P. 

لبريديـة االمبراطوريـة، اعلـن ان سـاموا غيـر وعلى الرغم مـن ان رئـيس الخـدمات ا     
واردة فــي مخطـــط دائرتـــه كمحطــة ارســـال برقـــي، إال ان االمبراطــور ولـــيم الثـــاني تبنـــى 

ان تطلعــات المانيـا االمبرياليــة بــدأت فــي وجهـة نظـر تربتــز وزيـر البحريــة، ومفادهـا: "
ن فـي سـبيل جزيرة ساموا، ومنذ ذلك الوقت اثارت خسـارة السـفن واالرواح االلمـانيتي

)P)188F٤"هــذا الجــزر اهتمامــًا فــي اذهــان الشــعب االلمــاني
P ثــم عــاد االمبراطــور ليعــد ازمــة ،

Pســــاموا مســـــألة شخصـــــية

)
189F

٥(
P" :ان . ويحلـــــل الســــيالس الســـــفير البريطـــــاني ذلـــــك بـــــالقول

                                                 
(1) Ibid. 
(2) Quoted in: Brandenburg, op.cit, P. 96. 
  

 .٥٧عثمان، املصدر السابق، ص) ١(
(4)Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, March 24, 1899, Gooch 
& Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.133, P. 111.  
(5)Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, April 2, 1899, Ibid,   
Doc.No.136, P. 113. 
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االهتمام االلماني بساموا، لم ينشـأ مـن االهميـة الجوهريـة والسـتراتيجية للجـزر، بـل 
)P)190F١"المانيا، والذي لسوء الحظ يعتقد انها مهمة أللمانيامن حماسة الرأي العام في 

P. 
وخيــر مــن عبــر عــن الشــعور الوجــداني الــذي يكنــه االلمــان لجــزر ســاموا المفكــر      

حينما وصف سـاموا  Gustavis Stresmmanالتوسعي االلماني جوستاف ستريسمان 
)P)191F٢"قطعــة مــن الــروح االلمانيــةبانهــا "

Pالمبراطــور ولــيم . وعلــى أيــة حــال، فقــد اعتقــد ا
الثــاني ان تنــازل المانيــا عــن جــزر ســاموا يعنــي تصــدع النشــاط االلمــاني فــي مــا وراء 

Pالبحـار

)
192F

٣(
P واعلــن بوضـوح عــدم نيتـه الــذهاب الــى بريطانيـا قبــل ان يحصـل علــى تعهــد .

بتســوية مرضــية. وبســبب االســتعدادات المتزايــدة للقــوات البريطانيــة فــي جنــوب افريقيــا، 
براطــور ولــيم الثــاني الــى لنــدن ذات قيمــة سياســية كبــرى لبريطانيــا، فســيكون زيــارة االم

قـد  -كمؤشر على أن امبراطور المانيا في هذا الوقت على العكس من اتجاهه السـابق
اصـــر علـــى موقفـــه مـــن الجانـــب البريطـــاني، وهـــي حالـــة قصـــد مـــن ورائهـــا، اســـتغاللها 

Pلممارسة الضغط للتأثير على الحكومة البريطانية

)
193F

٤(
P. 

لقد اعلن شامبرلن الذي فضل صراحة التسوية التي توصل اليها فـي وقـت سـابق      
بــــبعض الــــتحفظ، انــــه لــــن يقــــدم عقبــــات مباشــــرة بمبادلــــة حصــــة بريطانيــــا فــــي ســــاموا 

Pكتعويض مكافئ، لكنه لن يتعارض على ذلك االساس بنفسه

)
194F

٥(
P. 

موقفـــًا  ومـــن ناحيـــة اخـــرى، بعـــث وزيـــر الخارجيـــة االلمـــاني الـــى ســـفيره فـــي لنـــدن     
ان التعاون مع بريطانيا في أمور السياسة العالميـة يكـون ممكنـًا فقـط محددًا قوامه "

)P)195F٦"في حالة التخلي عن ساموا لنا، وطلب من سفيره العمل على هذا االساس
P. 

وحينمــا بــدأت مالمـــح حــرب البــوير تلـــوح بســرعة، تراجعــت بريطانيـــا عــن موقفهـــا      
اقة المانيـا، فـأنتهز هاتزفيلـد فائـدة هـذه الشـعور فـي المتصلب لحاجتها الماسة الـى صـد

                                                 
(1)Sir F.Lascelles to the Marquess of Salisbury, Berlin, March 21, 1899,Ibid, 
Doc.No.133, P. 111. 
(2) Knapton, op.cit, P. 333.  
(3) Viscount Gough to the Marquess of Salisbury, Berlin, November 11, 1899, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.155, P. 133. 
(4) Brandenburg, op.cit P. 96. 
(5)Ibid.  
(6) Quoted in: Ibid. 
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لنــدن لالشــارة مــرة ُأخــرى، ان تســوية االزمــة الســاموانية ســيفتح افقــًا واســعًا فــي مســألة 
Pالماني-التفاهم االنكلو

)
196F

١(
P. 

، ١٨٨٩وبعـــــد مفاوضـــــات طويلـــــة وفـــــي الرابـــــع عشـــــر مـــــن شـــــهر تشـــــرين االول      
لمانيــا، الواليــات المتحــدة) الــى معاهــدة اقــروا توصــلت القــوى الكبــرى الــثالث (بريطانيا،ا

P٥ ١٧١فيهـــا المصـــالح االمريكيـــة فـــي جـــزر الســـاموا شـــرق خـــط الطـــول 
P  غربـــًا، وبـــذلك

)Sawai P)197F٢وســاواي  Upolowحصـلت الواليـات المتحـدة علــى جـزر تيوتـويال وابولـو 
P ،

Pفيما حصلت المانيا على الجزر السـاموانية الباقيـة

)
198F

٣(
Pا مـن ، فـي حـين انسـحبت بريطانيـ

عمــــوم الســــاموا العتبــــارات حقوقهــــا فــــي طنجــــة، والقســــم األكبــــر مــــن مجموعــــة جــــزر 
ســليمان، وتصــحيح حــدود المنــاطق الشاســعة خلــف ســاحل توغــو، وتنــازل المانيــا عــن 

Pحقوقها بأراٍض اضافية في زنجيار

)
199F

٤(
P وفي الثامن والعشـرين مـن الشـهر ذاتـه ضـمنت .

كبيــر مــن الكــاب الــى القــاهرة مــن خــالل المانيــة ُأخــرى بنــاء خــط برقــي -اتفاقيــة انكلــو
شــرق افريقيــا االلمانيــة، فضــًال عــن بنــاء خــط ســكة حديــد مســتقبًال يمــر داخــل االقلــيم 

Pااللماني

)
200F

٥(
P. 

ـــات المتحـــدة       ـــين الوالي ـــا ان تســـوية ازمـــة ســـاموا بتقســـيم الجـــزر ب اعتقـــدت بريطاني
حربها القادمـة مـع البـوير،  والمانيا، ربما يمكنها من احتواء الدولتين والسيما المانيا في

والحــــق ان ابــــرام هــــذه المعاهــــدة، قــــد أكــــد الشــــكوك وعــــدم الثقــــة الــــذي ميــــز العالقــــات 
المانية، والسـيما بعـد اصـرار تربتـز وزيـر البحريـة االلمـاني علـى اهميـة الجـزر -االنكلو

الســــاموانية، التــــي اراد اقامــــة قواعــــد بحريــــة عليهــــا، ولــــذلك برهنــــت تســــوية الخالفــــات 
المانيــة فــي ســاموا علــى انهــا وهميــة لعقــد حلــف، وان االنجــاز الوحيــد للتســوية -لــواالنك

المانيــة لــيس أكثــر، وان الشــك والريبــة -يكمــن فــي االصــالح المؤقــت للخالفــات االنكلــو
امريكيـة الـى -المانية، هـي التـي دفعـت العالقـات االنكلـو-التي ميزت العالقات االنكلو

 االمام.
                                                 

(1) Ibid. 
(2) The Samoan Treaty (1899), Rappaport, op.cit, PP. 126-127.  
(3) Ibid. 
 
(4)The Samoan Treaty (1899), Rappaport, op.cit, PP. 126-127. 
(5) Brandenburg, op.cit, P. 96. 
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كان التوسع الروسي في آسيا نـاقوس خطـر يـؤرق الساسـة البريطـانيين واليابـانيين      
علــى حــد ســواء، فاألطمــاع الروســية لــم تتوقــف عنــد الصــين او كوريــا بــل امتــدت الــى 
الهنـــد وافغانســـتان، االمـــر الـــذي دفـــع ساســـة البلـــدين الـــى الســـير بخطـــى حثيثـــة صـــوب 

يابـــاني، وقبـــل االسترســـال فـــي مســـوغات ابـــرام هـــذا التحـــالف البـــد مـــن -انكلـــوتحـــالف 
التوقــــف عنــــد اســــئلة عــــدة. مــــا هــــي المعوقــــات التــــي صــــادفت ابــــرام اتفاقيــــة التحــــالف 

يابــــاني؟ والــــى أي مــــدى حققــــت بنودهــــا تطلعــــات الــــدولتين؟ هــــل صــــحيح ان -االنكلــــو
وى؟ واذا كـان ذلـك صـحيحًا بريطانيا كانت تعيش في عزلة مجيدة. ولم تبال بميزان القـ

هـــــل ان اتفاقيـــــة التحـــــالف هـــــو بدايـــــة خروجهـــــا مـــــن عزلتهـــــا المجيـــــدة؟ كيـــــف نظـــــرت 
المعارضـــة والصـــحافة فـــي البلـــدين لبنـــود االتفاقيـــة؟ مـــا ردود االفعـــال االوروبيـــة تجـــاه 

 ياباني؟-التحالف؟ واألهم ما الموقف االمريكي من التحالف االنكلو
البريطانيــة فــي الصــين قــد تمحــورت اساســًا فــي وادي مــن المعــروف إن المصــالح      

نهـــر اليـــانغ تســـي، فيمـــا تركـــزت المصـــالح الروســـية فـــي منشـــوريا، والحـــق، ان احـــتالل 
منشـــوريا هـــدد المصـــالح البريطانيـــة جـــديًا فـــي تلـــك المنطقـــة، علـــى أســـاس عـــدم وجـــود 

ا، حــواجز طبيعيــة تمنــع بســط النفــوذ الروســي مــن منشــوريا الــى شــمال الصــين وجنوبهــ
االمــر الــذي يعــرض منـــاطق النفــوذ البريطــاني للتهديـــد لــيس فــي الصـــين فقــط بــل فـــي 

Pالهند وافغانستان وحتى ايران

)
201F

١(
P. 

                                                 
ى الدوام لقد اعتقد اللورد سالزبوري ان االمرباطورتني الصينية والعثمانية يف غاية الضعف، غري ان روسيا وبريطانيا عل )١(

يف حالــة خــالف بعضــهما مــع بعــض بصــورة اكــرب ممــا تــربره العــدواة الفعليــة. وآمــن ان التقليــل مــن حالــة اخلالف...لــيس 
بتقسيم االرض، بل تقسيم الصني والدولة العثمانيـة اىل منـاطق نفـوذ، وال يتقـاطع ذلـك مـع سياسـة البـاب املفتـوح، الـيت  

، والوحدة االقليمية للبالد...مث اشار اىل ان مثة اجزاء كبرية يف االمرباطوريتني كان احد اركا�ا: احلفاظ على نظام احلكم
تــم روســيا اكثــر ممــا تــم بريطانيــا، والعكــس صــحيح. وكمثــال لــذلك فــإن اجــزاء مــن واليــات البحــر االســود، فضــًال عــن 

يات افريقيا العثمانية، واجلزيرة العربيـة واليات وادي الفرات ومشال بغداد تم روسيا اكثر مما تم بريطانيا، يف حني ان وال
ووادي الفــــرات وجنــــوب بغــــداد تــــم بريطانيــــا اكثــــر ممــــا تــــم روســــيا. وهنــــاك فــــارق مماثــــل يف الصــــني بــــني وادي هوانغــــو 

Hoango Vally  مع اقليم يقع اىل الشمال منه ووادي اليانغ تسي. ويتسائل اخرياً فهل سيكون مـن املمكـن ترتيـب
انـــي ال أخــدع نفســـي مــن ان الصـــعوبة قناصــلنا يف هــذه االقـــاليم؟ مث جييــب عــن ســـؤاله قــائًال: " ذلــك، حينمــا خيتلـــف

 ". ستكون كبيرة جداً ويصعب تذليلها
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على أن الدافع الرئيس لبريطانيا من هذا التحالف، هـو تـأمين منـاطق نفوذهـا فـي      
Pآسيا، من دون اضطرارها الى تخصيص قوات كبيـرة لهـذا الغـرض

)
202F

١(
P  معتمـدة فـي ذلـك

Pالقــوات اليابانيــة. ويبــدو مــن مطالعــة الوثــائق الســرية البريطانيــة علــى

)
203F

٢(
P ان هــذا الــرأي ،

صحيح تمامـًا، فقـد ورد فـي هـذه الرسـائل السـرية المتبادلـة بـين بريطانيـا اليابـان، اتفـاق 
الطـرفين علـى تجميـع قـوة بحريــة مشـتركة فـي الشـرق االقصـى تكــون اكبـر مـن ايـة قــوة 

فى ان هذا االتفاق كان يخدم بريطانيا الى حـد بعيـد النـه بـال بحرية لدولة ثالثة. وال يخ
شك سيقلل من مسؤولية البحرية البريطانية ذات الواجبات العديـدة فـي البحـر المتوسـط 
وبحـــر الشـــمال والمحـــيط االطلســـي والمحـــيط الهنـــدي والخلـــيج العربـــي، فـــالقوة البحريـــة 

كبـــرى فــي الـــدفاع عــن مصـــالح اليابانيــة فــي ضـــوء هــذا االتفـــاق ســتتحمل المســؤولية ال
البلدين في بحر الصين، وهي فائـدة جليـة للبحريـة البريطانيـة، حتـى ان سـيلبورن وزيـر 

الـى حكومتـه  ١٩٠١البحرية البريطاني قدم مذكرة في الخامس من تشـرين الثـاني عـام 
ـــاده، فكتـــب يقـــول: " اعتقـــد ان هكـــذا بخصـــوص تقييمـــه لهـــذا التحـــالف فـــي حـــال انعق

قوة مادية لهذه الـبالد [بريطانيـا] فـي جميـع انحـاء العـالم، ومـن ثـم تحالف، سيمنح 
يلغــي حــدوث حــرب بحريــة بــين بريطانيــا مــن جانــب وبــين فرنســا وروســيا كــل علــى 

". ففــي القــرن التاســع عشــر كــان التنــافس الــدولي انفــراد او مجتمعــين مــن جانــب آخــر
نـــاطق المحاذيـــة لهـــا محصـــورًا فـــي قـــارة اوروبـــا، فـــي حـــين طوقـــت بريطانيـــا اوروبـــا والم

بقوتها البحرية ابتداًء من بحر الشمال وشمال االطلسي الـى البحـر المتوسـط، ومـن ثـم 
المحـــيط الهنـــدي. وبـــذلك تمكنـــت مـــن تـــأمين ســـالمة وأمـــن الجـــزر البريطانيـــة نفســـها، 

Pفضًال عن مستعمراتها المنتشرة في ارجاء المعمورة

)
204F

٣(
P. 

                                                                                                                                            
The Marquess of Salisbury to Sir N. O’Conor, Forreign Office, January 25, 
1898, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.9, P. 8. 
(1) Dinster Des Afairs Etrangeres, Doucuments Diplomatiques Francais (1871-
1914) Ze Seric (1901-1911), Tome Second (1er Junvier-31 December 1902), 
Document N. 99, P. 103-104. 

 ملزيد من التفاصيل. ينظر: )٣(
Gooch & Temperley, op.cit, PP. 89-120. 
(3) Lowe, C.J, The Reluetaut Imperialist British Foreign Policy 1878-1902, 
Vol.2, (London, 1967), PP.129-132.  
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بــان كقــوتين بحــريتين نهايــات القــرن التاســع غيــر ان ظهــور الواليــات المتحــدة واليا     
عشر وبدايات القرن العشرين، قد هدد االسطول البريطاني. من ناحيـة اخـرى، ظهـرت 
المانيا كقوة بحرية تسعى الى موازنة االسطول البريطـاني بمشـاريع بحريـة طموحـة ممـا 

لشـــمال دفـــع بريطانيـــا الـــى التفكيـــر بتركيـــز جـــزء كبيـــر مـــن قواتهـــا البحريـــة فـــي بحـــر ا
Pوالمحيط االطلسـي لمواجهـة الخطـر البحـري االلمـاني الُمحتمـل

)
205F

١(
P ،وفـي السـياق نفسـه .

كـــان علـــى بريطانيـــا ان تحـــافظ علـــى نفوذهـــا فـــي البحـــر المتوســـط، بتخصـــيص قـــوات 
بحرية لمواجهة تهديد االسطول الفرنسي، فضـًال عـن الـدفاع عـن قنـاة السـويس. ولـيس 

تخصص جزءًا من قواتهـا البحريـة فـي المحـيط  هذا فحسب، فقد كان على بريطانيا ان
الهنـــــدي للـــــدفاع عـــــن درة تاجهـــــا الهنـــــد، فضـــــًال عـــــن مصـــــالحها فـــــي الخلـــــيج العربـــــي 

Pوايران

)
206F

٢(
P. 

يظهــر إّن بريطانيــا باتـــت غيــر قــادرة علـــى تــوفير أســاطيل بحريـــة تــوازي القـــوتين      
ادرة علــى مواجهــة البحــريتين الناشــئتين فــي الواليــات المتحــدة واليابــان، بــل حتــى غيــر قــ

التوسع الروسي ذي الطبيعة القارية. يتضح مما تقدم، لم يكن امام بريطانيـا مـن خيـار 
سوى البحث عن تحالفات من خارج القارة االوروبية لتضمن لهـا التـوازن البحـري علـى 
االقــل والســيما وقــد اســتوعبت تمامــًا الفكــرة التــي اطلقهــا المفكــر الســتراتيجي االمريكــي 

ضرورة الهيمنة على البحار والمحيطات لمواجهة اطماع الـدول ان مفادها "ماهان وك
)P)207F٣"القارية مثل روسيا

P  . 
آمـــن بلفـــور وشـــامبرلن والنســـدوان بعـــدم قـــدرة بريطانيـــا فـــي الحفـــاظ علـــى هيمنتهـــا      

Pالبحريــة إال بالــدخول فــي تحــالف مــع اليابــان

)
208F

٤(
P فضــًال عــن الســعي لتحســين العالقــات .

حـــدة االمريكيـــة، وهـــو الهـــدف الـــذي ســـعوا مـــن اجلـــه، الســـيما اذا مـــا مـــع الواليـــات المت

                                                 
(1) Ibid.  
(1) Lowe, op.cit, P. 132. 

 ملزيد من التفاصيل عن تطلعات بريطانيا البحرية. ينظر:
Selborne on the Two-Powers Standard, January 17, 1901, Bourne, The Foreign 
Policy, Vol.2, Doc.No.135, PP. 461-462. 

 .١١٩-١١٤تتل، املصدر السابق، ص ص )٢(
(4) Monger, George, The End of Isolation, British Foreign Policy 1900-1907, 
(London, 1963), PP. 46-66.  
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عرفنا ان بريطانيا قد اقتنعت بصعوبة قدرتها في ايقاف التغلغـل الروسـي فـي المنـاطق 
Pالمجاورة للهند وافغانستان والتبت وبالد فارس

)
209F

١(
P. 

ان  أمــا المســوغ الثــاني، الــذي دفــع البريطــانيين لعقــد تحــالف مــع اليابــان، فــيمكن     
نعــزوه الــى ســعي بريطانيــا بتقييــد التوســع اليابــاني فــي الصــين، وهــذا مــا يتنــاقض مــع 
المســـوغ االول، إال أن تقييـــد روســـيا فـــي الشـــرق االقصـــى ســـوف يـــؤجج التنـــافس بينهـــا 
وبـــين اليابـــان، والـــراجح، ان مســـاعدة بريطانيـــا لليابـــان، اراد منهـــا الساســـة البريطـــانيون 

Pالشــرق االقصــى الحفــاظ علــى الوضــع القــائم فــي

)
210F

٢(
P كيــف؟ ان قــوة روســيا ســوف تحــد .

مــن قــوة اليابــان والعكــس صــحيح، وومــن ثــم كــبح جمــاح التوســع للــدولتين. وال شــك فــي 
 إن هذا سيكون في مصلحة كل من بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية ايضًا.

-روســيوقــدر تعلــق االمــر بالمســوغ الثالــث، فــيمكن القــول ان الخشــية مــن تفــاهم      
يابــاني بشــأن توزيــع منــاطق النفــوذ فــي الصــين وكوريــا، والســيما ان البريطــانيين كــانوا 

)Marquis Hirobumi Ito P)211F٣يعرفــون ان المــاركيز هيروبيــومي اتــو 
P  رئــيس الــوزراء

الياباني السابق، وزعيم المعارضه الحالي، كان يتفاوض مـع الـروس، إْذ اثـارت زيارتـه 
المــــدة الفاصــــلة مــــن دون ادنــــى شــــك هــــواجس فــــي الــــى ســــان بطــــرس بــــورغ فــــي هــــذه 

Pبريطانيــا

)
212F

٤(
Pيابانيــة، ممــا دفــع بريطانيــا الــى عــدم التــردد -، وربمــا واجهــتهم جبهــة روســية

فــي اقامــة تحــالف مــع اليابــان والســيما اذا مــا عرفنــا ان التفــاهم الروســي اليابــاني، كــان 
روســـي ســـيعقد -قريــب االنجـــاز. وعلــى العمـــوم، فقــد احســـت بريطانيــا ان تفـــاهم يابــاني

Pاالمور على بريطانيا في الصين وكوريا، وسيهدد مصالحها في الشرق االقصى

)
213F

٥(
P. 

                                                 
  .٥٢٨الروسية خالل عهد السياسة العاملية، ص-العامر، العالقات االملانية )٣(

(2) Bourne, The Foreign Policy, Vol.1, PP. 178-179.  
، وشغل منصب رئاسة الوزراء يف بالده ألربع مرات غري متتالية. ١٨٤١نيسان  ٢اتو: رجل دولة ياباين، ولد بتاريخ  )١(

) ١٨٩٨حزيـــران  ٣٠–كـــانون الثـــاين   ١٢) والثالثـــة مـــن (١٨٩٦-١٨٩٢) والثانيـــة مـــن (١٨٨٨-١٨٨٥االوىل مـــن (
 . ينظر:١٩٠٩تشرين االول  ٢٦) قبل ان تدركه املنية بتاريخ ١٩٠١أيار  ١٠-١٩٠٠تشرين االول  ١٩من (والرابعة 

Spuler, Bertold, Ruler and Governments of the World, (London: Bowker, 
1977), Vol.2, P. 337. 
(4) Sir C.MacDonald to the Marquess of Lansdowne, Tokyo, November 25, 
1901, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.112, P. 100.  

 .٤٥٧تايلور، املصدر السابق، ص )٣(
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فـــي حــــين يلخــــص المســــوغ الرابــــع، ان التحـــالف مــــع اليابــــان ســــيؤدي الــــى تقليــــل      
Pالروسي على المصالح البريطانية-الخطر القادم من التحالف الفرنسي

)
214F

١(
P. 

المحاوالت التي قامت بها بريطانيا في شـهري اما المسوغ الخامس، فيتعلق بفشل      
، مـن اجـل التوصـل الـى تفـاهم بشـأن مصـالحها ١٩٠١كانون الثـاني ونيسـان مـن عـام 

فــي الشــرق االقصــى، كمــا انهــا ادركــت ان المانيــا ال تقــاوم روســيا مــن اجــل المصــالح 
Pالبريطانية في الصين

)
215F

٢(
P. 

مــــع بريطانيــــا، فــــال ريــــب ان امــــا المســــوغات التــــي دفعــــت اليابــــان الــــى التحــــالف      
الروســي فــي شــمال الصــين، دفــع اليابــانيين الــى التفكيــر فــي الحــرب -التنــافس اليابــاني

مــع الــروس. علــى المســتوى البــري، كانــت االســتعدادات اليابانيــة كافيــة لخــوض غمــار 
الحرب، ومن ثم الظفر بها، السـيما وان انشـاء خـط حديـد سـيبيريا لـم ينجـز لغايـة ذلـك 

ر ان القلـق اليابـاني تمحـور بشـكل اسـاس بشـأن الخشـية مـن الـدعم البحـري الوقت، غيـ
الفرنســــــي لروســــــيا، وان االســــــطولين الفرنســــــي والروســــــي قــــــادران علــــــى قطــــــع طــــــرق 
المواصالت بين اليابان وبين الصين وكوريا، لذلك فأن التحـالف مـع بريطانيـا، سـيمنح 

نـــدالع حـــرب بـــين روســـيا اليابـــان الفرصـــة علـــى تحييـــد االســـطول الفرنســـي فـــي حالـــة ا
Pواليابان عن طريق تدخل االسطول البريطاني

)
216F

٣(
P. 

Pوعبـــر ذلـــك المـــاركيز جيوتـــارو كومـــورا وزيـــر الخارجيـــة اليابـــاني     

)
217F

٤(
P Marquis 

Jutaro Komura ـــرًا جـــراء بـــالقول: "إ ـــدًا خطي ـــددة تهدي ـــة مه ن المصـــالح الياباني

                                                 
(1) Balfour on an alliance with Japan, 12 December 1901, Bourne, The Foreign 
Policy, Vol.2, op.cit, Doc.No.139, PP. 471-477. 
 
 
  

 .٥٢٨سية خالل عهد السياسة العاملية، صالرو -العامر، العالقات االملانية )١(
(3) Bourne, The Foreign Policy, Vol.1, PP. 178-179.  

. اكمل دراسته يف الواليـات املتحـدة، شـغل Hyugaيف  ١٨٥٥تشرين االول  ٥كومورا: دبلوماسي ياباين، ولد يف   )٣(
يف كـل  ١٩٠١-١٨٩٥ده خالل السنوات )، عمل سفرياً لبال١٨٨٢) مث وزارة اخلارجية (١٨٨١منصب وزير العدل (

. ادى ١٩٠٥-١٩٠١من الصني، كوريا، الواليات املتحدة، روسيا، الصني مرة اخرى، اصبح وزيراً للخارجية مرة ُأخرى 
 . ١٩١٠اليابانية. ُمنح رتبة ماركيز يف عام -) عقب احلرب الروسية١٩٠٥دوراً بارزاً يف عقد معاهدة بورتسموث (

Britannica, Vol.6, P. 946. 
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تســعى الحكومتــان السياســة الروســية فــي الصــين، واضــاف أنــه مــن الضــروري أن 
اليابانية والبريطانية للتوصل الى تفاهم دائم لحماية مصـالحهما فـي ذلـك الجـزء مـن 

)P)218F١"العالم
P. 

 Count Tadasuكمــا عبــر الكونــت تادســو هاياشــي الســفير اليابــاني فــي لنــدن     

Hayashi P

)
219F

٢(
P " :يكن اليابانيون كرهًا وجدانيًا شديدًا الحتفاظ روسيا بذلك االقلـيم قائًال

)P)220F٣"[منشوريا] الذي طردوا منه ذات مرة
P. 

روسـية، السـيما وان هنـاك -من جانب آخر، خشت اليابان مـن عقـد اتفاقيـة انكلـو     
قطاعــات واســعة فــي بريطانيــا دعــت الــى هــذه االتفاقيــة. وفعــًال عــرض النســدوان وزيــر 

ل خارجية بريطانيا علـى حكومتـه مـذكرة اعـدها فـي الخـامس والعشـرين مـن تشـرين االو 
Pتدعو الى تقارب مع روسيا ١٩٠١

)
221F

٤(
P. 

إن المقترحــــات االصــــلية للتفــــاهم قــــد جــــاءت مــــن الحكومــــة اليابانيــــة مــــن خــــالل      
الكونت هاياشي، بعـد ان اسـتمرت روسـيا فـي تحـدي النفـوذ اليابـاني المتزايـد فـي كوريـا 

Pوبعد ان اصبحت العسكرية مؤثرة اكثر في سياسة اليابان

)
222F

٥(
P. 

د تحــالف مـع بريطانيــا لـه معـاني كبيــرة لـدى اليابــانيين، فـال يخفــى وال ريـب ان عقـ     
ان بريطانيـــا الدولـــة االعظـــم فـــي ذلـــك الوقـــت، وان عقـــد تحـــالف معهـــا، يعنـــي اعتـــراف 

                                                 
(1) The Marquess of Landown to Sir C.MacDonald, Foreign Office, April 17, 
1901, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No. 99, P. 89. 
 
 
 
 

. اول ياباين يكمل دراسته يف لندن، شغل منصب نائب وزير ١٨٥٠شباط  ٢٢هاياشي: دبلوماسي ياباين، ولد يف  )١(
)، عمــل ســفرياً لــبالده يف لنــدن ١٨٩٩)، روســيا (١٨٩٦، عمــل وزيــراً مفوضــاً لــبالده يف الصــني (١٨٨٩عــام  اخلارجيــة

 . ١٩٠٧، وكونت عام ١٩٠٢، ترقى لرتبة بارون عام ١٩٠١عام 
Americana, op.cit, Vol.14, P. 16. 
(3) Quoted in: The Marquess of Lansdown to Mr.Whitehead, Foreign Office, 
July 21, 1901, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.102, P. 91.  
(4) Bourne, The Foreign Policy, P.178-179.  
(5) Sir C.MacDonald to the Marquess of Lansdowne, Tokyo, November 25, 
1901, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.112, P. 100. 
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اعظم دولة بأن اليابان اصبحت دولة كبرى، ويتعين التعامل معها على هـذا االسـاس، 
 ها من دون مشورة اليابان.وان أية تسوية لمشاكل الشرق االقصى، ال يمكن مناقشت

لقـــد حـــدد النســـدوان وزيـــر الخارجيـــة البريطـــاني لهاياشـــي مســـوغات هـــذا التحـــالف      
هنــاك قــدر كبيــر مــن التشــابه بــين سياســة حكومتينــا، فكالهمــا ال يلجــأ الــى بـالقول: "

المخططات العدائية في الشـرق االقصـى، علـى الـرغم مـن رغبـة الحكـومتين الحفـاظ 
ئم، فاعتقــدت انــه مــن المجــدي لنــا تــدارس المســار الــذي ســنتبعه علــى الوضــع القــا

)P)223F١"مقترحين تعرض توازن القوى في مياه الشرق االقصى الـى تهديـد خطيـر
P أجابـه .

)P)224F٢"ن هذا التفاهم ينبغي أن يستند على التعامل بالمثلهاياش "إ
P. 

الث أما أهم المعوقات التـي صـادفت مفاوضـات التحـالف فـيمكن تقسـيمها علـى ثـ     
يابــاني -قضــايا: االولــى، اقترحــت المســودة االولــى البريطانيــة توســيع التحــالف االنكلــو

المقتــرح ليشــمل جنــوب شــرق آســيا، ومــا وراءهــا [الهنــد] طالمــا ان المصــالح البريطانيــة 
فــي وادي نهــر اليــانغ تســي محــدودة بالموازنــة مــع مصــالح اليابــان فــي كوريــا. لقــد دعــم 

ذا بشدة، القوات التي البد لبريطانيا مواجهتهـا، هـي القـوات مجلس الوزراء البريطاني ه
الروسية والفرنسية، ولربمـا تحـدد المواجهـة فـي نطـاق الشـرق االقصـى بالنسـبة لليابـان. 
اما بريطانيا، فإن مسرح الحرب سيتجاوز الشرق االقصى ليصل الى القنـال االنكليزيـة 

بريطانيــا ســيكون اكبــر مــن تــورط والبحــر المتوســط وحــدود الهنــد. ممــا يعنــي ان تــورط 
اليابان بكثير، وانه ربما يكون من الطبيعي الطلب من اليابان، مد يـدَّ المسـاعدة خـارج 

Pالشرق االقصى، وعلى وجه الخصوص الهند

)
225F

٣(
P ولكـن لمـاذا الهنـد؟ اجـاب بلفـور عـن .

ـــة هـــذا الســـؤال، بـــالقول: " ـــي االمبراطوري ـــة ف ـــة، هـــي اضـــعف بقع ان الحـــدود الهندي
)P)226F٤"ر مع روسيا في أي مكان، يعنـي غـزو الهنـدفالشجا

P وفـي ضـوء ذلـك، كـان أمـن ،
الهنــد ســببًا لقلــق جــدير باالعتبــار وقتــذاك، فخــالل الحــرب التــي شــنتها بريطانيــا علــى 

                                                 
(1)The Marquess of Lansdown to Mr.Whitehead, Foreign Office, July 21, 1901, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, P. 91. 
(2) Quoted in: Ibid.  
(3) Nish, Ian H., The Anglo-Japanese Alliance the Diplomacy of Two Island 
Empires 1894-1907, (University of London, The Athlone Press, 1967), P. 211.  
(4) Balfour alliance with Japan, 12 December 1902, Bourne, The Foreign 
Policy, Vol.2, Doc.No.139, PP. 471-474. 
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جمهــوريتي البــوير، كــان الجــيش البريطــاني فــي الهنــد ال يتجــاوز أحــد عشــر الــف رجــل 
لمخاطر في حالة حدوث هجـوم علـى فقط، والحق، إن الدفاع عن الهند وقتذاك تحفه ا

الحدود الشمالية الغربية. إْذ يعتقـد ان القـوات الروسـية متمركـزة خلـف الحـدود ومسـتعدة 
Pلشن الهجوم عند أي ايعاز لها

)
227F

١(
P. 

وفي الشـأن نفسـه، قـدمت وزارة الحربيـة البريطانيـة تقريـرًا عـن الحاجـات العسـكرية      
بريطانيـــا مـــن جانـــب. وروســـيا وفرنســـا مـــن لالمبراطوريـــة فـــي حالـــة انـــدالع حـــرب بـــين 

، اكــــد هــــذا التقريــــر علــــى حقيقــــة مفادهــــا، ان ١٩٠١جانــــب آخــــر فــــي شــــهر آب عــــام 
التعزيــــزات للمواقــــع العســــكرية فــــي الهنــــد والمســــتعمرات كانــــت غيــــر كافيــــة علــــى نحــــو 

 Lord Georgeخطير. وفقًا لمـا تقـدم، شـكل وزيـر شـؤون الهنـد لـورد جـورج هـاملتون 

Hamilton )ــــــران  ٢٨ ــــــدفاع ١٩٠٢تمــــــوز  ١١-١٨٩٥حزي ــــــان ال ــــــة اخــــــرى لبي ) لجن
، ١٩٠١العسكري عن الهنـد، فأصـدرت تقريرهـا فـي الرابـع والعشـرين مـن كـانون االول 

Pوكان مشابه تمامًا للتقرير السابق

)
228F

٢(
P ان مشكلة الدفاع عن الهند، كانـت خطـرة بسـبب .

زراء الــى خطــورة عقــد حــرب جنــوب افريقيــا، ممــا دفــع بلفــور الــى لفــت انتبــاه مجلــس الــو 
Pمعاهدة مع اليابان مضادة لروسيا

)
229F

٣(
P وعلى اية حـال، فقـد علـق اللـورد سـالزبوري بهـذا .

الخصــوص فــي مذكرتــه المقدمــة الــى مجلــس الــوزراء بتــاريخ الســابع مــن كــانون الثــاني 
ان رفــــض اليابــــان توســــيع المعاهــــدة لتشــــمل مــــا وراء الشــــرق . بــــالقول: "١٩٠٢

االحـوال، مـن دفـاع معقـول ضـد االخطـار الكبيـرة، فضـًال  االقصى، يحرمنا في جميع
)P)230F٤"عن التكاليف الباهضة التي نتكبدها لوقوفنا مع اليابان

P. 
حاولــت اليابــان حصــر التحــالف بالشــرق االقصــى، ونــاقش كوميــورا مســألة تتعلــق      

بامكانيـة اثـارة مشـاكل خطيـرة علــى الحـدود الهنديـة فـي أيــة لحظـة، علـى الـرغم مــن ان 
ــي وضــع ُمســتتب وقتهــا. واضــاف قــائًال: "ال ــي المصــالح المزعومــة الت ان المســاواة ف

                                                 
(1) Nish, op.cit, P. 205.  
(2) Nish, op.cit, PP. 205-206.  
(3) Bourne, The Foreign Policy, Vol.1, P. 178. 
(4) Salisbury on the alliance with Japan 7 January 1902, Ibid, Doc.No.141, PP. 
476-478.  
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". وفـي الشـأن نفسـه، تأمل االتفاقيـة اليهـا، ال يمكـن القـول انهـا فـي مصـلحة اليابـان
انــه مــن االفضــل كــرر النســدوان دعواتــه مجــددًا فــي التاســع مــن كــانون االول. قــائًال: "

ــة ــر ي حســم االمــر بــالرد قــائًال: "إ" لكــن هاياشــمــنح مجــال واســع لالتفاقي ــه مــن غي ن
)P)231F١"المجدي متابعة هذا المقترح، فوافقت اليابان، وُحصر التحالف بالشرق االقصى

P. 
امــا الموقــف الثــاني الــذي صــادف مفاوضــات التحــالف فهــو الخــالف بشــأن شــبه      

ن الجزيــرة الكوريــة. اختــار النســدوان تجاهــل مطــامح اليابــان فــي مســودته االولــى، وكــا
الجــواب البريطــاني بإدخــال فقــرة تمــنحهم حــق احــتالل أي جــزء فــي كوريــا. ان الموافقــة 
علـــى هـــذه الفقـــرة يعنـــي ان اليابـــان ســـتكون حـــرة فـــي خـــوض اعتـــداءات، وربمـــا تتـــورط 
بريطانيــــا، فــــي قضــــايا محليــــة غيــــر هادفــــة، فاليابــــان مصــــرة علــــى ان تكــــون بريطانيــــا 

P" لهــامخلــب القــط"

)
232F

٢(
Pيــة غيــر مقتنعــة بمســوغات هاياشــي مــن ان ، والخارجيــة البريطان

اليابــان لــن تــورط نفســها فــي حــرب هنــاك [كوريــا] ألي أســباب. فضــًال عــن ذلــك، فقــد 
اصرت بريطانيا على انه في حالة اندالع تمردات داخلية كورية، البـد مـن ان تشـركها 
 اليابــان فــي مشــاروات مشــتركة. غيـــر ان اليابــانيين، رفضــوا وجهــة النظــر البريطانيـــة،
علــــى اســــاس ان التمــــردات الداخليــــة فــــي كوريــــا، تنشــــأ علــــى الــــدوام فجــــأة، لــــذلك فــــأن 
االجــراءات الســريعة ضــرورية لقمعهــا ففــي معظــم الحــاالت يكــون التشــاور مــع بريطانيــا 

لــيس علــى الحكومــة البريطانيــة، الخشــية امــرًا بــالغ الصــعوبة، ثــم اضــافت المــذكرة: "
جزيــرة الكوريــة، فــي حــال اعترافهــا بعمــل مــن تشــجيع االعمــال اليابانيــة فــي شــبه ال

"، بعـــد ذلـــك ادعـــى كوميـــورا ان منطقـــة التـــانغ تســـي تعـــويض البحريـــة اليابانيـــة هنـــاك
Pمكافيء لكوريا

)
233F

٣(
P. 

اراد النسدوان من جانبه تجنيب بالده من النوايا التوسعية اليابانيـة فـي كوريـا. إال      
الكوريـة، علـى وفـق المنظـور اليابـاني أنه اعتقد ان ضمانًا ما لليابـان فـي شـبه الجزيـرة 

ن االهتمام الحقيقـي لليابـان الجزء االكثر اغراءًا في التحالف. بل بررَّ ذلك بالقول: "إ
ـــد  ـــا بي ـــوجس عـــاجًال أم آجـــًال فـــي احتمـــال أن تقـــع كوري فـــي كوريا...ويتوجـــب الت
روســـيا...ليس ثمـــة شـــك، ان اليابـــان ســـتقاوم بشـــدة مـــن اجـــل منـــع هـــذا الخيـــار، 

                                                 
(1) Nish, op.cit, PP. 211-212. 
(2) Quoted in: Ibid, P. 212.  
(3) Ibid.  
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 ٤۳٦ 

أكيد سيكون ذلـك هـدف دبلوماسـيها لعـزل روسـيا...لو أخـذنا بالحسـبان اهميـة وبالت
)P)234F١"موقعها الجغرافي، فلن نتمكن نحن واليابان ان ننظر الى مصيرها ال مبالين

P. 
ان تحفــظ اللــورد ســالزبوري علــى الطلــب اليابــاني بشــأن كوريــا فــي مذكرتــه قــائًال: "     

ن دون إذننــا اجــراءات فــي كوريــا، التــي اليابــان تــدعي أن لهــا الحــق، بــأن تتبنــى مــ
ربمــا مفادهــا اجــراءات اســتفزازية...ان تنطــوي علــى تعهــد مــن جانبنــا بالــدفاع عــن 
االجـراءات اليابانيـة فـي كوريا...كلهـا ضـد فرنســا وروسـيا بغـض النظـر عـن ماهيــة 
ــا  ــذلك وال مفــر منــه...إذا مــا فرضــت المعاهــدة علين ســبب الحرب...مــا مــن حــدود ل

نكون ملتزمين بسياسة خطيرة في اليانغ تسي تنـافي رغبتهـا، فاليابـان  مسؤولية ان
)P)235F٢"تعرض علينا اعالن رسمي لسياسة غير عدوانية

P. 
والــراجح، أن تعليــق ســالزبوري علـــى مســودة المعاهــدة، لـــيس نقــدًا مباشــرًا لمفهـــوم      

ا مثــاًال المــاني. ان هــذ-التحــالف، كمــا كــان الحــال فــي انتقــاده مشــروع التحــالف االنكلــو
علــى مرونــة سياســة ســالزبوري، وال تشــير الــى معارضــة ضــمنية للتحــالف. وعلــى ايــة 

 حال، يمكن االستنتاج، ان االختالفات ُمتعلقة بالتفصيالت اكثر منها بالجوهر.
ســـأحاول ايجـــاد بعـــض وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، لـــم يتـــردد النســـدوان فـــي القـــول: "     

)P)236F٣"يـة فيمـا يتعلـق بكوريـاالسبل لتلبية رغبات الحكومة اليابان
P واخيـرًا اسـتنبط صـيغة .

حضت برضى الدولتين، وتألفـت مـن ثالثـة مقترحـات: ان تعلـن اليابـان عـدم اتبـاع ايـة 
سياسة توسعية عدائية في شبه الجزيرة الكورية اوًال. اعتراف بريطانيـا بمصـالح اليابـان 

انيـا لليابـان باتخـاذ اجـراءات السياسية والتجارية والصناعية في كوريا ثانيًا. سماح بريط
Pلتــأمين هــذه المصــالح ثالثــاً 

)
237F

٤(
P فــي ضــوء مــا تقــدم، ضــمنت بريطانيــا أنهــا لــم ُتجــر الــى .

 حرب غير ضرورية بسبب نزاع كوري ثانوي نوعًا ما.

                                                 
(1)The Marquess of Lansdown to Mr.Whitehead, Foreign Office, July 31, 1901, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.102, P. 91.  
(2)  Salisbury on the alliance with Japan 7 January 1902, Bourne, The Foreign 
Policy, Vol.2s, Doc.No.141, PP.476-478.  
(3) The Marquess of Lansdowne to Sir C.MacDonald, Foreign, October 29, 
1902, Gooch & Temperley, Vol.2, Doc.No.107, P. 98.  
(4) Nish, op.cit, P. 212.   
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 ٤۳۷ 

امــا المعرقــل االهــم فــي طريــق ابــرام هــذه المعاهــدة، هــو االتفــاق البحــري الخــاص      
وزير البحريـة البريطـاني فـي مـذكرة الـى حكومتـه، فـي  بهذا التحالف، إْذ اشار سيلبورن

حال انعقاد التحالف ينبغي تهيئة احدى عشرة مدرعـة (يابانيـة وبريطانيـة)، مقابـل تسـع 
Pمـــدرعات (روســـية وفرنســـية)، فضـــًال عـــن ارجحيـــة فـــي الطـــرادات

)
238F

١(
P واعتقـــدت القيـــادة ،

ولها فـــي الشـــرق، البحريـــة، ان بريطانيـــا ســـتتمكن بهـــذه الطريقـــة مـــن تجنـــب زيـــادة اســـط
ومن ثم تقليصه على المدى البعيد، وعلى الرغم من ذلـك، لـم تتطـرق مسـودة المعاهـدة 
االولـــى، الـــى اعـــداد القطـــع البحريـــة التـــي يمكـــن لبريطانيـــا ان تســـاهم بهـــا فـــي الشـــرق 
االقصـى، وتعاطــت فقــط مــع مظــاهر التعــاون البحـري فــي اوقــات الســلم مثــل تســهيالت 

Pالتــــــرميم وتزويــــــد الفحــــــم

)
239F

٢(
P ــــــاده "ان القــــــوتين البحــــــريتين . وعبــــــر النســــــدوان عــــــن اعتق

[البريطانية واليابانية] قد تمتعـا سـويًا بنفـٍع كبيـر، حتـى فـي وقـت السـلم، وكـل قـوة تمـنح 
Pالتســــهيالت االخــــرى، الســــتخدام االرصــــفة والمــــوانئ ومحطــــات الفحــــم

)
240F

٣(
P ثــــم اضــــاف .

دام محطــات الفحــم ان االتفاقيــة تحــرم االســطول الروســي مــن فوائــد اســتخقــائًال: "
)P)241F٤"البريطانية

P. 
اما اليابان فقد كان لهـا رأي آخـر، عبـر عنـه وزيـر البحريـة اليابـاني البـارون  يـام      

، الــــذي شــــكت مــــن ان بريطانيــــا قــــد تســــتغل اســــتخدام Baron Yamamotaموتــــو 
المعاهــدة لنقــل قوتهــا البحريــة الــى قطــاع آخــر. ودرس االدميــرال البحــري اليابــاني انــوو 

Inoue  ـــذ عـــام ـــة فـــي وقـــت مبكـــر من ، إْذ خشـــي ان التحـــالف مـــع ١٩٠١القـــوة البحري
بريطانيــا لربمــا ُيلــزم اليابــان بالمزيــد مــن االلتزامــات ضــد روســيا وفرنســا والمانيــا. وفــي 

بـأن ضوء ذلك، تضمنت المسودة اليابانية الُمعدلة فقرة اكثر صـراحة تلـزم كـل حليـف "

                                                 
(1) Lowe, op.cit, PP.129-132.  
(2) Nish, op.cit, P. 213. 
(3)The Marquess of Lansdown to Mr.Whitehead, Foreign Office, October 16, 
1901, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.105, P. 97.  
(4) Quoted in: Ibid, P. 98. 
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 ٤۳۸ 

وقــات بأســطوٍل، يتمتــع بقــوة اكبــر مــن يحــتفظ فــي الشــرق االقصــى، وفــي جميــع اال 
)P)242F١"االسطول الروسي في الشرق االقصى

P. 
ازاء ذلــك، اجــاب النســدوان علــى الفــور "ان بريطانيــا ال يمكنهــا ابــدًا ان تفكــر فــي      

اي بنـــٍد، قـــد يتعـــارض مـــع تحفظهـــا حيـــال تحديـــد اعـــداد قوتهـــا البحريـــة فـــي أي مكـــان. 
جنــوب افريقيــا واوروبــا. وال يمكــن ضــمان االبقــاء فلبريطانيــا العديــد مــن االلتزامــات فــي 

اذا مــا علــى قــوة بحريــة ثابتــة فــي الصــين". وبرفضــه هــذا الطلــب علــق بحــدٍة، وقــال: "
وجــدت اليابــان ان الــدعم البحــري الــذي تحصــل عليــه مــن التحــالف غيــر مــرٍض، 
فبأمكانها إنهـاء االتفـاق بعـد مـدتها المخصصـة البالغـة خمسـة سـنوات. فضـًال عـن 

، اذا مـــا اصـــرت اليابـــان علـــى مطاليبهـــا البحريـــة، فـــأن المفاوضـــات ســـتكون ذلـــك
)P)243F٢"مجحفــة

P وشــارك اللــورد ســالزبوري وزيــره الــرأي فــي تقريــره المقــدم الــى الحكومــة فــي .
قـــائًال: يميـــل مجلـــس الـــوزراء الـــى رفـــض  ١٩٠١التاســـع عشـــر مـــن مـــن كـــانون االول 

سها باالحتفاظ بقـوة بحريـة ثابتـة فـي المقترح الياباني، والذي يقضي بأن تلزم كل قوة نف
ال يمكننـا التضـحية بالتصــرف الحـر لسـفننا، ولـن تجبرنــا الشـرق االقصـى. بـالقول: " 

)P)244F٣"المعاهدة مع اليابان على التنازل عن ذلك
P. 

لم ترهب تلك التصريحات الحكومة اليابانيـة، واصـرت علـى تعهـٍد بحـري مـن نـوع      
ا مـن ازمـة محليـة فـي البنـاء البحـري، وجـوب ابقـاء ما، واقترحت تحت مبررات معاناتهـ

) متفوقــة الــى حــد ممكــن مــاكــل دولــة مســتقبًال فــي الشــرق االقصــى قــوة بحريــة تكــون (
علــى اســاطيل الــدول االخــرى فــي الشــرق االقصــى، والــراجح، ان ذلــك حظــيَّ بموافقــة 

Pوزيري الخارجية والبحرية البريطانيين

)
245F

٤(
P. 

االلتزام غامضـًا ومفتوحـًا لمختلـف التـأويالت، إْذ أولـت  كان االبقاء على مثل هذا     
)، ولربمــا يبــدو ان الــى حــد ممكــن مــاالقيــادة البحريــة البريطانيــة اهتمامــًا بالغــًا لعبــارة (

بريطانيــا قــد اذعنــت لليابــان فــي هــذه النقطــة، لكــن االرشــبف البريطــاني يظهــر ان هــذا 

                                                 
(1) Nish, op.cit, P. 214. 
(2) Ibid.  
(3) Quoted in: Chung-Fu, Chang, The Anglo-Japaness alliance, (Baltmor, 1931), 
PP. 117-151. 
(4)  Nish, op.cit, P. 214. 
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ُضــمنت فــي مــذكرة دبلوماســيه وبقيــت مــن وهــم الخيــال، فطالمــا ان البنــود البحريــة التــي 
Pسرًا في المعاهدة نفسها، فإن مدى االلتزام لم يصبح موضوعًا لالستهجان العام

)
246F

١(
P . 

 كيف تعامل اعضاء الحكومة مع اتفاقية التحالف ؟     
مـرر النسـدوان االتفاقيـة علـى مجلـس  ١٩٠١في الثالث عشـر مـن كـانون الثـاني      

قــت استحســان بلفــور وزيــر الخزانــة وســيلبورن وزيــر البحريــة، الــوزراء البريطــاني، إْذ ال
فيمــا تحفــظ بشــأنها جوزيــف شــامبرلن وزيــر شــؤون المســتعمرات والســير مايكــل هســكس 

وزيــر الدولــة البريطــاني لشــؤون الخزانــة وســي تومســون.  Sir M.Hicks-Beachبــيج 
م، مـــن ) وعلـــى الـــرغ١٩٠٢-١٩٠٠وزيـــر الداخليـــة البريطـــاني ( C.T.Ritichiريتشـــي 

مطــالبتهم بتعــديالت جوهريــة، إال انهــم لــم يعارضــوا التحــالف برمتــه، وكــان بــيج االكثــر 
إّن المعاهـدة هـي بالفعـل خـروج جديـد علـى سياسـتنا الخارجيـة، تطرفًا في انتقادته: "

فأنـــا ال اعتقـــد اننـــا ســـنجني الكثيـــر مـــن هـــذه المعاهـــدة، بمـــا يكفـــي للتفـــوق علـــى 
)P)247F٢"االعتراضات الموجهة الينا

P. 
وكـــان تحفـــظ شـــامبرلن، يكمـــن مـــن خشـــيته مـــن ردود االفعـــال الشـــعبية، إْذ عقـــب      

إّن االعتــراض الطبيعــي، الــذي ســيجري تبنيــه تجــاه المعاهــدة علـى االتفاقيــة بــالقول: "
اليابانية، هو إنها معاهدة من جانب واحد للغاية، فنحن نمنح اليابـانيين كـل شـيء، 

متساوون في الفائدة، فيما يخص اليانغ تسـي،  فيما يخص كوريا، فهم يقولون اننا
)P)248F٣"لكن هذا ال يظهر على وجه االتفاقية

P. 
ولمعرفــة الــى أي مــدى حققــت بنــود هــذا التحــالف تطلعــات الــدولتين، البــد مــن أن      

نتوقــــــف عنــــــد هــــــذه البنــــــود. إْذ ورد فــــــي ديباجــــــة االتفاقيــــــة إن الغايــــــة مــــــن التحــــــالف 
ــ-البريطــاني دولتين فــي الحفــاظ علــى الوضــع الــراهن فــي الشــرق اليابــاني، هــو رغبــة ال

                                                 
(1) Chung-Fu, op.cit, PP. 117-151.  
(2) Nish, op.cit, PP. 208-209.  
(3) Quoted in: Ibid, P. 209. 
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االقصى، والحفـاظ علـى اسـتقالل وسـالمة اراضـي الصـين وكوريـا، فضـًال عـن ضـمان 
Pالفرص التجارية واالقتصادية للدول االخرى في الصين

)
249F

١(
P. 

ال ريب ان هذه الرؤية تتناغم وتتجانس مع تطلعات الواليات المتحدة والمانيا فـي      
ى، ألنها ستحافظ على المصالح االقتصادية لهاتين الدولتين في الصـين الشرق االقص

 وكوريا، ومن ثم عدم اثارة مخاوفهما، بأن مصالحهما في الشرق االقصى مهددة.
نصَّ البند االول من اتفاقية التحالف بـإعتراف اليابـان بمصـالح بريطانيـا الخاصـة      

لح اليابـــان الخاصـــة فـــي الصـــين، فـــي الصـــين، مقابـــل ذلـــك، اعترفـــت بريطانيـــا بمصـــا
فضــًال عــن االعتــراف بــالنفوذ اليابــاني فــي كوريــا سياســيًا وتجاريــًا وصــناعيًا.وفقًا لــذلك، 
اتفــق الطرفــان بــأن ألي منهمــا الحــق فــي حمايــة مصــالحه الخاصــة فــي حالــة تعرضــها 

يـد للتهديد سواء أكان تهديد داخلي (نتيجة تمردات داخلية في الصين او كوريـا) أم تهد
Pخارجي نتيجة هجوم من دولة أخرى

)
250F

٢(
P. 

ان هــذا البنــد يعبــر بوضــوح عــن االهــداف الحقيقيــة للتحــالف، الــذي اراد ضــمان      
المصالح االستعمارية للدولتين ضد أي تهديد داخلي، ويعنـي قمـع أي انتفاضـة وطنيـة 

 ة.مثل انتفاضة البوكسرز. اما التهديد الخارجي، فال شك كانت روسيا هي المقصود
فيما اشار البند الثاني اذا تعرضت مصالح أي من الطرفين [بريطانيا او اليابـان]      

لعــــدوان خــــارجي دفعــــه الــــى خــــوض غمــــار حــــرب، فــــان الطــــرف الثــــاني يلــــزم الحيــــاد 
Pالصارم، ويبذل جهوده لمنع القوى االخرى من االنضمام الى الحرب ضد حليفه

)
251F

٣(
P. 

حالـــة تـــدخل دولـــة اخـــرى او دول اخـــرى الـــى امـــا البنـــد الثالـــث، فقـــد تضـــمن فـــي      
جانب المعتـدي، فـأن الطـرف الثـاني يتعهـد بـدخول (الحـرب) الـى جانـب حليفـه، ويحـل 

Pالسالم في اتفاق مشترك معه

)
252F

٤(
P. 

                                                 
(1) Anglo-Japanes Agreement, January 30, 1902, Plumb, op.cit, P. 513.  
(2) Ibid, P.513-514. 
(3)Ibid. 
 
 
 
 
  
(4)Anglo-Japanes Agreement, op.cit, P.513-514. 
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يابــــاني، كــــان دافعــــه -اغلــــب الظــــن، ان هــــذا البنــــد يوضــــح ان التحــــالف االنكلــــو     
ى التي سعت من دون كلل، االساس الوقوف ضد االطماع الروسية في الشرق االقص

خــالل العقــدين االخيــرين مــن القــرن التاســع عشــر، مــن اجــل تشــييد امبراطوريــة روســية 
فـي الشـرق االقصــى. إْذ كـان يعتقــد ان فرنسـا حليفــة روسـيا لــن تتـأخر فــي دعـم روســيا 

الروســي، الــذي لــم تشــر بنــوده الــى تعــاون فــي -عســكريًا لــيس بســبب الحلــف الفرنســي
الخشــية مــن انفــراط عقــد التحــالف، اذا ثبتــت فرنســا ســلبيتها تجــاه  الشــرق االقصــى، بــل

حليفتهـا روسـيا. وفقـًا لمـا تقـدم، يمكـن القـول، ان غايـات اليابـان وبريطانيـا، ربمـا كانــت 
يابانيــــة، او -منــــع فرنســــا مــــن نصــــرة حليفتهــــا روســــيا فــــي حالــــة انــــدالع حــــرب روســــية

لشـرق االقصـى الـى الخطـر، بريطانية، النها بال شك ستعرض مصالحها في ا-روسية
 وهي تواجه االسطول البحري البريطاني فضًال عن االسطول الياباني.

فيما حدد البند الرابع التزام كل من الطرفين بعـدم عقـد معاهـدات خاصـة منفصـلة      
مع دولة ثالثة، فيها اجحاف بمصالح الطـرف اآلخـر مـن دون التشـاور مسـبقًا مـع هـذا 

Pاالخيــر

)
253F

١(
P هــذا الــنص مــنح الــدولتين نوعــًا مــن الرقابــة المتبادلــة علــى ادارة . ويبــدو ان

 الدولتين سواء في الصين أم في كوريا.
امـــا البنـــد الخـــامس، وبـــرأي أي مـــن بريطانيـــا او اليابـــان، اذا تعرضـــت المصـــالح      

المــذكورة اعــاله الــى الخطــر، ستواصــل الحكومتــان مــع بعضــهما الــبعض التشــاور فــي 
ســادس نفـاذ التحــالف بمـدة خمــس سـنوات قابلــة للتجديـد، مــا لـم يبلــغ حـين عــالج البنـد ال

احدى الدولتين االخرى، بعدم رغبته في التجديد قبـل انتهـاء موعـد المعاهـدة بعـام علـى 
Pاالقل

)
254F

٢(
P. 

يابـــاني والتـــي وقعـــت بتـــاريخ الثالثـــين مـــن -ولبيـــان أثـــر معاهـــدة التحـــالف االنكلـــو     
يطانيــة، ان القــول ان بريطانيــا كانــت تعــيش فــي علــى العزلــة البر  ١٩٠٢كــانون الثــاني 

اواخر القرن التاسع عشر عزلة مجيدة، قـول صـحيح الـى حـد كبيـر، غيـر انـه ال يمثـل 
Pكل الحقيقـة، فعزلـة بريطانيـا، كانـت تعنـي االبتعـاد عـن تـوازن القـوى

)
255F

٣(
P  ألنهـا ظنـت ان

                                                 
(1) Ibid. 
(2)Ibids.   

 .٥٢٩، ص ١٩٠١-١٨٩٤الروسية خالل عهد السياسة العاملية -العامر، العالقات االملانية )١(
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الحــق، ان هــذا التــوازن يمكــن تحقيقــه عــن طريــق مرونــه سياســة االحــالف العســكرية، و 
بريطانيــا حافظــت علــى عالقــات جيــدة مــع بعــض الــدول االوروبيــة، الســيما تلــك الــدول 

 التي شاركت بريطانيا تطلعاتها االستعمارية في بعض مناطق العالم.
ومع ذلك، ان بريطانيا تأثرت بمسألة توازن القوى في اوروبا، كمـا انهـا اثـرت فيـه      

ع الـــدفاع عـــن المســـتعمرات البريطانيـــة. وهكـــذا بقـــوة حينمـــا تعلـــق هـــذا التـــوازن بموضـــو 
يمكــن مالحظــة ذلــك، مــن التــدخل البريطــاني فــي مســألة المضــايق العثمانيــة، وقضــية 

بــرلين، واالصــرار البريطــاني علــى احــتالل جنــوب افريقيــا الــذي رغــم -ســكة حديــد بغــداد
نــــة علــــى دوافعــــه االقتصــــادية الظــــاهرة، إال ان مغــــزاه، كــــان ســــتراتيجيًا، ويتمثــــل بالهيم

 الطريق البحري الى الهند البديل لطريق قناة السويس، كما المحنا، ذلك في مكانه.
ال ريــب ان الخطــوة التــي اتخــذتها بريطانيــا بــإبرام تحــالف مــع اليابــان، ُيعــد مروقــًا      

على التقاليد الدبلوماسية االوروبية بعامة، والتقاليد البريطانيـة بخاصـة، فـال يخفـى انهـا 
ولــى فــي التــاريخ الحــديث تعقــد دولــة اوروبيــة كبــرى معاهــدة تحــالف علــى قــدم المــرة اال

المساواة مع دولة من خارج القارة االوروبية. فضًال عن ذلـك، فأنهـا المـرة االولـى التـي 
تقــدم فيهــا بريطانيــا علــى عقــد تحــالف عســكري مــع دول ُأخــرى منــذ اعــالن مبــدأ العزلــة 

رجيــة البريطانيــة طــوال القــرن التاســع عشــر. لقــد المجيــدة، الــذي ظــل قــوام السياســة الخا
نقطة جوهرية في تاريخ العالقات يابـاني "-اعتقد بعض المؤرخين ان التحالف االنكلو

الدوليــة ذلــك ألنــه اول عالقــة تشــير الــى تخلــي انكلتــرا عــن عزلتهــا، ودخولهــا فــي 
ــدول، وهــو أمــر كانــت تعارضــه الحكومــات  سلســلة مــن االحــالف مــع غيرهــا مــن ال

)P)256F١"النكليزية السـابقةا
P ،إال ان الواقـع يخـالف هـذا االعتقـاد، ألن مبـدأ العزلـة المجيـدة .

اريد منه عدم تدخل بريطانيا فـي ميـزان القـوى االوروبيـة، ولـم يشـر اطالقـًا الـى امتنـاع 
بريطانيــــــا مــــــن عقــــــد معاهـــــــدات خاصــــــة مــــــع دول ُأخـــــــرى لغــــــرض صــــــيانة وتـــــــدعيم 

يابـاني يـدخل ضـمن هـذا السـياق، -لتحـالف االنكلـواالمبراطورية المتراميـة االطـراف. وا
ـــة) التـــي كانـــت تنتهجهـــا  ـــه (العزل ـــم ين ـــد هـــذا التحـــالف، ل وال نغـــالي فـــي القـــول، ان عق
بريطانيا بل اكدها، فلم تعد بريطانيا بحاجة الى مهادنة األلمـان لمسـاعدتها فـي الشـرق 
                                                                                                                                            

 
 .١٢٠نقًال عن: احلمداين والقيسي، املصدر السابق، ص )١(
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ولة اخرى نتيجـة االقصى، على الرغم من ان بريطانيا بأمس الحاجة الى تحالف مع د
Pانغماسها في حرب البوير

)
257F

١(
P. 

قــــدر تعلــــق االمــــر بمواقــــف مجلســــي العمــــوم واللــــوردات البريطــــانيين مــــن اتفاقيــــة      
ــــو ــــي -التحــــالف االنكل ــــس العمــــوم ف ــــى مجل ــــة عل ــــاني، عرضــــت الحكومــــة البريطاني ياب

، إْذ دافــع النســدوان ١٩٠٢البرلمــان البريطــاني بتــاريخ الحــادي عشــر مــن شــباط عــام 
زير الخارجية البريطاني عن هذا التحـالف امـام المجلـس. فيمـا اسـتعرض بلفـور وزيـر و 

مســاعد وزيـر الخارجيــة، المعاهـدة امــام مجلــس  Lord Granborneالخزانـة وكرانبــون 
Pاللــوردات

)
258F

٢(
Pبانرمــان زعــيم حــزب االحــرار والســير -. وفــي الســياق نفســه، هــاجم كامبــل

)William Harcout P)259F٣وليـام هـاركوت 
P الف بوصـفه انحـراف غيـر ضـروري عـن التحـ

مسار السياسة التقليدية اليابانية، وانه يحدد حرية عمل بريطانيـا وردد الـى حـد مـا هـذه 
االعتراضــات احــرار (ليبراليــون) آخــرون، وفــي الوقــت نفســه، ناصــر نــواب احــرار مــن 
اصـــحاب الرســـاميل والمصــــانع فكـــرة عقـــد هــــذا التحـــالف علـــى اســــاس احتـــرام التنميــــة 

 Chinaانيــة، وثمنــوا التزامهــا بسياســة البــاب المفتــوح، فيمــا اعــرب مؤيــدو الصــين الياب

Lobby  مـــن امثـــال هنـــري نورمـــانHenry Norman  وجوزيـــف والتـــونJoseph 

Walton  عـــن دهشـــتهم مـــن ابـــرام هـــذا التحـــالف، إال انهـــم لـــم يعارضـــوه. وفـــي مجلـــس
يمــيالن الــى نصــرة  واللــورد روزبــري، Lord Spencerاللــوردات كــان اللــورد سبنســر 

التحـــــالف. فضـــــًال عـــــن ذلـــــك تحـــــدث االمبريـــــاليون االحـــــرار مـــــن امثـــــال اداورد كـــــري 

                                                 
 .٥٢٩الروسية خالل عهد السياسة العاملية، ص-العامر، العالقات االملانية )٢(

(2) Nish, op.cit, P. 226.  
سياسـي    Sir William George Granville Venablesجـورج غرانفيـل فينـبلس:  هـاركوت السـري ولـيم )٤( 

، إْذ درس القــانون يف جامعــة  ١٨٥٤يف يــورك. بــدأ حياتــه حماميــاً منــذ عــام  ١٨٢٧تشــرين االول  ١٤بريطــاين، ولــد يف 
، ١٨٦٨لعموم كامربدج، وعمل صحفياً، فكتب مقاالت يف صحيفة التاميز، حول شكل القانون الدويل، دخل جملس ا

). وعنـد اسـتقالة غالدسـتون يف ١٨٨٥-١٨٨٠) واصـبح وزيـراً للداخليـة (١٨٧٤-١٨٧٣تقلد منصب النائـب العـام (
، حاول ان يكون زعيماً حلزب االحرار ولكنـه فشـل يف ان خيلفـه رئيسـاً للـوزراء، وظـل مستشـاراً يف حكومـة ١٨٩٤آذار 

 . ينظر:١٩١٤تشرين االول  ١روزبري، تويف يف 
Britannica, Vol.4, P. 900. 
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Edward Grey P)260F١ (
P لصــالح ان تصــبح اليابــان شــريكة لبريطانيــا. وعلــى العمــوم، فــأن

انقسام حزب االحرار بشأن السياسة الخارجية، لم تكن ثمـة معارضـة حقيقيـة تجـاه هـذا 
)P)261F٢هالتحالف الذي بررت اهميت

P. 
امــا موقــف الــرأي العــام البريطــاني، فقــد اعتمــدت ردود االفعــال علــى االتفاقيــة فــي      

الصـــحافة البريطانيـــة علـــى الــــوالء السياســـي للصـــحيفة، فمــــن بـــين الصـــحف اليوميــــة، 
 Manchaster Guardianمنحــت الصــحف الليبراليــة مــن امثــال مانجســتر غارديــان 

ة للنقد الذي وجههه زعماء حزب االحرار مـن تغطية بارز  Daily Newsوالدايلي نيوز 
ـــل التـــايمز  ، The Timesان المعاهـــدة غيـــر ضـــرورية. ودافعـــت صـــحف اخـــرى مث

عـن اتفاقيـة التحـالف،  Glasgow Herald، وغالسـكو هيرالـد Scotsmanوسـكوتمان 
بعد استغراق في التفكير، لكن نبرة هذه الصـحف خلـت مـن الحماسـة. وبـرزت دوريـات 

لدراســـة المعاهـــدة اكثـــر مـــن الصـــحف اليوميـــة، مثـــل دوريـــة ســـبيكتاتور  اســـتغرقت وقتـــاً 
Spectator  والمونثلي ريفيوMonthly Review .إْذ كـان موقفهـا معارضـًا للتحـالف ،

روســــي، -وكانــــت اســــبوعية ســــبيكتاتور. لزمــــت لوقــــت طويــــل الــــدعوات لتقــــارب انكلــــو
روسـية، -العالقـات االنكلـووبالتأكيد ان تحالفًا مع اليابان، سـوف يعيـق أي تقـارب فـي 

ومن ثم سيزيد من مسـؤوليات بريطانيـا الخارجيـة. وفـي الشـأن نفسـه، هـاجم العديـد مـن 
الصـــحفيين اصـــحاب االعمـــدة الثابتـــة فـــي الصـــحف البريطانيـــة التحـــالف بشـــدة. وفـــي 
اجابـــة علـــى رســـالة تهنئـــة قصـــيرة مـــن شـــامبرلن الـــى زميلـــه النســـدوان بمناســـبة اعـــالن 

"، بعـد ان لم اتوقع ان التحـالف سـيلقى الترحيـبردَّ االخير بالقول: " اتفاقية التحالف،
Pكان منزعجًا من ردود االفعال السلبية المحتملة في البرلمان والصحافة

)
262F

٣(
P. 

امــــــا الموقــــــف مــــــن التحــــــالف فــــــي اليابــــــان، فقــــــد عقــــــد االمبراطــــــور موتســــــوهيتو      
Mutsuhito )الثـاني عشـر مــن  ) اجتماعـًا طارئـًا لمجلـس الشــورى فـي١٩١٢-١٨٦٧

                                                 
، اصــبح ١٨٨٥، كــان عضــواً يف جملــس العمــوم عــن حــزب االحــرار منــذ ١٨٦٢كــراي: سياســي بريطــاين، ولــد عــام  )١(

. تويف ١٩٠٦-١٩٠٥، مث شغل منصب وزير اخلارجية ما بني عامي ١٨٩٥و١٨٩٢وكيل وزارة اخلارجية ما بني عامي 
 . ١٩٣٣عام 

Johnson, op.cit, P.339. 
(2)  Nish, op.cit, P. 226; Monger, op.cit, PP. 46-66. 
(3)Nish, op.cit, P. 226; Monger, op.cit, PP. 46-66.  
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شباط لسماع اراء وتقارير المجلس بشأن التحالف. فيما اسـتعرض رئـيس الـوزراء تـارو 
) االتفاقيــة امــام ١٩٠٦كــانون الثــاني  ٧-١٩٠١حزيــران ٢( Taro Katsuraكاتســورا 

مجلــس النــبالء، وتكفــل وزيــر الخارجيــة اليابــاني كومــورا بمناقشــتها فــي مجلــس النــواب 
هــرت رضــا كبيــر، وصــف كاتســورا هــذا التحــالف بأنــه امــر دولــي اليابــاني، وبنبــرات اظ

Pوسيؤمن االهداف اليابانية في شرق آسيا

)
263F

١(
P. 

كـــان ثمـــة معارضـــة بســـيطة للمعاهـــدة، والحـــق، ان االحـــزاب السياســـية اليابانيـــة،      
كانت قليلة االطالع في الشؤون الخارجية، والتعليقات التي ُأدليـت كانـت عمومـًا بعيـدة 

 Seiyukaiوالتحليـــل، ومـــن المشـــكوك فيـــه، ان أتـــو زعـــيم حـــزب الســـيوكاي عـــن النقـــد 
المعــارض وخــالل زيارتــه للنــدن قــد شــارك فــي صــياغة االتفاقيــة النهائيــة، فقــد كــان مــن 
المعـــروف عـــدم اتخـــاذ أيـــة خطـــوة هامـــة فـــي اليابـــان دون مشـــورة آتـــو رئـــيس الـــوزراء 

Pاثارت قلق النسدوان السابق، حتى ان زياراته الى برلين وسان بطرس بورغ قد

)
264F

٢(
P. 

المقربـــــة مـــــن  Kokumin Shimbunفيمـــــا رددت صـــــحيفة كوكـــــامن شـــــيمبن      
الحكومة على أثر هذه الشكوك، إْذ انها من خـالل تعقـب المراسـالت الخاصـة بإتفاقيـة 
التحالف في عددها الصادر في الخامس عشر من شـباط، ذكـرت ان الحكومـة مـررت 

ه فــي اوروبــا، ولمحــت الــى انــه بقــى علــى اطــالع تــام برقيــات طويلــة آلتــو خــالل مكوثــ
Pبالتطورات

)
265F

٣(
P حتى ان السـفير البريطـاني ماكونالـد اعتقـد ان المـاركيز آتـو كـان يجـري ،

Pاطالعه على الدوام بما يحصل من مفاوضات

)
266F

٤(
P. 

وهكذا دأبت هذه الصـحيفة علـى نشـر المقـاالت التـي تظهـر ان التحـالف اذا كـان      
مـــن ان توافـــق عليهـــا االحـــزاب جميعـــًا. وفـــي ضـــوء ذلـــك، التـــزم  قضـــية وطنيـــة، فالبـــد

 Nagasakiالسـيوكاي بعــدم نقـد االتفاقيــة لحـين عــودة زعيمـه. وعــاد اتـو الــى ناكــازاكي 

                                                 
(1) Ibid; Chun-Fu, op.cit, PP. 125-139.  
(2) Sir C. MacDonald to the Marquess of Lansdowne, Tokyo, November 25, 
1901, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.112, P. 100.  
 
 
 
(3) Nish, op.cit, P. 225.  
(4) Sir C. MacDonald to the Marquess of Lansdowne, Tokyo, November 28, 
1901, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.113, P. 101.  
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إذ كـان  Kato Takaakiفي الخـامس والعشـرين مـن شـباط، واجتمـع مـع كـاتو تاكـاكي 
اليابـــاني باتفاقيـــة  علـــى مـــا يبـــدو مبعوثـــًا القنـــاع اتـــو، الـــذي اظهـــر لـــه ترحيـــب الشـــعب

التحالف، وحثه على عدم معارضتها. وعلى الصعيد نفسـه، القـى آتـو فـي حفلـة عشـاء 
آمــل ان نبقــى علــى عالقــة وديــة مــع بريطانيــا حليفــة شــعبنا، وان خطابــًا جــاء فيــه: "

نبني عالقات طيبة بإستمرار مع الشـعوب األخـرى. ونتجنـب أي انتهـاك لهـا، وبـذلك 
ا وصناعتنا...الشــؤون الدبلوماســية لــيس حكــرًا علــى االحــزاب ُنحقــق تقــدمًا لتجارتنــ

والمجــاميع السياســية، بــل هــي تحظــى بإهتمــام البلــد بأســره... إن العقــد المبــرم بــين 
دولة واخرى يلزم التبعات، وال يمكن تغييره خـالل مـدة سـريان مفعولـه، كمـا لـو كـان 

)P)267F١"قتقانونًا بغض النظر عن الحزب او مجلس الوزراء في ذلك الو 
P. 

نستشف من خطاب آتـو، انـه لـم يكـن متحمسـًا لهـذا التحـالف، مـن دون أن يكـون      
بالضــرورة معاديــًا لــه، فــادعى ان الســيوكاي ملتــزم باالتفاقيــة وفــق الدســتور. وعلــى مــا 
يبـــدو ان العـــائق الجـــوهري فـــي اقنـــاع آتـــو وحزبـــه بعـــدم معارضـــة التحـــالف يعـــود الـــى 

 رحيب الشعب الياباني بتزايد.شعبية االتفاقية، التي القت ت
امــا موقـــف الصـــحافة اليابانيــة، فمـــن خـــالل االفتتاحيــات والمقـــاالت التـــي نشـــرتها      

 JiJiتصــب فـــي صـــالح التحـــالف علـــى االغلــب. إْذ كتبـــت صـــحيفة جيجـــو شـــيمبون 

Shimbun  فــي اعــدادها الصــادرة فــي االســبوع الثالــث مــن شــهر شــباط، فعبــرت عــن
، فقــد أشـــادت Asahi Shimburnصــحيفة آســـاهي شــيمبورن  تأييــدها للمعاهــدة. امـــا

بالشـــرف الكبيـــر، الـــذي منحتـــه االتفاقيـــة لليابـــان، علـــى اســـاس تحالفهـــا مـــن اعظـــم قـــوة 
. امــا ١٩٠٢حليفــة رائــدة وذلــك فــي عــددها الصــادر بتــاريخ الخــامس عشــر مــن شــباط 

 ، فقــد مــدح فــيTokutommi Soho Lichitoالصــحافي اليابــاني توكوتــومي ليشــتو 
فــي عــددها الصــادر فــي الســابع  Kokumin Shimburnصــحيفة كوكــومن شــيمبورن 

، التحـالف لكنـه طالـب اليابـانيين االبتعـاد عـن الشـعور بـاألمن ١٩٠٢عشر مـن شـباط 
اعتمادًا على قوة بريطانيا البحريـة، فالبـد مـن أن يواصـلوا بنـاء القـوة الوطنيـة اليابانيـة، 

، فقـــد Nipponامـــا الصـــحيفة المســـتقلة نيبـــون  بســـواعدهم، ال باالعتمـــاد علـــى الغيـــر.

                                                 
(1) Nish, op.cit, P. 227; Dennis, A.L.P, Anglo-Japanes allaince, (Berkeley, 
1934), PP. 93-97.   
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شــباط مــن العــام  ٢١-١٥حــذرت فــي افتتاحياتهــا ومقاالتهــا الصــادرة خــالل المــدة مــن 
ال ينبغي على الشعب الياباني التفكير في اتفاقية التحالف، على انـه شـرف، نفسه: "

ا، فـأن بل على انه مصلحة وطنية، فما لم تسمَع اليابان، وتغدوا معتمدة على نفسه
)P)268F١"التحالف سوف يكـون اسـمًا بـال معنـى

P ويبـدو ان هـذه المقـاالت كانـت تتنـاغم مـع .
افكــار الحكومــة، التــي دعــت الشــعب الــى التخلــي عــن الحــديث عــن امجــاده. وانــه البــد 
لهــذا الشــعب ان يكــرس نفســه لبــذل المزيــد مــن الجهــود فــي ســبيل احــراز تنميــة وطنيــة. 

ليابانيـة علـى ابـراز تـأثيرات التحـالف فـي الشـرق ليس هذا فحسب بل ركزت الصحافة ا
االقصـــى، التـــي علقـــت عليهـــا، بأنهـــا ســـتكون نافعـــة، إْذ ستضـــمن وحـــدة اراضـــي شـــبه 
الجزيـــــرة الكوريـــــة، فـــــي حـــــين ســـــتمنع تفكـــــك االمبراطوريـــــة الصـــــينية. وعليـــــه تحســـــنت 
التطلعـــات للســـالم فـــي شـــرق آســـيا تحســـنًا ملحوظـــًا. فيمـــا كتبـــت النيبـــون سلســـلة مـــن 

قــاالت عــن الفوائــد التــي ســتجنيها االعمــال التجاريــة والصــناعية، جــراء ابــرام اتفاقيــة الم
يابـــاني، إْذ تقـــول: إن رجـــال االعمـــال اليابـــانيين امـــام فرصـــة كبيـــرة، -التحـــالف االنكلـــو

الســــتثمار رســــاميلهم، بــــالنفوذ تجاريــــًا الــــى بريطانيــــا ومســــتعمراتها التــــي تغطــــي ارجــــاء 
المصـــانع عـــن طريـــق الرســـاميل اليابانيـــة والتقنيـــة والخبـــرة العـــالم. كمـــا يمكـــنهم تشـــييد 

البريطانية، وذكرت جريدة جيجي شيمبورن في عددها الصادر فـي السـادس عشـر مـن 
ن التحالف لم يلِق ترحيبًا وديًا اكثر من ذلك الذي القاه فـي الـدوائر ، "إ١٩٠٢شباط 

)P)269F٢"الصناعية
P. 

اليابـاني ايجابيـة، فعلـى الـرغم مـن ان  وفي الشأن نفسه، كانـت ردة الفعـل للشـعب     
ــــرأي العــــام  ــــوة يحســــب لهــــا حســــاب علــــى عكــــس ال ــــاني، لــــم يكــــن ق ــــرأي العــــام الياب ال
البريطــــاني، اســــتقبل المواطنــــون اليابــــانيون، والســــيما ســــكان طوكيــــو اتفاقيــــة التحــــالف 
بتظـــاهرات حماســـية تؤيـــد هـــذا المنحـــى، وكـــان ثمـــة اجتماعـــات ونـــدوات ووالئـــم عشـــاء، 

                                                 
(1)Nish, op.cit, PP. 226-227.  
 
 
(2)Nish, op.cit, P. 227; Dennis, op.cit, PP. 93-97.  
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لمتحدثون فيها االمبراطوريتين البحـريتين، وضـمان السـالم الـذي قدمتـه شـراكتهما مجدَّ ا
Pالجديدة

)
270F

١(
P. 

 ياباني ؟-اما ردود االفعال االوروبية تجاه اتفاقية التحالف االنكلو     
قدر تعلق االمر بالمانيـا، فقـد تركـزت سياسـتها بتشـجيع روسـيا فـي آسـيا الوسـطى      

Pيط روسيا في حرب ضد اليابـان او بريطانيـا او معـاً والشرق االقصى، وحاولت تور 

)
271F

٢(
P ،

من اجل ان يبعد انظارها عـن االمبراطوريـة العثمانيـة واسـطنبول خاصـة علـى أمـل ان 
االيطــالي. -النمســاوي-تتخلــى روســيا عــن فرنســا، ومــن ثــم تنضــم الــى الحلــف االلمــاني

هر كـانون الثـاني وخالل زيارة وزير خارجيـة روسـيا الكونـت مورافيـف الـى بـرلين فـي شـ
حتى اذا قمـتم بإرسـال كافـة جيوشـكم الـى ، أخبره االمبراطور االلماني قـائًال: "١٨٩٧

الشرق االقصى لغايات سياسية، وحسبما تمليه عليكم مصالحكم، فأني اتعهـد لـيس 
باالمتناع عن مهاجمة فرنسا فحسب، بل سوف لن اسمح ألحد أن يعكر السالم في 

)P)272F٣"ني اعدكم بحماية ظهركماوروبا، وبعبارة اخرى ا
P. 

فضًال عن ذلك، ظنت المانيا ان عقد التحالف، ربما يـؤدي الـى اضـعاف الحلـف      
الروســي، إْذ كانــت تعتقــد ان فرنســا ســتحتفظ علــى امتــداد نطــاق تحالفهــا مــع -الفرنســي

روسيا الى منطقة الشرق االقصى، مما يولد حالة من الفتور بين فرنسـا وروسـيا، ربمـا 
لـــى حـــد انفصـــام عقـــد التحـــالف بينهمـــا. زيـــادة علـــى ظـــن المانيـــا ان التحـــالف تصـــل ا

اليابــاني ســيؤدي الــى تفــاقم العــداء بــين روســيا وبريطانيــا، ومــن ثــم ســتجبر -البريطــاني
الــدولتان علــى اللجــوء أللمانيــا طلبــًا للعــون، وعندئــٍذ تفــرض المانيــا ثمــن مســاندتها ألي 

انــه لمــن مصــلحتنا ر الخارجيــة االلمــاني " مــن الطــرفين، فكتــب هولشــتاين مســاعد وزيــ
ان تحــتفظ بيــد مطلقــة، وذلــك لكــي يــتمكن صــاحب الجاللــة مــن االدعــاء بتعويضــات 

)P)273F٤"الئقة، ليس من أجل تقديم الدعم في النهايـة، بـل مـن اجـل البقـاء علـى الحيـاد
P .

                                                 
(1) Ibid. 

 .٦٨٢أسباب التوقع والفشل، ص ١٩٠٥العامر، معاهدة بيوركو  )٣(
 .٤٤٩الروسية خالل عهد السياسة العاملية، ص-نقًال عن: العامر، العالقات االملانية )٤(
 .٤٦٠تايلور، املصدر السابق، ص )١(
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وبعبــــارة ادق، يمكــــن القــــول، احتفظــــت المانيــــا بسياســــة اليــــد الحــــرة ضــــد روســــيا عــــام 
١٨٩٨P، كما احتفظت بها ضد بريطانيا منذ عام ١٩٠٢

)
274F

١(
P. 

كــــان اليابــــانيون يفضــــلون استشــــارة المانيــــا، وأكــــد رئــــيس الــــوزراء الســــابق، زعــــيم      
المعارضــة آتــو علــى وجــوب اقنــاع المانيــا فــي االنخــراط فــي التحــالف، ووافقــه كاتســورا 

يـدفع المانيـا الـى  رئيس الوزراء، وكانت مسوغات آتو، ان التحـالف مـع بريطانيـا، ربمـا
التراصــف مــع روســيا وفرنســا، ويــنجم عنــه تحــالف ثالثــي فــي الشــرق االقصــى، شــبيه 

، واجبـر اليابـان علـى التنـازل عـن مكاســبها ١٨٩٥لـذلك التحـالف الـذي ظهـر فـي عـام 
١٨٩٥P-١٨٩٤اليابانية -التي احرزتها في الحرب الصينية

)
275F

٢(
P. 

خوفــًا مــن الموقــف االلمــاني تجــاه  فــي ضــوء مــا تقــدم، كــان اليابــانيون يتوجســون     
التحــالف. وأخيــرًا اقتنــع اليابــانيون، ان مصــالحهم محصــورة فــي الشــرق االقصــى، فــي 
حـــين البريطـــانيون مصـــالحهم عالميـــة، لـــذا تـــرك أي تقـــارب مـــع المانيـــا رهنـــًا بـــالموقف 
البريطــاني، ويبــدو ان بريطانيـــا تــرددت فــي التقـــرب مــن المانيــا، وحينمـــا اقتــرح الســـفير 

ان الموقع الجغرافـي لياباني في لندن هاياشي التحالف مع المانيا، اجاب النسـدوان: "ا
اللمانيا في اوروبا، قد منعها من اتخاذ مسار عمـل مسـتقل، كـان موجهـًا بـأي حـاٍل 

". وعلــى ايـة حــال، ظـل التــوجس مـن المانيــا هـاجس هاياشــي مـن االحــوال ضــد روسـيا
فـــي طوكيـــو عـــن رأيـــه بشـــأن مـــا ســـيكون عليـــه لـــذا ســـأل ماكدونالـــد الســـفير البريطـــاني 

ان مصــالح المانيــا الموقــف االلمــاني، وهــل تقــف مــع روســيا. اجــاب ماكدونالــد قــائًال: "
في الشرق االقصى مصالح تجارية بصورة رئيسية، وسـتحاول الحفـاظ علـى السـالم 
والوضع الراهن في الصين، وهو عمـق سياسـتها، كمـا تفعـل بريطانيـا واليابـان، ألن 

داف التحالف المقترحة كانـت سـلمية، وستصـادق المانيـا عليهـا بنفسـها، ويتوقـع اه
)P)276F٣"منهــا الحفــاظ علــى الحيــاد فــي حالــة نشــوب نــزاع

P ومــع ذلــك، فقــد كانــت مخــاوف .
ان هذه وجهة نظر، لكـن سـيكون مـن اليابان حقيقية إذ اجابه رئيس الوزراء الياباني "

                                                 
 .٤٥٨املصدر نفسه، ص )٢(

(2) Memorandum of an Interview with Viscount Kastura on December 6, 1901, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Enclosure i, Doc. No.118, P. 107. 
(3)Memorandum of an Interview with Viscount Kastura on December 6, 1901, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Enclosure i, No.118, P. 107.  
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Pالمناســـب االســـتعداد لكافـــة االحتمـــاالت"

)
277F

١(
P. وفـــي الشـــأن نفســـه، جـــدد كومـــوزا اقتراحـــه

مـن الضـروري القيـام بـذلك حتـى بجعل المانيا طرفًا في التحـالف، فاجابـه النسـدوان: "
)P)278F٢"تصل المفاوضات الى مرحلة اكثر تقدماً 

P وعمومـًا لـم ييـأس اليابـانيون مـن احتمـال .
لمعاهـــدة ن تكـــون هنـــاك اتفاقيـــة بـــين اليابـــان والمانيـــا وبريطانيـــا اســـتنادًا علـــى ا"أ

)P)279F٣"١٩٠٠المانية -االنكلو
P. 

، ابلــــغ الســــفير اليابــــاني ١٩٠٢ومهمــــا يكــــن مــــن امــــر، ففــــي الثــــامن مــــن شــــباط      
الحكومــة االلمانيـــة بتوقيــع االتفاقيـــة، وفـــي الثالــث مـــن شـــباط، قابــل الســـفير البريطـــاني 

 ١٩٠١السيالس االمبراطور االلمـاني، وذكـره بحـديثهما فـي الحـادي عشـر مـن نيسـان 
مــا انتقـــد بريطانيــا لعـــدم اتخاذهــا سياســـة اكثــر فعاليـــة مــع اليابـــان. فســلم الســـيالس حين

مذكرة فيها بنود االتفاقية مع شـرح وافـي لهـا الـى وزارة الخارجيـة االلمانيـة فـي الخـامس 
Pمــن شــباط، وهــو اليــوم الــذي اعلــم فيــه النســدوان الســفير االلمــاني بفحــوى التحــالف

)
280F

٤(
P .

براطــــور ولــــيم وجهــــة النظــــر االلمانيــــة، فوجــــه الســــفير وعلــــى العمــــوم، فقــــد لخــــص االم
ان المانيا لـم تكـن جـزءًا مـن  االلماني الكونت مترنيخ الى ابالغ الحكومة البريطانية "

االتفاقية المبرمة بين بريطانيا واليابان، وفي الوقت نفسـه لـيس لـديها التزامـات مـع 
توقعــة مــن خــالل البنــد أيــة قــوى اخــرى، ولــذا لــم تكــن واحــدة مــن القــوى الــثالث الم

الثالث من االتفاقية التي ستفضي مشـاركتها فـي اعمـال عدائيـة فـي حالـة نشـوبها، 
)P)281F٥"القيام بفعل مشترك للطرفين المتعاقدين

P. 
اليابــاني، فقــد اســتقبلته روســيا -أمــا الموقــف الروســي مــن اتفاقيــة التحــالف االنكلــو     

ان مــا اقتــرح الكونــت المســدورف بســخط كبيــر، ألنــه كــان ُمعــدًا اصــًال ضــدها، وســرع
Count Lamsdorff  وزير الخارجية الروسي تشكيل عصـبة قاريـة مـن روسـيا وفرنسـا

والمانيـــا، واعـــالن مشـــترك للـــدول الـــثالث يقبـــل بموجبـــه ظاهريـــًا بمبـــدأ حرمـــة االراضـــي 
                                                 

(1) Ibid. 
(2)Sir C. MacDonald to the Marquess of Lansdowne, Tokyo, October 24, 1901, 
Ibid, Doc.No.106, P. 98.  
(3) The Marquess of Lansdown to Sir C.MacDonald, Foreign Office, April 17, 
1901, Ibid, Doc.No.99, P. 89. 
(4) Nish, op.cit, P. 223. 
(5) Sir F.Lascelles to the Marquess of Lansdown, Berlin, February 7, 1902, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.128, P. 123. 
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الصـــينية، وتكـــون بمثابـــة حلـــف ثالثـــي ضـــد بريطانيـــا واليابـــان، فتتـــولى فرنســـا والمانيـــا 
البريطـــاني، فـــي حـــين تبتلـــع روســـيا شـــمال الصـــين حســـب رغبتهـــا، غيـــر ان  االســـطول

االلمــان رفضــوا االقتــراح مباشــرة، وتقــدموا بعــذرهم المــألوف، بــأنهم لــم يســتطيعوا تأييــد 
روســـيا، مـــا دامـــت فرنســـا لـــن تتخلـــى عـــن مطاليبهـــا فـــي مقـــاطعتي االلـــزاس واللـــورين، 

لـم تكـن كبيـرة لكـي تبـرر المجازفـة والواضح ان المصالح االلمانية في الشرق االقصى 
Pبالحرب

)
282F

١(
P. 

وكان التحفظ الروسي بشأن البند الثالث، إْذ عبـر الدبلوماسـيون الـروس عـن ذلـك      
ابلـغ السـفير  Count Kapnistبوضوح، فالسفير الروسي في النمسـا الكونـت كابنسـت 

ــقــائًال: "أ Sir F.Plunkettالبريطــاني هنــاك الســير أف.بالنكــت  ــوق ن روســيا ف ي ت
للحفــاظ علــى الوضــع الــراهن فــي الصــين وفــي كوريــا. وانهــا تصــادق علــى المبــادئ 
التي ظهـرت فـي البنـدين االول والثـاني. غيـر ان التلمـيح المـذكور فـي البنـد الثالـث 

)P)283F٢"لقوة أو قوى اخرى شيء (ُمضلل) وغامض
P. 

دائميــة واضـاف الكونـت كابنســت ان روسـيا لـم تكــن لـديها نيـة االســتيطان بصـورة      
في منشوريا، لكنها قد تبقى هناك حينًا من الوقت، لكي تضـمن سـالمة اتصـاالتها مـن 

ـــاً  Pالســـكك الحديـــد وهـــذا مـــا يســـتغرق وقت

)
284F

٣(
P" :ان علينـــا التريـــث اآلن  . واختـــتم حديثـــه

)P)285F٤"لمعرفة كيف ستطبق االتفاقية
P. 

مــن هــذه  وحــدد وزيــر الخارجيــة الروســي، ان الديباجــة والبنــود التــي تحــدد الهــدف     
المعاهدة [البند االول والثاني] تتطابق مع وجهة النظر الروسية... ومـع ذلـك فقـد عبـر 

                                                 
(2) Nish, op.cit, P. 218.             

 . "ل المغفلون فترة توقف اتسمت بالعقالنيةعلق االمرباطور وليم الثاين يف يومياته على توقيع املعاهدة بالقول: "نا
 ينظر:

Ibid.                                            
 .٤٦١تايلور، املصدر السابق، ص )٣(
 
 
 

(3)Sir F. Plunkkett to the Marquess of Lansdowne, Vienna, Febraury 16, 1902, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.139, P. 129.   
(4) Quoted in: Ibid. 
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فهــم التــأثير الــدقيق للبنــود الالحقــة فــي حالــة تــورط أي حليــف فــي عــن حيرتــه فــي "
اعمال عدائية مع قوى ُأخرى. وكان متوجسًا من اثـر ذلـك فـي الـرأي العـام الروسـي 

)P)286F١"المعاهدة لهدف سامي في الجوهر وغير عدائيبسبب ادخال كلمة (حرب) في 
P. 

ــم يــرتح الــوزراء الــروس إلتفاقيــة التحــالف االنكلــو      يابــاني -ومهمــا يكــن مــن امــر ل
ارتياحــًا كبيـــرًا، واعترفـــوا انهـــا بمثابـــة تصــدع دبلوماســـي، بـــل عـــدوها هزيمـــة لهم...وهـــم 

هم التجاريـــة يســـتغربون مـــن دخـــول اليابـــان فـــي تحـــالف مـــع بريطانيـــا، تضـــمن مصـــالح
والصناعية فقط في كوريا والصين...في حين ان اتفاقية مع روسيا، سـتوفر لهـم منـافع 

Pسياسية، كانت في متناول ايديهم

)
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P. 

، أقــرت ١٩٠٢وعلــى ايــة حــال، فقــد عقــدت روســيا اتفاقــًا مــع الصــين فــي نيســان      
ا مــن هــذا فيهــا روســيا بســيادة الصــين علــى منشــوريا، فضــًال عــن تعهــدها بســحب قواتهــ

 االقليم.
يابــاني، فــال ريــب، انــه تــأثر -أمــا الموقــف الفرنســي مــن اتفاقيــة التحــالف االنكلــو     

ـــى حـــد كبيـــر بموقـــف حليفتهـــا روســـيا، فـــال يخفـــى ان التحـــالف موجـــه اصـــًال ضـــد  وال
الفرنسـي  -المصالح الروسية في الشرق االقصى، واحست فرنسا ان التحالف الروسـي

عقـــده، فـــي حـــال أي موقـــف ايجـــابي لفرنســـا مـــن التحـــالف  اصـــبح مهـــددًا فـــي انفـــراط
ـــو ـــان فـــي -االنكل ـــى مـــا تقـــدم، ســـارعت فرنســـا وروســـيا بإصـــدار بي ـــاني. تأسيســـًا عل ياب

روسـية علـى الصـين، ففـي حالـة -، نص على حمايـة فرنسـية١٩٠٢العشرين من آذار 
ضـي قيام دولـة ثالثـة بأعمـال عدوانيـة، او حـدوث مشـاكل فـي الصـين تهـدد حرمـة االرا

الصـــينية، وتطورهــــا الحــــر بحيـــث تصــــبح مهــــددة لمصـــالح الــــدولتين، فــــإن الحكــــومتين 
Pالحليفتين سوف تتشاوران بصدد صيانة هذه المصالح

)
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ـــى الشـــرق االقصـــى، غيـــر ان       ـــدولتين قـــد مـــدت نطـــاق تحالفهـــا ال والواضـــح ان ال
التزمـت بـه المتمعن في هذا البيان، يستنتج ان صياغاته ذات منحى سياسي، فكـل مـا 

 الدولتان، هو التشاور فيما بينها في حالة تهديد مصالحهما في الشرق االقصى.

                                                 
(1) Sir C.Scott to the Marquess of Lansdowne, St.Petersburg, Feburary 12, 
1902, Ibid , Doc.No.130, P.124.  
(2) Ibid, P.131. 
(3) Doucument Diplomatiques Francais, op.cit, Doc.No.145, PP. 177-178.  
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من ناحية اخرى، فقد دافع الساسة الفرنسيون عن وجهة نظـر حليفـتهم روسـيا، إْذ      
مــن المؤســف الســفير الفرنســي فــي روســيا " Jules Cambonقــال جــوليس كــامبون 

جانبنا او مـن جانـب حكومـة روسـيا، لـم تعتقـد وجود قدر كبير من الريبة سواء من 
للحظــة واحــدة، ان لــدى روســيا، أيــة رغبــة فــي ضــم االراضــي الواقعــة فــي الشــرق 

مســــاعد وزيــــر الخارجيــــة  M.Lesser". واستشــــهد بــــآراء نقلهــــا لــــه ام ليســــار االقصــــى
الروســــي الــــذي قــــال انــــه ســــيكون خطــــر بــــالغ لروســــيا مــــن وجهــــة نظــــره هــــذه اضــــافة 

وم الواقعة على جبهة الصين حتى تعزر نفسها في قطاعاتها اآلسـيوية. المتالكها التخ
ان االتفاقيــة بــدت انهــا تعتــرف بموقــف موجــود اآلن..وســواء واختــتم حديثــه قــائًال: "

وجدت [األتفاقية] أم ال، فلن نكون قادرين علـى االرجـح علـى تحمـل تقسـيم الصـين 
)P)289F١"او كوريا

P. 
-سيا على المبادئ الواردة فـي الحلـف الفرنسـيوخالصة القول، اكدت فرنسا ورو      

Pيابانية-الروسي لمواجهة اتفاقية التحالف االنكلو

)
290F

٢(
P. 

المجر مـن هـذا التحـالف فقـد قـدم السـفير النمسـاوي -اما موقف امبراطورية النمسا     
يابانيـة. -في لندن التهاني الى اللورد سالزبوري بمناسبة توقيع معاهدة التحالف االنكلـو

المعاهـدة نجـاح المجر الى ان "-وزير خارجية النمسا Lutzoلمح الكونت لوتزو كما ا
)P)291F٣"لحكومة صاحب الجاللة، وعنصر اضافي للسالم

P. 
ان اما موقف الصحافة النمساوية من اتفاقية التحالف، فقد عدت هـذه الصـحافة "     

ى، بـنفس ياباني ستسهم بتعميم السالم فـي الشـرق االقصـ-اتفاقية التحالف االنكلو

                                                 
(1) The Marquess of Lansdowne to Sir E.Monson, Foreign Office, 12, 1902, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.131, P. 124.  
(2)Sir F. Plunkkett to the Marquess of Lansdowne, Vienna, March 26, 1902, 
Ibid, Doc.147, P. 137.   
 
 
(3)Sir F. Plunkkett to the Marquess of Lansdowne, Vienna, Febraury 26, 1902, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.142, P. 131.   
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االيطالي] الذي ضمن الحفاظ علـى -النمسا-طريقة الحلف الثالثي [الحلف االلماني
)P)292F١"السالم في اوروبا لسنوات عدة

P. 
بإنهـــا اتفاقيـــة ال امـــا الموقـــف االيطـــالي، فعبـــر عنـــه ســـفيرها فـــي لنـــدن بـــالقول: "     

حفــاظ علــى يمكــن النظــر اليهــا إال بعــين التأييــد، ففــي المســائل التجاريــة، رغبــوا بال
سياســة البــاب المفتــوح، وشــعروا ان مــن مصــلحتهم عــدم خــرق الســالم، او احــالل 

)P)293F٢"االضطراب العنيف، للوضوع الراهن في الشرق االقصى او أي مكان آخر
P. 

يابـاني وهـذا موضـع اهتمامنـا، -اما الموقف االمريكي من اتفاقية التحالف االنكلو     
 ١٩٠١ن هـــاي الثـــاني فـــي الثالـــث مـــن تمـــوز فـــإن دراســـة متأنيـــة ومقارنـــة العـــالن جـــو 

صيانة االقليم الصيني وكيانه الحكومي (االداري)...، وصيانة مبـدأ والذي جاء فيه: "
)P)294F٣"المساواة من اجل العالم والتجارة الدولية مع جميع اجزاء االمبراطورية

P ولديباجـة ،
الحفــاظ علــى " ١٩٠٢يــابني فــي الثالثــين مــن كــانون الثــاني -معاهــدة التحــالف االنكلــو

اســـــتقالل وســــــالمة اراضـــــي امبراطوريــــــة الصين...وضـــــمان الفــــــرص التجاريــــــة 
)P)295F٤"واالقتصـادية للــدول االخـرى

P فالتطــابق بـين النصــين واضـح وجلـي، وهــو يعنـي فــي .
جملـــة مـــا يعنيـــه تقاربـــًا أبعـــد، وتفاهمـــًا اعمـــق للواليـــات المتحـــدة مـــع كـــل مـــن بريطانيـــا 

ـــان. فهـــي بـــال شـــك، تؤكـــد سياســـة ـــك السياســـة التـــي  والياب ـــاب المفتـــوح وتتبناهـــا، تل الب
 اصبحت جوهر السياسة الخارجية للواليات المتحدة في الشرق االقصى.

كانــت الخارجيــة االمريكيــة تعــيش هــاجس االطمــاع الروســية فــي منشــوريا، والــذي      
يهــدد بالصــميم مصــداقية مبــدأ البــاب المفتــوح فــي الصــين، فــالروس تحــدوا هــذا المبــدأ، 

عبــر االمريكيــون عــن امتعاضــهم الشــديد مــن روســيا، وابلغتهــا بأنهــا لــن تتــرد فــي  لــذلك
اتخـــاذ رأي جـــاد تجــــاه االحـــتالل الروســــي لمنشـــوريا، فضـــًال عــــن االتفاقيـــة المصــــرفية 

الصينية. والراجح، ان االحتالل الروسي لمنشوريا، قد حفـزَّ االدارة االمريكيـة -الروسية

                                                 
(1)Sir F. Plunkkett to the Marquess of Lansdowne, Vienna, Febraury 16, 1902, 
Ibid, Doc.139, P. 129.    
(2)  The Marquess of Lansdowne to Lord Currie, Foreign Office, February 12, 
1902, Ibid , Doc.No.129, P.123. 
(3) Hay’s Circular Letter July 3, 1900, Snyder, Fifty Major Documents, PP. 191-
192. 
(4) Anglo-Japanes Agreement, January 30, 1902, Plumb, op.cit, P. 513.  
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ني. وحسـب تعليـق الـرئيس االمريكـي ثيـودور روزفلـت: يابا-على تأييد التحالف االنكلو
فيما يتعلق بمنشوريا، إذا اختار الروس اتباع اسلوب يتسم بالعداء، فأنه ال يمكننـا "

ـــا مســـتعدين لخـــوض غمـــار حـــرب، وان خـــوض غمارهـــا فـــي  ان نـــوقفهم إال اذا كن
منشوريا، يفترض وجود اسطول يضاهي بقوته اسطول بريطانيا، وجيش يماثـل فـي 

)P)296F١"قوته جيش اليابان
P. 

تطلعـــت اليابـــان النخـــراط الواليـــات المتحـــدة فـــي تحالفهـــا مـــع بريطانيـــا، غيـــر انهـــا      
كانـــت متيقنـــة، بأنـــه لـــيس هنـــاك احتمـــال فـــي ذلـــك، بســـبب التـــزام السياســـة الخارجيــــة 
االمريكية بمبدأ مونرو الذي يمنع االدارة االمريكيـة مـن الـدخول فـي تحالفـات خارجيـة. 

ان الواليــات المتحدة...بوصــفها الدولــة االكثــر اهتمامــًا بتجــارة ا كانــت تأمــل "إال انهــ
)P)297F٢"الشرق االقصـى سـتتحد معنـا

Pيابانيـة، إلقامـة -، بـل كانـت هنـاك توجهـات بريطانيـة
نشـــاط جمـــاعي تشـــارك بـــه: المانيـــا، بريطانيـــا، الواليـــات المتحـــدة، اليابـــان، حيـــال ابـــرام 

Pت مهمة، وذات قيمةمعاهدات تتضمن تسهيالت تجارية، عدّ 
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ومهمـــا يكـــن مـــن امـــر، شـــعر كومـــورا بأنـــه البـــد مـــن ان تتســـلم الواليـــات المتحـــدة      
اخطارًا مسبقًا بالمعاهدة، ألنهم اعتقدوا، ان االخطار المسـبق رمـز للنيـة الحسـنة. فيمـا 
حــــث الســــير ماكدونالــــد ســــفير بريطانيــــا فــــي طوكيــــو، حكومتــــه علــــى اعــــالم الواليــــات 

يابــاني، مــن اجــل ضــمان تأييــدها [الواليــات -فحــوى اتفاقيــة التحــالف االنكلــوالمتحــدة ب
المتحدة] لهذه المعاهدة. غير ان وزارة الخارجية البريطانية ردت علـى سـفيرها بـالتعبير 
عــن مخاوفهــا مــن ان وزارة الخارجيــة االمريكيــة ستفشــي اســرار التحــالف للصــحافة قبــل 

وان وزيــــر الخارجيــــة البريطانيــــة، ان يغــــض اعالنــــه النهــــائي. ومــــع ذلــــك، قــــرر النســــد
الطرف عن شكوك موظفيه بإمكانية تسريب الخارجية االمريكية لبنـود االتفاقيـة، وقـرر 

Pاعالم االدارة االمريكية

)
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(1) Bush, op.cit, P. 213.  
(2) Memorandum on Questions whish may by the German Emperor to the King, 
Chinese Negotiations, Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Enclosure 1 in 
No.104, P. 93.  
(3) Germany, The United States and Japan to act with Great Britain in Future 
Negotiation, September 3, 1901, Ibid, Enclosure 2 in 104, P. 95. 
(4) Nish, op.cit, P. 2220  
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وفــــي االتجــــاه نفســــه، علــــق وزيــــر الخارجيــــة االمريكــــي جــــون هــــاي علــــى اتفاقيــــة      
انـــه تأكيـــد مجـــدد نودهـــا بـــالقول: "يابـــاني، بعـــد دراســـة مستفيضـــة لب-التحـــالف االنكلـــو

للضمانات، التي منحتها الدولتان لنا فيما مضى بإستقالل الصـين، ووحـدة اراضـيه، 
)P)300F١"وهو ما يتوائم مع سياستنا في الشرق االقصى

P. 
اما هنري وايت سفير الواليات المتحدة فـي بريطانيـا، فقـد اخبـر فـي رسـالة وجههـا      

هوريـــة فـــي مجلـــس الشـــيوخ االمريكـــي هنـــري كـــابوت الـــى صـــديقه زعـــيم االغلبيـــة الجم
لـــودج، مضـــمون التحـــالف وعـــده شـــيئًا ممتـــازًا لتعزيـــز مصـــالحنا فـــي الشـــرق االقصـــى. 
واضـــاف قـــائًال: دائمـــًا مـــا اعتقـــدت انهـــا ُمرضـــية بالتحديـــد حينمـــا تنجـــز احكـــام أخـــرى، 

Pعملنــا او نســاهم ماديــًا فيــه، وهــذا...ما قــد تحققــه هــذه المعاهــدة"

)
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P مــن لــودج . وطلــب

Pعدم التأخر في تأييد هذا التحالف لما فيه من مصالح للواليات المتحدة

)
302F

٣(
P. 

هــم حــدث يابــاني "أ-فيمــا اعتقــد الســفير االمريكــي فــي بكــين ان التحــالف االنكلــو     
ــل ــذ زمــن طوي ". وربــط هــذا الــرأي باالعتقــاد ان اليابــانيين الوحيــدين سياســي حــدث من

وســية فــي منشــوريا. ان اليابــانيين يتشــوقون لــدخول القــادرين علــى ايقــاف االطمــاع الر 
الحـرب إلخـراج الــروس مـن منشــوريا، لكنـه يقـول ان بإمكــانهم بسـهولة وضــع مئـة الــف 
رجل هناك في غضون شهر من الزمن، لكني لم اتخيل ان االحداث، سـتجري بصـورة 

Pمفاجئة مثل ذلك

)
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هـــاي برســـالة الـــى بعـــث جـــون  ١٩٠٢وفـــي الخـــامس والعشـــرين مـــن نيســـان عـــام      
انا متيقن من انك سـتعتقد انـه مـن المسـتحيل ان يكـون الرئيس روزفلت كتب فيهـا: "

لزامــًا علينــا ان نتبنــى مشــروعًا يتفــق مــع بريطانيــا واليابــان...والرأي العــام فــي هــذا 
البلد [الواليـات المتحـدة] لـن يـدعم هـذا المسـار...غير انـي اعتقـد ان هـذا التحـالف 

، ١٩٠٢. وفــي الثالــث عشــر مــن ايــار ] ســيحقق لنــا منفعــة دائميــة"يابــاني-[االنكلــو
اجاب على استفهام هاي قائًال: ان االمور تسير نحو االستقرار نوع ما...لذا لسـنا فـي 

                                                 
(1) Beal, op.cit, P. 153. 
(2) Quoted in: Ibid.  
(3) Ibid. 
(4) Sir E.Satow to the Marquess of the Lansdowne, Peking, Febraury 13, 1902, 
Gooch & Temperley, op.cit, Vol.2, Doc.No.135, P. 126. 



 امريكي في المحيط الهادي-النكلوالفصل السادس                               نهايات التنافس ا

 ٤٥۷ 

حاجة الى تحالف. ثم اضاف قائًال: بيد انه وحتى من دون ان يكون ثمـة تحـالف بـين 
Pعاونهما قد وضعت حقيقة وبقوةبريطانيا والواليات المتحدة االمريكية، فأن أسس ت
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ومهمــا يكــن مــن امــر، احتفظــت االدارة االمريكيــة بحريتهــا، كاملــة فــي التصــرف،      
Pاذا استجدت ظروف من شأنها تهديد المصالح االمريكية في الصين او في كوريا
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رق ياباني اظهر تبدًال في ميزان القوى فـي الشـ-صفوة القول، ان التحالف االنكلو     
االقصـــى، وذلـــك بســـبب تحـــالف الـــدول البحريـــة بريطانيـــا واليابـــان ضـــد الدولـــة القاريـــة 
الكبـرى روســيا، ومــن ثــم احــدث بصــورة غيــر مباشـرة تبــدًال فــي ميــزان القــوى فــي اوروبــا 
ايضًا. ألنه حث روسيا وفرنسا على العناية بشؤون الشرق االقصى. وفي ضـوء ذلـك، 

ومســـائل الشـــرق االقصـــى، وبمـــا ان شـــؤون الشـــرق  تـــم الـــربط بـــين المســـائل االوروبيـــة،
 االقصى قد استقطبت دوًال غير اوروبية [اليابان والواليات المتحدة].

وبقــى ان نقــول، وجــدت الواليــات المتحــدة وبريطانيــا نفســيهما أكثــر فــأكثر متفقــين      
كل االتفاق في الشرق االقصى وفي البحر الكـاريبي وفـي المحـيط الهـادي وفـي طريـق 

)P)306F٣"بنظام االطلسيالمالحة البحرية إْذ حافظتا على ما ُعرف فيما بعد "
P  . 

        
 
  

       
 
 
 

                                                 
(1)  Beal, op.cit, P. 153. 
(2) Doucments Diplomatiques Francais, op.cit, Doc.No.163, P. 196-198. 
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 ٤٦۱ 

 
 توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات التي يمكن اجمالها باآلتي:          

كــان ُصــناع السياســة الخارجيــة البريطانيــة يميلــون الــى وضــع المصــالح االمريكيــة  •
فــي النصــف االول مــن القــرن التاســع عشــر فــي مرتبــة ادنــى مــن المصــالح االوروبيــة. 

ان المســـتقبل ربمـــا يحمـــل فـــي طياتـــه صـــراعًا والحـــق ان العديـــد مـــنهم قـــد أدركـــوا ســـلفًا 
عالميًا اكثر حدة من اجـل منـاطق النفـوذ مـع روسـيا مـن جانـب والواليـات المتحـدة مـن 
ـــة  ـــدرك التحـــول فعليـــًا، ظلـــت السياســـة الخارجيـــة البريطاني جانـــب آخـــر. ولكـــن حتـــى ُي

ًا ان ُمســتندة بأحكــام علــى القــوى االوروبيــة والتنــافس االوروبــي الخــارجي. واصــبح جليــ
الشؤون االمريكيـة رغـم كونهـا مهمـة، كانـت علـى الـدوام ثانويـة. وال نجـافي الحقيقـة اذا 
مــا قلنــا، ان اقتــراح جــورج كاننــك وزيــر خارجيــة بريطانيــا باصــدار تصــريح مشــترك مــع 
الواليات المتحدة والذي قاد الى مبدأ مونرو قد اوجد عالمـًا جديـدًا فـي االمـريكيتين مـن 

 القوى في اوروبا.اجل تعويض ميزان 
استنتج السياسون البريطانيون ان انفصام ُعرى الواليات المتحدة ستكون الوسـيلة  •

االكثـــر فعاليـــة فـــي الحفـــاظ علـــى مصـــالح بريطانيـــا. إْذ اعتقـــد الـــبعض ان الفرصـــة قـــد 
حــان تحقيقهــا بأنـــدالع الحــرب االهليــة االمريكيـــة، وشــعروا بامتعــاض شـــديد مــن ســـير 

وأحســــوا باالحبــــاط مـــن أنهــــا جــــاءت بطريقــــة هــــددت بأتهــــام الحـــرب لصــــالح الشــــمال، 
 بريطانيا في دعم الواليات الجنوبية في الحرب.

اعتمــد المشــهد األخيــر لألسترضــاء البريطــاني للواليــات المتحــدة علــى التطــورات  •
تسـارعت األحـداث فـي القـارتين، ممـا  ١٨٧١-١٨٦٤في اوروبا وامريكا وبين االعوام 

ذ قرارهــــا، وكانــــت النتيجــــة جــــديرة بالحســــبان أال وهــــي اتحــــاد دفــــع بريطانيــــا الــــى اتخــــا
دومينــــون كنــــدا وانســــحاب الجيــــوش البريطانيــــة مــــن امريكــــا الشــــمالية ومــــن ثــــم تحكــــيم 

امريكــــي. إال ان -جنيـــف. غيـــر ان االنســـحاب والتحكــــيم لـــم يـــؤدي الــــى تقـــارب انكلـــو
هليـة لـن تضـغط حقيقتين جديرتين بالذكر اولهما ان الواليات المتحـدة عقـب الحـرب اال

علــى بريطانيــا، بــل اتجهــت نحــو التوســع الــداخلي صــوب الغــرب واُألخــرى فــي اوروبــا 
قد خففت المخاوف البريطانية القديمـة مـن  ١٨٧١فأن اندحار فرنسا امام بروسيا عام 

الخطــر الفرنســي. والحــق ان هــذا التخفيــف كــان وهميــًا، وتــدريجيا ازداد الضــغط علــى 
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ا. لـيس فـي اوروبـا وامريكـا فحسـب بـل فـي آسـيا وافريقيـا ايضـًا، النظام األمني لبريطاني
 فأصبح امٌر ال يمكن احتماله اكثر من أي زمن مضى.

شــكلت بريطانيــا محــور السياســة العالميــة فــي العقــود الخمــس االخيــرة مــن القــرن  •
التاســـع عشـــر، بفضـــل امبراطوريتهـــا االســـتعمارية وســـيادتها علـــى البحـــار فضـــًال عـــن 

ري والمالي وعدد سكانها ناهيك عن ارتفاع استثماراتها التـي وصـلت الـى مركزها التجا
مليــــارات الــــدوالرات مطلــــع القــــرن العشــــرين، واصــــبحت لنــــدن عاصــــمة العــــالم الماليــــة 
والتجاريـــــة. وقـــــد ضـــــمن موقعهـــــا الجغرافـــــي الحمايـــــة الســـــتراتيجية ألمنهـــــا واســـــتقرارها 

المجيـدة فقـد فسـحت تلـك العزلـة  االقتصادي. وبما ان بريطانيـا انتهجـت سياسـة العزلـة
ـــــدولي، لتشـــــكل  ـــــى المســـــرح ال ـــــة عل ـــــات المتحـــــدة االمريكي المجـــــال لظهـــــور قـــــوة الوالي
االمبراطوريــة االمريكيــة محــور السياســة العالميــة التــي تزامنــت مــع تفوقهــا االقتصــادي، 
فأحتلت المركز االول في العالم فـي انتـاج الحديـد والصـلب والفحـم والـنفط اوائـل القـرن 

لعشرين، وغدت نيويـورك تـزاحم لنـدن فـي زعامتهـا الماليـة والتجاريـة. لقـد اوجـدت تلـك ا
االرضية مناخًا مالئمًا لتقدمها الصناعي والزراعي، وتزايد عدد سكانها وسوغ فائضـها 
التجــاري البحــث عــن اســواق خارجيــة. االمــر الــذي ســوغ دخــول الواليــات المتحــدة قــوة 

 ية.مؤثرة في ادارة السياسة العالم
ال نغـــالي فـــي القـــول، أن أزمـــة الحـــدود الفنزويليـــة ككـــل قـــد رفعـــت منزلـــة الواليـــات  •

ـــات المتحـــدة  ـــة الوالي ـــى نحـــو جلـــي، رغب ـــينَّ عل ـــين دول امريكـــا الالتينيـــة، وب المتحـــدة ب
العارمــة فــي المضــي اوســع مــا يمكــن لحمايــة مصــالحها فــي قــارة امريكــا الجنوبيــة ضــد 

ة بالذكر، على الرغم من ان بريطانيـا وعلـى لسـان الدول االوروبية، ثمة مالحظة جدير 
رئيس حكومتها، لم تعترف بمبدأ مونرو، على انه قـانون دولـي، أال انـه فـي الواقـع نفـذ 
ضدها، وليس سرًا انحناء بريطانيا امام التأكيد االمريكي علـى هـذا المبـدأ، فضـًال عـن 

، وفـــي تنفيـــذه؛ وكـــذلك ذلـــك، فـــأن، رغبـــة الواليـــات المتحـــدة فـــي اســـتخدام  مبـــدأ مـــونرو
 توسع تفسير استخدامه قد تجاوزه معناه الحقيقي وهذا ما يبين مدى اهمية الحدث.

االســبانية مؤشــرًا جديــدًا فــي -لــم يكــن الموقــف البريطــاني تجــاه الحــرب االمريكيــة •
ـــــات البريطانيـــــة  ـــــي العالق ـــــة ف ـــــة نوعي ـــــل نقل ـــــة فحســـــب ب ـــــة البريطاني السياســـــة الخارجي
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ـــة فمنـــع البر  يطـــانيين الصـــطفاف اوروبـــي ُقبيـــل الحـــرب االمريكيـــة االســـبانية واالمريكي
 وأبانها كان يمكن ان يمنع الواليات المتحدة من شن الحرب على اسبانيا.

ادى جــــون هــــاي وزيــــر الخارجيــــة االمريكيــــة دورًا محوريــــًا فــــي دفــــع عجلــــة تقــــدم  •
البـوير وبعـد العالقات السياسـية بـين الواليـات المتحـدة وبريطانيـا لألمـام، فخـالل حـرب 

سلســلة االنكســارات البريطانيــة امــام شــجاعة وعنفــوان البــوير، اتخــذ موقفــًا ثابتــًا وصــلبًا 
لصالح االحتالل البريطاني، ان اعتبارات وزيـر الخارجيـة االمريكـي تجـاه بريطانيـا، لـم 
تكــن عاطفيــة او عرقيــة بقــدر مــا كــان يــؤمن بــأن االخيــرة، هــي اســاس التــوازن الــدولي 

–دولــــة كبــــرى هــــو الحــــافظ لهــــذا التــــوازن، وبعبــــارة ُأخــــرى فــــأن خســــارتها وان بقاءهــــا 
ســـتكون لـــه نتـــائج وخيمـــة علـــى الواليـــات المتحـــدة ألنـــه ســـيدفع بـــدول كبـــرى  -بريطانيـــا

ُأخـــرى للمقدمـــة تنافســـها، وســـتكون اكثـــر خطـــورة عليهـــا مثـــل المانيـــا وروســـيا وفرنســـا 
لصــالح جمهــوريتي البــوير هــو  واليابان.علمــًا ان مــن انقــذ بريطانيــا مــن تــدخل اوروبــي

اختالف المصالح وتناقضها بين الدول االوروبية (المانيا، فرنسا، روسيا)، فضـًال عـن 
وأد االدارة االمريكيــة أليــة محــاوالت أوربيــة وبخاصــة روســيا للتــدخل فــي ايقــاف القتــال 
 بــين بريطانيــا وجمهــوريتي الترنســفال واورانــج الحــرة بعــد ان مالــت كفــة الحــرب بصــورة

 ملموسة لجانب بريطانيا.
والمتتبـــع يـــرى ان الحكومـــة البريطانيـــة كانـــت متلهفـــة لعـــرض مبـــدأ المســـاواة فـــي  •

الفرص التجارية لجميع الـدول فـي الصـين، ألن مبـدأ المنافسـة التجـاري فـي تلـك المـدة 
سـيمكنها مــن السـيطرة علــى السـوق ببضــائعها وســفنها. وأكثـر مــن ذلـك بســط ســيطرتها 

يق جبــــل طــــارق وحتــــى هونــــغ كونــــغ، وفــــي الحــــرب ســــيكون علــــى المحــــيط مــــن مضــــ
بمقــدورها غلــق هــذا الطريــق امــام اعــدائها، أي مــن اوروبــا الــى الشــرق االقصــى، فيمــا 
تبقيه مفتوحًا لنفسها. ان الباب المفتوح يخدم بريطانيا أكثـر مـن كونـه سياسـة امريكيـة، 

 ًا.ألن بريطانيا كانت راغبة في القيام بعمل لألبقاء عليه مفتوح
االمريكــي فــي امريكــا الوســطى بشــأن شــق قنــاة -قــدر تعلــق االمــر بالتنــافس االنكلــو •

برزخية سعت الواليات المتحدة الى عقد معاهدات ارادت مـن خاللهـا تـأمين مصـالحها 
بيلــور ُتعــد انتهاكــًا لــروح ونصــوص -فــي البــرزخ وشــق قنــاة بنامــا. ان معاهــدة كاليتــون
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تركة مـــع بريطانيـــا للقنـــاة المقترحـــة، والســـيما انهـــا مبـــدأ مـــونرو، بقبولهـــا الحمايـــة المشـــ
 عرقلت السعي االمريكي لشق القناة على مدار اكثر من خمسة عقود.

بانسيفوت اعترافـًا بريطانيـًا بعـدم َعـْد الواليـات المتحـدة -في حين ُتعد معاهدة هاي     
مـن الكـاريبي  االمريكية عدوًا محتمًال، لذا سارعت في السنوات الالحقة الى االنسحاب

فالعديد من الساسة البريطانيين رأوا في سياسة االسترضاء مع الواليـات المتحـدة يمكـن 
ان تكــــون لــــه آثــــار مفيــــدة وايجابيــــة. والــــراجح ان االنســــحاب البحــــري البريطــــاني مــــن 
الكــاريبي ســهل مــن سياســة تركيــز اســطولها فــي بعــض البحــار والعديــد مــن السياســيين 

 صالح البريطانية في الكاريبي تحت حماية الواليات المتحدة.اعتقدوا ان تُْترك الم
امريكــي بشـأن جــزر سـاموا، ان الثانيــة هــي -المـاني-ظهـر مــن التنـافس االنكلــو •

امريكيــة، ففــي هــذه المرحلــة الحاســمة بــدا الشــرق -االكثــر تــأثيرًا فــي العالقــات االنكلــو
اريبي علـــى الشـــرق االقصـــى، ربمـــا اهـــم فـــي التفكيـــر البريطـــاني، فـــي حـــين يتفـــوق الكـــ

االقصى مـن حيـث االهميـة فـي المنظـور االمريكـي. ان سياسـة التنـازل البريطانيـة فـي 
الجـــزر الســـاموانية كانـــت الخطـــوة االولـــى للساســـة البريطـــانيين فـــي المحـــاوالت الفاشـــلة 
ألبــرام تحــالف بــين بريطانيــا والمانيــا وبــين بريطانيــا والواليــات المتحــدة. إْذ اصــبح مــن 

البــرامج الطموحــة لبنــاء قــوة بحريــة التــي وظفتهــا اليابــان والمانيــا والواليــات الواضــح ان 
المتحــدة االمريكيــة ســتؤدي الــى خلــق قــوى بحريــة كبيــرة ســتجعل الئحــة الــدفاع البحــري 

غيــــر ُمجديــــة. ألن عليهــــا ان تنفــــق جميــــع مواردهــــا لغــــرض  ١٨٨٩البريطــــاني لعــــام 
الـــى النظـــر الـــى العالقـــات البريطانيـــة تحقيقهـــا، االمـــر الـــذي دفـــع الحكومـــة البريطانيـــة 

االمريكيــة برؤيــة تختلــف تمامــًا عــن العالقــات البريطانيــة االوروبيــة. فالواليــات المتحــدة 
االمريكية لم تكن لها أية مصالح في اوروبا وبخاصة بعد ان طبقـت الواليـات المتحـدة 

علــى ضــوء مبــدأ مــونرو الــذي أكــد علــى ان االمــريكيتين لألمــريكيين و  ١٨٢٣منــذ عــام 
ذلــــك تعاملــــت بريطانيــــا مــــع الواليــــات المتحــــدة قــــوة كبــــرى بهــــدف ان تجعــــل مــــن تلــــك 

 الجمهورية دولة حليفة او على االقل صديق لها.
يابــــاني ُيعــــد انجــــازًا صــــوب عالميــــة -ال نغــــالي فــــي القــــول، ان التحــــالف االنكلــــو •

يابــاني -لــوالعالقــات الدوليــة، وتجــاوز إطارهــا االوروبــي، مثلمــا اصــبح التحــالف االنك
 فرنسي.-المقدمة لوفاق بريطاني
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0Bـــة لهـــا للمـــدة مـــن  ١ ـــات المتحـــدة والصـــادرات البريطاني ـــة مـــن الوالي ـــواردات البريطاني نســـب ال
١٨٩٤-١٨٥٥ 

1B٣٦ 

 ٤٠ (بماليين االطنان) ١٩٠٠-١٨٧٠االنتاج العالمي من الحديد للدول الكبرى  ٢
 ٤١ (بماليين االطنان) ١٩٠٠-١٨٧٠االنتاج العالمي من الصلب للدول الكبرى  ٣
 ٤٢ (بماليين االطنان) ١٩٠٠-١٨٧٠االنتاج العالمي من الفحم للدول الكبرى  ٤
 ٤٣ ١٩٠٠-١٨٦٠الزيادة في عدد سكان الواليات المتحدة (بالماليين) ونسبتها المئوية  ٥
 ٤٤ ١٩٠٠-١٨٧١عدد المهاجرين الى الواليات المتحدة (بالماليين)  ٦
 ٤٨ ١٩٠٠-١٨٧٠توزيع القوى العاملة في الواليات المتحدة النسبة المئوية ل ٧
 ٥٤ ١٩٠٠-١٨٦٠نسبة مساهمة الدول الكبرى في اجمالي التجارة العالمية  ٨
 ٥٦ ١٩٠٠-١٨٦٠التجارة الخارجية للواليات المتحدة  ٩
 ٨٢ ١٩٠٠-١٨٨٠حمولة السفن الحربية للدول الكبرى  ١٠
 ١٧١ ١٨٩٩-١٨٩٠ى الصفراء الضحايا الكوبيون نتيجة مرض الحم ١١
 ١٧١ ١٨٩٦-١٨٩٤العائدات المالية الكوبية  ١٢
 ٢٤٤ الدخل السنوي لخزانة جنوب افريقيا (بماليين الجنيهات االسترلينية) ١٣
 ٢٧٩ نسبة الصادرات االمريكية الى بريطانيا وجنوب افريقيا بماليين الدوالرات ١٤
ـــة مـــن الواليـــات ١٥ ـــواردات البريطاني ـــات  نســـبة ال ـــة للوالي المتحـــدة ونســـبة الصـــادرات البريطاني

 المتحدة
٢٧٩ 

 ٢٧٩ الواردات البريطانية من االقطان من الواليات المتحدة ١٦
 ٢٨٠ الواردات البريطانية من القمح من الواليات المتحدة ١٧

2B٣٤١ مع الصين (بالباون االسترليني) ١٨٩٩اشكال تجارة الدول االوروبية واليابان عام  ١٨ 
 ٣٤٢ (بالباون االسترليني) ١٨٩٩تجارة بريطانيا مع الصين  ١٩
 ٣٤٢ النسب المئوية الثمان حمل البضائع ٢٠
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 ۱۹۰۲ز تمو ۱۱-۱۸۹٥حزيران  9B۲۸ اللورد سالزبوري رئيس الوزراء
 ۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ اللورد سالزبوري وزير الخارجية

 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱ ماركيز النسدوان
 ۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ ماثيو وايت ريدلي وزير الداخلية

 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱ رلس ثومسون ريتشيجا
 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ ارثر جيمس بلفور وزير الخزانة

 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ ميشيل هكس بييج وزير الدولة لشؤون الخزانة
 ۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ ماركيز النسدوان وزير الحرب

 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱ ايرل مدلتون
 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ جوزيف شامبرلن وزير شؤون المستعمرات

 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ ايرل هالسبوري مستشار رئيس الوزراء
 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ سبنسر كافيندش رئيس اللوردات

 ۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ فيسكونت كروس حامل ختم الملك الخاص
 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱ لورد سالزبوري

 ۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ جورج جواشيم كوسيجن وزير البحرية
 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱ ايرل سيلبورن

 ۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ جارلس ثومسون ريتشي وزير التجارة
5B۱۹۰۲موز ت ۱۱-۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱ جيرالد وليم بلفور 

 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ اللورد جورج هاملتون وزير شؤون الهند
 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ جورج هنري كادوجان نائب الملك في ايرلندا

 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ الكسندر هيج بروس سكرتير استكتلندا
 ۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱-۱۸۹٥حزيران  ۲۸ والتر هيوم لونك وزير الزراعة

 ۱۹۰۲تموز  ۱۱-۱۹۰۰تشرين الثاني  ۱ روبرت وليام هامبيري




                                                 

(1) Spuler, op.cit, PP. 610-611. 
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6Bالمدة االسم المنصب 
7B١٨٩٧آذار  ٣- ١٨٩٣اذار  ٤ ستيفن كروفر كليفالند الرئيس 

 ١٨٩٧آذار  ٣- ١٨٩٣اذار  ٤ ايونغ ستفنسون نائب الرئيس
 ١٨٩٥كانون الثاني  ٩- ١٨٩٣اذار  ٦ والتر كويني كريشام الخارجية

 ١٨٩٧اذار  ٣- ١٨٩٥كانون الثاني  ١٠ ريتشارد اولني
 ١٨٩٧اذار  ٣- ١٨٩٣اذار  3B٦ جون كريفن كارلش الخزانة
 ١٨٩٧اذار  ٣- ١٨٩٣اذار  ٦ دانيال سكوت المونت الحرب
 ١٨٩٧اذار  ٣- ١٨٩٣اذار  ٦ هيالري ابنر هيربرت البحرية
 ١٨٩٧اذار  ٣- ١٨٩٣اذار  ٦ هوك سمث الداخلية

 ١٨٩٥نيسان  ٧- ١٨٩٣اذار  ٦ ريتشارد اولني المدعي العام
 ١٨٩٧اذار  ٣- ١٨٩٥نيسان  ٨ جدسون هارمون

 ١٨٩٥اذار – ١٨٩٣اذار  ٦ ولسون شانون بيسل البريد العام
 ١٨٩٧اذار  ٣- ١٨٩٥اذار  م الين ولسونولي

 ١٨٩٧اذار  ٣- ١٨٩٣اذار  ٦ جوليوس ستيرلنك مورتون الزراعة







                                                 
(1) Spuler, op.cit, PP. 645-646. 
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8Bالمدة االسم المنصب 
 ١٩٠١أيلول  ١٣  - ١٨٩٧آذار  ٤ وليم ماكنلي الرئيس
 ١٩٠٩آذار  ٣ – ١٩٠١ايلول  ١٤ ثيودور روزفلت الرئيس

 ١٨٩٩تشرين الثاني  ٢١- ١٨٩٧آذار  ٤ غاريت اوكستس هوبارت نائب الرئيس
 ١٩٠١ايلول  ١٤-آذار  ٤ ثيودور روزفلت

 ١٨٩٨نيسان  -١٨٩٧آذار  ٤ جون شيرمان الخارجية
 ١٨٩٨آب  ٣١-نيسان  وليم رفيوز دي

 ١٩٠٥- ١٨٩٨ايلول  ١ جون ملتون هاي
 ١٩٠٢كانون الثاني  – ١٨٩٧اذار  ت جدسون كاجليمار  الخزانة

 ١٩٠٧اذار – ١٩٠٢كانون الثاني  ليسلي مورتر شاو
 ١٨٩٩- ١٨٩٧اذار  روسل الكسندر4B الحرب

 ١٩٠٤كانون الثاني  ٣١ – ١٨٩٩ الياهو روت
 ١٩٠٢أيار  ١ -١٩٠٢أيار  ١ جون ديفز لونك البحرية

 ١٩٠٤حزيران  ٣٠- ١٩٠٢أيار  ١ وليم هنري مودي
 ١٨٩٨الول كانون ا– ١٨٩٧اذار  كورنليس نيتون بلس الداخلية

 ١٨٩٧اذار  ٣- ١٨٩٨كانون االول  هيتشكوك نايثان ال
 ١٩٠٩اذار  ٣- ١٨٩٧اذار  ٤ جورج دبليو. ويكرشام المدعي العام

 ١٩٠٩اذار  ٣- ١٨٩٧اذار  ٤ فرانك هارت هتشكوك وزير البريد العام
 ١٩٠٩اذار  ٣ -١٨٩٧اذار  ٤ جيمس ولسون الزراعة

                                                 
(1)Spuler, op.cit, PP. 647-648.  
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 ١٩٠٩اذار  ٣- ١٨٩٧اذار  ٤ جارلس ناجل التجارة
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ســـــمعان بطـــــرس فـــــرج اهللا، العالقـــــات السياســـــية الدوليـــــة فـــــي القـــــرن العشـــــرين  •
 .R١R)،  ج١٩٧٤، (القاهرة، ١٩١٨-١٨٩٠

الــدكتور نــافع الحمــداني والــدكتور عبــد الوهــاب القيســي، تــاريخ انكلتــرا الحــديث  •
 ).١٩٨٥والمعاصر، (بغداد، 

تـاريخ االوروبـي الحـديث مـن عصـر عبد الحميـد البطريـق وعبـد العزيـز نـوار، ال •
 النهضة الى القرن الثامن عشر، (بيروت: دار الفكر العربي، د.ت).

عبـــد العزيـــز نـــوار وعبـــد المجيـــد نعنعـــي، التـــاريخ المعاصـــر اوروبـــا مـــن الثـــورة  •
 ).١٩٧٣الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية، (بيروت، 

 ).٢٠٠٦داد، عبد اهللا حميد، الوجيز في التاريخ االمريكي، (بغ •

، ١٩٠٢-١٧٩٥الدكتور نوري السامرائي، االحـتالل البريطـاني لجنـوب افريقيـا  •
 ).٢٠٠٥(بغداد، 

، ١٩١١-١٥١٦الـــدكتور نـــوري عبـــد الحميـــد العـــاني، تـــاريخ الصـــين الحـــديث  •
 ).٢٠٠٣(بغداد، 

 ).١٩٧٦محمد كامل الدسوقي، الدولة العثمانية والمسألة الشرقية، (القاهرة،  •
 


  

احمــد نــاطق العبيــدي، المضــايق العثمانيــة البســفور والــدردنيل، رســالة ماجســتير  •
 .٢٠٠٣ابن رشد، جامعة بغداد، -غير منشورة، كلية التربية

، رســـالة ماجســـتير ١٩٠٩-١٨٧٦جاســـم حســـن، العـــراق فـــي العهـــد الحميـــدي  •
 غير منشورة، كلية االداب، جامعة بغداد.

، ١٨٦٥-١٨٦١حـــــرب االهليـــــة االمريكيـــــة حيـــــدر طالـــــب حســـــن الهاشـــــمي، ال •
 .٢٠٠٦ابن رشد، جامعة بغداد، -اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية





 ٤۸٥ 

، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، كليــــة ١٨١٥زيــــدان الشــــويلي، مــــؤتمر فينــــا  •
 .٢٠٠٤ابن رشد، جامعة بغداد، -التربية

-١٨٦٨ ســــهيلة شــــندي عــــوان البــــدري، ولــــيم غالدســــتون والقضــــية االيرلنديــــة •
 .٢٠٠٥، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية االداب، جامعة بغداد،١٨٩٤

صالح حسن عيسى العكيلي، االزمـة البولنديـة، اطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة،  •
 .١٩٩٩ابن رشد، جامعة بغداد، -كلية التربية

، ١٩٤٩-١٩٢١علي حسين البديري، التطورات السياسية فـي ايرلنـدا الجنوبيـة  •
 .١٩٩٩وراه غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، اطروحة دكت

-١٨٩٧معمــر علـــي مصـــطفى عثمـــان، التنــافس البحـــري االلمـــاني البريطـــاني  •
ابــن رشــد، جامعــة بغــداد، -، رسـالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيـة١٩١٤
٢٠٠٠. 

حـة نادية كاظم العبودي، تطور االوضاع السياسـية الداخليـة فـي الصـين، اطرو  •
 .٢٠٠٦ابن رشد، جامعة بغداد، -دكتوراه غير منشورة، كلية التربية

 

 
 

نوفمبر (تشرين  ١، القاهرة، ٢٣حرب الترنسفال، المقتطف (مجلة)، المجلد  •
 .١٨٩٩الثاني)، 

ابريــل (نيســان)،  ١، ٤٩حــرب الترنســفال وأســبابها، المقتطــف (مجلــة)، المجلــد  •
١٩٠٠. 

ــد الســابع والعشــرون، القــاهرة، الســلم فــي بــالد  • البــوير، المقتطــف (مجلــة) المجل
 .١٩٠٢يوليو (تموز)،  ٣٠

علي حسين البديري، الرسالة االمريكية فـي قيـادة العـالم، اوراق تاريخيـة، مركـز  •
ــــــي، الجامعــــــة المستنصــــــرية، العــــــدد  ــــــوطن العرب ، اذار ١دراســــــات وبحــــــوث ال

٢٠٠٦. 
بنامــا، مجلــة السياســـة الدوليــة، مؤســـة  مالــك جبــر، االمبرياليـــة االمريكيــة وقنـــاة •

 .١٩٦٦، ٦االهرام، القاهرة، العدد 





 ٤۸٦ 

الــــدكتور يقظــــان ســــعدون العــــامر، ســــياة الــــنهج الجديــــد وأثرهــــا علــــى العالقــــات  •
، (بغـــــــداد، ٢٦، مجلـــــــة االســـــــتاذ، العـــــــدد ١٨٩٤-١٨٩٠الروســـــــية -االلمانيـــــــة

٢٠٠١.( 

ــــــ، العالقـــــات االلمانيـــــة • -١٨٩٤اســـــة العالميـــــة الروســـــية خـــــالل عهـــــد السي-ـــــــــــ
 .٢٠٠٤، ٤٩، مجلة االستاذ، العدد ١٩٠٢

، ٥١، أسباب التوقع والفشل، مجلـة االسـتاذ، العـدد ١٩٠٥ــــــــــــ، معاهدة بيوركو  •
٢٠٠٤. 

، مجلـــة ١٨٩٨ـــــــــــــــ، موقـــف اوروبـــا مـــن النـــزاع االمريكـــي االســـباني علـــى كوبـــا  •
 .٢٠٠٦، بغداد، ٧٣االداب، العدد 

 


 
لدكتور علي حسين البديري، محاضرات في تاريخ اوروبا الحديث، (جامعة ا •

 ).٢٠٠٣عدن، 
الـــدكتور يقظـــان ســـعدون العـــامر، اوروبـــا بـــين الحـــربين، محاضـــرات غيـــر مطبوعـــة  •

ابــن رشــد، جامعــة -القيــت علــى طلبــة الــدكتوراه حــديث، قســم التــاريخ، كليــة التربيــة
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤بغداد، السنة التحضيرية، 

ــــــ، تاريخ الواليات المتحدة االمريكية االقتصادي، محاضرات غيـر مطبوعـة القيـت ــــــ •
ابــن رشــد، جامعــة بغــداد، -علــى طلبــة الــدكتوراه حــديث، قســم التــاريخ، كليــة التربيــة

 .٢٠٠٠-١٩٩٩السنة التحضيرية، 
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The Political Relations Between the United States 
of American and Britain 1895-1902 

 
     The Political relations between the United States and Britain can 
be Considered of great importance during the period 1895-1902, 
Since this Subject has never be treated un any Other acdmaic Study-
in Arabic. 
     The Thesis Consists of Six Chapters, Conclusion and alist of 
Sources. The first Chapter gives ahistorical background to the Vising 
of the United State as agreat power and the British attitude towards 
it. Its also examines the development of the American economy and 
its effect on that of Britain. Besides, it shows the development of 
American Navy, and its effect on the British Navy, Which was the 
First power in the world. The Chapter war Cancluded with the 
appearence of imperalist thought that adopted by some American 
Politicans. 
     The Second Chapter Through some Light on the Frontier dispute 
between Venezuela and British Guian Colony, and the war that this 
Crisis was resolved. 
     Chapter three treats the Mutual approach in Anglo-American 
relations during the Spanish, American war in 1898, and gives the 
British attitude towards this war, and its effect on the Anglo-
American relations. 
     As for Chapter Four, it concentrates on the Consolidation of 
Anglo-American relations during the Boer war, Which Changed the 
British Policy towards the United States. 
     Chapter Five reveals the Combination of Anglo-American 
interests through the Open-door Policy, and their memor and un on 
it. 
     Chapter Six Studies and the Final Anglo-American Rivalry in the 
Pacific Ocean, and the between the to open the Pana Canal. Then it 
Pursues the Anglo-German-American Rival on the Island of Samoa, 
and the Anglo-Jaupanes alliance and the American reaction on it. 
     The Main Conclusion of this Study reveals that wars and Crisis 
during the years 1895-1902, ended in a new approuch between the 
United States and Britain.  
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