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 االطواع الروسية يف الشرق االقصى يف ظل التوازى الذويل
 ( ة() دراسة تأرخيي 1998شباط  – 1498)

 أ . م . د حسني محاد عبذ رجب
 قسن التاريخ -كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  -جاهعة االنبار 

 املستخلص
اثارت االطماع الروسية في الشرؽ االقصى مخاوؼ الياباف فاتسمت العالقة بينيما 
بالشؾ والريبة ال سيما بعد المشاكل التي اثارىا الروس في المناطق المتنازع عمييا في كوريا 

روسيًا ومنشوريا لذلؾ حاولت الياباف تسوية النزاع في الشرؽ األقصى سياسيًا ودبموماسيًا مػػػع 
 لكػػػف أىداؼ االخيرة التوسعية والتأخػػػر في الػػػرد عمػػى

المبادرات اليابانية ولـ يكف لدييا االستعداد لتقديـ أؼ تنازالت عف سياستيا التوسعية 
ال سيما بعد بروز الياباف كقوة ال يستياف بيا في آسيا بعد الحرب الصينيػػة اليابانيػة ) 

ائقًا أماـ ىذه الطموحات ، لذا فشمت كل الجيود ( فأخذت تشكل ع 4981-4981
الدبموماسية بيف البمديف وبالنياية أخذ كل طرؼ يستعد لمحرب التي اندلعت في شباط سنة 

4891 . 
Abstract 

That the Russia ambitionsin the Far East have raised the 
concerns of Japan has characterized the relationship between them 
with doubt and suspicion, especially after the problems raised by the 
Russians in the disputed areas in Korea and Manchuria. 

Japan tried to settle the conflict in the Far East politically and 
diplomatically with Russia, but Russia amies the latter's expansionist 
and delays in responding to Japanese initiatives were not prepared to 
make any concessions on its expansionist policy, especially after 
Japan emerged as a significant force in Asia after the Sino-Japanese 
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War (1894-1895) ), Which has become an obstacle to these 
ambitions, and therefore failed all diplomatic efforts between the two 
countries and finally take each party preparing for the war that broke 
out in February 1904. 

 . 4981الياباني في الشرق االقصى حتى عام  –أواًل : بدايات التواجد الروسي 
يعود تاريخ المصالح اليابانية في الشرؽ االقصى ال سيما في كوريا والصيف إلى 

(  Hide yoshi(  ) 4يوشي )  –عندما كانت الياباف في ظل االمبراطور ىيدا  4181عاـ 
يف عبر كوريا عمى مدػ ستة سنوات قاتمت القوات اليابانية القوات حيث حاوؿ غزو الص

وافقت عمى 4198الصينية في كوريا وفي البحر ، وبعد تعرض الياباف ليزيمة كبيرةفي عاـ 
(، ولكف بقيت متصمة بالياباف عف طريق 1شروط السالـ وانسحبت مف شبو الجزيرة الكورية )

في االجماع السياسي مع تميز الياباف وكانت  الصالة المشتركة وكانت مممكة مستقمة
 (.3العالقات التجارية بينيـ بحتة )

( بسبب رغبتيـ في 1)4913 -4331اتخذت الياباف سياسة العزلةالتي استمرت مف
تجنب كل ما ييدداستقرار نظاـ حكميـ وانيـ يخشوف االنقساـ في الوالء ليذا النظاـ وال سيما 

فضاًل عف خوفيـ مف االقطاعيف الذيف ىربوا إلى  4111ذ سنة بعد وصوؿ الدوؿ الغربية من
(، األمر الذؼ دفع االمبراطور) الميكادو ( 1خارج البالد و بدأوا بشف عدوانيـ عمى الياباف )

إلصدار قرار بمنع التعامل مع االجانب ألنيـ يدعموف حكاـ االقاليـ بالسالح لموقوؼ بوجو 
 (.3االنفصاؿ عف الياباف بعد اف تزايد نفوذىـ في الياباف)ويحرضونيـ عمى  الحكومة المركزية

تميزت تمؾ المدة بنمو النزعة القومية اليابانية وقياـ نظاـ سياسي ذو سمطة مركزية 
) الحاكـ العسكرؼ  ر طبقة عسكرية يقودىا الشوجوف  وانتعشت الروح العسكرية اليابانية وظيو 

 (.1العاـ ( )
مف أجل اقامة عالقات دبموماسية وتجارية مع  4311بذلت روسيا جيودًا منذ عاـ 

الصيف لكنيا فشمت واستمرت العالقات بينيما بنزاع مستمر عمى الحدود الذؼ انتيى بتوقيع 
التي تضمنت اقرار الحدود وبعض الشروط التجارية بيف  4398معاىدة ) نيرشينسؾ ( عاـ 
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بأستثناء بعض التعديالت التي  4919ة نافذة المفعوؿ حتى عاـ البمديف وظمت ىذه المعاىد
 (.9طرات عمييا وبذلؾ اصبحت انظار روسيا تتوجو نحوالشرؽ)

 Kamchatka() 8مف الوصوؿ إلى كامشاتكا) 4381تمكف المكتشفوف الروس عاـ 
ر ) صياديف وباحثيف ( ومف ثـ دوائ رف الثامف عشر ظير الروس( وفي النصف االوؿ مف الق
( التي يطمق عمييا في روسيا باسـ جزر جنوب  Kuril Islands حكومية في جزر الكوريل )

الكوريل فيما يطمق عمييا في الياباف الجزر الشمالية واستطاعوا مف بسط سيطرتيـ الكاممة 
( ووصفت ىذه الجزر كميا عمى أنيا  Ezo( ) 49عمى منطقة شماؿ شرؽ جزيرة أيزو )

وضعت ألوؿ مرة قدميا  4138ورية الروسية ولـ تكتف بذلؾ ففي عاـ اراضي تابعة لإلمبراط
 (.44عمى االراضي اليابانية)

اليابانية عمى أقل تقدير إلى القرف الثامف عشر عندما  –يعود توتر العالقات الروسية 
أصدرت  4193وصمت االمبراطورية الروسية إلى جزر الكوريل الجنوبية ، ففي عاـ 

( مرسوـ ضمت بموجبو جزر الكوريل إلى  4183-4181الثانية )  االمبراطورة كاثريف
جاء اليابانيوف ليزيموا الشواخص الروسية ونصبوا  4189االمبراطورية الروسية لكف في عاـ 

( ، وانشأت في جزيرة 41أعمدة ليـ تشير عمى أف ىذه االرض تعد ممكًا لإلمبراطورية اليابانية)
ىيئة خاصة لتشجيع االستيطاف في جزر الكوريل  4991أيزو ) ىوكايدو فيما بعد ( عاـ 

(، ومنذ ذلؾ الوقت اكتسبت عممية التوسع الياباني طابعًا منظمًا االمر الذؼ اضطر 43)
( الذؼ وصل طوكيو            Nicholas Ryzanoff) نيقوالس ريازانوؼ ( ) سيالمبعوث الرو 

أف كل االراضي الواقعة شماؿ أيزو تعد  لتقديـ احتياج إلى الحكومة اليابانية مدعياً 4991عاـ 
لإلمبراطورية الروسية بيد أف اليابانييف لـ يكفوا عف مطامعيـ في                 ممكاً 

 (.41الجزيرة)
اصبح واضحًا صعوبة احتفاظ الياباف بسياسة العزلة في النصف االوؿ مف القرف 

قصى بصورة عامة والياباف الثامف عشر مف بسبب التوسع الغربي المستمر في الشرؽ اال
بصورة خاصة حيث تزايد نفوذ الواليات المتحدة االمريكية وروسيا وأصبح لكال الدولتيف حاجة 
ممحة إلى موانئ الياباف مما جعل مف الضرورؼ فتح الياباف ابوابيا لمتجارة حيث ارسمت 

( ) 41مس بيدؿ)برئاسة القبطاف جي 4913الواليات المتحدة االمريكية أوؿ بعثة ليا عاـ 
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James Bedel (إلى خميج أوريكا )43 ()uraga  لكف ىذه البعثة فشمت بسبب وقوؼ )
اليابانيوف ضدىا األمر الذؼ دفع الواليات المتحدة االمريكية إلرساؿ بعثة أخرػ جديدة فيما 

 (.41بعد)
منعطف خطير في تاريخ الياباف حيف قرر القيصر الروسي  4913يمكف اعتبار عاـ 

( بقيادة  Nagasaki() 48( أرساؿ بعثة إلى ناكازاكي) Nicholas I( ) 49األوؿ ) نيقوال
(   ولـ تتمكف بعثتو مف الوصوؿ  Evfimii Vasilevich Putiatin( ) 19نائب االدميراؿ)

( ، وفي نفس 11( وانشغاؿ روسيا فييا) Crimean war() 14بسبب اندالع حرب القـر )
( ) 13االمريكية بعثتيا بقيادة العميد البحرؼ ماثيو بيرؼ)الوقت أرسمت الواليات المتحدة 

Mathew perry  لسببيف اوليما: وصوؿ االخبار بأف االسطوؿ الروسي كاف يقـو بمناورات )
( والثاني: التخمف الثقافي في الياباف وادراؾ الناس بشكل عاـ والجنود بشكل 11قرب الياباف)

 (.11خاص عمى أنو ضعيف)
رؼ عمى محاصرة السواحل اليابانية وقامت سفينتو بقصف السواحل لذا عمل ماثيو بي

 (.13بالقذائف أجبرت الياباف عمى فتح حدودىا لمتجارة)
( اوليما: إما 11وفي ىذه المرحمة مف التاريخ كانت الياباف أماـ خياريف لمستقبميا)

تتبنى وسيمة  أف تكوف نشطة مثل الصيف وتصبح ىدفًا لممستعمر والقوػ االجنبية والثاني: أف
 المجتمعات الغربية وتمضي قدمًا في عصر الصناعة .

 
 

 ويبدو أف الياباف أختارت الخيار الثاني وىو االختيار الصحيح كما سنرػ فيما بعد .
تمكنت الواليات المتحدة االمريكية مف الحصوؿ عمى امتيازات اقتصادية واسعة في 

( ومعاىدة تاوسند 19)4911( في آذارعاـ  Kangawaالياباف مف خالؿ معاىدة كاناكاوا ) 
 (Townsend  التجارية عاـ )والمتيف كانتا غير متكافئة عمى غرار المعاىدات التي  4919

 (.18عقدتيا مع الصيف)
الياباني في منتصف القرف التاسع عشر عندما بدأ النزاع حوؿ  –بدأ التنافس الروسي 

( وكونا شيرؼ )  Etorofu) تورونو وأي ( Shikotanجزر الكوريل االربعة ) شيكوتاف ) 
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Kunashiri  ( وىابوماؼ )Habomai (وكل سخاليف )34( ، وابراـ معاىدة شيمودا )39 ( )
Tready of shimoda  وحاولت الياباف مد نفوذىا إلى جزر الكوريل وارخبيل  4911( عاـ

يريا وجاء ىذا رياكا وفورموزا والفمبيف وجر الكاروليف وشرؽ الصيف ومنشوريا وشرؽ سيب
التحديد لمنطقة النفوذ الياباني وفق ىدفيف اوليما: إف الياباف كانت ميتمة بحجـ المصالح 
االقتصادية المتوقعة في ىذه المناطق لقربيا مف حدود بالدىا ومدػ تأثيرىا عمى االمف 

 رة سخطالقومي الياباني والثاني قدرة الياباف عمى تحقيق السيطرة عمى ىذه المناطق دوف إثا
الدوؿ االوربية الكبرػ ال سيما روسيا التي كانت منشغمة بتوسيع اىدافيا االستعمارية 
ف كاف ىناؾ اىتماـ قميل قياسًا لمصالحيا في مناطق الشرؽ  بعيدا عف تمؾ المناطق وا 

 (.31االقصى)
حافظت روسيا والياباف مع بداية النصف الثاني مف القرف التاسع عشر عمى عالقات 

حتى  4939إلى حد ما في االحتفاظ لكل منيما بقوتو في المنطقة وما أف حل عاـ مستقرة 
( عمى ساحل المحيط اليادؼ  Vladivostokتمكنت روسيا مف تأسيس مدينة فالدوفوستوؾ ) 

 (.33لكنيـ أستمروا في البحث عف منفذ مفتوح ليـ لذا حاولوا التوسع نحو الجنوب)
اليابانية عندما حاوؿ الروس االستيالء عمى جزيرة  –تأزمت العالقات الروسية 

والتي اعتبروىا الوسيمة الوحيدة لموصوؿ إلى  4934( في عاـ  Tsushima( ) 31تسوشيما)
المحيط اليادؼ ودخوليا إلى الشرؽ االقصى بشكل جدؼ بعد مغادرة بريطانيا وفرنسا لػ ) بكيف 

ع مباشر مع الياباف منذ البداية ألف االخيرة كانت تسيطر عمى بحر ( وىذا التوسع خمف صرا 
الياباف ومداخل المحيط اليادؼ ونتيجة ليذا العدواف زرع بذور الكراىية ضد روسيا وزاد مف 

 (.31المشاعر المعادية ليا في جميع انحاء الياباف)
الثورة في عندما اندلعت  4939ظمت العالقة بيف البمدية يسودىا الحذر حتى عاـ 

الياباف وتغير نظاـ الحكـ بانييار نظاـ ) الشوجوف ( الذؼ يدعمو االقطاعيوف المعارضيف 
لسياسة االنفتاح عمى الخارج لمحفاظ عمى سمطاتيـ المحمية وتولي االمبراطور موتسوىيتو ) 

motsoheto (الحكـ ")بأسـ االمبراطور  (33(31ميجي ( )meiji  الذؼ شرع بحممو )
اباف إلى دولة صناعية حديثة وشيدت الدوؿ الغربية بشكل واضح نتائج الياباف في لتحويل الي

 (.39التحديث مف خالؿ الحروب التي خاضتيا فيما بعد)
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بقيت المشاكل بيف البمديف مع تسمـ ميجي السمطة وتفاقمت بأرساؿ روسيا المزيد مف 
الجديدة ترػ بضرورة التخمي المواطنيف إلى جزيرة سخاليف في الوقت الذؼ كانت فيو الحكومة 

 (.38عف حقوقيا في الجزيرة واف اقتضى االمر استعمار الجزيرة)
مف تحقيق بعض المكاسب بالتوسع في المناطق التي  4938نجحت الياباف في عاـ 

كانت تسيطر عمييا الصيف مف خالؿ ارساؿ بعثات دبموماسية إلييا مستغمة بذلؾ الوضع 
تعاني منو بسبب التدخل االوربي فييا فعقدت مع الصيف معاىدة السياسي المرتبؾ الذؼ كانت 

فسح المجاؿ مف خالليا لميابانييف الحتالؿ جزر ركبايا ليمارسوا بذلؾ ضغوطًا  4914عاـ 
 ( .19عمى الصيف الحتالؿ  كوريا )

محادثات جديدة بيف الدولتيف حوؿ جزيرة سخاليف واستمرت  4911شيد شير مايس 
( ، ثـ استؤنفت المحادثات 14يما فشال في التوصل إلى اتفاؽ بينيما)لكن 4913حتى آذار 

بعد ثالثة أشير وافقت مف خالليا الياباف عمى التخمي عف جزيرة سخاليف مقابل جزر كوريل 
الشمالية وكاف سبب ىذا التنازؿ ىو رغبة الياباف في تثبيت عالقاتيا مع روسيا قبل التوجو 

 خر التسوية(وعمى الرغـ مف تأ11نحو كوريا)
 Treaty ofإلى توقيع معاىدة سانت بطرسبورع )  4911فقد تـ التوصل في مايس 

saint peterburg  وبموجبيا تنازلت روسيا رسميًا عف سمسمة جزر الكوريل كميا مقابل )
اعتراؼ الياباف بحق روسيا بتممؾ جزيرة سخاليف وتعيدت الياباف بعدـ المطالبة باراضي لـ 

( حيث أصبحت روسيا قريبة مف الياباف وىذا 13قبل وليذا الحدث أىميتو) تكف تممكيا مف
يشكل تيديد ليا والمشاعر المعادية لروسيا فضال عف زيادة التدخل الروسي في الشرؽ 

 (.11االقصى)
ويبدو أف الياباف ارادت تسوية مشاكميا مع روسيا قبل أف توجو سياستيا نحو كوريا 

 ذه السياسة .لكي ال تعارضيا روسيا بشأف ى
في الوقت الذؼ تمت فيو التسوية حاولت روسيا اجبار كوريا لمخروج مف عزلتيا  

بالقوة العسكرية وفتح ابوابيا لمتجارة مع الدوؿ الغربية لكف كوريا اضطرت لطمب المساعدة مف 
يف الصيف عمى اعتبار انيا صاحبة السيادة عمييا وىذا االمر اثار اليابانيوف مما أدػ إلى تكث

جيودىا الدبموماسية مع البالط الكورؼ رغبة منيا لمسيطرة عمى البالد لكنيا فشمت في 
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إلى توقيع معاىدة بيف الطرفيف نصت عمى وضع  4913( ، فاضطرت في عاـ 11ذلؾ)
 (.13كوريا كدولة مستقمة وفتح الموانئيا أماـ التجارة اليابانية)

االضطراب والفوضى وعدـ حالة مف  4991و  4991شيدت كوريا خالؿ االعواـ 
االستقرار مما فسح المجاؿ لمياباف في التدخل ومساندة الصراع الداخمي في كوريا بيف االتجاه 
الموالي لمصيف واالتجاه اإلصالحي الموالي لمياباف الذؼ يسعى لتقميد تجربة الياباف في كل 

أف حصل االنقالب في  المجاالت السياسية واالقتصادية والحضارية وفق االسموب الغربي وما
كوريا سارعت الياباف لدعـ االنقالب ووصمت القوات اليابانية إلى العاصمة سيؤوؿ لمقضاء 
نياء  عمى الحكومة الموالية لمصيف وباتت الحرب وشيكة لوال تدخل الدوؿ الغربية وروسيا وا 

عاـ  (  وفي ظل ىذه االضطرابات حاولت روسيا بعد11)4991عاـ يع معاىدة االزمة بتوق
( مف كوريا وجعمو قاعدة بحرية ليا عمى الساحل  Lazareffانتزاع ميناء الزريف )  4991

( ( وبقيت 19الشرقي لكوريا لكف محاوالتيا أحبطت بسبب المعارضة البريطانية الفورية
 (.18طموحاتيا بالتقدـ جنوبا لـ تنقطع)

ازداد التوتر بيف روسيا والياباف بسبب أصرار االولى عمى توسيع ممتمكاتيا 
ومصالحيا في الشرؽ االقصى خالؿ الربع األخير مف القرف التاسع عشر وبالتحديد سنة 

عندما بدأت ببناء سكة حديد سيبريا العابرة مف روسيا االوروبية إلى المحيط اليادؼ  4984
وسكو مع فالد يفستوؾ وىذا المشروع كاف مكمفًا لكف الطموح كـ ( لربط م 8199عمى بعد ) 

في تغير الوجية إلى آسيا الشرقية فضاًل عف االىداؼ العسكرية التي لـ تكف بعيدة المدػ 
 (.19الحتالؿ منشورياتتجاوز كمفة المشروع ميما كانت باىضة)

فس خاؿ اف ىدؼ روسيا مف ىذا المشروع اصبح واضحًا ىو التوسع جنوبًا نحو متن
( ( ، ونقل اعداد كبيرة مف القوات واالمدادات إلى المنطقة لحماية 14مف الجميد
 (.11مصالحيا)

يبدو أف التنافس بيف روسيا والياباف كاف شديدًا لمسيطرة عمى الشرؽ االقصى ) ينظر 
( عامة وكوريا خاصة ألف األخيرة تمثل موقع ميـ لكال البمديف عمى حد سواء  4خريطة رقـ 

لياباف ارادت بشتى الطرؽ السيطرة عمى التجارة والصناعة الكورية وكذلؾ إرساؿ االالؼ لكف ا
 مف اليابانييف لإلقامة في كوريا تمييدًا الحتالليا عسكريًا .
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كانون -4981 اليابانية في الشرق األقصى –ثانيًا : االطماع الروسية 
 4891الثاني/

يطالب الحكومة الكورية بعدـ حصوؿ تمرد في جنوب كوريا  4981شيد عاـ 
الخضوع لمصيف وتقميد التجربة اليابانية القائمة عمى التحديث وفي نفس الوقت حدثت ثورة 
جراء اصالحات واسعة ونتيجة لذلؾ ولعدـ  شعبية تدعو إلى طرد القوات اليابانية مف البالد وا 

ح حد ليذه قدرة كوريا عمى مواجية ىذه االضطرابات قررت االستعانة بالصيف لوض
(وىذا القرار خمق مشاكل بيف الصيف والياباف االمر الذؼ دفع االخيرة في 13االضطرابات)
لزيادة مصالحيا في الشرؽ  إلى ارساؿ قوات إلى كوريا مستغمة الفرصة 4981حزيراف عاـ 

( لتعزيز نفوذىا في   Inchonاالقصى وخالؿ عشرة اياـ ىبطت القوات اليابانية في أنشوف ) 
 (.11كوريا)

( واعتبرت الوجود الصيني 11الحرب عمى الصيف) 4981أعمنت الياباف في آب عاـ 
في كوريا ىو تيديد لمصالحيا االقتصادية فقامت بالسيطرة عمى كوريا لحيف تعييف شخص 
ـ كورؼ موالي ليـ عمى أف يعطي تخويل بطرد القوات الصينية مف كوريا والغاء معاىدة عا

مف الدوؿ الغربية ) روسيا  ( ونتيجة ليذه التطورات اضطرت الصيف لمطمب13)4991
والواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا ( بالضغط عمى الياباف لسحب قواتيا ، وقد عمق السفير 
الروسي قائاًل ) أف روسيا ستالحع الوضع ولف تكوف مستعدة لتنظيـ جيش باإلكراه ... ، لكف 

 (.11عيد بإعطاء النصائح الودية لمياباف لسحب قواتيا ... ( )ممكف أف نت
أدركت روسيا أف التوسع الياباني الجديد يشكل تيديدًا لمصالحيا وطموحاتيا في 

( فعمموا عمى زيادة نفوذىـ فييا مف خالؿ التوقيع عمى امتياز سكة حديد سيبريا 19المنطقة)
وفرصة لمواصمة روسيا في توغميا في الشرؽ الذؼ اعتبرتو الياباف تيديدًا ألمنيا الوطني 

 (.18االقصى)
ضغطت روسيا والواليات المتحدة االمريكية عمى الياباف إلجراء مفاوضات إلنياء 

( في   Shimonoseki)  (39الحرب بيف البمديف والتي نتج عنيا توقيع معاىدة شيمونوسكي)
 (.34بانتصار الياباف عمى الصيف) 4981نيساف عاـ  41
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نما كدولة ادنى وبدا ا ليابانيوف بعد ىذا االنتصار ينظروف إلى الصيف ليس كجارة وا 
منيـ وبذلؾ تغيرت نظرة الياباف إلى شبو الجزيرة الكورية لذا قدمت احتماليف لمستقبميا اما إف 

السمطة التي تستولي عمى  تحتل كوريا مف قبل قوة اجنبية أخرػ وستكوف نقطة الياباف إلخراج
الكورية او أف تكوف شبو الجزيرة الكورية موطئ قدـ لمتوسع الياباني في قارة شبو الجزيرة 

آسياوفي كال الحالتيف يتطمب توسع النفوذ الياباني في كوريا والذؼ بدأ يالحظو الروس فكانت 
 (.31المنافسة بينيما لمسيطرة عمى شبو الجزيرة الكورية)

دفعت االمتيازات التي حصمت عمييا الياباف في الصيف بموجب معاىدة شمونوسكي 
وتوجيو انذار إلى الياباف 4981نيساف  13كل مف روسيا وفرنسا والمانيا لالجتماع في 

( بالكامل وكافة االراضي البرية في الصيف الف  Liaotungلالنسحاب مف جزيرة لياوتونؾ ) 
دة يمثل تيديدًا ألمف الصيف واستقالؿ كوريا ويعيق السالـ في ما حصمت عميو بموجب المعاى

(وعمى أثر ىذا االنذار ىددت الياباف بالحرب ضد كافة الدوؿ الغربية 33الشرؽ االقصى)
( و  )  Impratorالثالث ووفقًا ليذا التيديد امر القيصر الروسي السفينتيف الحربيتيف ) 

Nikolai I بالتوجو نحو ميناء  ) (Nagasaki  وعمى أثرىا ادركت الياباف أف سفنيا الحربية )
 (.31ال يمكنيا المخاطرة والدخوؿ في مواجية بحرية مع القوػ الغربية)

 
( موجية ضدىا واف  Liaotungاعتبرت روسيا سيطرة الياباف عمى جزيرة لياوتونؾ ) 

زيرة لسببيف خططيا في الشرؽ االقصى ستخرج عف مسارىا لذا ارادت روسيا السيطرة عمى الج
اوليما لمسيطرة عمى ميناء بورت آرثر كمنفذ حر ألسطوليا في الشرؽ االقصى في حيف كاف 
ميناء فالد فستوؾ ميناء مجتيد والثاني ارادت روسيا موطئ قدـ ليا في البر الرئيسي الصيني 

التخمي واستغالؿ ما وصفتو باالنييار الصيني في النياية ونتيجة ليذه المواقف قررت الياباف 
 (.31عف الجزيرة)

 4981تشريف االوؿ عاـ 9الياباني عمى أثر أزمة نشأت في  –ازداد التنافس الروسي 
(  min) ميف  إلى القصر واغتياؿ الممكة عندما قاـ الموظفوف الموالوف لمياباف بالدخوؿ

)  الخصـ االكثر عنفًا تجاه اليابانيوف الموجوديف في كوريا بينما ىرب الممؾ كاؼ جونغ
Kijong (.33طالبًا المساعدة) ي سيئوؿ( إلى المفوضية الروسية ف 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 1027( كانون االول)

 

)511 ) 

 

(، 31استغمت روسيا ىذه الفرصة لفرض التدخل وتدمير فرصة الياباف في كوريا)
وسرعاف ما حل الموظفوف الروس محل الموظفيف اليابانييف في المؤسسات الحكومية الكورية 

(  yalu Riverطق المجاورة لنير يالو ) وحصوؿ روسيا عمى امتياز لقطع االخشاب في المنا
 (.39وبذلؾ تمكف الممؾ الكورؼ وبمساعدة الروس مف تحجيـ الدور الياباني في كوريا)

لـ تكف الياباف خالؿ ىذه المدة مستعدة لمدخوؿ في صراع مع روسيا ، فقد وقع مندوبًا 
الوزارؼ الكورؼ الجديد مذكرة اعترفت فييا االخيرة بالمجمس  4983روسيا والياباف في أيار 

(. ، كما ونصت المذكرة عمى نصح لكال 38وأف تكوف قوات الطرفيف بنفس العدد في كوريا )
قامة توازف بيف النفقات  البمديف عمى اف تقوـ الحكومة الكورية بإزالة جميع ما ىو نافع وا 

روض واإليرادات وادخاؿ االصالحات المعترؼ بيا ليصبح مف الضرورؼ المجوء إلى الق
الخارجية ، لذا فأف الحكومتيف الروسية واليابانية كانا في اتفاؽ مشترؾ عمى تقديـ الدعـ 

 ( وبعػػػػػد شير 19لمحكومة الكورية )
 yamagata – lobanoff) نوؼ لوبا–رفت بإسـ اتفاقية ياماكاتاصودقت المذكرة وع

ة لمتتويج االمبراطور ( خالؿ تواجد ) ياماجاتا ( في موسكو عندما حظر حفل السنة الثاني
 4983( وفي نفس الوقت عقدت روسيا في حزيراف عاـ  4841-4981نيقوال الثاني ) 

( لمدة خمسة وعشروف  Li- Lobanoffلوبانوؼ  –معاىدة مع الصيف عرفت بمعاىدة ) لي 
(وأعتبرت ىذه المعاىدة تحالفًا عسكريًا ضد الياباف ومحاولة مف روسيا لفرض 14سنة )

 (.11ى كل كوريا ومنشوريا واالنطالؽ نحو آسيا)سيطرتيا عم
في الصيف مف  4983وعمى أثر توقيع المعاىدة بدأت روسيا خطواتيا االولى في آب 

( 13مميوف ( تايل) 11الصيني حيث تـ اقناع الصيف لممساىمة بػ )  –خالؿ البنؾ الروسي 
 (.11كرأسماؿ لمبنؾ ويبد أنيا دفعت مف القروض الجديدة)

تفاقيات المبرمة بيف الطرفيف إلى ايقاؼ التنافس في الشرؽ االقصى عامة لـ تؤد اال
وكوريا خاصة حيث واصمت روسيا ارساؿ ضباط الجيش إلى كوريا عمى الرغـ مف المعارضة 

اليابانية ىو توقيع معاىدة كاسيني )  –( ومما زاد مف توتر العالقات الروسية 11اليابانية)
Cassini  التي منحت روسيا حق سكة حديد منشوريا واستخداـ 4983أيموؿ عاـ  39( في

 ( .13الموانئ الصينية لممتطوعيف الروس فضال عف بقائيا في  منشوريا)
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عندما احتمت روسيا ميناء بورت آرثر وبررت ذلؾ قائمو)  4989تفاقـ التوتر في عاـ 
ل االبقاء ( ومف أج11أف حيازتيا لميناء بورت آرثر ىو كتعويض عف تظمميا في الصيف ( )

عمى التزاماتيا تجاه الصيف وقعت روسيا مع الصيف عقد ايجار ميناء بورت آرثر ) ينظر 
) 11( لمدة )  4ممحق رقـ  ( ، وعززت سمسمة مف 19سنة ( والمنطقة المحيطة بيا

( والتي تقود إلى  Hwang chin shanالتحصينات المعروفة كحصوف ىونؾ جف شاف ) 
( واماـ ىذه االستعدادات أدركت الياباف انيا ال تستطيع 18الدخوؿ لمميناء مف الشرؽ)

( ، والتي اسفرت عف 99المجابية العسكرية حاليًا فبدأت بالمناقشة الدبموماسية مع روسيا)
(  عمى استقالؿ كوريا 94( والتي نصت) Nishi – Rosenروزيف  –توقيع معاىدة ) ناشا 

 (.91تصادية والتجارية لمياباف في كوريا)وموافقة روسيا عمى عدـ التدخل في العالقات االق
أثرت ىذه التطورات بشكل كبير عمى الصيف حيث ظيرت في تشريف الثاني عاـ 

حركة مناىضة لألجانب واعتبروىـ سبب ضعف الصيف وتدىورىا وىي حركة  4988
( والتي قامت باغتياؿ الوزير األلماني 91( ذات اىداؼ سياسية) Boxers( ) 93المالكميف)

( عندما ذىب إلى دائرة الشؤوف الخارجية لمتفاىـ مع  Von kehelerض فوف كتمر ) المفو 
 (.91الحكومة الصينية)

وىو  4899أيموؿ عاـ  39اغتنمت روسيا فرصة الحركة واحتمت منشوريا بالقوة في 
التاريخ الذؼ اصبح فيو البمد بالكامل بيد الروس ووضعت قائمة مف المطالب عمى الصيف 

( ، وقامت روسيا بجمب قوات اضافية 93منشوريا مقابل احتراـ استقالؿ الصيف )منيا أخالء 
لمصيف تحت ستار حماية السكؾ الحديدية وعماليا وزادت عدد قواتيا لمحامية في منشوريا مف 

( وعززت نفوذىا باالستيالء عمى اراضي 91جندؼ ( ) 41999جندؼ ( إلى )  1999) 
(  messrsفي محطة سكة الحديد ليس بعيدًا عف ) ( والتوسع   Pei –hoالضفة اليسرػ 

(99.) 
استغل اليابانيوف الحركة لمتدخل لتسوية الصراع مع روسيا في كوريا خوفًا مف انتياء 

( فضاًل عف 98روسيا مف سكة الحديد عبر سيبريا ألنيا ستعمل عمى عودة الروس إلى كوريا)
سمي ودفع تعويضات لقاء الخسائر فرض الياباف شروطًا عمى الصيف منيا تقديـ اعتذار ر 

 (.89التي الحقتيا الحركة بالممتمكات اليابانية في الصيف)
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دفع احتالؿ روسيا لمنشوريا اليابانيوف لمحصوؿ عمى امتيازات جديدة في كوريا تمثمت 
لحصوليا عمى تسييالت تجارية في الموانئ الكورية واشرافيا المباشر عمى الحركة التجارية 

 وحاولت روسيا تخفيف حدة التوتر مع الياباف مف(84في كوريا)
(  1( مع الصيف ) ينظر ممحق رقـ  4891نيساف عاـ  9خالؿ توقيع معاىدة ) 

أشير  3ووافقت مف خالليا عمى سحب قواتيا مف منشوريا عمى شكل مراحل تبدأ بغضوف ) 
دركت أف روسيا ( ، لكف الياباف أ81شير ( ) 41( مف تاريخ توقيع المعاىدة وتكتمل بعد ) 

لف تخسر موقعيا الحيوؼ وتنسحب  مف منشوريا فكاف عمييا زيادة اىتماميا في كوريا مف 
خالؿ اجراء مباحثات أكثر نجاحًا مع بريطانيا التي كاف ليا خالؼ مع روسيا في التبت 

كانوف  39( في 83الياباني) –وافغانستاف والتي تمخضت عف توقيع التحالف البريطاني 
الذؼ مكف بريطانيا مف تقديـ المساعدة لحميفتيا االسيوية ضد الوجود  4891اـ الثاني ع

 (.81الروسي في الشرؽ االقصى)
 
 

شباط  – 4891شباط  الروسية واعالن الحرب –ثالثُا : المفاوضات اليابانية 
4891 

عمى الطمب مف  4893رفضت روسيا االنسحاب مف منشوريا وعممت في شباط عاـ 
( ، ولـ تكتِف بذلؾ 81كوريا منحيـ امتياز شركة حديد مف سيؤوؿ شمااًل إلى حدود نير يالو)

( بجولة تفقدية في الشرؽ Kuropatkin( )83بل قاـ وزير الحرب الروسي كوروباتكيف)
لحاميات الروسية تحت السمطة المركزية لألدميراؿ االقصى كاف مف نتائجيا أف أصبحت ا

( نائب القيصر في الشرؽ األقصى وىذا العمل أغضب اليابانيوف  Alexieff( ) 81الكسيف)
 (.89وذلؾ لمخرؽ الروسي بشأف الجالء عف منشوريا وزيادة نشاطيـ في الشرؽ االقصى)

منشوريا لكف  بتنفيذ وعود بشأف الجالء عف 4893نيساف عاـ  9فشمت روسيا في 
 (:88تحت الضغط الياباني وافقت عمى الجالء وفق شروط جديدة قدمتيا إلى الصيف منيا)

 عدـ فتح موانئ جديدة في منشوريا .-4
 السماح لمروس فقط العمل في شماؿ الصيف .-1
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 ( . New chwangتسيطر روسيا عمى رسـو الكمارؾ في نيوشوانغ ) -3
 ( . New chwangرية في نيو شوانغ )تسيطر روسيا عمى المياـ االدا-1
 عدـ نقل ممكيتو أؼ اقميـ في منشوريا إلى طرؼ أخر .-1

لـ تكتِف روسيا بيذه الشروط التي رفضتيا الياباف بل قامت المؤسسة الروسية 
المعروؼ بأسـ ) أمتيازات االخشاب لنير يالو "( بإنشاء مكتبيا الرئيسي عمى الجانب الكورؼ 

 (.499في كوريا) لة لتشجيع النشاط الروسي في محاو  مف ) دلتا يالو (
كل الدالئل تشير بأف الياباف بدأت باألعداد التخاذ القرار  4893وبحموؿ حزيراف عاـ 

(  حيث أجتمع أعضاء المجمس الياباني واعضاء 494الالـز بشأف التسوية العامة مع روسيا)
المفاوضات مع روسيا والتي ( وقرروا المبادغ التي تقوـ عمييا 491مجمس الممؾ الخاص)

 (.493يجب أف تفتح وبالتالي تـ صياغة السياسة التي يجب اتباعيا)
وتمسكت  4893التقت المصالح المتبادلة في كل مف منشوريا وكوريا في تموز عاـ 

( واصبح واضحًا أنو ليس لدييا رغبة في 491الحكومة الروسية برغبتيا بالبقاء في منشوريا)
(  Komura( ) 493( ، األمر الذؼ دفع وزير خارجية الياباف)491لسابقة)احتراـ االتفاقيات ا

( جاء فييا ) أف  Kurino() 491، إلى ارساؿ برقية إلى السفير الياباني في بطرسبيورغ )
الياباف الحظت باىتماـ االمور في منشوريا مما سبب قمق شديد ليا واعتقدت بأف روسيا يجب 

زيادة نشاطيا عمى الحدود الكورية وىذا ما يثير شكوكنا  أف تخموا منشوريا بسبب تصرفاتيا في
 (.499، وأف النشاط الدائـ لروسيا في منشوريا خمق حالة مف القمق ألمف ومصالح الياباف ( )

( لمتوصل 498بدأت المفاوضات مع روسيا بيدؼ تنظيـ االمور في منشوريا وكوريا)
ياباني ىو تقسيـ الشرؽ االقصى مما إلى اتفاؽ لبدء تقسـ النفوذ فييا وكاف جوىر الجيد ال

يتيح سيطرة روسيا عمى منشوريا في حيف تعطى لمياباف السيطرة عمى كوريا لكف روسيا 
( ، وبدأت تفكر باحتالؿ كوريا وىذا ما ذكره وزير الحرب الروسي ) 449رفضت ذلؾ)
Kuropatkin الياباف  ( في تقريره إلى القيصر قائاًل ) أف احتالؿ كوريا يحتاج إلى ىزيمة

ولتحقيق ىذا الغرض نحتاج إلى التضحية بعشرات االالؼ مف الشعب الروسي وترتيب الطرؽ 
 ( 444وصيانة البحرية والجيش وتعزيزىا ( )
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أوؿ مذكرة إلى سفيرىا في ساف بطرسبورغ )  4893آب  41ارسمت الياباف في 
Kurino  (لكي يسمميا إلى الكونت )"441 ( )Lamsdorff ( 443)( والتي نصت عمى

احتراـ متبادؿ لسالمة االراضي الصينية والكورية واالعتراؼ بمصالح الياباف في كوريا وعدـ 
( ، 441عرقمة النشاط الصناعي والتجارؼ لمياباف في كوريا ، لكف لـ يتـ الرد مف قبل روسيا)

بأف تكوف المفاوضات في طوكيو بداًل  4893آب عاـ  13( في  Lamsdorffوطمب فجأة ) 
 (.441ورغ وكانت ىذه الخطوة لكسب الوقت ومتابعة سياستيا في الصيف)مف بطرسب

عمى مذكرة الياباف بمقترحات مضادة  4893تشريف االوؿ عاـ  3ردت روسيا في 
( وبذلؾ خرجت روسيا عف صمتيا 443كانت اقسى مما تتوقعو الياباف ومخيبًا الماليـ)

كوريا أو االعتراؼ بسياسة الباب  الطويل بعيدًا عف االعتراؼ لمياباف بالمصمحة العميا في
المفتوح وطمبت مف الياباف باعالف منشوريا وسواحميا أف تكوف خارج نطاؽ المصالح اليابانية 

( وتشمل كل مف شماؿ 383واقترحت أف تكوف كوريا ) منطقة محايدة ( شماؿ خط العرض ) 
ي جنوب ( وف Wonsan , Yongampho , Chinamphoكوريا والموانئ القيمة في ) 

كوريا سوؼ تعترؼ روسيا بالمصالح اليابانية فييا أؼ أنو عمميًا شماؿ كوريا لروسيا والجنوب                 
 ( .441لمياباف )

كاف اليدؼ االساسي مف ىذه المذكرة ىو ابعاد منشوريا عف المناقشة وتأثير الياباف 
 11-49عات استمرت مف في كوريا االمر الذؼ دفع الياباف إلى عقد سمسمة مف االجتما

( ونتج عنيا تقديـ الحكومة اليابانية إلى روسيا مذكرة مشروع 449)4893تشريف االوؿ عاـ 
اعترفت فيو الياباف بعدـ وجود اية مصالح لدييا في  4893تشريف االوؿ عاـ  39جديد في 

كـ ( 19منشوريا واقترحت إقامة منطقة محايدة عمى الحدود الكورية المنشورية تمتد إلى ) 
عمى كل جانب كما اعترفت الياباف باىتمامات روسيا ومصالحيا الخاص في منشوريا وحقيا 
في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية تمؾ المصالح وأف تكوف ىناؾ مساواة في المفاوضات 

 (.448عمى قدـ وساؽ في منشوريا)
متبادلة لممصالح يبدو أف السمة السائدة في المذكرة اليابانية أنيا كانت ذات طبيعة 

 لكال البمديف وقدمت الياباف تنازالت ميمة مف خالليا .
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حرصة الياباف عمى المضي قدمًا بالمفاوضات وعمى أف ال تتأخر روسيا بالرد ولكف 
كانوف االوؿ عاـ  4(في  Kurino( إلى ارساؿ برقية إلى سفيره)  Komuraتأخرىا دفع) 

 (  .419يحثو عمى ضرورة وأىمية الرد  الروسي) 4893
وفي ىذا الوقت تجمعت فصائل المعارضة اليابانية في طوكيو ضد حكومة ) 

Katsura ( )414(بحجة أنيا ال تفعل بما فيو الكفاية لمواجية التيديد الروسي )411 ، )
لمناقشة ىذه التطورات فضاًل عف مناقشة االمر الذؼ دفع مجمس الوزراء الياباني لالجتماع 

سبل مخاوؼ الغرب مف الخطر األصغر ونتيجة ليذا االجتماع عينت الحكومة اليابانية 
 Kenchoمبعوثيف خاصيف أثنيف لتنسيق انشطة العالقات الخارجية العامة ىما ) 

suematsu ( )413 ( إلى اوروبا و )Kentaro kaneko ( )411 إلى الواليات المتحدة )
 (.411االمريكية في محاولة لبياف وجية النظر االيجابية لإلجراءات اليابانية)

عمى الرغـ مف عدـ حدوث اتفاؽ حوؿ الرد عمى االقتراح الياباني فقد تقرر بذؿ 
كانوف الثاني عاـ  3( السفير الروسي في طوكيو في  Rosenالجيود فقد سمـ روزيف ) 

رسالة ىو التكرار باستثناء بعض التغيرات في ( إلى الياباف لكف جوىر ال413رسالة) 4891
كانوف الثاني عاـ  43الصياغة مما دفع الحكومة اليابانية إلى دعوة الحكومة الروسية في 

( ، حيث ارسمت البرقية مف الباروف  411إلعادة النظر في المقترحات التي عرضتيا) 4891
Komura) ( إلى الكونت)Lamsdorff  مة اليابانية لمتوصل إلى ( جاء فييا ) تيدؼ الحكو

حل سممي لممسائل العالقة وترسيخ العالقة بيف القوتيف وحماية حقوؽ مصالح الياباف والتي 
 ( .419لدييا وجية نظر لدراسة متأنية لمغاية وخطيرة لرد الحكومة الروسية... ( )

يبدوا أف اليابانييف ادركوا أف تأخر روسيا في الرد يعني عدـ استعدادىا لتقديـ 
 ا وأف الحرب حتمية بيف الطرفيف .التنازالت وال يمكف الوثوؽ بي

 4891شباط -4981رابعًا : سباق التسلح واالستعداد للحرب نيسان 
( سباؽ في التسمح بيف روسيا والياباف  4891شباط – 4981شيدت المدة ) نيساف 

 (.418ل التفوؽ)واالستعداد لمحرب إلى جانب التطورات الدبموماسية وكل دولة عممت مف أج
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اليابانية والتوسع الروسي دافعًا لتقدـ البحرية اليابانية ) ينظر  –كانت الحرب الصينية 
( وتطورىا بحيث تستطيع أف تكوف قادرة عمى ىزيمة القوة الغربية وبذلؾ  3ممحق رقـ 

 (.439اكتسبت الثقة لتغير عقيدتيا وتكتيكيا البحرؼ)
أوؿ سفينة مدرعة عمى ) نير التايمز ( وىي السفينة )  4911دشنت الياباف في عاـ 

Fu-So  ( وتزف حمولتيا )مف  1طف ( وفي نفس الوقت صنعت في بريطانيا )  3141
حتى ُبينت طرادات  4991( وما أف حل عاـ  Hi-yei( و )  Kon-Goالطرادات ( ىي ) 

 (.Takachiho ( )434(" و )  Naniwaأخرػ منيا ) 
سفف حربية ( و )  1إلى اضافة لمميزانية )  4981-4983عممت الياباف بدًأ مف 

مدمرة ( ليصل مجموع السفف الحربية الرئيسية والمدمرة الى أكثر مف )  13طراد ( و )  43
مميوف يف (" عاـ  43أجمااًل ( وفي نفس الوقت أرتفع االنفاؽ البحرؼ الياباني مف )  13

وبذلؾ استكممت اجراءاتيا المباشرة إلعادة التسميح  4989ميوف يف ( عاـ م 19إلى )  4981
لسياستيا التي تيدؼ إلى توجيو االستثمارات في الصناعات الثقيمة وال سيما تمؾ التي ليا 

%( مف الناتج القومي االجمالي الياباني عمى 13( وانفقت ما يقرب مف ) 431أىمية عسكرية)
 (.433جيشيا)

ع الخطط لتطوير البحرية حيث وضع وزير البحرية الياباني ) بدأت الياباف بوض
yamamoto ( سفف حربية ( و               3( استنادًا إلى )  3X3( خطة ألسطوؿ ) 431( 

( قوؼ لما يمكف لمدفاع عف  1طرادات مدرعة ( وأنشاء أسطوؿ ) ينظر ممحق رقـ  3) 
افقت الييئة التشريعية اليابانية عمى المصالح اليابانية في حالة نشوب حرب مع روسيا ، وو 

سنوات ( وسمحت بشراء المزيد مف  49( كبرنامج لمتوسع البحرؼ لمدة )  3X3برنامج ) 
(وأف ىذا التوسع أجبر اسطوؿ الشرؽ االقصى الروسي 431السفف الحربية مف بريطانيا)

مف  1سفف مف الدرجة االولى ( و )  1مدرعات ( و )  1سفف حربية ( و )  1لوضع ) 
سفف حربية  49زورؽ طوربيدؼ ( و )  41و )  طراد بحرؼ مدمر ( 11الدرجة الثالثة ( و ) 
 (.433مزودة بالمدافع ( )
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مف شراء سفينتيف حربيتيف مف السفف البريطانية  4893تمكنت الياباف خالؿ عاـ 
 3( ووضعت خطة لبناء  أكثر مف )  Nisshin( و )  Kassugaالصنع ىي السفينة ) 

 (.431زوارؽ بحرية مدرعة ( ) 3ربية ( وأكثر مف ) سفف ح
سفف حربية مف الصنف االوؿ ( أغمبيا مف النوع الحديث  3اصبح في حيازة الياباف ) 

طرادات مف الصنف الثالث ( وطراد  1طرادات مدرعة ( و )  3وسفينة حربية قديمة و ) 
 (.439( ) زورؽ طوربيدؼ 91مدمرة ( و )  8مدمر وزوارؽ حربية صغيرة و ) 

فرؽ ( وزيادة البحرية  43فرؽ ( إلى )  3جاءت زيادة قطعات الجيش الياباني مف ) 
 (.438اليابانية لتزيد مف قمق روسيا مما دفعيا إؿ زيادة التسمح)

عممت روسيا عمى تعزيز نفوذىا في الشرؽ االقصى وبدأت بتجميع أسطوؿ  المعركة 
سفف حربية (  3رثر الذؼ يتألف مف ) ( في ميناء بورت أ 1الحديث ) ينظر ممحق رقـ 

( وىي السفينة )  Peresviet( وأثناف مف صنف )  Peteropavlovskiواحدة مف صنف ) 
Petvisan  ( والسفينة )Tsesarevich  ( فضاًل عف )زوارؽ مدمرة (  1طرادات ( و )  1

 49)  بوارج ( و 3( تتكوف مف )  Sasebo( ، كما انشأت منطقة لالسطوؿ مقرىا ) 419)
( Tsushima ( )414مدمرة ( تستعد لمسيطرة عمى البحر االصفر و )  19طرادات ( و ) 

رجل (  19.999أستمرت روسيا بالتسمح مف خالؿ زيادة قواتيا حيث أرسمت قطار يحمل ) 
رجل (فضال عف ارساؿ قطار محمل  199.999ووضعت خطة إلرساؿ أكثر مف ) 

 (.411بالمعدات ومستشفى ميداني)
ضحا أف النشاط الروسي في الشرؽ االقصى جاء تيديدا لمحدود الشمالية مف اصبح وا

كانوف الثاني عاـ  14( في  Dalnyكوريا السيما بعد اف شيد ميناء بورت أرثر و ) 
-Liaoمغادرة اعداد كبيرة مف المشاة والمدفعية الى الحدود الكورية لتكوف قريبة مف) 4891
yong ( )413 4891عاـ كانوف الثاني  19( وفي  (أعطى الجنراؿAlexieff  أوامره )

 (.411لمقوات لمتمركز في المنطقة المجاورة لنير يالو واالستعداد لمحرب)
يبدو أف سباؽ التسمح بيف البمديف قد جعل كالىما مستعدًا لمحرب لكف لـ تتوقع روسيا 

 يف البمديف.لتبدا المعارؾ البرية والبحرية ب 4891أف تقـو الياباف بمياجمتيا في شباط 
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 هوامش البحث

                                                           

محارب ياباني دخل في خدمة (  Toyotomi Hideyoshi  ( : )4133-4189يوشي )  –( ىيدا 4)
االمبراطور ) نوبوناجا ( وارتقى حتى أصبح قائده العاـ وبعد وفاة االمبراطور تولى الحكـ حيث 

 تمكف مف إكماؿ توحيد الياباف بعد إف ىـز االقطاعيوف االقوياء . لممزيد ينظر : 
 . 89-99، ص 4898ى الجبالي ، الكويت ، أدويف رايشاور ، اليابانيوف ، ترجمة ليم -

(2)James . D. Sisemore , The Russo – Japanese war , Lessons not Learned , 
U.S.A , 2003 , P.3 . 
)3( William Maxwell , From the yalu to port Arther , London , 1906 ,     P.1 . 

ع سعيد وعمي رفاعة االنصارؼ ، مصر ،                ) ( آرثر تيدماف ، الياباف الحديثة ، ترجمة ودي1)
 . 8د.ت ( ، ص

 . 41( حساـ عبد المعطي ، المصدر السابق ، ص1)

، الموقع :  4( وليـ أشعبا ، الياباف دولة تنيض مف تحت الرماد ) نياية العزلة ( ، الجزء الثاني ، ص3)
hewar.orghttp://www.a . 

 . 13، ص 4881( ، طنطا ،  4811-4913( فوزؼ درويش ، الشرؽ االقصى ) الصيف والياباف ( ) 1)

( : ىي شبو جزيرة تقع أقصى شرؽ آسيا بيف بحر أوخو تسؾ في الغرب   Kamchatka( كامشاتكا ) 9)
 والمحيط اليادؼ وبحر بيرنغ في الشرؽ .  لممزيد ينظر : 

- http://encyclopedia2.the free dicitionary.com .  
( وىو ثاني أكبر جزر  Hon – shuشو  –( : وىي جزيرة في الياباف شماؿ ) ىوف  Ezo( أيزو ) 8)

 ( . لممزيد ينظر : Hokkaidoبأسـ ىوكايدو )  4993الياباف وعرفت بعد عاـ 
- Paul . E. Schellinger , Robert .m. salkin , International dictionary of 

historic Places ( Asia and oceania ) , Volume 5 , London , 1994 , P.317 . 
(10) Robem kowner , Historical dictionary of the russo – Japanese war , oxford , 
2006 , P.2 . 

. الموقع :  4اليابانية في جزر الكوريل نموذجًا ، ص –القات الروسية ( دمحم سعيد الغطيسي ، الع44)
http://www.almothaqaf.com . 

 . الموقع :  4( عفيف رزؽ ، جزر الكوريل ) النزاع المستوطف بيف روسيا والياباف ، ص41)
http://www.almustaqbal.com   .  

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
http://encyclopedia2.the/
http://www.almothaqaf.com/
http://www.almothaqaf.com/
http://www.almustaqbal.com/
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 . 4( دمحم سعيد الغطيسي ، المصدر السابق ، ص43)

( : ىو أحد قادة االسطوؿ البحرؼ االمريكي  James Bedel  ( : )4193-4919( جيمس بيدؿ ) 41)
وكاف لو دور كبير في حصوؿ المواطنيف االمريكييف إلى رعاية خاصة في اقاليـ االمبراطورية 

. لممزيد ينظر : طارؽ جاسـ حسيف ، جذور التحديث في الياباف  4939الثاني منذ عاـ العثمانية 
( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، 4939-4913في أواخر عيد أسرة توكو كاو ) 

 .19، ص 1998جامعة بغداد ، 

التي تقع في الجنوب الشرقي مف شبو جزيرة ميورا )  ( يقع في مقاطعة كاناكاوا uraga( خميج اوريكا ) 41)
Miura : إلى النياية الشمالية مف قناة اوريكا في مدخل خميؾ طوكيو . لممزيد ينظر ) 

- Richard story , Ahistory of modern Japan , London , 1968 , p.86 . 
 . 19-48( حساـ عبد المعطي ، المصدر السابق ، ص43)

حيث خمف آخاه  4911( : أصبح قيصرًا عاـ  Nicholas I  ( : )4183-4911)  ( نيقوال االوؿ41)
االكسندر االوؿ وشيدت مدة حكمو قياـ حرب القـر . لممزيد ينظر : آالف بالمر ، موسوعة التاريخ 

( ، ترجمة سوسف فيصل السامر ويوسف دمحم أميف ، الجزء الثاني ،  4811-4198الحديث ) 
 . 414-419، ص 4881بغداد ، 

( : مدينة تقع عمى الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة كيوشو                           Nagasaki( ناكازاكي ) 49)
 (Kyu shu  فتحت ابوابيا لمتجارة الخارجية وكانت النافذة الوحيدة لمتجارة اليابانية خالؿ فترة )

 .  Schellinger , op , cit , P.612العزلة . لممزيد ينظر : 

(48)Evfimli patiatin  (4993-4993  القائد العاـ لسرب المحيط اليادؼ مف تشريف االوؿ )إلى  4911
 . لممزيد ينظر :   4911تموز 

Franz Edgar , Siebold's Involvement the friendship treaty between Japan and 
Russian affairs , vol . 6 , 2008 , p.112 . 

( : حرب قامت بيف االمبراطورية الروسية  Crimean war  ( : )4913-4913( حرب القـر ) 19)
واالمبراطورية العثمانية وكاف سبب قياميا االطماع الروسية عمى حساب االمبراطورية العثمانية 
 الضعيفة ال سيما في شبو جزيرة القـر وانتيت بيزيمة روسيا وتوقيع معاىدة باريس . لممزيد ينظر : 

- Arthur ponsonby , wars and treaties 1815,1914 , London , 1919 , pp.36-
38 . 

(21) Kowner , op. cit , p.2 . 
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"( ىو ضابط في البحرية االمريكية أوكمت لو  Mathew perry  ( : )4181-4919( ماثيو بيرؼ ) 11)
وكاف لو دور في الحرب  ميمة قيادة االسطوؿ االمريكي واإلشراؼ عمى شواطئ الساحل الغربي الفريقيا

 ( . لممزيد ينظر : 4919-4913المكسيكية )  –االمريكية 
- Kodansha , Encyclopedia of Japan , vol .6 , Tokyo , 1983 ,    p.177 . 

 . 14( حساـ عبد الغني ، المصدر السابق ، ص13)

(24) Rotem Kowner , Becoming an honorary civilized nation , Remaking Japanese 
military Image during the Russo – Japanese war , 1904-1905, the 
historian , volume 64 , Issue 1 , U.S.A , 2001 , p,19. 

 . 4( وليـ أشعيا ، المصدر السابق ، ص11)

(26)Sisemore , op. cit , p.3 .  
(27)George sansom , Ahistory of Japane 1615-1867 , Londone , 1963 , p . 228 . 
(28)Edwin . o. Reischauer , The Japanese , Tokyo , 1977 , p. 100 . 
(29)K. Asakawa , the Russo – Japanese conflict Its causes and Issues , New York 

, 1904 , p. 66 . 
بيدؼ تحديد  4911سنة ( : عقدت بيف روسيا والياباف  Tready of shimoda( معاىدة شيمودا ) 39)

( بما فييا  Etorofuالحدود بينيما حيث نصت عمى أف االراضي الواقعة جنوب جزيرة ايتوروفو ) 
الجزيرة نفسيا تخضع لمسيادة اليابانية بينما جميع الجزر التي تقع شماليا اعتبارًا مف جزيرة اوروبو ) 

Uruppu ليف فقد تـ االتفاؽ عمى عدـ اخضاعيا ( تخضع لمسيادة الروسية وأما بالنسبة لجزيرة سخا
 ألؼ مف الدولتيف واستمرار البمديف في التفاوض حوليا .

( ، مصر ،  1999-4889= أيماف عبد العاؿ عبد الغني ، السياسة الخارجية اليابانية في شرؽ آسيا ) 
 . 313، ص 1941

، مجمة دراسات  4848-4981 ( مشتاؽ ماؿ هللا قاسـ ، موقف روسيا مف التدخل الياباني في الصيف34)
 .  19، ص 1941( آذار ،  41إيرانية ، العدد ) 

(32)Kowner , Historical dictionary of the Russo – Japanese war ,             pp. 2-3 
. 

( : وىي جزيرة تقع بيف كوريا والياباف عمى طريق مائي حدودؼ ميـ اثناء  Tsushima( تسوشيما ) 33)
( في الشرؽ منيا ، والجزيرة مقسمة اجزاء شمالية  Ikiالحرب وىي ممر بيف جزر تسوشيما وأيكي ) 

 لمنقل بيف الياباف والطرؽ الرئيسية في آسيا . ةواجزاء جنوبية وىي بمثابة نقطة حيوي
- Kowner , Historical dictionary , pp. 394-395 . 
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)34( Lcdr Michael Berry , The Russo – Japanese war , How Russia created the 
instrument of their defeat , U.S.A , 2008 , p. 2 . 

 . 1( وليـ أشعيا ، المصدر السابق ، ص31)

عيد ميجي تولى الحكـ بعد ( عرؼ حكمو ب 4841-4939( : ىو امبراطور الياباف )  Meiji( ميجي ) 33)
نياء الياباف سياسة العزلة . لممزيد ينظر :  وفاة االمبراطور ) كوميو ( عرؼ عيده باإلصالحات وا 

- Kowner , Historical dictionary , p. 230 . 
(37)Kowner , Becoming on honorary civilized nation Remaking Japans military , p. 

19 . 
(38( Ropert porter , Japan , The rise of a modern power, London , 1919 , p. 159 . 

 . 19( مشتاؽ ماؿ هللا قاسـ ، المصدر السابق ، ص38)

(40) David James , The Rise and fall of Japanese Empire , London , 1952 , p.423 
. 

(41)Kenneth scott Latourette , The Development of Japan , London , 1920 , p.176  
 . 313( أيماف عبد العالـ عبد الغني ، المصدر السابق ، ص11)

(43) Berry , op. cit , p. 3 . 
(44) Elbert Johns , modern European history ( 1789-1973 ) , London , 1978 , 

p.120 . 
(45) Baron suyematsu , The Risen sun , London , 1905 , p.15 . 

 . 14مشتاؽ ماؿ هللا قاسـ ، المصدر السابق ، ص( 13)

(47) Malcolm . D. Kennedy , Ahistory of Japane , London , 1963 ,        p. 183 . 
(48) Suyematsu , op. cit , p. 14 . 
(49)Kowner , Historical dictionary , p. 4 .  
)50( Asakawa , Op. cit , p. 68 . 
(51) Berry , op. cit , p. 6. 

 .  11-14( مشتاؽ ماؿ هللا قاسـ ، المصدر السابق ، ص11)

(53)Sisemore , Op. cit , p.4 . 
( : حرب جرت بيف الصيف والياباف بسبب كوريا والتي  4981-4981اليابانية )  –( الحرب الصينية 11)

 كانت سببًا في التوسع الياباني . لممزيد ينظر :
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( أطروحة دكتوراه  4838-4981اليابانية )  –الصينية  أسماء صالح الديف صالح ، العالقات -
 . 18، ص 1993غير منشروه ، كمية التربية ) ابف رشد ( جامعة بغداد ، 

 . 411، ص 4819( جسترأ . بيف ، الشرؽ االقصى ، ترجمة حسيف الحوت ، مصر ، 11)

(56) Asakawa , op . cit , p.68 . 
(57)Stanley L. scott , The primary causes of Russo – Japanese war 1904-1905 , 

Kansas , 1933 , pp. 4-5 . 
(58) Story , op. cit , p. 128 . 

التي وضعت نياية لمحرب بيف  4181نيساف عاـ  41( شيمو مونسكي : وضعت ىذه المعاىدة في 18)
،  1بالمر ، المصدر السبابق ، ج الصيف والياباف والتي بدأت بسبب كوريا . لممزيد ينظر : آالف

 . 113ص

(60)Sisemore , op. cit , p.5 . 
(61( Scott , op. cit , p . 10 . 

-4941( ممدوح نصار وأحمد وىباف ، التاريخ الدبموماسي ) العالقات السياسية بيف القوػ الكبرػ ( 31)
 . 448-449، االسكندرية ) د. ت ( ، ص 4884

(63)Rober Forczyk , Russian Battleships Vs Japanese Battleships , yellow sea 
1904-1905 , 2009 p.1 , www.amazon.de/Russian Battleships . 

(64) Sisemor , op. cit , pp. 5-6 . 
(65) Kowner , Historical dictionary , p.5 . 
( 66 )William . R . Sprance , The Russo – Japanese war The Emergence of 

Japanese imperal power , Journal of military and strategic studies ,winter , 
2004 , voL . Issue 3 , p.7 . 

(67)Borton Hugh , Japanese modern century , New York , 1955 , p.  468 . 
(68) Kowner , Historical dictionary , p.5 . 
(69) Maxwell op. cit , p.3 . 
(70)kowner , Historical dictionary  , p.5 . 

 . 13( مشتاؽ ماؿ هللا قاسـ ، المصدر السابق ، ص14)

غراـ ( وكل ثالثة تايالت تساوؼ جنيو استرليني واحد  34( التابيل : وحدة وزف صينية قديمة يبمغ وزنيا ) 11)
 ( ذىب . 9.111وقيمتيا بالدوالر تقريبًا ) 

http://www.amazon.de/Russian
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،  1993( ، بغداد ،  4844-4134نورؼ عبد الحميد العاني ، تاريخ الصيف الحديث )  -
 . 31ص

(73) Asakawa , op . cit , p.83 . 
-4939)    ( أفراح دمحم عمي ، السياسة الخارجية لمياباف تجاه الواليات المتحدة واوربا في عيد ميجي11)

 . 411، ص 1949( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ،  4841

(75)Asakawa , op. cit , p.83 . 
(76)Frederic willam unger , Russia and Japan and complete history of the far East 

, Washington , 1904 , p.320 . 
(77) Berry , op. cit , p.7 . 
(78) Unger , op. cit , p. 320 . 
(79)Sprance , op . cit , p.7 . 
(80) Kowner , Historical dictionary , p. 6 . 
(81) Sprance , op. cit , p. 7 . 

( حركة المال كميف : وىي جمعية سرية والتي تعرؼ بػ ) جمعية القبضات المنسجة ( والمعروفة شعبيًا بػ ) 91)
 مص مف االجانب بسبب نشاطيـ التجارؼ في الصيف . لممزيد ينظر : البوكسر ( حاولت التخ

- Paul . H. Clements , The Boxer Rebellion ( Apolitical and diplomatic 
Review ) , New York , 1915 . 

 . 4، ص 1944النشأة والتاريخ ،  –االمريكية  –( عبد الكريـ صالح الحسف ، العالقات اليابانية 93)

 . 93اء صالح الديف صالح ، المصدر السابق ، ص( أسم91)

(85)Berry , op. cit , p.8 . 
(86)Sisemore , op. cit , p.7 . 
(87)Suyematsu , op. cit , p. 57 . 
(88)Kowner , Historical dictionary , p. 6 . 

 . 11( مشتاؽ ماؿ هللا قاسـ ، المصدر السابق ، ص98)

 . 439. بيف ، المصدر السابق ، ص ( جسترأ89)

(91) Scott , op. cit , p. 3 . 
والياباف بشأف كوريا والصيف مثل االولى وزير خارجيتيا النسدواف بينما مثل  –( تحالف عقد بيف بريطانيا 81)

 الثانية ىياتي تاداسو سفيرىا في لندف . لممزيد ينظر : 
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- C.l . Mowat , The new Cambridge modern History , Volume . XII , The 
shifting balance of world Forcec ( 1898-1945 ) , London , 1968 , p. 124 . 

(93)Kowner , Historical dictionary , pp. 6-7 . 
(94( Kowner , Histori dictionary , pp.7-9 . 

(81)Aleksei nikolaevich kuropatkin  (4919-4811  ضابط في الجيش الروسي خدـ كوزير )
اليابانية وكػ ضابطًا لمجيش المنشورؼ وخدـ في منطقة تركستاف  –لمحرب قبل الحرب الروسية 

 لممزيد ينظر :  4914إلى  4933العسكرية مف 
- Kowner , Historical dictionary , pp. 197-198 . 

(83)Evgenii Ivanovich Alexieff  (4913-4849  ضابط بحرؼ روسي ولد في سيفا ستبوؿ مف )
 أصبح نائبًا لمقيصر في الشرؽ االوسط . لممزيد ينظر : 4893عائمة لضابط عسكرؼ وفي آب 

- Kowner , Historical dictionary , p.32 . 
(97)W.D. Bird , Lectures on the Strategy of the Russo – Japanese war , London , 

1904 , pp. 12-13 . 
 4891-4891اليابانية  –( أحمد مرؼ البنداوؼ ، موقف الواليات المتحدة االمريكية مف الحرب الروسية 89)

 .  http://www.beladitoday.comعمى الموقع :  1-4، ص

(99( Kowner , Historical dictionary , p.7 . 
( 100 ) W.G. Beasley , the modern history of Japan , New York , 1963 ,                 

p. 171 . 
"( وزير الخارجية و )  Komura( رئيس الوزراء و )  Kastsura( أعضاء المجمس الياباني ىـ ) 494)

Messrs terau chi   ( وزير الدفاع )"Yamamto  وزير البحرية ، أما أعضاء مجمس الممؾ )
 ( . Oyama , Inon , matsukato , Itoالخاص ىـ ) 

- Asakawa , op. cit , pp.296-297 . 
(102) Asakawa , op . cit , pp. 296-297 . 
(103)unger , op. cit , p.334 . 
(104)Berry , op. cit , p.10 . 

(491)Jutaro komura  (4911-4844  رجل دولة ياباني خدـ كوزير خارجية خالؿ الحرب الروسية )– 
 اليابانية ورئيس المفاوضيف في معاىدة السالـ في بورتسموث .           لممزيد ينظر :

- Kowner , Historical dictionary , pp. 187-188 . 

http://www.beladitoday.com/
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(493)Shinchiro kurino  (4914-4831 دبموماسي ياباني خدـ كسفير )  في روسيا قبل الحرب الروسية
اليابانية ومفاوض في معاىدة السالـ في بروتسموث ولد مف عائمة الساموراؼ في مدينة )  –

Fukuoka  لممزيد ينظر :  4994( ودخل في الخدمة في وزارة الخارجية سنة . 
- Kowner , Historical dictionary , p. 197 . 

(107) Asakawa , op. cit , pp. 296-297 . 
(108)Scott , op. cit , p.4 . 
)109( Sisemore , op. cit , p. 8 . 
( 110 )Dmitri .B. Pavlov , The Russian shanghai service In korea 1904-1905 , 

Moscow , 2003 , p.3 . 
(444)Vladimir nikolavich Lamsdorff  (4911-4891  دبموماسي روسي ورجل دولة خدـ كوزير )"

اليابانية ولد في مدينة سانت بطرسبورغ وبدأ في وزارة الخارجية  –خارجية خالؿ الحرب الروسية 
 سنة ( . لممزيد ينظر : 19وبقي فييا ) 4933سنة 

- Kowner , Historical dictionary , pp. 200-201 . 
(112)The war in the far east 1904-1905 , By the military correspondent of the time 

, New York , 1905 , p. 7 . 
(113) unger , op. cit , p. 334 . 
)114( Asakawa , op. cit , p. 307 . 
(115) Beasly , op. cit , p. 171 . 
(116) H.W. Wilson , Japans fight from freedom , the story of the war between 

Russian and Japan , Vol.1 , London , 1904, pp. 67-68 . 
(117)Asakawa , op . cit , p. 310 . 
(118( Wilson , op . cit , p. 69 . 
)119( Suyematsu , op. cit , p.93 . 

(419)Taro katsura  (4911-4843  رجل دولة ياباني وضابط في الجيش خدـ كرئيس وزراء خالؿ )
( وقاتل ضد قوات  yamaguchi( ) االف  Choshuانية  ولد في ) الياب –الحرب الروسية 

 ( . لممزيد ينظر : Boshinالشوغف في حرب ) 
- Kowner , Historical dictionary , p. 179 . 

(121) Kowner ,Ibid , p. 8 . 
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(411)Kencho suematsu  (4911-4819  رجل دولة ياباني ودبموماسي خدـ كمبعوث في اوروبا )
( ودخل إلى الخدمة في  Fukuokaاليابانية ولد مف عائمة ساموراؼ في )  –الروسية  خالؿ الحرب

 وأرسل إلى أنكمترا . لممزيد ينظر :  4919وزارة الخارجية سنة 
- Kowner , Historical dictionary , pp. 361-362 . 

(413)Kentaro Kaneko  (4913-4811  رجل دولة ياباني ودبموماسي خدـ كسفير في واشنطف : )
( .  Fukuokaاليابانية ولد مف عائمة الساموراؼ في مدينة            )  –خالؿ الحرب الروسية 

 لممزيد ينظر :
- Kowner , Historical dictionary , pp. 174-175 . 

(124( Kowner , Becoming an honorary civilized nation , p. 21 . 
(125)Kowner , Historical dictionary , p. 9 . 
(126)Suyematsu , op. cit , p. 94 . 
(127)Asakawa , op. cit , p. 337 . 
)128( Asakawa , op. cit , p.340 . 
(129)Berry , op. cit , pp. 11-13 . 
(130)unger , op . cit , p. 118 . 
(131)Beasley , op . cit , p.165 . 
)132( sisemore , op. cit , p. 9 . 

(433)Gonnohyoe yamato  (4911-4833  ضابط بحرؼ ياباني ورجل دولة خدـ كوزير حرب )
-4989اليابانية وقائد في البحرية االمبراطورية اليابانية مف  –لمبحرية خالؿ الحرب الروسية 

.  4933في                 عاـ  Satsumaوقاتل البريطانيوف خالؿ قصفيـ لمدينة  4819
 لممزيد ينظر : 

- Kowner , Historical dictionary , pp. 427-428 . 
(134)Froczyk , op. cit , p.3 . 
(135) Berry , op. cit , p.15 . 
(136)Ibid   .  

(137) The military correspondent of the time , p.7 . 
(138) Sisemore , op. cit , p.9 . 
(139)Suyematsu , op . cit , p. 99 . 
(140)Froczyk , op. cit , pp. 3-4 . 
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(141) Suyematsu , op. cit , p.100 . 
(142)Asakawa , op. cit , p.340 . 
(143) Suyematsu , op. cit , p. 100 . 
144(144) Suyematsu , op. cit , p. 100 . 
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 المالحق

 (1خرٌطة رلم )

 تمثل الشرق االلصى

 

 H.a.clement , The Story , of , Modern Euro From 1870 to the Presentالمصدر : 
day , London , 1965 , p . 83 
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 (1-1ملحك رلم )

 ٌمثل عمد اٌجار بورث آرثر

 Htpp://www.jstor.og/stble/221070المصدر : 
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 ٌمثل عمد اٌجار بورث آرثر

 Htpp://www.jstor.og/stble/221078المصدر : 
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 ٌمثل عمد اٌجار بورث آرثر

 Htpp://www.jstor.og/stble/221078المصدر : 
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 (1-2) رلم ملحك

 منشورٌا حول الصٌنً - الروسً االتفاق ٌمثل

 Htpp://www.jstor.og/stble/221078:  المصدر
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 (2-2) رلم ملحك

 منشورٌا حول الصٌنً - الروسً االتفاق ٌمثل
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 (3-2) رلم ملحك

 منشورٌا حول الصٌنً - الروسً االتفاق ٌمثل
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 (1-3) رلم ملحك

 1984/عام والصٌنً الٌابانً االسطول ٌمثل

     pp. 119 .Fed . Jane, the imperial Japanese Now , London , 1904 ,-120  :  المصدر
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 (1-3ممحق رقـ )

 4981االسطوؿ الياباني والصيني عاـ/يمثل 
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 (1-4ملحك رلم )

 (1893-1911ٌمثل االسطول الٌابانً )

  Nicolas klado , the  battle of the sea of japan , london , 1906 , pp . 295-296المصدر : 

 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 1027( كانون االول)

 

)111 ) 

 

                                                                                                                                                                 

 

 (1-1ممحق رقـ )

 (4893-4911يمثل االسطوؿ الياباني )

 

 



 

 

 االطماع الروسية يف الشرق االقصى
 د. حسني محاد عبد

 

)111 ) 

 

                                                                                                                                                                 

 

 (1ممحق رقـ )

 (4893-4913االسطوؿ الروسي ) سرب المحيط اليادؼ األوؿ والثاني يمثل 

 kald , op , cit , p . 291-294المصدر : 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 1027( كانون االول)

 

)111 ) 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 (4-1ممحق رقـ )

 (4893-4913يمثل االسطوؿ الروسي ) سرب المحيط اليادؼ األوؿ والثاني 

 kald , op . cit , p . 291-294المصدر : 



 

 

 االطماع الروسية يف الشرق االقصى
 د. حسني محاد عبد

 

)111 ) 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 (2-5ملحك رلم )

 (1893-1913الروسً ) سرب المحٌط الهادي األول والثانً ٌمثل االسطول 

 

 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 1027( كانون االول)

 

)116 ) 

 

                                                                                                                                                                 

 

 (3-5ملحك رلم )

 (1893-1913ٌمثل االسطول الروسً ) سرب المحٌط الهادي األول والثانً 

 

 

 


