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 :الممخص
ُيعد التغمغل ظاىرة من الظواىر المؤثرة التي تنتيجيا الدولة لتحقيق مآرب 
سياسة خاصة، بإظيار القوة والمحافظة عمى سياسة التوازن مع الدول 
األخرى، وتأمين مستمزمات األمن القومي، فضاًل عن دواعي إقتصادية 

معينة، وذلك ما انطبق عمى العالقات تميَّد لمحصول عمى مكاسب 
 الصينية أثناء مدة البحث..–األمريكية 

ن كان باختصار ، عمى المراحل  ييدف ىذا البحث إلى إلقاء الضوء ، وا 
 ٜٔٚٔاألولى لمتسمل األمريكي إلى الصين. وتمتد فترة الدراسة من عام 

ألولى ، حيث يمثل التاريخ األول المحاوالت الرسمية ا ٜ٘ٛٔإلى عام 
لذلك التسمل ، خاصة بعد أن أصدر الكونجرس األمريكي قراًرا بتخفيض 

ٝ عمى البضائع المستوردة من الصين دون ٓٔالرسوم الجمركية بنسبة 
استثناء. ؛ بينما يمثل التأريخ الثاني دور الدبموماسية األمريكية في التوسط 

 .ٜ٘ٛٔفي إنياء الحرب اليابانية الصينية عام 
ث إلى محورين رئيسيين. يتناول األول بدايات التسمل األمريكي ينقسم البح

، بينما يتناول المحور الثاني تعزيز النفوذ  ٕٗٛٔإلى الصين حتى عام 
( من خالل إبرام عدد من المعاىدات ٜ٘ٛٔ-ٕٗٛٔاألمريكي في الصين )

مع الحكومة الصينية ، تمك المعاىدات التي عززت التسمل األمريكي في 
 رق اسيا. بشكل عام ، والصين بشكل خاصالصين. ش
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Abstract: 

Infiltration is one of the influential  methods that a state 

follows to achieve the goals of its personal policy to 

demonstrate its powers, maintain a balance with other 

countries, and secure the requirements of its national 

security as well as economic reasons that pave the way 

for obtaining certain benefits. This method was applied 

to US-Chinese relations during the research period. 

    This research aims to shed light, albeit in a nutshell, 

on the early stages of the American infiltration into 

China. The study period extends from 1791 to 1895, as 

the first date represents the first official attempts of that 

infiltration, especially after the American Congress 

issued a decision to reduce customs duties by 10% on 

imported goods from China without exception. ; While 

the second historiography represented the role of 

American diplomacy in mediating the end of the 

Japanese-Chinese war in 1895                                . 

    The research is divided into two main axes. The first 

deals with the beginnings of the American infiltration 

into China until 1842, while the second axis deals with 

strengthening the American influence in China (1842-

1895) by concluding a number of treaties with the 

Chinese government, those treaties that consolidated 

American infiltration in East Asia. In general, and China 

in particular. 
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 المقدمة:
التغمغل ظاىرة من الظواىر المؤثرة التي تنتيجيا الدولة لتحقيق مآرب سياسة خاصة،  ُيعد

بإظياااار القاااوة والمحافظاااة عماااى سياساااة التاااوازن ماااع الااادول األخااارى، وتاااأمين مساااتمزمات األمااان 
ينااة، وذلااك مااا انطبااق القااومي، فضاااًل عاان دواعااي إقتصااادية تميَّااد لمحصااول عمااى مكاسااب مع

 الصينية أثناء مدة البحث.–ة عمى العالقات األمريكي
مشاااكمة البحاااث: تتّصااادى مشاااكمة البحاااث إلاااى اساااتبيان طبيعاااة مكاناااة الصاااين فاااي خضااام 
لااى أي ماادى أثاار التغمغاال األمريكااي فااي الصااين عمااى سياسااتيا الخارجيااة   النزاعااات الدوليااة  وا 

و تااأثير ومااا ىااي األساااليب التااي اتبعتيااا ايدارة األمريكيااة حيااال الصااين فااي تمااك الماادة  ومااا ىاا
 الصينية  –االوضاع السياسية واالقتصادية وانعكاساتيا عمى العالقات االمريكية 

أىمية البحث: تّكمن أىمية البحث في التعرف عمى دوافع االىتمام االمريكي تجاه منطاة  
الشرق االقصى عامة والصين خاصة، الّسيما بعد ظيور اليابان كقوة في القرن التاساع عشار، 

قااادرة لماادخول فااي مياادان المنافسااة االسااتعمارية مااع الاادول الغربيااة فااي منطقااة  والتااي اصاابحت
، فقد مثال ٜ٘ٛٔ -ٜٔٚٔالشرق االقصى والمحيط اليادي، إذ حددت مدة الدراسة بين عامي 

التاااريخ االول البدايااة الرساامية لمتغمغاال األمركااي فااي الصااين بعااد اصاادار الكااونغرس االمريكااي 
% عمى البضائع المستوردة من الصين دون استثناء، ٓٔكية بنسبة قرارًا  بتخفيض رسوم الكمر 

 –في حاين مثال التاأريخ الثااني دور الدبموماساية األمريكياة فاي التوساط ألنيااء الحارب اليابانياة 
 .ٜ٘ٛٔالصينية عام 

منيجية البحث: قسم البحث إلى محورين رئيسيين، تطرق األول بواكير التغمغل االمريكاي 
، بينمااا تناااول المحااور الثاااني تعزيااز النفااوذ األمريكااي فااي الصااين ٕٗٛٔام فااي الصااين حتااى عاا

( عااااان طرياااااق ابااااارام عااااادد مااااان المعاىااااادات ماااااع الحكوماااااة الصاااااينية، تماااااك ٜ٘ٛٔ – ٕٗٛٔ)
المعاىدات التي رسخت التغمغل االمريكي في شرق اسيا عاماًة والصاين عماى وجاو التحدياد، إذ 

 .والعربية والمترجمة اعتمد البحث عمى عدد من المصادر األجنبية
 : 1842 -1791أواًل : بواكير التغمغل األمريكي في الصين 
حتاى أواخار النصااف  الصاينية عماى الجاناب االقتصاادي -تركازْت العالقاات األمريكياة 
، اسااااتخدمت ايدارة األمريكيااااة التجااااارة أداة لسياساااااتيا إزاء (ٔ)األول ماااان القاااارن التاسااااع عشااااار 

السااااااحة الصاااااينية متاااااأخرة بشاااااكل عاااااام، مقارناااااة بالااااادول األوربياااااة ، إذ أنياااااا دخمااااات (ٕ)الصاااااين
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، وثمة عدة أسباب وقفت عائقا أمام نمو تجارتيا مع الصين، منيا الحاجاة إلاى رأس (ٖ)األخرى
الماااال واالفتقاااار إلاااى سااامع تجارياااة مناسااابة، والحاجاااة إلاااى أساااطول بحاااري قاااوي لموصاااول إلاااى 

لدعم الحكومي كما ىاو الحاال فاي بريطانياا، إذ ، فضاًل عن ذلك ضعف ا (ٗ)السواحل اآلسيوية
اسااتحوذت الصااين عمااى مكانااة ميمااة ماان وبااالر م ماان ذلاك ، (٘)أن دعام الحكومااة لتجارتيااا قااائم
 .(ٙ)قبل ايدارة األمريكية حينذاك

وبيذا الصدد، بدأت التجارة بين أمريكا والصين عندما قام بحاار شااب مان مديناة بوساطن 
ماااع القبطاااان البريطااااني  ٖٚٚٔبايبحاااار عاااام  (John Ledyard)األمريكياااة جاااون لاااديارد 

وكاان البحاارة البريطاانيون يومياا يبحارون جنوباا ويمتفاون حاول (James Cook) جيمس َكوك 
القاااارة األمريكياااة الجنوبياااة عبااار مضااايق مااااجالن ليصاااموا إلاااى الشاااواط  الغربياااة مااان القاااارتين 

ن، وبعااد عاادة أعااوام وصاال ىااؤالء إلااى جاازر األمااريكتين، بقصااد صاايد الساامك، والّساايما الحيتااا
في المحيط  اليادي، وأخيرا وصموا إلى شاواط  الصاين ، وفاي أحادى تماك  (Hawaii)ىاواي 

الرحالت صادف أن بادل البحار لديارد بعض أماواس جياب وقالئاد وخارز رخيصاة كانات معاو 
وصل وسفينتو عاام  بجمود فرو حيوانات من أحد الينود الحمر عمى شواط  كندا الغربية، ولما

إلى  بعاض مادن الصاين الشااطئية ذىال لماثمن الاذي دفعاو أحاد التجاار الصاينيين لتماك  ٔٛٚٔ
الجمااود. لااذا، قاارر فااي ان يسااتثمر تمااك التجااارة عمااى نطاااق واسااع عناادما يعااود إلااى بااالده، عاان 
طريااق أرسااال ساافن أمريكيااة خصيصااًا لتصاادير الفاارو ماان أمريكااا وبيعيااا ألىاال الصااين كونيااا 

رة مربحة، في الوقت نفسو، تعود السفن وىي محممة بأشياء ثمينة ومر وب فييا في أمريكاا تجا
 .(ٚ)كالشاي والحرير والخزف و يره

وعقاااب عودتاااو مااان تماااك الرحماااة بعاااد عاااام عااارض لاااديارد الفكااارة عماااى بعاااض التجاااار فاااي  
 ( Robert Mores)بوسااطن، وتمكاان أخياارا ماان إقناااع تاااجر ييااودي ياادعى روباارت مااوريس

ساافينة إلااى الصااين فكاناات أولااى الساافن التجاريااة  ٗٛٚٔلااذي ارساال فااي األول ماان  ب عااام ،ا
، وتمكناات ماان الوصااول إلااى المدينااة الساااحل كااانتون )  (ٛ)األمريكيااة التااي أبحاارت إلااى الصااين

، وسااجل ٗٛٚٔاىاام الماادن التجاريااة جنااوب الصااين( فااي الثااامن والعشاارين ماان  ب ماان العااام 
رة األمريكية مع الصين وعادت تمك السفينة إلى نيويورك فاي العاام وصوليا أوائل مظاىر التجا

وىاااي محمماااة بالشااااي والحدياااد الخاااام والتوابااال واألواناااي الخزفياااة، وكانااات تماااك بااادايات  ٘ٛٚٔ
 . (ٜ)التغمغل األمريكي في الصين
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 (Cohong) ، أسساات الحكومااة الصااينية نقابااة الكوىااون فااي ضااوء الُمعطيااات 
(ٔٓ) ،

، ٛٛٚٔلتجنااب الصاادام بااين األجانااب والصااينيين، ولاام تطبااق فكاارة لااديارد تمامااًا إال فااي العااام 
سافينة (Josef Barrel) وكاان ذلاك عنادما أرسال تااجر مان مديناة بوساطن ىاو جوزياف باارل 

عمااااى نياااا  مااااا اقتاااارح لااااديارد وكاناااات الساااافينة قااااد حمماااات معيااااا عاااادد ماااان التجااااار والمبشاااارين 
التبااادل التجاااري مااع الصااين، إال أنياام اصااطدموا بااالنفوذ البريطاااني األمااريكيين، بياادف تشااجيع 

داخاااال الصااااين، فضاااااًل عاااان ضاااارورة أداء التجااااار والساااافراء األجانااااب العاااااممين داخاااال الصااااين  
(kowtowمراسيم ُتعرف با الكاوتاو 

، مع ذلك سرعان ما تطورت التجارة مع الصين، إذ (ٔٔ) ( 
ممااا ادى إلااى انزعاااج البريطااانيون النياام اصاابحوا  ساااعدت عمااى انتعاااش االقتصاااد األمريكااي،

 .(ٕٔ)أكبر منافس ليم فييا
تفاعمت كثير من المتغيرات وحالت دون ارتقاء عالقة الواليات المتحدة بالصين إلاى  فااق 
أرحااااااب الن الواليااااااات المتحاااااادة كاناااااات منشااااااغمة فااااااي بناءىااااااا دولتيااااااا الحديثااااااة عقااااااب حاااااارب 

ن الصاين كانات مجااال لمتناافس فيماا باين القاوى (، فضال عان ذلاك أٖٛٚٔ-ٚٚٚٔاالستقالل)
التقميديااااة بريطانيااااا، فرنسااااا، ىولناااادا، والبرتغااااال، التااااي عرقماااات التغمغاااال األمريكااااي فااااي المحاااايط 

، ٜٛٚٔ، ثااام قامااات ايدارة األمريكياااة فاااي العاااام  (ٖٔ)الياااادي، وبضااامنو التوساااع نحاااو الصاااين
ميناااء كااانتون فااي الصااين وىااي بإرسااال ثماااني عشاارة ساافينة أمريكيااة إلااى الصااين ووصاامت إلااى 

 . (ٗٔ)محممة بالقطن والقمح
(Congress) وألجل دعام ذلاك التوجاو ماع الصاين أصادر الكاونغرس

، فاي الراباع مان ( ٘ٔ)
%  من الرسوم المفروضاة عماى البضاائع ٓٔقانونًا نص عمى تخفيض  ٜٔٚٔتموز في العام 

ساااتثناء ، وكاااذلك تخفااايض المساااتوردة عماااى ماااتن السااافن األمريكياااة القادماااة مااان الصاااين دون ا
الرسوم المفروضاة عماى الشااي إلاى النصاف، لاذا، شاجع ذلاك القاانون فاي بنااء أساطول تجااري 
كبيااار، وعمياااو، احتمااات الوالياااات المتحااادة األمريكياااة مااان حياااث حجااام الصاااادرات والاااواردات ماااع 

 . (ٙٔ)الصين المرتبة الثانية بعد بريطانيا 
ىااا فااي الشاارق األقصااى عااام، إذ باشاارت حكومتيااا سااعْت ايدارة األمريكيااة الااى تعزيااز نفوذ

بتكوين نظام سياسي مستقل ارتبط بعناصر وقوى اقتصادية واجتماعية لتحقيق نفوذىا بالاداخل 
والخااااارج ، فعمماااات ايدارة األمريكيااااة مااااع التجااااار لتحقيااااق المصااااالح األمريكيااااة  خااااذين بنظاااار 

أصاااارَّ نااااواب وشاااايوخ  ٖٜٚٔعااااام  االعتبااااار القاااادرات االقتصااااادية والعسااااكرية األمريكيااااة، ففااااي
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فرجينيا وكاليفورنيا في مناقشات الكونغرس األمريكي عمى الدور الذي يجب عمى حكاومتيم أن 
تؤديااو داخاال  مااار المنافسااة الصااينية ألنياام رأوا أن الصااين ممكاان أن تفااتح مياادان عماال جديااد 

 . (ٚٔ)أمام النشاط االقتصادي األمريكي
لنواب والشايوخ دراساة مستفيضاة حاول عاادة مشااريع تجارياة وبناًء عمى ذلك، قدموا ىوالء ا

بايمكااان تنفيااذىا مااع الصااين ، ماان بينيااا إنشاااء وكاااالت تجاريااة فااي الصااين ميمتيااا ايشااراف 
نشاء مراكز بحثياة لمواكباة تطاور التجاارة األمريكياة فاي الشارق األقصاى  عمى التجارة ىناك ، وا 

رس عماااى تقاااديم معوناااة مالياااة لتنفياااذ تماااك عاماااة وفاااي الصاااين خاصاااة ، وعمياااو صاااادق الكاااونغ
المشاااريع قاادرت بحااوالي ثالثااة ماليااين دوالر، ولغاارض تخطااي العقبااة المالحيااة بوجااو المشاااريع 
األمريكية ، وافق الكونغرس عمى  إنشاء خط مالحاي مان ساان فرانسيساكو إلاى شانغياي ، ماع 

 .( ٛٔ)محطة استراحة في جزر ىاواي
ايدارة األمريكيااة فااي المياادان التجاااري جاااء متوافقااًا مااع ال شااك، إن النجاااح الااذي حققتااو 

تطمعاااات الساساااة األماااريكيين نحاااو النفاااوذ السياساااي، وباااالر م مااان الخالفاااات التاااي تعااااني منياااا 
مان  (ٜٔ)(George Washingtonجاورج واشانطن ) الحكوماة، وكاان الارئيس األمريكاي  ناذاك

قصاااااى أرضاااااًا لتحقياااااق األحاااااالم مناصاااااري سياساااااة التوساااااع التجااااااري ، إذ رأى فاااااي الشااااارق األ
 . (ٕٓ)األمريكية

في  ضون ذلاك، عمماْت ايدارة األمريكياة ماع التجاار لتحقياق المصاالح األمريكياة  خاذين 
باالعتباااار القاااادرات االقتصااااادية والعسااااكرية األمريكيااااة ، وبااادأوا بالشااااروع بالعماااال التجاااااري فااااي 

ت ايدارة األمريكيااة الظااروف الدوليااة المناااطق البعياادة عاان الساايطرة األوربيااة المباشاارة ، فاسااتغم
لذا، قاررت أن تبناي أساطواًل بحرياًا ضاخمًا  (ٕٔ)منيا انشغال الدول االوربية با)الحرب النابميونية(

وتستحوذ عمى مستعمرات وقواعد بحرية، وأن تسعى لبقااء األساواق البعيادة مفتوحاة أمامياا وأن 
الّسااايما أن الساسااااة األمريكياااون أدركااااوا أن تااادخل بكامااال إمكانياتيااااا لمنافساااة القااااوى األوربياااة، 

التغمغل في الصين سيوفر ليم المواد األولية الرخيصة لصاناعتيم مان جياة، وضامان األساواق 
 . (ٕٕ)لتصريف منتوجات تمك الصناعات من جية اخرى 

نتيجة ذلك، بدأت تزدىار التجاارة األمريكياة فاي الصاين بشاكل كبيار فوصامت أربااح ماالك 
 – ٜ٘ٚٔي األمريكاااي إلاااى إثناااان وثالثاااون ممياااون دوالر سااانويًا باااين عاااامي )األساااطول التجاااار 

( ، إذ كانت السفن األمريكية تنقل الشاي والحرير والتوابل واألواني الخزفية مان الصاين ٔٓٛٔ
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إلاى  ٜٛٚٔ( طناًا عاام ٖٜٛ,ٖٕٔ، وكان ذلك مصاحبا الرتفاع حمولة السفن األمريكياة مان )
وكاناات  ٘ٓٛٔمميااون طاان فااي العااام  ٖٓٔثاام إلااى حااوالي  ٔٓٛٔ( طنااًا فااي العااام ٜٔ.ٜٔٛ)

 .  (ٖٕ)الصين تشتري معظم الفرو والقطن منيا
ويبااادو أن التوساااع التجاااااري الاااذي حققتااااو الااادول األوربيااااة التاااي ساااابقتيا الوالياااات المتحاااادة 
األمريكياااة فاااي مجاااال المنافساااة التجارياااة فاااي الصاااين، لااام يكااان عماااى المساااتوى المطماااوب، ألن 

لبة عمى ذلك النشاط أنو من جاناب واحاد، إذ يشاتري التجاار األمريكياون واألوربياون الصفة الغا
مقاااااادير ضاااااخمة مااااان الحريااااار والشااااااي والتوابااااال والسااااامع األخاااااارى وال يبيعاااااون مقابااااال ذلاااااك إال 

( ، لصااالح الصااين دائمااًا، ولكاان Balance of Trade، فكااان المياازان التجاااري )(ٕٗ)القمياال
، فساعوا األفياون ومعيم البريطانيون سمعة أربح ليم أال ىي ماادة سرعان ما اكتشف األمريكيون
، فكان األمريكيون يأتون بو من الدولة العثمانية إلى الصين (ٕ٘)الى موازنة ميزانيم التجاري بيا

، والرحماة كانات طويماة ، أي أنياا تختارق البحار المتوساط والمحايط األطمساي وتصال إلااى رأس 
الياادي وصاوال إلاى بحار الصاين الجناوبي ولام يسابب الطرياق الطويال الرجاء الصالح والمحايط 

( دوالر مقابال كال دوالر ينفقونااو ٘-ٗعبئاًا عماى التجاار األمريكااان ألنيام كاانوا يحصامون ماان )
لشارائو، األمار الاذي أدى إلاى زياادة تجارتياا وقياام التجاار األماريكيين بإنشااء ساوق تجارياة ليام 

 .(ٕٙ)في الصين
وصاامت أول ساافينة أمريكيااة تحماال األفيااون إلااى الصااين وأسااميا  ٙٓٛٔ وفااي مطمااع العااام

تحمااال عماااى ظيرىاااا ثاااالث وخمساااون صاااندوقًا مااان األفياااون ، بعاااد أن كااااان  (Entau)اينتااااو 
األمريكياااون ساااابقا يبيعوناااو فاااي الطرياااق أماااا فاااي اليناااد أو فاااي جااازر اليناااد الشااارقية )اندونيسااايا 

مان تماك التجاارة نحاو  ٕٔٛٔألمريكياة فاي العاام حاليا(، لذا، وصامت حصاة الوالياات المتحادة ا
تعرضاات الساافينة األمريكيااة  ٕٕٛٔنصاف نساابة الصااادرات األمريكيااة إلااى الصاين، وفااي العااام 

الحامماة لماادة األفياون لمشاكمة أثارت تاأثيرًا كبيارًا فاي ساير العالقاات الدولياة ،  (Emily)إميمي 
ي، وأقااام أحااد بحارتيااا وأساامو فرنساايس فبينمااا كاناات تمااك الساافن تبحاار فااي مرفااأ كااانتون الصااين

بالتعرض إلى امرأة صينية كانت تسير في مركبيا إلى جاناب  (FrancecTyranova)تيرانوفا
سااافينتو ، فقتمياااا ورماىاااا فاااي البحااار، وعماااى أثااار ذلاااك خرجااات تظااااىرات كبااارى ضاااد األمريكاااان 

القبطاان األمريكاي وطالبت السمطات الصينية فاي المرفاأ بتساميمو ليام وبعاد مماطماة طويماة ماع 
وتيدياااد السااامطات بعااادم التعامااال ماااع تماااك السااافينة وماااع  (John Odenal) جاااون اودنااال 
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، نتيجاة ذلاك، طالاب (ٕٚ)األمريكيين إجماال ، تم تسميم القاتل وأعدم مان قبال السامطات الصاينية
الكونغرس الكونكرس األمريكي بفرض ما يسامى )الحصاانة القضاائية( لمواطنيياا فاي الخاارج ، 

ذلك يعني إناو إذ أجارم أمريكاي فاي بماد مثال الصاين وجاب رفاض تساميمو لمسامطات المحمياة ؛ و 
بل تسميمو لممعتماد األمريكاي ىنااك حتاى ياتم إعادتاو إلاى أمريكاا ومحاكمتاو فيياا وباالطبع فياذه 

 .( ٕٛ)أىانة ال يقبل بيا أحد
لصااين ماان قباال، ، احاادثت تجااارة األفيااون وضااعًا اجتماعيااًا وأخالقيااا لاام تعرفااو اإزاء ذلااك 

وشااارخًا اقتصااااديًا قاااادت إلاااى انيياااار شاااامل لمؤسساااات الدولاااة وأجيزتياااا ، مماااا دفاااع الحكوماااة 
الصاااينية لمتصااادي لاااذلك السااارطان ووقاااف انتشااااره بكااال السااابل، فقاااد كانااات الااادوافع االقتصاااادية 
فضاًل عن االجتماعية قد شكمت أىم بواعث الحكومة عمى التحرك، ومان ذلاك تسارب مصاادر 

الصينية من المعادن النفيسة الذىب والفضة، إذ ال يباع األفيون ِإالَّ بالاذىب أو سابائك الصين 
الفضة وذلك يؤثر في الوضاع االقتصاادي الصايني ، وأدى األفياون كاذلك إلاى ركاود اقتصاادي 
لم تشيده الصاين مان قبال، فقاد أضاحى الموظفاون يادفعون ثماث أجاورىم لشارائو مفضامينو عماى 

ائميم ، وىااذا يعنااي انتشااار أمااراض اجتماعيااة مثاال الساارقة والتحماال الخمقااي حاجااات أساسااية لعااو 
 .(ٜٕ) وشيوع الرذيمة الجنسية والتي حاربتيا الكنفوشيو بال ىوادة

عمى أثر ذلك، بدا واضحًا انزعااج الحكوماة الصاينية كثيارا مان ذلاك التادفق الساريع لتجاارة 
ى القااارارات الحكومياااة بمناااع تجارتاااو األفياااون ومااان ظااااىرة إدماااان الصاااينيين عم اااو ، وعااادم جااادو 

صاادر قاارار بتجااريم تجااارة األفيااون واقتاارن صاادوره بتعيااين مسااؤول  ٖٛٛٔوتعاطيااو، ففااي العااام 
نائباا لممبراطاور فاي كاانتون، الاذي أقسام  (Line- Tse- Hisu)صايني ىاو لاين تساي ىساو 

م ماان مااادة عمااى أن يضااع حاادا لتمااك المسااألة ، فطمااب ماان التجااار األجانااب تسااميم مااا بعياادتي
األفيون التي بمغت مميون كيماو  ارام ، نصافيا كانات تعاود لمتجاار األماريكيين والنصاف اآلخار 

 ٜٖٛٔلمتجاااار البريطاااانيين وأرسااال التجاااار األمريكياااون فاااي الساااادس والعشااارين مااان أياااار عاااام 
رسالة إلى الكونكرس األمريكي طالبوا فيياا حكاومتيم باأن تسارع بعمال ماا بوساعيا ماع بريطانياا 
بالضغط عماى حكوماة الصاين مان أجال الساماح لمتجاار األجاناب بحرياة تجاارة األفياون فاي أي 

 . (ٖٓ)ميناء من موان  الصين
، وبعد أن استولى لين تسي ىساو عماى األفياون أقاام  ٜٖٛٔوفي الثالث من حزيران عام 

و ومااع احتفااال حضااره عادد كبياار مان الصااينيين، وقااام بإضارام النااار فاي األفيااون المساتولي عمياا
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-ٜٖٛٔ Opium War)اشااتعالو اشااتعل فتياال الحاارب التااي عرفاات بحاارب األفيااون األولااى )
نتيجاااة ذلاااك، أرسااامت ايدارة األمريكياااة أساااطول لممشااااركة فاااي تماااك الحااارب بقياااادة  (31)ٕٗٛٔ

، وذلااااك يااادل بوضااااوح عماااى عمااااق المصاااالح التجاريااااة (Lorance Kerey)لاااورانس كياااري 
 .(ٕٖ)لمتعاون مع بريطانيا لحماية تمك المصالحاألمريكية في الصين واستعدادىا 

( فااي Nankingمعاىاادة )نااان ن  ُأجباارت الصااين عقااب ىزيمتيااا فااي الحاارب عمااى توقيااع 
، وعماى أثار تنفياذ بناود الُمعاىادة تمخاص عنياا نتاائ  (ٖٖ)ٕٗٛٔالتاسع والعشرين مان  ب عاام 

 منيا:وخيمة أثرت بكشل ُمباشر عمى النظام السياسي الصيني 
ت تمااااك المعاىاااادة القاعاااادة األساااااس فااااي طبيعااااة العالقااااات الدوليااااة التااااي تحكماااات مثماااا -ٔ

 بالصين طيمة مئة عام.
قضاااات تمااااك المعاىاااادة عمااااى عزلااااة الصااااين، وأجبرتيااااا عمااااى فتحاااات موانئيااااا لمتبااااادل  -ٕ

 االقتصادي مع البمدان الغربية .
سافينة حربياة  كانت بداية لمتغمغل االمريكي واألوربي عمى الصين ، إذ تقرر أن ترسو -ٖ

في كل ميناء من الموان  المفتوحة أمام التجارة العالمية، وفتحت الباب أمام الدول األخرى إلى 
 عقد معاىدات مع الجانب الصيني.

ضااااامنت الساااااماح لمتجاااااار األجاناااااب باااااالمكوث وبنااااااء مجمعاااااات ساااااكنية لمشخصااااايات  -ٗ
المجمعااااات لمساااامطات  الدبموماساااايين بااااالقرب ماااان المااااوان  الصااااينية، عمااااى أن ال تخضااااع تمااااك

 الصينية النافذة بل يتم إدارتيا بواسطة القنصل أو السفير الدولة االجنبية.
مااان أجااال تحقياااق أكبااار قااادر ممكااان مااان  ٕٗٛٔإضاااافة بروتوكاااوالت جديااادة لمعاىااادة  -٘

 االمتيازات والمصالح األجنبية.
تجاااارة أصاابحت تجاااارة األفيااون بموجاااب ىااذه المعاىااادة تجااارة مشاااروعة بعااد أن كانااات  -ٙ

 محرمة ، وأصبحت تمك التجارة تحيييا وتتبناىا المعاىدات الدولية .
الثورات واالنتفاضات الشعبية التي اجتاحت بالد الصين من أبرز النتائ  التي ترتبات  -ٚ

 .(ٖٗ)التي حفزت الخط الثوري في البالد ضد األجانب ٕٛٗٔعمى معاىدة 
عمااى المعاىاادة إلااى خطورتيااا، والّساايما وتنبياات األوساااط الصااينية الرساامية بعااد التصااديق 

فيماااا يتعماااق بالساااماح لقجاناااب بايقاماااة فاااي الماااوان  المفتوحاااة وماااا ياااؤدي إلياااو مااان اتصااااليم 
بالصاينيين ، مااع العماام أن الصاين لاام تكيااف نفساايا بعاد النشاااء عالقااات ودياة مااع األجانااب باال 
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وكانات تصاار دائمااا  .(ٖ٘)كانات تر ااب بإقصااءىم وحصاارىم فاي المناااطق البعياادة عان العاصاامة
 .(ٖٙ)عمى عدم استقبال البعثات الدبموماسية الغربية وذلك تيربا من ممارسة الضغوط عمييا

 ( :1895 – 1842ثانيًا : تعزيز النفوذ األمريكي في الصين )
الصينية ولمدة ليسات بالقصايرة عقاب أبارام معاىادة ناان ن   –استمرت العالقات األمريكية 

، ذات طبيعااة تجارياااة وذريعااة لتعزياااز نفوذىاااا فااي الصاااين ، ذلاااك أن الرئياااس األمريكاااي انااادرو 
(Undrew Jakson) جاكساون

، ومنذ الثالثينات من القرن التاساع عشار، عماد إلاى إيجااد (ٖٚ)
 .(ٖٛ)ثنائية ذات سمة قانونية -فرص تجارية عن طريق صيا ة اتفاقيات تجارية 

وفااي االطااار ذاتااو البااد ماان القااول ان الواليااات المتحاادة األمريكيااة دخماات مسااتغمة الوضااع 
(Doctrin Monro)القائم في الصين وحافظت عمى خطيا السياسي الذي رسمو مبادأ ماونرو

 

رى ، . وفي الوقت نفسو حصمت عمى االمتيازات التاي حصامت عميياا الادول األجنبياة األخا(ٜٖ)
عاان طريااق قيااام التجااار األمااريكيين بنقاال البضااائع البريطانيااة بساافنيم مسااتغمين ظااروف حاارب 
االفيااون، ثاام قاادموا بعاادىا طمبااا إلااى الكااونكرس األمريكااي طمبااوا فيااو مساااعدة حكومااة الواليااات 

 .(ٓٗ)المتحدة واتخاذ إجراءات دبموماسية لحماية تجارتيم
حتاااى ساااارعت الاادول األوربياااة إلااى الحصاااول عماااى  وعمااى أثااار توقيااع معاىااادة نااان ن  ،       

حصتيا من الغنيمة، وبماا أن الوالياات المتحادة األمريكياة الشاريك فاي تجاارة األفياون كانات فاي 
قاااارر الاااارئيس  ٕٗٛٔمقدمااااة الاااادول التااااي فكاااارت فااااي اسااااتغالل الموقااااف ، فمنااااذ أواخاااار العااااام 

(Johne Taiylar) األمريكاي جااون تاايمر
اوضاة الصاين لعقاد معاىادة ، إرساال مبعاوث لمف(ٔٗ)

كالياااب وصااال الدبموماساااي والقاضاااي  ٗٗٛٔمشاااابية، وفاااي الراباااع والعشااارين مااان شاااباط عاااام 
( عماى رأس بعثاة إلاى الصاين، إذ ابما  السامطات ٜٚٛٔ-ٓٓٛٔ Cushing Caleb( كوشين 

" أن رفضضضل الصضضضين مضضضن  الصاااينية رساااالة مااان الااارئيس األمريكاااي تاااايمر جااااء فاااي مضااامونيا: 
لمواليات المتحدة عمى غرار االمتيضازات البرياانيضةي يدعضد نهانضة وانيضة ال تمحوهضا نال أمتيازات 

 . (ٕٗ)" الحرب
، اضاااطرت الصاااين إلاااى فاااتح بااااب المفاوضاااات ماااع الوالياااات المتحااادة وباااالر م مااان ذلاااك 

، نسابة  (ٖٗ) (Wang Shia)معاىادة وانا  شايا  ٗٗٛٔوأبرمت في الثالث من تموز مان العاام 
 واقعة بالقرب من كانتون، وىي معاىدة مشابية لمعاىدة نان ن  وأىم بنودىا :إلى المدينة ال
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لمواليااااات المتحاااادة األمريكيااااة الر بااااة فااااي التعاماااال مااااع حكومااااة الصااااين عمااااى أساااااس  .ٔ
 الصداقة والسالم الثابت .

 حرية دخول السفن األمريكية إلى مياه الصين ايقميمية دون أي عائق . .ٕ

لااذين يتيمااون فااي الصااين بأعمااال جنائيااة بااالمثول أمااام حااق المااواطنيين األمااريكيين ا .ٖ
 .(ٗٗ)القضاء األمريكي

فااي حااال ماانح الصااين االمتيااازات أليااة دولااة أجنبيااة تكااون االولويااة لمواليااات المتحاادة.  .ٗ
(Most Favored Nation)الدولة األولى في الرعاية يعني حق 

 في المعاممة. (٘ٗ) 

% مان قيمتياا وال يجاوز ٘األمريكية بنسابة تحديد الضرائب عمى الصادرات والواردات  .٘
 لمصين تعديل ىذه التعريفة إال بموافقة الواليات المتحدة .

ليس لمواليات المتحدة األمريكية أطماع في أي جزء من أجزاء الصين ، أو فارض أياة  .ٙ
 شروط عمييا  ير العدل والكرامة في التعامل مع المبعوثين األمريكيين إلى الصين.

 مة الصينية بعدم ايساءة لممواطنيين والرعايا األمريكيين داخل الصين.تتعيد الحكو  .ٚ

من حق المقيمين األماريكيين فاي الصاين شاراء وتاأجير المسااكن واألراضاي لايس فقاط  .ٛ
نما لبناء المقابر والمستشفيات أيضا .  لبناء الكنائس وا 

 .(ٙٗ)( عاماً ٕٔتعديل المعاىدة بعد مرور) .ٜ
عاىاادة  ياار المتكافئااة شااكمت انتياكااا صااريحًا وواضااحًا لساايادة والبااد ماان القااول أن بنااود الم

الصااين وساامطتيا القضااائية والدينيااة والتجاريااة ، وأن ساابب موافقااة الحكومااة الصااينية عمااى تمااك 
المعاىاادة لاام يكاان قااوة الواليااات المتحاادة بقاادر مااا كااان سااببيا األىاام الفساااد السياسااي  لمحكومااة 

. فضاال عان التناافس الكبيار عماى األسااواق (ٚٗ)أجنبيااة وعجزىاا العساكري عان مواجياة أياة دولاة
بين أمريكا وبريطانيا ، الذي لم يكن ظاىريًا، ألن بريطانيا لام تكان تر اب فاي أن يشااركيا أحاد 
في أسواق الصين ، وفي الوقت نفسو لم ترد معاداة أمريكا ألنيا سوف تدخميا في مشااكل ىاي 

 . (ٛٗ)في  نى عنيا
دت ايدارة األمريكياة المساارات الدبموماساية لتعزياز تغمغمياا فاي وفي ضوء ما اسمفناه اعتم

الصااين ، إذ كااان االعتقاااد السااائد فااي األوساااط السياسااية واالقتصااادية األمريكيااة بااأن بريطانيااا 
ستقطع أوصال الصين وذلك بالتعاون ماع فرنساا وروسايا والادول األخارى ، وقاد ياؤول إلاى ناوع 

األمريكياة ، حتاى وأن اساتبعدت عان منااطق التقسايم ، فكاان من االنحياز ضد مصالح التجارة 
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ذلااك مباارًرا يقاادام ايدارة األمريكيااة عمااى انتيااااج سياسااة تعتمااد عمااى صاايانة الوحاادة ايقميمياااة 
 .( ٜٗ)وايدارية لمصين والمساواة في االمتيازات التجارية لجميع الدول

وا عمااى تثبياات مصااالحيم فااي السااياق نفسااو، أوضااحت تمااك المعاىاادة أن األمااريكيين عمماا
والحصول عمى موط  قدم ثابات فاي الصاين يسااعدىم عماى االنطاالق والتوساع وايبحاار بكال 
حرية إلى كل دول شرق  سيا، عن طريق الحصول عمى كل الحقوق واالمتيازات التي حصمت 

 ، والظاااىر أن ىااذه المعاىاادة انماااوذج لممعاىاادات التااي عقاادتيا الصااين ماااع( ٓ٘)عمييااا بريطانيااا
نماا فاي  الدول األخرى، وبذلك عدْت حجر الزاوية، ليس فقط في تاريخ الدبموماساية األمريكياة وا 

 تاريخ الشرق األقصى أيضا .
ماان جانااب  خاار، رأى  الاابعض أن لممعاىاادة  ثااارًا إيجابيااة ؛ كونيااا حماات حكومااة الصااين 

جااري والدبموماساي من سطوة بريطانيا الكاممة عماى موانئياا وسايادتيا وباذلك حفظات التاوازن الت
  كالياب كوشاين فاي الصاين. أماا عان الشاعب الصايني فقاد رأى فاي مبعاوث الوالياات المتحادة 

سااارقًا لمحقااوق الوطنيااة ، وأنيااا نالاات ماان حريااة واسااتقالل بالدىاام ، وذلااك بفعاال تباااين معااايير 
القضاء والقانون بين البمدين. فضاًل عن أن المؤسسات القضائية لم تكن موحدة أو مركزية في 

 . وعميو، كانت معاىدة وان  شيا ضد مصالح الشعب الصيني. (ٔ٘)ايمبراطورية الصينية 
ولت الصين رفض االلتزام بتنفيذ بنود ىاتين المعاىدتين  ير المتكافئتين نشبت وعندما حا

بين الصين من جية وبريطانياا وفرنساا  (ٕ٘) (ٓٙٛٔ – ٙ٘ٛٔحرب األفيون الثانية في المدة )
ماان جيااة أخاارى، إذ أياادت الواليااات المتحاادة األمريكيااة األخياارتين فااي تمااك الحاارب، ممااا شااكل 

، التي اضطرت إلاى تقاديم تناازالت أخارى لتماك الاادول التاي  (ٖ٘)صينمزيدًا من الضغط عمى ال
 . (ٗ٘)ٛ٘ٛٔفي حزيران  Tientsin)  تيان تسينأجبرتيا عمى توقيع معاىدة )

أسااتغمت ايدارة األمريكيااة توقيااع تمااك المعاىاادة ماان اجاال توقيااع معاىاادة جدياادة مااع الصااين 
الصااين بالتقيااد بجمياع مااا تضاامنتو ، أر ماات فيياا (Reed)، ساميت ريااد ٛ٘ٛٔفاي  وخاار عااام 

معاىاادة وانغشاايا ماان بنااود، فضاااًل عاان ماانح الساافير األمريكااي حااق ايقامااة فااي بكااين ، وفااتح 
المزيد من الموان  أمام السفن األمريكية ،والسماح ليا بالمتاجرة باألفيون، كما أعطت لمحكومة 

 . (٘٘)األمريكية حق تعديل بنود المعاىدة، إذا ما دعت الحاجة لذلك
نن فاااااي الساااااياق نفساااااو، وصاااااف أحاااااد الماااااؤرخين الغاااااربيين تماااااك االتفاقياااااات قاااااائاًل: " 

االتفاقيضات الموقعضضة بضين اةدارة األمريكيضضة والضضدول الغربيضة مضضن ج ضضة والسضماات الصضضينية مضضن 
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( قد قصد ب ا أن تضم عمى 1858 -1842ج ة أخرىي والّسيما تمك المبرمة في األعوام )
أيَّ اتفاقيضات دوليضة سضابقةي نذ منحضت تمضك الضدول أمتيضازات عمضى  نصوصًا مذلضة لضم تضذكر فضي

ن ابيعضضة تمضضك االتفاقيضضات ت كضضد بمضضا ال يقبضضل الشضضك أن غايضضة  نحضضو تجضضاوز حضضدود المعقضضولي وا 
 .(ٙ٘)الدول االجنبية االستحواذ عمى السدماة والتعدي استقالل الصين بشكل جمّي"

-ٔٙٛٔانشااغاليا بااالحرب األىميااة)فااي  ضااون ذلااك، اسااتطاعت الواليااات المتحاادة ر اام 
( ، أن تتبااوأ مركااز الزعامااة الدبموماسااية )لمييئااات السياسااية األجنبيااة فااي الصااين( التااي ٘ٙٛٔ

، (Tsung li Yamen)، أطمقات عميياا تساون  لاي ياامن ٔٙٛٔأسساتيا حكوماة الصاين عاام 
(Enston Bur Lingam)بإشااراف المبعااوث الدبموماسااي األمريكااي انسااتون بياارلينجم 

(٘ٚ)  ،
، وماا أن (ٛ٘)ٚٙٛٔالذي عينتاو  الوالياات المتحادة مبعوثاا دبموماسايا لادى حكوماة الصاين عاام 

أنيااى خدماتااو حتااى تاام اختياااره ماان قباال وزارة الخارجيااة الصااينية رئيسااا لمبعثااة المزمااع إرساااليا 
 (ٜ٘)لمواليات المتحدة والدول األوربية التي كان اليدف منياا إعاادة النظار فاي بعاض المعاىادات

. 
تمكنت الصين ابرام اتفاقياة جديادة ماع الوالياات ٛٙٛٔفي الثامن والعشرين من تموز عام 

المتحدة عن طريق بيرلينجم ، منحات الصاينيين حاق اليجارة إلاى اميركاا والعمال فيياا، فقاد أدى 
قباااول العمالاااة الصاااينية العمااال باااأجور منخفضاااة فاااي الوالياااات المتحااادة إلاااى حااادوث بطالاااة باااين 

، االمار الاذي دفاع ايدارة  (ٓٙ)ريكيين، الّسايما فاي السااحل الغرباي لموالياات المتحادةالعمال األما
، بخصااوص ٓٛٛٔاألمريكيااة إلااى اباارام سمساامة ماان االتفاقيااات التجاريااة مااع الصااين فااي العااام 

األفيااون، إذ منااع األمريكيااون ماان االشااتغال بااو أو توريااده ألي ماان المااوان  الصااينية أو نقمااو أو 
مااع الصااين والتااي حرماات اليجاارة  ٕٛٛٔ، وتبعتيااا بعقااد معاىاادة جدياادة عااام (ٔٙ)بيعااو وشاارائو

 ٗٛٛٔ، وتبعتيااا اتفاقياااات أخاارى عاااام  (ٕٙ)الصااينية إلااى الوالياااات المتحاادة لماادة عشااار أعااوام 
 .(ٖٙ)تنظيم تمك القضية

الصااينية ، حتااى العقااد  –بقااى الطااابع االقتصااادي ىااو المياايمن عمااى العالقااات األمريكيااة 
قااارن التاساااع عشااار ، الاااذي شااايد اىتماماااًا محااادودًا لموالياااات المتحااادة باألحاااداث األخيااار مااان ال

الداخميااة فااي الصااين، بيااد أن ذلااك االىتمااام لاام يكاان ذا تااأثير فااي مجاارى األحااداث الداخميااة فااي 
الصين بالنسبة إلى تأثير الدول األوربية األخرى واليابان ، يعزى ذلك الى أن الواليات المتحادة 

لقااارن التاساااع عشااار لااام تشاااعر بضااارورة ممحاااة لمتوساااع الخاااارجي والتاااورط فاااي حتاااى تساااعينيات ا
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حاااروب بمنااااطق بعيااادة عنياااا، ماااع ضاااعف اساااطوليا البحاااري ألنياااا كانااات منيمكاااة فاااي عممياااة 
بمغات  ٜٓٛٔالتطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي في الداخل ، إال أنو ومع ابتداء العام 

االقتصاااادي أىمتياااا لتتباااوأ مرتباااة متقدماااة باااين الااادول  الوالياااات المتحااادة درجاااة كبيااارة مااان التقااادم
 .(ٗٙ)الصناعية

ولما كانت الواليات المتحدة ال تزال أقل الدول الغربية تدخال فاي الشاؤون الداخمياة لمصاين 
، (٘ٙ) (ٜ٘ٛٔ-ٜٗٛٔ)الصاينية  –، فقد لجأت األخيرة الييا لمتوسط في إنياء الحرب اليابانية 

قب اليزائم التي تعرضت ليا قواتيا، أنيا لام تاتمكن مان الصامود إذ أدركْت الحكومة الصينية ع
كياااة لمسااااعدتيا فاااي إيقااااف التقااادم اليابااااني. وقاااد ياألمر  ايدارةاماااام الياباااان. لاااذلك، لجاااأت إلاااى 

مااع الطمااب الصاايني حسااب مصااالحيا الخاصااة أماااًل منيااا فااي المزيااد ايدارة األمريكيااة تعامماات 
دة االمتياازات التاي مان الممكان الحصاول عميياا. وعمياو، من ايضاعاف لمصاين، مماا يعناي زياا

شاعرت اْن التقادم اليابااني فاي الصاين استجابت الواليات المتحدة األميركية لمطمب الصايني، إذ 
قواتياااا مااان الصاااين والركاااون إلاااى فكاااان الزاماااًا اقنااااع الياباااان ساااحب قاااد ياااؤدي إلاااى اضاااعافيا، 

 .(ٙٙ)  المفاوضات
وبياااذا الصااادد، ادت ايدارة األمريكياااة دور محورياااا فاااي تنظااايم بناااود معاىااادة شيمونساااكي 

(Shimonoski)
 (JohnW.Fostar)، المتمثمااة بااوزير خارجيتيااا جااون فوسااتر(ٚٙ)

.وعميااو (ٛٙ)
يمكاان القااول ان اتفاااق شيمونسااكي النقطااة الميمااة فااي تاااريخ عالقااة الصااين بالاادول الغربيااة، إذ 

وماااااة الصاااااينية فاااااي المجاااااال العساااااكري وفسااااااد جيازىاااااا ايداري انكشااااافت لمعياااااان ضاااااعف الحك
والحكومي وعجزه عان رد أي عادوان عميياا ، فضااًل عان أن الحارب الساابقة أدت إلاى نتيجتاين 
ميمتين ، األولى: تغيير ميزان القوى لدول الشرق األقصى ، إذ ظير التفوق الياباني العسكري 

ايقميمياااة والدوليااة والثانيااة: ىاااي زيااادة التاااوازن  كقااوة كباارى ينبغاااي حساااب قوتيااا فاااي التوازنااات
الدولي بين القوى الدولية سواء التقميدية األوربية أم الحديثة العياد باالنفوذ الادولي مثال الياباان . 
ولااام تااارِض شاااروط معاىااادة شيمونساااكي القاااوى الدولياااة األخااارى المنافساااة لمياباااان فاااي المنطقاااة 

ألمانياا ، وعقاد ممثماو الادول الاثالث اجتماعاا فاي طوكياو والّسيما روسايا ، فتعاونات ماع فرنساا و 
، اتخاااذوا فياااو قااارارًا بضااارورة تخماااي لياباااان عااان  ٜ٘ٛٔفاااي الثالاااث والعشااارين مااان نيساااان عاااام 

ال شااك ان التغمغاال األجنبااي أنيااى  .(ٜٙ)االمتياازات فااي الصااين مقاباال زيااادة التعويضااات الماليااة
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الصاين شابو مساتعمرة خاضاعة لسايطرة النفاوذ  سيادة الصين واستقالليا ووحدة أراضييا، و دت
 الغربي. 

تصااعدت حادة المنافساة باين  ٜ٘ٛٔ – ٜٗٛٔالصاينية   -وفي أعقاب الحارب اليابانياة 
الادول االساتعمارية حاول الصاين ، وقاد اصاطدمت مصاالح تماك الادول بعضايا باالبعض اآلخار 

دائماا فاي عالقتياا االقتصاادية  وبمقاومة الواليات المتحادة األمريكياة ، إذ كانات األخيارة تتمساك
والسياساااية مااان اجااال تعزياااز تغمغمياااا فاااي الصاااين، إذ ارتفاااع معااادالت الصاااادرات األمريكياااة إلاااى 
الصاااين ارتفاعاااا كبيااارًا، الّسااايما فاااي منطقاااة منشاااوريا وشااامال الصاااين ، وأدى ذلاااك إلاااى خشاااية 

ألمانيااا المتااين الرأسااماليين األمااريكيين ماان فاارض قيااود عمااى نشاااطيم التجاااري ماان قباال روساايا و 
 .(ٓٚ)مدتا نفوذىما في ىاتين المنطقتين

ومان أجال أن تحاافظ كال مان ايدارة األمريكياة وبريطانياا عماى مصاالحيما فاي الصااين ،  
فمقااد اقترحاات األخياارة بضاارورة تطبيااق سياسااة جدياادة فااي عالقتااة الاادولتين مااع الصااين لمواجيااة 

(Open door's Policy)التوساع الروساي واأللمااني، أال وىاي سياساة )البااب المفتاوح( 
 

من  

اجل نفوذها في الصي 
 (71) . 

 :النتائج
دخماات ايدارة األمريكيااة ميااادان التنااافس االساااتعماري فااي منطقااة الشااارق األقصااى وبااادأت 
تتصااارف كقاااوى كبااارى، والّسااايما فاااي الصاااين ، ليكااااون لياااا مركاااز مرماااوق فاااي شاااؤون الشاااارق 
األقصاااى ولتوسااايع النفاااوذ االقتصاااادي األمريكاااي فاااي االساااواق الصاااينية. ماااع ذلاااك واجاااو بداياااة 

األمريكي في الصين  بعض المعوقات، بسبب اعتماد الصين عمى االكتفاء الذاتي في التغمغل 
جباار ٕٗٛٔتمك الحقبة، اال ان معاىدة نان ن  في العام  ، عممت عمى إنياء العزلة الصاينية وا 

الصين عمى التباادل التجااري ماع الوالياات المتحادة األمريكياة والادول األخارى، وباذلك اصابحت 
 جر األساس في إرساء أسس العالقات الدولية الجديدة .تمك المعاىدة ح

الصاينية أثنااء  –بالر م من ان الطابع االقتصادي كان المييمن عمى العالقات األمريكياة 
مدة البحث، لكن المالحظ ان اىتمامًا محدودًا لمدارة األمريكية باألحداث الداخمية في الصين، 

فااي مجاارى األحااداث الداخميااة فااي الصااين بالُمقارنااة إلااى بيااد أن ذلااك االىتمااام لاام يكاان ذا تااأثير 
تااأثير الاادول األوربيااة األخاارى واليابااان ، ويعااود الااى ذلااك أن الواليااات المتحاادة حتااى تسااعينيات 
القرن التاسع عشر لم تشعر بضرورة ممحة لمتوسع الخارجي والتورط في حروب بمنااطق بعيادة 
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االقتصاادي واالجتمااعي والسياساي فاي الاداخل ، عنيا، ألنيا كانت منيمكة في عممية التطاور 
؛  ٜٓٛٔوالسيما تطوير اسطوليا البحري نظريًا وعممياًا بعاد تشاريعيا القاانون البحاري فاي العاام

بمغااات الوالياااات المتحااادة درجاااة كبيااارة مااان التقااادم االقتصاااادي  ٜ٘ٛٔإال أناااو وماااع مطماااع العاااام 
وذلك ما ساعدىا في أن تؤدي دورًا دبموماسايًا أىمتيا لتتبوأ مرتبة متقدمة بين الدول الصناعية، 

الصينية واستخدام )سياسة الباب المفتوح( الحقًا من اجال تعزياز  –محوريًا في الحرب اليابانية 
 تغمغميا في الصين.
  االحاالت

 

                                                 

 ير    )، أطروحة دكتوراه ٜٖٜٔ – ٜٗٛٔاليابانية  –أسماء صالح الدين الفخري ، العالقات الصينية  (ٔ) 
 .  ٕٛ، ص ٕٙٓٓكمية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، (،منشورة 

الصينية ، مركز الدراسات والبحوث أبو ظبي،      –( خضر عباس عطوان ، مستقبل العالقات األمريكية ٕ)
 . ٖٔ، ص ٕٗٓٓ

منال عباس كاظم الخفاجي، الواليات المتحدة األمريكية والتطورات السياسية الداخمية في الصين   (ٖ)
 . ٗٔص  ،ٖٕٔٓ، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، ( ير منشورة)(، أطروحة دكتوراه ٜٜٗٔ-ٖٜٔٔ)

(  فريد زكريا، من الثروة إلى القوة )الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي(، ترجمة رضا  خميفة ، القاىرة ، ٗ)
 . ٗٔٔ، ص ٜٜٜٔ

)٘(Paul . H. Clyde and Burton F. Beers , A history the Far East of the Western 

impact and the Eastern Response(1830 – 1965),Fourth Edition,New 

Jersey,1966,P.71.     
، ٜٓٚٔ( كمودجوليان ، ايمبراطورية األمريكية ، ترجمة ناجي أبو خميل وفؤاد شاىين،  بيروت ،  ٙ)

 .ٜٔص
-ٕٖ، ص ٕٚٓٓ( فايز صالح أبو جابر ، ما صار زمان في الصين واليابان ، دار الياقوت، عمان ، ٚ)

ٖٖ. 

 – ٓ٘ٛٔسياسات متغيرة  –( حسن عمي سبتي الفتالوي ، العالقات األمريكية اليابانية أىداف ثابتة ٛ)
 ؛ٔٔ، ص ٕٗٓٓ، بغداد ،  ٕٕٜٔ

Thomas A . Bailey , A diplomatic  History of The American People , Fourth 

Edition, New York , 1950, P.320 .         

 . ٜٜٔ-ٜٛٔ( كمودجوليان ، المصدر السابق، ص صٜ)

(الكوىون : نقابة تمثل الحكومة الصينية وتعمل كوكيل ليا ، وال يسمح ألي تاجر أجنبي أو شركة أجنبية ٓٔ)
ال  امروا بفقدان مركزىم وامتيازاتيم . ولقد كان االتصال بأي شخص صيني ال ينتمي إلى نقابة ا لكوىون  ، وا 
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تجار الكوىون  يمارسون عمميم تحت رقابة ممثل ايمبراطور شخصيًا. ُينظر: محمود الدرة ، تجربة 
 . ٚٗ، ص ٜٗٙٔالشيوعيين في الصين ، بيروت ، 

قد أصرت الصين منذ القدم عمى الكاوتاو: ىي مراسيم تتمثل بالسجود أمام ايمبراطور ثالث مرات، و  (ٔٔ)
ضرورة أداء الدبموماسيين األجانب لمراسيم الكاوتاو، وقد سبب ذلك مشاكل لمدبموماسيين، ألن أنظمة الحكم 

فوزي درويش ، ُينظر: في بالدىم تعتمد عمى المساواة بين جميع الدول بصرف النظرعن حجم الدولة . 
 . ٕ٘، ص ٜٛٛٔالشرق األقصى )الصين واليابان( ، مصر ، 

 . ٖٖفايز صالح أبو جابر ، المصدر السابق، ص (ٕٔ)

 . ٖٔخضر عباس عطوان ، المصدر السابق، ص (ٖٔ)

 .ٜٔ-ٙٔ، المصدر السابق، ص ص منال عباس كاظم الخفاجي (ٗٔ)

عمى وجود السمطات الثالث ىي القضائية ،والتنفيذية والتشريعية  األمريكيدستور نص ال( الكونغرس: ٘ٔ)
،   House of Representatives النوابمجمس   Senateالشيوختألف من مجمسين، مجمس بدورىا، تالتي 

ووظيفة الكونغرس ىي تشريع القوانين وفرض الضرائب ووضع جميع القوانين الالزمة لتطبيق احكام الدستور.  
، ص ٖٕٔٓالمتحدة ، مصر، األمريكي والسياسة الخارجية لمواليات  ميالد ممتاز منسي، الكونجرس ُينظر:
ٕ٘. 

 (ٔٙ (John King Fair Bank , The united states and China , London , 1971 , PP.49-

50. 

المتحدة،  تشارلز وماري ييرد ، تاريخ الواليات المتحدة األمريكية ، منشورات مكتبة أطمس ، الواليات (ٚٔ)
 . ٜٓٔ، ص ٜٓٙٔ

 . ٚٛ، ص ٜٙٙٔلصين ، دار المعارف ، القاىرة ، ( حسن بيومي وعبد الحميد جوىر ، اٛٔ)

. عيدت إليو قيادة جيش المستعمرات التي ثارت ٕٖٚٔعام ال( جورج واشنطن: ولد في والية فيرجينيا في ٜٔ)
األول لمواليات المتحدة  رئيسال. انتخب ٖٛٚٔعام ال، حقق النصر النيائي في ٘ٚٚٔعام الضد بريطانيا في 

نظر: سميمان المدني ، يُ . ٜٜٚٔعام ال. توفي في ٖٜٚٔعام ال، أعيد انتخابو في ٜٛٚٔعام الفي  األمريكية
 .ٕٙ – ٕ٘، ص ٕٓٔٓ  ، دمشق،ىؤالء حكموا أمريكا ، دار دمشق لمطباعة والنشر والتوزيع

 . ٚٛ، ص ٖٕٓٓ، بغداد ،  ٜٔٔٔ – ٙٔ٘ٔ( نوري عبد الحميد العاني ، تاريخ الصين الحديث ٕٓ)

مدة  في( : سمسمة من الحروب التي وقعت بين الدول األوربية ٗٔٛٔ – ٜ٘ٚٔ( الحرب النابميونية )ٕٔ)
وال يوجد . شرارتيا دورا كبيرا بإثارة ٜٛٚٔالثورة الفرنسية عام  أدتحكم نابميون بونابرت لفرنسا ، والتي 

أنيا بدأت مع تولي نابميون  إجماع بين المؤرخين عمى تحديد موعد معين لبدء تمك الحروب ، فالبعض يقول
والبعض اآلخر يقول بأن حروب الثورة الفرنسية استمرت  ٜٜٚٔمقاليد الحكم في فرنسا في تشرين الثاني عام 

 ٖٓٛٔأعقبتيا مدة قصيرة من السالم بفضل معاىدة أميان ، ولكن في العام التالي ، إذ  ٕٓٛٔحتى عام 
دة كنقطة لبداية الحروب النابميونية أما نيايتيا فكانت بتاريخ جاء إعالن الحرب بين فرنسا والمممكة المتح
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 ٘ٔٛٔبعد ىزيمة نابميون في معركة واترلوا ، وبعد مؤتمر فينا عام  ٘ٔٛٔالعشرين من تشرين الثاني عام 
:عبد الوىاب عباس القيسي وطارق . ُينظرسياسية ألوربا من خالل المبدأ الذي أقره مؤتمر فينا لرسم خارطة

 . ٔٛ– ٚٚص ص،ٜ٘ٛٔالحمداني ، تاريخ انكمترا الحديث والمعاصر ، بغداد ،  نافع

 . ٜٓٔسابق، صالمصدر ال( تشارلز وماري بيرد ، ٕٕ)

 . ٔٔسابق، صالمصدر ال( حسن عمي سبتي الفتالوي ، ٖٕ)
)ٕٗ( Butler , J. R, The History of British Empire , London , 1976 , P.5.         
الذي قدمو العرب واالتراك الى الصين في نبات الخشخاش ديان بالمغة الصينية ، يصنع من : ( األفيون ٕ٘)

عممت شركة اليند ،  ٜٕٚٔنياية القرن السابع ، حظرت الصين الول مرة تدخين االفيون وتجارتو في عام 
دخال يا إلى الصين بصورة البريطانية عمى احتكار زراعة ىذه المادة في اليند ، ومن ثم تسويقيا وتجييزىا وا 

نشأت كامل محمد . ُينظر:  ير شرعية . وتحتوي شجيرات األفيون عمى مادة المورفين وىي مادة مخدرة
، "مجمة كمية التربية  ٖٗٛٔ – ٜٖٛٔالصينية  –العاني ، حرب األفيون )دراسة في العالقات البريطانية 

 . ٜ٘ٔ – ٘ٛٔ، ص ص ٕٔٓٓ( ، جامعة بغداد ، ٕٔلمبنات"، العدد )
 . ٖٔسابق، صالمصدر ال( خضر عباس عطوان ، ٕٙ)

 . ٕٚ٘، ص ٜ٘ٛٔ( جالل يحيى ، تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر ، مصر ، ٕٚ)

 .ٖٕ-ٕٓ، المصدر السابق، منال عباس كاظم الخفاجي (ٕٛ)

جامعة زاخو"، ليمى ياسين األمير وفراقد داود سممان الشالل، المصالح االمريكية في الصين، " مجمة ( ٜٕ)
، ٜٚٚٔ،  بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ٔ؛ الموسوعة العسكرية، جٖٛٚ، ص ٖٕٔٓ، ٔالعدد
 .ٕٙ٘ص 

(ٖٓ)John Fair bage , Op. Cit,P. 66. 

والواليات المتحدة  حرب األفيون األولى : يطمق ىذا االسم عمى الحرب التي قامت بين بريطانيا (ٖٔ)
( ، بسبب القيود التي فرضتيا ٕٗٛٔ –ٜٖٛٔعام )ال من جانب  خر في  الصينو  االمريكية من جانب

الصين عمى دخول األفيون وعمى المتاجرة بو داخل الصين ، وقد قامت الحكومة الصينية بإحراق كميات 
كبيرة من األفيون العائد لتجار أجانب وتعرضت السفن البريطانية يطالق نار من قبل الحكومة الصينية 

متاجرتيا باألفيون ، األمر الذي أدى إلى اندالع حرب طويمة ىزمت عمى أثرىا الصين وأجبرت عمى  بسبب
محمد العزب موسى  . لمتفاصيل ُينظر:الصين والدول الغربية توقيع سمسمة من المعاىدات  ير المتكافئة بين

صر تاريخ الصين . مايكل ديمون ، مخت ٕٖ –ٕٛصص ،  ٜٛٙٔ، حرب األفيون ، دار المعارف مصر ، 
 .ٛٚٗ، ص ٕٛٔٓ، ترجمة نانسي محمد ، دار العربي لمنشر والتوزيع ،القاىرة ، 

)ٖٕ) Anthony Bruce and William Cogar , An Encyclopedia of naval History, 

London,1998,  P.275. 
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ألجنبية وىي كانتون، قتطاع خمسة موان  لمتجارة ا بريطانيا امتيازات ميمة مثالتمك الُمعاىدة  منحت (ٖٖ)
مميون دوالر كتعويض عن  ٕٔعن ىون  كون  لبريطانيا ودفع  والتنازل فوشور، اموي ،تنغتون ، وشنغياي،

، ترجمة سوسن فيصل السامر  ٜ٘ٗٔ – ٜٛٚٔاالن بالمر ، موسوعة التاريخ الحديث  . ُينظر:الحرب
 .  ٔ٘ٔ، ص ٕٜٜٔويوسف محمد أمين ، دار المأمون لمترجمة والنشر ، بغداد ، 

، إطروحة دكتوراه  ير ٜٜٛٔ-ٔٛٚٔمشتاق مال اهلل قاسم النّجار، السياسة الدولية تجاه الصين  (ٖٗ)
 .ٗٚ-ٖٚص .ٕٛٓٓمنشورة، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 

،  ٜٜٜٔ، مصر ،  ٘، ج ٔ( وول ديورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة زكي نجيب محمود ، م  ٖ٘)
 .ٓٓٔص
)ٖٙ(   M . Collis , The Opium at Canton and first Opium , London , 1946 , PP . 14 –

15. 
( اندرو جاكسون: الرئيس السابع  لمواليات المتحدة األمريكية وقد ولد جاكسون في والية كارولينا الجنوبية ٖٚ)

بطال وطنيا.  ٕٔٛٔ. جعمت منو حرب عام ٚٛٚٔ، وبدأ بممارسة مينة المحاماة في عام ٚٙٚٔفي عام 
. ينظر:  سميمان ٘ٗٛٔ. توفي في عام ٕٖٛٔ، وأعيد انتخابو في عام ٕٛٛٔانتخب رئيسا لمبالد في عام 

 .  ٚٚ – ٗٙالمدني ، المصدر السابق، ص ص
 . ٕٚ٘الموسوعة العسكرية، المصدر السابق، ص ( ٖٛ)
( مبدأ مونرو: ىو المبدأ الذي تم التعبير عنو في رسالة رئيس الواليات المتحدة األمريكية جيمس مونرو ٜٖ)

بيدف ضمان استقالل األمريكيين من  ٖٕٛٔعام في الإلى الكونكرس األمريكي في الثاني من كانون األول 
الى العرش في اسبانيا فطمب من أي  زو أو استعمار أوربي وطرح ذلك المبدأ عندما اعيد فرديناند السابع 

المحفل االوربي مساعدتو لمقضاء عمى الحركات االستقاللية في امريكا الجنوبية اال ان بريطانيا عارضت ذلك 
بدوافع اقتصادية واندفع الرئيس االمريكي باصدار مبدءه بدوافع امبريالية ونتيجة لحصول صراعات وحروب 

ي القارة األوربية ، وخشية من وصول تمك الحروب إلى األمريكيين األسباني ف –مثل الصراع البرتغالي 
ولمحفاظ عمييم من تمك الحروب ، ودعا ذلك  المبدأ إلى عدم تدخل الدول األوربية في شؤون األمريكيين 
مقابل عدم تدخل األخيرة في شؤون الدول الغربية، وبذلك تم تبني ذلك المبدأ من قبل الكونكرس األمريكي 

رمزي ميور، التاريخ السياسي لمحرب  ُينظر: :ةيجا سياسيا في  السياسة األمريكية ولمدة طويموعد من
 . ٕٕ٘، ص ٖٜٙٔالعظمى، ترجمة محمد بدران ، سمسمة المعارف العامة، القاىرة، 

بغداد ،  دار الفراىيدي، ( منتيى طالب سممان ، دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر،ٓٗ)
 .ٕٙٔ، صٕٓٔٓ

( : ىو الرئيس العاشر لمواليات المتحدة األمريكية مدة حكمو كانت من ٕٙٛٔ – ٜٓٚٔ( جون تايمور: )ٔٗ)
 .ٖٛسميمان المدني، المصدر السابق، ص. ُينظر: ( ينتمي إلى الحزب الديمقراطي٘ٗٛٔ – ٔٗٛٔ)

(ٕٗ) Edward  Arnold , Industrial Power and national Rivalry 1870 – 1914, London 

1972 , P . 186 .                                                                                                           
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،   ٜٛٛٔ( ناىد إبراىيم دسوقي ، دراسات في التاريخ  األمريكي ، دار المعارف الجامعية ، القاىرة ، ٖٗ)
 .ٖٓٔص

(ٗٗ) Arther E. Tieddemann , Modern Japan abrief History , New Jersey , 1955 , 

P.13.  
 .ٚٓٗ، ص ٖٜٚٔ ،، دار الكتب، بيروتٔمحسن الشيشكمي، الوسيط في القانون الدولي العام،ج( ٘ٗ)
 ،ٜٔٚٔ،القاىرة، ٕ، ترجمة جالل يحيى ، طٜٗٔٔ – ٘ٔٛٔ( بيرو نوفان ، تاريخ العالقات الدولية ٙٗ)

 .ٕٛ٘ص
(ٗٚ)Kenneth S. Latourete , The History of Early Relation  Between the United 

State and China , New Haven , 1947 , P.70 .                                                        
 . ٔٙ، ص ٖٜٙٔ( مارو اندريو ، الصين ، ترجمة نبيو الصقر ، بيروت ، ٛٗ)
( ، مؤسسة ٜٓٓٔ – ٓٙٛٔالعتابي ، سياسة الباب المفتوح )التنافس الدولي في الصين (عبد اهلل حميد ٜٗ)

 .  ٕٛ، ص  ٜٕٓٓمصر ، مرتضى لمكتاب العراقي ، بغداد ، 
 .ٕٖ-ٖٓ، المصدر السابق، ص صمنال عباس كاظم الخفاجي (ٓ٘)
 . ٕٗٙد. ت ، ص القاىرة، دار المعارف، شعب( ، –( محمد حسن الصوري ، الصين )وطن ٔ٘)
بين الصين من جية وبريطانيا وفرنسا  ٙ٘ٛٔ( حرب األفيون الثانية: اندلعت ىذه الحرب في أواخر عام ٕ٘)

عمى  ٙ٘ٛٔمن جية أخرى والتي عرفت بحرب السيم بسبب استيالء السمطات الصينية في كانتون في عام 
ت طاقمو كمو بتيمة تيريب قارب صيد صيني يدعى السيم يرفع العمم البريطاني وىو محمل باألفيون واعتقم

األفيون إلى كانتون ، وبناًء عميو قدم القنصل البريطاني احتجاجا إلى الحكومة الصينية  مطالبا فيو بإطالق 
السفينة بريطانية وحتى وأن لم تكن كذلك ، فيكفي أنيا تحمل  سراح البحارة البريطانيين مقدما وثائق تؤكد أن

طانيا ذلك ذريعة يعالن الحرب عمى الصين وشاركتيافي ذلك فرنسا العمم البريطاني لذلك اتخذت بري
التخاذىا من مقتل األب شايديالين المبشر الفرنسي في الصين ذريعة قانونية أيضا لدخول الحرب ، بسبب 
توتر العالقات بينيا عمى أثر رفض الصين مطالب بريطانيا وفرنسا في توسيع تجارتيما في مناطق داخل 

الحرب عن ىزيمة الصين وتوقيعيا معاىدة  تمكاقتصارىا عمى المناطق الساحمية ، وأسفرت  الصين وعدم
 .ٖٔٔ ير متكافئة:  ناىد إبراىيم الدسوقي ، المصدر السابق، ص

،  ٔ، ج ٜٛٔٔ – ٜٓٛٔ( سمعان بطرس فرج اهلل ، العالقات السياسية والدولية في القرن العشرين ٖ٘)
؛ األمير مصطفى الشيابي ، محاضرات في   ٗ٘ٔ – ٖ٘ٔ، صٜٗٚٔىرة ، مكتبة االنجمو المصرية ، القا

 .  ٗٛ، ص ٜٙ٘ٔاالستعمار ، مصر لمدراسات العربية والعالمية ، القاىرة ، 
أن تقوم الصين بدفع  رامة  -ٕ. حرية التسامح الديني-ٔ تيان تسين : تضمنت تمك المعاىدةمعاىدة  (14)

حق األجانب في استخدام العمال الصينيين في مناطق -ٖ. لبريطانيا وفرنساحربية مقدارىا ثمانية ماليين تايل 
. إعادة النظر في تجارة األفيون-٘. حرية األجانب في التنقل والسفر وايقامة والتجارة -ٗ. بعيدة من بالدىم 

الدول  حق-ٚ. فتح موان  جديدة لالستيطان تحت ايدارة األجنبية مع حرية المالحة في نير اليانجستي-ٙ
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ُينظر: محمد عمي األجنبية في فتح سفارات ليا في بكين مع تعيين ممثمين دبموماسيين مقيمين في بكين. 
؛ ٜٔ، ص ٕٔٓٓحسان حالق ،تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر ، دار النيضة العربية ،  -القوزي

 ؛  ٗٔنوري عبد الحميد العاني ، المصدر السابق، ص
Paull Hibbert clyed ,The far East .A history of the Impact of the West on Eastern 

Asia , New York, Prentice-Hall. press, 1952,P.448.                                                    

                                                     
، ٜٛ٘ٔيخي ،ترجمة: حسين الحوت، مكتبة مصر ،القاىرة ،تشستر .بين ، الشرق االقصى موجز تار  (11)

 .ٜٛص 
(٘ٙ) Quoted in F. E. Hinkey, Consular Authority in China by new Treaty, 

Proceeding  "American Society  International Law"., 1927, P. 84.                             
دبموماسي أمريكي ولد في والية ماساشوسيتس ، انتخب عضوا ( : ٓٚٛٔ – ٕٓٛٔ( انستون بيرلينجم )ٚ٘)

عينو الرئيس ، ٜ٘ٛٔعام الفي عضوا في مجمس الشيوخ ،  ٔ٘ٛٔعام في الفي الكونكرس عن واليتو 
: محمد شفيق  ربال ، الموسوعة العربية ُينظر.  ٔٙٛٔعام في ال لمصين األمريكي إلبراىام لنكولن وزيراً 

 .ٔٙٗ، ص ٜ٘ٙٔالميسرة ، القاىرة ، 
( ، ٜٔٔٔ – ٓ٘ٛٔ( نادية كاظم محمد العبودي ، تطور األوضاع السياسية الداخمية في الصين )ٛ٘)

 . ٖٖٔ، ص ٕٙٓٓأطروحة دكتوراه  ير منشورة مقدمة الى كمية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 
 ؛ٜٓٔ( سميمان المدني ، المصدر السابق، صٜ٘)

Griswold Allan , The far eastern policy Europe , New York , 1958 , P. 34 .  

بغداد ، العدد  - "مجمة  فاق عربية"( نوري عبد الحميد العاني ، جذور الحركة ايصالحية في الصين ، ٓٙ)
 . ٖٚ، ص ٜٜ٘ٔ، تموز ٚٛ
 .ٕ٘، ص ٕٚٓٓ، بغداد ،  ٖٜٔٔ – ٜٓٛٔ( صفاء كريم شكر ، السياسة األمريكية تجاه الصين ٔٙ)
صيني وعاش  ٓٓٓ,ٚٓٔأكثر من  ٜٓٛٔلم يتجاوز عدد الصينيين في أمريكا عام ا الصدد، وبيذ( ٕٙ)

معظميم في كاليفورنيا وأثبتوا أنيم مواطنون صالحون وعمال نشطون وكانوا موضع ترحيب في أمريكا 
صالح األراضي ، وبدأ االعتقاد أن استخدام العمالة ال صينية لمخدمات التي يؤدونيا في مد سكك الحديد وا 

يشكل خطرًا عمى مستويات العمال األمريكيين لذلك بدأت حمالت العنف ضدىم في كاليفورنيا . ينظر : جون 
ص ، ٜ٘ٙٔكيندي ، أمة منالمياجرين، ترجمة أحمد حمودة ، مؤسسة سجل العرب لمنشر ، القاىرة ، 

 . ٙٓٔ – ٓٛص
 – ٜٙٓٔالسياسة الخارجية األمريكية ( إبراىيم سعيد البيضاني وميثاق بيانت عبد الضيفي ، في ٖٙ)

 .ٜٖ-ٖٛ.؛ صفاء كريم شكر ، المصدر السابق، ص ص ٘ٔ – ٗٔ، ص ص ٕ٘ٓٓ، بغداد، ٜٛٔٔ
(ٙٗ) Eugene Kim and Hankyo Kim, Korea and Politics of Imperialism 1876-

1910,(Berkely, Berkely university of California press,1967),P.26.               
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، المصدر السابقاليابانية. ُينظر: أسماء صالح الدين صالح الفخري، –( لمتفاصيل عن الحرب الصينية ٘ٙ)
 .ٗ٘-ٕٓصص 

الصين / اليابان / كوريا ، منشورات  –( ميالد المقرحي ، تاريخ  سيا الحديث والمعاصر شرق  سيا ٙٙ)
 ؛ ٙ٘-٘٘، ص ٜٜٚٔجامعة قاريونس ، بنغازي ، 

James Wilim Christopher , Conflict in the Far East (American Diplomacy in China 

from 1928 – 1933 , New York , 1950 , PP.34 – 35 .     

 ٜ٘ٛٔعشر من نيسان عام  السابعنسكي : ىي المعاىدة التي وقعتيا اليابان مع الصين في  ( شيموٚٙ)
باستقالل كوريا، وتنازليا لميابان عن جزيرة فرموزا  بعد انتصار اليايان، والتي تم بموجبيا اعتراف الصين

– Liqo))تايوان حاليا( وجزر البسكادور القريبة منيا، كما تخمت الصين لميابان عن شبو جزيرة لياوتون  

Toung) وميناء بورت  رثر(Port Arther)  في جنوب منشوريا (Manchuria) وتضم منشوريا ثالثة أقاليم
مميون دوالر  ٙٔىي )ليوتون  ، وكيرين ، وىميان  جيان ( فضال عن دفع الصين  رامة حربية مقدارىا 

 لميابان، وفتح أربع مدن صينية لمتجارة العامة مع اليابان . ُينظر: 
Fred A. Mckenzie ,The Tragedy of Korea,London,2010, P.44. 

درس القانون في جامعة ،  ٖٙٛٔعام  والية انديانا، ولد في  دبموماسي امريكيوستر : ( جون واتسون فٛٙ)
 –٘ٙٛٔشغل منصب القائد العام في الحرب األىمية األمريكية ، بعد الحرب كان يعمل صحفيًا) ىارفرد،
( ٔٛٛٔ – ٓٛٛٔ( ، إلى روسيا )ٓٛٛٔ – ٖٚٛٔ( ، وزير خارجية الواليات المتحدة إلى المكسيك )ٜٙٛٔ

، وساعد أسرة  ٖٜٛٔو  ٕٜٛٔشغل منصب وزير الخارجية األمريكي في عيد الرئيس بنيامين ىاريسيون 
.  ٜٚٔٔتشرين الثاني  عام  ٘ٔتوفي في  ،صيا ة معاىدة شيمونسكي كمستشار قانوني ومفوض تشن  في
 ُينظر:

The free encyclopedia , John W. Foster Politics and Diplomacy in the Imperial Era 

, 1836 – 1917 . 

 .ٙ٘ – ٘٘( ميالد المقرحي ، المصدر السابق، صٜٙ)

 ، رسالة ماجستير  ير منشورة ،    ٜٜٜٔ – ٜٜٗٔاألمريكية  –( ابتسام محمد عبد ، العالقات الصينية ٓٚ)
 . ٛ، ص ٜٜٜٔكمية العموم السياسية جامعة بغداد ،        

الباب المفتوح من السياسات التي سادت في القرن التاسع عشر بين  تعد سياسة( سياسة الباب المفتوح : ٔٚ)
االمبراطورية االستعمارية التي تقوم عمى أساس تعيد الدول العظمى بعدم انفراد أية دولة بالحصول عمى 
امتيازات بحرية او صناعية او سياسة خاصة في الصين . وقد بدأت الواليات المتحدة في الربع الثاني من 

ولم تكن ىذه السياسة جديدة عمى الدبموماسية االستعمارية فقد  التاسع عشر بتطبيق ىذه السياسة . القرن
% ٓٛكانت في األساس مبدأ رئيسًا من مبادئ الدبموماسية البريطانية في الشرق األقصى والتي سيطرت عمى 

. ينظر : ناظم عبد حارمن تجارة الصين  نذاك بفضل تفوقيا الصناعي وقوة مصارفيا وسيطرتيا عمى الب
 .ٜٙ، ص ٜٕٓٓالواحد الجاسور ، موسوعة عمم السياسة ، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، عمان ، 
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