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 اليابان بني العسكرتاريا واإلمربيالية
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٠رٕاٚي اٌثذس اٌجزٚس اٌراس٠خ١ح ٌثشٚص إٌضػح اإلِثش٠ا١ٌح ا١ٌاتا١ٔح، ٠ٚذاٚي ذرثغ ِظا٘ش٘ا ٚذذٛالذٙا : اٌٍّخض

(، وّا ٠ذًٍ ؿث١ؼح 2111-2137(، ٚشٛا )2137-2123َ( ٚػٙذٞ ذا٠شٛ )2123-2171ِٕز ػٙذ ا١ٌّجٟ )

ٍِٛاعٟ ٚاٌؼغىشٞ اٌغشتٟ فٟ ِٕـمح اٌششق األلظٝ، ٚخاطح تؼذ اٌرذخً ا١ٌاتأٟ فٟ وٛس٠ا شُ اٌظشاع اٌذت

َ، ِٚا ٔرج ػٓ 2116اٌظ١ٓ ٚاالٔرظاس اٌراس٠خٟ اٌزٞ دممرٗ اٌؼغىشذاس٠ا ا١ٌاتا١ٔح ػٍٝ سٚع١ا اٌم١ظش٠ح عٕح 

ثشص دْٚ ِمذِاخ إ٠ذ٠ٌٛٛج١ح رٌه ِٓ تشٚص ٠اتاْ جذ٠ذ ٠ذظٝ تادرشاَ اٌمٜٛ اٌىثشٜ. ٌُ ٠ىٓ ٌٙزٖ إٌضػح أْ ذ

ػىغرٙا ِجّٛػح ِٓ اٌىراتاخ ٚاٌّٛالف اٌرٟ ِجذخ ٌزاخ ا١ٌاتا١ٔح ٚعٛغد ٌٙا اذخار ِٛالف اعرؼالئ١ح ذجاٖ 

شؼٛب إٌّـمح فٟ اٌششق األلظٝ. دمك ا١ٌاتا١ْٔٛ ِجّٛػح ِٓ االٔرظاساخ اٌىاعذح فٟ فرشج ِا ت١ٓ اٌذشت١ٓ 

ف اٌذ١ٌٚح ج١ذا ِّا ذغثة ٌُٙ تاالطـذاَ اٌذتٍِٛاعٟ شُ اٌؼغىشٞ تاٌٛجٛد اٌؼا١ٌّر١ٓ، إال أُٔٙ ٌُ ٠مذسٚا اٌظشٚ

األِش٠ىٟ فٟ إٌّـمح اٌزٞ لاد إٌٝ إٌماء لٕثٍر١ٓ ٠ٚٛٔر١ٓ ػٍٝ ١٘شٚش١ّا ٚٔاواصاوٟ فٟ ٔٙا٠ح اٌذشب اٌؼا١ٌّح 

 اٌصا١ٔح.

 

 

Boulahya Yahya 
 

Abstract: Cette recherche cite les racines historiques de l'émergence de 

l'impérialisme du Japon, et essaie d’éclaircir leurs manifestations et transformations 

depuis l'époque de Meiji (1868-1912), ére Taisho (1912-1926) et Showa (1926-1989). 

Elle analyse également la nature de la lutte diplomatique et militaire entre les pays 

occidentaux et le Japon dans l'Extrême-Orient, surtout après l'intervention des 

Japonais en Corée puis en Chine et la victoire historique atteinte sur les forces de la 

Russie en 1905, ce qui a donné naissance à un nouveau Japon douté et respecté par 

les grandes puissances. cette tendance impérialiste a été fondée sur une idéologie 

traduite dans les écrits glorifiants «la supériorité» de la race japonaise et justifiant de 

prendre des mesures d’expansion à l'égard des peuples asiatiques dans l'Extrême-

Orient. certes, le Japon a réalisé une série de victoires écrasantes dans la période 

entre les deux guerres, mais ils n'a pas apprécié les règles diplomatiques 

internationales, ce qui a engendré, en fin de compte, à un duel militaire avec les 

U.S.A et la chute de deux bombes nucléaires en fin de la deuxième guerre mondiale. 

 
 

 

                                                 
 

(*)
 . yahyathese2007@gmail.com ،صٔمح سجة دٟ ِٛس٠را١ٔا، ٚجذج، اٌّغشب 36دورٛساٖ فٟ اٌراس٠خ،  

 www.amarabac.comِجٍح ػ١ٍّح ِذىّح ذظذس ػٓ األواد١ّ٠ح األِش٠ى١ح اٌؼشت١ح ٌٍؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛج١ا : أماراباك

 63-44(. ص ص3122) الرابعالمجلد الثاني، العدد 

mailto:yahyathese2007@gmail.com
http://www.amarabac.com/


 ا١ٌاتاْ ت١ٓ اٌؼغىشذاس٠ا ٚاالِثش٠ا١ٌح.... تٌٛذ١ح ٠ذ١ٝ
 

45 

ىمػدمظىوإذكال
أثازت جتسب٘ الٔاباٌ التينْٓ٘ العدٓد مً التطاؤالت دعلت ميَا مااةٗ ةةا٘ للااساٛٗ ّالتشلٔا      

     ٕ  و( ّغاْا 1926-1912و( ّتآػاْ ) 1912-1868) ّاملاازى٘; ّمجلت ضٔاضتُ التْضاعٔ٘ ابتاداٛ ماً  َاد املٔذا

و( تتْصلا ملسسل٘ بياٛ اضتجنست رلتلا   ياؾاس الااْٗ املاةٓا٘ ّالسمصٓا٘; ّأقاشت التينٔا٘        1926-1989)

ّالتشدٓح أةّات زٜٔط٘ لتْضٔع دلالُ احلٔاْٖ بالػاسا اصىؿاٙ;  َا  ازتادأ مدادأ التشادٓح الٔابااىٕ         

 ٔ يف ماادمات  زلاد  ٍا   ّ ا؟بطنْسات التْضع اخلازدٕ  لٙ سطاب ةّل اجلْاز ككْزٓا ّالؿني ّزّضا

 سقات  ىل  أٖ مادٚ  ثاه   ٓػاري ىل  باْاةز  كاس ىلملٓاالٕ تْضاعٕ؟      التػٔري السمصٓ٘ ّالجاا ٔ٘ الٔاباىٔا٘ ماا  

ظسّف مادمات احلسب العاملٔا٘ اصّ  ٍارا الاينأ ماً الاتدكري لادٚ اصّلٔػازغأ٘ الٔاباىٔا٘ احلاكنا٘           

ا يف أّاخاس الااسٌ التاضاع  ػاس ّبدآا٘ الااسٌ       مجلنا ضاة ذلك لدٚ بسّضٔا ّطنْساتَا التْضعٔ٘ يف أّزبا 

 العػسًٓ؟

  أثيااٛ بعجا٘   ٕلااةٗ املٔذإ الارًٓ داابْا أىطااز العاامل السأةاال       املدك  زأمل تػك  أملاىٔا الينْذ

لدٚ ىلٓتْ  لىلْٓاكازا ّغريٍا؟ أمل ٓػك  الدضتْز اصملاىٕ  ّمالمض الاْٗ اللّضٔ٘ التْضعٔ٘  الينْذز/املجا

أمل ٓكً اشلساط الٔاباٌ يف ضريّزٗ الرتاكاه السأةاالٕ  بدآا٘ ميَذٔا٘     الٔاباٌ اجلدٓد؟  ٍريّبْمٕ ّىاةٗ

     ٘ ٕ   ؟لالىتَاااٛ يف خكااه ااملٓالٔاا٘  أ لااٙ مساساا  السأةالٔاا  François أمل ٓااا   ساىطااْا كْغاا

Cochet ٌااملٓالٔ٘ الٔاباىٔ٘ ّلٔدٗ ثْزٗ املٔذٕ؟"ىل"

1

. 

     ٛ ٗ رلتلا  مساسا  التْضاع الٔابااىٕ يف  ارتٗ ماا باني        يف قْٛ ٍارِ اصضاٝل٘  ّغريٍاا  ىاارتا ىاسا

 احلسبني قنً ٍرِ الكْابأ اليت اخرتىاٍا مادم٘ مؤطسٗ للنْقْع؟

ىاألدطورةىوالتودعىاإلمبروالي
تدؿض مالمض اصضطْزٗ الٔاباىٔ٘  اً مالماض اال تاصاش باالىتنااٛ ىل  اصزيت الايت تػاسا  لَٔاا        

الطاالل٘ ااملاطْزٓا٘  يف ميطاأل اصضاطْزٗ  بتكلٔا       الػنظ ىد  بأ٘ اصىطاز اصخسٚ. كنا سكنت 

 مً الطناٛ; ّىطتخلـ ميَا مالمض اصم٘ اليت ال تػدُ بأ٘ اصمه اصخسٚ.

يف  رتٗ احلسب العاملٔ٘ الجاىٔ٘  ّماع تصآاد مْدا٘ التْضاع  تياضالت الكتاباات الايت اذاد الارات          

املارٓاع ضاي٘    زامع٘ كْٔتْ   ال أماْا    جبTomaki;  اد ؾسا اصضتاذ تْماكٕ ٘اصضطْزٓ٘ الٔاباىٔ

"ميج  الٔاباٌ العنْة الداسٖ للعاامل  ّاملداسّيت أٌ ٓتْساد العاامل سْلاُ. ّبادٌّ ذلاك لاً          و  ىاٜال:1942

ٓطْة الطالو. ّ يدما ٓتشد العامل سْل ىْٗ ّاسدٗ)الٔاباٌ(  ٓتشاأل الطالو اصبدٖ"

2

. 

 يادما طلكاع العاامل لطالط٘      الطاالو  "ٓتشااأل   Taiyoو  ّزة يف دلل٘ تاآْ  1918ّىد  ذلك يف 

. ّالػآ٘ اليَأٜ٘ مً  نليا الطٔاضٕ  ىلخكاع العامل.. ّصلب  لٙ اصم٘ الٔاباىٔ٘  بطدب تازطلَاا  .ّاسدٗ.

املصةٍس ّمكاىتَا املتنٔصٗ  الأاو بَرا الدّز احملتْو"

3

. 

 ٘لط  ىاااٜال: "ال تاتؿااس ضاا Tadahika Inaizumiو  كتااب تاةأٍكااا ىلٓيااآصّمٕ  1942يف 

ااملاطااْز  لااٙ الٔاباااٌ ّساادِ  لكيَااا اتااد ىل  بأاا٘ اصمااه اصخااسٚ"     

4

. ّمااً دَتااُ  ىااال ْٓضااْ    

و "ال اجاا  أسااداخ ميػااْزٓا ّالؿااني سالاا٘ تدمريٓاا٘     1941ضااي٘  Yosuk Matsuokoماتطااْكْ

للشكازات; ب  صلب ا تدازٍا بدآ٘ تسضٔخ الطالو العاملٕ"

5

. ّىسٓدا مً ٍرا املعيٙ  أكد غااكْ ضآًْ   

Shaku Soen  ٙاملْادَا٘ الٔاباىٔا٘ ماع    « غس ٔ٘» لٙ قسّزٗ احلسب ّأٍنٔتَا  مدا عا مً خالهلا  ل

و; سٔح ىال: "ال َٓنيا أٌ تكٌْ احلسب بػع٘  بػسط أٌ تطاتَدف ىكاآا  اةلا٘    1905-و1904زّضٔا ضي٘ 

ّىدٔل٘"

6

ّ يادما كتاب   «.  ليدٔا ا». ّكاٌ الٔاباٌ  يف ا تااةِ  الدّل٘ الْسٔدٗ املؤٍل٘ للأاو بَرا الدّز 

ز ا  العاسيت      ىل  ضًْٓ  طالدا ميُ الد ْٗ ىل  ّى  احلسب ّالاد ْٗ ىل  الطاالو    Tolstoyتْلطتْٖ 

«زضالتَا احلكازٓ٘»ب  شاز ٍْ ىدطُ املْاىع اصمامٔ٘ للذْٔؽ الٔاباىٔ٘  بػسيت تػذٔعَا  لٙ مْاؾل٘

7

. 
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ا املعتااادات اصضااطْزٓ٘ مجلاات ٍاارِ التاايعريات ذٍئاا٘ ٓاباىٔاا٘ خاؾاا٘  امتصداات مااً خالهلاا   

بالطنْسااات التْضااعٔ٘. ّتْضاالت ب ضااطْزٗ اخللااأل  لت ضاأظ ميطااأل مئااص التااازٓخ الٔاباااىٕ الطْٓاا     

ّاملنتد. ّ يدما  ذص الٔاباىٌْٔ  ً تؿدٓس مدأٍنَه الجاا ٔ٘ خاالل الدارتات الادميا٘  اىكدا ّا  لاٙ      

 ضي٘.  250ٕ مدٗ تاازب ذاتَه الجاا ٔ٘ ّمازضْا  صل٘ طْ ٔ٘  ً ذلٔطَه ااىلٔنٕ ّالدّل

ى
ىمػدماتىالمواجؼظىفيىالذرقىاألقصىوى3581ىحملظىبوري

لدٚ دلتنع الئداٌْ   نىَاا    ٘أسدثت شلصل٘ ىدطٔ٘ ّّدْةٓ٘  نٔا دىلذا كاىت محل٘ بريٖ ى

أخااسدتَه مااً سالاا٘ اليسدطاأ٘  ّالكلٓاااٛ الاايت تساكناات سثازٍنااا  لااٙ املطااتْٚ الااداخلٕ خااالل تلااك  

 تازٓخ.احلاد٘ الطْٓل٘ مً ال

كاٌ الٔاباىٌْٔ أكجس ّاىعٔ٘ ّبساغناتٔا٘   يادما اضتطالنْا للكاػْط اصمسٓكٔا٘  ّّىعاْا       ّ 

االتداىٔات اليت ةشت بإىَاٛ ضٔاض٘ العصل٘ الٔاباىٔ٘  ّغذع ذلك بأ٘ الدّل الكلٚ  لٙ  اد اتداىٔات 

  الايت ا تلٍّاا دلشدا٘.    برل الٔاباىٌْٔ اجلَد  بعد اضاتاساز  َاد املٔذإ  ملسادعا٘ االتداىٔاات      مػابَ٘.

 Iwakura ّمجلات بعجا٘ ىلْٓاكاازا   


        ِ يف ٍارا   ىل  الدلاداٌ املعئا٘ ذلطا٘ أضاضأ٘ ملسادعا٘ ماا    ااد

 اجملال.

ؾاشٔض أٌ الدعجا٘ الدبلْماضأ٘ ّالتعلٔنٔاا٘ مل هااأل أٍادا َا املسدااْٗ  لكيَاا كاىات امليطلااأل        

مااً الأااْة املدسّقاا٘  لااٙ دلتنااع  الاارٖ ىدااُ صٍنٔاا٘ اضاارتداع ماْمااات الطاأاةٗ الاْمٔاا٘  ّالااتخلـ

 الئدٌْ. 

ز ع  َد املٔذٕ غعاز "بلد غين ّدٔؼ ىْٖ". ّأثياٛ  نلٔا٘ التيصٓا  الاْاىعٕ للػاعاز الطاال        

    ٔ ىاْٖ   ؼّىلةزا  الٔاباىٔني حلذه الؿسا ات الطٔاضٔ٘ ّالعطكسٓ٘ يف أّزبا ّسضأا  هاْل ىل  ماْلا٘ "دا

ات أضَنت بػاك  كادري يف تػأري ٍيدضا٘ اجملاال اجلػاسايف       ّٓاباٌ غئ٘". ّال غك أٌ ىل اةٗ تستٔب الكلن

احلٔااْٖ جملتنااع املٔكاااةّ  ّالااد ع بااُ سلااْ خٔاااز العطااكسٓتازٓا. ٍّااْ االختٔاااز الاارٖ اضااتنات ؾااآػْ     

تاكامْزٖ يف الد اع  يُ ستٙ املْت  معازقا برلك باىٕ أىطاب اصّلٔػازغٔ٘ احلاكنا٘  جذا٘  ادو    

 ػسا اصىؿٙ لتاد  املػامسٗ الٔاباىٔ٘ يف كْزٓا.ىكر املياخ الدّلٕ  سىٝر  يف ال

كاىات "اصّلٔػازغأ٘ احملٔطا٘ بااملٔذٕ ماتيعاا٘ بْداٍا٘ مْىا  تاكاامْزٖ  لكيَاا ز كاات         

تيدٔر الدكسٗ  بطدب تكلدتَا  ّىتٔذ٘ االىػػال برتكٔص االضتجنازات يف مطريٗ التشدٓح االىتؿاةٖ"

8

. 

و  صٌ مٔااصاٌ الاااْٚ مل ٓكااً  1853يف ضااي٘  ىلذا كاااٌ الٔاباااىٌْٔ ىااد استدعااْا بطاىاا٘ العياا   ّ

   اإٌ هاْالت الطٔاضا٘ الدّلٔا٘ يف أّاخاس الااسٌ التاضاع  ػاس ّبدآا٘          متكا ٝا بٔيَه ّبني اصماسٓكٔني 

الاسٌ العػسًٓ غكلت متيدطاا سأأاا لتشسٓسٍاا ّالت ضأظ ملخاازز مْقاْ ٔ٘ الىطالىَاا ّتْضاعَا.         

ْالت;  اااد ضااذلت أّل استكااا  مداغااس بااني الٔاباااٌ و  ذلطاا٘ أضاضاأ٘ يف ٍاارِ التشاا1894"ّتعتاال ضااي٘ 

ّالؿني"

9

و   1871; ب  بسشت الطنْسات التْضعٔ٘ الٔاباىٔ٘ ةاخ  الؿني ىدطَا يف ّىات متاادو;  دإ    

ّالٔاباٌ  أحل ماً خاللاُ املداّقاٌْ الٔابااىٌْٔ  لاٙ قاسّزٗ "اال ارتاف للٔابااٌ          تْىٔع اتداا بني الؿني

ٕ  بيدظ االمتٔاشات اليت ىدمتَا  -الؿني للاْٚ الػسبٔ٘  بعد سسب اص ٌْٔ; ّىد ز   الْشٓس الؿأين لا

  املطالَب الٔاباىٔ٘ مطاْغا ذلاك با ٌ الااْٚ الػسبٔا٘ اضاتعنلت الااْٗ        Zhang Li-Hangشٍاىر -ٍْىر

لد ع الؿني ىل  التْىٔع  لٙ اتداىٔات غري متكا ٝ٘"

10

. ٍّإ زضاال٘  َاه ماً خالهلاا املدااّيت الٔابااىٕ        

أٌ الاْٗ ٍٕ الطدٔ  الْسٔد الىتاصاع مصآاا اىتؿااةٓ٘ مػاابَ٘ ملاا سؿالت  لٔاُ         ٘لٔاباىّٔالدبلْماضٔ٘ ا

 الاْٚ ااملٓالٔ٘ اصخسٚ.

 تّ تَٔٝ٘ هلرِ املسسل٘  بدأ العَد اجلدٓد يف زضاه مالماض ضٔاضا٘ ةميْغسا ٔا٘  "َتعتالا العااٜال      

الكجريٗ اص ساة ةلٔال  لٙ سْٔٓ٘ الدالة"

11

يطاأل الادميػسايف  ضٔاضا٘ جتئاد     ; ّت ضطات  قاتكاٙ ٍارا امل   
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  ّ  طااكسٖ  ىلددااازٖ اىتَاات بعطااكسٗ اجملتنااع ّّقااعُ يف سالاا٘ الت ٍااب الاؿااْٚ صٖ طاااز  ضٔاضاإ أ

 اللٖ ّالدشسٖ ّباىتياٛ الطدً احلسبٔ٘ احلدٓج٘ ّخاؾ٘ مً ىلزللرتا. ضذلتن ; ّ  ة ه ذلك بالتطلٔ

ى
ىالصراعىبونىالوابانىوالصونى

ّالٔاباٌ سْل مط ل٘ الطٔطسٗ  لاٙ كْزٓاا  ّةخا  الدلاداٌ     اشْز  يؿس الؿساع بني الؿني 

 ْ الطٔاضاإ ّاجملااالٕ ةاخلااَا ذيف ؾااساع سااْل مساكااص اليداا

12

. ّأؾاأب العااامل بدٍػاا٘ "كاادريٗ  ياادما  

اضتطاع الٔاباٌ بطَْل٘ أٌ َٓصو دازتُ العنالى٘.. ّ.. زلض الٔاباٌ يف ىلبعااة اليداْذ الؿأين  اً كْزٓاا       

كًْٓ ىلملاطْزٓتُ مالدا يف ذلك الدّل الػسبٔ٘ الكلٚ"ثه قه دصٓسٗ تآْاٌ لٔددأ ت

13

. 

أباىت اجلْٔؽ الٔاباىٔ٘  ً سطً تيعٔنَا ّةىتُ يف اجملالني اللٖ ّالدشاسٖ. ّزلاض اجلياسال     

ٓاماغاتا أزٓتْمْ

Yamagata Aristote        ِيف ةسس الااْات الؿأئ٘ يف بْٔىاؼ ٓااىؼ  ّالصسا  يف اجتاا

باىٔ٘ ماً ةخاْل ىلىلأه ميػاْزٓا. ّبااملْاشاٗ ماع ذلاك اجتَات محاالت          الػنال  سٔح اكيت الاْات الٔا

 Oyama Iyaoاجليسال آّاما ٓاّ


  سلْ اجليْب  مما  سيت  لٙ الؿأئني  اتض ىياْات ةبلْماضأ٘     

للتداّيت

14

  1895أبسٓا    17يف  Shimonoseki.  ػك  ذلك بدآ٘ التْىٔع  لٙ معاٍادٗ غٔنْىْضاكٕ   

ٙ دلنْ ا٘ ماً الاكاآا  ّميَاا ز اع الْؾاآ٘ الؿأئ٘  اً كْزٓاا           بَريّغٔنا  ّىؿت االتداىٔا٘  لا  

 ىعسٓا  الستالهلا مً ىد  الٔاباٌ. ّالتنَٔد 

  ّداااااااصز -تاااااااآْاٌ- Formoseكناااااااا صلااااااات "الؿاااااااني للٔابااااااااٌ  اااااااً  سماااااااْشا 

  ّالتصماات بااد ع Liao-toungتااْىر -  ّدااصٛ كاادري مااً دصٓااسٗ لٔاااPescadoresّالدٔطااكاةّزع

ملٌْٔ  سىك.." 750  ىدزٍا ٘غسام٘ سسبٔ

15

. 

أباىت دلسٓات احلسب  ً ّدْة تيعٔه  طاكسٖ ٓابااىٕ سادٓح ّ عاال    اضاتلَاو بعا  أضطاُ        

ْ        تمً التيعٔناا    Yamagata Aritomo العطاكسٓ٘ الػسبٔا٘   ااد "تدياٙ اجلياسال ٓاماغاتاا أزٓتْما

أخار   ٖللٓطاىٕ الار الينْذَز العطكسٖ اصملاىٕ  مطتددال بُ اليعاو العطكسٖ الدسىطٕ  ّىعريِ الدشسٖ ا

بَنا غْدْىات التْكْداّا"

16

. 

كنا أ سشت احلسب ّاىعا دػساضٔاضٔا ددٓدا  أباٌ  ً بسّش ىْٗ سأأ٘ يف الػاسا اصىؿاٙ;   

املٔذااإ ّميعاااسِّ  ّ٘ةل ٍااارا االىتؿااااز  لاااٙ ىكااأ٘ ثاا ٔااا٘ بالػااا٘ اصٍنٔااا٘;  ااااد غااادة  الضاااد   

 لاٙ قاسّزٗ ىلساداخ الاطٔعا٘ ماع       اآدْٓلْدٌْٔ  مً غاكل٘  ْكاْشاّا ْٓكٔتػإ ّىٔػإ أمااٌ     

 نلٔا  لٙ ٍرا االجتاِ  ّ  ا تدازٍا مْادَا٘   الجاا ٘ الؿٔئ٘  ّمجلت "احلسب الؿٔئ٘ الٔاباىٔ٘ ةلٔال

بني احلكازٗ ّاللبسٓ٘"

17

. 

ى
ىوتدارواتهىالطدكروظىوالدبلومادوظبداواتىالصراعىالوابانيىالروديى

طااكسٓ٘ الطٔاضاأ٘ لٔاباااٌ املٔذاإ  ّزأت  َٔااا  االىتؿااازات الع ٘مل تطتطااؼ زّضاأا الأؿااسٓ٘ زؤٓاا 

 االضرتاتٔذٕ يف امليطا٘. تَدٓدا لكٔاىَا

ّيف ٍرا ااطاز ىطذت زّضٔا هالدات ّتْا اات ضٔاضٔ٘ مع بع  الاْٚ الػسبٔ٘ ابعاة خطاس  

أبسٓ  طالدت زّضٔا كاال ماً  سىطاا  ّىلزللارتا ّأملاىٔاا  بايَر ضٔاضا٘         18الصس  الٔاباىٕ املتصآد   دٕ "

ٌ  ًمجا ٔاا٘ ىلشاٛ سكْماا٘ طْكٔااْ ماا  تااْىر"-أداا  الكااػأ  لَٔااا اخااالٛ لٔااا

18

. كنااا اىرتساات  لااٙ 

احلكْم٘ الؿٔئ٘ قناٌ ة ع دصٛ مً الػسام٘ احلسبٔا٘  لكطاب ّةٍاا الدبلْماضإ ّممازضا٘ ىاْع ماً        

 احلؿاز  لٙ بالة الئدٌْ. 
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ٓاس املالٔا٘ ماضاتٔكاتا    و  ىدو ّش1895ّبالدع  "مداغسٗ بعد ىَآ٘ احلسب الؿٔئ٘ الٔاباىٔ٘ ضي٘ 

 ٕ Mastukata Masayoshiماشآْغا


  ْ Ito  للاْشٓس اصّل ىلٓتا


مارتساات  -  مػاسّع ىااىٌْ بعياْاٌ    

"-سْل مطتاد  صطٔأ ىعاو التنْٓ 

19

. ّاستلت املط ل٘ العطاكسٓ٘ مكاىا٘ متادما٘ قانً الاطا اات      

سسلا٘ ددٓادٗ ماً الؿاسا ات     املطتدٔدٗ مً الد ه املالٕ املارتا; ٍّاْ ماا ٓدطاس بلػا٘ اصزىااو  الت ٍاب مل      

 ّاحلسّب   لٙ املدٚ الاسٓب ّاملتْضأ.

اىتيع ؾياع الاساز الٔابااىٕ بكاسّزٗ بيااٛ تؿاْز اضارتاتٔذٕ ددٓاد  خاؾا٘ بعاد زةّة الدعا           

  ّ   Liao-Doungتاْىر.  -السّضٔ٘ الػاقد٘ ّاملتْدط٘ مً استالل الٔاباٌ جلصٛ كدري مً دصٓاسٗ لٔاا

االىتااال ماً ضٔاضا٘ الاد اع ىل  خٔااز اهلذاْو. لكاً الْاىاع          ٘ملسسلا  يف الت ضأظ  ػاس ْا  ااضارتاتٔذٔ٘;  

الطٔاضٕ الرٖ  سقتُ زّضٔا الأؿسٓ٘ بتْا أل مع  سىطا ّأملاىٔا  ألصو الٔاباىٔني باالتخلٕ  اً اجلصٓاسٗ    

احملتلاا٘  يف اىتعاااز االخااتالل الاارٖ ميكااً أٌ ضلاادخ ةاخاا  التشالدااات ّالتشالدااات املكاااةٗ  الاايت ضاادات 

 سب العاملٔ٘ اصّ .ّمَدت للش

و  ٍّاْ أساد املاتعلنني    1898ّيف ٍرا ااطاز ؾسا أزٓتْمْ ٓاماغاتاا  الاْشٓس اصّل الٔابااىٕ ضاي٘     

الرًٓ ةزضْا باجلامعات الػسبٔ٘  ىاٜال: "خالل العػس ضيْات املادل٘ ضيدخ  دلابَ٘  طاكسٓ٘ ددٓادٗ;   

َّىا الؿنيا أّ كْزٓا  ّلكً  سىطا ّزّضٔ ا"ّسٔيرا  لً ٓكٌْ  د

20

. 

ااىدااا العطاكسٖ ّخاؾا٘ يف اماتال  الاطاع احلسبٔا٘ الدشسٓا٘         هباملْاشاٗ مع ذلاك تصآاد سذا   

املتطْزٗ ّيف االضتعاى٘ بااخللاٛ اصداىاب لتشطاني ىْ ٔا٘ اصةاٛ الاتاين ّاالضارتاتٔذٕ يف دلاال املْادَا٘         

 ّاحلسّب.  

سبٔا٘  مكْىا٘ ماً باْازز      ضدٔي٘ س 24بدأ الٔاباٌ "يف التخطٔأ اىػاٛ ىْٗ جسٓ٘  ّذلك بدياٛ 

و ىَآ٘ املدٗ الصمئ٘ لتيدٔر ٍرا املػسّع"1903  ّكاىت ضي٘  Torpilleursىطا ٘ 86ّطساةات  ّ

21

. 

 بالتْضاع اخلاازدٕ ت دٔا      تتْض الداخلٔ٘  اقػاكلَ مً داىدَا كاىت زّضٔا الأؿسٓ٘  

َ   ظّاحلداا  اىادالع اصشما٘ الداخلٔا٘     ٙ    ا لاٙ مؿااحل . ّاكيات ماً ىلشاسا٘ اليداْذ     احلْٔٓا٘ بالػاسا اصىؿا

الطااالد٘. ّيف ٍاارا ااطاااز سسقاات  Shimonosekiغٔنْىْضااكٕ  الٔاباااىٕ بالؿااني  ّمسادعاا٘ اتداىٔاا٘

زّضٔا "أملاىٔا ّ سىطاا  لاٙ االىكاناو ىللَٔاا اددااز الٔابااٌ  لاٙ االىطاشاب ماً غادُ دصٓاسٗ ميػاْزٓا              

اً ةزضاا ماً ةزّع   ا  كاٌ )الٔاباٌ( ىد ُلّ يدما اضتْلت زّضٔا بالاْٗ  لٙ تلك امليطا٘ املتياشع  لَٔ

ضٔاضات الاْٗ غدٓد املسازٗ"

22

. 

ْ  صلٔد الٔاباىٌْٔ كدض زةّة الدع  العاطدٔ٘  لكايَه  أٓكاا مدادأ االضاتعداة  ّصاصًٓ      ٌٓتايا

 طاى٘ العي  ّالاْٗ  ّهسٓسٍا يف اللشع٘ املياضد٘ ّاحلاة٘.

٘  O-Young-Leeّيف ٍاااارا ااطاااااز ٓااااْزة أّ ٓاااااىؼ لاااإ معلااااه احلااااسب مٔااااامْتْ   سكآاااا

مْشاغٕ

Miyamoto Musashi (1548-1645     ُّملخؿَا أٌ غابا ٓاباىٔاا  أحل  لاٙ مْشاغإ لٔعلنا  )و

 يٌْ احلاسب لالىتاااو ماً ىاتا  أبْٓاُ. ّبالدعا  محا  الػااب الطأ   ّ اْيت تدزٓداُ  لاٙ تائاات              

لٔن٘. ّ يادما تَٔا  للنداازشٗ     املدازشٗ  اكتدٙ املعله  يف بدآ٘ اصمس  بتنسٓياُ  لاٙ اصااذ الْقاعٔ٘ الطا     

أٌ  ادِّ ْٓغاك أٌ   ّ يادما أساظ    ىؿد غسميُ  ّّدُ لُ  داازات ىابٔا٘  ثاه ىااو بتعؿأب  ٔئاُ.      

َٓامجُ  ضَ  ضٔدُ  ّاكتدٙ   اأ  بالْىْف يف ّقعٔ٘ ضلٔن٘. ّبادأ الااتا  يف الكاسب بطأدُ مئياا      

ٓطاادض يف بسكاا٘ مااً الاادماٛ ّٓطااازا  ّبطاادب  اادو ّدااْة ثػااسات يف اْىااع الػاااب   اااد تااس   اادِّ  

بكسبتني مً ضٔدُ

23

. 

تدؿض الاؿ٘  ً ةا٘ ىدطأ٘ أاص الداسة ّاجلنا ا٘ يف الٔابااٌ  تااْو  لاٙ أضااع الرتكٔاص           

  ٕ -Oالرٍين  ّصصًٓ  ياؾس الاْٗ ّاىتعاز الْىت املياضب للَذْو الطاسأل ّاملنٔت. ّاضتيتر أّ ٓااىؼ لا

Young-Lee ىٔني مً االىدعاخ مً زماة احلسب العاملٔ٘ الجاىٔ٘  مً الاؿ٘  "اصضداب اليت مكيت الٔابا
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ّت ضٔظ ىْٗ اىتؿاةٓ٘ معسّ ٘ لدٚ اجلنٔع"

24

. ّميكً ىساٛٗ دلنا  التشاْالت الايت غاَدتَا الطٔاضا٘      

 اخلازدٔ٘ الٔاباىٔ٘ ىدٔ  اىدالع احلسب العاملٔ٘ اصّ  قنً ٍرِ الجيأٜ٘=التنْقع اجلٔد/اهلذْو. 

ات دلالٔاا٘ مااع زّضاأا ساااّل الٔاباااىٌْٔ ىلدااساٛ ماآكاا 


 املتشالداا٘  طااكسٓا مااع  سىطااا  لكااً   

ذلاّالتَه مل هاأل الْة الدبلْماضٕ بني الطس ني  ّكاٌ مً الطدٔعٕ أٌ ضلؿ  اخلالف بني الاْتني 

 بطدب تػابُ تطلعاتَنا التْضعٔ٘ ةاخ  دلال دػسايف ّاسد ّذلدة ٍّْ كْزٓا ّميػْزٓا.

مع بسٓطاىٔا  اقطس الٔاباىٌْٔ ىل   ع  ذلاك:  دعاد    ّبعد أٌ ز كْا  ضاباا   اد تْا أل  طكسٖ

و  ال الطادري الٔابااىٕ بليادٌ لاْشٓس اخلازدٔا٘ اللٓطااىٕ        1901أبسٓا    17ةبلْماضٔ٘  نٔا٘  يف  مػاّزات

 ً زغد٘ بالةِ يف  اد تْا أل مسسلٕ ماع بسٓطاىٔاا "حلنآا٘ مؿااحلَنا بالػاسا اصىؿاٙ"      

25

. ّاىتَات  

و   لٙ امتداة مخاظ ضايْات  1902ٓيآس  30يف املػاّزات بطً اتداا التشال  


  ّبػاسّط ذلادةٗ  ّأضاَنت    

 بيْة ٍرا االتداا يف ممازض٘ ىْع مً الكدض أماو الطنْسات التْضعٔ٘ السّضٔ٘.  

مع ذلك  سقات زّضأا الأؿاسٓ٘ ّؾاآ٘ سأأا٘  لاٙ احلكْما٘ الؿأئ٘   يادما ألصمتَاا           

ّ ادو الطاناا بالتذاازٗ اصديدٔا٘  قادٌ ددٓادٗ        "بعدو ميض دصٛ مً ميػْزٓا لطسف ثالح )الٔاباٌ( 

بدٌّ مْا ا٘ احلكْم٘ السّضٔ٘"

26

 . ٍّْ ما كاٌ ٓعين ذلاّل٘ ة ع الٔاباٌ ىل  سلد٘ اليصال العطكسٖ. 

تاسٓاسا   ىدا  اىادالع احلاسب السّضأ٘ الٔاباىٔا٘      و 1903 ّشٓس اخلازدٔ٘ الٔاباىٕ  اوّىد كتب 

٘ مْىع اضرتاتٔذٕ متنٔص باليطد٘ للٔاباٌ ٍّٕ قجاب٘ خيذاس  "لػدُ اجلصٓسٗ الكْزٓأّقض  ُٔ ما ٓلٕ: 

ٌ   اخيذاس   إىَاا تؿادض   َٔاا لاْ ضأطست ىاْٗ أخاسٚ  ل    ّبني الٔابااٌ ّالؿاني.    ٓاع ّ لاٙ    يف ىلاب الٔاباا

"مطْغاتع  ذلك ممكيا يف أٖ ّىت ّهت أٖ صلالٔاباٌ أال 

27

. 

ميطاا٘  تصآاد  َٔاا التطاابأل     اختاز الٔاباٌ لػ٘ اهلذْو للشداظ  لاٙ مؿااحلُ ااضارتاتٔذٔ٘ يف    

احملنْو سْل املصٓد مً مْاىع اليدْذ االىتؿاةٖ. ّكاٌ  لٙ دلنع الئدٌْ أٌ ٓؤكد سكْزِ الدعلٕ 

 بيَر ضٔاض٘ تْضعٔ٘ ؾازم٘.

أباٌ الٔاباٌ مسٗ أخسٚ  ً ىدزتُ العطكسٓ٘ املتنٔصٗ  "ّأماو ةٍػ٘ العامل كلُ اىتؿس الٔاباٌ.. 

بٔ٘ مً دداال ميػاْزٓا ااضارتاتٔذٔ٘  ّاليؿا  اجلياْبٕ ماً اخلطاْط        ٍّْ ٓكتطض أمامُ الان٘ اجليْ

احلدٓدٓ٘ السّضٔ٘ املنتدٗ يف ميػْزٓا ّاليؿ  اجليْبٕ مً دصٓسٗ ضخالني"

28

. 

  أماو الاْات Anatoli Stoesselو  "اضتطله اجليسال السّضٕ أىاتْلٕ ضتْٓظ 1905ٓيآس  2ّيف 

ّ  10ملادٗ   Port-Arthurسؿااز مدٓيا٘ بْزسزتاْز     الٔاباىٔ٘  بعاد  ىتأال   8000ْٓماا  مماا خلا     20أغاَس 

ىتشاو ىلىلٔه ميػْزٓا الؿٔين"زّضٔا  ّةض استالل املدٓي٘ بدطض الطسٓأل أماو الٔاباىٔني ال

29

. 

ّ  كلدت "احلسب السّضٔ٘ الٔاباىٔ٘ سكْم٘  ٓياا  اضاتداىت ىطانا ميَاا ماً       986املٔكااةّ ملٔاازا 

الْالٓات املتشدٗ ّبسٓطاىٔاا  لكاً اىتؿاازٍا مكيَاا ماً ّقاع ٓادٍا  لاٙ كْزٓاا ّميػاْزٓا"          

30

. ماع ماا   

 ٓعئُ ذلك مً االضتٔالٛ  لٙ ىلمكاىات اىتؿاةٓ٘ متنٔصٗ.

  ٘   ّمكايَه ذلاك   ظً الٔاباىٌْٔ  بعد اىتؿازٍه  لٙ زّضٔا ّالؿني  أىَه  بالدع   أما٘ متدْىا

مً اال تصاش قادماتَه اصضطْزٓ٘  كنا غذعَه  لٙ االضاتنساز يف  نلٔاات التْضاع يف دياْب غاسا      

    ٌ الٔابااىٔني غادّا أبطاال سضأا يف      سضٔا; ّتطدب ذلك يف "مصٓد مً الجا٘ يف الاادزٗ الٔاباىٔا٘ ّاالىتيااع با 

مْادَاا٘ الػااسب"

31

ػسبٔاا٘  ّيف مااادمتَا الْالٓااات ; ّكاااٌ مااً الطدٔعاإ أٌ ٓااته االستكااا  مااع الاااْٚ ال

املتشدٗ اصمسٓكٔ٘  اليت كاىت هلا مؿاحلَا احلْٔٓ٘ يف امليطا٘. ّال غك أٌ ٍرِ التشْالت ااضارتاتٔذٔ٘  

 مً ٍدف اللشاا بالػسب ىل  طْز ميا طتُ  ّالتدْا  لُٔ. لةشت للٔاباىٔني باالىتاا

ٔ٘ كاىْا مً املاتعلنني الٔابااىٔني   ّال غك أٌ الرًٓ ؾيعْا ٍرِ االىتؿازات العطكسٓ٘ ّالطٔاض

 الرًٓ ةزضْا باجلامعات اصمسٓكٔ٘ ّاصّزبٔ٘  ّتالدّا املياؾب الطامٔ٘ مير بدآ٘  َد املٔذٕ.

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1156/a/1/1/port-arthur.shtml
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الااْٚ الػسبٔا٘ أّل اىتؿااز سضأْٖ  لاٙ ةّلا٘ غسبٔا٘ خاالل          ُكاٌ االىتؿاز مدّٓا  ّا تلتا 

تُ التشدٓجٔ٘  مما ميشاُ مصٓادا ماً الجاا٘     مادما« ؾش٘»العؿْز احلدٓج٘. ّزأٚ  ُٔ الٔاباٌ ةلٔال  لٙ 

ّأت أؾاداٛ االىتؿااز يف       ّالػذا ٘ يف مْاؾل٘ كدسُ سلْ الػآات التينْٓ٘ اليت أضطاَا  َاد املٔذإ; ّة

تسكٔا ّمؿس ّبالة الػاو ّاملػسب مععه بلداٌ العامل ااضالمٕ: يف
.

 

ل الايت ىَذتَاا زّضأا    ّٓ تٕ اٍتناو ٍرِ الدّل بَرا االىتؿاز بطدب ضٔاض٘ التْضاع ّاالضاتػال  

املتياثسٗ  ّبطدب التعااط  ماً مْىاع املػارت  الادٓين ماع ةّلا٘ اخلال ا٘          اىلشاٛ الدّل٘ العجناىٔ٘ ّأىالٔنَ

 ااضالمٔ٘.

ّىد ىعه الػا س املؿسٖ سا غ ىلبسأٍه ىؿاٜد تؤزخ لإل ذاب باالىتؿاز الٔاباىٕ  لٙ زّضٔا 

 «:ٔاباىٔ٘احلسب السّضٔ٘ ال»الأؿسٓ٘  ّمما داٛ يف ىؿٔدٗ 

 ذكس اصسٔاٛ ما ال ٓركس ما   "أتٙ  لٙ الػسا سني ىلذا  

 ميس بالدال ّال طلطااس   ّمس بالػسا شماٌ ّماا  

  اىتؿ  اصضْة ّاصةس    ستٙ أ اة الؿدس أٓاماُ  

ٓؤثس" ٓسّٖ هلا التازٓخ ما    سمح٘ اهلل  لٙ أماا٘  
43

 

  

ٌ  »ّيف ىؿٔدٗ أخسٚ بعيْاٌ  ْىا   تااٗ ٓاباىٔا٘  تلاض يف العاْةٗ  لاٙ ىل          ّؾا  م «غااةٗ الٔاباا

 بالةٍا ّالأاو بْاددَا الْطين  ّىد  لت  ً ذلك ىاٜل٘:

  ً مساةٖ أّ أذّا العطدا  "أىا ٓاباىٔاا٘ ال أىجاياإ   

 تطتطع كداٖ تالٔب العداا  أىا ىلٌ مل أسطً السمٕ ّلاه   

 ّأّاضٕ يف الْغٙ مً ىكدا  أخدو اجلسسٙ ّأىكٕ ساَه   

أٌ ىسٚ اصّطاٌ أما ّأباا"  ٍكرا املٔكاةّ  لناااايا   
33

. 

 

ميكً الاْل ىلٌ الٔاباٌ ةخ   باىتؿازِ  لٙ ك  مً الؿاني ّزّضأا  ىااةٖ الكدااز  ّأؾادشت      

 ّةّزِ بعني اال تداز يف زضه مالمض العالىات الدّلٔ٘ يف الػسا اصىؿٙ. ِالاْٚ الكلٚ ت خر ّدْة

ى
ىظىمعىالوالواتىالمتحدةىاألمروكوظالدبلومادوىالماردىالوابانيىوأزمظىرالقاته

  َ  هاىتيااع اصمسٓكٔااٌْ بكااسّزٗ التاادخ  لت كٔااد ّدااْةٍه بامليطااا٘  ّللااد اع  ااً مؿاااحل

ااضرتاتٔذٔ٘ يف دَ٘ احملٔأ اهلاةٖ. ّأغس ْا  لٙ الْضاط٘ بني الٔاباٌ ّزّضٔا  ّالتْىٔاع  لاٙ معاٍادٗ    

 Theodorالسٜٔظ اصمسٓكٕ تْٔةّز زّش لت  و  جكْز1905غتيل  15يف  Port smouthبْزةْزخ

Roosevelt. 

ّكاسة  عا   لاٙ ضٔاضا٘ التْضاع الٔابااىٕ  اصارت ااةازٗ اصمسٓكٔا٘ العدٓاد ماً ااداساٛات             

اضتَد ت مً خالهلا احلد مً اليدْذ الٔاباىٕ  ّىلزضاال ىلغاازات  تاسّو تيدَٔاُ للخطاْط احلناساٛ الايت ال        

ذسٗ الٔاباىٔ٘ ىل  الْالٓات املتشدٗ  كنا أىُ خالل احلاسب الٔاباىٔا٘   صلْش لُ جتاّشٍا; ّمً ذلك  ميع اهل

ّىامات ضالطات ىلةازٗ   «  ؿد٘ طسة الٔابااىٔني »و 1905  يف ماٖ ْالسّضٔ٘  "أضطت ىاابات ضاٌ  ساىطٔطك

كالٔدْزىٔا  بتخؿٔـ  ؿْل ةزاضٔ٘ خاؾا٘ باصطداال الٔابااىٔني ّالؿأئني  ةزٛا صٖ اتؿاال هلاه       

مسٓكٔني"مع اصطدال اص

34

. 

تصآدت صْ ات اصمسٓكٔني بعد "احلؿْل   ً طسٓأل مؿاةز زةٔ٘ أملاىٔ٘ ّىلزللٔصٓا٘   لاٙ   

معلْمات  تدٔد بْدْة اضتعداةات ٓاباىٔا٘ لالضاتٔالٛ  لاٙ داصز الدلادني أّ داصز اهلااّاٖ"       

35

. اخلاقاع٘  

مسٓكإ جلْلا٘  ال    لليدْذ اصمسٓكٕ  مما ة ع السٜٔظ زّش لت ىل  اصمس بتيعٔه اصضطْل العطكسٖ اص

العامل  مسّزا باحملٔأ اهلاةٖ; "ّكاٌ الػسيت ميُ تْدُٔ هرٓس مادطً للٔابااىٔني لتذياب احلاسب"    

36

 .



 ا١ٌاتاْ ت١ٓ اٌؼغىشذاس٠ا ٚاالِثش٠ا١ٌح.... تٌٛذ١ح ٠ذ١ٝ
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و  مماا ة عَاه ىل    1853ّىد  َه الٔاباىٌْٔ السضال٘ دٔدا  كنا  َنٍْا أثياٛ محل٘ باريٖ الطاابا٘ ضاي٘    

الْقع الااٜه يف الػسا اصىؿٙ  ّاسرتاو و  الرٖ أكد  لٙ "مددأ احلداظ  لٙ 1908ىْىل 30تْىٔع اتداا 

الرتابٔ٘ للطسف اآلخس  ّباضتاالل الؿني  ّبطٔاض٘ الداب املدتْا" تك  طسف للننتلكا

37

. 

ى
ىظىاألولىمذاروعىالتودعىالوابانيىخاللىالحربىالطالمو

أةت احلااسب ّالعطااكسٓ٘ الٔاباىٔاا٘ "ةّزا بااازشا يف مطااريٗ التطااْز الطٔاضاإ يف الٔاباااٌ. ّتسكاات  

سب العاملٔ٘ اصّ  سثازٍا  لٙ الٔابااٌ ليشاْ  ػاس ضايْات  ضااة  َٔاا التكاخه ّىادز ماً االقاطساب           احل

ّالتااْتس  ضااس اٌ مااا تؿااا د  ّأتاااا الدسؾاا٘ للنؤضطاا٘ العطااكسٓ٘.. لدااسيت ضاأطستَا يف مياااخ مدعااه   

بكسأٍ٘ اصداىب  ّبسّا التعؿب ّاحلناع الْطين الدالؼ"

38

. 

ٛ ةبلْماضاإ  ضلااا غ  لااٙ املكتطاادات الطااالد٘  ّٓااد ه اليدااْذ استاداات الاااْٗ الٔاباىٔاا٘ ىل  أةا

ّديْب غسا سضٔا. ّاٍته الٔاباىٌْٔ ب ّلْٓ٘ استالهله ّقنَه للنياطأل اليت ضااطت   ااملٓالٕ بػسا

يف ٓااد الاااْٚ ااملٓالٔاا٘ الػسبٔاا٘  باادٛا ب ملاىٔااا ّاىتَاااٛ بالْالٓااات املتشاادٗ اصمسٓكٔاا٘. ّكاىاات ظااسّف  

ّ  املياضد٘ التازطلٔ٘ اليت أباٌ مً خالهلا الٔاباىٌْٔ  اً  َاه ةىٔاأل جملسٓاات الؿاساع      احلسب العاملٔ٘ اص

الدّلٕ  سٔح اخرتىْا ؾدْف التْا اات الدبلْماضٔ٘ الػسبٔا٘  ّاىتص اْا دلنْ ا٘ ماً االتداىاات  الايت       

  ملاا  ا رت ت هله بػس ٔ٘ استالهله جملنْ ٘ مً امليااطأل اآلضأْٓ٘  ّيف ماادمتَا بعا  ميااطأل الؿاني      

 تتنتع بُ مً ىلمكاىات اىتؿاةٓ٘ ّدلالٔ٘ سْٔٓ٘ لالىتؿاة الٔاباىٕ.

و "طالداات احلكْماا٘ الٔاباىٔاا٘ مااً أملاىٔااا ىلبعاااة ىْازبَااا احلسبٔاا٘  ااً املٔاااِ        1914غػاات  15يف 

الؿٔئ٘"

39

غػت  ّبطدب  دو تلأَا أٖ زة ىلصلابٕ  "أ لاً الٔابااٌ ىطاع  الىاتاُ الدبلْماضأ٘       23ّيف  

 لً احلسب  لَٔا"مع أملاىٔا ّأ

40

; ّاكً  جيك٘ ةبلْماضٔ٘ متنٔصٗ  مً االضتداةٗ مً دلسٓات الؿاساع  

الدّلٕ;  اد ىسز  دو ىلزضال ىْاتُ املااتل٘ ىل  الطاس٘ اصّزبٔ٘  ّاىتؿاست مػاازكتُ  لاٙ االضاتشْاذ     

ٓااٌ(  كناا   يف الػسا اصىؿاٙ ّاحملأأ اهلااةٖ )داصز املازغاال  ّكاازّلني  ّماز       ٘ لٙ املنتلكات اصملاىٔ

 ىطأل مع الاْات الأؿسٓ٘ ملْادَ٘ الاْات الدلػدٔ٘.

مل ٓلتدت الٔاباىٌْٔ لدع  اصؾْات الٔاباىٔ٘  املياّٜ٘ لطٔاض٘ الٔابااٌ التْضاعٔ٘  ّخاؾا٘ ماً     

و  ّمايَه  1910بني ؾدْف االجتاٍات الٔطازٓ٘ ّالدْقْٓ٘  ب  سكاه  لاٙ بعا  ٍاؤالٛ باا اداو ضاي٘       

ٖ   koutoku Shuusuiغْٔضاْٖ كْتْكاْ      ّبعا    Toshikiko Sakaiّتْغأكٔكْ ؾااكا

االغاارتاكٔني اآلخااسًٓ

41

ُ٘ ىلزاةٗ ااملاطااْز  ّضٔاضاا٘ التْضااع ااملٓااالٕ     سٔااح كاىاات تعااين معازقاا

٘  اجلطدٓ٘. الٔاباىٕ ٘  الععنٙ  اليت تطتشأل املَْت  ّالتؿدٔ  اخلٔاى

  ْ ٘   منْذدااا متنٔااصا يف تااازٓخ احلسكاا   koutoku Shuusuiمجاا  غْٔضااْٖ كْتْكاا

الدْقاآْ٘ الٔاباىٔاا٘;  اااد اغااتػ  يف املٔااداٌ الؿااشدٕ  ّ" اااد مااً أبااسش املاايعنني للشااصب االدتنااا ٕ     

الااادمياساطٕ  ّتْباااع بطااادب مااالتاااُ املعازقااا٘ للشاااسب الٔاباىٔااا٘ السّضااأ٘"      

42

  ّأؾااادز كتاباااُ  

siècle 
e

L'impérialisme, monstre du 20  ّ٘ٔتعسقاات كتاباتااُ سااْل احلااسب السّضاا  

 18و  اتَه مع دلنْ ٘ مً أؾادىاُٜ بتادبري ماؤامسٗ قاد ااملاطاْز  ّيف      1910  ّيف ضي٘ الٔاباىٔ٘ للنيع

و ؾدز قدِ سكه باا داو مع أسد  ػس مً ز اىُ االغرتاكٔني1911ٓيآس 

43

. 

ا تال غْٔضْٖ أباا هلارِ احلسكا٘ الايت أخارت طابعاا أممٔاا  بعاد اىتؿااز الجاْزٗ الدلػادٔ٘ يف            

٘   زّضٔا. لكً العالى٘ املتنٔصٗ  اليت زبطت ٍرا االجتاِ باحلسك٘ اصممٔ٘  ىلؿت مً املؿاداىٔ٘ الداخلٔا

مْاى  احلسك٘ اللٔلالٔ٘ مً  تص كازِ الدا ٔ٘ ىل  مياٍك٘ العطكستازٓا الٔاباىٔ٘. ّيف مااب  ذلك بسش

َزِسااه السأةالٔاا٘ الٔاباىٔاا٘  ّة اات ىل  مسادعاا٘ مااادمات التْضااع الٔاباااىٕ يف غااسا الاااازٗ اآلضاأْٓ٘.      

  لٙ مطتْٚ املعازق٘ الداخلٔ٘ احملدّةٗ. كتطدت ىْ ا مً الدعالٔ٘ ّ"الػس ٔ٘"ّا
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اىطلااات العذلاا٘ الٔاباىٔاا٘ لتاادّع  يف طسٓاَااا  الااأه الجاا ٔاا٘ ّساااْا ااىطاااٌ ّكساماا٘       

الػعْب. ّتػْ ت  مد ْم٘ ب ضاطريٍا ّأضاطٔلَا  لت ضأظ ىلملاطْزٓا٘ اضاتعنازٓ٘ يف دلاال دػاسايف       

 زبٔني التخلٕ  يُ لؿاحلَا.ا تادت أٌ  لٙ اصّ

ّبطدب املْاى  الطٔاضٔ٘ املتصى٘ ّاملدزّض٘ بعيآ٘ ةبلْماضٔ٘  اٜا٘  زلض الٔاباىٌْٔ يف اىتاصاع  

العدٓااد مااً االمتٔاااشات الاايت زا ااات دلسٓااات احلااسب العاملٔاا٘ اصّ   " اااد خسداات أملاىٔااا ميَصماا٘ مااً  

  ّةخلت زّضٔا يف أتٌْ سسب أٍلٔا٘  ميعتَاا ماً    املْادَ٘  ّمل ٓعد هلا أٖ ةّز يف ميطا٘ الػسا اصىؿٙ

كنا استادات بسٓطاىٔاا ىل  ذلطا٘ اللتاااط اصىدااع  ّجتياب الؿاعْبات         اضتٝياف  نلٔات التْضع..

احملتنل٘"

44

. ّكاٌ  لٙ الٔاباىٔني مْادَ٘ املعازق٘ الْسٔدٗ  اليت اتلاك الااْٗ ّاحلعاْٗ الدبلْماضأ٘     

   ٍّٕ الْالٓات املتشدٗ اصمسٓكٔ٘.ّاليدْذ االضتعنازٖ يف الػسا اصىؿٙ

«مطلدا 21»و ىدو الٔاباٌ 1915ٓيآس  18يف 


ىل  احلكْم٘ الؿٔئ٘  بالػك  الرٖ صلع  ميَاا غادُ    

ذلنٔ٘ ٓاباىٔ٘; ّتطدب ذلك يف معازقا٘ أمسٓكٔا٘ ىْٓا٘   لاٙ أضااع أىَاا تػاك  خسىاا لطٔاضا٘ الدااب           

ً. ّىد ة ع ذلك الٔاباىٔني ىل   ااد اتدااا ماع زّضأا     املتْا أل سْلُ بني الدلدٓ -ةاخ  الؿني  -املدتْا 

 و  ىـ  لٙ هال  الدلدًٓ قد أٖ ىْٗ تسّو التدخ  يف الؿني.1916ْٓلْٔش 3يف 

تطددت دلسٓات احلسب العاملٔ٘ اصّ  ّمدادآتَا  املتنجلا٘ يف اىادالع الجاْزٗ الدلػادٔ٘  ّةخاْل      

يف تعطٔا  املػاامسات الٔاباىٔا٘ يف الػاسا اصىؿاٙ  ىلال      الْالٓات املتشدٗ اصمسٓكٔ٘ احلسب جباىاب احللدااٛ    

و اقطست الْالٓات املتشدٗ  بطدب الجْزٗ االغارتاكٔ٘ السّضأ٘    1917ْىل ىأىَا مل تا   لَٔا  ٍّكرا ّيف 

 ىل  اال رتاف للٔاباٌ قؿاحل خاؾ٘ يف الؿني.

  الاايت ساااات  و1915ماااٖ  25ّيف ٍاارا ااطاااز اقااطست الأاااةٗ الؿاأئ٘ ىل  تْىٔااع معاٍاادٗ      

دلنْ ٘ مً املطالب ااملٓالٔ٘ الٔاباىٔ٘  مما تطدب يف مْد٘ مً العداٛ للشكْم٘ الؿٔئ٘. ّلع  ذلاك  

ما ةض بددآ٘  علٔ٘ للنااّم٘ الْطئ٘ الؿأئ٘; ّغاكلت  الماات لاْ ٕ ددٓاد  اجا  يف باسّش ماد         

ىْمٕ ؾٔين مْدُ أضاضا سلْ اهلٔني٘ الٔاباىٔ٘

45

. 

و  ّىعات الؿاني يف   1915ة الٔاباٌ مً اصشماات الداخلٔا٘ يف الؿاني;  دإ "    بالسغه مً ذلك اضتدا

أشم٘ ةاخلٔ٘ ميشت الٔاباٌ  سؾا ددٓدٗ لتطْٓس دَْةِ التْضعٔ٘"

46

. 

الصخه العطكسٖ الٔاباىٕ طدا٘  طكسٓ٘ بأاةٗ ىلملاطْزٓ٘  أغس ت  لاٙ   رمً داىب سخس أىت

  ٘ ّ  ىلىتاز  لطد٘ تْضعٔ٘; ّٓعد باسّش  ٝا اجلياس


ّاقاشا  لاٙ تصآاد الاسّا العطاكسٓ٘ ماً خاالل        ةلأال   

ؾساع مع ممجلٕ الطٔاض٘ اللاغناتٔ٘  ّ ال اجلياسّ ٓاماغاتاا    طنْساتَا التْضعٔ٘ املتصآدٗ. ّىد ةخلت يف 

ٕ  INOUE Kaoru   ّىلٓيااااْ كاااااّزّ YAMAGATAأزٓتْمااااْ  ّماتطاااأكاتا ماشآْغاااا

MATSUKATA Masayoshi ّىلٓاّأّٓامااا OYAMA Iwa     ًبيااْة  ااً  اادو زقاااٍه  اا

االتداا الٔاباىٕ اازللٔصٖ

47

  ملدٗ  ػس ضيْات  ّاىتَت مادٗ ؾاالسٔتُ ضاي٘    و1911الرٖ دادة يف ْٓلْٔش  

و. ّكاٌ يف مكنْىُ العااو ميايض امتٔااشات خاؾا٘ للٔابااىٔني يف الؿاني  ةٌّ الئا  ماً ضأاةتَا           1921

 احلاْا التذازٓ٘ اللٓطاىٔ٘ يف امليطا٘.  ّمً اىتَا

ى
ىرلىىالطموحاتىالتودطوظىالوابانوظيىاألمروكيىوأثرهىالتوافقىالبروطان

كاااٌ اجليااسّ الٔاباااىٌْٔ ٓااسٌّ يف مكااامني االتداااا الطااال  جلامااا  ىااد ضلااد مااً الطنْسااات  

التْضعٔ٘ للٔاباٌ. ّمع ذلك كااٌ التشاال  اللٓطااىٕ الٔابااىٕ ضايدا ىْٓاا ةاض للعطاكستازٓا الٔاباىٔا٘          

اٛ مدٗ العاد   ادت الدبلْماضٔ٘ الٔاباىٔ٘ زىنا أضاضا يف التْاشىات بالتندة ااملٓالٕ بالؿني; لكً باىتَ

ااضاارتاتٔذٔ٘ بالػااسا اصىؿااٙ  لٔداادأ ىااْع مااً التيطاأأل اصمسٓكاإ اللٓطاااىٕ للشااد مااً الطنْسااات     

 لآاس   6و ىل  1921ىاْىل   12التْضاعٔ٘ الٔاباىٔا٘. ّيف ٍارا ااطااز اىعاادت ىادّٗ ّاغايطً  ّامتادت ماً          



 ا١ٌاتاْ ت١ٓ اٌؼغىشذاس٠ا ٚاالِثش٠ا١ٌح.... تٌٛذ١ح ٠ذ١ٝ
 

53 

ّىلٓطالٔااا   اجكااْز "الْالٓااات املتشاادٗ  ّالؿااني ّالٔاباااٌ ّبسٓطاىٔااا الععنااٙ ّ سىطاا    و  ّأااصت1922

ّبلذٔكا  ٍّْليدا ّاللتػال"

48

. 

ّىد أضدس ٍرا امليتدٚ الطٔاضٕ  ً دلنْ ٘ مً الاسازات  أباىت  اً الادّز احملاْزٖ للْالٓاات     

ً ىداا  ةّل التشااال   املتشاادٗ اصمسٓكٔاا٘  ّزقااْخ الٔاباااٌ جملنْ اا٘ مااً الػااسّط املدسّقاا٘  لٔااُ ماا   

ّميَا

49

: 

 تعَد الٔاباٌ باالىطشاب مً ضٔلٓا. -

 االستداظ بالْقع الااٜه بالػسا اصىؿٙ. -

 ةّىر الؿٔئ٘. -االىطشاب مً غاٌ -

 املادم٘ للؿني. 21التخلٕ  ً دلنْ ٘ مً املطالب الٔاباىٔ٘ الا -

 اب املدتْا.اسرتاو ضٔاةٗ ّاضتاالل الؿني  ّاحلداظ  لٙ مددأ ّامتٔاش الد -

ضي٘ 15 هدٓد الاْٗ العطكسٓ٘ الدشسٓ٘  ملدٗ ٚكنا ىسز امليتد

50

. 

بَرا ٓكٌْ ميتدٚ ّاغيطً ىد ّدُ زضال٘ ىْٓ٘ ىل  مَيدضٕ ضٔاضا٘ التْضاع الٔابااىٕ  ّىاسز     

 االستداظ بالْقع الااٜه لؿاحل الْدْة اصمسٓكٕ قيطا٘ احملٔأ اهلاةٖ.

أّزبااا احلكناا٘ ّالتاا ىٕ يف   تالعالىااات الدّلٔاا٘  ّ اااد تطااددت احلااسب العاملٔاا٘ اصّ  يف تلػاأه  

معاجل٘ الاكآا امللتَد٘  سٔح ٍٔنً مطلب االىتااو الدسىطٕ مً أملاىٔا أثيااٛ ؾأاغ٘ معاٍادٗ  سضااٖ;     

الٔاباىٔا٘ يف كْزٓاا   « باملكتطادات »ٓعئُ ذلك مً ىلىساز ةّلٕ  كنا ا تاِسف بالْقع الااٜه يف سضٔا  مع ما

 ّالؿني. 

ى
ىوتزاودىالطموحاتىالتودطوظىالوابانوظى3919أزمظى

ٍصت ىْا دِ ّمستكصاتُ  ّأىتذت مػاك   –و 1929 –تعسيت العامل السأةالٕ صشم٘  ئد٘  

  ّكاٌ الٔاباٌ مً ٘العالىات الدّلٔ اىتؿاةٓ٘ ّادتنا ٔ٘ سأأ٘  تطددت يف  ْةٗ  ياؾس التْتس ىل 

ْ  دب لُ ذلك يف باسّش  ّتط أبسش الدّل اآلضْٔٓ٘ املتكسزٗ مً ٍرِ اصشم٘; ىل  ىللػااٛ االتداىاات    اجتااِ ٓاد 

و تاادخلت الاااْات الٔاباىٔاا٘ ّاستلاات 1931الاااْٗ العطااكسٓ٘ الٔاباىٔاا٘. ّبالدعاا   "يف الطااابا٘ الاايت هااد مااً 

ميػْزٓا جذ٘ محآ٘ املؿاحل الٔاباىٔ٘"

51

. 

ىتؿاةٓ٘  كاىت مااطع٘ ميػْزٓا ذات أٍنٔ٘  عنٙ للٔاباٌ مً الياسٔتني ااضرتاتٔذٔ٘ ّاال

ّخػٔت أٌ تاع ٍرِ الْالٓ٘ هت اليدْذ الػْٔ ٕ  ّسدخ أٌ اىدذست  لٙ خأ ضك٘ سدٓد ميػاْزٓا  

اجليْبٔ٘ ىيدل٘ أطاست ب زّاا  دة مً الٔابااىٔني  كناا اغتٔا   ادة سخاس ماً الٔابااىٔني الطااكيني         

 18ّشسا  يف  بع  الاسٚ الؿٔئ٘  ّا تادٖ  لٙ أمالكَاه   ااغتيه اجلياسال ٍآاغإ ٍارِ الدسؾا٘        

و باْاتُ الٔاباىٔ٘ مً كْزٓا ىل  ميػْزٓا  ّ  لُ  تشَا يف غري  ياٛ كدري"1931ضدتنل 

52

. 

ىاااةٖ الاااْٚ الكاالٚ  ّةااض ذلااك بينااْ  ّجل الٔاباااٌ  ىلثااس ٍاارِ التشااْالت ااىلٔنٔاا٘ ّالدّلٔاا٘ 

ٔاضاأني ىْمٔاا٘ متطس اا٘  تػاارت مااً السمااْش اصضااطْزٓ٘ الادمياا٘:  اااد ىاااو العدٓااد مااً الط تاجتاٍااا

  ٕ  Fumimaro  ّ ْمٔنااازّ كْىااْ  Sadao Arakiّالعطااكسٓني  "ّيف مااادمتَه ضاااةاّ سزاكاا

Konoe      ٙبْقع تؿْز ىلٓدْٓلْدٕ ىاٜه  لٙ مددأ تدْا دلتناع الئداٌْ ّأسأتاُ يف الطأطسٗ  لا  

املياطأل اآلضْٔٓ٘"

53

. 

٘ للتْدُ اجلدٓد; كنا ٓعاد  ّٓعتل  َد غْا  الرٖ ابتدأ مع ااملاطْز ٍريأٍتْ تسمج٘  علٔ

 استالل ميػْزٓا بدآ٘ ذلْزٓ٘ للتْضع ااملٓالٕ الٔاباىٕ  ىل  سدّة ىَآ٘ احلسب العاملٔ٘ الجاىٔ٘.



 3122(، 5) 3ح األواد١ّ٠ح األِش٠ى١ح اٌؼشت١ح ٌٍؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛج١ا، ِجٍ -أماراباك
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ّيف ٍاارا الطاأاا "أةت االستكااازات الٔاباىٔاا٘ أّ الصآداتطااْ الاادّز احلاضااه يف تْدٔااُ االىتؿاااة    

سىرا  للطٔطسٗ  لٙ الدّل اجملاّزٗ" الٔاباىٕ ّدَ٘  طكسٓ٘ تتالٛو مع ىصّع أباطسٗ الٔاباٌ

54

. ّبااملْاشاٗ  

مع ذلك "هْلت الطٔاض٘ اخلازدٔ٘ الٔاباىٔ٘ ىل  مصٓد مً العدّاىٔ٘; ّهال  الٔاباٌ مع الادّل الداغأ٘   

و"1933اىطشب مً  ؿد٘ اصماه ضاي٘    ايف أملاىٔا ّىلٓطالٔا  كن

55

; ماع ماا ٓعئاُ ذلاك ماً ةخاْل العاامل         

عالىااات الدّلٔاا٘ ّأثسٍااا  لااٙ الطااله العاااملٕ. ّال غااك أٌ الٔاباااٌ  قػامساتااُ مسسلا٘ سسداا٘ يف مطااريٗ ال 

 التْضعٔ٘ املركْزٗ  أضَه بدّز ذلْزٖ يف تطْز ٍرا احلسز ّخاؾ٘ قيطا٘ الػسا اصىؿٙ.

و 1932ماااٖ  15تستٔااب مدااسةات الطٔاضاا٘ الداخلٔاا٘  ّيف  استاداات  لطااد٘ التْضااع اخلااازدٕ ىل 

اٌ "ماس زٜٔظ الْشزاٛ  ّ دةا مً الديْ  ّمساكص الػسط٘ ّذلطات ٍاده دلنْ ٘ مً الكداط الػد

مماا أغااز ىل  تدااىه معااٍس العيا "      تْلٔاد الطاىا٘  ٍّاْ ماا أةٚ ىل  اىَٔااز احلكاه املادىٕ يف الادالة..        

56

 .

"اشةاة ىداْذ احلاصب العطاكسٖ يف الٔابااٌ ّاضاتدشلت غاْكتُ يف تْدٔاُ ة ا٘          ّبدعا  ٍارِ التطاْزات   

اغتٔال زٜٔظ الْشزاٛ ّ دة مً الْشزاٛ اصىطااب املعاسّ ني با تادال اليعاسٗ  ّىػاأ      الدالة  ّأىدو  لٙ 

لتيدٔر بسىامر قخه مً االضتعداة االىتؿاةٖ ّالتطلض احلسبٕ لػصّ الؿني ىدطَا"

57

. 

و  ّاضااتَد ت 1937احلااسب الٔاباىٔاا٘ الؿاأئ٘ الجاىٔاا٘ ضااي٘   تّقاانً ٍاارِ التطااْزات  اىاادلع 

و  ّغاكلت  1913ميار   %250 اد "ازتدع ااىتااز الؿايا ٕ الٔابااىٕ باا     هأأل مكاضب اىتؿاةٓ٘ سْٔٓ٘;

ملٌْٔ ىطن٘  اصضْاا املياضد٘" 76مااطعات الؿني الػنالٔ٘  بعدة ضكاىَا الدالؼ 

58

. للٔابااٌ ّطنْساتاُ   

 التْضعٔ٘.

اليت اكياُ ماً تلٓاس مػامستاُ ااملٓالٔا٘ اجلدٓادٗ ةاخا  الؿاني          تجح الٔاباٌ  ً املطْغا

أؾدشت ميػْزٓا ذلنٔا٘ ٓاباىٔا٘ ميار بدآا٘ الجالثٔياات ماً الااسٌ املاقإ. ّتكناً أٍاه ٍارِ            بعد أٌ 

و   اغتٔاال  1936-1935املطْغات يف  نلٔات التؿدٔ٘ الايت اضاتَد ت الس آاا الٔابااىٔني بالؿاني: " دإ       

العػسات ميَه  ّكاىت العنلٔ٘ مد ْم٘ مً ىد  الػْٔ ٔني الؿٔئني"

59

. 

ساع  تدآيا ّاقشا يف املْاى  الؿٔئ٘ ماً االكتطااا الٔابااىٕ اجلدٓاد      ّٓددّ مً دلسٓات الؿ

و;  ااد ىاسز زٜأظ احلكْما٘     1894ىلذا ات ماازىتَا مع مادمات احلسب الؿأئ٘ الٔاباىٔا٘ اصّ  ضاي٘    

  مْاؾاال٘ املااّماا٘ الْطئاا٘  مطااتدٔدا مااً  Tchan Kai-Chekالؿاأئ٘ سىٝاار تػاااٌ كاااٖ غاأك 

 لٙ الدالة  " ل ٍْىر كْىر ّكاىتٌْ  مً الْالٓات املتشادٗ  ّبسٓطاىٔاا    اصضلش٘ اليت كاىت تتد أل

الععنٙ  ّأملاىٔا  ّباخلؿْف مً االهاة الطْ ٔيت"

60

. 

كنا غَدت الؿاني خاالل ٍارِ الدارتٗ تطاْز املاد االغارتاكٕ  الارٖ مايض املصٓاد ماً التعدٝا٘             

ممٕ االغرتاكٕ الارٖ ا تيااُ ّةا اع    الْطئ٘ للرّة  ً ضٔاةٗ الدّل٘ ّسدّةٍا. ّيف ىلطاز التكامً اص

 ٓرتةة تسّتطكٕ يف ة ْٗ العناال ّالدالساني الؿأئني لتطآْس "ساسب غاعب" سأأا٘ قاد          يُ  مل

ااملٓالٔ٘ الٔاباىٔ٘  هت ىٔاةتَه الطدأ٘ املطتال٘

61

. 

٘  بااسّش تٔاااز غاأْ ٕ مااااّو لإلملٓالٔاا٘ الٔاباىٔاا٘;         ماايض التاادخ  الٔاباااىٕ يف الؿااني  سؾاا

و   اال  ااً سزاٜااُ بالطسٓااا٘  1972ضاادتنل  27ا تااباا  ماااّ مااع زٜاأظ ّشزاٛ الٔاباااٌ تاىاكااا يف  "ّ ياادم

 الطاخسٗ اليت كاٌ معسّ ا بَا  ىاٜال:

لْ مل ٓػاص الٔابااٌ أزيت الؿاني  ملاا اضاتطعيا أبادا هأاأل         ;ماّ: صلب أٌ ىعل  ً غكسىا للٔاباٌ

التعاااٌّ بااني الكْميتاااىر  


يا أباادا.. االضااتٔالٛ  علٔااا  لااٙ الطاالط٘     ّاحلااصب الػاأْ ٕ. ّملااا اضااتطع    

الطٔاضٔ٘."

62

 

بالسغه مً ذلك ساأل الٔاباٌ دلنْ ٘ مً املكاضب اجملالٔ٘ يف العنأل الؿٔين  ّساؾاس اليْا ار   

االىتؿاااةٓ٘ اصّزبٔاا٘  ّاكياات أبيااا  مٔتطااْٖ ّمٔتطْبٔػاإ مااً تدااْأ مكاىاا٘ متادماا٘ يف اضااتػالل   

ؿنياامكاىات االىتؿاةٓ٘ اهلاٜل٘ يف مشال ال

63

. 

ى
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ىالتحالفىالوابانيىاأللمانيىاإلوطاليىوالمواجؼظىمعىاألمروكوون
الدبلْماضٔ٘ الٔاباىٔ٘  بسؤٓتَا اخلاؾ٘  ماً ىاساٛٗ التطاْزات الطٔاضأ٘      زلشتمً داىب سخس 

ّالعطااكسٓ٘ يف ىلااب أّزبااا  ّالتشااس  قاتكاااٍا;  اااد  ااادت هالدااا مااع الياشٓاا٘ اصملاىٔاا٘ ّالداغاأ٘        

و غكلت الدّل الجالخ ذلْزا ضٔاضأا ّ طاكسٓا; ّكااٌ ٍد اُ املعلاً      1940تيل ضي٘ غ 27اآطالٔ٘  ّيف 

"ّقع ىعاو ددٓد يف أّزبا ّسضٔا"

64

. ّىلٌ كيا ىعتاد أٌ الٔاباىٔني تْضلْا  بَارا االتدااا  بعجاسٗ اجلَاْة     

         ٓ اباىٔا٘(  اصّزبٔ٘ يف سضٔا بػٔا٘ االىاكاايت  لاٙ الْداْة االملٓاالٕ اصّزبإ بَاا ّاضاتددالُ بإملٓالٔا٘ )

ذلك سٔح اضتػلْا اىَصاو  سىطا أماو الاْات الياشٓا٘; ّقاتكاٙ االتدااا الارٖ      ددٓدٗ. ّبالدع    هله

و  "أقاشت املنتلكاات الدسىطأ٘ يف اهلياد الؿأئ٘  بٔاد الااْات        1941ْٓلٔاْش   29ّىعتُ سكْم٘  ٔػٕ يف 

الٔاباىٔ٘"

65

ىل  اصااذ ااداساٛات  الايت زأٍّاا     . ّال غك أٌ الصس  الٔاباىٕ سلاْ اجلياْب ة اع اصماسٓكٔني     

مياضد٘ حلنآ٘ مؿاحلَه ااضرتاتٔذٔ٘ يف امليطا٘; ّمً ذلك  سيت أغكال مً احلؿاز االىتؿاةٖ  لٙ 

الٔابااٌ  ماً الياْاسٕ العطااكسٓ٘ ّاملالٔا٘ ّاالىتؿااةٓ٘; لكاً الطٔاضاا٘ اصمسٓكٔا٘ املتدعا٘ مل تعاأ ىتاااٜر          

٘     ىلصلابٔ٘  ب   لٙ العكاظ ماً ذلاك  أىتذات سالا٘       ماً الٔا ع لادٚ العطاكستازٓا الٔاباىٔا

66

  الايت ىاسزت   

 املكٕ ىدما يف الئ  مً الْدْة اصمسٓكٕ بامليطا٘.

ٓاادز  املتتدااع لتشااْالت الؿااساع يف ميطااا٘ الػااسا اصىؿااٙ  اضااتشال٘ جتيااب الؿااداو بااني        

ٓكٔني أٌ الٔاباٌ اصمسٓكٔني ّالٔاباىٔني. ّ يدما هال  الٔاباٌ مع أملاىٔا ّىلٓطالٔا  "تسضخ يف  اْل اصمس

ٓسٓد  سيت ٍٔنيتُ  لٙ غسا سضٔا  مجلنا ساّلت الياشٓ٘ اصملاىٔ٘  سيت ٍٔنيتَا  لٙ أّزّبا  مما ة اع  

الْالٓات املتشدٗ ىل   سيت مصٓد مً الكػْط االىتؿاةٓ٘ قد الٔاباٌ.. مما أدل احلكْم٘ الٔاباىٔ٘  لٙ 

ّ التطالٔه بااصمس الْاىاع ّاالىاصّاٛ"    االختٔاز ماا باني الادخْل يف ساسب ماع الْالٓاات املتشادٗ  أ       

67

. ّاسلااش  

و ىامت الطاٜسات الٔاباىٔا٘ بَذاْو  ئا   لاٙ اصضاطْل      1941ةديل  7الٔاباىٌْٔ ىل  مددأ املْادَ٘  ّ"يف

احلسبٕ اصمسٓكٕ املْدْة يف بريل ٍازبْز  مما أةٚ ىل  غللُ التاو بامليطا٘"

68

. 

   ٕ ٖ  لكااً ٍاا  كاااٌ ذلااك ٓعااين ىَآاا٘ الْدااْة اصمسٓكاا ٍاا  كاااٌ  ؟باااحملٔأ اهلاااةٖ اآلضاأْ

الٔاباىٌْٔ ماتيعني خبطْزٗ اخلطْٗ االىتشازٓ٘ اليت أىدمْا  لَٔا  ٍّه الرًٓ  ذصّا  ً سطه املعاز  

ٍ  تْخٙ الٔاباىٌْٔ ّقع اصمسٓكٔني أمااو اصماس الْاىاع      ؟مع الؿني  اليت ةامت أكجس مً أزبع ضيْات

تتياضاا  اصضااٝل٘  ّتتعاادة  ؟لؿاااحل ااملٓالٔاا٘ الٔاباىٔاا٘ ّة عَااه ىل  االىطااشاب بَاادّٛ مااً غااسا سضاأا 

الدسقاأات. ّمااا ميكااً ىْلااُ يف ٍاارا الطاأاا ىلٌ الٔاباااىٔني مل ٓلتصمااْا ٍاارِ املااسٗ بجيأٜاا٘ التنْقااع        

اجلٔد/اهلذْو اليت هدثيا  يَا ضاالدا;  ااد أخا  الٔابااىٌْٔ بعيؿاس ٍارا التنْقاع  ّأباىات خطاْتَه          

لْاىاع اجلػساضٔاضإ العااملٕ. ّٓدادّ أٌ "ش نااٛ الٔابااٌ ّىاةتَاا العطاكسٓني         غري ةىٔا٘ ل ٍٗرِ  لٙ ىساٛ

أخطاا ّا تااادٓس طىلمكاىاااتص الؿااني يف املااّماا٘ ّالكداااا. ّاغااتدك الاطااساٌ الػااسىٔاٌ يف سااسب قااسّع   

طْٓل٘  ما لدجت أٌ غدت دصٛا مً احلسب العاملٔ٘ الجاىٔ٘"

69

. 

ى
ىذرقىاألقصىرملوظىبورلىهاربورىوتزاودىالتوترىالدوليىفيىال

أثااست قااسب٘ بااريل ٍااازبْز للعطااكستازٓا الٔاباىٔاا٘ يف ىاادزات اصضااطْل الدشااسٖ اصمسٓكاإ يف     

احملٔأ اهلااةٖ  لكيَاا مل تاا  ىَأٜاا  لاٙ الااْٗ العطاكسٓ٘ اصمسٓكٔا٘  الايت مللنات دساسَاا  ّبادأت يف             

ٖ    ٗمكا د٘ االضاتعداة لدلاْز   لطأاا ّداُ الاسٜٔظ    الٔابااىٕ يف سضأا; ّيف ٍارا ا    زة ٓياضاب سذاه التشاد

 يتٓعاين  اس   ماا  طاٜلا٘   احلاسب أماْاال   ياا داٛ  ُٔ "تكلد و1942 زّش لت خطابا ىل  اصم٘ اصمسٓكٔ٘ ضي٘

٘   ىل  ضلْهلاا ٍارا   اإٌ  ّبكلن٘ ّاسدٗ   ... ّتالٔـ اليداات  مصٓد مً الكساٜب "ساسب غاامل

70

.

 

ّيف ٍارا  

اةى٘  لاٙ ىااىٌْ ز اع سذاه الااْات      "املؿا  ااطاز اصر الكْزلسع اصمسٓكٕ مجلا٘ ماً الااسازات ميَاا     

الدشسٓ٘  ّىاىٌْ  سيت التذئد ااددازٖ"

71

. 
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أثيااٛ ذلاّلتاُ االضاتٔالٛ  لاٙ دصٓاسٗ       ّىد "تكدد اصضطْل الدشاسٖ الٔابااىٕ خطااٜس  اةسا٘     

و    ّقع ىلمكاىات ٍاٜلا٘ للشلدااٛ للأااو بَذاْو كاضاض      1943..ّابتداٛ مً ؾٔ   Midwayمٔدّاٖ 

قد الٔاباٌ"

72

. 

مسٓكٌْٔ   ل غْاؾاتَه ّىراٜدَه اجلْٓ٘  "يف ىلغساا مععه ىطاع اصضاطْل التذاازٖ    زلض اص

الٔاباااىٕ  اصمااس الاارٖ ىااتر  يااُ غاا  سسكاا٘ اجلاأؼ الٔاباااىٕ  ٔنااا ٓتؿاا  جنالتااُ العطااكسٓ٘  لااٙ  

اصٍداف الدعٔدٗ  ُّىطع  لُٔ تد ألا املْاة اخلاو الالشم٘ للنؿاىع الٔاباىٔ٘"

73

. 

لب مْاشًٓ الاْٚ يف الػسا اصىؿٙ  تطْز اصسداخ يف اجلدَا٘ اصّزبٔا٘   ّمما ضا د احللداٛ يف ى

ّبدآ٘ أ اْل الااْٗ العطاكسٓ٘ اصملاىٔا٘  ماع ماا ٓعئاُ ذلاك ماً تسكٔاص احللدااٛ دَاْةٍه احلسبٔا٘ يف              

 مْادَ٘ دلتنع احلسب الٔاباىٕ.

ى
ىالوالواتىالمتحدةىوحدمىالمطركظىضدىالوابان

ني "ىااسزّا اختؿاااز شمااً احلااسب باضااتعنال الايدلاا٘   ىلٌ اصمااسٓكٔ Renouvinىااال زّىْ اااٌ

اليّْٓ٘."

74

. ٍّْ ىدظ مْى  مطعْة قاٍس  الرٖ ضذ  أٌ اصماسٓكٔني  يادما أةزكاْا "أٌ الٔابااىٔني     

ضٔااتلٌْ بػساض٘ ستٙ سخس ديدٖ  ّبسّا ىتالٔ٘  الٔا٘  ّأٌ اخلطااٜس اصمسٓكٔا٘ ضاتكٌْ كادريٗ يف      

  ضاااطْا أّل ىيدلاا٘ ىّْٓاا٘ يف التااازٓخ  لااٙ ٍريّغاأنا بتااازٓخ    اصزّاا ّالعتاااة  ىااسزّا ىلىَاااٛ احلااسب..  

غػاات ..أضاااطْا الايدلاا٘ الجاىٔاا٘  لااٙ ىاكاااشاكٕ..  اا  لً ااملاطااْز اضتطااالو  9و.. ّيف 1945غػاات6

و"1945و  ّ  التْىٔاع زةٔاا  لاٙ اال ارتاف باهلصميا٘ يف غاتيل       1945غػات   14الٔابااٌ يف  

75

ّظاً أةّٓاً    

او احلكْم٘ الٔاباىٔ٘ الايت أؾاابتَا اصساداخ الكازثٔا٘ احملتْما٘.. ضاْٚ االسليااٛ..        زآػاّز أىُ "مل تكً أم

ّاالضتطالو ةٌّ غسّط"

76

. 

كاٌ اللذْٛ ىل  اضتعنال الطالا الياّْٖ  ّضأل٘  عالا٘ للذاه االىاد اع الٔابااىٕ أثيااٛ  نلٔاات         

ٖ  ٍّاْ ماا ميجا  اضاتنسازا     الكامٔكاش  اليت تصآدت أ داةٍا قد ىطع اصضطْل اصمسٓكٕ يف احملٔأ اهلاة

لعالٔ٘ الطامْزاٖ احملازب٘  ّ ْةٗ ملنازض٘ غعاٜس الطٔدْكْ أّ اهلرياكازٖ املعسّ ٘  مير  َْة اليعااو  

ضلتاز ىل  اشٔـ ّىعس   اد اتداات ةّل التشاال    الدْٔةالٕ ّىعاو التْكْداّا; ىلال أٌ تْىٔت التيدٔر 

غػات; لكاً اصماسٓكٔني خسىاْا االتدااا ّألااْا الايدلا٘        8 الطْ ٔيت  لٙ الٔاباٌ يف  لٙ ٌأ ٓيطلأل اهلذْو

اليّْٓ٘ يف الطاةع مً غػت.  نا ٍاْ الطادب يف مطااز ٘ الْالٓاات املتشادٗ ىل  ىللاااٛ الايدلا٘ اليّْٓا٘ يف         

 التازٓخ املركْز  ّىد  ْٓمني  اأ  ً مْ د اهلذْو الطْ ٔاتٕ؟

بعاد احلاسب   لاْال ٍارا االضاتعنال      ازتدطت الاكأ٘ ب بعااة اضارتاتٔذٔ٘  ّالرتتٔاب ملسسلا٘ ماا       

حلاأل اهلذْو الطْ ٔاتٕ ك  أٍدا ُ العطكسٓ٘ ّالطٔاضٔ٘  ّالقطست الْالٓاات املتشادٗ اصمسٓكٔا٘ ىل     

التدسز  لٙ اجلْٔؽ السّضٔ٘ ٍّٕ تكتطض ىلب ميػْزٓا

77

. 

الىاات  اىتَت احلسب العاملٔ٘ الجاىٔ٘ قآضأَا ّسالمَاا  ّبٔيات للٔابااىٔني احلادّة الداؾال٘ يف الع      

أكدت ٍرِ اليتٔذ٘  ػَ  املسسل٘ التينْٓ٘ الٔاباىٔا٘ اصّ   الايت بادأت ماع  َاد املٔذإ        الدّلٔ٘; كنا

و  ّ ىلثسٍاا   الدادٛ قسادعاات  نٔاا٘ لعياؾاس اخللا   ّالت ضأظ ملػاسّع مسسلا٘ تينْٓا٘           1868ضاي٘  

ّىاد   اال تنااة    تاين.تعتند خٔاز التْضع االىتؿاةٖ  ّالرتكٔص  لٙ امتال  ىاؾٔ٘ العله ال ددٓدٗ 

يف ذلك  لٙ ماْمات الجاا ٘ احمللٔ٘  ّاالضتداةٗ مً أدْاٛ احلسب الدازةٗ  ّتلإ الد ه اصمسٓكإ املاالٕ   

و  ّغااسّطَا الاايت أخسداات الٔاباااٌ مااً 1853ّالااتاين ّالعطااكسٖ. ٍّااْ مااا ٓااركسىا جنلاا٘ بااريٖ ضااي٘ 

٘ ضٔاض٘ العصل٘ الطْ ٔ٘ ّاالشلساط يف محٙ العالىات الدّل ّىتاٜذَاا الدمْٓا٘ ىل  ساني ىَآا٘ احلاسب       ٔا

 العاملٔ٘ الجاىٔ٘.

ى
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ىخاتمظ
و( مطاريا تينْٓاا اىتَاٙ بتْضاع ةماْٖ      1945-1868أىتذت التذسب٘ الٔاباىٔا٘ يف مسسلتَاا اصّ  )  

خاؾا٘  ٍّإ ىداظ      لٙ سطاب ةّل اجلْاز  ّازتدأ ذلك قاادمات  كسٓا٘ ّأضاطْزٓ٘ ّدلتنعٔا٘...    

و ّمااا بعااد( 1945التااااىٕ ّالتينااْٖ خااالل املسسلاا٘ الجاىٔاا٘ ) ٌٛ ىناا٘ العطااااملااادمات الاايت ميشاات الٔابااا

ّأضطت الىطالى٘ صتل  ااما  ً املسسل٘ الطالد٘.  نا ٍٕ الكناىات الايت ميكيَاا تلٓاس  ادو العاْةٗ      

ّا  قاع الٔابااٌ أمااو تَدٓاد اضارتاتٔذٕ ملاْازةِ االىتؿااةٓ٘ ّخاؾا٘ يف         ىل  خٔاز التْضع ّالعطاكستازٓا ىلذا 

ال الطاى٘ ّاملْازة اصّلٔ٘  مجلنا سدخ لُ ذلك أثياٛ احلسبني العاملٔتني اصّ  ّالجاىٔ٘؟ لكً مً شآّا٘  دل

 ٘أخااسٚ أال ميكااً لليتاااٜر الاايت أ سشتَااا املسسلاا٘ اصّ  أٌ تااد ع باجتاااِ تعاادٓ  املااادمات اليعسٓاا٘ ّىلشالاا

أمل ٓااه اجلاىاب اصمسٓكإ بَارا الادّز      الػْاٜب  يَا ستٙ ٓاع االىطذاو ّالتْا أل بني اليتاٜر ّأضدابَا؟ 

اجلدٓد  ّالاكاٛ مً خاللُ  لٙ مادمات التْضع اليعسٓ٘ الااٜن٘  لٙ املعتاادات   زأثياٛ ؾٔاغ٘ الدضتْ

 الػيتْٓ٘؟

تجري ىلغكالٔ٘ الداخ  ّاخلازز  ّةّزٍناا يف خاسّز املاازة الٔابااىٕ ماً  نااُ التاازطلٕ  ّىلةازتاُ         

كجس مً تطاؤل  ّهدص الداسجني  لٙ ىلىتاز سدسٓات ىنٔي٘ بدَه لسسٙ التشدٓح  باىتداز ّكداٛٗ  أ

 سلٔات التشْالت التازطلٔ٘ الكلٚ.

ى
ى
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 .755، ص: 2187ٌغاتؼح، اٌما٘شج، ِظش اٌـثؼح ا
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اٌىِٕٛرأج فٟ ِٛاجٙح ششعح ِنغ اٌشن١ٛػ١١ٓ اٌنز٠ٓ ذّىٕنٛا ِنٓ االٔرظناس        ، دخ2155ًصٚاي اٌخـش ا١ٌاتأٟ تؼذ 
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