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ABSTRACT 

      The expansion of the role of the military category, which rejects the issue of naval restrictions and 

looks forward to military expansion and the strengthening of naval Force, is in line with Japan’s 

foreign policy, which completed in the 1930s the path of its transformation into a military state with 

expansionist ambitions, following the Great Depression (1929-1933) and its alliance with regimes 

Fascism and Nazi totalitarianism in Europe, from which the Axis powers emerged on the twenty-fifth 

of October 1936, and Accordingly, Japan at that time constituted a serious threat to the liberal 

economic and political systems.                                                                   

The research was set chronologically in the years (1931-1939), as the first date represented the 

beginning of the escalation of Japanese militarism in a clear manner following the convening of the 

first London Naval Conference in 1930, while the second date represented the outbreak of the Second 

World War, which represented an important historical turning point in which Japan sought through its 

Force the Navy to confirm its active role on the scene of events. In light of this, the research traced the 

steps of the Japanese government in supporting its military institutions, especially the navy, by 

adopting a set of building, expansion and development programs until its participation in the Second 

London Naval Conference in 1935 and its role in it, then its militarism Rise for the years (1936-1939), 

which was appear in Its occupation by China in 1937, Based on its conviction that Britain and France 

were unable to confront it under their suffering from the consequences of the Great Depression on the 

one hand, and the commitment of the United States of America to the laws of neutrality that did not 

allow it to intervene militarily in international problems on the other hand until 1939.                                                                                               

 Keywords: Naval force, Japan, the United States, Conference, armaments, expansion. 

 

        

 الُمقدمة: 

  القوى البحرية   بعض   تَصدَّت إلىالعربية التي    البحث الحالي إضافة جديدة إلى الدراسات  يأتي      
تغافلت    ، ُمستقصيًا الجوانب التي أهملتها أو   التطورات  الدولية مؤثر في  ال فاعل و ال  هادور ب  المعروفة

الدراسات   تلك  و عنها  نزعتما  يَّ الس  ،  تصاُعد  ظل   في  اليابانية  البحرية  العسكرية  القوة  لألعوام   ها 
وإستجالء    تتبع  أن الفرضية التي يطرحها البحث هي ُمحاولة جادة تهدف إلى    .(1931-1939)
الُكبرى    حاوالتمُ  إلى  الدول  ،  الرامية  العسكري  اليابان  دور  الوقت  تحجيم   فيه  سعت  الذي    في 

يَّما القوة البحرية بإعتماد  ُخطٍط جديدٍة لبناؤها   األخيرة جاهدٍة إلى تعزيز  مؤسساتها العسكرية ، والس 
يكفلوتوسيعها،   عن   بما  فضاًل   ، المجاورة  المناطق   على  والسيطرة  الخارجية  جبهتها  تأمين  لها 

وعليه  ُقسم البحث   .وبريطانيا  تحدة األميركيةمساوية لنسب  الواليات المُ   ح بحريٍ طالبتها بنسب  تسلُ مُ 
قيود     تبعات في ظل    1935إلى ثالثة  محاور رئيسة تناول األول القوة البحرية اليابانية حتى عام   
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ين ،    نييَّ واشنطن ولندن البحر   مؤتمر  الُمنبثقة عن  عاهدات  مُ ال  لى دور  إى المحور الثاني  دَّ تَص   في ح 
في   أسهمت، وما تمخض عنُه من نتائج  1935الثاني لعام    نعقاد مؤتمر لندن البحري إاليابان إبَّان  

أما   الياباني.  البحري  التسُلح  فقد  المحور  زيادة  اليابانية    تصاُعد  ب  هتمأ الثالث  العسكرية  النزعة 
تطوراتها    تَجلَّ تالتي    (1939-1936)لألعوام    اإلستراتيج  فيأهم  الفاشية    يتحاُلفها  األنظمة   مع 

لألمن   وتهديدها   ، الشمولية  في    والنازية  الدوليين  ب والسالم  الهادئ  والُمحيط  آسيا  إحتاللها  قارة  
عام   آتون    1937الصين  في  إنخراطها  ُمستلزمات   ُكل  الثانية.                                                                  وتهيئة  العالمية                                            الحرب 

، ومنها: ماهي طبيعة    طرح تساؤالت عدة ُتشكل اإلجابة عنها مضمون البحث وأهدافهوفي ذلك تُ 
التي   والظروف  بإتجاه  التطورات  عام    دفعت  حتى  اليابانية  البحرية  القوة  أيَّ 1935  تطور  وإلى    ؟ 

برامجها  مواصلة    تحجيم  دور القوة البحرية اليابانية فيأسهمت المؤتمرات الدولية الرامية إلى  مدى  
إلى   إسطولهاالهادفة  إزاءها  وتطويره  تقوية   طبيعي  فعل  وماكرٍد  تأثير  ؟  السياسية   هو    التطورات 
اليابان  واإلقتصادية   شهدتها  الداخلي  التي  الصعيد   الُمتطرفة    إثر  في  على  العسكرية  الفئة  سيطرة  

بتأييد   فيها  الُسلطة  زمام   القومية    على  جهةُدعاة  الدولية    من  والتطورات  جهةٍ ،  في   من   ،          أخرى 
التي تحالفت مع األنظمة  الشمولية  رسم  معالم سياسة اليابان الخارجية  ، و تصاُعد نزعتها العسكرية  

 ؟  من جهٍة أخرى  ( 1939-1936) التوسعية لألعوام  

 

    1935 حتى عاِمالقوة البحرية اليابانية  أواًل:

، إذ    اليابانية  البحريةالقوة    ار  همة في مسمُ تأريخية  ة  نعطافإ   1930  ُمعاهدة لندنبنود    مثلت      
التسلُ   يقاف  إأن    فيهاأدركت   المرحلة     منطقيٍ   غيرُ أمرًا  أضحى  ح  سباق  ما أن  يَّ الس  و ،    الالحقةفي 
بالهجوم   اإلسراع و   جديدٍ من  بحري  ال ح  تسلُ ال   إثارة  دوامةفي  باشر  مُ   على نحوٍ   أسهمعاهدة  المُ إخفاق  

القاعدة البحرية في جنوب  جزيرة )أواهو    (Pearl Harbor  يرل هاربرب)ميناء  اللؤلؤة    الياباني على
Oahu  هاواي( لوالية   التابعة   )Hawaii  -    غرب األميركيةالواليات  جنوب  أن    ،(المتحدة  بعد 

القوة  ح  تسلُ   أن مسألة    مؤكدةً   ،  للحلول  الدبلوماسية  ناهضةالقوى اليابانية المُ بعض  بنودها  رفضت  
إخفاق    مكن القول أنوبذلك يُ   .وسالمتهاليابان  أمن    ُملحة لضمان    ستراتيجيةً إ  ضرورةً ُيمثل    البحرية
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إلى الحرب وأخيرًا تدمير  ومن ُثمَّ  ح  التسلُ   إلى سباق  قادت  السالح    نزع    جميع الُمحاوالت الرامية إلى
اليابانيين والجيش  أن.  البحرية  ب  على  اليابانية  الحكومة  من    سلسلةٍ   إلى أدى    عاهدة  المُ قبول 

عُ   غتياالت  اإل التي  ُمستهدفة  purge campaignر  التطهي  )حملة  بـرفت  السياسية  كبار    بعض( 
شاركوا  باط  الُض  يَّما  فيهاالذين  والس  الوزراء  ،  هاماغوتشي)  رئيس   Osachi  أوساتشي 

Hamaguchi   1929-1931)  Asada.,2007.p.135)) .    تلك تطورات  تلك  خضم   وفي 
توسعية    عسكريةٍ   ةٍ دوللى  إ  التحول    فياليابان  شرعت    المرحلة أطماع    زمة  األآثار    ُمستغلةً ذات 

العالمية  اإل والنازية  قتصادية  الفاشية   Totalitarianالشمولية  )األنظمة    مثلتالتي  وصعود 

Regimes  )ظاهر ،    قتصادية والسياسية الليبرالية اإل  ألنظمة  تهديدًا خطيرًا ل  شكلتو ،    في أوربا(
 . (174، ص2009

ُيعزى         السياق  هذا  التوسعية  تصاعُ وفي  العسكرية  النزعة  من    مجموعةٍ   إلىاليابان    في د 
مُ يأتي  العوامل   من  ظهورقدمتها:  في  يَّما  ،    ةنصريعُ ال  ةقوميال   نزعةالذات    نظمات  المُ   عدد  والس 

مجد  مُ ) عن  الدفاع  اليابانيةإنظمة  مُ و اليابان    نظمة  القومية  الروح    بعض    دعمت  التي،  (حياء 
التوسعية    المجاميع النزعة  ذات  الحياة  ال   تأثيروال العسكرية  في  ،  2000)ريشاور،    السياسية   واسع 

المُ   وأقدمت  ،(139ص اليمينيبزعامة   السياسي  الجيش  الجنرال    الُمتطرف   نظر  اإلمبراطوري    في 
)اليابان    رافعةً ،  قراطية  تجاهات الديمُ اإل  قمع  على  (  Araki Sadao1877-1966ساداو  أراكي  ي 

( اإلشعار  إقرار    ( Kodoha - Imperial Wayي  ر مبراطو الطريق  إلى  دعا  األصل    الذي  مبدأ 
لإل القوميالسماوي  الشعور  وتعزيز  عسكرية  و   مبراطور  شمولية  حكومة    توسعية إنشاء 

   .(219، ص2006)الفخري،

نفسه        السياق   اإل  أسهم  وفي  األوضاع  التوسعية    إذكاء  في  قتصادية  تردي  العسكرية  النزعة 
إلى ااألسواق    يجاد  إ  الداعية  اإل  اليابانية   نتجات  لمُ لتصريف   عن  فضاًل  المواد    ستفادة  ،  الخام    من 

 We doلمبدأ )ال نملك  وتسويقهم  العسكرين    ُخطط  وفق  ،  الُمزمع إحتاللها    ة في المناطق  فر اتو المُ 

not have ،)   ًالداعمة لطموحاتهم  لسيطرتهم  اً وتعزيز مبريالي  اإل  لتوسعهم  تسويغا، ،  2013)البدوي 
أدى  (112ص ما  اإلو   التنفيذية  ة لطالسُ توافق   لى  إ،  الكبيرة  القوى  األإذ    ،قتصادية    ولى نجحت 

  على الدول  وسيطرتها  هيبة اليابان    عنها قادة الجيش بفرض    َعبَّر العسكرية التي    بين النزعة    بالدمج  
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المجاورة جهة    اآلسيوية  التي  ،  من  اإلمبريالية  إليهاوالنزعة  اإلقتصادية    اإلحتكاراتقادة    دعا 
مثلت    (Zaibatsuو  زايباتسـ)ب  المعروفة قابضالتي  تجارية  Holding Coة  )شركات  ومجاميع   )
والتجارة  عملتعمالقة   الصناعة   والمصارف  في  والمالحة  حيوٍي    والتعدين  مجاٍل  تأمين  بغية   ،

ذلك   رؤوس  أموالها وإيجاد أسواق لتصريف  ُمنتجاتها. وفي إثر   إستثمار  عن وموارد طبيعية ، فضاًل 
الحُكم   مظاهر  وتعطيل   ، الديُمقراطية  للقوى  السياسي  القمع   من  مرحلة  الياباني  الُمجتمع  شهد 

 .  (93، ص2002)ظاهر ،  الدستوري 

  عزيز  القوة البحرية على تقادة    صرار  إتجاهين: تمثل األول في  إ النزعة العسكرية في    ت َتَجلَّ       
  سباق بحريٍ   ء  لى بدإ ما أدى  ،  البحري    ح  فكرة الحد من التسلُ مبدئيًا    وارفض  مما أنهيَّ الس  و ،    إسطولها

د    . باشر في منشورياالمُ العسكري    لجيش بتوسعه  مثلُه افقد  أما الثاني    ،  جديد   ،   األولتجاه  اإل  وبَصدَّ
اليابان  فقد   بنودإسطولها    دعمبدأت  )التجديد    من الخطوات    سلسلةٍ   عن طريق    لندن  عاهدة  مُ   وفق 

البناء  البحري  البرامج،    ،  عُ إعداد  التي  ب(  إذ  Circle Plan  الدائرة  طط  )خُ ـ رفت  تتويجًا    مثلت(، 
باط البحرية  ُض   مارس فيهابين هيئة األركان البحرية ووزارة المالية ،    فاوضات  من المُ   طويلةٍ   لعمليةٍ 

هم     نظير ،    برامجهم  لتنفيذ    النفقات المالية الداعمةتوفير  ، و   لتحقيق  أهدافهم  على الحكومة  ضغوط 
شروط    موافقتهم لندنمُ   على  الُخطة  .عاهدة  أن  بعُ التي    على  األولى   )خطة  ـ رفت   First  الدائرة 

Circle Plan  ،)  سمحت ببناء    ، إذ  الحكومة والبرلمان  لت على موافقة  وحص  1931وضعت عام  
حربية  ستة) سفينة  طرادات،  جديدة    (وثالثين  أربعة  ميكوما   Mogami)موغامي    هي  منها   ،

Mykuma    كومانو ،Kumano    سوزويا ،Suzuya).  حرصت هيئة األركان على    ومن جهتها
ناري  وضع   قوة  بموجب  أقصى  بها  مسموح  المُ   ة  المُ   لبلوغ    عاهدةشروط  في  الحمولة  لها  خصصة 

تبقى من تخصيصاتٍ   ستعمال  إشرعت بو ،    الثقيلة  الطرادات   طرادات خفيفة مقاس    ناء  لب مالية    ما 
درعًا  كان طراد موغامي مُ   إذ،    قذائف ثمان بوصاتٍ   إستعمالدروعًا قادرة    حملت  ،  ستة بوصات

 ,Evans and Peattie.,2012)   خرآطراد    أيَّ   مقارنًة مع  كثيفةنيران    قوة  ب  يتمتعو كبير    بشكلٍ 

p.239).  

تحديث  خطوات    راقبت عن كثب  التي    تحدة األميركيةالواليات المُ حفيظة  ورات  أثارت تلك التط      
البحرية   قواتها  وتعزيز  و اليابان  جماح  بغية  ،  )بروكلين    ببناء    شرعت  طراداتها   كبح  طراد 
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Brooklyn ساوثهامبتون    لى بناء  إسارعت بريطاينا  مثلها  (، و( طرادSouthampton،)  ومع ذلك 
  قلصت التي  دمرات  أما المُ   .وبناء الطرادات  في تصميم    والتقني   النوعي  تفوقهااليابان على  حافظت  

اليابانية  البحرية  فقد عزمت  ،    التشغيلية   تطلبات  للمُ   بإستثناء  الضروري منها   عددها  منعاهدة لندن  مُ 
  Torpedo عليها )قارب طوربيد  ت الحربية أطلق  فن  من السُ   اً جديد  اً نوعها  ئببنا   الفجوة    على سد  

(boat     يران البحري في  الط  لى تطوير  إ  وسعت  .والموانئ البحرية  حراسة للقواعد    سفينة   بمثابة  وهي
عن  لندن ،    عاهدة  مُ ل  هاتوقيع   جراء أوجه القصور في البحرية    لتالفي   وذلك،    بين الحربين سنوات  ما  

الب  إستفادتها  طريق   للتدريب    عثة  من  ثالثينياتبَّ إ  ُمحاولةً ،    البريطانية  العشرين    ان  وضع  القرن 
،  فن  السُ   لى تفكيك  إالتي دعت    1922  واشنطن  عاهدة  مُ ل  وفقاً   للطائرات    كبيرتين كحامالتٍ ناقلتين  

اليابان أربعإذ     لى حامالتٍ إثنين منها  إ  فإستطاعت من تحويل  كتملة ،  هياكل غير مُ   ة كان لدى 
  إلختبار  ترسانة جوية    ت أنشأُ   1932ففي عام    تطورًا كبيرًا ، الطيران البحري  . وبذلك شهد  للطائرات

، كما ركزت خُ  الطائرات واألسلحة  تشكيل  تطور  على  الدائرة  أثني عشر مجموعة جوية من    طة 
ضد    فعالإذ رأت هيئة األركان أن الطائرات سالح  ، تقنيات الطيران    ، فضاًل عن تطوير    الطائرات  

الم  فن  السُ  الو ،    ناوئةالحربية  التفوق على  الضروري   Evans) تكاملطيران مُ   س  بتأسي  خصم  من 

and Peattie.,2012, pp.239-242).  

  من التوتر    حالٍ ت األوضاع السياسية الداخلية في اليابان  تلك التطورات شهد  وفي غضون        
  دبلوماسية الو السياسية  قنوات  البر  التوسع ع  يتم  األول أن  إذ رأى    ،  بين الُجناحين المدني والعسكري 

الحل   ُيعدَّ   توسعهُ أن  إلى  الُجناح العسكري    ذهبين  ، في ح    ووفق اإلمكانيات اإلقتصادية الُمتاحه
الرأي العام   ف  إلى تعاطُ   إستنادً العسكريون  إعتقدلذلك ،  اإلقتصادية  اليابان من أزمته   وج  األمثل لخر 

  طريقأن وضع الحكومة أمام األمر الواقع هو ال،  الذي ُتغذيه الجمعيات القومية الُمتطرفة  الياباني  
الياباني   ل  رصة المواتية للتدخُ جاءت الفُ . و (220-219، ص2006)الفخري، أهدافهم لتحقيق  األمثل 

حديد   ك  على سكنبلة  نفجار قُ إ، بعد    فيهاالُمفتعلة    ضطراب األوضاع الداخليةإفي أثر   في منشوريا  
 فسارع بهجومٍ   صيني  عدوانها الجيش الياباني  دَّ عَ   إذ،  1931ريا في الثامن عشر من أيلول  منشو 

ولعدم  ُقدرة جيشها على مواجهة  القوات    .((Gordon.,2003,p.188ة  على المنطق  للسيطرة    ُمباغت
  ، الصيناليابانية  عُ إشكوى    قدمت  لحل  األُ   صبة  لى  ،    مم  العُ   ُمطالبةً النزاع  بسحب  مجلس    صبة 
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منشوريا   من  اليابانية  عدوانها  القوات  لعواقب   ودرءًا  عُ   نسحاب  باإل اليابان    تُهدد،    صبة  من 
لى  إوصواًل    من المناطق    عددٍ واصلت سيطرتها على  و ،  (223-222، ص2006)الفخري ،  األمم

وقد    ، اإل  جرتشنغهاي  أدتشتباكات  بعض  اليابانيين    مقتل  لى  إ  التي  أخر  أحد  وجرح 
F.R.U.S.D.P.,vol.1,1932,No.118))  ،ومشاة    من الجيش    فرقٍ   رسال  إلى إاليابان    فسارعت  

شنغهاي إالبحرية   بقصف    ،((F.R.U.S.D.P.,vol.1,1932,No.144لى  المدينة    وبدأت  أحياء 
مدينة  حتى   على  الصينHarbin - )هاربين    سيطرت  شرق  دولة    ُمعلنةً (  شمال   انشوكوم)قيام 

Manchukuo   1932-1945)  ،ب إال  تحَض  لم  إنها  محدودومع  دبلوماسٍي  لكنها   إعتراٍف   ،  
قاعدًة   اليابانأضحت  مصالح   عن  للدفاع   و   وأداةً ،    عازلة  وشرق طيعًة  منشوريا  في  لها  موالية 

 .  (225-224، ص2006)الفخري ،منغوليا

إثر          عُ وفي  من  فياألُ   صبة  أنسحابها  من  مم  والعشرين  ، 1933أذار  السابع   ،  2016)شبيب 
التوسعية    ،(143ص العسكرية  نزعتها  حدة   مواردها تسخير  اليابان  بدأت  إذ  ،  زادت    جميع 
حتى    وواصلت زحف قواتها  ،( (Beasley.,1987,p.193 إحتياجاتها  قتصادية في منشوريا لسد  اإل

دفع   ام،    الشمالية والشمالية الغربية للصين  على الحدود  الُممتد    الصين العظيم  سور    إلىوصلت  
كات اليابان  تزامنت تحرُ و   . ((Gordon.,2003,p.190مع اليابان  دنةهُ ال  لى توقيع  إ   األخيرةحكومة  

لندنعقد  تحضيرات    بدء  العسكرية مع   لنزع    مؤتمر  المُ   الثاني  إذ  ،  1936م  عقدُه عازمع  السالح 
بضرورة    ساد عام  واشنطنمُ ُمقررات  لغاء  إ   توجه   التوسع    نحون  اليابا  دفعتالتي    1922  عاهدة 

يَّما  ،  العسكري  لمسألة  المُ   قبضة  أضحت في    التي البحرية  والس  الرافضين  التسلُ   تشددين    ح  الحد من 
)أوسومي مينيو    ومن جهته  شن.  ري البح البحرية  حملة    ،(Osumi Mineo1931-1936وزير 

مُ باط  الُض   بار  ك  لبعض     تطهيرٍ  في  شاركوا  أجبر    لندن  عاهدة  الذين  عدد،  القادة    فيها  على    من 
كتسبت  إكما    ،  السالح البحري   الشخصيات الرافضة لنزع    ما أتاح المجال لبروز  ،  بكر  المُ   د  التقاعُ 

سُ  لهيئة  Hiroyasu   Fushimi)  فوشيمي)هيروياسو    َتعي ينإبَّان    قويةً   لطةً البحرية  رئيسًا   ،  
)  البحرية  العامة   األركان عزز(1941-1932لألعوام   إذ  اإل  مكانتها   ،    )هيروهيتو مبراطورأمام 

Hirohito 1926-1989) Spector.,1985,p.41)).   
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قيام نائب رئيس األركان األدميرال )تاكاهاشي  ،    وتها حظ  و البحرية  القوة    ط  زاد من تسلُ   لعل ما و      
  ضد   ستعداد للحرب  اإلإلى    المعروف بدعواته    (Takahashi Sankichi1932-1934سانكيتشي  

المُ  األركان،    األميركية  تحدةالواليات  هيئة  ورئيس   البحرية  وزير   مع  بعض  بالتنسيق    إلجراء  
يَّما،    األركان   لى هيئة  إالوزارة    وظائف    من  عددٍ نقل    عن طريق  يرات المهنية  ي  التغ قيادة القوات    والس 

شهدت    .البحرية تع  األعوامكما  الُض ي  الالحقة  من  مجموعة  البحرية    باط  ين  القوة  لتقييد   الرافضين 
فكرة  ناهضة  مُ   نهج   ية ستمرار إ  وزارة البحرية لضمان  و األركان    في هيئة  ،    لسياسة  التوسعالموالين  و 
 . ( (Evans and Peattie.,2012, p.457 البحري د لتقيُ ا

  إذ تولت ح البحري ،  التسلُ   ع  يلتوس  مؤيدةذات توجهات  عدة  لجان  ُشكلت    وفي غضون  ذلك       
ين ُكلفت  ،  حقيق  أهدافها  يُ   بما وسياستها  بحرية  ستراتيجية ال األولى وضع  اللجنة   اللجنة الثانية  في ح 

للبحرية    باإلصالح   البحار    بالتوسع    الشروعو   التنظيمي  لليابان    أنهُ   كدةً مو   ،  الجنوبية  نحو    سيوفر 
بريطانيا  ،)  اليابان  الصدام مع خصوم    إحتمال    على الرغم  من أن   ما النفط يَّ الس  ، و ساسية  الموارد األ

المُ  األميركيةوالواليات  ذلكأمرًا    (تحدة  في  أن.  وارد  ذلك  إاليابان    على    طالبة  للمُ   ُمسوغاً تخذت 
ا  بتوسيع   وتوفير  التوسعية  لنفقاتقواتها  لبرامجها  بدأت    عليهو   .  (Spector,1985,p.43)المالية 

،    عاهداتالمُ   ضد الدعم الشعبي    لحشد    حملة دعائية   وشندارية  اإل  لوائحهاصياغة    عادة  إ البحرية ب
يرُ و  العام    َتسخ  والرأي  خدمة  الصحافة  الرامية    في  أيقاف  إتوجهاتها  المُ   لى  غير    نصفة  القيود 

  (Evans and Peattie.,2012,p.296). البحري  ح  المفروضة على التسلُ 

ونهج    موقفها بما يتفقُ   تعزيز  إلى  اليابان    سعت،  الدولية  التي شهدتها الساحة  التطورات    وإزاء       
  حامالت    على   إلى اليابان وإطلعواباط التدريب األلمان  ُض بعض    وصل  أن   فما ،    اليابانيةالبحرية  
سعيها ،    طائراتها  لها  كاشفة  المانيا  مع  صالتها  بتوثيق   البحرية  لتحقيق    بدأت    تكافؤها   الحثيث 

الواليات   مع  عند  المُ   البحري  وبريطانيا  األميركية  البحري   نعقاد  إتحدة  قدمت كما    .القادم  المؤتمر 
  حامالت الطائرات   لتصاميم    ُمعمقة  وأجراء دراسة فنيةاليابان    لزيارة  تخصصين األلمان  لى المُ إ  دعوةً 

التصاميم    نظير،   على  اليابان  أطقُ وتلقي  ،    القنابل  بقاذفات    الخاصةلمانية  األ  حصول  م  تدريب 
المراحل    ساعدتهاومُ   بحريتهاسالح   الُسفن    عمليات  لاألولى    في    كمال  ستإبعد  نقل 

 . ((Nagashima.,2006,p.47بناؤها
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 1935لندن البحري الثاني عام  ثانيًا: دور اليابان في مؤتمرِ 

التي قيدت برامج توسيع قواتها البحرية    على الرغم  من جهودها الرامية إلى إلغاء  الُمعاهدات       
اليابان  بدأ،    وتطويرها  مؤتمر    شاركة  للمُ   إستعداداتهات  الثاني    في  الُمطالبة،  لندن    بالحد    بغية 

المُ  للتسلُ األعلى  المُ البحري    ح  شترك  الدول  األقل    شاركةبين  على  أو  الحمولة    كبيرةً   زيادةً   ،    في 
  لى المؤتمرِ إ  " سنذهبُ   :رئيس هيئة األركان البحرية قائالً فوشيمي  د أشار  دَّ وفي هذا الَص   .النسبية 

سنعود  إو   ،بالمساواةِ طالب  ونُ   لندن  في مطلبنا  رفض  تم  لى إذا 
)اليابان   الوفد    وضم   ،(  (F.R.U.S.D.P.,vol.1,1933,No.180الوطن" األدميرال  إيسوروكو  ي 

األدميرال    العامة للبحرية    ورئيس ُكلية األركان(،  Isoroku Yamamoto  1884-1943تو  مو ياما
موقفها  وأكدت    .( Hiroharu Kato1929-1930 كاتو  هيروهارو) أعلنت  اليابان  الذي  بالبيان  

أن    فيه: قدر  إ"  األسلحةِ   متالك  للسالمةِ   من  هو حق    الالزمة   ، الدول   الوطنية  تستحقُه جميع 
عتبار الواجب لذلك نزع السالح يجب إيالء اإل  في مسألةِ   ولذلك عند النظرِ ،  المساواة    رِ على قد

  حِ من التسلُ   تفاق للحدِ إ  لطات ، وأي  السُ   ختلفِ القومي لمُ   الحق ، حتى ال يضعف الشعور باألمنِ 
  رأتتحقيقًا لهذه  الغاية  و   .والالعنف" عتداء  اإل  عدمِ بوخفضُه يجب أن يقوم على المبدأ األساسي  

األنسب في   الطريقة  أن  بح  التسلُ   مسألة  اليابان  مُ   حدٍ   وضع  يتمثل  تجاوزُه  يُ   شترك الأعلى  ، مكن 
أما    حتياجاتها الدفاعية ، والقدر الذي تراهُ ضروريًا إل  يقة  نفسها بالطر   تجهيز  ُحرية  قوة    ل  كُ لوتترك  
د   فقد  الهجومية  األسلحة    بَصدَّ اليابان  ،  السُ   بوصف  وافقت   ، الطائرات  ،  )حامالت  الكبيرة  فن 

أسلحةً  الثقيلة(  ح  ،    هجوميةً   بحريةً   الطرادات  أسلحةً في  الغواصات  ُصنفت    ين 
  . (F.R.U.S.D.P.,vol.1,1934,No.182(دفاعيةً 

  ح  للتسلُ   تكافؤٍ   بتحقيق  ورغبتها    البحرية   للنسب    الرافضاليابان    قف  لى مو إ  بيانال   فحوى أشار         
 عاهدة واشنطنما مُ يَّ الس  ، و   عاهدات البحريةقيود المُ   ص من جميع  التخلُ عزمها  ، ما يعني    البحري 

F.R.U.S.D.P.,vol.1,1934,No.183) ).    جهتها األميركية عترضت  إ ومن  الُمتحدة  الواليات 
ساحق في  ال  التفوق  اليابان تمثل رغبتها في    وجه نظرأن    شيرةً ، مُ   اليابان   موقف  بريطانيا على  و 

يؤدي    الشرق   الذي  األمر   ، تإاألقصى  ال  هديد  لى  آسيا    ُمحكمالتوازن  وسياسياً إفي   قتصاديًا 
(F.R.U.S.D.P.,vol.1,1934,No.185)  ،ذلك يال  موافقة  أعلنت    وح  صدور  بعد  اليابان 
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إ  ، إذ  نواشنط  عاهدة  مُ ل  ؤها لغااإلمبراطور  المُ   ،  الواليات  فيأبلغت  بذلك  األميركية    التاسع    تحدة 
  عدم نيتها   مؤكدةً ،  (F.R.U.S.D.P.,vol.1,1934,No.197)  1934ل  والعشرين من كانون األو 

  التحضيرية الودية    فاوضات  مُ شاركتها في المُ   ولعلالتوسع البحري أو تعكير صفو السالم الدولي ،  
دامغٍ ،    واشنطن   عاهدة  مُ   عن  الً بديعادل  و   جديدٍ   تفاقٍ إ   ألبرام    وسعيها  لمؤتمر  ل ذلك  لدليل     على 

(F.R.U.S.D.P.,vol.1,1934,No.198) .   المُ و الواليات  أكدت  جهتها  أن    األميركيةتحدة  من 
إذ تبقى    ،  إلغاؤهايعني    نسحاب منها العالن اإلإ أن  و ،    عاهدةتجديد المُ   الحق في عدم    دولةٍ   ل  لكُ 

 (F.R.U.S.D.P.,vol.1,1934,No.200). 1936 عام   إلىسارية ها أحكامُ 

بريطانيا    1935  وفي عام        المؤتمرأكدت  أَن ك  يَّ الس  و ،    ضرورة عقد  المُ ما    أوصتا عاهدتين  ال 
تشدد  الموقف الياباني المُ   تحقيق ذلَك في ظل    من صعوبة    على الرغم  ،    قبل نهاية العام  مؤتمر    عقد  ب

ذلك  .شاملة  بحريةٍ   تفاقيةٍ إلى  إالتوصل    وعدم البحرية  البُ   ومع  للقوى  مبادئ    الُمحافظةد  على 
سيوديالبحرية    عاهدات  لمُ ا ألنُه  إلغاؤها  فتح    وعدم  مرةً   الى  البحري  ما  خرى  أُ   السباق    ستلزم ي، 

المؤتمرإبيل  قُ   تفاقٍ إ لى  إالتوصل   مُ إ و   نعقاد  حلول  مع  يجاد  تتفق  الكمي  د  يُ التقي    إستمرار  ناسبة 
السابقة   والنوعي  جانب    .( (F.R.U.S.D.P.,vol.1,1935,No.201بالنسب   واجهت   ذلك  إلى 

 Treaty of  رسايڤ  ُمعاهدة  )  فاضٍح لبنود  في خرٍق  المانيا    ، إذ أعلنتخرى  فاوضات عقبات أُ المُ 

Versailles)    حجم   بشأن    ستقلمُ ال  هاقرار   إتخاذ  عن حقها في  ،    1919عام  لالسالم    أو للُصلح
و وتسلُ  ،المُ   هاقوات  مواقعح  ضرورة    مؤكدةٍ   سلحة  الحمولة    على  في  فرنسا  مع  أن    التساوي  إال   ،

ومن    . نسحابها من المؤتمرإ ن المانيا  عالإ لى  إ ما أدى  ،    ذلكتحدة األميركية رفضت  الواليات المُ 
األلمانياليابان    رحبتجهتها   ضغطٍ كونُه    بالموقف   عامل  تحدة  المُ   الواليات  على  آخر    يمثل 

وبريطانيا التناُزل  ،    األميركية  على  شروطهما  وُيرغمهما  بعض    ,Nagashima.,2006)   عن 

pp.47-48) .   

للتوصل         منها  ُمحاولٍة  إتفاٍق    وفي  قدمتإلى   ، المُ   ُمجٍد  مُ الواليات  األميركية    قترحاتٍ تحدة 
ال أن  إ،    السالح البحري   على جميع  أنواع %(  20)  شامل بنسبة    تخفيضٍ   جراء  إ  دعت إلىجديدة  

أثار    ما ،  قوة    بأيَّ اإلعتداء     يمنع شترك  األعلى المُ   طالبتها بالحد  أن مُ   اليابان رفضت ذلك موضحةً 
المُ  التي  حفيظة الواليات  بالتكافؤ    أكدتتحدة األميركية  اليابان  أمنًا    أن مطالب  البحري لن يمنحنا 
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الجانبين بموقفهما   ت  َتَزم  ونظرًا ل  .السكا والفلبينأ عن    للدفاع  البحرية    القوة  من   سيحرمنا متساويًا ألنُه  
التعديالت   مع بعض    الُمعتمد  اإلطارعتماد  ُرجح إ ،    مؤقتة  لى تسويةٍ إ  التوصل    حتمت  ظروفٍ في  

القيود   نوقش  .النوعية  في  بناء    كما  على  لسُ ا برامج  النسب    األعوام وفق   فن  من    بداًل 
F.R.U.S.D.P.,vol.1,1935,No.206) )  ، قترحات األميركية وأصرت  المُ   رفضت  أن اليابان   إال

،    ُيرضيهما  تفاقٍ إ لى  إ ، وبذلك لم تتوصل كلتا الدولتين    ح  شترك في التسلُ أ الحد األعلى المُ على مبد
أن    ؤكدةً ، م1936عشر من كانون الثاني    في الخامس  من المؤتمر   نسحابها  إ اليابان عن    علنتفأ
أفضل  إ من  كان  لتحقيق    قتراحها  سالحٍ   الحلول   فعالو   عادلٍ   نزع 

F.R.U.S.D.P.,vol.1,1936,No.213) ) . 

لندن    إخفاق أدى        تإ مؤتمر  األ  قويض  لى  البحرية  تحديد    وبدء  ،  1936عام    نهاية  في  سلحة 
  وبحريةٍ   عسكريةٍ   قوةٍ   سياسة بناء  تبنتما أن اليابان  يَّ الس  و   ،  بحري التسُلح ال  سباقٍ من    ةٍ جديد  مرحلةٍ 

ما   والبحرية    إذ ،    السابقة المرحلة     تمتلكُه في تفوق  الجيش  ميزانية  نصف    1935عام  منُذ  بلغت 
الكُ  الوطنية  مواصلة    أكدما  ،  لية  الميزانية  التطويرية عزمها  البحرية  طالبت    عليه  وبناءً   . برامجها 

  ، ميانمار  ،  يتنام  ڤ)تجاه الهند الصينية  ي اليابان سياسة التوسع  بعد تبنَّ عتمادات المالية  اإل  بزيادة  
الهندي    حيط  بين المُ   الفاصلة بريطانية  الستعمرة  مُ الالماليو    ةر يوُشبه جز   (،تايالند،  الوس  ،  كمبوديا

األولية    الغنية بالمصادر    من المناطق    عدَّ ، إذ تُ حيط الهادئ شرقًا  الجنوبي والمُ   غربًا وبحر الصين 
ص2010)النجار،اليابان  تحتاجهاالتي     إعتمادً البحري    طيرانها  بتطوير    شرعت  بذلكو   .(243، 

  ،(مدخل خليج طوكيو  -  Yokosukaيوكوسوكا  )  مدينة  البحرية في    وترسانتهادراتها الذاتية  على قُ 
عام   سالح    إستكملت  1936  وفي  ترسانة  البحري بناء  قيادة  تووضع  الجو  تحت  التي    المدينة   ه 

للطائرات  إنتاجو   بالتصاميم  هتمت  إ  أولية  الجدير    . نماذج  الترسانة    ومن  هذه   تشكيل  أن  بالذكر  
الرائدة    واحدة من الشركات    بكونهالليابان    بالنسبة    ُمهمةً   مثَل خطوةً ،  الطيران    تقدم لهندسة  كمركز مُ 
بناء   العالم    في  في  أمنت،    الطائرات  ذاتياً وصناعته  الطائرات  تصميم    التي   Evans and)ا 

Peattie.,2012,p.307 ). 
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                                                                                 (1939-1936) تصاُعد النزعة العسكرية اليابانيةثالثًا: 

اليابانيتصاعُ   واكب       العسكرية  النزعة  الشمولية  ظهورة  د  م لالتي هددت األمن والس  األنظمة 
د حافظت اليابان ،  المتناوئة    األحالف   ودفعت بإتجاه  إقامة  الدوليين     على عالقاتٍ   وفي هذا الَصدَّ

إتفاقهما  ألمانيامع  جيدة   تبادُ   بعد  اإل  ل  على  حول  ،  2020)عكار، ييتڤالسو   تحاد  المعلومات 
توقيع(36ص عن  فضاًل  الثاني  هما  ،  تشرين  من  والعشرين  الخامس     يثاق  م )  على1936في 

الشيوعية  مُ    اليابانية البحرية  القوة  قيادة  رفضت    ومن جانبها   .(Anti-Comintern Pactناهضة 
يُ ، إذ  الموافقة عليه    حسب إعتقادهم مثل  وذلك ألنهُ ،    ته  فاوضافي مُ   ُيمثلهامسؤول    شارك أيَّ لم 

في    حتملةٍ مُ   عمليةٍ   في  نحو الشمال    ندفاع  الجيش باإل  التي تبناها يت  ڤالسو   وئةنامُ   زءًا من سياسة  جُ 
ين ،  اآلسيوي    البر   القوة    في ح  الحربالبحرية  رأت  ق  اً تمثل خطر   يتڤالسو ضد    أن    باليابان   اً ُمْحد 

تلقت تأكيدًا من قبل  إ  عليه  لم توافق  وعليه ،  طبيعة  نهايتها  عن  النظر    بغض   الجيش    ال بعد أن 
    .),p.48 Nagashima.,2006(مر من الناحية  العمليةبإستبعاد  األ

يمكُنها  ( B5N)  كبيرةطائرة   بناء   1937عام    ، إذ أكملتإسطولها    تجهت اليابان نحو تقوية  إ        
يَّما،    تعددةمُ   تٍ امهالقيام بمُ    طن(  ثمانمائة )حمل  و   على إرتفاعاٍت عالية القصف  اإلستطالع و   والس 

  فضاًل عن طائرة    ،(H6K)  ستطالع بعيدة المدىإكما طورت طائرة    القنابل ،أو    من الطوربيدات  
من    تقدمة في العالم  مُ   بتقنياتالطائرات    تلك   زودت  1939عام    وُقبيل   .( Fimراقبة المائية )فيم  المُ 

 صعوبة فيال أنها واجهت ، إ الطيران قوة هجومية فعالةسالح ابان ت اليدَّ ، وبذلك عَ  رعةحُيث السُ 
الطيران  تجنيد   التجنيد  إ  إذ ،    ه وتدريب  طاقم  األولى  قتصر  األعوام   األكاديمية  في  خريجي  على 

  . وحاجتها المطلوبة من المطتوعين طيران البحرية  ال  مجموعات  في  زيادة  الذي لم يواكب ال البحرية  
وسعتالقوة    أقرت  وعليه  برنامجين  مُ   فيهما   االبحرية  ،  مجموعة  الطيران  األول  أُ فتدربي  على    طلق 
)مُ إ  منها طيار  سم  )يوكارين    وُسميَّ ،  (Pilot traineeتدرب  ُمختصر   وهو  (Yokarenالثاني 

( لعبارة   البحري  مُ ياباني  الطيار  إعداد  دورة  ،  (Naval Aviator Preparatory Courseتدرب 
مًا من خريجي  سبعة عشر عا  خمسة عشر عامًا لغاية    الشباب من سن  فئة  جندت البحرية  وبذلك  

 ُأرسل،    البحري العام  من التدريب    أعوام  ة  ثوبعد ثال.  جسديًا وأكاديمياً تفوقين  المُ   بتدائيةالمدارس اإل
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اية  يوكوسوكا الجو   لى مجموعة  إجندين  المُ   Evans and)   األساسي على الطيران  لتدريب  لتلقي 

Peattie.,2012, p.325). 

بناء         برنامج  لوضع   البحرية  وزارة   مع  األركان  هيئة  إجتمعت  جهتها  جديدومن  ،    بحري 
عن الثانية  خُ   إقرار    هُ تمخض  )الدائرة  إذ  1937  لعام    (Second circleطة  بناء  مثلت  ،  مشروع 

أعوام  مدتُه   فيهستة  تعويض  التفوق  ضرورة   على    أكدت  عن النوعي  مُ   القصور    ًا  مع    قارنةً الكمي 
المُ   سطول  إ األميركية الواليات   )ياماتو  الحربيتين  البارجتين   بناء  على  طة  الخُ   وركزت. تحدة 

Yamatoموساشي ،  (Musashi،    حربيةوأربع وستين سفينة    فضاًل عن حاملتينEvans and 

Peattie.,2012,p357) .  تتوقف    على لم  لليابان  التوسعية  النزعة  أبدأن  طالما  إذا  القوة    ت، 
إلىالبحرية   وا  توسيع    سعيها  بعض  إسطولها  على  المجاورة  لسيطرة  موارد   مؤكدةً ،    المناطق  أن 

للدفاع   ضرورية  ومونشوكو  الصين  اليابان    شمال  و عن    الموارد  على    إلستحواذ  ل  هاعتطلُ أبدت  ، 
طريق  فيها  النفطية   إقتصادية  عن  مشاريع  شرق   إقامة  جنوب   آسيا  في  وزير    شجعما  ،    شرق 

  قترحات  مجموعة من المُ لى تقديم   ع  ، (Osami Nagano 1936-1937ناغانو  أوساميالبحرية )
العبـرفت  عُ  للسياسة  )المبادئ  األهمية  الوطنية(  امة  على  أكدت  التي  للمناطق  اإل  ،    ستتراتيجية 

،    دارة شرق آسياإفتاح  مُ قادة الجيش الياباني    في منظور  الصين    مثلتمن جانٍب آخر    .الجنوبية 
ضرورة   روسي  مع  هجوم  أيَّ  لصد   كوريا  في  بقواٍت  الحكومة  ،    اإلحتفاظ  دفع  على  اما  لتأكيد  

البحرية    ضرورة   القوة  لدى  يكون  الهادئ  اليابانية  أن  الُمحيط  غرب   في  الهيمنة  يؤمن  إسطول 
بوجه    األميركية والوقوف  الُمتحدة  الواليات  سياسة  و ،    إسطول    السياسات    تقوض  يابانية بلورة 

اإلاإل شرق    ستبداديةقتصادية  في  األوربية  زعمها    آسيا  للقوى  التوسع    والدعوة،  حسب   إلى 
والصين  ف تحالُ   إقامة  ب قتصادي  اإل ومونشوكو  اليابان  طريق    بين    مصالحها نطاق  توسيع    عن 

   .(  Beasley.,1987,pp.201-202(تدريجية سلميةٍ  رقٍ شرق آسيا بطُ  نوب  ج في وتعاونهما

المُ         تلك    تأمين  على    عزمهاأظهرت    التي  اليابانية  للبحرية    اً جديد  مساراً قترحات  مثلت 
ة السيطرة على  بغيكبير  بناء إسطول  و ،    شرق آسيا  ستتراتيجية في جنوب  اإل  قتصاديةالمصالح اإل

ضمناً ،    الهادئحيط  المُ   غرب   يؤدي  ما  جنوب  إ  وهو  على  سيطرتها  آسيا   لى  وعليهشرق  بدأ    . 
اليابانيون   إلىالعسكريون  التوسع    يد  المز   التطُلع  القارة    من  يَّما،    اآلسيوية  في    تصاُعد   بعد  والس 
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، إذ أن سيطرة  اليابان  في    قتصاديٍ إو    يٍ سياس  أرباكٍ   وما سببُه منالخطر الشيوعي في الصين  
ما    وأسواقها  ان لمصادرها األوليةالياب  لى فقدان  إ  سيئولجنوب شرق آسيا    الشيوعيين على مناطق  

إلى  يضطرها  الشيوعي اإل  هيمنة    الركون  ،   قتصاد  ص2010)النجار  ذلك    .(268،  عن  فضاًل 
أن    ، إذ أدركت  سياستها التوسعية في الصين  تنفيذ  في  اليابان    وظفتها دفعت العوامل الدولية التي  

األوربية   و الدول  وفرنسا  يَّ الس  ،  بريطانيا  مواجهتها ما  على  قادرة  ظل    غير  األزمة    تبعات  في 
جانب  قتصادية  اإل النازية   إلى  المانيا    ظهور  إيطاليا   والفاشيةفي  المُ   وإلتزام،    في  تحدة الواليات 

)مشاي وعباس    الدولية  العسكري في المشاكل    ل  الحياد التي ال تسمح لها بالتدخُ   قوانين  باألميركية  
 . (76، ص2020،

بالُقرب   ،  (Marco Polo)ماركو بولو  التي حدثت على جسر    تخذت اليابان من المناوشات  إ       
بكين   في  ضدالحرب    عالن  إل  ذريعةً من  تموزالتاسع    -  السابع    الصين   1937  من 

F.R.U.S.D.P.,vol.1,1937,No.228) )،    منها.   اطق الشماليةنحو المن  والتُقدم  بكينوإحتاللها  
الجدير   اليالقوة  أن  بالذكر    ومن  تلكَ البحرية  في  شاركت  رئيستين مُ   بتنفيذها  الحرب  ابانية    همتين 

ستراتيجي  القصف الجوي اإلو ،  الصيني    على الساحل  للجيش   نزال البرمائية  : دعم عمليات اإلُهما
أبرزها    عدةمعارك    كما خاضت  .((Evans and Peattie.,2012, pp.340-350الصينية  دن  للمُ 

فن اإلسطول الياباني في نهر )هوانغبو  سُ قصفتها    التي،  1937عشر من آب    شنغهاي في الثالث  
Huangpu  -  اليابانية في  حرية  الب  مواقع  قصف  إلى    ا دفع سالح الجو الصيني(، موسط شنعهاي

وكبح  بعض المناطق الرئيسة    بقصف  ، فسارعت الطائرات اليابانية  ( Huoxianووكسيان  ه)  ميناء  
داخل  ُمدن شنعهاي وحولها  قوة يابانية في    ُأنزلتوالعشرين من آب    وفي الثالث    .الهجوم الصيني 

ليوهي    Matsui)ماتسوي  في    ، Liuhe    ووسونغ  ،Woosung   )  البحري    بالقصفين  وشرعت
السيطرة  ،  الصينية    الساحلية  ية دفاع ال  لمناطق  للجوي  وا من  مدينة    وتمكنت   واشان)ب   على 

(Baoshin ، (89، ص2020)مشاي وعباس.   

وتعزيزه    ، سعت إلى تثبيت  تواجدها  الصينية  دن  من المُ   على عددٍ   إستيالء اليابان  وفي إثر         
، فضاًل  والمناطق الشمالية  نشوريا ومنغوليا  الصين ومأراضي    يَّ لثأكثر من ثُ حتلت  أعسكريًا ، إذ  

  ا في المناطق  مت حكومة صورية تابعة لهاهمة ، كما أقالمراكز الصناعية والموانئ المُ   بعض  عن  
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الجدير    أخضعتها.التي   ال  ومن  أن  التدخل  بالذكر  من  تتمكن  لم  األوربية  فرنسا   دول  كانت  إذ   ،
  حماية    وحرصها على  عن حدودهاة  لمانياأل  المخاطر   رء  خلية ودالدا   مشاكلهامنكبًة على ُمعالجة  

  حملةٍ   شن  ب  وإكتفت،    اليابانية على الصين   ن الهجمات  م  إمتعضتأما بريطانيا فأنها    ُمستعمراتها ، 
اليابان ضد  شديدة  ين  .صحفية  ح  توفق    في  اعُ لم  في  ألُ صبة  ل  إتخاذ  مم  وحاسم  جاد   حل  موقٍف 

اليابان دولة مُ إ و   األزمة الدولية وزاد    عتديةعالن  األمن والسالم    تهديدات    في ، ما عمق الخالفات 
 . (244-243، ص2006)الفخري ، الدوليين

  في ، إذ أثرت    القوة البحرية في تطوير   ى الصين  الحملة اليابانية عل  أسهمتتقدم   ما  في ضوء               
ال  إ  المحدود بالُمقارنة  مع الجيش ،من دورها    على الرغم    ،  ستتراتيجية البحرية اليابانيةالتكتيك واإل

السيطرة   من  تمكنت  عدةعلى    أنها  يَّما  مناطٍق  والس  ساحل  الواقعة  الموانئ    ،  الصين     في  جنوب 
ُجزر بحر  ف  ( Spratly)سبراتلي    ومجموعة  الجنوبي  ي  إستتراتيجيإ  وطورت ،    الصين    سطول ة 

الطائرات    الجوي   بحريتها أهمية  الحرب  أظهرت  إذ  ما  هجوميةٍ   قوةٍ ك،  وهو    إلى البحرية    سعت، 
   .((Evans and Peattie.,2012,p.451 الحقاً رُه تطوي 

 الخاتمة: 

على          واسعًا  َصدَّى   ، األولى  العالمية  الحرب  فَي  اليابان  حققتها  التي  اإلنتصارات   شكلت 
تردي    مدار  السنوات  الالحقة ، إذ تصاعدت النزعة العسكرية التوسعية على نحٍو ُمتسارع في ظل  

اإل الاألوضاع  اليابان  وحاجة   ، العالمية  اإلقتصادية  األزمة  إبَّان  اليابان  في  إلى  قتصادية  مُلحة 
تشكيل   إلى  أدى  ما   ، األساسية  التوسع    عسكريٍ   إقتصاديٍ   تحاُلفٍ   الموارد   إلى  أراضي    سعى  في 

جديدة لسد  اإلحتياجات األساسية للدولة. ولم تُكن القوة البحرية ببعيدٍة عن تلَك التوجهات التوسعية،  
عام   التسُلح  نسب  لتحديد   الثاني  البحري  لندن  مؤتمر  إنعقاد  إبَّان  جليًا  ذلك  إتضح  ،  1935إذ 

الوال  بإصرار   التسُلح  مع  النسبي في  التكافؤ  الُمتحدة األميركية وبريطانيا.    يات  اليابان على تحقيق  
ْن َثمَّ ُشبه إحتاللها  إويبدو أن اليابان بلغت مرحلًة من القوة  دفعتها بإتجاه    ، وم  نسحابها من المؤتمر 

للصين ، وبذلك َمهَّدت من الشرق  األقصى إحدى أسباب إندالع الحرب العالمية الثانية ، ما دفع 
ليفاتها اإلسراع في إعداد  برنامج بناء بحري إستعداًد لمواجهة  اليابان  الواليات الُمتحدة األميركية وح
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من جديٍد دوامة التسُلح الذي أسهم في إندالع  الحرب    وعادت، وبذلك أخفقت ُمحاولة تحديد التسُلح  
 . 1939عام  العالمية الثانية 

 

 المصادر:
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خلف ص،    مشاي  -8 ،   الح  ،أسامة    وعباس  الحميد  من    (، 2020)عبد  األولى  المرحلة  

الصينية   اإل  ،(1938-1937)  اليابانية  -الحرب   للدراسات   بابل  مركز  نسانية"،  "مجلة 
     . (، جامعة بابل10(، مج )4العدد)
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الحسن،  -9 عبد  عباس  سحر  ال  (، 2010)النجار،  في  الداخلية  السياسية  يابان  األوضاع 
تأريخية  1926-1939 التربية   ،   دراسة  كلية   ، منشورة  غير  ماجستير  جامعة    رسالة   ،
 . البصرة
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