
 1917الصني احلرب العاملية االوىل  دخول
ن دخول الصين الحرب إلى جانب الواليات المتحدة  بأ  تشي جوي   اعتقد رئيس الوزراء الصيني توان

بما    ويمكنها من المطالبة بإعادة إقليم شانتونغ   ، ويجعلها حليفًا للواليات المتحدة  سيقوي من مركز الصين الدولي
وعلى أساس ذلك سارت الحكومة  ،  الحصول على قروض أجنبية  تسهيل   فضال عن  ،في ذلك ميناء كياوتشو

ب  المانيا االصينية  مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع  التأثير  ف.  تجاه  عن  بعيدة  كانت  الصين  ان  من  الرغم  على 
 1917قدمت الحكومة الصينية عبر سفيرها في برلين في التاسع من شباط  ،  المباشر لحرب الغواصات االلمانية 

اال   الحملة العسكرية التي اعلنتها باستخدام الغواصات دون أي قيد. علىمذكرة احتجاج إلى الحكومة االلمانية، 
العاشر   ، ان الحكومة االلمانية لم تجب على ذلك االحتجاج آذار  من    بل كان ردها عمليًا عندما أغرقت في 

ئة عامل  اوكان على متن السفينة نحو خمسم  طوربيد من غواصاتها في البحر المتوسط، السفينة الفرنسية اثوز ب
، وذلك  مع المانيا  الدبلوماسية  ذلك عذرا كافيا العالن قطع الصين العالقات   عدَّ رئيس الوزراء الصيني   صيني.

،  من آب أعلنت الصين الحرب على دول المحور في الرابع عشر من آذار من العام نفسه. وفي الرابع عشر  
لديها    تن الصين ليسإومما جاء في البيان    .لتصبح بذلك طرفًا في الحرب العالمية األولى الى جانب الحلفاء

لحقت اضرارا بالعمال الصينيين وان  أاسباب خطيرة لعداء المانيا،ولكنها استنكرت عواقب حرب الغواصات التي  
وانسجامًا مع    موافقًا للقانون الدولي في ممارسة حقها في حماية ارواح وممتلكات شعبها.اعالنها الحرب جاء  

   . المعاهدات واالتفاقيات المعقودة مع دول المحور  جميع لغت الصين أ الموقف الجديد
مشيياركة عسييكرية   فإن ذلك ال يعني ان لها  على الرغم من أن الصييين أصييبحت طرفًا في هذه الحرب، 

كما لم تدرس    ، كهذه لدخول عمليات عسيكرية امسيتعد  افعالة في عملياتها،إذ لم يكن لدى توان تشيي جوي جيشي
إضييييييييعا  مكانة   كان هدفهابل  ،  دول الحلفاء بجدية االسييييييييتعانة بالجنود الصييييييييينيين ونقلهم كمقاتلين الى أوربا

دول    فضيال عن ان ذلك يمنح  ي مع الصيين بعد الحرب، المانيا في الشير  األقصيى وامكانية تعاملها االقتصياد
  ، وفضيال عن ذلك أنامكانية االسيتيالء على السيفن االلمانية والنمسياوية المحتجزة في الموانل الصيينية  الحلفاء

الحرب  ا من قبل أن تعلن الصييييييييين  مدفعه  االمر الذي  العاملة،   كانت بهما حاجة الى االيديبريطانيا وفرنسييييييييا  
أجرى تروبتياييل الملحا العسييييييييييييييكري في    1916  فمنيذ أييار.  الى اتخياذ الترتيبيات مع حكومية بكين  ، على الميانييا

صيينيين للعمل في  العمال  لالمفوضيية الفرنسيية في بكين مفاوضيات مع حكومة بكين أسيفرت عن توقيع عقود ل
  رنسييييا في شييييتاء عامل الى ف  8000ووصييييلت المجموعة األولى الم لفة من   ، الخطوط الخلفية للجبهة الفرنسييييية

عامل كانوا يخدمون في    175000ومع دخول الصيييييين الحرب تطور هذا التعاون حتى وصيييييل قرابة . 1916
عامل الى    10000فضييييييييييياًل عن ارسيييييييييييال    ، والسييييييييييييما في العرا  وأوربا وافري يا، الخطوط الخلفية لدول الحلفاء



رجمين فضيييييييييييييياًل عن عييدد من  طييالييب صيييييييييييييييني عملوا مت  400حو  نالواليييات المتحييدة.ثم الحا بهييذا المجمو   
الذين وصل عددهم مع  ،  كانوا يعملون على العناية به الء العمالالذين االكاديميين وعمال الخدمة االجتماعية  

 عمل معظمهم في حفر الخناد  وتصنيع الذخيرة ونقلها.  عامل،  200000  نهاية الحرب الى
 

 قضية الصين في مؤتمر فرساي
اد أمل واسييييع في فسيييي 1918في الحادي عشيييير من تشييييرين ال اني وضييييعت الحرب أوزارها

التي فرضيييتها اليابان على الصيييين أبان حكم يوان شيييي 1915عام ةالصيييين بالتخلن من معاهد
واعتقد المفكرون الصيينيون والطبقة البرجوازية الناشي ة ان هزيمة المانيا في الحرب قد ت دي كاي  

الى نهاية عصييير الدبلوماسيييية السيييرية والتدخل االجنبي في الصيييين وبالتالي التمكن من اسيييترداد  
  لقد بني هذا االعتقاد والتصيور على وفا ان الصيين ضيمن  إقليم شيانتونغ وانسيحاب اليابان منها.

وان   اسييييييييييييترداد حقوقها من الطر  المهزوم، يمكنها منالحرب وان ذلك في الطر  المنتصيييييييييييير 
كما   مناطا االمتيازات االلمانية الى الصييييييييييين بعد نهاية الحرب. اليابان كانت قد تعهدت بأعادة

جعلتهم يعتقييدون ان   ان إيمييانهم بييالم يياليييات الغربييية التي كييانييت ال قييافيية الجييديييدة أحييد روافييدهييا،
 تمر سييييييحسيييييم القضيييييية لصيييييالحهم والسييييييما في تل مبادل الديمقراطية وحا تقرير المصيييييير  الم

وعلى حد وصييف ريني    وغيرها من مبادل ويلسييون األربعة عشيير التي سييحرت الخيال الصيييني.
"انها القت استتابا ة يمي ة في يميا انءاا الصتتينوووو ل    الوزير المفوض االمريكي في بكين

ق ل أن دخلت كلمات ريل د لة أين ي  عم   بصتتت رب مرا تتترب في قل   حدث من أن   يستتت  
 "والشعب الصيني

أن الصييينيين كانوا ينظرون إلى الواليات المتحدة التي  وال نجا  الح يقة اذا ما ذكرنا هنا
تزعمت الم تمر على أنها قوة مختلفة عن ب ية القوى األخرى فهي برأيهم لم تكن شيييييريكا مباشيييييرا  

وأنها لم تكن لها في الصييييين منطقة نفوذ م ل   فيون وإنما مسييييتفيد غير مباشيييير فقط.في حرب األ



وضمن هذا السيا  يبدو أنهم لم يدركوا جيدا  بريطانيا وروسيا واليابان وغيرها من الدول األخرى.
فهي كانت في موقع تنافسييييييييي مع اليابان وغير مسييييييييتعدة ، ح يقة موقفها في الشيييييييير  األقصييييييييى

أن الذي يعني من بين ما يعني  خطير معها في سيييييييبيل تحقيا مطالب الصيييييييين.للمجازفة بتورط 
الوفد الصيييييني كانت آماله معلقة على موقف الواليات المتحدة تلك هي أسييييس وادية أسييييتند اليها 
الصييييييييييييييينيون في تعياملهم مع الموقف اليذي كيانيت تحكميه القوة والمسيييييييييييييياوميات اليدوليية في ت بييت 

 الم اليات التي روجت الدول الغربية. المصالح ال النوايا الحسنة و 
اشييتمل   تشييكل الوفد الصيييني من أعضيياء عن حكومتي الشييمالابكينب والجنوباكانتونب،

الوفييييد اهم    جييييدول اعمييييال  في اهييييدافييييه و على  النفوذ االجنبييييية  منيييياطا  بييييالغيييياء  المطييييالبيييية  هي 
الصييييييييييييييين،وسييييييييييييييحيب القوات األجنبيية منهيا وانهياء حقو  الحميايية الممنوحية لالجيانيب،واعيادة كيل 

ليم شيانتونغ،والغاء كل التنازالت التي قدمتها الصيين في تل االراضيي واالقاليم الم جرة السييما اق
%  5واسييييييييتعادة الصييييييييين لحقوقها الكمركية حتى تسييييييييتطيع الغاء ضييييييييريبة اليييييييييييييييييييييي    ترو  قاهرة،

المشييييتملة على المطالب اليابانية الواحد والعشييييرين.ثم أضييييي  الى 1915الكمركية،والغاء معاهدة
فت عنهما مجريات م تمر الصييييييلح  تين اللتين كشيييييي السييييييري 1918اتفاقيتي عامذلك المطالبة بالغاء

بكل شييروطهما المهينة وإعادة األمالو واالمتيازات األلمانية في إقليم شييانتونغ إلى الصييين.وسييو  
بأن شييييييييانتونغ هي منطقة مقدسيييييييية ألنها مسييييييييقط رأس فالسييييييييفتهم   لبه االخيرالوفد الصيييييييييني مط

لحا بوراثة المكاسييييييييب األلمانية في كونفوشيييييييييوس ومنيشيييييييييوس.وأشييييييييار إلى أن اليابان ليس لها ا
وألغت كل المعاهدات مع  1917شييييييييييييانتونغ الن الصييييييييييييين أصييييييييييييبحت طرفًا في الحرب منذ عام

لمادة الخامسييييييييييييية من االتفاقية األلمانية الصيييييييييييييينية األمانيا.وبين أن ألمانيا كانت قد تعهدت وفا 
أخرى.كمييا أن المطييالييب    دوليية  عنييه أليأو التنييازل  هييذا االقليم  بييأن ال تقوم بتييأجير    1898لعييام

 الواحد والعشرين غير معتر  بها الن البرلمان لم يصاد  عليها.



فقد كشيييفت  ،  اآلمال على نحو يبدد  تكشيييف النقاب عن الدبلوماسييييات السيييرية  سيييرعان ما 
العظمىاالوالييييييييات  الخمس  للقوى  العيييييييامييييييية  الجلسيييييييييييييييييييية  وخالل  فرسيييييييييييييييييييياي  م تمر  مجرييييييييات 

أن بريطانيا  1919في السيييابع والعشيييرين من كانون ال انيالمتحدة،بريطانيا،فرنسيييا،ايطاليا،واليابانب
أكدت دعمها لألخيرة في 1917وفرنسيييييييييييا وايطاليا وقعت اتفاقيات سيييييييييييرية مع اليابان في شيييييييييييباط

 شانتونغ.مكاسبها في 
 كشف  اخر  جانب، فمن  اخذت الدالئل تشير الى أن القضية سو  تحسم لصالح اليابان

الصينية وقعت  ،أن الحكومة  1919في أوائل عام  مجلس القوى العشرةالوفد الياباني في اجتما   
أيلول من  والعشرين  الرابع  في  في    اتفاقية  1918مع حكومته  الياباني  الوجود  فيها  أقرت  سرية 

تسنان الحديد  سكك  لبناء  الصينية  للحكومة  قرضا  اليابان  تقدم  ان  مقابل  في  شانتيه  -شانتونغ 
ليون  مهسوتشو  في اقليم شانتونغ نفسه،وبالفعل قدمت حكومته قرضا ب يمة عشرين  -وكاموي 

.لذا فإن ما يسعى اليه  1915.ومن وجهة النظر اليابانية ان هذه االتفاقية هي ملحا لمعاهدةينا
 الوفد  الوفد الياباني هو الحصول على الحقو  والمصالح واالمتيازات االلمانية في شانتونغ،وهدد

 ..باالنسحاب من الم تمر وعدم توقيع اتفاقياته في حال ردت مطالبه
 1915مما تقدم يتضح ان ما استعرضه الوفد الياباني من حجج السناد ادعائه بني على معاهدة 

المشتملة على المطالب الواحد والعشرين والتي رفض البرلمان الصيني المصادقة عليها وهذا يعني  
أفقدها شرعيتها   الذي  االمر  اآلخراالصينيب  الطر   من  بها  معتر   غير  انها  الحال  بطبيعة 

 لية. الدو 
أمام ضغط الدول العظمى في م تمر الصلح تخلى الرئيس االمريكي عن الوفد مع ذلك و و   

الوفد الصيني    ،ووجهالصيني موضحًا أنه ال يمكن عّد التعهدات التي قطعت أثناء الحرب ملغاة
امكانية عرض العصبة    الى  أمام مجلس  تشكيلها،المشكلة  بووعدالمزمع  االمريكية  ه  االدارة  أن 

الصيني المطالب  الوفد الصيني أن يحصل على تأريخ  عندئذ  ة في عصبة األمم.ستدعم  حاول 
شانتون إقليم  العادة  المفروضة    غمحدد  الشروط  الصين  تلغي  مالي.وبذلك  تعويض  مقابل 

ان  1915بمعاهدة الوفد    اال  فعل  كما  باالنسحاب  وهدد  حلول  أي  رفض  الياباني  الوفد 



ئيس االمريكي ولسن لم يستطع الحصول على االيطالي.وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها الر 
 وعد من اليابان باالنسحاب. 

في  أقر  االربع  نقل   مجلس  نيسان  من  الى   االلمانية  االمتيازات  ال الثين  الصين  في 
"تسلي  اليا ان  ره يزيرب  انا نغ  كامل سيادتها الى الصين، ان  ،ومما جاء في البياناليابان

في تسنباا  في   لممن حة أللمانيا، الء  في إقامة مسا طنةتءافظ ف ط  الء  ق االقاصادية ا
االيايادية" الظر ف  واالقرار .ظل  الصين  حليفتها  عن  المتحدة  الواليات  تخلي  يعني  وهذا 

سيا  آخر   باالستغالل االقتصادي الياباني القليم شانتونغ والتسليم بالسيادة الصينية عليها.وفي
يتبين أن هذه الدول تتناقض سياساتها ومواقفها مع ما تطلقه من مبادل كلما اقتضت الى ذلك 

 الضرورة. 
الب الوفد الصيييني الرئيسيية قد تم رفضييها، والسيييما المتعلقة منها بإعادة إقليم شييانتونغ، مما اضييطرها  وبذلك تكون مط

بان، ومع ذلك فقد حققت الصيين انضيمامها إلى عصيبة األمم، وتمت الموافقة لها في للتفاوض وبشيكل مسيتقل مع اليا
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