
 يون وهناية سياسة العزلةحروب األف

 
مؼ الؽاضح ان ىذه الحروب استسدت تدسيتيا مؼ تجارة األفيؽن التي فرضتيا بريطانيا عمى الرييؼ  والتيي ناني       

فسشذ اواخرا القرن الثيامؼ عذير ومطميل القيرن التاسيل عذير  شييدت اليدوة األور يي    . ىذه الحربلقيام الدبب السباشر 
را صيييشا يا نبييييرا  اسيييتدعى تيييؽفير السزييييد ميييؼ السيييؽاه األوليييي  الى مييي  الهامتيييو  و سيييؽا ا نبييير  والسييييسا بريطانييييا  تطيييؽ 

ونتيجييي  ليييذلغ ا هاهت تؽرييييات بريطانييييا نحيييؽ الرييييؼ  التيييي تستيييا  قهثيييرة  عيييداه سيييهانيا و سيييؽا يا  . لترييريم مشتجاتيييو
ريطانييييا اصيييطدم  قدياسييي  ال زلييي  التيييي الؽاسييي    ووفيييرة السيييؽاه الؽليييي   واألايييدص ال اممييي  الرخيرييي   يييير  ن تؽرييييات ب

فزى عؼ نعام االكتفيا  اليذاتي اليذص سيارت عمييو  . كانتؽن الذص اشرنا اليو ساققا   اتب تيا الريؼ  ونعام الكؽىؽنغ في
الريؼ مدة طؽيم   لذلغ فإنيا مارس  التجارة الخارري  ميل اليدوة األرشبيي  ضيسؼ  طيار محيدوه  ف ميى الير ػ ميؼ  نييا 

لميدوة األور يي  الذياص والحريير والسشديؽرات القطشيي  والخيزر الفياخر و يرىيا  لكشييا ليػ تكيؼ تديتؽره مشييا  كان  تريدر
عميييى الييير ػ ميييؼ ريييؽهة السشديييؽرات البريطانيييي  لكشييييا ليييػ تحيييي قيييالقبؽة     نيييان الرييييشيؽن  فزيييمؽن و  . سيييؽ  القميييي 

يػ قالفزي   التيي نانيي   اعيدة لمسبياهالت الدولييي  مشتؽريات قىهىيػ  لييذلغ تحيتػ عميى ا نكميييز  ن  ديدهوا  يسيان مذييتريات
في  لغ الؽ    فتحؽلي  تجيارة شيرن  اليشيد الذيريي  فيي الرييؼ اليى تجيارة خاسيرة ولمت يؽيخ عيؼ ىيذه الخديارة  انيدفل 
ا نكميز لمترويج لتجارة األفييؽن فيي الرييؼ  وت ؽييد الديهان عميى اسيتخدامو أل يرا  الست ي  ولييس لمتيداوص  نسيا نيان 

 فا في الدابق.م رو 
والؽا ل ان تجارة األفيؽن لقي   يباال  واس ا  في الريؼ     ا هاه ا يباة عميو وإهمانو فيي  وة األمير ميؼ األيرييا        

و د ترن  ىذه التجيارة ثييارا  ا ترياه   وارتسا يي  سييى  عميى السجتسيل      . يػ انتق  الى الطبقات االخر  في السجتسل
مميؽن تاا  فيي حييؼ ان ميؽاره  911الى  9485سالي   حتى وص  األنفاق عمى ىذه التجارة في عام  ستشزف  مؽارهه ال

و خذت ىذه الشدب  قالتزااد في الدشؽات الىحقي  و هت اليى حيدوث   مي  ماليي   . مميؽن تاا  01تجاو  تكؼ تالخزيش  لػ 
دي  ىييذه  ال ميي  قريؽرة مباشييرة عمييى هاف ييي وان ه .  سيفرت عييؼ ارتفييا  سي ر صييرر ال سميي  الفزيي  قال سميي  الشحاسييي 

عميييييػ هفيييل الزيييرامب قال سمييي  الفزيييي   فيييي حييييؼ انييييػ نيييانؽا  اتؽريييب الزيييرامب ميييؼ الفىحييييؼ والحيييرفييؼ  اليييذاؼ نيييان
الحييد بيي  ت ييدتيا الييى الشييؽاحي الرييحي   اولييػ تتؽ ييا ثيييار ىييذه التجييارة عشييد ىييذ . اتقاضييؽن  رييؽرىػ قال سميي  الشحاسييي 

 ري  نعرا النتذار عاهة  همانو بيؼ السؽظفيؼ والجشؽه ا زا. واالخىيي  واالها
وعمييى اليير ػ مييؼ محيياوالت الحهؽميي  وضييل حييد  ليييذه التجييارة  قإصييدار مراسيييػ تسشييل الستيياررة قييو او  راعتييو هاخيي        

ؼ  ر يياح قسييؼ فييي  لييغ مييؽظفي الحهؽميي  الييذاؼ ىيياليػ مييا نييانؽا  حرييمؽن عميييو ميي . الريييؼ  اال ان  حييدا  لييػ امتييزم بييذلغ
حتييى ظييير تيييار هاخيي  الحهؽميي   . ضييخس  مييؼ ىييذه التجييارة  والتجييار األرانييب الييذاؼ حققييؽا ىييػ   زييا  ر يياح نبيييرة رييدا

( الس يرور قممانتيو وإخىصيو  هعيا اليى مشيل ىيذه التجيارة 9411-9341الريشي  تزعسو حاكػ نانتؽن ليؼ تديي ىديؽ  
 ولؽ قالقؽة. 



ميسيييا  فيييي انيييدال  ىيييذه الحيييرب  والسييييسا  نييييا ارتبطييي  بتسديييغ الرييييؼ بشعريييي   نسيييا ت يييد ال ؽامييي  الدياسيييي  سيييببا       
فسييؼ ورييي  نعيير الريييشييؼ ان  مبراطييؽريتيػ ىييي مرنييز ال ييالػ  .  مبراطؽرييي  الؽسييي  فييي الت اميي  مييل الييدوة األرشبييي 

   مبراطيؽرىػ ابيؼ الرييشيؽن  برابيرة(  ان  قيدمؽا الجزيي عيدىػويجب عمى ققي  الدوة الخزؽ  ليا وعميى شي ؽ يا اليذص 
و سؽريب  ليغ فانيو  . وعمى سفراميػ  ها  مراسيػ الكؽتؽ  ص الدجؽه يىث مرات ليد  مثيؽليػ  ميام ا مبراطيؽر . الدسا 

ليس مؼ حق  ص هول  اخر  ان تطالب قإ امي  عى يات هبمؽماسيي  ميل الرييؼ  ماهامي  ت يد ني  اليدوة االخير   تباعيا  
 ليا حدب نعري  امبرطؽري  الؽسي.

نان مؼ نتيج   لغ ان فذم  الجيؽه الدبمؽماسي  التي بذلتيا الدوة االور ي   والسيسا بريطانيا  فيي   امي  عى يات      
  ارسيييم  بريطانييييا ق ثييي  هبمؽماسيييي  برماسييي  الميييؽره 9343فسشيييذ عيييام  . هبمؽماسيييي  وتؽيييييل اتفايييييات تجاريييي  ميييل الرييييؼ

وميل  ليغ   رسيم  بريطانييا ق ثيات  . افراه الب ث  هون تحقيق اىدافياكايكارت  الذص تؽفي  ب  ان  ر  الريؼ  فررل 
برماس  المؽره اميرس   و لغ بييدر   امي   9492 خر  في عام  . ق ث  برماس  المؽره مهارتشي 9358اخر   في عام 

ا  واعمشيي  عى ييات هبمؽماسييي  مييل الريييؼ  وتؽييييل اتفاييييات تجارييي    ييير ان نييى الب ثتيييؼ فذييم  فييي تحقيييق اىييدافي
والسييييسا ق يييد رفيييخ مسثمؽىيييا اها   . الرييييؼ رسيييسيا  نييييا سيييترفخ اسيييتقباة اص ق ثييي  هبمؽماسيييي  انكميزيييي  فيييي السديييتقب 

فكانييي  ىيييذه نيا ييي  الجييييؽه الدبمؽماسيييي  البريطانيييي   فاخيييذ البريطيييانيؽن  .مراسييييػ الكؽتيييؽ ليييد  مثيييؽليػ اميييام االمبراطيييؽر
حد لدياس  ال زل   والسيسا ق يد  ن  لتي  الحهؽمي  البريطانيي   متييا  اتحيشؽن الفرص  لىنقزا  عمى الريؼ ووضل 
 .9480شرن  اليشد الذريي  في احتكار تجارة ثسيا عام 

والؽا ييل ان شيي ؽر بريطانيييا ققؽتيييا  ومرنزىييا الييدولي ونرامتيييا  وحارتيييا السييؽاق الريييؼ الؽاسيي    والتريياهم فييي      
ق يد  .بشعري   مبراطؽري  الؽسي  ر متيا تشدفل لفر  سيطرتيا االسيت ساري  وريات الشعر بيشيا و يؼ الريؼ الستسده 

األفيييؽن ب ان نفييد صييبرىا ولييػ   ييد  ماميييا سييؽ  الخيييار ال دييهرص لتحقيييق  ىييدافيا  فكييان مييؼ نتيجيي   لييغ انييدال  حيير 
دمدييم  قميييا   المتيييؼ  سييفرتا عييؼ ىزيسيي  الريييؼ وتكبي(9421-9412 الثانييي  حييرب االفيييؽن   و (9401-9485 االولييى

م اىيييدات  يييير متكافى .فقيييد  هت ىزيسييي  الرييييؼ فيييي حيييرب األفييييؽن األوليييى اليييى تكبيمييييا قس اىيييدة نيييانكشج  الس اىيييدة 
 ونر  عمى ما  متي: 9401ثب  15البريطاني  ي الريشي ( والتي و    في 

وشييشتياص  وان تزييسؼ  تقييؽم الريييؼ قفييتح خسديي  مييؽانى  لمتجييارة البريطانييي  وىييي فؽتذييؽ  امييؽص  نييانتؽن  نشجبييؽ  -9
 بريطانيا حق   ام  رعا اىا ومؤسداتيػ فييا.

 تتشا ة الريؼ لبريطاني  عؼ رزيرة ىؽنغ نؽنغ قرؽرة نيامي . -1
 مميؽن هوالر. 19فر   رام  مالي  عمى الريؼ  درىغ  -8
 .قالرعا   البريطانيؽن قحق الدول  االولى ااتستل الرعا  -0
 لخزؽ  لمقانؽن الريشي.  عفا  رعا ا بريطاني  مؼ ا -1
 ( قالسى  فقي.1تخفيخ ييس  الت ريف  الكسرني  عمى البزامل السدتؽرهة الى   -2

  والتييي  ضيييف  ليييا 9400وعمييى  ييرار ىييذه الس اىييدة تييػ تؽييييل الس اىييدة االمريهييي   الريييشي   وانجييييا( فييي عييام      
  فقيييد حريييم  فرنديييا 9400 وامبيييؽا( التيييي و  ييي  عيييام اميييا الس اىيييدة الرييييشي  الفرنديييي   . ق يييخ االمتييييا ات البحريييي 



وحريم  ني  ميؼ .  قسؽربيا عمى ميا تست ي  قيو بريطانييا والؽال يات الستحيدة ميؼ امتييا ات  ميل حيق التبذيير قالسدييحي 
بمجيها والبرتتاة والشرويج والدؽيد عمى حق الستاررة مل الريؼ وعمى امتيا ات مذيابي  لسيا وره فيي الس اىيدة الريشي يي 

المريهي   ير ان بريطانيا وفرندا ش رت قسرور الؽ   قان ما حرم  عميو مؼ امتيا ات في ىذه الس اىيدة ال ارضيي ا
طسؽحيا      نيا لػ تدتطل ان تشفيذ اليى السشياطق الداخميي  فيي الرييؼ  وليػ تيتسهؼ ميؼ   امي  تسثيي  هبمؽماسيي لييا فيي 

وفييي  يا قاالشييترام مييل الؽال ييات الستحييدة  فييي الدييشؽات الىحقيي قهيييؼ عمييى اليير ػ مييؼ السحيياوالت الدبمؽماسييي  التييي بييذلت
استتم  بريطاني  حاهث  لقا  الدمطات الريشي  القبخ عميى  يارب صييشي ايدعى  لؽرنيا ي ثيور  ص الدييػ(  ضؽ   لغ 

ي حيييؼ و ييل فييي مخالفييات  انؽنييي   فيياعتبرت بريطانييا  لييغ  ىانيي  ليييا  فيي وصيياهر انيواليذص نييان ارفييل ال مييػ البريطيياني  
 يير متكافىي  عيدة تذرع  فرندا قسقت  احد السبذريؼ  فمعمشتا حيرب األفييؽن الثانيي  والتيي  سيفرت عيؼ تؽيييل م اىيدات 

  ىسيا:
 

  8181معاهدات تياجنني  
 سييفرت ىييذه الحييرب عييؼ تجييده ىزيسيي  الريييؼ وإ الليييا وإربارىييا عمييى تؽييييل ىييذه الس اىييدات مييل بريطانيييا وفرندييا      

  ات الستحدة االمريهي   و د نر  ىذه الس اىدات عمى ما  متي:وروسيا والؽال
 

 حق الدوة التر ي  في فتح سفارات ليا في قهيؼ وحري  انتقاة السبذريؼ في البىه. - 
حق السىح  في نير اليانتتدي  واضاف  احد عذير ميشيا ا لمستياررة وإ امي  التجيار االرانيب فيييا قسيا فيي  ليغ  -ب

 مؽانئ اليانتتدي.

 عفييا  االور ييييؼ مييؼ الخزييؽ  لمقزييا  الريييشي  وتذييهي  محيياكػ مختمطيي  لمشعيير فييي الخىفييات التييي تقييل بيييؼ -ج
 الريؼ واالرانب.

 4( قالسىي  وفير   رامي  حر يي  عميى الرييؼ مقييدارىا 1.1تخفييخ ييسي  الزيرامب عميى الديمل االرشبيي  اليى   -ه
االرانييب  و ييد ققييي ىييذا االسييػ مدييتخدما حتييى عييام  مىاييؼ تاايي   ونييم الريييشيؼ عييؼ  طييىق اسييػ البرابييرة عميى

9421. 
 

 اتفاقيات بكين
فيي ال يام القابي  فيي  تيانجيؼ  م انا  في   الة الريؼ اشترط  ىذه الدوة ان تجرص السراه   عمى م اىدات     

حالفي  قهيؼ  ير ان تشر  الريؼ ميؼ السرياه   عميى ىيذه الس اىيدات  ياه اليى تجيده الحيرب  وهخيؽة القيؽات الست
( اليى ال اصيس  الرييفي  ريييؽة  وار يام الرييؼ 9429-9411الى قهييؼ وىيرب االمبراطيؽر الرييشي شييان فشيغ  

و يد  كيدت ىاتيان االتفا يتيان بشييؽه  .   مييل بريطانييا وفرنديا9421تذيريؼ االوة  10عميى تؽيييل اتفايييات قهييؼ فيي 
هيييييؼ  واضيييييم ميشييييا  تيييييانجيؼ الييييى مييييؽانئ م اىييييدات تيييييانجيؼ  وسييييسح  لمييييدوة االرشبييييي  قفييييتح سييييفاراتيا فييييي ق



الس اىدات  وتشا ل  الريؼ لبريطانيا عؼ شبو رزييرة نؽليؽن فيي مقاط ي   ؽانتيدونغ الؽا  ي  عميى الدياح  السؽاريو 
ليؽنييغ نؽنييغ  والدييساح لمسبذييريؼ قاسييتىجار او شييرا  االراضييي فييي   يي  مقاط يي   نسييا   ييرت ىييذه االتفاييييات تجييارة 

ريييشييؼ. و شييا ا عمييى طمييب الييدوة األرشبييي  تييػ تمسيييس  وة هامييرة صيييشي  لمذييؤون الخاررييي   الكييؽلي( اص ال سيياة ال
وعرفيييي  بييييي  ا هارة ال اميييي  لمذييييؤون الست مقيييي  قيييياألمػ األرشبييييي ( و طمييييق عمييييييا  9429فييييي عذييييريؼ نييييانؽن الثيييياني 

 الريشيؽن اسػ  تدؽنغ لي  امؼ(. 
حهؽميي  م اىييدات  ييير متكافىيي   نذييف  مييد  ضيي ا ومييؼ هون شييغ ان ىييذه الحييروب ومييا تىىييا مييؼ تؽييييل      

البيييد ان اتييرم تطبييييق بشييؽه ىيييذه الس اىييدات ثييييارا  نبيييرة فيييي  افكييان والحييياة ىييذ   الدولييي  مؤسدييوتخميييا السانذييؽ 
 الؽضل الداخمي بشؽاحيو اال تراه   واالرتسا ي  والدياسي   وعمى الشحؽ األتي:

 
 


