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 -1بهدف منع حدوث أي نوع من التوترات المُستقبلية مع الواليات المُتحدة األميركية
 ،حرصت اليابان على التنسيق معها  ،لكو ِنهما دولتين كبيرتين ومُتقاربتين ولهما
تأثيرهما ال َفعَّال في الشرق األقصى  ،فضلا عن مصالحهما المُشتركة وعلقاتهما
الجيدة التي ال جدوى من توترها  ,إلى جانب إمتلكهما أساطيل عسكرية ضخمة في
منطقة المُحيط الهادئ.
 -2وفي الوقت الذي فضلت فيه القوى اليابانية األكثر دوراا وتأثيراا في السياسات
الخارجية إستمرار التحالف البريطاني  -الياباني  ،أدركت الحكومة اليابانية برغم
إقتناعها بفكرة تخفيض السلح إن المؤتمر المزمع عقده يسعى إلى تحجيم دورها في
الصين  ،فأبدت شكوكها بشأن مناقشة المواضيع المتعلقة بمنطقة الشرق األقصى ،
ب لها.
ِبكو ِن ِه وفقا ا لوجهة نظرها فخا ا قد ُن ِ
ص َ
ُسودَة عن التفاصيل المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر ،ما
 -3وعليه طالبت بإعداد م َّ
َع َّدت ُه الحكومة األميركية أمراا غير ممكن  ,لذلك وافقت جميع الحكومات على
الحضور بإستثناء الحكومة اليابانية التي حاولت النأي بنفسها عن النقاشات المتعلقة
بمنطقة الشرق األقصى.

 -4وخدمة لمصالحها أصرت الحكومة األميركية على مُناقشة تلك المواضيع أثناء
المؤتمر وتأكيد( سياسـة الباب المفتوح ) ،Open door policyالتي نادى بها
وزير الخارجية األميركي ( جون ميلتون هاي John Milton Hay 30أيلول
 1-1898تموز  ) 1905في السادس من أيلـول  ،1899لتأمين إمتيازات متساوية
بين الدول التي تتعامل تجاريا ا مع الصين  ،ولدعم الوحدة الصينية إقليميا ا وإداريا ا.
 -5تضمنت تعهد الدول اإلستعمارية الكبرى بعدم إنفراد أيا منها في الحصول على
إمتيازات تجارية وصناعية أو سياسية في الصين  ،والسماح لمُختلف الدول على قدم
المساواة المُتاجرة معها.
 -6وأصرت الواليات المُتحدة األميركية على منح الفرص المتساوية في التجارة
والصناعة في الصين  ,فضلا عن مناقشة المسائل المتعلقة بوضع الممتلكات األلمانية
السابقة في المُحيط الهادئ والواقعة إلى الشمال من خط اإلستواء.

 -7وتزامنت مُناقشة تلك المواضيع مع إجراء الترتيبات األولية لدراسة مشاكل
اإلتصاالت اللسلكية والتلغرافية وتجارة ( األفيون ) Opiumومواضيع أخرى
ختير يو ُم الحادي عشر من تشرين
صلة بمنطقة الشرق األقصى .وأ ُ َ
ذي َ
الثاني 1921موعداا لعقد المؤتمر ،بكونه يمثل تأريخ عقد هدنة ( كومبيين -
Compiègneشمال فرنسا ) بين ممثلي دول الوفاق الودي ودول الوسط  ،التي
أنهت الحرب العالمية األولى.
 -8على أن الهدوء النسبي الذي إتسمت به سياسة اليابان في كل المجاالت طوا َل
عشرينيات القرن العشرين  ،بكونه إنعكاسا ا طبيعيا ا إلنتشار موجة المبادىء
واألفكار الديمُقراطية والليبرالية التي شهدها العــالم َ ،عرْ َق َل إلى حين دور السياسة
الخارجية اليابانية وتأثيرها لتأتي متوافقة مع الدبلوماسية الجديدة التي َسادَ ت العالم
في أعقاب الحرب العالمية األولى.

