
Лекція 1. 7. Постфранкфуртська

система міжнародних відносин.

Частина 2. 1898-1914 рр.

Мета – уникнути дипломатичної ізоляції. Російський міністр закордонних справ Н.

Гірс почав переговори з урядом Саді Карно. Союз був оформлений угодою 1891 і

секретною військовою конвенцією 18 серпня 1892 року.

Умови: Сторони зобов'язалися надавати взаємну допомогу в разі нападу Німеччини

або Австро-Угорщини на Росію або Італії та Німеччини на Францію.

Надалі союз був підтверджений російсько-французької військово-морською

конвенцією 1912 р.

Британо-французька угода 1904 р.

Серія угод по колоніальних питаннях між Британською імперією і Францією,

підписана 8 квітня 1904 року. Вони підвели риску під століттям

колоніального суперництва між державами («бійка за Африку») і, поряд з

франко-російським союзом, надалі привели до створення Антанти.

  Спільна декларація про Єгипет та Марокко. Її супроводжували секретні

статті.

  Франція відмовлялася від домагань на узбережжі Ньюфаундленду. В обмін

Британія передавала Франції деякі території в Африці.

  Декларація про Сіам, Мадагаскар та Нові Гебриди.

Британо-російська угода 1907 р.

Петербурзька угоду 1907 року – розмежовувала сфери впливу Росії і

Британської імперії в Азії, поклала кінець «Великій грі» в Азії і завершила

складання троїстої Антанти. Була підписана 18 (31) серпня 1907 року міністром

закордонних справ Ізвольським і британським послом Ніколсоном.

  Росія визнавала протекторат Великобританії над Афганістаном і погоджувалася не

входить в прямі відносини з афганським еміром.

  Обидві сторони визнали Тибет частиною Китаю і відмовилися від спроб

встановлення контролю над ним.

  Персія ділилася на три сфери впливу: російську на півночі (її південним кордоном

була лінія Касре – Ширін – Ісфахан – Йезд – Зульфегар), англійську на півдні (на

південний схід від лінії Бендер-Аббас – Керман – Бірдженд – Гезік) і нейтральну в

центрі країни.

  Перша англо-бурська війна (1880–1881 рр.)

  Друга англо-бурська війна (1899–1902 рр.)

Підсумки війни та умови договору від 31 травня 1902 (містечко Ферініхінг під

Преторією):

1) бури визнали анексію Трансвааля і Помаранчевої Республіки Британією,
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2) уряд оголошував амністію учасникам бойових дій, обіцяло надати бурам в

майбутньому самоврядування, давав дозвіл на використання голландської мови в

шкільному викладанні і в судах, зобов'язувався відшкодувати збитки, завдані

фермерам діями британських військ,

3) питання про надання виборчих прав африканцям в колишніх бурських

республіках не було вирішено, так само як і запровадження в них самоврядування.

Ця умова заклало основу для позбавлення в майбутньому африканців права брати

участь в управлінні Південної Африкою.

Причини загострення російсько-японських відносин

Колоніальне суперництво між Росією і Японією на Дольни Сході: суперечка через

російські лісові концесії в Кореї і триваючу російську окупацію Маньчжурії.

Прагнення країн:

  Росія прагнула закріпити за собою вихід до незамерзаючих морів, переважання на

величезній території майже незаселених земельних просторах Маньчжурії.

  Японія – до повного своєму пануванню в Кореї і вимагала, щоб Росія очистила

Маньчжурію.

Підсумки війни

Портсмутський мирний договір від 5 вересня 1905 р.

 

  Росія визнавала Корею сферою японського впливу;

  поступалася орендними правами на Ляодунський півострів з Порт-Артуром і

Далеким, частиною ПМЗД від Порт-Артура до Куаньченцзи;

  погоджувалася на конвенції з рибної ловлі вздовж російських берегів Японського,

Охотського і Берингової морів;

  поступалася Японії півднем Сахаліну і Курилами;

  договір закріплював лише комерційне використання маньчжурських доріг обома

сторонами.

Перша марокканська криза

гострий міжнародний конфлікт, що тривав з березня 1905 по травень 1906 р.

Виник на ґрунті суперечки Франції з Німеччиною щодо контролю над султанатом

Марокко.

Підсумки: дії Німеччини викликали в Парижі заціпеніння, а в середині червня подав

у відставку войовничо налаштований міністр закордонних справ Теофіль Делькассе.

На вимогу Німеччини була скликана Альхесіраська конференція в Іспанії. На

конференції, що тривала з 15 січня по 7 квітня 1906 р., Берлін виявився в

дипломатичній ізоляції (підтримку йому надала тільки Австро-Угорщина) і змушена

була відступити. Встановлення французького протекторату над Марокко було

відкладено.

Друга марокканська криза 1911 р.   

Привід: навесні 1911 р. спалахнуло повстання в околицях столиці Марокко – Фесу.

Французи під приводом відновлення порядку і захисту своїх підданих в травні 1911

р. північноафриканську країну. Стало ясно, що Марокко переходить під владу

Парижа. Німеччина відправила у Агадір канонерський човен «Пантера», а 1 липня
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1911 року оголосила про свій намір облаштувати там військово-морську базу.

Підсумки: дії Берліну викликали переполох у Франції, поставивши її на межу війни

з Німеччиною. Ллойд Джордж висловив підтримку Франції. У цих умовах Німеччина

була змушена відступити, уклавши 30 березня 1912 р. феський договір, за яким

Франція отримувала протекторат над Марокко, а Німеччина в якості компенсації –

частину Французького Конго (Новий Камерун, сучасна Республіка Конго).

Німецька карикатура, на якій кайзер залізним кулаком кладе кінець «Агадірській

кризі». Політика Берліна в Марокко з самого початку була провальною і сприяла

лише зближенню Великобританії і Франції, які виступили єдиним фронтом проти

назрівала німецької агресії.

Підсумки Першої балканської війни

30 травня 1913 року, після місяця окопної війни, Османська імперія з одного боку і

Греція, Болгарія, Сербія і Чорногорія з іншого підписали в Лондоні мирний договір.

  Османська імперія віддавала під контроль Балканського союзу майже всі свої

європейські володіння (крім Албанії, статус якої був обговорений пізніше, Стамбула

та його околиць).

  Великі держави мали почати переговори по статусу Албанії і забезпечити її

безпеку.

  Османська імперія відмовлялася від Криту на користь Балканського союзу.

  Великі держави мали забезпечити опіку над турками, які проживали на островах

Егейського моря і його узбережжі (крім Криту і околиць гори Афон).

  У Парижі скликалася спеціальна комісія з врегулювання економічних наслідків

Підсумки Другої балканської війни

Бухарестський договір 1913 р.

  Болгарія передавала Румунії Південну Добруджу;

  Сербія отримала Вардарську Македонію, Греція – Егейську. За Болгарією

залишився лише не великий Піринський край.

Константинопольський мир від 29 вересня 1913 р.

Болгарія повертала Туреччині частина Східної Фракії з містом Едирне (Адріа
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