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 الممخص:
علػػا ارمدػػادر  نحػػو ي  ػػر اعتمػػدت  األور ػػ ارتػػار   اغلػػا اردراتػػات ذات ار ب ػػ   أف نجػػد 

 فائيػػا  اريػػدؼ ارمطلػػوا رتحق ػػؽ إوعػػدـ  قا ميػػررأ أو متبػػا ي  ممػػا ج ليػػا ويانيػػا تيػػرار رمػػا يتػػا تػػا
وت د حرا ارقرف ارتػ  حػد ت  ػ ف ارم راطور ػ  ارجدوى ارتار خ   ف  درات  أحداث ارتار   وتطوراتيا، 

األمػػػر ارػػذي دفػػػ  ( واحػػػدأ ارموا ػػ   ذات ار ب ػػ ، 3581 -3581ارروتػػ   واردورػػ  ار  مان ػػػ  رلمػػدأ  
رم رفػػػ  ذرػػػؾ، أو علػػػا األ ػػػؿ اتػػػتن اط ارػػػ  ض مػػػف حػػػداث تلػػػؾ ارار ػػػاح  ف إرػػػا  ػػػرورأ ارورػػػوج فػػػ  

ارم لومات ف   وء ما تـ ارحدوؿ عل و، أو ارم لومات ارمتػوافرأ  دػ    ارتحل ػؿ رتلػؾ ارحػداث عػف 
 متػػػتق ؿ اردورػػػ  ار  مان ػػػ  ذات ارتار خ ػػػ  وم رفػػػ  نتائجيػػػا، تػػػ ما أنيػػػا أرت طػػػت  طر ػػػؽ تفتػػػ ر ارظػػػاىرأ

، ومػػا ارػػدور  لدػػراعر اً ارتػػ  يانػػت مريػػز  و،فػ  و تيػػا ف ارػػدوؿ األور  ػػ ارتػ ادأ وارتػػ طرأ علػػا اري  ػػر مػػ
ذرؾ مف تطورات علا د  د ار ب ات األور    نت ج  تلؾ ارحػرا،  ارنتػ   رلػدوؿ اري ػرى عف تمخض 

ا واحػدأ مػف تلػؾ تػملوماتػ  ، وعػدت ارنارد ار تيري و ارت  ابتريت أو أتيمت  يا عف طر ؽ جيدىا 
تػػػ ما فػػػ  ومدػػػارحيا مػػػ  اردورػػػ  ار  مان ػػػ  وارػػػدوؿ األور  ػػػ  م يػػػا  ارتار خ ػػػ  يػػػا اتارػػػدوؿ  تػػػ ا ارت اط

لػػػا عورتو  ػػػؽ تلػػػؾ ارتطػػػورات  تػػػـ ارمو ػػػوع منػػػاطؽ ار لقػػػاف وار حػػػر ارتػػػود وارمنػػػاطؽ ارمطلػػػ  عل ػػػو 
لػػػػا فػػػػرع ف األوؿ عو تػػػػـ ـ 3581عػػػػاـ م ح ػػػػ ف األوؿ   نػػػػواف مميػػػػدات   ػػػػاـ حػػػػرا ارقػػػػـر واتػػػػ ا يا 

عػاـ وار ػان    ػاـ حػرا ارقػـر ، 3581عاـ   تجاه اردور  ار  مان   مف  اـ حرا ارقـر ارت اتات ارور  
   مف   اـ حرا ارقـر و  اتارنمارم راطور   وارم حث ار ان    نواف مو ؼ  ـ3581

 )  اريلمات ارمفتاح  :  مو ؼ، ارنمتا، حرا ارقـر
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Austria's position on the Crimean War of 1853-1856 AD 

Assist Prof. Dr.  Iman Jawad Hadi Al-Barzanji 

Ibn Rushd College of Education for the Humanities 

Department of History 

Abstract : 

We find that most studies related to European history relied largely on 

duplicate or similar sources, which made it as if it were a repetition of what 

was previously written and did not fulfill the required goal to achieve 

historical feasibility in studying the events of history and its developments. 

The war of the century that took place between the Russian Empire and the 

Ottoman Empire for the period (1853-  1856) one of the related topics, which 

prompted researchers to enter into those events to find out, or at least elicit 

some of the information in the light of what was obtained, or the information 

available in the form of analysis of those events by interpreting the historical 

phenomenon and knowing its results, especially It was linked to the future of 

the sovereign Ottoman Empire and control over many European countries at 

its time, which was a center of international conflict, and the resulting 

developments in European relations as a result of that war, for the major 

countries that participated or contributed to it through their military and 

diplomatic efforts  Austria was considered one of those countries because of 

its historical ties and interests with the Ottoman Empire and European 

countries with it.  Especially in the Balkans, the Black Sea and the areas 

bordering it, and to document these developments, the topic was divided into 

two sections, the first entitled the precursors to the Crimean War and its 

causes in 1853 AD, and a section on two branches, the first being European 

policies towards the Ottoman Empire, who launched the Crimean War in 

1853, and the second, the Crimean War in 1853 AD, and the second section 

entitled  The position of the Austrian Empire from the Crimean War.. 

Keywords: (Attitude, Austria, Crimean War). 
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 المبحث األول
 م3581ممهدات قيام حرب القرم واسبابها عام 

 3581ام حرب القرم عام يق حتى السياسات االوربية تجاه الدولة العثمانية  -3
ارتػػػػػػػ  حػػػػػػػد ت منتدػػػػػػػؼ ارقػػػػػػػرف ارتاتػػػػػػػ  عبػػػػػػػر  رػػػػػػػـ  يػػػػػػػف   ػػػػػػػاـ حػػػػػػػرا ارقػػػػػػػـر

ور ػد اردػدف ، إذ تػ ؽ  (،43، ص3131(  ز ػداف، 4، ص3311 طوتػوف، *ارم بدي
ميػػدات وأتػػ اا ي  ػػرأ، ارت طػػت إرػػا حػػد ي  ػػر  او ػػاع ارػػدوؿ األور  ػػ  واردورػػ    اميػػا م

ار  مان ػػػػ  دػػػػاح   ارتػػػػ طرأ وارتػػػػػ ادأ اري  ػػػػرأ علػػػػا اري  ػػػػر مػػػػػف تلػػػػؾ ارػػػػدوؿ وموا  يػػػػػا 
، فاتػػتمرار ارحػػروا  ػػ ف تتػػار ارقػػـر وارػػروس وارتػػ  ودػػفت  ػػارحرا ارتػػترات ج   ذنػػذاؾ

،  ت ا اتتاع ارنفوذ ار  مػان  علػا تلػؾ ار ػواـ، غ ر ارم ابرأ   ف ار  مان  ف وارق ادرأ
ارتػػ  يانػػت اري  ػػرأ ز ذرػػؾ أ  ػػًا فػػ  ارمتػػاعدات و  ػػر و يػػـ ارل ػػ  ارتري ػػ ، مف ػػًب عػػف تيل

تػاس ارتػ طرأ يانػت دػراعًا ىدفػو األأ  ػت  انيػا ي ر مف ذرؾ ، واأليـ ار  مان  قدميا رت
حتػػػػا  ػػػػوؿ ارق دػػػػر   (،43، ص3131ز ػػػػداف، علػػػػا ار حػػػػر األتػػػػود وممراتػػػػو ارمائ   

، مما أفدح عف ارمطام  ارحق ق   ارت  ت ا ار يا األخ ر وارموجي  نحػو نفتو ارروت 
فػ  ا ارت  ا ػدت ىػ  األخػرى نوا ػا ت، وعل و أد حت روت ا وارنم نحٍو خاص ارتتان  

 ف فػػػ  حارػػػ  حػػػرا تيػػػاد ر تنقطػػػ  مػػػ  اردورػػػ  ار  مان ػػػ  ر ػػػرض تحػػػد  ارذرػػػؾ ارػػػدورت ف 
 اتوارتػػ طرأ علػػا امػػايف تواجػػدىا األور ػػ ، وممػػا اتػػيـ فػػ  ذرػػؾ اف موجػػ اتػػتنفاذ  وتيػػا

، تػػ ما ياانتػػحا ف ػػب عػػف عػػاـ   نحػػوٍ ت ػػ ؼ  ػػدأت فػػ  تلػػؾ ارمنػػاطؽ ارفػػتح ار  مػػان  
                                                 

أطلػػؽ عل يػػا أ  ػػًا  حػػرا اربػػرؽ أو ارحػػرا ارروتػػ  (، وارقػػـر جز ػػرأ تقػػ  إرػػا اربػػماؿ اربػػر   مػػف  *
ز ػػرأ رلحيػػـ ار  مػػان  ار حػػر األتػػود و دػػليا ممػػر مػػائ  إرػػا أرا ػػ  أو يران ػػا، وخ ػػ ت تلػػؾ ارج

ـ ويػػاف بػػ  يا مػػف ارتتػػر، و ػػد احتلػػت مػػف   ػػؿ ارػػروس فػػ  عيػػد ارم راطػػور أنػػا 3833منػػذ عػػاـ 
ـ، ودخلػػت عادػػمتيا  خبػػاري و امػػت  ارتيػػاا ارمجػػازر ف يػػا، إذ  لػػ  مػػا تػػـ 3165أوفػػانوف عػػاـ 

رلدورػ   ( أرؼ بخص، وا طرت اعداد ي  ػرأ جػدًا إرػا رفػرار181 تلو مف تيانيا مف تز د علا  
 ار  مان   ف ًب عف نقؿ م ظـ ارتياف ارذ ف رـ  ير وا إرا روت ا 
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، 3335(  عمػػر، 311، ص3134، ون نػػ  اواتػػط أور ػػا نوار مػػفمػػف ارور ػػات ار   ػػدأ 
ن   يقوأ اتات   اد ح ارياجس    ارأ أخرى أف وجود اردور  ار  ماوىذا   ن   ( 36ص

ارتاتػػػ  رتلػػػؾ ارػػػدورت ف، أو يميػػػدات رحػػػدوث حػػػدث ميػػػـ علػػػا دػػػ  د ارقػػػارأ ارور  ػػػ  
و ػػػ  حػػػدًا رلتػػػ طرأ  ام نػػػ رحتػػػمو وارنتقػػػاؿ إرػػػا مرحلػػػ  جد ػػػدأ فػػػ  ارتػػػار   ارور ػػػ ، 

ارقوأ ارور  ػ  عل يػا مػف جد ػد طارمػا أف ارظػروؼ وارو ػاع ادػ حت  ضر وفار  مان   
أف روتػػ ا مػػف جان يػػا يانػػت ت ػػد أي ػػر ممػػا تػػ ؽ رتحق ػػؽ ذرػػؾ، وعػػزز مػػف ذرػػؾ مربػػح  

نفتيا اي ر دورػ  ار وذيتػ   فػ  ار ػارـ، ممػا دف يػا إرػا ارتػدخؿ فػ  بػطوف ارم راطور ػ  
ار  مان ػػػػػ   حجػػػػػ  حما ػػػػػ  مدػػػػػارح ارر ػػػػػوذيس ف يػػػػػا، وعل ػػػػػو أخػػػػػذت تطارػػػػػا  اعطػػػػػاء 

رتفػػو يـ ار ػػددي  نظػػراً يػػاف اردػػدارأ( ارر ػػوذيس ميانػػا متح ػػزًا فػػ  ارمػػايف ارمقدتػػ   م
ي ػرى و   ػ و  ار  مان  ، وياف ر روز روت ا يدور  أور     علا اريا ور ؾ ف  ارم راطور  

، 3134ون نػػػػ ، علػػػػا اردػػػػ  د األور ػػػػ  مػػػػا أ  ػػػػت ذرػػػػؾ  نحػػػػو متزا ػػػػد ووا ػػػػح نوار، 
  دأت تت ح رد و مبحظات وما أخػذن قور األوؿ (، ت ما أف ارق در ارروت  316ص

رم راطور ػػ  ار  مان ػػ  وأور ػػا،  اعتقػػد أف تزا ػػد نفػوذ فرنتػػا فػػ  ا علػا ارت اتػػ  ارفرنتػػ   إذ
رض ت  ػػػر تػػػ ػػػد  م ا ػػػ  تا  ػػػد رلنزاعػػػات ارتحر ر ػػػ  فػػػ  ارمان ػػػا وا طار ػػػا، األمػػػر ارػػػذي  ف 

 ياارت اتػػػات ارتػػػ  تقػػػـو  يػػػا اردورػػػ  ار  مان ػػػ  تجػػػاه روتػػػ ا، وفػػػ  ارو ػػػت نفتػػػو اتػػػت بر
وت ا ارجد دأ ف  أور ا وم  اردور  ار  مان  ، وف  مقدمتيا ارتػ طرأ علػا رتحق ؽ ميان  ر 

ر ػػرض و ػػ  منفػػذ  حػػري ريػػا علػػا ار حػػر األ ػػ ض ارمتوتػػط، وعل ػػو ار حر ػػ  ارم ػػائؽ 
ار  مان ػ  وارتػدخؿ  اإلم راطور ػ  فػ خلؽ ار ل ل  وارفو ا  أد حت مف أورو ات ت اتتو

ون نػ   نػوارأورا وأتات   رتحق ػؽ أىدافػو   ف  بطونيا ارداخل   رتقو ض أريانيا يخطوأ
ت ما ف  منطق  ار حػر ارمتوتػط، وروتػ ا  تلػؾ ارت اتػات  ( 315-316، ص3134، 

و حيػػـ اعتنا يػػا رلمػػذىا ارر وذيتػػ  ارمتػػ ح  أدػػ حت نجػػد فػػ  نفتػػيا ور  ػػا ط    ػػا 
، ارتػ   فػ  ارتػ طرأ علػا ارقتػطنط ن  ، مما دف    ادرتيا رلتفي ر جػد اً رلدور  ار  زنط  
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، فػػ  ارو ػػت ارػػذي يانػػت ارمدػػارح ارروتػػ   3481تميػػف ار  مػػان وف مػػف احتبريػػا عػػاـ 
ارج راف ػػػ  وارماد ػػػ  وارتػػػترات ج   تقت ػػػ  ار مػػػؿ علػػػا  ػػػرورأ تحد ػػػد عب اتيػػػا  اردورػػػ  

م ػػائؽ ارفتػػفور وارػػدردن ؿ(  أمػػا  طر قػػ  ارق ػػاء  ارتػػ  يانػػت تتػػ طر علػػا ارم ػػائؽ 
ل ػػػػؿ فػػػػ  أودػػػػاريا رتنف ػػػػذ ت اتػػػػاتيا ر ػػػػماف مػػػػرور رتػػػػفنيا عل يػػػػا، أو علػػػػا األ ػػػػؿ ارت 

، ف  ػػػرو  *منػػػ  رتػػػفف ارم اد ػػػ  ريػػػاف ػػػب عػػػف   فػػػ  ارو ػػػات يافػػػ ارتجار ػػػ  وار تػػػير   
رػػػػػذرؾ ا ػػػػػحا    ػػػػػاً وت (،311، ص3333(  عمػػػػػر وارفػػػػػوزي، 431-438، ص3111

ورػػو تقل د ػػ  ردورتػػو ات ارت اتػػمػػف ارتػػدخؿ ارق دػػر ارروتػػ  فػػ  بػػطوف اردورػػ  ار  مان ػػ  
تحق ػػػؽ األىػػداؼ األتاتػػػ   ردورتػػػو  ر ػػػرض ارتػػػ طرأ علػػػا بخدػػ ًا، يخطػػػوأ فػػػ  تػػػ  ؿ 

م ػػا ؽ  ار وتػػفور وارػػدردن ؿ(، ارتػػ    ق يػػا ارنفػػوذ إرػػا ار حػػر ارمتوتػػط وارم ػػاه اردافئػػ ، 
ارتػ  أت  ػت منػذ ارقػرن ف ار ػامف وارتاتػ  ارروتػ   أ فا   دًا وا حًا ف  ارت اتػات مما 

وارػذي ا أ  اؼ اردور  ار  مان   عف طر ؽ ارحػروا م يػا  عبر، ف   وء ار مؿ عل
متػػاندأ اربػػػ وا ار لقان ػػ  فػػػ  مقاومػػ  اردورػػ  ار  مان ػػػ  رلػػتخلص منيػػػا وانتػػزاع مػػػا رافقػػو 

 ميػػف انتزاعػػو مػػف ممتلياتيػػا، وىػػ   ط   تيػػا يانػػت امتػػداد رمػػا  امػػت  ػػو فػػ  عبػػر نات 
 ف ارر ػوذيس فػ   ػورتيـ  ػد ارقرف ارتاتػ  عبػر عنػدما يانػت تحػاوؿ متػاعدأ ار ونػان 

   (436-431، ص3111 روف،   *ارم راطور   ار  مان  

                                                 
ارت طػػت تلػػؾ ارت اتػػات  مػػا يػػاف تحظػػا  ػػو ار ل ػػات اريا ور ي ػػ  وارمت ػػازات ارتػػ  منحػػت رلفرنتػػ  ف  *

ارتػػ  ت لقػػت  تػػبم  ارحجػػاج إرػػا ارمػػايف ارمقدتػػ  فػػ  اربػػرؽ، و ػػد اعتػػرؼ ار  مػػان وف منػػذ أف 
د ار ر  ػ  تحػت تػ طرتيـ علػا ارعتػراؼ رلفرنتػ  ف  تلػؾ ارمت ػازات، ممػا م ػؿ ذرػؾ اد حت ارػ ب

 انتقاص رروت ا وعدـ احتراميا ارد  ؽ مف   ؿ ار  مان  ف ارمر ارذي  جا ار مؿ عل و 
عػػػدت روتػػػ ا مػػػف أي ػػػر ارػػػدوؿ األورو  ػػػ  اىتمامػػػًا واطماعػػػًا فػػػ  ار لقػػػاف، تػػػ ما  نطلػػػؽ  ز ػػػادأ حجػػػـ  *

أ  ارمقػػػ (، ارػػػذي يانػػػت تزرعػػػو اريم ػػػات ي  ػػػرأ، وممػػػا  أ ػػػر علػػػا ذرػػػؾ اردورػػػ  دػػػادرتيا مػػػف مػػػاد
ار  مان ػػ   تػػ ا تػػ طرتيا علػػا ور تػػا  وربػػ ا( أو  مورػػداف ا( فػػ  ار لقػػاف و  اميػػا  تدػػد ر يم ػػات 
ي  ػػرأ منػػو ممػػا أ ػػر علػػا ارنتػػاج ارروتػػ  و لػػ  تدػػد ره ممػػا دفػػ  ارق دػػر ارروتػػ   ن قػػور األوؿ( 
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اتػػػػت لت ارحريػػػػات ارمناى ػػػػ  فػػػػ  ار لقػػػػاف  ػػػػد فقػػػػد  ػػػػذرؾ روتػػػػ ا ورػػػػـ تيتػػػػؼ 
ار ػ ط ارروتػ  ممػا ج ػؿ رتوت   نفوذىا وامتدادتيا ارج راف   أخرى ار  مان  ف يوت ل  

و دػورأ وا ػح   ني ػاررمبمػح ا  مبمح ارت  يانت  دورىا تمر د ار  مان  ف  تتمر 
رلتنػافس مػا  ػ ف ارػروس وارم راطور ػ  ارنمتػاو   ربتػت بء علػا رلجم   وف  ارذي ميد 

ممتليػػات اردورػػ  ار  مان ػػ  وارق ػػاء عل يػػا، ف لػػا تػػ  ؿ ارم ػػاؿ اتػػت ؿ ارق دػػر ارروتػػ  
، إذ 3533-3535ارمباعر ارقوم   ف  ار لقاف رلق ػاـ  حػرا  ػد ار  مػان  ف فػ  ارمػدأ 

ارمت ػازات مػف   ض ارػ وأاتتقبؿ ار وناف وارحيـ رذات  رلدرا علا ارتاي د  رـ  يتؼ 
رلرومػػان  ف، فقػػد ا ػػاؼ ردورتػػو منطقػػ  واتػػ   فػػ  ارقفقػػاس وتػػم و علػػا اعت ػػار دورتػػو 
اردػد ؽ األ ػرا واألي ػر ارمتػتمر رجم ػ  ارر ػوذيس واربػ وا ارتػبف  ،  ػـ عػزز ذرػؾ 

 ػػػد ارين ػػػار  ف ارػػػذي يػػػانوا   ػػػطيدوف اريػػػروات  3541ر   عػػػاـ  ق امػػػو  حملػػػ  عتػػػي
وارتػػػػػػلوفاي  ف واررومػػػػػػان  ف ارر ػػػػػػوذيس، ر   ػػػػػػت رلجم ػػػػػػ   انػػػػػػو ارمتػػػػػػطوؿ عػػػػػػف حما ػػػػػػ  

 ( 336-331، ص3358وذخروف،  دارحارر وذيس 
إف اردرات  ارمو ػوع   رتػا  ر ار امػؿ ارػد ن  ارػذي أخػذت ت مػؿ  موج ػو روتػ ا 

األ ػػػرا إرػػػا تحق ػػػؽ  حتػػػا وجيػػػ  نظرىػػػا  ػػػ  يػػػاف فػػػ  ط   تػػػو و ض اردورػػػ  ار  مانقػػػرت
رتحق ػؽ األي ػر تػا  رًا مدارحيا ارتترات ج   ف  ارم ائؽ ودوؿ ار لقاف،  م نا اروتػ ل  

وتػ  منػذ ودػوؿ ارق ادػرأ رلحيػـ فػ  روتػ ا، وأف تيػوف دورػتيـ مػف األي ػر و ر رض اار
  وارػػػدور ، واختلطػػػت تلػػػؾ رى علػػػا اردػػػ  د األورو ػػػ ػػػارقػػػوأ مػػػا  ج ليػػػا مػػػف ارػػػدوؿ اري

م لػػػت فػػػ  حما ػػػ  ارر ػػػوذيس فػػػ  تمت دػػػ   ارد ن ػػػ  ار واطػػػؼ وارارطمػػػاع ارتوجيػػػات  
ارػػذي ر  ميػف تحق قػػو و ارتػ طرأ علػػا ارمػايف ارمقدتػ  فػػ  فلتػط ف ممػا  فػػرض ، ـار ػار

فػػػ  منطقتػػػ  اتػػػ ا اروتػػػط وارتػػػ طرأ علػػػا ممتلياتيػػػا ارق ػػػاء علػػػا اردورػػػ  ار  مان ػػػ ،  
                                                                                                                              

طرأ علا تلؾ ارورئ ف ر رض ارتحيـ ف  أنتاجيػا رخدمػ  ارمدػارح ارروتػ  ، و ػـ غلا  رورأ ارت 
 ارمنطق  ار لقاف 
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تقت ـ امبييا   ف ارػدوؿ اري ػرى، وفػ  ارو ػت نفتػو تحق ػؽ  ػدر مػف ب عف ف وار لقاف 
ارتوافػػؽ  ػػ ف ارم راطور ػػ  ارروتػػ   وارػػدوؿ ارور  ػػ  اري ػػرى ومػػ  ذرػػؾ، أف تلػػؾ ارمظػػاىر 
تػػ ما مػػا  ت لػػؽ  ار امػػؿ ارػػد ن  ابػػرت  ػػاف ىنػػاؾ دػػراعًا خف ػػًا وعلن ػػًا يػػاف  حػػدث  ػػ ف 

ي ار ػػارـ، و ػػ ف فرنتػػا ارتػػ  عػػػدت  رألر ػػوذيسا روتػػ ا ارق دػػر  ، ارتػػ  أدعػػت  تم  ليػػ
، 3133خػػػػاطر، ذرؾ ارتم  ػػػػؿ ف ػػػػًب عػػػػف تػػػػوف ر ارحما ػػػػ  ريػػػػـ   ػػػػنفتػػػػيا ىػػػػ  األخػػػػرى 

  (363، ص3113 ىر دي،  (331ص
وعف حق قػ  ار  ػد ارػد ن  فػ  اردػراع ارروتػ  ار  مػان ، أنػو   ػد ظيػور   ػ   

 ػح  فػ  طر قػو ادارأ امػايف ارمايف ارمقدت  ف  فلتط ف، ارت  يانت ت  ر عواطػؼ وا
 ارحػػػف( فػػػ  مد نػػػ  ارقػػػدس، وفػػػ  مقػػػدمتيا  ينتػػػ   ارمػػػ بد( فػػػ    ػػػت رحػػػـ، ارػػػذي  ا لػػػو 
محاور  اردور  ار  مان   حفظ ارتوازف   ف ارمزاعـ ارمتنا    رليا ور ؾ وارر وذيس، نجد 

 * ف(طمػػا عػػرؼ  اتػػـ  أزمػػ  ار قػػاع ارمتػػ ح   ارتػػ  حػػد ت فػػ  فلتػػ حاورػػتاف روتػػ ا 
رلتحرش  اردور  ار  مان  ، وىو ف  حق ق  ارتار خ ػ  توظ ػؼ ( 436، ص3111روف،   

يػػؿ مػػا  ميػػف اتػػت برو رتحق ػػؽ اغػػراض ارم راطور ػػ  ارروتػػ  ، ارػػذي توافػػؽ مػػ  أطمػػاع 
 ارم راطور   ارنمتاو   ف  امبؾ اردور  ار  مان  ، وارذي  ا لو و وؼ دوؿ أور    أخػرى

داف  ارحفػاظ علػا مدػارح  ػارطمػاع، ر رو ؼ تلؾ فرنتا ، تم لت  ر طان ا، و  د ذرؾ 
اردورػ ، تلػؾ مبػاري  دوؿ أخػرى منافتػ  ريػـ فػ  امػبؾ ار  مان  ف،  ػؿ رلرغ ػ  فػ  عػدـ 

متا ت ر ػت رلتقتػ ـ، وعل ػو أدػ حت ارتػم  ار ػارزأ رت اتػ   ر طان ػا وفرنتػا  ار قػاء( 
                                                 

ترجػػ  أدػػوؿ تلػػؾ األزمػػ  إرػػا نيا ػػ  ارحػػروا اردػػل     حػػ ف أدػػ حت ارمػػايف ارمقدتػػ  ومػػا حوريػػا  *
داخػؿ مليا مبتريًا رلطوائؼ ارمت ح   جم  ػًا، وفػ  و تيػا يانػت ارين تػ  ارر وذيتػ   ىػ  األ ػوى 

اردور  ار  مان    اعت ارىا مم ل  األي ر مف   ب   عبر مل وف مف رعا ا ارتػلطاف(، وارػذي ادعػت 
روت ا حما تيا ريـ، في  ادعت فرنتا حما تيا رليا ور ؾ، وعل و حاورت يب اردورت ف تاي د نفوذىػا 

افقػػػو تنػػػافس علػػػا رعا ػػػا ارتػػػلطاف غ ػػػر ارمتػػػلم ف وذرػػػؾ  تػػػوف ر ارحما ػػػ  ارخادػػػ  ريػػػـ، وارػػػذي ر 
 ارد انات وارمذاىا ارمت ح   ف  فلتط ف  ارت طرأ علا يؿ ما  ت لؽ  ار قاع ارمت ح   ارمقدت  
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إر أف تلػؾ ارت اتػات (، 334، ص3111وع ػد ارػرزاؽ،  ارجمؿعلا ارو   ويما ىو  
فػػ  امػػبؾ اردورػػ  ار  مان ػػ  فػػ  ار لقػػاف،  و  ارنمتػػااطمػػاع ارم راطور ػػ  رػػـ تػػنجح  تػػ ا 

ور ارحريػات ف ب عف روت ا ف  مناطؽ ارقـر وارمناطؽ ارمح ط   ار حر األتود، وظي
وىػػػو ت   ػػػر اف تلػػػؾ ارػػػدوؿ ات  ػػػت ارقوم ػػػ   ػػػ ف اربػػػ وا ارمناى ػػػ  رلدورػػػ  ار  مان ػػػ ، 

ارحػػروا ارخادػػ   يػػـ اف رػػـ نقػػؿ اتػػت بؿ  مدػػارحار مػػا  توافػػؽ مػػ  تحق ػػؽ  اتت اتػػار
ارمتتمرأ ارت  حد ت ور زارت ر  اؼ روت ا وردعيا عف ارتدخؿ ارفاعؿ واروا ح ف  

ارمنافتػػػ  فػػػ  ارمجػػػاؿ ارتػػػت ماري، ور   ت ػػػد عػػػف ذرػػػؾ ا ػػػ اؼ  وارت اتػػػ  ارور  ػػػ ، 
رات تميػػػد ًا رتقتػػػ ميا  طر قػػػ  ر تػػػط ر علػػػا اردورػػػ  ار  مان ػػػ  ارتػػػ  امتػػػدت فػػػ   ب ػػػ   ػػػا

، 3133 خػاطر،  (334، ص3111ارجمػؿ وع ػد ارػرزاؽ،  *ارتوازف ف  ارت ات  اردور  
 ( 334-331ص

أف ارنمتا يانت تنظر إرا ارنفػوذ ارروتػ  فػ  ار لقػاف  انػو  ومف ارمف د أف نذير
ا ارتػبف   ارتػ  تيد د رمدػارحيا، نظػرًا ألىم تػو فػ  ارق ػاء علػا تػلطتيا علػا اربػ و 

يانػػت ريػػا اررغ ػػ  ارياملػػ  فػػ  ارتػػ طرأ علػػا بػػ و جز ػػرأ ما انيػػا يانػػت خا ػػ   ريػػا، تػػ 
  (335، ص3358 دارح وذخروف، ار لقاف

و دػػػػرؼ ارنظػػػػر عػػػػف ت ػػػػدد ارت اتػػػػات مػػػػف   ػػػػؿ ارػػػػدوؿ األور  ػػػػ  تجػػػػاه اردورػػػػ  
ومػا ت  يػا ار  مان ػ ، فقػد أطلػؽ ارمطرخػوف ت   ػر  ػد  يػوف أي ػر د ػ  عػف تلػؾ ارتطػورات 

ارمتار  اربر   (، ارت  تو حت مبمحيا  نحػو م ابػر عنػدما  ػدأت   ىو مف ت اتات 
، أو ارمبػػػيبت ارتػػػ  ياموجػػػات ارفػػػتح ار  مػػػان  ت ػػػ ؼ تجػػػاه أور ػػػا، ف ػػػًب عػػػف  ػػػ ف

ت لقت  تيد د ار  مان  ف ألور ا عندما  دأ توت يـ ف  أور ا، وأخذوا  طوفوف أ واا أور ػا 
                                                 

ممػا أبػ ر فػػ  ذرػؾ أ  ػًا، أف فرنتػػا يانػت ذات ت اتػ  مت  ػػرأ، ورػـ  يػف  متلييػػا ارخػوؼ مػف ارػػدور  *
  ارحدػػوؿ علػػا ارروتػػ  مقارنػػ    ر طان ػػا، وىػػو مػػا أدى إرػػا حدػػر ارنفػػوذ ارفرنتػػ   نتػػ  ًا( فػػ

   ض ارمت ازات مف ار  مان  ف رحما   مدارحيا ورعا يا  



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
127 

رتوتػػ  ار  مػػان    ػػد تػػقوط  ارقتػػطنط ن  ( عادػػم  اردورػػ  ار  مان ػػ  اربػػر   ، ورتو ػػؼ ا
، و تط نفوذىـ علا ب و جز رأ ارقـر وار لقاف وتطو يـ رمد ن  ف نا 3481ار  زنط   عاـ 

 ارجمػػػػػػؿ وع ػػػػػػد  (33، ص3333وزي، قػػػػػػار و  عمرعادػػػػػػم  ارم راطور ػػػػػػ  ارنتػػػػػػماو  
ل  أبػػػػػار ذخػػػػػروف أف  ؿ تلػػػػػؾ ارمبػػػػػيوي  ػػػػػد  ػػػػػان  رتادػػػػػ ،(334، ص3111ارػػػػػرزاؽ، 

إرػػا أخػػػبؿ ارتػػػوازف ارنتدػػارات اري  ػػػرأ ارتػػ  حققتيػػػا  روتػػػ ا علػػا ارنمتػػػا وفرنتػػػا ادى 
دفػػ  ممػػا (، 331، ص3134،   ػػون ن نػػوار  *وج لػػو غ ػػر وا ػػح ارتجاىػػات ارػػدور 

مػف إرا أعقػد ممػا ودػلت ار ػو، و تلؾ ارت اتات روت ا وارنمتا إرا عدـ ارتت جاؿ ف  
ـ   مػف تطػورات ارمػور وارخػوؼ مف ارتػوازف ارػدور  ارػذي اتدػؼ  ػارقلؽ  ياف ىناؾ نوع  

 ح عػػػف ارحاجػػػ  إرػػػا أزمػػػ  ي  ػػػرأ حتػػػا ت ػػػرؼ ذرػػػؾ ارػػػدوؿ اتجاىاتيػػػافدػػػمتػػػتق ًب، ممػػػا أ
  ارتػػ   جػػا ار مػػؿ  موج يػػا، تػػ ما أف فرنتػػا يانػػت تحػػاوؿ ا جػػاد  ػػوأ تتحػػارؼ  ارت اتػػ

تار  اربر     نحو وا ح وم ابر م يا  د ارقوأ اررمان   ارمر ارذي أفدحت عنو ارم
رتو ح تلػؾ ارت اتػات، وعػزز مػف ذرػؾ ط   ػ  اردػراع ارتقل ػدي  ػ ف اربػرؽ اإلتػبم  
وأور ػػا اردػػل    ، فاربػػ وا األور  ػػ  يانػػت تتحػػ ف ارفػػرص ارتػػ   ػػتـ ف يػػا ارق ػػاء علػػا 

ج ػػػؿ ارتوجيػػػات ارت اتػػػ   رقػػػادتيـ متطا قػػػ  مػػػ  تلػػػؾ ارتوجيػػػات  وارتػػػبـ وارمتػػػلموف، 
ريػـ وىػذا مػا   نػ  أف ارمتػار  اربػر    (، 331، 3134،   ػون نرنزعات ار امػ  نوار وا

مػػف ح ػػث ارظػػروؼ وارمظػػاىر ارتػػ  أرت طػػت  يػػا ت ػػد متػػار  غر  ػػ  ألنيػػا ع ػػرت ويمػػا 
تو ح عف ارمطام  ارور    فػ  ا تتػاـ امػبؾ اردورػ  ار  مان ػ  ورػـ  يػف ارتنػافس ارػذي 

(  ارمقرحػػػ ، 15-13، ص3356ذرػػػؾ   ػػػراوف، حػػػدث  ػػػ ف تلػػػؾ ارػػػدوؿ ار ت   ػػػر عػػػف 

                                                 
علا اررغـ مف  وأ ارمان ا ف  و تيا إر أف رـ تيف  ادرأ علا ارت طرأ علا أور ا، ف  مقا ؿ ذرػؾ أف  *

فرنتا يانت ت ان  مف وطاأ اريز م ، ف ب عف ارو اع ارت ات   غ ر ارمتتقرأ ف  داخليا، أما 
ا مف جان يا فقد ات  ت ت ات  د  ق    دـ ارت طرأ علا فرنتا حفاظا علا ارتػوازف ارػدور ،  ر طان 

 حتا ر تمنح روت ا  وأ م اف  ريا  
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وعل ػػو حاورػػت ارػػدوؿ األور  ػػ  اري ػػرى اتػػت بؿ يػػؿ مػػا  ػػطدي إرػػا  (،341، ص3335
طػػػػو ر ُعػػػػد  تارتػػػػترات ج   ف يػػػػا، و أىػػػػدافيا تفػػػػو ض اردورػػػػ  ار  مان ػػػػ  وا ػػػػ افيا رتحق ػػػػؽ 

دفػػػ   يػػاـ و وا  وارتػػدخؿ فػػ  بػػػطونيا ارداخل ػػ ، اردورػػػ  ار  مان ػػ   عب اتيػػا ارد لوماتػػ   مػػ 
-Price, 1961, P.70  ىاإرػا ارتمػرد وار ػورأ  ػديػا ا ػ   رخاربػ وا ارورو  ػ  ار

عػػزز  ػػا ق  ار  مػػان  ف فػػ  امػػايف تواجػػدىـ و ممظيػػرًا  ػػارزًا فػػ  ذرػػؾ، ف ػػًب عػػف ، (71
  ا لػػو ارتطػػور ارمتػػتمر رلػػدوؿ األور  ػػػ ف مػػا ذرػػؾ اتػػتمرار  ػػ ؼ اردورػػ  ار  مان ػػ  مػػف 

 Jovanovitch, 1863, P.33)  ،13، 83، ص3134 ار د ري)  
ورمػػػا تػػػ ؽ  ميػػػف ارتػػػتنتاج أف ىنػػػاؾ عوامػػػؿ ي  ػػػرأ تػػػداخلت فػػػ    ػػػاـ ارحػػػرا 

وزًا مػػػف ح ػػػث توظ فػػػو مػػػف   ػػػؿ ارػػػروس وتحد ػػػد أتػػػ ا يا وعػػػد ار امػػػؿ ارػػػد ن  األي ػػػر  ػػػر 
أف ارتنػػػافس ارػػػػذي نتػػػػجت أخػػػػرى تحد ػػػدًا ربػػػػ اؿ تلػػػؾ ارحػػػػرا، ف مػػػػا أبػػػارت مدػػػػادر 

 تتاـ ممتليات اردورػ  ار  مان ػ  وارحدػوؿ علػا ارموا ػ    ارروت   رارم راطور خ وطو 
 ػذرؾ  ارػذي ر  ميػف فدػلو عػف   اميػا  تاتػي ر تا  رًا واألار امؿ األ ياارتترات ج   ف 

رحػػرا يػػاف  جػػا أف تحػػدث، األمػػر ارػػذي حػػدث ووظػػؼ  د ػػ  عنػػدما حدػػؿ ارنػػزاع  ػػ ف 
حد د أ يـ أحؽ  حراتػ  وحما ػ  ارػ  ض فػ  رى اف ارين تت ف ارر وذيت   واريا ور ي   رت
ارتافػػو(، إر أف أىم تػػو  ػػارنزاع  ودػػؼ  ارػػذيارمػػايف ارمقدتػػ  ارمتػػ ح   فػػ  فلتػػط ف، و 

تو ػػػحت فػػػ  تو ػػػ ح ارت ا ػػػد ارقػػػوي ارػػػذي يػػػاف  قػػػوـ  ػػػو ارق دػػػر ارروتػػػ  رلمطارػػػا 
فػػ   ارر وذيتػػ  ، وارػػذي  ا لػػو مػػا يانػػت تػػدع   ػػو فرنتػػا  مػػا  ط ػػد ادعػػاءات اريا ور ػػؾ

(، و  دو أف ارحيوم  ار  مان   رػـ تيػف علػا 333، ص3363ارمايف ارمقدت   ف بر، 
 ػػػدر مػػػف ارمتػػػطور   وارد ػػػ  فػػػ  و ػػػ  حػػػد رتلػػػؾ ارتوجيػػػات ومػػػدى ارت اطيػػػا  ارت اتػػػات 

 3583و ػ  تتػو   عػاـ  امت اردور  ار  مان    ارور    ارجد دأ ر تتاـ ممتلياتيا، إذ 
ونتائجيػػػا  ػػػرزت ف يػػػا ارمت ػػػازات رلجانػػػا ارفرنتػػػ  عػػػف  ر تتناتػػػا مػػػ  تلػػػؾ ارتطػػػورات

راء وارتػػػرداا ذطر ػػػؽ تتػػػل ميـ ارمفػػػات ح ار ب ػػػ  ارخادػػػ   ػػػار واا اررئ تػػػ  رينتػػػ   ار ػػػ
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اريػػػائف تحػػػت ارين تػػػ   ارميػػػد( فػػػ    ػػػت رحػػػـ ممػػػا أدى إرػػػا اتػػػت اء ارق دػػػر ارروتػػػ  
  ػػػد نفتػػػو  م ا ػػػ   تػػػو تجػػػاه تلػػػؾ ارت اتػػػات، تػػػ ما أف األخ ػػػر يػػػافظوبػػػ  و، وأ ػػػارأ حف 

وعػػزز مػػف ذرػػؾ اردػػراع اربخدػػ  ارػػذي يػػاف  ينػػو  رلطائفػػ  ارر وذيتػػ  ،ارمم ػػؿ األوؿ 
ارػذي يػاف   مػػؿ  اتػتمرار علػػا  ارق دػر ارروتػ  ربم راطػػور ارفرنتػ   نػا ل وف ار ارػػث(

ا قػػػاء تلػػػؾ ارو ػػػاع ويمػػػا ىػػػ  رت ز ػػػز ميانػػػ  فرنتػػػا ىػػػ  فػػػ  ارتػػػ طرأ علػػػا ارمػػػايف 
  ػػػػػػػػروف،  (333، ص3358(  دػػػػػػػػارح وذخػػػػػػػػروف، 333، ص3363ارمقدت  ف بػػػػػػػػر، 

وىػػو مػػا م ػػؿ فػػ  ارو ػػت نفتػػو اتػػاءأ رلق دػػر ارروتػػ  ارػػ  يػػاف  يمػػو  ،(435، 3111
ار قػػاء ميا ػػًا ومرىػػوا ارجانػػا مػػف   ػػؿ ار  مػػان  ف، وأف تزا ػػد ارنفػػوذ ارفرنتػػ  فػػ  اردورػػ  

 فػػ  ارمان ػػا وا طار ػػػا،   ػػد اتػػناد وتا  ػػػد رلنزاعػػات ار ور ػػ  ارتحرر ػػ  ار  مان ػػ  وفػػ  أور ػػا
، 3134 نوار ون نػػػػ ، رمدػػػػارحيا ارخادػػػػ  ط قػػػػاً األمػػػػر ارػػػػذي ر توافػػػػؽ عل ػػػػو روتػػػػ ا 

  (311ص
و ذير أف فرنتا حاورت مف جان يػا  تػ ا  ػروز ارخػبؼ ارػد ن  حػوؿ ارمػايف 

مػػ  ارػػروس، فطل ػػت فػػ  و تيػػا مػػف ت ػػ  ارػػ  ض مػػف ارمرونػػ  فػػ  ت اتػػتيا ارمقدتػػ  أف ت
منح رجاؿ ارد ف ارر وذيس ار  ض مف ارمت ازات ف  ينائس اوربل ـ، اردور  ار  مان   

اتدػػلت  ارحيومػػ  ارروتػػ   رلنظػػر فػػ  عقػػد رجنػػ  رحتػػـ أو و ػػ  ارحلػػوؿ ارمناتػػ   يمػػا 
 د انتيت  تبـ تراءى رلجم   اف ارخبفات روت ا  ذرؾ، حتا  ق لترألمايف ارمقدت ، ف

نػػا ل وف  ر رت ارػػذي عػػرؼ  اتػػـ إر أف تندػػ ا رػػو س  ونػػا(، 66، ص3134 يامػػؿ، 
إرا ارتلط  ف  فرنتا ما حاؿ مػف دوف ذرػؾ، فارق دػر ارروتػ  يػاف  نظػر إرػا  (ار ارث

د ار دو األرد رروت ا، وأف ت اتتو  ػد تيػوف  ارم راطور ارجد د رفرنتا  انو تل ؿ ر  ت  
رنتػػ    ػػ  رمػػا  فيػػر  ػػو ارػػروس، وعل ػػو رػػـ   تػػرؼ ارق دػػر ارروتػػ   ػػارم راطور ارفامن

 دػػػػل  إرػػػػا ملػػػػوؾ أور ػػػػا، ف مػػػػا  ا لػػػػ   تاعترافػػػػًا دػػػػر حًا، وودػػػػفو  انػػػػو دخ ػػػػؿ ور  مػػػػ
 نفتػو وارتي ػر، فيظػـ اتػاءأ ارق دػر ارروتػ  رػو وانتظػر  زازارم راطور ارفرنت   ػارعت
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ارمػايف ارمقدتػ ،  حػوؿارذي  ػرز فػ  ارخػبؼ وىو ارفرد  ربنتقاـ رنفتو ورف  ى  تو، 
وتػػاط اريا ور ي ػػ  ارم ار ػػ ، وأف ا ػػطره ذرػػؾ رلحػػرا، و  ػػدو فقػػرر اتػػت بريا ريتػػا ا

يامػػػؿ، أف ارق دػػػر ارروتػػػ  رػػػـ  يػػػف أ ػػػؿ مػػػف نػػػا ل وف ار ارػػػث مػػػ ًب وارتػػػت داد رلحرا 
  (66، ص3134

ر ػػػاء علػػا ارػػػرغـ مػػػا  امػػت  ػػػو اردورػػػ  ار  مان ػػ  مػػػف جيػػػود إلمقا ػػؿ ذرػػػؾ أنػػػو 
 ، إذ فػ  ارو ػت فقػرت ف رػـ تيػف متواراء ارػدو ذأف ارمقدتػ  ار مايف األ     ارطرف ف ف  

 يػانوف األوؿ وافقت روت ا علا ارفرمػاف ارػذي ادػدرتو اردورػ  ار  مان ػ  فػ  اواخػر ارذي 
، فػػػاف فرنتػػػا احتجػػػت مػػػف جان يػػػا علػػػا ذرػػػؾ، وتو ػػػح ذرػػػؾ أ  ػػػًا فػػػ  مطارػػػا 3583

ارػػدورت ف مػػف ارجانػػػا ار  مػػان ، إذ اتػػػتمرت فرنتػػا فػػ  احتجاجيػػػا رمػػا مػػػنح مػػف حقػػػوؽ 
نػػػا ارروتػػػ ، يمػػػا  ػػػاـ ارجانػػػا ارروتػػػ   ارطلػػػا مػػػف ار ػػػاا ار ػػػار  ار ػػػاء اعترافػػػو رلجا

 اتػػػتمرار مػػػنح ارحقػػػوؽ ارتػػػ  منحػػػت رفرنتػػػا تػػػا قًا إرػػػا فرنتػػػا  تػػػ ا اخبريػػػا  ػػػارحقوؽ 
 محػاورت اردورػ مما أفبؿ (، 314-311ارروت   ف  تلؾ ارمناطؽ  عمر وذخروف، ص

ارروتػ  تػدخًب فػ  بػطونيا ارداخل ػ ، وأف عدت مطارا ارق در  ياأنف  ذرؾ، ار  مان   
األمر  ت لؽ  ت ادأ اردور  ار  مان   وتلط  ارتلطاف ار  مان  وحر تػو ارمطلقػ  فػ  حيػـ 

غ ػػا ارػػرد ارق دػػر ارروتػػ ، وار مػػؿ علػػا انتػػزاع تلػػؾ ويػػاف مػػف نتػػائف ذرػػؾ رعا ػػاه، 
 (  314-311 عمر وذخروف، ص ارقوأارحقوؽ 

حػػؿ ارمبػػيبت ارمت لقػػ   ارمػػايف ارمقدتػػ   فػػ تحتػػنًا  3581بػػيد مطلػػ  عػػاـ 
 ػػ ف روتػػ ا واردورػػ  ار  مان ػػ ، إر أف وا ػػ  ارحػػاؿ أفػػرز غ ػػر ذرػػؾ، فطموحػػات ارق دػػر 
ارروت  يانت أ  د مف ذرؾ إذ رـ تيػف   ػ   ارمػايف ارمقدتػ  ار وتػ ل  رلودػوؿ إرػا 

إرػػا فػػتح ذرػػؾ أدى ذرػػؾ إرػػا تقتػػ ميا ممػػا دف ػػو أىدافػػو فػػ  اردورػػ  ار  مان ػػ ، حتػػا وأف 
ارق اـ اروت ل  اري ر نجاحًا رلتدخؿ ف  بطوف اردور  ار  مان  ،  ـ  ونوارملؼ مف جد د ي
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  ػػدـ  ػػدرأ ارخ ػػرأ فػػ  حػػؿ ارمبػػيبت ذات ار ب ػػ   ارقػػارأ ارور  ػػ   ػػاختبؽ ارت ر ػػرات 
 ( 335، ص3134 ار د ري، 

ورػ  ار  مان ػ  فػ  ورتنف ذ تلؾ ارت ات   اـ  ارتاؿ م  وث رف ػ  ارمتػتوى إرػا ارد
 و ػػػػػػد تػػػػػػـ اخت ػػػػػػار اريتػػػػػػندر تػػػػػػ رج ف تش  3581ارتاتػػػػػػ  عبػػػػػػر مػػػػػػف بػػػػػػير ذذار عػػػػػػاـ 

 Alkeksander Sergerevich Menshikov* ، Encyclopediaبػػيوؼ تمن
American, Vol.18, P.636)،  ر رض ارت اوف م  حيوم  ار اا ار ار   خدػوص

وأف  ارأ دداىا ردى  ر طان ا وفرنتا حقوؽ ارر وذيس ارد ن   وامت ازاتيا، وياف رتلؾ ارز 
، ريل يمػػػا تبػػػ ر  ػػارقلؽ رمػػػا   ػػػمره ارق دػػػر ارروتػػ  مػػػف نوا ػػػا اأخػػػذتاختلفػػت موا فيمػػػا 

يانػت علػا ار يػس مػف فار ر طان وف ايدوا عدـ وجػود نوا ػا  ػد ارػروس، أمػا فرنتػا فقػد 
ارقر  ػ  مػف ، إذ  اـ ارم راطور ارفرنت   ارتاؿ ارتطوؿ ارفرنت  إرا أحد ارجػزر ذرؾ 

ار  مان ػػ  ارم ػػاه ار  مان ػػ ، وأ ػػدى  لقػػو  احتمػػاؿ اتفػػاؽ  ر طان ػػا مػػ  ارػػروس رتقتػػـ اردورػػ  
اح  تػدخؿ مارمتار  اربر    مف دوف علمو، ورتاي د ت اتتو أيػد عػدـ ارتػ تـ مو وعحر

روتػػ ا وارنمتػػا  توتػػ   حػػدودىا فػػ  ممتليػػات اردورػػ  ار  مان ػػ ، ومتػػا حػػدث ذرػػؾ، فػػاف 
 ( 313-318، ص3131  د أمرًا محتومًا حتف،  تدخؿ فرنتا

 ، رػػـ تحقػػؽ أغرا ػػيا، ممػػا دفػػ ح أف ارمطارػػا إرػػا تقػػدـ  يػػا منتبػػيوؼ وارػػراج
لمطار ػ   ػارحقوؽ م  و ػو رار ػ ط علػا ارحيومػ  ار  مان ػ  عػف طر ػؽ ارق در ارروت  

 و  ػػدو اف مػػا  دمتػػو ارحيومػػ د ػػد مػػدأ  دػػ رأ رػػذرؾ، حمػػف دوف   ػػد أو بػػرط وت ارروتػػ  
مما ايػد علػا مقػدار رـ  قتن   يا  ار  مان   رلق در ارروت   خدوص ارمايف ارمقدت 

مدػػػارح ارػػػدوؿ ارور  ػػػ  مػػػف دوف ارنظػػػر إرػػػا فػػػ  اردورػػػ  ار  مان ػػػ  ارتوتػػػ    طموحاتػػػو 
                                                 

(، تقلػػد فػػ  ارمنادػػا ار تػػير   حتػػا ودػػؿ  ائػػدًا رلج ػػوش ارروتػػ   3516-3656 ػػا ط روتػػ    *
ت  ابترايو ف  ارحرا  د ، وياف أوؿ اعمارو م  ارق در اررو 3588ف  حرا ارقـر ر ا   عاـ 

   3511،  د عمؿ حايمًا علا فلندا، دورًا  ارزًا رلحرا عاـ 3533نا ل وف عاـ 
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ويانػت تلػؾ (، 384-381، ص3353حتػوف، (  315، ص3335األخرى ارتير ت ، 
، رت ػدأ 3581قػـر فػ  ار ارػث مػف ذذار عػاـ   ػاـ حػرا ار ارمظاىر اربرارأ ارت  أدت إرػا

مرحلػػ  جد ػػدأ مػػف ارتطػػورات ارت اتػػ   علػػا دػػ  د ارقػػارأ ارور  ػػ ، وارتػػ  ابػػتريت  يػػا 
 طار ػػػا رحقػػػًا( إرػػػا جانػػػا اردورػػػ  ار  مان ػػػ ، عنػػػدما إ ر طان ػػػا وفرنتػػػا وممليػػػ  تػػػرد ن ا  

رروتػ   فػ  تحق ػؽ  ػ ؼ اردورػ  ار  مان ػ  وعػدـ  ػدرتيا اردػمود امػاـ ارطمػاع ا واادري
بػػػػ و جز ػػػػرأ  تػػػػ مااىػػػػدافيا  ارتػػػػ طرأ علػػػػا اري  ػػػػر مػػػػف ارا ػػػػ يا وارم ػػػػائؽ ارميمػػػػ ، 

، وارتػػػػ   (311-311، ص3358،  دػػػػارح وذخػػػػروف، (43، ص3131ارقـر ز ػػػػداف، 
انتيػػػت  يز مػػػ  روتػػػ ا وارتو  ػػػ  علػػػا   ػػػوؿ م اىػػػدأ  ػػػار س فػػػ  ار ب ػػػ ف مػػػف ذذار عػػػاـ 

ارتػػػػػ  جػػػػػاءت  نودىػػػػػا  ،(313-338، ص3134 ار ػػػػػد ري،  و نودىػػػػػا  اريامػػػػػؿ 3581
فػػػػ   اتػػػدخؿ روتػػػ ارتػػػماح علػػػا حما ػػػ  اردورػػػ  ار  مان ػػػػ  وعػػػدـ  موادىػػػا( ت   ػػػر علػػػا 

او ػػػػاعيا ارداخل ػػػػ ، مػػػػ  مػػػػنح ارر ػػػػوذيس ارحقػػػػوؽ ارد ن ػػػػ  وعػػػػدـ ارمتػػػػاس  ارمدػػػػارح 
ار تدػػػاد   وارت اتػػػ   رجم ػػػ  ارطػػػراؼ وا قػػػاء ارو ػػػاع علػػػا مػػػا ىػػػ  من ػػػا رنبػػػوا 

ت  ر  د اف تقوض ارو اع ف  اردوؿ ارور    واردوؿ ذات ار ب   ف  تلػؾ ارحروا ار
   لارمرح

 المبحث الثاني
 م3581-3581 رية النمساوية من قيام حرب القرمموقف االمبراطو 

أد ح وا ػحًا اف   ػاـ حػرا ارقػـر ارتػ ط  مػا اطلػؽ عل ػو  ػروز ارمتػار  ارد ن ػ  
ورػػ  ار  مان ػػ  إرػػا فرنتػػا وروتػػ ا واتتػػاع ارخبفػػات ارتػػ  منحتيػػا ارد  ارمت ػػازات ارد ن ػػ (

حوؿ ارمو وع مف ح ث أرجح   دور  علا أخرى ف  تلؾ ارمت ػازات،  ػـ توظ ػؼ ذرػؾ 
، وتػػرعاف مػػا تطػػورت تلػػؾ ارمظػػاىر رتحق ػػؽ ارمدػػارح واألىػػداؼ ارخادػػ  رتلػػؾ ارػػدوؿ 

 مقادػػدرا، واف اختلفػػت دػػ   ارودػػوؿ ارػػا ذرػػؾدور ػػ  رتحق ػػؽ و رغ ػػ  خادػػ  و و رغ ػػ  
ارػػدوؿ ذات ار ب ػػ   ارمو ػػوع ارت طػػت تػػ ما أف   اارحق ق ػػ  ويػػٌؿ و حتػػا وجيػػ  نظرىػػ
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 م اىػدات د لوماتػػ   مػػ  اردورػػ  ار  مان ػ  ممػػا منحيػػا حػػؽ ارتػدخؿ فػػ  اربػػطوف ارداخل ػػ  
مينتيػػا مػػف تحو ػػؿ ارمت ػػازات ارتػػ  تلػػؾ رلدورػػ  ار  مان ػػ   نحػػٍو أو  ػػ خر  تػػ ا ط   ػػ  

(Reeve, 1887, P.10)   ارػػا  ػػروز نت جػػ  ارػػا دػػراع ت اتػػ  تلػػؾ ارت اتػػات
وارىػداؼ وعػزز مػف ذرػؾ ار ػ ؼ اخػتبؼ ارمدػارح  تػ ا مدارح دور  علا أخػرى  

وارػذي أدػ ح  (Gewehr, 1932, P.10-12)ارػذي  ػدأ  ظيػر علػا اردورػ  ار  مان ػ  
 م ا ػػػػ  األداأ رتحق ػػػػؽ مدػػػػارح تلػػػػؾ ارػػػػدوؿ فػػػػ  ارمنػػػػاطؽ ارميمػػػػ  مػػػػف ممتليػػػػات اردورػػػػ  

ومحاور   يانظرًا رما أد حت تبيلو تلؾ ارمناطؽ مف أىم   ج وتترات ج   ردورار  مان   
موا ػػػؼ واتجاىػػػات ارتػػػ طرأ عل يػػػا، ومػػػ  ذرػػػؾ اختلفػػػت وجيػػػات ارنظػػػر ارور  ػػػ  رتحد ػػػد 

موا ؼ األمر ارذي تو ح ف  مف ح ث ارتا  د أو ارم ار   اردوؿ مف   اـ تلؾ ارحرا 
ت ارم راطور ػػ  ارنمتػػاو   ذات ارمطػػام  فػػ  منطقػػ  ار لقػػاف وعػػد   واتجاىاتيػػا، تلػؾ ارػػدوؿ

منػذ  ػدا تيا  ارمػد  مف جي  ف ب عف ط     عب تيا م  اردور  ار  مان   وارت  اتدفت
دورت ف وارمدػارح ارمبػتري   ػ ف ارػارت  حػد ت اردراعات وارحروا  وارجزر  ت ا ري رأ

-Stavranos, 1958, P.175)ارتػ  رػػـ تتو ػػؼ ار مػػ  مطلػػ  ارقػػرف ار ػػامف عبػػر 
ار قػػػد ارخ ػػػر مػػػف ارحتػػػف مػػػ  بػػػيد تورػػػـ ( 333-331، ص3333 ار  يلػػػ ،  (176

(  81، ص3134 ار ػد ري،  *ارقرف نفتو نوع مف ارتحتف رل ب ات ار  مان   ارنمتاو  
ممػػػػػا ان يػػػػػس علػػػػػا ارمو ػػػػػؼ ارنمتػػػػػاوي وحػػػػػدد ط   ػػػػػ  تحريػػػػػو تجػػػػػاه اردورػػػػػ  ار  مان ػػػػػ  

تت ػػػػارض مػػػػ  ارمدػػػػارح تطػػػػورات حػػػػرا ارقػػػػـر ارتػػػػ  أخػػػػذت وارم راطور ػػػػ  ارنمتػػػػاو   و 
علا تجارتيا م  ار ار ـ ار  مان ػ  ارتػ   ت ا تا  رىا ارنمتاو   ت ما ف  منطق  ار لقاف 

ارمناطؽ ارمطل  علا ار حر ارتود، وىذا   نػ  ف ب عف ت د ارمجاؿ ارح وي رتجارتيا 
                                                 

ارت ط ذرؾ  ت ا انب اؿ روت ا وروت ا وارنمتا نفتيا  ارق    ار ورند   و  اـ ارخ رأ  ػارو وؼ  ػد  *
ت ما ف  منطق  ار لقػاف -لنمتاتيد دات ار ورأ ارفرنت   وافيارىا ارت  أخذت ت  ر ارقوم ات ارتا    ر

  د ارم راطور   ارنمتاو   
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وخب تيا مف ت طرأ األخ رأ علا  ارروت   ارت ط  ط     ارتيد دات ارنمتاويارمو ؼ اف 
أي ػػر مػف غ رىػا مػػف ارػدوؿ ارور  ػ ، ومػػ  ذرػؾ فػرف مو ػػؼ ارخ ػرأ يبػػؼ تلػؾ ارمنػاطؽ 

فارفرنتػػػ وف مػػػ ب يانػػػت  ػػػ ف ارػػػدوؿ ارور  ػػػ  عػػػف عمػػػؽ ارخبفػػػات واخػػػتبؼ ارمدػػػارح 
، 3134 نػػػػػوار ون نػػػػػ ،  * ارنتػػػػػ   ريػػػػػـ تلػػػػػؾ ارحػػػػػرا وتػػػػػ ل  رتػػػػػت ادأ نفػػػػػوذىـ ارقػػػػػد ـ

وارػػػػػذي  ( 333، ص3134(  ار ػػػػػد ري، 118، ص3115 طقػػػػػوش،  (311-318ص
اختلػػػؼ  ط   تػػػو عػػػف مو ػػػؼ  ر طان ػػػا و روتػػػ ا، ف ػػػروز روتػػػ ا  ارنتػػػ   ر ر طان ػػػا عػػػد  
مزاحمػػ  ريػػا فػػ  منػػاطؽ نفوذىػػا  ار حػػر ارمتوتػػط، ارينػػد،  ػػبد فػػارس( ممػػا فػػرض عل يػػا 

ودػػػوؿ ارػػا منػػػاطؽ ارمحافظػػ  علػػا تػػػبم  ارم راطور ػػ  ار  مان ػػػ  ومنػػ  روتػػػ ا مػػف ار
وتحد ػػدًا فػػ  منطقػػ  ار حػػر ارمتوتػػط، ورقلػػ  ارمدػػارح ار روتػػ   فػػ  ارم راطور ػػ  نفوذىػػا 

تػ ما اتخػاذ  ػرار مػا، إزاء تلػؾ ارحػرا أو رػـ تتخػذ مو فػا دػر حا  فانياار  مان   وار لقاف 
اف ار روت وف يانوا منقتم ف فػ  مػو فيـ مػف ارحػرا، فػار  ض رأى مػف ارف ػؿ اتخػاذ 

مناتا ت  ًا رلمدارح ارنمتاو   علا اعت ارىا أي ر دوؿ أرمان   وىو ارػرأي ارػذي مو ؼ 
م لػػو ارملػػؾ واروتػػاط ارمحافظػػ  وارطػػرؼ ار ػػان  أيػػد علػػا مناوئػػ  ارنمتػػا حتػػا تتػػتط   
 روتػػ ا ىػػ  ار ػػد ؿ ردػػدارأ اردورػػ  اررمان ػػ  متػػتق ًب وارػػرأي ااخػػر ا تػػرا نوعػػا مػػا مػػف 

أرمان ػػا ارنمتػػا تقػػؼ عائقػػا مػػف دوف تحق ػػؽ أىػػدافيـ فػػ  توح ػػد ارػػرأ  ف ارتػػا ق ف وأيػػد اف 
، 3134 ،  ػػ نػػوار ون نتلػػؾ ارحػػرا ارتزمػػت ارح ػػاد فػػ  يػػا نفر ق ػػادأ  روتػػ ا، ومػػ  ذرػػؾ 

  ( 311ص

                                                 
ياف نا ل وف  ب ر أنو طرؼ رئ ت  فػ  ارحػرا طارمػا أنػو تػ  و ورػو ظاىر ػًا ارتػ طرأ علػا ارمػايف  *

ارمقدتػ  يػوف حيمػو   تمػد علػا تا  ػد ارحػػزا اريػا ور ي ، يمػا أنػو رأى أف ارحػرا وتػ ل  ألخػػراج 
عل يػػػا اتفا  ػػػ  ف  نػػػا وارتػػػ  اج ػػػرت فرنتػػػا ار ت ػػػاد عػػػف حػػػدودىا  فرنتػػػا مػػػف عزرتيػػػا ارتػػػ  فر ػػػتيا

 ارط      ونفوذىا ارقد ـ 
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ا ػػػطراا رغ تيػػػا    ػػػدـ وي نجػػػد اف ذرػػػؾ ارتػػػ ط ارنمتػػػا ػػػاررجوع ارػػػا ارمو ػػػؼ و 
ارحجػػػف رخلػػػؽ ارمبػػػيبت عػػػدـ مػػػنح ارفردػػػ  رروتػػػ ا  ػػػاختبؽ و ارو ػػػاع فػػػ  ار لقػػػاف، 
 ػػ ف ارػػدوؿ ذات ار ب ػػ    قػػد مػػطتمر مبػػترؾ ا فػػ  تلػػؾ ارمنطقػػ ، يرلحفػػاظ علػػا مدػػارح

 ر طان ػػػا وفرنتػػػا إرػػػا تقػػد ـ طلػػػا إرػػػا ارنمتػػػا فػػػ  ارتاتػػػ  مػػػف تمػػػوز يػػػؿ مػػػف مػػا دفػػػ  م
 ػػ ف  ارموا ػػ   ار ارقػػ   ػػاـ حػػرا أو ر ػػرض حػػؿ رتجنػػا مػػف ارػػدورت ف  محاورػػ  3581

ارػدوؿ  رتجنا دخوؿ ارقارأ ارور    ف  ارحػرا و ح ػورو ارد لومات   ؽ ائ ارطر اردورت ف 
، و د وافقت ارنمتا علا ذرؾ، وتـ افتتاح ارمطتمر فػ  ار ارػث وار بػر ف مػف ذات ار ب  

اربػػير وارتػػن  نفتػػيا، وارػػذي أتػػفر علػػا تقػػد ـ فرنتػػا مقترحػػًا ارػػـز اردورػػ  ار  مان ػػ   مػػنح 
ا ارحتفاظ  حقو يـ ارد ن   أ  ًا و د وافقت علم   ارد ن   ارخاد   األر وذيسارحقوؽ 

 دـ وجاء ف  أت اا ذرؾ يوف ارمقترح روت ا، إر أف ارجانا ار  مان  رفض ذرؾ،  ذرؾ
  ػػؿ عر ػػو علػػا ار ػػاا ار ػػار ، وىػػو ارطػػرؼ األتاتػػ  فػػ  ذرػػؾ،   ارروتػػارجانػػا إرػػا 

عػػػػدـ تطر ػػػػو فقراتػػػػو األمػػػػر ارػػػػذي  ػػػػد تتػػػػت لو روتػػػػ ا متػػػػتق ب، و مػػػػف   ض ارػػػػوغمػػػػوض 
، 3335(  ع ػػػد ار ز ػػػز، 61، ص3134 يامػػػؿ،  مػػػارت  ارػػػدانواإلحػػػتبؿ ارروتػػػ  رب
  ارت ادأ ار  مان   اإلخبؿ ،  م نا (316-311ص

ارتطػورات حػرج مػف تلػؾ ارو    و دػ ار وي أد ح مػفارنمتاارمو ؼ أف و ارراجح 
  اروح ػدأ اردورػف   رارأ نفتيا رـ تيف راغ   فػ  م ار ػ  روتػ ا يونيػا ت ما انيا يانت 

ذات ارطػا   مبػيبت ارزمػات و األإرػا  ضر  ػعنػدما يانػت تت ارت   دمت ريا ارمتاعدات
داخل ، وغ رىػا، وأنيػا يانػت تػدرؾ مػدى  ػدرأ ارػروس علػا ا ػارأ ار ندػر ارتػبف  فػ  ار

اف اعتػداء روتػ ا علػا اردورػ  ار  مان ػ   قا لو فػ  ذرػؾ ارداخؿ  د ارحيوم  ارنمتاو  ، 
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( 51، ص3134 يامؿ،  *وا حجوان و ارمخارف  رمدلح  ارنمتا و نحو ما  حمؿ ف  
متػػػػاعدتيا إرػػػػا روتػػػػ ا، فػػػػاف وفػػػػ  حارػػػػ  اتػػػػتمرارىا فػػػػ   (،333، ص3363 ف بػػػػر، 

ا ارقػػػدرأ علػػػا أ ػػػارأ إ طار ػػػا وارمجػػػر و ورون ػػػا  ػػػدىا، وعل ػػػو ظلػػػت مػػػ ر طان ػػػا وفرنتػػػا ري
ح ػػد ارػػذي اتفػػؽ عل ػػو فػػ  واربػػ ء ارو  ،ارنمتػػا حػػائرأ فػػ  أمرىػػا  م ػػطر   فػػ  ت اتػػتيا

مو فيا ارطلا مف اردور  ار  مان  ،  ػاف ر تج ػؿ مػف احػتبؿ ارػدانوا إعػبف حػرا  ػؿ 
ارتػػ  أ ػػػداىا ارقػػوأ مػػ  ذرػػؾ فػػرف رػػا تتػػو   تػػػل م  رػػذرؾ، و إرحػػ ف ارتودػػؿ حارػػ  مط تػػ  
 يامػؿ، مجا ي  ارروس ما منحيا نوعًا مف ارقوأ فػ  مػو فيـ علا وتدم ميـ ار  مان  ف 

و ػػذرؾ أدػػ ح خ ػػار ارحػػرا أمػػرًا ر ػػد منػػو  تػػ ا اخػػتبؼ ارموا ػػؼ  ( 53، ص3134
تبػػر ف  31فػػ  ربػػدأ ارت ػػاط ذرػػؾ  ارمدػػارح ارخادػػ   تلػػؾ ارػػدوؿ األمػػر ارػػذي حػػدث، ف

، ح ػػث ىاجمػػت ارقػػوات ار  مان ػػ   ق ػػادأ عمػػر  ابػػا  ائػػد ارقػػوات ار  مان ػػ   3581األوؿ 
 تػػ ا إدػػرارىـ علػػا   ور تػػ  ارػػدانوا ارمرا طػػ  علػػا نيػػر ارػػدانوا ارقػػوات ارروتػػ   فػػ

مطػػار يـ وعػػدـ اتػػت دادىـ رق ػػوؿ ارتفػػاوض،  تػػ ا ت نػػت ارق دػػر ارروتػػ  ن قػػور األوؿ 
وعػزز مػف ذرػؾ تحق ػؽ ار  مػان  ف ارنتدػارات ارتػ  حققيػا ار  مػان  ف فػ  أي ػر مػف مػرأ 

مر، واخر بػير تبػر ف ار ػان  مػف ارتػن  نفتػيا عأف  انتدارات علا ارج وش ارروت   
ار اعػػػػث و ػػػػذرؾ ُ  ػػػػد (، Temparley, 1964, P.50-51(  315، ص3335

حػػرا ارتػ ا ارحق قػ  رق ػاـ اربخدػ  رػدى ارم راطػور ارروتػ  واىدافػو غ ػر اروا ػح  
 جػػزىـ عػػف مجػػاراأ ارجػػ ش رمػػارت ف أعػػبه، ارػػروس مػػف اإل مػػ  ذرػػؾ فقػػد انتػػحاو ارقػػـر 

غ ػػر ارم لنػػ  ارػػدوؿ األور  ػػ   ارحػػرا أفدػػح عػػف أىػػداؼ  ػػاـ ار  مػػان  ارقػػوي، تػػ ما أف 
وعل ػػو أدػػ ح ارمو ػػؼ ممػػا أو ػػ  روتػػ ا فػػ  ارمػػازؽ ارػػذي رػػـ  يػػف فػػ  حتػػا اتيا، تػػا قًا 

و ػػػ  ىػػػ  فػػػ  مػػػ  ارقػػػوى ار ر  ػػػ ، و ارنمتػػاوي مػػػف ارمميػػػف ت   ػػػره مػػػف ح ػػػث تحارفاتيػػا 
                                                 

، ويانػت متػتمرأ 3543اتيمت روت ا ف  ارق اء علا ار ورأ ارمجر   ارت  أ  رت  د ارنمتػا عػاـ  *
 ف  متاعدأ ارنمتا رمن  زعزعت أمنيا ارداخل  ارت  يانت تحدث  دىا ف  ارداخؿ 
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ارت اتػ   ممػا  ػد تتػا ر  ػو  ت   ر األنظم مف ح ث أىدافيا رت ن  مطماف يوف ارحرا 
ممػا ج ليػا ر يانػت ارحػرا تػجاًر  ػ ف ارطػرف ف (، 333لور، ارمددر ارتػا ؽ، ص تا 

نتائف حاتم  توءًا رلدور  ار  مان   أـ ارروس، ريف ترعاف مػا تمينػت تحق ؽ تتفر عف 
ارقػػػوات ارروتػػػ   عػػػف طر ػػػؽ ارػػػ  ض مػػػف  واتيػػػا ار حر ػػػ  ارمتواجػػػدأ فػػػ  ار حػػػر األتػػػود 

( اروا ػػ  بػػماؿ Sinop اؾ فػػ  م نػػاء  تػػ نوا  ػػاريجـو علػػا األتػػطوؿ ار  مػػان  واربػػت
اردورػػػ  ار  مان ػػػ  فػػػ  ار ب ػػػ ف مػػػف بػػػير تبػػػر ف ار ػػػان  مػػػف ارتػػػن  نفتػػػيا، ممػػػا ارحػػػؽ 

األور  ػػػ  و تػػػ ا ذرػػػؾ  امػػػت ارقػػػوات  ار  مػػػان  ف ختػػػائر ي  ػػػرأ فػػػ  األرواح وارم ػػػدات، 
األمػػر ارػػذي  تطلػػا ارحػػرا دفاعػػًا علػػا مدػػارحيا  ارتػػدخؿ فػػ  تلػػؾ   ر طان ػػا وفرنتػػا( 

 ( 315، ص3134 ار د ري،  * وت ادتيا رمحافظ  علا ي اف اردور  ار  مان  
مػف  ػارتخوؼ وارتر ػا رمػا  ػد  حدػؿ حػداث اتتـ ارمو ؼ ارنمتاوي مف تلؾ األ

فػػرض ى منتيػػا علػػا ار حػػر   نػػ   ادريػػت أف اتػػتمرار ارنتدػػارات ارروتػػ  نتػػائف يونيػػا 
رحاؽ ارتود،   مػا تقػوـ  ػو فقامػت علػا ارفػور  ارتند ػد فػ  ارػدانوا  ار رر  مدارحياوا 
جيد د لوماتػ   ىددت ارروس  ار اء ارتفا  ات ارم رم  م يا، وعدـ  ذؿ أييما روت ا 

-Holborn, 1969, P.129اردورػػ  ار  مان ػػ    ػػدريػػا طارمػػا اتػػتمرت فػػ  حر يػػا 
تلػػؾ ارحػػرا قػػاؼ إل محاورػ  منيػػا  ارمدػػارح ارنمتػػاو   و وارػراجح اف ذرػػؾ ارتػػ ط (، 130

تلػؾ  تخػذ فػ  م ػؿ األ ػرا إرػا ارمو ػؼ ارح ػادي ارػذي  جػا أف  حج  ذرػؾ، و ػد  يػوف 
 (  Holborn, 1969, P.129-130ارحداث  

رحتػػـ ارخبفػػات ارتػػ  أدت وموا فيػػا ارد لوماتػػ   اتػػتمرت ارنمتػػا فػػ  متػػاع يا 
طر قػػػ  رحتػػػـ وجػػػدت أف اف ػػػؿ و ارتػػػلم  ،  ائؽ ػػػارطر ومحاورػػػ  ا قافيػػػا إرػػػا   ػػػاـ ارحػػػرا 

                                                 
رػػرئ س رختػػارأ ار  مػػان  ف فػػ  م ريػػ   تػػ نوا( عػػدـ ارتػػزاـ  ائػػد ارجػػ ش ار  مػػان  عمػػر يػػاف ارتػػ ا ا *

 ابا  ارت ل مات ارتػ  دػدرت رػو مػف ار ػاا ار ػار ، وتقر ػو مػف اروحػدات ار تػير   ارروتػ    نحػٍو 
 ي  ر  ت ا عدـ اررط   وعدـ تقد ره رلمو ؼ  نحو د  ؽ ورما  د  حدؿ 
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دوف مف اريامؿ اربروع  تحا  اجبء( ارقوات ارروت   مف امارات  اردانوا  ارمو وع 
ت مػػا  امػػت  ػػو روتػػ ا عػػامًب غ ػػر منطقػػ  و   ػػدًا عمػػا  جػػا عػػد  يونيػػا   ػػد أو بػػرط ، 

(، وارػػػػراجح أف 313-315، ص3134ارق ػػػػاـ  ػػػػو فػػػػ  م ػػػػؿ تلػػػػؾ ارمظػػػػاىر  ار ػػػػد ري، 
تػذمرًا زداد  ػدأ  ػي ذي  ػر  مو ػؼ ارػرأي ار ػاـ األور ػ ، ارػ ارمو ؼ ارنمتاوي تا ر إرا حد

مو ػؼ  ػوي مت  و روت ا ف  مو    ت نوا وعػدـ اتخػاذ حيوماتيػا ا ومًا   د ذخر رما  
 ( 313، ص3134ارروس  ار د ري، ووا ح تجاه 

نوعػػا مػػا إف اررجػػوع إرػػا ارموا ػػؼ ارتػػ  اتخػػذتيا ارنمتػػا إرػػا تلػػؾ ارلحظػػ  نجػػده 
ارحفاظ علا توازف ارقوى األور     يانت تحاوؿأو ارح اد، وارراجح أنيا اتدفت  ارتوازف 

مػف ارم راطور ػ  ارروتػ   اتدػؼ  ػارتروي ف  ارو ػت نفتػو نجػد أف موا فيػا و  ،ف  و تيا
واريدوء نظرًا رما أد حت تحتلو ارم راطور   ارروت   ف  و تيا، وف  رأ يا ياف األ را 

مػ  اردورػ  ار  مان ػ  فػ  اررا ػ  مػف جان يػا   ػد اتفا  ػ  رحتـ ارمو وع وت  ًا رذرؾ  امت 
مػػارات   ارتنػػازؿ عػػف إ  ار  مان ػػارتفػػاؽ مػػ  اردورػػ  تػػـ  موج يػػا  3584مػػف حز ػػراف عػػاـ 

أنيػػػاء ارحػػرا  ػػػ ف محاورػػ  منيػػػا علػػا ارػػدانوا ردػػارح ارنمتػػػا، ويػػاف ارقدػػػد مػػف ذرػػػؾ 
تمػوز مػف ارتػن   ربػينيا ػ   فػ اردورت ف، وت  ًا رػذرؾ انتػح ت ارقػوات ارروتػ    اريامػؿ 

 ( 331(  تا لور، ارمددر ارتا ؽ، ص341، 331، ص3131 حتف،  *نفتيا
رػػـ تتو ػػؼ ادوار ارد لوماتػػ   ألنيػػاء حػػرا ارقػػـر وتطوراتيػػا ففػػ  ار ػػامف مػػف ذا 

، اتفقػػت مػػ  فرنتػػا و ر طان ػػا  نػػاء علػػا ا تػػراح مػػف   ػػؿ ام راطػػور فرنتػػا نػػا ل وف 3584
وخبدػتيا أف ارتػبـ  األر  ػ ( ار ػمانات مػذيرأ عرفت  اتػـ  ار ارث علا تو    مذيرأ

-331، ص3335ر  ميف أف   ود غلا أور ا إر إذ توفرت رو اربروط اات    عمر، 
333:) 

                                                 
فا  ػػػ  إرػػػا روتػػػ ا   ػػػدـ ارتػػػماح ر ر طان ػػػا وفرنتػػػا مػػػف اتخػػػاذ ارا ػػػ  ت يػػػدت ارنمتػػػا ط قػػػا رتلػػػؾ ارت *

 ارمارت ف يقواعد عتير   ر را ارمدارح ارروت   ف  ار حر ارمتوتط 
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 و    ماف أور   رور ت  اردانوا  دًر مف   اـ روت ا  ذرؾ  -3
 تقر ر حر   ارمبح  ف  نير اردانوا  -3
(، علا وفؽ دػ    جد ػدأ 3543ئؽ  اتفا    عاـ اعادأ ارتفا  ات ارخاد   ارم ا -1

 ت مف توازف ارقوى ف  أور ا 
مطار   ارروس  ترؾ ادعػائيـ  حجػ  حما ػ  اررعا ػا ارمتػ ح  ف فػ  اردورػ  ار  مان ػ ،  -4

إذ مف األف ؿ أف تقوـ اردورػ  ار  مان ػ  نفتػيا  ػذرؾ ارػدور  ػدًر مػف ارػدوؿ األور  ػ  
ا مػػػػف دػػػػنتفاا وتػػػػدعو ،  ػػػػاط   نحػػػػوٍ ارمػػػػذيرأ تلػػػػؾ  أف روتػػػػ ا رف ػػػػتار وتػػػػدخبتيا 

فػ  اررا ػ  مػف ا لػوؿ مػف ارتػن  نفتػيا، ارحلفػاء دفػ  ، األمػر ارػذي وت ادتيا يرامتيا 
تلػػػػػػؾ  ارق دػػػػػػر علػػػػػػا ارق ػػػػػػوؿ  إلج ػػػػػػارارػػػػػػا ادخػػػػػػاؿ ج وبػػػػػػيـ ارػػػػػػا جز ػػػػػػرأ ارقػػػػػػـر 

  (338، ص3335 ارتير ت ، (333-331، ص3335ارتفا    عمر، 
علػػػا موافقتػػػو ر ػػػدـ ارروتػػػ    نػػػترنمتػػػاو   ازاء ارتدػػػ ر ارد لوماتػػػ   ا درػػػـ  نفػػػ

ميلػػت روتػػػ ا وأمػػذيرأ  ار ػػمانات األر  ػػ ( وعل ػػو روحػػت  ػػػدخوؿ ارحػػرا مػػ  ارحلفػػاء، 
فػ   ػوء اخت ػار  ػدائؿ رذرؾ تن  واحػدأ، ويػاف  دػدىا فػ  ذرػؾ تقر ػا وجيػات ارنظػر 

ارحػرا ارػدائرأ، نيػاء إلما  ميف ارودػوؿ إر ػو يمو ػؼ ارد لومات   أو ارقوأ وأخرى  مرأ  
ارتػ ط   مػا يانػت تخطػط رػو  ر طان ػا ارت  تقوـ  يػا  محاورتارؿ بت ما أف ب رت أف ف

رتحجػػػ ـ ارػػػدور ارروتػػػ  فػػػ   3543عػػػاـ ارتػػػ  و  ػػػت وفرنتػػػا رت ػػػد ؿ اتفا  ػػػ  ارم ػػػائؽ 
ردورػ  ذرػؾ علػا ارمنػ  تػا  ر فػ  ارمنطقػ ، و لق اء علا تا  ره ار تيري رحر ارتود و  ار

 مػػا يانػػت تػػدرؾ  جػػا ج ػػؿ اردورػػ  ار  مان ػػ  ذرػػؾ أنيػػا وجػػدت أف تحق ػػؽ  ار  مان ػػ  إر
مػػف ح ػػث فػػ  ارمنطقػ  دور ػ  ت اتػػات تت لػؽ  ارتوازنػػات ارتخطػط رػػو ارػدوؿ ارور  ػػ  مػف 

 ,Whteارخبفػػات  رحػػؿ تلػػؾ    ارتػػترات ج   وىػػو ارطر ػػؽ ارمناتػػاارمدػػارح وارموا ػػ
1959, P.133-134 ،) تػػـ وىػػو مػػا  لػػا أخػػرى، عػػدـ تفػػوؽ دورػػ  عيونػػو ت  ػػمف
ارػذي ورد  3584يػانوف األوؿ  35 تػار   م   ر طان ػا وفرنتػا ارتفاؽ وارمداد   عل و 
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منػػػ  ارتفػػػوؽ ار حػػػري ارروتػػػ  فػػػ  ار حػػػر فػػػ  مػػػذيرأ ار ػػػمانات األر  ػػػ  رلنقطػػػ  ار ار ػػػ  ر
ف ما   د علا  و ارروت  ارجانا غ ا بتـ (، و 381-343، ص3131األتود  حتف، 
 قػػد مفاو ػػات  ػػ ف جم ػػ  ارطػػراؼ رو ػػ  ارحػػؿ ارمناتػػا رػػذرؾ وا ػػدت  أف  ػػرتيف ذرػػؾ

ر ػػرض منا بػػ   3588ارنمتػػا موا فيػػا علػػا عقػػد مػػطتمر فػػ  مطلػػ  بػػير ذذار مػػف عػػاـ 
 ( 313ارمو وع وتو  حو رلجانا ارروت   تا لور، ارمددر ارتا ؽ، ص

و ػػػذرؾ تحورػػػت حػػػرا ارقػػػـر مػػػف أىػػػداؼ تػػػ ت ار يػػػا روتػػػ ا إرػػػا اتفػػػاؽ ارػػػدوؿ 
 رى  ر طان ا وفرنتا وارنمتا إرػا ارحػد مػف ارتفػوؽ ارروتػ  و وتػو ار حر ػ  فػ  منطقػ  اري

دػ حت  ػوادر ىز متيػا  ر  ػ  جػدًا ووا ػح ، نظػرًا ر ػ ؼ وعػدـ و ذرؾ أار حر األتود، 
ت ما د   حتا ات ارق در ارروت  ن قور األوؿ ر مل   اردراع، ارت   رر ارخوض  يا، 

ارنمتػػػػا خ ػػػػ ت موا فيػػػػا إرػػػػا ر  ػػػػ   ـو وفػػػػ  مقػػػػدمتيئػػػػفػػػػرزت رػػػػو، أف حلفااف ارحػػػػرا أ
فػػػ   ػػػوء ارمدػػػارح ارخادػػػ   يػػػا، ومػػػف ارمميػػػف ت   رىػػػا ارػػػا جانػػػا  ارتوازنػػػات اردور ػػػ 

ارػػػذي أدريػػػو ارحلفػػػاء أدػػػ حوا مػػػف ح ػػػث اروا ػػػ  ملتػػػزم ف  ػػػارحرا، و ارطػػػرؼ ااخػػػر وأف 
ارتػػا ؽ،  تػػا لور، ارمدػػدر ارػػروس  و ػػوح مػػف إميان ػػ  تدػػدي ارنمتػػا ريػػـ فػػ  ار لقػػاف 

مف امارات  اردانوا مف دوف ارحاج  إرا انػذارىـ مػف   ػؿ فقرروا ارنتحاا (، 333ص
(، تػػ ما أف  ر طان ػػا وفرنتػػا ادريػػت 331 -333ارنمتػػا  تػػا لور، ارمدػػدر ارتػػا ؽ، ص

ميػػػػامف ار ػػػػ ؼ فػػػػ  ارت اتػػػػ  ارنمتػػػػاو   واخػػػػذتا تتػػػػت بف ذرػػػػؾ رتػػػػتدراجيا تػػػػدر ج ًا 
مو فيػا ارح ػادي ارػذي ارت  تم لػت  وح اررط   ارنمتاو   ربنح از إرا جان يما، رغـ و 

نيػػاء ارحػػرا ورلح لورػػ  مػػف و مػػ  فبػػؿ محاورتيػػا إلارػػذي رافقػػو اعلنتػػو منػػذ  ػػدء ارحػػرا، 
 ( 316، ص3134دوف اتتاعيا  نوار ون ن ، 

ارنقطػػ  ار ار ػػ  مػػا  ت لػؽ  ارنقػػاط ارر  ػ ، تػػ ما مػػذيرأ وممػا  ت ػػح مػػف ذرػؾ أف 
تػ ما أف مػطتمر ف نػا ارػذي عقػد  يػا ًا فػ  د لوماتػ   ارحػرا وتطوراتأد حت محورًا رئ ت

ح ػػث ي ػػرأ تاج ػػؿ جلتػػات  3588ن تػاف  33 – 3588ذذار  38رلمػػدأ مػػف فػ  ارنمتػػا 
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رػػػرفض ارنػػزاع ارمػػطتمر رػػـ  ػػتـ ف ػػػو ارتودػػؿ إرػػا حلػػػوؿ رلمبػػيبت ار ارقػػ   ػػػ ف اطػػراؼ 
دراره و ارجانا ارروت   رقػوأ رج ػار ارػروس علػا ذرػؾ اوعل و ياف رزما اررجوع ارػا ، ا 
مف   ؿ دوؿ ارحلفاء واردورػ  فتـ ارتاؿ ت ز زات عتير    ،ار ار     ارنقط ت ما ما  ت لؽ

ارقاعػػػػدأ ارروتػػػػ   فػػػػ  منطقػػػػ  فػػػػتـ علػػػػا أ ػػػػر ذرػػػػؾ إتػػػػقاط إرػػػػا جز ػػػػرأ ارقػػػػـر ار  مان ػػػػ  
وتػػدم ر ارقػػػوأ ار حر ػػ  ارروتػػ   فػػػ  ار حػػر ارتػػػود،  3588فػػ  بػػػير تمػػوز ت فاتػػت وؿ 

مػف ا لػػوؿ مػف ارتػن  نفتػيا، ويػػاف    ػػد ارحلفػاء فػ  ار ػامفتػقطت يمػا تػقطت ارمد نػ  و 
، 3335رػذرؾ ارتطػور أ ػره فػ  حػدوث تحػػوؿ ي  ػر فػ  د لوماتػ   حػرا ارقـر ارتير تػػ ، 

 ( 363، ص3131(  حتف، 331ص
ياف مف ارط     أف  ت  ر ارمو ؼ ارنمتاوي، رتحد ػد مو فيػا مػف ارحػرا ارػذي 

ادريػت عػف وف  أح ػاف ي  ػرأ ارح اد ػ  يونيػا ارتتو ؼ وارمماطل ، ر اـ ياف ف  طا  و ا
ارقػوأ واف ارحلفػاء أ قنػوا عػف مػدى تػا  ر مقاومػ  ارحلفػاء  فػ   ؼ ارقدرأ ارروت    مدى

 ػوؿ وز ػر خارج ػ   ر طان ػا   اـ متتر مف  مف ارخ ارات وعل و ياف رحتـ ارمو وع، 
ارنمتػػاو   ف نػػا فػػ  اررا ػػ  عبػػر مػػف تبػػر ف ارتػػف ر ارفرنتػػ  فػػ  ار ادػػم   ػػارتو    مػػ  

مػػ  روتػػ ا ارتػػ  تػػتقدميا ارنمتػػا، و ػػد عػػدتيا ارتػػبـ بػػروط األوؿ مػػف ار ػػاـ نفتػػو علػػا 
ر أف اررد ارروتػ  جػاء غ ػر متيػامًب إلا ارروس إر   وريا، عوما نيائ  انذار  د    

  ػػ  وودػػلت تػػ ما مػػا  ت لػػؽ  حػػؽ ارلقػػاء ا ػػافات بػػروط اخػػرى رمػػذيرأ ار ػػمانات ارر 
، 3335ارتير تػػػ ،   3581 نػػػا فػػػ  ارتػػػادس عبػػػر مػػػف يػػػانوف ار ػػػان   اجػػػا تيـ إرػػػا ف

رـ  يف اررد ارروت  مقن ا، رذرؾ ارنذار ورـ  تفؽ م  ما يانت تفيػر  ( 335-336ص
 و  ر طان ا، مما دف يا ف  ار امف عبر مػف يػانوف ار ػان  مػف ار ػاـ نفتػو ا ػبغ روتػ ا 

ي ػد  وجػوا انذار  واتط  تف رىا ف  ارنمتػا جورتبػايوؼ، وارتووجوا موافقتيا علا ار
مدأ ا داىا خمت  أ اـ، و  يتو تػتيوف ارنتػائف غ ػر مر ػ   ممػا   نػ   طػ  ارجا    
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-315 تػػػػا لور،  (331-333، ص3335 ارتير تػػػػ ،  *ارنمتػػػػاو  ار ب ػػػػات ارروتػػػػ   
 ار ػػان  ن قػػوروتػ  ، ممػا اف ػػا إرػا   ػػوؿ ارنػذار ارنمتػػاوي مػػف   ػؿ ارق دػػر ارر (313

ارػػذي أخلػػؼ وارػػده فػػ  ارحيػػـ ا ػػر مػػرض ارخ ػػر  فػػ  ارخػػامس عبػػر مػػف اربػػير نفتػػو،
خوفًا مف تطورات ارمور، وف  مقػدمتيا تػبم   ت ا تلؾ ارحرا ووفاتو ف  تلؾ ارتن  

ارػػػوطف واردورػػػػ ، ف ػػػػًب عػػػف اتػػػػتنزاؼ مواردىػػػػا ار تدػػػاد   وار بػػػػر   تا لور، ارمدػػػػدر 
 ،(313-315ارتا ؽ، ص

يػػػد ارػػػ  ض أف تػػػقوط  ت فاتػػػت وؿ( اتػػػيـ  ػػػدور ي  ػػػر فػػػ  اروا  ػػػ  ومػػػ  ذرػػػؾ أ
اف ارنمتا ادريت متاخرأ، أما تيوف فػ  دػؼ ارحلفػاء،  وبروط ارنذار،  اارروت   عل

ف ػب عػف ذرػؾ أو تتتمر ف  موا فيا ارد لومات   ف   وء تحارفيا ارمت ؽ م  روت ا، 
رػػػ  ي ػػػرى فػػػ  حارػػػ  عػػػدـ اتخاذىػػػا ارقػػػرار أنيػػػا تتختػػػر ميانتيػػػا يدو اف ارنمتػػػا ادريػػػت 
وارتػػػػ  (، رت ػػػػدأ مرحلػػػػ  جد ػػػػدأ مػػػػف تلػػػػؾ ارتطػػػػورات 354، ص3134ارمناتػػػػا ار د ري، 

ونتائجيػػػا علػػػا ارمتػػػتوى ارم ػػػدان  مت لقػػػات ارحػػػرا نيػػػاء تم لػػػت   قػػػد مػػػطتمر رلتػػػبـ إل
   ػػؿ ووفقػػًا رمػػا خطػػط رػػو مػػفرحتػػـ ارمػػور ارمناتػػ    ػػرار ارم اىػػدأ إوارت اتػػ ،  م نػػا 

فػػػػ  منطقػػػػ   ػػػػو رلق ػػػػاء علػػػػا  ػػػػوأ ارم راطور ػػػػ  ارروتػػػػ  ، تػػػػ ما دوؿ ارحلفػػػػاء ومػػػػف م
ارتػ  يانػت تحػت  وتيا ار حر   وارموا   ارتترات ج   مف ح ث ؽ وار حر األتود ارم ائ

حفػػاظ علػػا رلور ػػماف تػػ ادأ ارم راطور ػػ  ار  مان ػػ  مػػف ارتػػدخبت ارخارج ػػ  تػػ طرتيا 
  ارخاد   تلؾ اردوؿ مدارحار

و   ارخت ار د ارموافق  اررتم   ارت   امت  يا روت ا علا ارنذار ارنمتاوي   
ر قػػد مػػطتمر رلتػػبـ علػػا ار ادػػم  ارفرنتػػ    ػػار س علػػا أف   قػػد فػػ  مػػدأ ر  تجػػاوز 
ار ب ػػ  اتػػا    ، ويػػاف ر  ػػد أف  تػػ ؽ ارمػػطتمر ارتح ػػ ر رػػو مػػف   ػػؿ  ر طان ػػا وفرنتػػا 

                                                 
طلػػػا وز ػػػر خارج ػػػ   ر طان ػػػا مػػػف ارتػػػف ر ارروتػػػ  جورتبػػػايوؼ م ادرتػػػو مػػػ  اع ػػػاء    تػػػو مػػػف  *

 عف ارمماطل  وارتتو ؼ ف  موا فو ار ادم  ف  نا خبؿ مدأ ر تتجاوز خمت  ا اـ وار ت اد 
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ارمػػطتمر مػف ح ػػث مػا  جػا تنف ػػذه علػا ارػػروس،  علػا متػتوى األىػػداؼ ارمطلو ػ  رػذرؾ
 م نػػػا ت ػػػادؿ وجيػػػات ارنظػػػر حػػػوؿ ار تراحػػػات رلودػػػوؿ إرػػػا مػػػا خطػػػط رػػػو، تػػػ ما وأف 

رض ذرائيػـ ومقترحػاتيـ، وأف فػارطرف ف أد حا  م ا   ارمنتدر ف، ممػا مػنحيـ ارفردػ  ر
رتػػا ق  إرػػا مػػذيرأ ار ػػمانات األر  ػػ  امػػف نقػػاط جد ػػدأ  ػػاف  مػػا  ميػػف إا ت ػػا األمػػر 

 Watson, 1961, P.329  )Fay, 1889, P.326-327 ارػدورت ف (، و  ػدو أف
علػػػػا أنيػػػاء ارػػػػدور  ذى ػػػت أ  ػػػد مػػػػف ذرػػػؾ فػػػػ  ارمفاو ػػػات ارتػػػ  دارت   ػػػػنيـ، إذ أتفقػػػا

علػػا  وتػػو فػػ  امػػايف تواجػػده ار حر ػػ  يافػػ ، ويػػاف ارػػذي حػػدث ادػػ ح  ارروتػػ  وارق ػػاء
ويما اتفؽ (، 356، ص3134 ار د ري،  *ات م ا   ارفرد  ارمنات   رتنف ذ تلؾ ارت ات

، وح ػػػره مم لػػػ  تلػػػؾ ارػػػدوؿ فػػػ  مقػػػر وزارأ 3581بػػػ اط  38عل ػػػو عقػػػد ارمػػػطتمر فػػػ  
ويػػاف مػػف اروا ػػح اف يػػؿ دورػػ  مػػف  (315، ص3361  اردتػػو  ، *ارخارج ػػ  ارفرنتػػ  

اردوؿ ارمباري  ف  ارمطتمر ريا غا اتيا وأىدافيا ارذي  جا ار مؿ عل ػو ار اف وجيػات 
ارنظػػر ا تر ػػت  اريامػػؿ   ػػرورأ تجنػػا ارحػػداث وارمبػػيبت ارتػػ  أدت ارػػا   ػػاـ حػػرا 
ارقػػـر وعل ػػو يػػاف  جػػا ارتفػػاؽ علػػا حػػؿ ارخبفػػات رحتػػـ ارمو ػػوع  دػػورأ نيائ ػػ ، أو 
علا األ ؿ ألطوؿ مدأ زمن  ، وىو ما  ميف تو  حو عػف طر ػؽ ت يػد اردورػ  ار  مان ػ  

رعا ػػا ارػػدوؿ ارور  ػػ  مػػف غ ػػر ارمتػػلم ف وفػػ   رلق ػػاـ  ادػػبحات داخل ػػ  و ػػماف حر ػػ 
ي ذرؾ إرا تدخؿ اردوؿ ف  بطونيا وىو مػا حػدث طدو  يتو فقد  مقدمتيـ األر وذيس، 

                                                 
اربارأ ىنا إرا مناطؽ ار لط ؽ وازوؽ، واعادأ ار  ض مف ارمناطؽ ارت  ت طرت عل يػا روتػ ا إرػا  *

 اردور  ار  مان  ، و ـ  ترؽ ت ا( إرا ارنمتا، وج ؿ   ض مف ارمناطؽ منزوع  ارتبح 
ف ر ارروتػػ  ارتػػا ؽ فػػ  رنػػدف فل ػػا م ػػؿ اروفػػد ارروتػػ  رئػػ س مجلػػس ارػػوزراء اريتػػ  اوررػػوؼ، وارتػػ *

يراؼ، وم ػؿ  ر طان ػا وز ػر ارخارج ػ  ف ل ػرس وتػف رىا فػ   ػار س ارمتػتر يػاور ، ووز ػر خارج ػ  
  ػدمونت، -ارنمتا  ووؿ مم ًب عنيا وتف رىا ف  ارنمتا جوز ؼ اريتندر، ف مف م ؿ يافور تػرد نا

ف عار   ابا وارتف ر ار  مان  ف   ار س، أما اردور  ار  مان   فقد م ليا ارددر األعظـ محمد أم 
 يما ابتريت  روت ا ف  ارمطتمر وم لت  متتبارىا ووز ر خارج تيا اوتو  ودور 
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ذرػػػؾ، وىػػػو األمػػػر ارميػػػـ، ف ػػػب عػػػف فػػػ  حػػػرا ارقػػػـر مػػػف   ػػػؿ ارم راطور ػػػ  ارروتػػػ  ، 
عػػػاـ  ارم ػػػائؽ م اىػػػدأرمنطقػػػ  ار حػػػر ارتػػػود وفقػػػا ارنفػػػوذ ارروتػػػ  عػػػف وجػػػوا ا  ػػػاد 

ارتػػػا ق ، و قػػػ  فػػػ  ىػػػذا ارطػػػار تػػػحا امػػػارات  ارػػػدانوا مػػػف ارت   ػػػ  ارروتػػػ  ،  3543
وتيػػػػوف منطقػػػػ  عازرػػػػ   دورػػػػ ( رمنػػػػ  ارتطل ػػػػات ارروتػػػػ   فػػػػ  ارتػػػػ طرأ علػػػػا اررا ػػػػ   

(، ور  تحقػؽ ذرػؾ ار  موافقػ  روتػ ا علػا -Snyder, 1955, P.89-90ار  مان ػ   
 تلؾ اربروط 
ر تحوؿ إرا اجتماع أور   رحؿ مبيل  اربػرؽ األدنػا رلنظر أف ارمطتم توارملف

 م اىػػػدأ  ػػػار سارمػػػطتمر فػػػ   ػػػوء    ػػػدًا عػػػف ارمبػػػيبت األور  ػػػ  وأ ػػػرز مػػػا جػػػاء فػػػ  
 ارتو    علا ما  ات :

ا ػػػ اؼ مػػػف ألرا ػػػ  اردورػػػ  ار  مان ػػػ  أو وؿ م اىػػػدأ رػػػـ  ػػػتـ ف يػػػا انتقػػػاص ت ػػػد أ -3
  وتيا 

عػػػف  ػػػؿ مػػػف ارتػػػا ؽ، يونيػػػا اتػػػتطاعت منحػػػت اردورػػػ  ار  مان ػػػ  مريػػػزًا ت اتػػػ ًا أف -3
ان ػػماـ ارػػدوؿ ار ر  ػػ  إرػػا جان يػػا  ػػد روتػػ ا رمػػدأ مػػف ارػػزمف ورحتػػا ات طر ػػؽ 

تػػػتمار  اردورػػػ  ار  مان ػػػ  إرػػػا جان يػػػا رلحفػػػاظ علػػػا مدػػػارحيا ر يػػػا تلػػػؾ ارػػػدوؿارتات
يػػػػػدوا علػػػػػا عػػػػػدـ ارتػػػػػدخؿ فػػػػػ  بػػػػػطونيا وعل ػػػػػو أ( 331-338، ص3335 عمػػػػػر، 
 ارور    مف ارقانوف اردور  وارد لومات    جزءاً يونو أد ح  ارداخل  

 تدم ر ارقوأ ارروت   ارت  عدت ار دو اررئ س رلدور  ار  مان    -1
تناتت اردوؿ ارور  ػ  مػا يػاف   ػار حػوؿ او ػاع ارمػايف ارمقدتػ  وارحقػوؽ ارذى  -4

 ارخاد   ارد اف ارمت ح    
 ارت امف ارور   ارمحافظ  علا وحدأ اردور  ار  مان  ، و  وريا ع وًا ف   -8
مػػػػف   ػػػػؿ اردورػػػػ   م اىػػػػدات ارمت ػػػػازات ارتػػػػ  منحػػػػت رلػػػػدوؿ ارور  ػػػػ علػػػػا  قػػػػاء ار -1

خذ  نظر ارعت ػار مطار ػ  اردورػ  ار  مان ػ   ػذرؾ، تػ ما اف ر زارػت ار  مان   م  ار
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حتػػػا وجيػػػ  نظػػػر ارػػػدوؿ  فػػ  طػػػور ارنمػػػو واردػػػبحات ارتػػػ   جػػػا اف تقػػػـو  يػػػا 
  (Snyder, 1955, P.90-93  (361ارتا ؽ، صىر دي، ارمددر   *ارور   
ف م اىدأ  ار س ف  حق قتيا رـ تتجؿ انتدارًا ت ات ًا ردورػ  علػا أخػرى، ورػـ إ

 ، ألف ارم اىدأ  ط   تيا رـ ت دؿ  ت   ف  حتا يا و   حلوًر جذر   رلمبيبت اردور
يا حتػا   ػد وأىػداف ب ئًا مف أو اع اردوؿ اري رى ف  و تيا، وتفت ر ذرػؾ أف مدػارحيا

تو    ارم اىدأ،  ق ت ويما ى   متقار ػ (، واألي ػر مػف ذرػؾ أف  واعػد ارت ػاوف وارتفػاىـ 
فػػػرف ارم اىػػػدأ (، ومػػػ  ذرػػػؾ 331، ص3335ف مػػػا   ػػػنيـ انتيػػػت  انتيػػػاء ارحرا عمػػػر، 

افػػرزت ارتفػػوؽ ارور ػػ    ر طان ػػا و فرنتػػا( فػػ  ارقػػدرأ ارت اتػػ   فػػ  م ػػؿ تلػػؾ ارحػػداث 
يا ف ػػًب عنػػو  ػػدرتيا اروا ػػح  فػػ  ارت امػػؿ ارد لوماتػػ  رلودػػوؿ لحفػػاظ علػػا مدػػارحر

نتػػائف ارم اىػػدأ و نودىػػا أدت إرػػا أ قػػاؼ فػػ   ػػوء ذرػػؾ يمػػا أف  إرػػا أىػػدافيا ارمريز ػػ 
ارتطل ات ارروت   نحو األرا   ار  مان  ، تػ ما فػ  ار لقػاف وغ رىػا مػف ارىػداؼ ارتػ  

 ت اتػ  جد ػػدأ ػح إرػا روتػ ا ر نػاء وىػو  م ا ػ  تن  ػو وا يانػت تحػاوؿ ارحدػوؿ عل يػا،
تتوافػػؽ مػػ  األو ػػاع األور  ػػ  فػػ   ػػوء تلػػؾ ارتطػػورات ر ػػرض اتػػت ادت ى  تيػػا ارتػػ  

 ( 314، ص3134 ار د ري، فقدتيا 

                                                 
و ذير أف م اىدأ  ار س تيونت مف  أر   و ب  ف مادأ(، ت منت تنظػ ـ ارو ػاع فػ  اور ػا، وحػؿ  *

، ف ػًب عػف ارمبػيبت ارناتجػ  عػف ارخبفات ارت ات   ذات ار ب ػ   ػ ف روتػ ا واردورػ  ار  مان ػ 
دػدار ارقػرارات  حرا ارقـر يرعػادأ ارمػدف ارتػ  احتلػت مػف   ػؿ روتػ ا و ت ػاوف ارػدوؿ األور  ػ ، وا 
ذات ار ب    ار فو مف رعا اىـ ارذي ابتريوا ف  ارحرا، واألىـ مف يؿ ذرؾ اعتراؼ ياف  اردوؿ 

األور  ػ  ومػا  ترتػا علػا ذرػؾ مػف حقػوؽ األور     اردورػ  ار  مان ػ  يطػرؼ رئ تػ  فػ  ارمجموعػ  
ريػػا، وارتاي ػػد علػػا تنظػػ ـ ارتجػػارأ مػػف ارمبػػيبت ارتػػ   ػػد ت تر ػػيا فػػ  ار حػػر ارتػػود، وارنيػػر 
اردور  ، وت د ؿ ارتفا  ات ارخاد   ارم ائؽ، يما ابترطت علا اردور  ار  مان    ت يد ارتلطاف 

 ؿ وارد ف وارحياـ ار  مان  علا منح امارات  اردانوا حر   ارتتقب
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حرا ارقـر رما     واحدأ مف ا رز ارمظاىر ارت  افرزتياوت قا اردوار ارد لومات
فيػار ذات ار ب ػ   ار مػؿ ارت اتػ  حملتو فػ  جوان يػا واتجاىاتيػا اري  ػرأ مػف ارػرطى وار

ارقرارات حتا  ارد لومات  و ارت ات  و ارتلوؾ مف ح ث ار مؿ و ف  م ؿ تلؾ ارحداث، 
األمر ارذي توافؽ   ف اردوؿ، ارخاد  ارت  تتخذىا اردوؿ و ارت  ر ت ت د عف ارمدارح 

  موا ؼ ارم راطور   ارنمتاو   تجاه حرا ارقـر وتطوراتيام  
 الخاتمة

   نت ارم لومات ارواردأ ف  ار حث ما  ات  :
وظفتػػػػػػو ارنمتػػػػػػاو   رػػػػػػـ  ػػػػػػرت ط  ارمتػػػػػػار  ارد ن ػػػػػػ  ارػػػػػػذي ارم راطور ػػػػػػ  إف مو ػػػػػػؼ   -3

 ارم راطور   ارروت   ف  و تيا، وادى ف  األخ ر إرا   اـ حرا ارقـر 
وخوفػػًا مػػف  مطام يػػا ومدػػارحيا ارتػػ ط مو ػػؼ ارم راطور ػػ  ارنمتػػاو    نحػػو ي  ػػر  -3

مدػػارحيا ارت اتػػ   وار تدػػاد  ، رنظػػرًا روجػػود تفػػوؽ ارروتػػ  فػػ  ارمنطقػػ   ػػروز ار
ارنمتػػػا ارمجػػػاؿ  هارتػػػ طرأ عل يػػػا، فػػػ  ارو ػػػت ارػػػذي ت ػػػدتحػػػاوؿ روتػػػ ا يانػػػت وارتػػػ  

 ارح وي رتجاراتيا م  ارمناطؽ ارمطل  علا ار حر األتود 
ان ػػا ان يتػػت ارخبفػػات وت ػػارا ارمدػػارح  ػػ ف ارػػدوؿ األور  ػػ  وفػػ  مقػػدمتيا  ر ط -1

وفرنتػػا علػػػا تحد ػػػد ارموا ػػػؼ ارتػػػ  تتخػػذىا ارنمتػػػا ازاء ارتطػػػورات ارتػػػ  تػػػ قت   ػػػاـ 
ت ما انيا يانت ترت ط  م اىػدأ تحػارؼ مما ان يس علا موا فيا ارحرا وما   دىا، 

م راطور ػػػ  ارروتػػػ    ارحلػػػؼ ارمقػػػدس( ممػػػا ا ػػػفا علػػػا مو فيػػػا منػػػذ ار دا ػػػ  مػػ  اإل
را، وعػػزز مػػف ذرػػؾ أنيػػا يانػػت ر ترغػػا فػػ   ػػاد وعػػدـ ارتػػدخؿ ارم ابػػر فػػ  ارحػػحار

ارحجػػف رخلػػؽ   و ػػرا ػػطراا منطقػػ  ار لقػػاف، حتػػا ر تمػػنح ارفردػػ  إرػػا روتػػ ا 
 علا مدارحيا ف  ارمنطق  ارذي ر د اف  ط ر ارمبيبت 

 تػ ا و  ت ارنمتا   د  روز ارمتار  اربر    ف  حتػا يا عػدـ ارتػدخؿ فػ  ذرػؾ،  -4
األخ ػػرأ ارػػا جان يػػا فػػ  ارمبػػيبت ارتػػ  يانػػت ط   ػػ  عب اتيػػا مػػ  روتػػ ا وو ػػوؼ 
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ف ب عف تخوفيا مف إ ارأ  3643ف  احداث ارمجر عاـ تت رض ار يا وتم ؿ ذرؾ 
، ممػػػا  زعػػػزع ( ػػػارأ ار ندػػػر ارتػػػبف  فػػػ  ارػػػداخؿارػػػروس مػػػف مبػػػيبت  ػػػدىا  إ

 اتتقرارىا 
علػػا  ادريػت ارنمتػػا م يػػرًا أف و وفيػػا إرػا جانػػا روتػػ اف مػػا  حفػز  ر طان ػػا وفرنتػػا -8

أ ارأ ارمبيبت ارت  ر تتو ؼ  دىا مف   ػؿ ا طار ػا وارمجػر و ورن ػا، ممػا ان يػس 
علػػا مو فيػػا ارػػذي اتتػػـ  ار ػػطراا وعػػدـ ارتػػتقرار، ومػػ  ذرػػؾ اف  ػػوأ ار  مػػان  ف 

 رلو وؼ  وجو ارروس منحيا ب ء مف ارقوأ ف  تحد د مو فيا و دراتيـ 
رتند ػػػد فقػػػط مػػػف دوف اتخػػػاذ مو ػػػؼ اتتػػػـ مو فيػػػا فػػػ  اري  ػػػر مػػػف مراحػػػؿ اردػػػراع  ا -1

   ريػػػػعلػػػػا ار  مان ػػػػ  فػػػػ  م روتػػػػ  دػػػػر ح و ػػػػرز ذرػػػػؾ عنػػػػدما انتدػػػػرت ارقػػػػوات ار
ومػ  ذرػؾ فػرف ا ترا ذرؾ ارمو ؼ  ارخوؼ وارتر ا، رما  د  حدؿ، يما ، (ت نوا 

تيد د ارروس  ار اء ارتفا  ات ارم رم  م يػا،  تػ ا إرا مرحل  ودؿ ذرؾ ارمو ؼ 
 ارروت   علا منطق  ار حر األتود  خب تيا مف ارت طرأ

تػػا ر ارمو ػػؼ ارنمتػػاوي  مو ػػؼ ارػػرأي ار ػػاـ ارور ػػ  رمػػا يانػػت تقػػوـ  ػػو روتػػ ا مػػف  -6
مما أ فا علػا ذرػؾ ارمو ػؼ ارتوجػو ارتػلم  وعػدـ ت اتات تجاه اردور  ار  مان  ، 

و ار ػػػػرا ارػػػػا ارتػػػػوازف مػػػػف دوف تناتػػػػ  ارلجػػػػوء إرػػػػا ارحػػػػرا رحػػػػؿ ارخبفػػػػات، وىػػػػ
  خاد  ريا ومدارح اردوؿ األور    ذات ار ب  ارمدارح ار

اف اتػػتمرار ارت اتػػات ارروتػػ   تجػػاه ارم راطور ػػ  ار  مان ػػ  ومطام يػػا ارتوتػػ    ،  -5
ارتفػػػاؽ مػػػ   ر طان ػػػا وفرنتػػػا   ػػػرورأ ار مػػػؿ  3584فػػػرض علػػػا ارنمتػػػا   ػػػد عػػػاـ 

حػبؿ  جد   ر قاؼ ذرؾ ونتف عف ذيؿ ارتو    علا مػذيرأ  ار ػمانات األر  ػ ( ر
ارتػػػبـ فػػػ  أور ػػػا، وارتػػػ  أتػػػيمت ف مػػػا   ػػػد  ػػػاف تيػػػوف ار دا ػػػ  رحتػػػـ حػػػرا ارقػػػـر 
وتطوراتيا، ت ما أنيا روحت  دخوؿ ارحرا إرػا جانػا  ر طان ػا وفرنتػا إذا اتػتمرت 
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 ػػػػمانات   علػػػػا مقترحػػػػات ارقػػػػلموافوادػػػػرارىا علػػػػا ت اتػػػػاتيا ر  نتيػػػػاروتػػػػ ا فػػػػ  ت
  األر   

اىػػداؼ ارت اتػػ  ارروتػػ   إرػػا دفػػ  ارنمتػػا اتػػيمت تطػػورات حػػرا ارقػػـر فػػ   ػػوء  -3
ربتفػػاؽ مػػ   ر طان ػػا وفرنتػػا إرػػا ار مػػؿ ارتػػر   ر قػػاؼ ارتفػػوؽ ارروتػػ  فػػ  منطقػػ  

دػارحيا ت  ػًا رمار حر األتود، وىذا   ن  أنيا خ  ت غلا ر    ارتوازنػات اردور ػ  
 ارخاد  

، ن ػػػػو ارتاتػػػػ  ار ر طػػػػ -31 ان  ف اف عػػػػدـ و ػػػػوح ارمو ػػػػؼ ارنمتػػػػاوي ازاء حػػػػرا ارقػػػػـر
وتطوراتيػػا،  حػػرا مػػؿ عل ػػو فػػ  تلػػؾ ارتوارفرنتػػ  ف  ميػػامف ار ػػ ؼ ارػػذي يانػػت 

 ممػػا مػػنح ارػػدورت ف ارفردػػ  رتػػت بؿ ذرػػؾ ر ػػرض  ػػميا إرػػا جان يػػا فػػ  حػػرا
ارحػرا، رمػا  امػت أدػ حت ويانيػا ابػتريت فػ  ت ما ارنمتػا فػ  ط   تيػا  ارقـر 

رػػػػا ارػػػػروس رحتػػػػـ  ػػػػو مػػػػف ادوار علػػػػا متػػػػتوى ارمقترحػػػػات ارتػػػػ  يانػػػػت تقػػػػدـ إ
نػذار  ار ػمانات األر  ػ ( ارػذي  دمتػو رإلوىو ارذي تو ح فػ  ت ن يػا ارمو وع، 

 اردوؿ األور    إرا روت ا، وأدرارىا علا تنف ذه 
إرػػػػا  تف ارموا ػػػػؼ ارد لوماتػػػػ   ارتػػػػ  اتخػػػػذتيا ارنمتػػػػا فػػػػ  حػػػػرا ارقػػػػـر خ ػػػػ إ -33

وتطوراتيػػا  ار ػػ ؼ وارتتػػو ؼ وأف ح ادىػػا يػػاف مقدػػودًا ت  ػػًا رمجر ػػات ارحػػداث
علػػا  ارتفػػوؽ ارور ػػ ويػػاف مػػف نتػػائف ذرػػؾ ارت   ػػر ارمتػػتمر رتلػػؾ ارموا ػػؼ، وعػػد  

  عامًب ميما ف  تحد د ذرؾ ارم راطور   ارروت  
 المصادر :

(، ارد لوماتػػػػ   األور  ػػػػ  خػػػػبؿ حػػػػرا ارقػػػػـر 3134ار ػػػػد ري، حمػػػػزأ ملفػػػػوت ف ػػػػؿ،   -
يل ػػ  ارتر  ػػ  ا ػػف ربػػػد  ، اطروحػػ  ديتػػوراه غ ػػر منبػػورأ مقدمػػػ  إرػػا3581-3581

 رل لـو اإلنتان  ،   داد 
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(، ارت اتػػػ  اردور ػػػ  واربػػػرؽ األوتػػػط   واعػػػد  د مػػػ  ر  ػػػ  3356 ػػػراوف، ؿ يػػػارؿ،   -
 خط رأ(، ترجم  ع د اريادي حت ف ج اد، دار اربطوف ار قاف   ار ام ،   داد 

 (، تػػػار   أور ػػػا ارحػػػد ث، ترجمػػػ  علػػػ  ارمرزو ػػػ ، ارميت ػػػ 3111 ػػػروف، ج فػػػري   -
 األىل  ، األردف 

، ترجمػػػػ  3335-3545 (، اردػػػػراع علػػػػا تػػػػ ادأ أور ػػػػا3113ت لػػػػور، أج ج ا،   -
 فا ؿ زنير، ارمريز ار قاف  ار ر  ،   روت 

، مجلػػ  3581-3581(، د لوماتػػ   حػػرا ارقػػـر 3335ارتير تػػ ، ىابػػـ دػػارح،   -
  11ارمطرخ ار ر  ، ار دد 

تػػار   أور ػػا، ارميتػػا ارمدػػري (، 3111ارجمػػؿ، بػػو  ، وع ػػد ارػػرزاؽ، ع ػػد ا ،   -
 رتوز   ارمط وعات، ارقاىرأ 

(، م ػػػػػػ قا ار تػػػػػػفور وارػػػػػػدردن ؿ فػػػػػػ  3131حتػػػػػػف، ن ػػػػػػـ ع ػػػػػػد اريػػػػػػادي ميػػػػػػدي،   -
، دراتػػػػػػ  تار خ ػػػػػػ ، أطروحػػػػػػ  ديتػػػػػػوراه غ ػػػػػػر 3563-3581ارد لوماتػػػػػػ   ارور  ػػػػػػ  

 منبورأ، يل   ارتر    رل نات، جام     داد 
    وعب اتيا ارخارج  ،   روت (، اردور  ار  مان3353حتوف، عل ،   -
(، ارتػػػػػار   األور ػػػػػ  ارحػػػػػد ث، ارجنادر ػػػػػ  رلنبػػػػػر 3133خػػػػػاطر، ندػػػػػري ذ ػػػػػاا،   -

 وارتوز  ، األردف 
(، اردورػػػ  ار  مان ػػػ  وارمتػػػار  اربػػػر   ، دار ار قافػػػ  3361اردتػػػو  ، محمػػػد يمػػػاؿ،   -

 رلط اع  رلنبر، ارقاىرأ  
وتط وبماؿ أفر ق ا مػف  طػرس (، دور روت ا ف  اربرؽ األ3131ز داف، نادر،   -

 ر ناف -، اردار ار ر    رل لوـ نابروف،   روت3األي ر حتا فبد م ر  وت ف، ط
(، تار   أور ا 3358دارح، محمد محمد، وع دارير ـ،  ات ف، وارتامرائ ، نوري،   -

 ف  ارقرف ارتات  عبر، مط    جام     داد  
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مػػف   ػػاـ اردورػػ  إرػػا ارنقػػبا (، تػػار   ار  مػػان  ف 3115طقػػوش، محمػػد تػػي ؿ،   -
 ، دار ارنفائس،   روت 3علا ارخبف ، ط

(، ارجػػ ش ارمدػػري فػػ  ارحػػرا ارروتػػ   ارم روفػػ   حػػرا 3311طوتػػوف، عمػػر،   -
 ـ، مط    ارمتتق ؿ، ارتيندر   3588-3581ارقـر 

(، دراتػات فػ  تػار   أور ػا 3333عمر، ع د ار ز ز عمػر، وارفػوزي، محمػد علػ ،   -
 ، دار ارني   ار ر    رلط اع  وارنبر،   روت 3383-3538 ادر ارحد ث وارم

-3538(، تػػػػار   أور ػػػػا ارحػػػػد ث وارم ادػػػػر 3335عمػػػػر، عمػػػػر ع ػػػػد ار ز ػػػػز،   -
 ر ناف -، دار ارم رف  ارجام   ،   روت3331

، دراتػ  فػ  تػار   3638-3611(،  ورنػدا 3333ل ، دارح حتػف ع تػا،   ار ي -
 بورأ يل   ارتر    ا ف ربد، جام     داد ارت ات ، اطروح  ديتوراه غ ر من

(، دار 3381-3563(، تػػػػػػػار   أور ػػػػػػػا ار دػػػػػػػر ارحػػػػػػػد ث  3363ف بػػػػػػػر، ىػػػػػػػػ أ،   -
 ارم ارؼ  مدر، ارقاىرأ 

(، ارمتػػػػار  اربػػػػر   ، مطتتػػػػ  ىنػػػػداوي رلت لػػػػ ـ وار قافػػػػ ، 3134يامػػػػؿ، مدػػػػطفا،   -
 ارقاىرأ، جميور   مدر ار ر    

   أور ػػػػا ارحػػػػد ث وارم ادػػػػر، منبػػػػورات (، مػػػػوجز تػػػػار 3335ارمقرحػػػػ ، مػػػػ بد،   -
 جام    ار ونس،  ن ازي 

(، ارتػار   ارم ادػر، أور ػا 3134نوار، ع د ار ز ز تل ماف، ون ن ، ع د ارمج د،   -
 مف ار ورأ ارفرنت   إرا ارحرا ار ارم   ار ان  ، دار ارني   ار ر   ،   روت 

  361ىر دي، دارح أحمد، ارمددر ارتا ؽ، ص -
(، أور ػػا مػػف ار ػػورأ ارفرنتػػ   حتػػا ارحػػرا ار ارم ػػ  3113أحمػػد،   ىر ػػدي، دػػبح -

 األورا، ميت    تتاف ارم روف  رلنبر وتوز   اريتا، ارتيندر   
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