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  م3581-3581موقف النمسا من حرب القرم 
 أ.م.د. إيمان جواد هادي البرزنجي

 كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية
 قسم التاريخ

 المستخمص:
علػػم مدػػادر  نحػػو ي  ػػر اعتمػػدت   ػػ و األور ارتػػار   اغلػػا اردراتػػات ذات ار ب ػػ   أف نجػػد 

 فائيػػا  اريػػدؼ ارمطلػػوا رتحق ػػؽ إوعػػدـ ا قا ميػػررأ أو متبػػا ي  ممػػا ج ليػػا ويانيػػا تيػػرار رمػػا يتػػا تػػ
ارت  حدثت  ػ ف امم راطور ػ   وت د حرا ارقـر،  ارجدوى ارتار خ   ف  درات  أحداث ارتار   وتطوراتيا

األمر ارػذي دفػع ،  ارمواض ع ذات ار ب  ( واحد مف 3581 -3581 ثمان   رلمدأ )ارروت   واردور  ار
، أو علػػػم األ ػػػؿ اتػػػتن اط ارػػػ  ض مػػػف  رم رفػػػ  ذرػػػؾؾ امحػػػداث تلػػػار ػػػاحث ف إرػػػم ضػػػرورأ ارورػػػوج فػػػ  

، أو ارم لومات ارمتوافرأ  د غ  ارتحل ؿ رتلؾ امحداث عػف  ارم لومات ف  ضوء ما تـ ارحدوؿ عل و
 متػػػتق ؿ اردورػػػ  ار ثمان ػػػ  ذات ارتار خ ػػػ  وم رفػػػ  نتائجيػػػا، تػػػ ما أنيػػػا أرت طػػػت  طر ػػػؽ تفتػػػ ر ارظػػػاىرأ
، ومػا  ارػدور  لدػراعر اً ارت  يانت مريػز و  ، ف  و تيا    و مف اردوؿ األور   د درارت ادأ وارت طرأ علم ا

،  ارنتػػ   رلػػدوؿ    ػػ  نت جػػ  تلػػؾ ارحػػراو ذرػػؾ مػػف تطػػورات علػػم دػػ  د ار ب ػػات األور عػػف تمخػػض 
ا واحػدأ تػملوماتػ  ، وعػدت ارنارد ار تػيري و اري رى ارت  ابػتريت أو أتػيمت  يػا عػف طر ػؽ جيػدىا 

.    ػػ  م يػػاو ومدػػارحيا مػػع اردورػػ  ار ثمان ػػ  وارػػدوؿ األور ارتار خ ػػ  يػػا اتتػػ ا ارت اطمػػف تلػػؾ ارػػدوؿ  
ورتوث ػؽ تلػؾ ارتطػورات  تػـ ارموضػوع ت ما فػ  منػاطؽ ار لقػاف وار حػر امتػود وارمنػاطؽ ارمطلػ  عل ػو 

لػػم فػػرع ف األوؿ عو تػػـ ـ 3581عػػاـ لػػم م حثػػ ف األوؿ   نػػواف مميػػدات   ػػاـ حػػرا ارقػػـر واتػػ ا يا ع
وارثػان    ػاـ حػرا ارقػـر ،  3581عػاـ اـ حرا ارقـر    حتم    تجاه اردور  ار ثمان   و ت اتات امور ار

 . مف   اـ حرا ارقـر و  اتارنمامم راطور   وارم حث ارثان    نواف مو ؼ  ـ3581عاـ 
( 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 

 
      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.. 
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 المبحث األول
 م3581ممهدات قيام حرب القرم واسبابها عام 

 3581ام حرب القرم عام يق حتى بية تجاه الدولة العثمانية و السياسات االور  -3
ارتػػػػػػػ  حػػػػػػػدثت منتدػػػػػػػؼ ارقػػػػػػػرف ارتاتػػػػػػػع عبػػػػػػػر  رػػػػػػػـ  يػػػػػػػف   ػػػػػػػاـ حػػػػػػػرا ارقػػػػػػػـر

، إذ  ور ػػػػػد اردػػػػػدف  ، (43، ص3131( )ز ػػػػػداف، 4، ص3311)طوتػػػػػوف، *ارمػػػػػ بدي
  ػػ  و ، ارت طػػت إرػػم حػػد ي  ػػر  اوضػػاع ارػػدوؿ األور  ا مميػػدات وأتػػ اا يث ػػرأتػػ ؽ   اميػػ

واردور  ار ثمان   دػاح   ارتػ طرأ وارتػ ادأ اري  ػرأ علػم اريث ػر مػف تلػؾ ارػدوؿ وموا  يػا 
، فاتػتمرار ارحػروا  ػ ف تتػػار ارقػـر وارػروس وارتػ  ودػفت  ػػارحرا  امتػترات ج   ننػذاؾ

 ،  ت ا اتتاع ارنفوذ ار ثمػان  علػم تلػؾ ام ػواـ ق ادرأغ ر ارم ابرأ   ف ار ثمان  ف وار
ارت  يانػت اري  رأ ز ذرؾ أ ضًا ف  ارمتاعدات و  ر و ،  يـ ارلغ  ارتري  م، فضًب عف تيل

تػاس يانػت دػراعًا ىدفػو األأث ػت  انيػا يثػر مػف ذرػؾ ، واأل ار ثمان ػ اردورػ  يـ قدميا رت
حتػػا  ػػوؿ   ، (43، ص3131 ػػداف، ز ) ارتػػ طرأ علػػم ار حػػر األتػػود وممراتػػو ارمائ ػػ 

، ممػػػا أفدػػػل عػػػف ارمطػػػامع ارحق ق ػػػ  ارتػػػ  تػػػ م ار يػػػا األخ ػػػر  نفتػػػو ارق دػػػر ارروتػػػ 
ا ارتػػ  ا ػػدت ىػػ  تػػ، وعل ػػو أدػػ حت روتػػ ا وارنم نحػػٍو خػػاص وارموجيػػ  نحػػو امتػػتان  

 ف فػػػ  حارػػػ  حػػػرا تيػػػاد م تنقطػػػع مػػػع اردورػػػ  تحػػػد ثارفػػػ  ذرػػػؾ ارػػػدورت ف األخػػػرى نوا ػػػا 
، ومما اتيـ ف      و   رغرض اتتنفاذ  وتيا وارت طرأ علم امايف تواجدىا األور ار ثمان 

عػػف  فضػػبً عػػاـ   نحػػوٍ تضػػ ؼ  ػػدأت فػػ  تلػػؾ ارمنػػاطؽ ارفػػتل ار ثمػػان   اتذرػػؾ اف موجػػ
                                                 

، وارقػػـر جز ػػرأ تقػػع إرػػم اربػػماؿ اربػػر   مػػف  رروتػػ  (أطلػػؽ عل يػػا أ ضػػًا )حػػرا اربػػرؽ أو ارحػػرا ا *
، وخضػ ت تلػؾ ارجز ػرأ رلحيػـ ار ثمػػان   ار حػر األتػود و دػليا ممػر مػائ  إرػم أراضػ  أو يران ػا

، و ػػد احتلػػت مػػف   ػػؿ ارػػروس فػػ  عيػػد امم راطػػور أنػػا  ـ ويػػاف بػػ  يا مػػف ارتتػػر3833منػػذ عػػاـ 
، إذ  لػ  مػا تػـ  امػت  ارتيػاا ارمجػازر ف يػا، ودخلت عادمتيا  خباري و  ـ3165أوفانوف عاـ 

 رفػرار رلدورػ ا، واضطرت اعداد ي  رأ جدًا إرم  ( أرؼ بخص181تز د علم ) ا تلو مف تيانيا م
 . تياف ارذ ف رـ  ير وا إرم روت اار ثمان   فضًب عف نقؿ م ظـ ار
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، 3134، ون نػػػػػ  )نػػػػػوار  ػػػػػاو اواتػػػػػط أور  مػػػػػف، تػػػػػ ما مػػػػػف اروم ػػػػػات ار   ػػػػػدأ  ياانتػػػػػحا 
أ أخرى أف وجود اردور  ار ثمان      ار وىذا   ن   . (36، ص3335( )عمر، 311ص

يػدات رحػدوث حػدث ميػـ م، أو يم يقوأ اتات   اد ل ارياجس امتات  رتلػؾ ارػدورت ف
،   ػ و     رحتػمو وامنتقػاؿ إرػم مرحلػ  جد ػدأ فػ  ارتػار   امور و علم د  د ارقارأ امور 

ارمػا أف ط ،   ػ  عل يػا مػف جد ػدو ارقوأ امور  ضر وفوضع حدًا رلت طرأ ار ثمان    مم ن 
أف ، وعػزز مػف ذرػؾ  ارظروؼ واموضاع اد حت مربح  أيثر ممػا تػ ؽ رتحق ػؽ ذرػؾ

، ممػػا دف يػػا إرػػم  روتػػ ا مػػف جان يػػا يانػػت ت ػػد نفتػػيا اي ػػر دورػػ  ارثوذيتػػ   فػػ  ار ػػارـ
، وعل ػو  رثػوذيس ف يػاارتدخؿ ف  بؤوف امم راطور   ار ثمان    حج  حما   مدارل ام

 ػػزًا فػػ  اممػػايف ارمقدتػػ  )ميػػاف اردػػدارأ( ممت ذيس ميانػػاً عطػػاء امرثػػو أخػػذت تطارػػا   
، ويػػاف ر ػػروز روتػػ ا  ار ثمان ػػ  رتفػػو يـ ار ػػددي علػػم ارياثور ػػؾ فػػ  امم راطور ػػ  نظػػراً 

  ػػ  مػػا أث ػػت ذرػػؾ  نحػػو متزا ػػد وواضػػلو ي ػػرى علػػم اردػػ  د األور و   ػػ و    ػػ  و يدورػػ  أور 
 دأت تتضل ن قوم األوؿ   ، ت ما أف ارق در ارروت (316، ص3134ون ن ، )نوار، 

اعتقػػػد أف تزا ػػػد نفػػػوذ فرنتػػػا فػػػ   إذ، رد ػػػو مبحظػػػات ومػػػا أخػػػذ علػػػم ارت اتػػػ  ارفرنتػػػ   
،   د  مثا   تا  د رلنزاعات ارتحرر   ف  ارمان ا وا طار ا  مم راطور   ار ثمان   وأورو ا ،ا

، وفػػ   ه روتػ ارض تغ ػر ارت اتػات ارتػ  تقػػوـ  يػا اردورػ  ار ثمان ػ  تجػاتػاألمػر ارػذي  ف
،   ػا ومػع اردورػ  ار ثمان ػػ و رتحق ػػؽ ميانػ  روتػ ا ارجد ػدأ فػػ  أور  ياارو ػت نفتػو اتػتغبر

رغػرض وضػع منفػذ  حػري ريػا علػم ار حػر ار حر   وف  مقدمتيا ارت طرأ علم ارمضائؽ 
 فػػػ خلػػػؽ ار ل لػػػ  وارفوضػػػم  أدػػػ حت مػػػف أورو ػػػات ت اتػػػتو، وعل ػػػو  األ ػػػ ض ارمتوتػػػط

ان ػػػ  وارتػػػدخؿ فػػػػ  بػػػؤونيا ارداخل ػػػ  رتقػػػػو ض أريانيػػػا يخطػػػوأ أورػػػػم ار ثم اإلم راطور ػػػ 
تػػػ ما فػػػ  منطقػػػ   . (315-316، ص3134، ون نػػ   نػػػواروأتاتػػ   رتحق ػػػؽ أىدافػػػو )

لمػػػػذىا امرثوذيتػػػػ  ، وروتػػػػ ا  تلػػػػؾ ارت اتػػػػات و حيػػػػـ اعتنا يػػػػا ر ارمتوتػػػػط  ار حػػػػر 
، ممػػا دفػػع   ادػػرتيا  رلدورػػ  ار  زنط ػػ  ط    ػػاً  جػػد فػػ  نفتػػيا ور ثػػاً ارمتػػ ح  أدػػ حت ت
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، ارتػ  تميػف ار ثمػان وف مػف احتبريػا عػاـ  ف  ارتػ طرأ علػم ارقتػطنط ن   رلتفي ر جد اً 
، فػػػ  ارو ػػػت ارػػػذي يانػػػت ارمدػػػارل ارروتػػػ   ارجغراف ػػػ  وارماد ػػػ  وامتػػػترات ج    3481

تقتض  ار مؿ علػم ضػرورأ تحد ػد عب اتيػا  اردورػ  ارتػ  يانػت تتػ طر علػم ارمضػائؽ 
، أو علػم األ ػؿ ارتغلغػؿ فػ   . أما  طر قػ  ارقضػاء عل يػا واردردن ؿ( رفتفور مضائؽ ا)

.  فػػ  امو ػػات يافػػ أودػػاريا رتنف ػػذ ت اتػػاتيا رضػػماف مػػرور تػػفنيا ارتجار ػػ  وار تػػير   
( )عمػر وارفػوزي، 431-438، ص3111، ف) ػرو  *رتفف ارم اد ػ  ريػاامنع عف  فضبً 
رق دػػػػر ارروتػػػػ  فػػػػ  بػػػػؤوف اردورػػػػ  رػػػػذرؾ اضػػػػحم تػػػػدخؿ ا   ػػػػاً وت ، (311، ص3333

تحق ؽ األىداؼ ، يخطوأ ف  ت  ؿ  تقل د   ردورتو ورو بخد اً ات ارت اتمف ارار ثمان   
، ارتػػػ    ق يػػػا  األتاتػػػ   ردورتػػػو. رغػػػرض ارتػػػ طرأ علػػػم مضػػػا ؽ )ار وتػػػفور وارػػػدردن ؿ(

تػػػات أضػػػفم   ػػػدًا واضػػػحًا فػػػ  ارت اممػػػا ،  ارنفػػػوذ إرػػػم ار حػػػر ارمتوتػػػط وارم ػػػاه اردافئػػػ 
، فػ  ضػوء ار مػؿ علػم أضػ اؼ  ارت  أت  ت منذ ارقرن ف ارثامف وارتاتع عبػرارروت   

متػػاندأ اربػػ وا ار لقان ػػ  فػػ  وارػػذي رافقػػو .  اردورػػ  ار ثمان ػػ  عػػف طر ػػؽ ارحػػروا م يػػا
، وىػػ   مقاومػػ  اردورػػ  ار ثمان ػػ  رلػػتخلص منيػػا وانتػػزاع مػػا  ميػػف انتزاعػػو مػػف ممتلياتيػػا

رمػػػا  امػػػت  ػػػو فػػػ  عبػػػر نات ارقػػػرف ارتاتػػػع عبػػػر عنػػػدما يانػػػت   ط   تيػػػا يانػػػت امتػػػداد
 ػػروف، ) *تحػػاوؿ متػػاعدأ ار ونػػان  ف امرثػػوذيس فػػ  ثػػورتيـ ضػػد امم راطور ػػ  ار ثمان ػػ 

 . (436-431، ص3111
                                                 

ات ارتػػ  منحػػت رلفرنتػػ  ف ارت طػػت تلػػؾ ارت اتػػات  مػػا يػػاف تحظػػم  ػػو ام ل ػػات ارياثور ي ػػ  واممت ػػاز  *
، و ػػد اعتػػرؼ ار ثمػػان وف منػػذ أف  ارتػػ  ت لقػػت  تػػبم  ارحجػػاج إرػػم اممػػايف ارمقدتػػ  فػػ  اربػػرؽ

، ممػا مثػؿ ذرػؾ  اد حت ار بد ار ر    تحت ت طرتيـ علم امعتػراؼ رلفرنتػ  ف  تلػؾ اممت ػازات
 .  جا ار مؿ عل و انتقاص رروت ا وعدـ احتراميا ارد  ؽ مف   ؿ ار ثمان  ف اممر ارذي

، تػػػ ما  نطلػػػؽ  ز ػػػادأ حجػػػـ  عػػػدت روتػػػ ا مػػػف أيثػػػر ارػػػدوؿ األورو  ػػػ  اىتمامػػػًا واطماعػػػًا فػػػ  ار لقػػػاف *
أثػػر علػػم ذرػػؾ اردورػػ   ، وممػػا يم ػػات ي  ػػرأ، ارػػذي يانػػت تزرعػػو   (مػػل)ارق  دػػادرتيا مػػف مػػادأ 

و  اميا  تدد ر يم ات ي  رأ )مورداف ا( ف  ار لقاف ا ت طرتيا علم وم تا )ومب ا( وار ثمان    ت 
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اتػػػػتغلت ارحريػػػػات ارمناىضػػػػ  فػػػػ  ار لقػػػػاف ضػػػػد فقػػػػد  ػػػػذرؾ روتػػػػ ا ورػػػػـ تيتػػػػؼ 
ارضػغط ارروتػ  ممػا ج ػؿ ا ارجغراف   رتوت ع نفوذىا وامتدادتيأخرى ار ثمان  ف يوت ل  

و دػػػورأ واضػػػح   ني ػػػارما ارتػػػ  يانػػػت  ػػػدورىا تمػػػر  مبمػػػلو  ، ضػػػد ار ثمػػػان  ف تػػػتمر 
رلتنافس ما   ف ارروس وامم راطور   ارنمتػاو   ربتػت بء ارذي ميد ارو ت رلجم ع وف  

رق دػػػر ، ف لػػػم تػػػ  ؿ ارمثػػػاؿ اتػػػتغؿ ا علػػػم ممتليػػػات اردورػػػ  ار ثمان ػػػ  وارقضػػػاء عل يػػػا
-3535ارروتػػ  ارمبػػاعر ارقوم ػػ  فػػ  ار لقػػاف رلق ػػاـ  حػػرا ضػػد ار ثمػػان  ف فػػ  ارمػػدأ 

  ض ارػػ وأاتػػتقبؿ ار ونػػاف وارحيػػـ رػػذات  رلدػػرا علػػم ارتاي ػػد  ، إذ رػػـ  يتػػؼ  3533
، فقػد اضػاؼ ردورتػو منطقػ  واتػ   فػ  ارقفقػاس وتػم و علػم  اممت ازات رلرومػان  فمف 

،  ا واألي ر ارمتػتمر رجم ػع امرثػوذيس واربػ وا ارتػبف  اعت ار دورتو اردد ؽ األ ر 
ضد ارينغػار  ف ارػذي يػانوا  ضػطيدوف  3541ثـ عزز ذرؾ  ق امو  حمل  عتير   عاـ 

، ر ث ت رلجم ع  انػو ارمتػؤوؿ عػف حما ػ   اريروات وارتلوفاي  ف واررومان  ف امرثوذيس
 . (336-331، ص3358ونخروف،  دارلامرثوذيس)

  ارموضػوع   رتػاث ر ار امػؿ ارػد ن  ارػذي أخػذت ت مػؿ  موج ػو روتػ ا إف اردرات
األ ػػػرا إرػػػم تحق ػػػؽ  حتػػػا وجيػػػ  نظرىػػػا و ض اردورػػػ  ار ثمان ػػػ  يػػػاف فػػػ  ط   تػػػو قػػػرت

رتحق ؽ األيثر تاث رًا ،  م نم اروت ل   مدارحيا امتترات ج   ف  ارمضائؽ ودوؿ ار لقاف
، وأف تيػوف دورػتيـ مػف  حيػـ فػ  روتػ اوتع منذ ودوؿ ارق ادرأ رلاألي ر و مغرض اار

، واختلطػػػت تلػػػؾ  رى علػػػم اردػػػ  د األورو ػػػ  وارػػػدور  ػػػارقػػػوأ مػػػا  ج ليػػػا مػػػف ارػػػدوؿ اري
مثلػػػت فػػػ  حما ػػػ  امرثػػػوذيس فػػػ  تمت دػػػ   ارد ن ػػػ  ار واطػػػؼ وارامطمػػػاع ارتوجيػػػات  

ارػػػذي  ميػػػف تحق قػػػو و ارتػػػ طرأ علػػػم اممػػػايف ارمقدتػػ  فػػػ  فلتػػػط ف ممػػػا  فػػػرض ، ـار ػػار
                                                                                                                              

غلػػم منػػو ممػػا أثػػر علػػم امنتػػاج ارروتػػ  و لػػ  تدػػد ره ممػػا دفػػع ارق دػػر ارروتػػ  )ن قػػوم األوؿ( 
، وثػػـ  رغػػرض ارػػتحيـ فػػ  أنتاجيػػا رخدمػػ  ارمدػػارل ارروتػػ   ضػػرورأ ارتػػ طرأ علػػم تلػػؾ ارػػوم ت ف

 . رمنطق  ار لقاف
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فػػ  منطقتػػ  اتػػ ا اروتػػط وارتػػ طرأ علػػم ممتلياتيػػا ،  ار ثمان ػػ   رقضػػاء علػػم اردورػػ  ا 
، وف  ارو ت نفتو تحق ػؽ  ػدر مػف  تقت ـ امبييا   ف اردوؿ اري رىعف  فضبً وار لقاف 

، أف تلػؾ ارمظػاىر      اري رى ومع ذرؾو ارتوافؽ   ف امم راطور   ارروت   واردوؿ امور 
ؿ ارػػد ن  ابػػرت  ػػاف ىنػػاؾ دػػراعًا خف ػػًا وعلن ػػًا يػػاف  حػػدث  ػػ ف تػػ ما مػػا  ت لػػؽ  ار امػػ

، و ػػ ف فرنتػػا ارتػػ  عػػدت  ي ار ػػارـ رألرثػػوذيس، ارتػػ  أدعػػت  تمث ليػػا  روتػػ ا ارق دػػر  
، 3133خػػػػاطر، ذرؾ ارتمث ػػػػؿ فضػػػػًب عػػػػف تػػػػوف ر ارحما ػػػػ  ريػػػػـ ) ػػػػنفتػػػػيا ىػػػػ  األخػػػػرى 

 . (363، ص3113)ىر دي،  (331ص

، أنػو   ػد ظيػور  ضػ    اردراع ارروتػ  ار ثمػان  وعف حق ق  ار  د ارد ن  ف 
دارأ امايف إ  ، ارت  يانت تث ر عواطؼ واضح  ف  طر ق اممايف ارمقدت  ف  فلتط ف

، ارػػذي  ا لػػو  ، وفػػ  مقػػدمتيا )ينتػػ   ارمػػ بد( فػػ    ػػت رحػػـ )ارحػػ ( فػػ  مد نػػ  ارقػػدس
،  ياثور ػػؾ وامرثػػوذيسمحاورػػ  اردورػػ  ار ثمان ػػ  حفػػظ ارتػػوازف  ػػ ف ارمػػزاعـ ارمتنا ضػػ  رل

 * ف(طما عرؼ  اتـ )أزم  ار قاع ارمت ح   ارت  حدثت ف  فلتػ حاورتنجد اف روت ا 
ارتار خ ػػػػ   تػػػػو، وىػػػػو فػػػػ  حق ق رلتحػػػػرش  اردورػػػػ  ار ثمان ػػػػ ( 436، ص3111 ػػػػروف، )

، ارػذي توافػؽ مػع  توظ ؼ يؿ ما  ميف اتتغبرو رتحق ؽ اغػراض امم راطور ػ  ارروتػ  
، وارػػػذي  ا لػػػو و ػػػوؼ دوؿ  ور ػػػ  ارنمتػػػاو   فػػػ  امػػػبؾ اردورػػػ  ار ثمان ػػػ أطمػػػاع امم راط

                                                 
    حػػ ف أدػػ حت اممػػايف ارمقدتػػ  ومػػا حوريػػا ترجػػع أدػػوؿ تلػػؾ األزمػػ  إرػػم نيا ػػ  ارحػػروا اردػػل  *

، وف  و تيا يانت ارين تػ  امرثوذيتػ   ىػ  األ ػوى داخػؿ  مليا مبتريًا رلطوائؼ ارمت ح   جم  اً 
، وارػػػذي  اردورػػػ  ار ثمان ػػػ   اعت ارىػػػا ممثلػػػ  األيثػػػر مػػػف )ثبثػػػ  عبػػػر مل ػػػوف مػػػف رعا ػػػا ارتػػػلطاف(

، وعل ػػو حاورػػت يػػب ارػػدورت ف  ما تيػػا رلياثور ػػؾادعػػت فرنتػػا ح قػػد، ف ادعػػت روتػػ ا حما تيػػا ريػػـ
، وارػذي رافقػو  تاي د نفوذىا علم رعا ا ارتلطاف غ ر ارمتلم ف وذرؾ  توف ر ارحما ػ  ارخادػ  ريػـ

تنػػافس ارػػد انات وارمػػذاىا ارمتػػ ح   فػػ  فلتػػط ف  ارتػػ طرأ علػػم يػػؿ مػػا  ت لػػؽ  ار قػػاع ارمتػػ ح   
 . ارمقدت 



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

 
 

 
127 

دافع  ػػػ، م  امطمػػاعرو ػػؼ تلػػػؾ ، وفرنتػػػا   ر طان ػػا ، تمثلػػػت ضػػػد ذرػػؾ    ػػ  أخػػرىو أور 
مبػػاري  دوؿ أخػػرى منافتػػ  ريػػـ ،  ػػؿ رلرغ ػػ  فػػ  عػػدـ  ارحفػػاظ علػػم مدػػارل ار ثمػػان  ف

عل ػػو أدػػ حت ارتػػم  ار ػػارزأ رت اتػػ  ، و  ، متػػم ت رضػػت رلتقتػ ـ اردورػػ تلػػؾ فػ  امػػبؾ 
، 3111وع ػػػػػد ارػػػػػرزاؽ،  ارجمػػػػػؿ ر طان ػػػػػا وفرنتػػػػػا )ام قػػػػػاء( علػػػػػم اروضػػػػػع ويمػػػػػا ىػػػػػو )

فػػ   و  ارنمتػػااطمػػاع امم راطور ػػ  ، إم أف تلػػؾ ارت اتػػات رػػـ تػػنجل  تػػ ا  (334ص
عػػػف روتػػػ ا فػػػ  منػػػاطؽ ارقػػػـر وارمنػػػاطؽ  ، فضػػػبً  امػػػبؾ اردورػػػ  ار ثمان ػػػ  فػػػ  ار لقػػػاف

ور ارحريػػػات ارقوم ػػػ   ػػػ ف اربػػػ وا ارمناىضػػػ  رلدورػػػ  ، وظيػػػ    ػػػار حر األتػػػودارمح طػػػ
 مدػارلار مػا  توافػؽ مػع تحق ػؽ  اتت اتػوىو ت   ػر اف تلػؾ ارػدوؿ ات  ػت ار،  ار ثمان  

ارحػػػروا ارمتػػػتمرأ ارتػػػ  حػػػدثت وم زارػػػت مضػػػ اؼ ارخادػػػ   يػػػـ اف رػػػـ نقػػػؿ اتػػػتغبؿ 
ارمنافتػػ  فػػ   و،    ػػ و ارت اتػػ  امور  روتػػ ا وردعيػػا عػػف ارتػػدخؿ ارفاعػػؿ وارواضػػل فػػ 

، وم   ت د عف ذرؾ اض اؼ اردور  ار ثمان   ارت  امتدت ف  ثبثػ   ارمجاؿ امتت ماري
ارجمػػؿ وع ػػد )*ًا رتقتػػ ميا  طر قػػ  م تػػؤثر علػػم ارتػػوازف فػػ  ارت اتػػ  اردور ػػ  ػػد ػػارات تمي
 . (334-331، ص3133)خاطر،  (334، ص3111اررزاؽ، 

أف ارنمتا يانت تنظر إرم ارنفػوذ ارروتػ  فػ  ار لقػاف  انػو  ذيرومف ارمف د أف ن
، نظرًا ألىم تو ف  ارقضاء علػم تػلطتيا علػم اربػ وا ارتػبف   ارتػ   تيد د رمدارحيا

يانػػت ريػػا اررغ ػػ  ارياملػػ  فػػ  ارتػػ طرأ علػػم بػػ و جز ػػرأ ما انيػػا ، تػػ  يانػػت خاضػػ   ريػػا
 .(335، ص3358)دارل ونخروف،  ار لقاف

                                                 
، ورػـ  يػف  متلييػا ارخػوؼ مػف ارػدور  فرنتا يانت ذات ت ات  متغ رأ ، أف مما أب ر ف  ذرؾ أ ضاً  *

، وىػػو مػػا أدى إرػػم حدػػر ارنفػػوذ ارفرنتػػ  )نتػػ  ًا( فػػ  ارحدػػوؿ علػػم  ارروتػػ  مقارنػػ    ر طان ػػا
   ض اممت ازات مف ار ثمان  ف رحما   مدارحيا ورعا يا. 
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  ػػػ  تجػػػاه اردورػػػ  و ر عػػػف ت ػػػدد ارت اتػػػات مػػػف   ػػػؿ ارػػػدوؿ األور و دػػػرؼ ارنظػػػ
، فقد أطلؽ ارمؤرخوف ت   ر  ػد  يػوف أيثػر د ػ  عػف تلػؾ ارتطػورات ومػا ت  يػا  ار ثمان  

، ارت  توضحت مبمحيا  نحو م ابر عندما  دأت  ارمتار  اربر   ( )ىو مف ت اتات 
، أو ارمبػيبت ارتػ   ياضػ ف ، فضػًب عػف  ػاو موجات ارفتل ار ثمان  تضػ ؼ تجػاه أور 

وف أ ػواا ، وأخػذوا  طر ػ  ػاو  ػدأ توتػ يـ فػ  أور   ا عنػدماو ت لقت  تيد د ار ثمان  ف ألور 
، ورتو ػػؼ ارتوتػػع ار ثمػػان    ػػد تػػقوط )ارقتػػطنط ن  ( عادػػم  اردورػػ    ػػا اربػػر   و أور 

قيـ  تطو ، و تط نفوذىـ علم ب و جز رأ ارقـر وار لقاف و  3481ار ثمان   ار  زنط   عاـ 
)ارجمػػؿ  (33، ص3333وزي، قػػوار )عمػػر او  نػػ  ف نػػا عادػػم  امم راطور ػػ  ارنمتػػرمد 

 ؿ تلػؾ ارمبػيل  أبػار نخػروف أف وي  ػد ثػان  رتادػ ، (334، ص3111وع د ارػرزاؽ، 
إرػػم أخػػػبؿ ارتػػػوازف امنتدػػارات اري  ػػػرأ ارتػػ  حققتيػػػا  روتػػػ ا علػػم ارنمتػػػا وفرنتػػػا ادى 

دفػػع ممػػا ،  (331، ص3134،   ػػون ن)نػػوار  *جاىػػاتوج لػػو غ ػػر واضػػل امت ارػػدور 
مف ، و  إرم أعقد مما ودلت ار وتلؾ ارت اتات روت ا وارنمتا إرم عدـ امتت جاؿ ف  

مػف تطػورات اممػور وارخػوؼ ياف ىناؾ نوع مف ارتػوازف ارػدور  ارػذي اتدػؼ  ػارقلؽ  ثـ  
 رػػدوؿ اتجاىاتيػػال عػػف ارحاجػػ  إرػػم أزمػػ  ي  ػػرأ حتػػم ت ػػرؼ ذرػػؾ افدػػ، ممػػا أ متػػتق بً 
، تػػ ما أف فرنتػػا يانػػت تحػػاوؿ ا جػػاد  ػػوأ تتحػػارؼ    ارتػػ   جػػا ار مػػؿ  موج يػػا ارت اتػػ

م يا ضد ارقوأ امرمان   اممر ارذي أفدحت عنو ارمتار  اربر     نحو واضل وم ابر 
، وعزز مف ذرؾ ط   ػ  اردػراع ارتقل ػدي  ػ ف اربػرؽ اإلتػبم   رتوضل تلؾ ارت اتات

    يانت تتح ف ارفرص ارت   تـ ف يػا ارقضػاء علػم و ، فارب وا األور      ا اردل و وأور 

                                                 
، ف  مقا ؿ ذرػؾ   او علم ارت طرأ علم أور  رـ تيف  ادرأ ياعلم اررغـ مف  وأ ارمان ا ف  و تيا إم أن *

 عف اموضاع ارت ات   غ ر ارمتتقرأ ف  داخليا ، فضبً  أف فرنتا يانت ت ان  مف وطاأ اريز م 
 فرنتا حفاظ ف  ارتدخؿ، أما  ر طان ا مف جان يا فقد ات  ت ت ات  د  ق    دـ 

  . ، حتم م تمنل روت ا  وأ مضاف  ريا علم ارتوازف اردور  اً 



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

 
 

 
177 

ج ػػؿ ارتوجيػػات ارت اتػػ   رقػػادتيـ متطا قػػ  مػػع تلػػؾ ارتوجيػػات  و،  امتػػبـ وارمتػػلموف
ريـ وىذا ما   ن  أف ارمتار  اربر    ،  (331، 3134،   ون ن)نوار  وارنزعات ار ام 

 يػػا ت ػػد متػػار  غر  ػػ  ألنيػػا ع ػػرت ويمػػا  ارت طػػتمػػف ح ػػث ارظػػروؼ وارمظػػاىر ارتػػ  
    ف  ا تتاـ امبؾ اردور  ار ثمان   ورـ  يػف ارتنػافس ارػذي و توضل عف ارمطامع امور 

( )ارمقرحػػػ ، 15-13، ص3356حػػػدث  ػػػ ف تلػػػؾ ارػػػدوؿ ام ت   ػػػر عػػػف ذرػػػؾ ) ػػػراوف، 
  ػ  اري ػرى اتػتغبؿ يػؿ مػا  ػؤدي إرػم و وعل و حاورت اردوؿ األور  ، (341، ص3335

طػػػو ر ُعػػػد  ت، و  امتػػػترات ج   ف يػػػاأىػػػدافيا فػػػو ض اردورػػػ  ار ثمان ػػػ  واضػػػ افيا رتحق ػػػؽ ت
دفػػع وا  يػػاـ و ،  وارتػػدخؿ فػػ  بػػؤونيا ارداخل ػػ اردورػػ  ار ثمان ػػ   عب اتيػػا ارد لوماتػػ   مػػع

 (Price, 1961, P.70-71) ىاإرم ارتمرد وارثورأ ضػديا اض   رخارب وا امورو    ار
عػزز مػف ضػا ق  ار ثمػان  ف فػ  امػايف تواجػدىـ و م، فضػًب عػف  ذرػؾمظيرًا  ارزًا فػ  ، 

   ػػػػ و  ا لػػػػو ارتطػػػػور ارمتػػػػتمر رلػػػػدوؿ األور ف مػػػػا ذرػػػػؾ اتػػػػتمرار ضػػػػ ؼ اردورػػػػ  ار ثمان ػػػػ  
(Jovanovitch, 1863, P.33)  ،(13، 83، ص3134)ار د ري. 

ورمػػػا تػػػ ؽ  ميػػػف امتػػػتنتاج أف ىنػػػاؾ عوامػػػؿ يث ػػػرأ تػػػداخلت فػػػ    ػػػاـ ارحػػػرا 
وزًا مػػػف ح ػػػث توظ فػػػو مػػػف   ػػػؿ ارػػػروس أتػػػ ا يا وعػػػد ار امػػػؿ ارػػػد ن  األيثػػػر  ػػػر  وتحد ػػػد

أف ارتنػػػافس ارػػػذي نتػػػجت أخػػػرى ، ف مػػػا أبػػػارت مدػػػادر  تحد ػػػدًا مبػػػ اؿ تلػػػؾ ارحػػػرا
 تتاـ ممتليات اردورػ  ار ثمان ػ  وارحدػوؿ علػم ارموا ػع امم راطور   ارروت   مخ وطو 

 ػذرؾ  ارػذي م  ميػف فدػلو عػف   اميػا  تاتػواأل يثر تاث راً ار امؿ األ ياامتترات ج   ف 
رحػػرا يػػاف  جػػا أف تحػػدث، األمػػر ارػػذي حػػدث ووظػػؼ  د ػػ  عنػػدما حدػػؿ ارنػػزاع  ػػ ف 

 مػفرى اف ارين تت ف امرثوذيت   وارياثور ي   رتحد د أ يـ أحؽ  حرات  وحما ػ  ارػ  ض 
، إم أف أىم تػو  ارتافػو( ارنزاع )ودؼ  ارذي، و  اممايف ارمقدت  ارمت ح   ف  فلتط ف

توضػػػحت فػػػ  توضػػػ ل ارت اضػػػد ارقػػػوي ارػػػذي يػػػاف  قػػػوـ  ػػػو ارق دػػػر ارروتػػػ  رلمطارػػػا 
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، وارػػذي  ا لػػو مػػا يانػػت تػػدع   ػػو فرنتػػا  مػػا  ؤ ػػد ادعػػاءات ارياثور ػػؾ فػػ   امرثوذيتػػ  
، و  دو أف ارحيوم  ار ثمان   رـ تيف علم  (333، ص3363اممايف ارمقدت  )ف بر، 

رد ػػػ  فػػػ  وضػػػع حػػػد رتلػػػؾ ارتوجيػػػات ومػػػدى ارت اطيػػػا  ارت اتػػػات  ػػػدر مػػػف ارمتػػػؤور   وا
وضػػػع تتػػػو   عػػػاـ  امػػػت اردورػػػ  ار ثمان ػػػ   ، إذ    ػػػ  ارجد ػػػدأ م تتػػػاـ ممتلياتيػػػاو امور 

م تتناتػػا مػػع تلػػؾ ارتطػػورات ونتائجيػػا  ػػرزت ف يػػا اممت ػػازات رلجانػػا ارفرنتػػ   3583
راء وارتػرداا ذاررئ تػ  رينتػ   ار ػعف طر ؽ تتل ميـ ارمفات ل ارثبث  ارخاد   ػام واا 

 اريائف تحت ارين ت  )ارميد( ف    ت رحـ مما أدى إرم اتت اء ارق در ارروتػ  وبػ  و
  ػػد نفتػػو  مثا ػػ  ارممثػػؿ ، تػػ ما أف األخ ػػر يػػاف  تػػو تجػػاه تلػػؾ ارت اتػػاتظ، وأثػػارأ حف 

رق دػر وعزز مف ذرؾ اردراع اربخد  ارذي يػاف  ينػو ا ، رلطائف  امرثوذيت  األوؿ 
ارذي ياف   مؿ  اتػتمرار علػم ا قػاء تلػؾ  ارروت  ربم راطور ارفرنت  )نا ل وف ارثارث(

)ف بػػر،  اموضػػاع ويمػػا ىػػ  رت ز ػػز ميانػػ  فرنتػػا فػػ  ارتػػ طرأ علػػم اممػػايف ارمقدتػػ 
 ، (435، 3111) ػػػػػػػروف،  (333، ص3358( )دػػػػػػػارل ونخػػػػػػػروف، 333، ص3363

ي يػػػاف  يمػػػو ار قػػػاء ميا ػػػًا ذرروتػػػ  ارػػػوىػػػو مػػػا مثػػػؿ فػػػ  ارو ػػػت نفتػػػو اتػػػاءأ رلق دػػػر ا
، وأف تزا د ارنفوذ ارفرنت  ف  اردور  ار ثمان   وفػ   ومرىوا ارجانا مف   ؿ ار ثمان  ف

األمػر ارػذي م  ،   ػد اتػناد وتا  ػد رلنزاعػات ارثور ػ  ارتحرر ػ  فػ  ارمان ػا وا طار ػا  او أور 
 .(311، ص3134)نوار ون ن ،  رمدارحيا ارخاد  ط قاً توافؽ عل و روت ا 

و ذير أف فرنتا حاورت مف جان يػا  تػ ا  ػروز ارخػبؼ ارػد ن  حػوؿ اممػايف 
، فطل ػػت فػػ  و تيػػا مػػف  مػػع ارػػروست ػػع ارػػ  ض مػػف ارمرونػػ  فػػ  ت اتػػتيا ارمقدتػػ  أف ت

 اردور  ار ثمان   منل رجاؿ ارد ف امرثوذيس ار  ض مػف اممت ػازات فػ  ينػائس اوربػل ـ
ت   رلنظر فػ  عقػد رجنػ  رحتػـ أو وضػع ارحلػوؿ ارمناتػ   اتدلت  ارحيوم  اررو يما ، 

 ػػد انتيػػت تػػراءى رلجم ػػع اف ارخبفػػات ، حتػػم  روتػػ ا  ػػذرؾ ق لػػت، ف رألمػػايف ارمقدتػػ 
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 رت ارػػػذي عػػػرؼ  اتػػػـ دػػػ ا رػػػو س  ونػػػاإم أف تن،  (66، ص3134 تػػػبـ )يامػػػؿ، 
ارروت  ياف  ، فارق در ارتلط  ف  فرنتا ما حاؿ دوف ذرؾرأس لم ع (نا ل وف ارثارث)

، وأف  د ار ػػػدو األرػػػد رروتػػػ ا ػػػ نظػػػر إرػػػم امم راطػػػور ارجد ػػػد رفرنتػػػا  انػػػو تػػػل ؿ ر  ػػػت  
، وعل ػػػو رػػػـ   تػػػرؼ ارق دػػػر ارروتػػػ    ضػػػ  رمػػػا  فيػػػر  ػػػو ارػػػروسات اتػػػتو  ػػػد تيػػػوف من

 دػػل  إرػػم ملػػوؾ  ت، وودػػفو  انػػو دخ ػػؿ وم  مػػ  ػػامم راطور ارفرنتػػ  اعترافػػًا دػػر حاً 
، فيظػـ اتػاءأ ارق دػر   نفتػو وارتي ػر زازامم راطور ارفرنت   امعت ، ف ما  ا ل   او أور 

ارػػذي  ػػرز فػػ  ارخػػبؼ وىػػو ،  ارروتػػ  رػػو وانتظػػر ارفردػػ  ربنتقػػاـ رنفتػػو ورفػػع ى  تػػو
، وأف  ، فقػػػرر اتػػػتغبريا ريتػػػا اوتػػػاط ارياثور ي ػػػ  ارم ارضػػػ  اممػػػايف ارمقدتػػػ  حػػػوؿ

ـ  يػػف أ ػػؿ مػػف نػػا ل وف ارثارػػث مػػ ًب ، و  ػػدو أف ارق دػػر ارروتػػ  رػػ اضػػطره ذرػػؾ رلحػػرا
 . (66، ص3134يامؿ، ) رلحرا اً واتت داد

رضػػػاء علػػم ارػػػرغـ مػػػا  امػػت  ػػػو اردورػػػ  ار ثمان ػػ  مػػػف جيػػػود إلمقا ػػؿ ذرػػػؾ أنػػػو 
، إذ فػ  ارو ػت   فقػراء اردورت ف رـ تيف متوانأف ارمقدت  ام مايف األ ض   ارطرف ف ف  

 يػانوف األوؿدرتو اردورػ  ار ثمان ػ  فػ  اواخػر وافقت روت ا علم ارفرمػاف ارػذي ادػارذي 
، وتوضػػػل ذرػػؾ أ ضػػػًا فػػ  مطارػػػا  ، فػػاف فرنتػػا احتجػػػت مػػف جان يػػػا علػػم ذرػػؾ3583

، إذ اتػػتمرت فرنتػػا فػػ  احتجاجيػػا رمػػا مػػنل مػػف حقػػوؽ  ارػػدورت ف مػػف ارجانػػا ار ثمػػان 
فػػػو ، يمػػػا  ػػػاـ ارجانػػػا ارروتػػػ   ارطلػػػا مػػػف ار ػػػاا ار ػػػار  ارغػػػاء اعترا رلجانػػػا ارروتػػػ 

 اتتمرار منل ارحقوؽ ارت  منحت رفرنتا تا قًا  ت ا اخبريا  ارحقوؽ ارروت   ف  تلؾ 
فػػ  ار ثمان ػػ   محػػاومت اردورػػ ممػػا أفبػػؿ ،  (314-311ارمنػػاطؽ )عمػػر ونخػػروف، ص

، وأف األمػر  ت لػؽ  ت مطارػا ارق دػر ارروتػ  تػدخًب فػ  بػؤونيا ارداخل ػ عػد  و ،  ذرػؾ
،  لط  ارتػػلطاف ار ثمػػان  وحر تػػو ارمطلقػػ  فػػ  حيػػـ رعا ػػاه تػػ ادأ اردورػػ  ار ثمان ػػ  وتػػ



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

 
 

 
177 

  ػارقوأ، وار مػؿ علػم انتػزاع تلػؾ ارحقػوؽ  غضا ارق دػر ارروتػ وياف مف نتائ  ذرؾ 

 ( .314-311)عمر ونخروف، ص

حػػؿ ارمبػػيبت ارمت لقػػ   اممػػايف ارمقدتػػ   فػػ تحتػػنًا  3581بػػيد مطلػػع عػػاـ 
، فطموحػات ارق دػر   ػع ارحػاؿ أفػرز غ ػر ذرػؾ، إم أف وا  ػ ف روتػ ا واردورػ  ار ثمان ػ 

ارروت  يانت أ  د مف ذرؾ إذ رـ تيػف  ضػ   اممػايف ارمقدتػ  ام وتػ ل  رلودػوؿ إرػم 
أدى ذرػؾ إرػم تقتػ ميا ممػا دف ػو إرػم فػتل ذرػػؾ ، حتػم وأف  أىدافػو فػ  اردورػ  ار ثمان ػ 

، ثػػـ  ار ثمان ػػ اروتػػ ل  اميثػػر نجاحػػًا رلتػػدخؿ فػػ  بػػؤوف اردورػػ   ونػػوارملػػؼ مػػف جد ػػد ي
  ػػػدـ  ػػػدرأ امخ ػػػرأ فػػػ  حػػػؿ ارمبػػػيبت ذات ار ب ػػػ   ارقػػػارأ ارق ػػػاـ  ػػػاختبؽ ارت ر ػػػرات 

 . (335، ص3134    )ار د ري، و امور 

ورتنف ذ تلؾ ارت ات   اـ  ارتاؿ م  وث رف ػع ارمتػتوى إرػم اردورػ  ار ثمان ػ  فػ  
  رج ف تش و ػػػػػػد تػػػػػػـ اخت ػػػػػػار اريتػػػػػػندر تػػػػػػ 3581ارتاتػػػػػػع عبػػػػػػر مػػػػػػف بػػػػػػير نذار عػػػػػػاـ 

Alkeksander Sergerevich Menshikovبػػيوؼ تمن
* ،(Encyclopedia 

American, Vol.18, P.636) ،   رغػػػػرض ارت ػػػػاوف مػػػػع حيومػػػػ  ار ػػػػاا ار ػػػػار
، ويػػػػاف رتلػػػػؾ ارز ػػػػارأ دػػػػداىا رػػػػدى   خدػػػػوص حقػػػػوؽ امرثػػػػوذيس ارد ن ػػػػ  وامت ازاتيػػػػا

مػػا  ضػػمره ارق دػػر ارروتػػ  تبػػ ر  ػػارقلؽ ر اأخػػذتوأف اختلفػػت موا فيمػػا  ر طان ػػا وفرنتػػا 
، أمػػا فرنتػػا فقػػػد  ، فار ر طػػان وف ايػػػدوا عػػدـ وجػػود نوا ػػا ضػػػد ارػػروس ريل يمػػا مػػف نوا ػػا

رتاؿ امتطوؿ ارفرنت  إرػم ، إذ  اـ امم راطور ارفرنت    يانت علم ار يس مف ذرؾ 
رػروس ، وأ ػدى  لقػو  احتمػاؿ اتفػاؽ  ر طان ػا مػع ا أحد ارجزر ارقر    مف ارم اه ار ثمان  

                                                 
، تقلػد فػ  ارمنادػا ار تػير   حتػم ودػؿ  ائػدًا رلج ػوش ارروتػ    (3516-3656ضا ط روت  ) *

، وياف أوؿ اعمارو مع ارق در ارروت  ابترايو ف  ارحرا ضد 3588ف  حرا ارقـر رغا   عاـ 
عػػاـ ارتػػ  حػػدثت فػػ  رحػػرا فػػ  ادور و ػػاـ  ػػ،  قػػد عمػػؿ حايمػػًا علػػم فلنػػداف، 3533نػػا ل وف عػػاـ 

3511 . 
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، ورتاي ػد ت اتػتو  ارمتار  اربػر    مػف دوف علمػو تـ موضوعحار ثمان   رـ اردور   رتقت
،  اح  تدخؿ روت ا وارنمتػا  توتػ ع حػدودىا فػ  ممتليػات اردورػ  ار ثمان ػ مأيد عدـ ارت

-318، ص3131)حتػػػف،  ، فػػػاف تػػػدخؿ فرنتػػػا   ػػػد أمػػػرًا محتػػػوماً  ومتػػػم حػػػدث ذرػػػؾ
313) . 

 ، ممػا دفػع ، رػـ تحقػؽ أغراضػياتقػدـ  يػا منتبػيوؼ  تػ رال أف ارمطارػا وارراج
لمطار ػ   ػارحقوؽ م  وثػو رارضغط علم ارحيوم  ار ثمان   عػف طر ػؽ  ارق در ارروت  

و  ػدو اف مػا  دمتػو ارحيومػػ  ،  د ػد مػدأ  دػ رأ رػذرؾحمػف دوف   ػد أو بػرط وت ارروتػ  
مما ايػد علػم مقػدار يا رـ  قتنع   ار ثمان   رلق در ارروت   خدوص اممايف ارمقدت 

  ػػ  و مدػػارل ارػػدوؿ امور مػػف دوف ارنظػػر إرػػم فػػ  اردورػػ  ار ثمان ػػ  ارتوتػػ    طموحاتػػو 
ويانػػػػت ،  (384-381، ص3353حتػػػػوف، ( )315، ص3335)ارتير تػػػػ ،  األخػػػػرى

، 3581  ػاـ حػرا ارقػػـر فػ  ارثارػث مػف نذار عػػاـ  تلػؾ ارمظػاىر اربػرارأ ارتػػ  أدت إرػم
، وارتػ  ابػتريت    ػ و رتطورات ارت ات   علم د  د ارقػارأ امور رت دأ مرحل  جد دأ مف ا

، عنػدما   طار ا محقًا( إرم جانا اردورػ  ار ثمان ػ إ يا  ر طان ا وفرنتا ومملي  ترد ن ا )
ضػ ؼ اردورػ  ار ثمان ػ  وعػدـ  ػدرتيا اردػمود امػاـ امطمػاع ارروتػ   فػ  تحق ػؽ  واادري

 بػػ و جز ػػرأ ارقػػـر تػػ ما،   يا وارمضػػائؽ ارميمػػ اىػػدافيا  ارتػػ طرأ علػػم اريث ػػر مػػف اراضػػ
، وارتػػ  انتيػػت  (311-311، ص3358)دػػارل ونخػػروف،  (43، ص3131)ز ػػداف، 

 3581 يز مػػػ  روتػػػ ا وارتو  ػػػع علػػػم   ػػػوؿ م اىػػػدأ  ػػػار س فػػػ  ارثبثػػػ ف مػػػف نذار عػػػاـ 
ارتػػػ  جػػػاءت  نودىػػػا )موادىػػػا(  ، (313-338، ص3134)ار ػػػد ري،  و نودىػػػا  اريامػػػؿ

،  فػ  اوضػاعيا ارداخل ػ  اروتػ   تػدخؿارتماح حما   اردور  ار ثمان   وعدـ لم ت   ر ع
مػػػع مػػػنل امرثػػػوذيس ارحقػػػوؽ ارد ن ػػػ  وعػػػدـ ارمتػػػاس  ارمدػػػارل ام تدػػػاد   وارت اتػػػ   

رنبػػػوا ارحػػػروا ارتػػػ  م  ػػػد اف  رجم ػػػع امطػػػراؼ وا قػػػاء اموضػػػاع علػػػم مػػػا ىػػػ  من ػػػاً 
 .  لذات ار ب   ف  تلؾ ارمرح     واردوؿو تقوض اموضاع ف  اردوؿ امور 
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 المبحث الثاني

 م3581-3581 رية النمساوية من قيام حرب القرمموقف االمبراطو 

 ما اطلػؽ عل ػو  ػروز ارمتػار  ارد ن ػ   اً رت طمأد ل واضحًا اف   اـ حرا ارقـر 
 ارتػػ  منحتيػػا اردورػػ  ار ثمان ػػ  إرػػم فرنتػػا وروتػػ ا واتتػػاع ارخبفػػات )اممت ػػازات ارد ن ػػ (

، ثـ توظ ؼ ذرؾ  حوؿ ارموضوع مف ح ث أرجح   دور  علم أخرى ف  تلؾ اممت ازات
، وتػػرعاف مػػا تطػػورت تلػػؾ ارمظػػاىر رتحق ػػؽ ارمدػػارل واألىػػداؼ ارخادػػ  رتلػػؾ ارػػدوؿ 

ارحق ق ػ   مقادػدار، واف اختلفت دػ   ارودػوؿ ارػم  ذرؾدور   رتحق ؽ خاد  و و رغ   
وؿ ذات ار ب    ارموضوع ارت طػت  م اىػدات اردت ما أف .  اويٌؿ و حتا وجي  نظرى

د لوماتػػػ   مػػػع اردورػػػ  ار ثمان ػػػ  ممػػػا منحيػػػا حػػػؽ ارتػػػدخؿ فػػػ  اربػػػؤوف ارداخل ػػػ  رلدورػػػ  
 ,Reeve)مينتيا مف تحو ؿ اممت ازات ارت  تلؾ ار ثمان    نحٍو أو  آخر  ت ا ط     

1887, P.10)   علػػم  ػػروز مدػػارل دورػػنت جػػ  ارػػم دػػراع ت اتػػ  تلػػؾ ارت اتػػات  
وامىداؼ وعزز مف ذرؾ ارض ؼ ارذي  دأ  ظير علم اختبؼ ارمدارل  ت ا أخرى  

 مثا ػػ  األداأ رتحق ػػؽ وارػػذي أدػػ ل  (Gewehr, 1932, P.10-12)اردورػػ  ار ثمان ػػ  
نظػرًا رمػا أدػ حت مدارل تلؾ اردوؿ ف  ارمناطؽ ارميم  مف ممتليات اردور  ار ثمان ػ  

، ومػع ذرػؾ  ومحاور  ارت طرأ عل يػا يا وتترات ج   ردورتبيلو تلؾ ارمناطؽ مف أىم   ج
موا ػػؼ واتجاىػػات ارػػدوؿ مػػف   ػػاـ تلػػؾ ارحػػرا   ػػ  رتحد ػػد و اختلفػػت وجيػػات ارنظػػر امور 

 ، واتجاىاتيػػا موا ػػؼ تلػػؾ ارػػدوؿاألمػػر ارػػذي توضػػل فػػ  مػػف ح ػػث ارتا  ػػد أو ارم ارضػػ  
عػػف  اف مػػف جيػػ  فضػػبً وعػػد ت امم راطور ػػ  ارنمتػػاو   ذات ارمطػػامع فػػ  منطقػػ  ار لقػػ

 منػذ  ػدا تيا  ارمػد وارجػزر  تػ ا يثػرأ ط     عب تيا مع اردور  ار ثمان   وارت  اتدػفت
ارتػػ  رػػـ تتو ػػؼ ام دورت ف وارمدػػارل ارمبػػتري   ػػ ف ارػارتػػ  حػػدثت اردػراعات وارحػػروا 

، 3333)ار  يل ،  (Stavranos, 1958, P.175-176)مع مطلع ارقرف ارثامف عبر 
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ار قػػػد امخ ػػػر مػػػف ارقػػػرف نفتػػػو رل ب ػػػات مػػػع ام حتػػػف تاربػػػيد تورػػػـ ( 333-331ص
ممػا ان يػس علػم ارمو ػؼ ارنمتػاوي .  (81، ص3134)ار ػد ري،  *ار ثمان   ارنمتاو  

وحدد ط     تحريو تجاه اردور  ار ثمان   وامم راطور ػ  ارنمتػاو   وتطػورات حػرا ارقػـر 
علم  ت ا تاث رىا ف  منطق  ار لقاف  تت ارض مع ارمدارل ارنمتاو   ت ماارت  أخذت 

ارمنػػاطؽ عػػف  فضػػبً تجارتيػػا مػػع ام ػػار ـ ار ثمان ػػ  ارتػػ  ت ػػد ارمجػػاؿ ارح ػػوي رتجارتيػػا 
 ارتػ ط  ط   ػ  ارتيد ػدات ارنمتػاويارمو ػؼ ، وىػذا   نػ  اف  ارمطل  علم ار حر امتػود

ف ارػػػدوؿ أيثػػر مػػػف غ رىػػػا مػػػوخبػػػ تيا مػػػف تػػػ طرأ األخ ػػرأ علػػػم تلػػػؾ ارمنػػػاطؽ ارروتػػ   
، ومع ذرؾ ف ف مو ؼ امخ رأ يبؼ عف عمػؽ ارخبفػات واخػتبؼ ارمدػارل     و امور 

يانػػت  ارنتػػ   ريػػـ تلػػؾ ارحػػرا وتػػ ل  متػػت ادأ  فارفرنتػػ وف مػػثبً   ػػ  و  ػػ ف ارػػدوؿ امور 
( 118، ص3115)طقػػػوش،  (311-318، ص3134)نػػػوار ون نػػػ ،  *نفػػػوذىـ ارقػػػد ـ

،  لػػؼ  ط   تػػو عػػف مو ػػؼ  ر طان ػػا و روتػػ اوارػػذي اخت . (333، ص3134)ار ػػد ري، 
،  ف ػػروز روتػػ ا  ارنتػػ   ر ر طان ػػا عػػد  مزاحمػػ  ريػػا فػػ  منػػاطؽ نفوذىػػا )ار حػػر ارمتوتػػط

،  بد فارس( مما فرض عل يا ارمحافظ  علم تبم  امم راطور   ار ثمان   ومنع  اريند
، ورقلػػػ   توتػػػطوتحد ػػػدًا فػػػ  منطقػػػ  ار حػػػر ارمروتػػػ ا مػػػف ارودػػػوؿ ارػػػم منػػػاطؽ نفوذىػػػا 

إزاء رػـ تتخػذ مو فػا دػر حا  فانيػاارمدارل ار روت   فػ  امم راطور ػ  ار ثمان ػ  وار لقػاف 
اف ار روتػػػ وف يػػػانوا منقتػػػم ف فػػػ  مػػػو فيـ مػػػف تػػػ ما ،  اتخػػػاذ  ػػػرار مػػػاتلػػػؾ ارحػػػرا أو 

                                                 
روتػػ ا وارنمتػػا نفتػػيا  ارقضػػ   ار ورند ػػ  و  ػػاـ امخ ػػرأ  ػػارو وؼ  رتػػ ط ذرػػؾ  تػػ ا انبػػغاؿ روتػػ ا و ا *

تػ ما فػ  منطقػ  -ضد تيد دات ارثورأ ارفرنتػ   وافيارىػا ارتػ  أخػذت تث ػر ارقوم ػات ارتا  ػ  رلنمتػا
 ار لقاف ضد امم راطور   ارنمتاو  .

ارمػا أنػو تػ  و ورػو ظاىر ػًا ارتػ طرأ علػم اممػايف ياف نا ل وف  ب ر أنو طرؼ رئ ت  فػ  ارحػرا ط *
خػراج ، يمػا أنػو رأى أف ارحػرا وتػ ل  إل  ارمقدت  يوف حيمو   تمد علم تا  ػد ارحػزا اريػاثور ي

فرنتػػػا مػػػف عزرتيػػػا ارتػػػ  فرضػػػتيا عل يػػػا اتفا  ػػػ  ف  نػػػا وارتػػػ  اج ػػػرت فرنتػػػا ام ت ػػػاد عػػػف حػػػدودىا 
 ارط      ونفوذىا ارقد ـ.
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، فار  ض رأى مف امفضؿ اتخاذ مو ػؼ مناتػا ت  ػًا رلمدػارل ارنمتػاو   علػم  ارحرا
ر دوؿ أرمان ػػ  وىػػػو ارػػرأي ارػػذي مثلػػو ارملػػػؾ واموتػػاط ارمحافظػػ  وارطػػػرؼ اعت ارىػػا أي ػػ

ارثان  أيد علم مناوئ  ارنمتا حتم تتتط ع  روتػ ا ىػ  ار ػد ؿ ردػدارأ اردورػ  امرمان ػ  
مف  متتق ًب واررأي اآلخر ا ترا نوعا ما مف اررأ  ف ارتا ق ف وأيد اف ارنمتا تقؼ عائقاً 

ارتزمػت ارح ػاد فػ  يػا نف ، ومع ذرؾ  أرمان ا  ق ادأ  روت اد دوف تحق ؽ أىدافيـ ف  توح 
 .( 311، ص3134 ،  )نوار ون نتلؾ ارحرا 

اضػػػطراا رغ تيػػػا    ػػػدـ وي نجػػػد اف ذرػػػؾ ارتػػػ ط ارنمتػػػا ػػػاررجوع ارػػػم ارمو ػػػؼ و 
عػػدـ مػػنل ارفردػػػ  رروتػػ ا  ػػاختبؽ ارحجػػ  رخلػػؽ ارمبػػػيبت و ،  اموضػػاع فػػ  ار لقػػاف
 ػ ف ارػدوؿ ذات ار ب ػ    قػد مػؤتمر مبػترؾ ،  لػؾ ارمنطقػ ا فػ  تيرلحفاظ علم مدػارح

 ر طان ػػػا وفرنتػػػا إرػػػم تقػػد ـ طلػػػا إرػػػم ارنمتػػػا فػػػ  ارتاتػػػع مػػػف تمػػػوز يػػػؿ مػػػف مػػا دفػػػع م
 ػػ ف  ارمواضػػ ع ار ارقػػ   ػػاـ حػػرا أو رغػػرض حػػؿ رتجنػػا مػػف ارػػدورت ف  محاورػػ  3581

   ارحػػػرا و حضػػػور  ػػػ  فػػػو رتجنػػػا دخػػػوؿ ارقػػػارأ امور و ؽ ارد لوماتػػػ   ائ ػػػارطر ارػػػدورت ف 
، وتػػػـ افتتػػػاح ارمػػػؤتمر فػػػ  ارثارػػػث  ، و ػػػد وافقػػػت ارنمتػػػا علػػػم ذرػػػؾ ارػػػدوؿ ذات ار ب ػػػ 

، وارػػذي أتػػفر علػػم تقػػد ـ فرنتػػا مقترحػػًا ارػػـز اردورػػ   وار بػػر ف مػػف اربػػير وارتػػن  نفتػػيا
امحتفػاظ  حقػو يـ ارد ن ػ  أ ضػًا مػع  ارد ن   ارخاد   األرثوذيسار ثمان    منل ارحقوؽ 

وجػػاء فػػ  أتػػ اا ،  ، إم أف ارجانػػا ار ثمػػان  رفػػض ذرػػؾ روتػػ ا م ذرػػؾوافقػػت علػػ و ػػد
، وىػػػو    ػػػؿ عرضػػػو علػػػم ار ػػػاا ار ػػػار   ارروتػػػارجانػػػا  ػػػدـ إرػػػم ذرػػػؾ يػػػوف ارمقتػػػرح 

فقراتػو األمػر ارػذي  ػد تتػتغلو روتػ ا مػف   ض ارػ، وغمػوض  ارطرؼ األتات  فػ  ذرػؾ
( 61، ص3134)يامػػؿ،    ارػػدانوامػػارتإلحػػتبؿ ارروتػػ  ، وعػػدـ تطر ػػو رب متػػتق بً 

  ارت ادأ ار ثمان  .اإلخبؿ ،  م نم  (316-311، ص3335)ع د ار ز ز، 
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ارتطػورات حػرج مػف تلػؾ ارو    و دػ ار وي أد ل مػفارنمتاارمو ؼ أف و ارراجل 
  اروح ػدأ ف   رارأ نفتيا رـ تيف راغ   فػ  م ارضػ  روتػ ا يونيػا اردورػت ما انيا يانت 
ذات ارطػا ع مبػيبت ارزمػات و األإرػم  ضر  ػعنػدما يانػت تت متاعداتارت   دمت ريا ار

، وأنيػا يانػت تػدرؾ مػدى  ػدرأ ارػروس علػم اثػارأ ار ندػر ارتػبف  فػ   داخل  وغ رىػاار
اف اعتداء روت ا علػم اردورػ  ار ثمان ػ   قا لو ف  ذرؾ ،  ارداخؿ ضد ارحيوم  ارنمتاو  

( 51، ص3134)يامؿ،  *واضلو نحو ما  حمؿ ف  جوان و ارمخارف  رمدلح  ارنمتا 
، فػػػاف  متػػػاعدتيا إرػػػم روتػػػ اوفػػػ  حارػػػ  اتػػػتمرارىا فػػػ   ، (333، ص3363)ف بػػػر، 

وعل ػػو ظلػػت ،  ا ارقػػدرأ علػػم أثػػارأ إ طار ػػا وارمجػػر و ورون ػػا ضػػدىامػػ ر طان ػػا وفرنتػػا ري
واربػػ ء اروح ػػد ارػػذي اتفػػؽ عل ػػو فػػ   ، مضػػطر   فػػ  ت اتػػتيا ارنمتػػا حػػائرأ فػػ  أمرىػػا

،  اف م تج ؿ مف احتبؿ اردانوا إعػبف حػرا  ػؿ  ا ارطلا مف اردور  ار ثمان  مو في
ارتػػ  أ ػػداىا ارقػػوأ مػػع ذرػػؾ فػػ ف ، و  رػػم تتػػو   تػػل م  رػػذرؾإرحػػ ف ارتودػػؿ حارػػ  مؤ تػػ  
)يامػؿ، مجا ي  ارروس ما منحيا نوعًا مف ارقوأ فػ  مػو فيـ علم وتدم ميـ ار ثمان  ف 

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

، ح ػػث ىاجمػػت ارقػػوات ار ثمان ػػ   ق ػػادأ عمػػر  ابػػا  ائػػد ارقػػوات ار ثمان ػػ   3581األوؿ 
دػػرارىـ علػػم  تػػ ا إارمرا طػػ  علػػم نيػػر ارػػدانوا ارقػػوات ارروتػػ   فػػ  وم تػػ  ارػػدانوا 

،  تػ ا ت نػت ارق دػػر ارروتػ  ن قػػوم األوؿ  مطػار يـ وعػدـ اتػػت دادىـ رق ػوؿ ارتفػػاوض
وعػزز مػف ذرػؾ تحق ػؽ ار ثمػان  ف امنتدػارات ارتػ  حققيػا ار ثمػان  ف فػ  أيثػر مػف مػرأ 

واخر بػير تبػر ف ارثػان  مػف ارتػن  نفتػيا)عمر، أف  انتدارات علم ارج وش ارروت   
ار اعػػػػػث و ػػػػػذرؾ ُ  ػػػػػد ،  (Temparley, 1964, P.50-51( )315، ص3335

                                                 
، ويانػت متػتمرأ 3543ف  ارقضاء علم ارثورأ ارمجر   ارت  أث رت ضد ارنمتػا عػاـ اتيمت روت ا  *

 ف  متاعدأ ارنمتا رمنع زعزعت أمنيا ارداخل  ارت  يانت تحدث ضدىا ف  ارداخؿ.
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حػػرا ارتػ ا ارحق قػ  رق ػاـ اربخدػ  رػدى امم راطػور ارروتػ  واىدافػو غ ػر ارواضػح  
 جػػزىـ عػػف مجػػاراأ ارجػػ ش ر،  مػػارت ف أعػػبهارػػروس مػػف اإل مػػع ذرػػؾ فقػػد انتػػحاو ارقػػـر 

ر ارم لنػ  غ ػ  ػ  و ارحرا أفدل عػف أىػداؼ ارػدوؿ األور   اـ ، ت ما أف  ار ثمان  ارقوي
وعل ػػو أدػػ ل ارمو ػػؼ ،  ممػػا أو ػػع روتػػ ا فػػ  ارمػػازؽ ارػػذي رػػـ  يػػف فػػ  حتػػا اتياتػػا قًا 

وضػػع ىػػ  فػػ  ، و  مػػع ارقػػوى ارغر  ػػ ارنمتػػاوي مػػف ارمميػػف تغ  ػػره مػػف ح ػػث تحارفاتيػػا 
ارت ات   مما  د تتاثر  و  تغ  ر األنظم ت ن   مف ح ث أىدافيا ممطماف يوف ارحرا 
ممػا ج ليػا م يانت ارحرا تجاًم  ػ ف ارطػرف ف ،  (333ا ؽ، ص)تا لور، ارمددر ارت

، ريػػػف تػػػرعاف مػػػا  نتػػػائ  حاتػػػم  تػػػوءًا رلدورػػػ  ار ثمان ػػػ  أـ ارػػػروستحق ػػػؽ تتػػػفر عػػػف 
تمينػػػت ارقػػػوات ارروتػػػ   عػػػف طر ػػػؽ ارػػػ  ض مػػػف  واتيػػػا ار حر ػػػ  ارمتواجػػػدأ فػػػ  ار حػػػر 

( اروا ػع Sinop)تػ نوا األتود  ػاريجـو علػم األتػطوؿ ار ثمػان  وامبػت اؾ فػ  م نػاء 
، ممػا ارحػؽ  بماؿ اردور  ار ثمان   ف  ارثبث ف مف بير تبر ف ارثان  مف ارتن  نفتػيا

  ػػ  و األور و تػػ ا ذرػػؾ  امػػت ارقػػوات ،   ار ثمػػان  ف ختػػائر ي  ػػرأ فػػ  األرواح وارم ػػدات
األمػػر ارػػذي  تطلػػا ارحػػرا دفاعػػًا علػػم مدػػارحيا  ارتػػدخؿ فػػ  تلػػؾ ) ر طان ػػا وفرنتػػا( 

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

فػػرض ى منتيػػا علػػم ار حػػر   نػػ   ادريػػت أف اتػػتمرار امنتدػػارات ارروتػػ  نتػػائ  يونيػػا 
رحاؽ ،  امتود  مػا تقػوـ  ػو ت علم ارفػور  ارتند ػد فقامارضرر  مدارحيا ف  اردانوا وا 
جيػػػػػد  ، وعػػػػدـ  ػػػػذؿ أي امتفا  ػػػػات ارم رمػػػػ  م يػػػػػا   رغػػػػاءىػػػػددت ارػػػػػروس يمػػػػا روتػػػػ ا 

 ,Holborn, 1969) اردورػػ  ار ثمان ػػ  ضػػدد لوماتػػ  ريػػا طارمػػا اتػػتمرت فػػ  حر يػػا 

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

، وتقر ػو مػف اروحػدات ار تػير   ارروتػ    نحػٍو  ددرت رو مف ار اا ار ػار  ابا  ارت ل مات ارت  
 . ي  ر  ت ا عدـ اررؤ   وعدـ تقد ره رلمو ؼ  نحو د  ؽ ورما  د  حدؿ
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P.129-130)  ، تلػؾ إل قػاؼ محاور  منيا  ارمدارل ارنمتاو   و وارراجل اف ذرؾ ارت ط
 تخػػذ فػػ  األ ػػرا إرػػم ارمو ػػؼ ارح ػػادي ارػػذي  جػػا أف ، و ػػد  يػػوف   حجػػ  ذرػػؾ ارحػػرا
 (. Holborn, 1969, P.129-130تلؾ امحداث )مثؿ 

رحتػػـ ارخبفػػات ارتػػ  أدت وموا فيػػا ارد لوماتػػ   اتػػتمرت ارنمتػػا فػػ  متػػاع يا 
وجػػدت أف افضػػؿ طر قػػ  رحتػػـ و ،  ارتػػلم   ائؽ ػػارطر ومحاورػػ  ا قافيػػا إرػػم   ػػاـ ارحػػرا 

دوف مف اريامؿ اربروع  تحا )اجبء( ارقوات ارروت   مف امارات  اردانوا  ارموضوع 
ت مػػا  امػػت  ػػو روتػػ ا عػػامًب غ ػػر منطقػػ  و   ػػدًا عمػػا  جػػا عػػد  يونيػػا   ػػد أو بػػرط ، 

، وارػػػػراجل أف  (313-315، ص3134ارق ػػػػاـ  ػػػػو فػػػػ  مثػػػػؿ تلػػػػؾ ارمظػػػػاىر )ار ػػػػد ري، 
زداد  ػػدأ  ػػي ذ، ارػػ  ػػ و ؼ ارػػرأي ار ػػاـ األور ارمو ػػؼ ارنمتػػاوي تػػاثر إرػػم حػػد ي  ػػر  مو ػػ

مو ػؼ مت  و روت ا ف  مو    ت نوا وعدـ اتخاذ حيوماتيا ا ومًا   د نخر رما  تذمرًا 
 (.313، ص3134ارروس )ار د ري،  وي وواضل تجاه 

نوعػػا مػػا إف اررجػػوع إرػػم ارموا ػػؼ ارتػػ  اتخػػذتيا ارنمتػػا إرػػم تلػػؾ ارلحظػػ  نجػػده 
ارحفػػػػاظ علػػػػم تػػػػوازف ارقػػػػوى  يانػػػػت تحػػػػاوؿ، وارػػػػراجل أنيػػػػا  داتدػػػػفت  ػػػػارتوازف أو ارح ػػػػا

مػػػف امم راطور ػػػ  ارروتػػػ   فػػػ  ارو ػػػت نفتػػػو نجػػػد أف موا فيػػػا و  ،   ػػػ  فػػػ  و تيػػػاو األور 
، وفػ   اتدؼ  ارتروي واريدوء نظرًا رما أد حت تحتلو امم راطور   ارروت   فػ  و تيػا

مػع اردورػ  تفا  ػ  مان يػا   ػد ارأ يا ياف األ را رحتـ ارموضوع وت  ًا رذرؾ  امػت مػف ج
  ار ثمان ػػامتفػػاؽ مػػع اردورػػ  تػػـ  موج يػػا  3584ار ثمان ػػ  فػػ  اررا ػػع مػػف حز ػػراف عػػاـ 

محاورػ  منيػا علػم ، ويػاف ارقدػد مػف ذرػؾ  مارات  اردانوا ردارل ارنمتػا ارتنازؿ عف إ
 ربينيا    ف ، وت  ًا رذرؾ انتح ت ارقوات ارروت    اريامؿ  أنياء ارحرا   ف اردورت ف
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( )تػػا لور، ارمدػػدر ارتػػا ؽ، 341، 331، ص3131)حتػػف،  *تمػػوز مػػف ارتػػن  نفتػػيا
 (.331ص

رػػـ تتو ػػؼ ادوار ارد لوماتػػ   ألنيػػاء حػػرا ارقػػـر وتطوراتيػػا ففػػ  ارثػػامف مػػف نا 
، اتفقػػت مػػع فرنتػػا و ر طان ػػا  نػػاء علػػم ا تػػراح مػػف   ػػؿ ام راطػػور فرنتػػا نػػا ل وف 3584

وخبدػتيا أف ارتػبـ  األر  ػ ( ارضػمانات)مػذيرأ عرفت  اتػـ  ارثارث علم تو  ع مذيرأ
، 3335 ػػػػػا إم إذ تػػػػػوفرت رػػػػػو اربػػػػػروط اآلت ػػػػػ  )عمػػػػػر، و م  ميػػػػػف أف   ػػػػػود غلػػػػػم أور 

 : (333-331ص
    روم ت  اردانوا  دًم مف   اـ روت ا  ذرؾ.و وضع ضماف أور  -3

 تقر ر حر   ارمبح  ف  نير اردانوا. -3

، علػػػم وفػػػػؽ دػػػػ غ   (3543مضػػػػائؽ )اتفا  ػػػ  عػػػػاـ اعػػػادأ امتفا  ػػػػات ارخادػػػ   ار -1
 .  او جد دأ تضمف توازف ارقوى ف  أور 

،  مطار   ارروس  ترؾ ادعائيـ  حج  حما   اررعا ا ارمت ح  ف فػ  اردورػ  ار ثمان ػ  -4
  ػ  و إذ مف األفضؿ أف تقوـ اردور  ار ثمان   نفتيا  ذرؾ اردور  دًم مػف ارػدوؿ األور 

ا مػػػف دػػػنتفاا وتػػػدعو ،   ػػػاطع  نحػػػوٍ تلػػػؾ ارمػػػذيرأ  فضػػػتأف روتػػػ ا ر ام وتػػػدخبتيا 
،  فػ  اررا ػع مػف ا لػوؿ مػف ارتػن  نفتػياارحلفاء دفع ، األمر ارذي وت ادتيا يرامتيا 

 تلػػؾ امتفا  ػػ  ارق دػػر علػػم ارق ػػوؿ  إلج ػػارارػػم ادخػػاؿ ج وبػػيـ ارػػم جز ػػرأ ارقػػـر 
 .(338، ص3335)ارتير ت ،  (333-331، ص3335)عمر، 

علػػػم موافقتػػػو ر ػػػدـ ارروتػػػ    نػػػترد لوماتػػػ   ارنمتػػػاو   ازاء ارتدػػػ ر ا درػػػـ  نفػػػ
ميلػػت روتػػ ا وأ،  مػػذيرأ )ارضػػمانات األر  ػػ ( وعل ػػو روحػػت  ػػدخوؿ ارحػػرا مػػع ارحلفػػاء

فػ  ضػوء اخت ػار  ػدائؿ ، وياف  ددىا ف  ذرؾ تقر ػا وجيػات ارنظػر  رذرؾ تن  واحدأ
                                                 

ت يػػػدت ارنمتػػػا ط قػػػا رتلػػػؾ امتفا  ػػػ  إرػػػم روتػػػ ا   ػػػدـ ارتػػػماح ر ر طان ػػػا وفرنتػػػا مػػػف اتخػػػاذ اراضػػػ   *
 ل ارروت   ف  ار حر ارمتوتط.اممارت ف يقواعد عتير   رضرا ارمدار
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،  نياء ارحػرا ارػدائرأإليمو ؼ  ما  ميف ارودوؿ إر وارد لومات   أو ارقوأ وأخرى  مرأ  
ارتػ ط   مػا يانػت تخطػط رػو  ر طان ػا ارت  تقوـ  يػا  محاومتارؿ بت ما أف ب رت أف ف

رتحجػػػ ـ ارػػػدور ارروتػػػ  فػػػ   3543عػػػاـ ارتػػػ  و  ػػػت وفرنتػػػا رت ػػػد ؿ اتفا  ػػػ  ارمضػػػائؽ 
رػ  ردو ذرؾ علػم اث ر ارمنع ت، و  ف  ارمنطق لقضاء علم تاث ره ار تيري رحر امتود و  ار

 ما يانت تخطػط تدرؾ  ج ؿ اردور  ار ثمان   ذرؾ إم أنيا وجدت أف تحق ؽ  ، ار ثمان  
مػػػػف ح ػػػػث فػػػػ  ارمنطقػػػػ  دور ػػػػ  ت اتػػػػات تت لػػػػؽ  ارتوازنػػػػات ار  ػػػػ  مػػػػف و رػػػػو ارػػػػدوؿ امور 
 ,Whteارخبفػػات )رحػػؿ تلػػؾ  ع امتػػترات ج   وىػػو ارطر ػػؽ ارمناتػػاارمدػػارل وارموا ػػ

1959, P.133-134)  ،تػػػـ وىػػػو مػػػا  ، عػػػدـ تفػػػوؽ دورػػػ  علػػػم أخػػػرىف يونػػػو ت ضػػػم
ارػذي ورد  3584يػانوف األوؿ  35 تػار   مع  ر طان ػا وفرنتػا امتفاؽ وارمداد   عل و 

منػػػع ارتفػػػوؽ ار حػػػري ارروتػػػ  فػػػ  ار حػػػر فػػػ  مػػػذيرأ ارضػػػمانات األر  ػػػ  رلنقطػػػ  ارثارثػػػ  ر
د ف مػػػا   ػػػ ػػػو ارروتػػػ  ارجانػػػا غ ا ػػػبتػػػـ ، و  (381-343، ص3131األتػػػود )حتػػػف، 

قػػد مفاوضػػات  ػػ ف جم ػػع امطػػراؼ روضػػع ارحػػؿ ارمناتػػا رػػذرؾ  علػػم أف  ػػرتيف ذرػػؾ  
رغػػرض  3588يػػا علػػم عقػػد مػػؤتمر فػػ  مطلػػع بػػير نذار مػػف عػػاـ توا ػػدت ارنمتػػا موا ف

 (.313منا ب  ارموضوع وتوض حو رلجانا ارروت  )تا لور، ارمددر ارتا ؽ، ص
إرػػػم اتفػػػاؽ ارػػػدوؿ  و ػػػذرؾ تحورػػػت حػػػرا ارقػػػـر مػػػف أىػػػداؼ تػػػ ت ار يػػػا روتػػػ ا

اري رى  ر طان ا وفرنتا وارنمتا إرػم ارحػد مػف ارتفػوؽ ارروتػ  و وتػو ار حر ػ  فػ  منطقػ  
، نظرًا رض ؼ وعدـ  د حت  وادر ىز متيا  ر    جدًا وواضح و ذرؾ أ،  ار حر األتود

،  ، ارتػػ   ػػرر ارخػػوض  يػػا د ػػ  حتػػا ات ارق دػػر ارروتػػ  ن قػػوم األوؿ ر مل ػػ  اردػػراع
ارنمتػا خضػ ت موا فيػا إرػم ر  ػ   ـو وفػ  مقػدمتيئػ، أف حلفا فرزت روارحرا أ ت ما اف

، ومػػف ارمميػػف تغ  رىػػا ارػػم جانػػا  فػػ  ضػػوء ارمدػػارل ارخادػػ   يػػا ارتوازنػػات اردور ػػ 
ارػػذي أدريػػو ، و  ارحلفػػاء أدػػ حوا مػػف ح ػػث اروا ػػع ملتػػزم ف  ػػارحراارطػػرؼ اآلخػػر وأف 

)تػػا لور، ارمدػػدر ارتػػا ؽ، فػػ  ار لقػػاف ارػػروس  وضػػوح مػػف إميان ػػ  تدػػدي ارنمتػػا ريػػـ 
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مػػف امػػارات  ارػػدانوا مػػف دوف ارحاجػػ  إرػػم انػػذارىـ مػػف فقػػرروا امنتػػحاا ،  (333ص
، تػػػ ما أف  ر طان ػػػا وفرنتػػػا  (331 -333  ػػػؿ ارنمتػػػا )تػػػا لور، ارمدػػػدر ارتػػػا ؽ، ص

 ادريت ميامف ارض ؼ ف  ارت ات  ارنمتاو   واخذتا تتتغبف ذرػؾ متػتدراجيا تػدر ج اً 
مو فيا ارح ادي ارذي ارت  تمثلت  ، رغـ وضوح اررؤ   ارنمتاو    ربنح از إرم جان يما

نيػػاء ارحػػرا ورلح لورػػ  مػػف و مػػع فبػػؿ محاومتيػػا إلارػػذي رافقػػو اعلنتػػو منػػذ  ػػدء ارحػػرا، 
 (.316، ص3134دوف اتتاعيا )نوار ون ن ، 

رنقطػ  ارثارثػ  امػا  ت لػؽ  ، تػ ما  ارنقػاط امر  ػ مػذيرأ ومما  تضل مف ذرؾ أف 
تػ ما أف مػؤتمر ف نػا ارػذي عقػد  يػاأد حت محورًا رئ ت ًا فػ  د لوماتػ   ارحػرا وتطورات

ح ػػث يثػػرأ تاج ػػؿ جلتػػات  3588ن تػاف  33 – 3588نذار  38رلمػػدأ مػػف فػ  ارنمتػػا 
رػرفض ارجانػا ارنزاع رـ  تـ ارتودؿ إرم حلوؿ رلمبيبت ار ارق    ف اطراؼ و ارمؤتمر 
دراره و ارروت   تػ ما مػا ارقوأ مج ػار ارػروس علػم ذرػؾ اررجوع ارم  ماً اوعل و ياف رز ، ا 
مػػػػف   ػػػػؿ دوؿ ارحلفػػػػاء واردورػػػػ  فػػػػتـ ارتػػػػاؿ ت ز ػػػػزات عتػػػػير    ، ارثارثػػػػ    ارنقطػػػػ  ت لػػػػؽ

ارقاعػػػػدأ ارروتػػػػ   فػػػػ  منطقػػػػ  فػػػػتـ علػػػػم أثػػػػر ذرػػػػؾ إتػػػػقاط إرػػػػم جز ػػػػرأ ارقػػػػـر ار ثمان ػػػػ  
،  ر ػػ  ارروتػػ   فػػ  ار حػػر امتػػودوتػػدم ر ارقػػوأ ار ح 3588فػػ  بػػير تمػػوز ت فاتػػت وؿ 

، ويػاف  مػف ا لػوؿ مػف ارتػن  نفتػيا   د ارحلفػاء فػ  ارثػامفوتقطت يما تقطت ارمد ن  
، 3335)ارتير تػ ،  رذرؾ ارتطور أثره ف  حدوث تحوؿ ي  ػر فػ  د لوماتػ   حػرا ارقػـر

 (.363، ص3131( )حتف، 331ص
و فيا مف ارحرا ارذي ، رتحد د م ياف مف ارط     أف  تغ ر ارمو ؼ ارنمتاوي

ادريت عػف وف  أح اف يث رأ ارح اد   يونيا ،  ارتتو ؼ وارمماطل ياف ف  طا  و ار اـ 
ارقػوأ واف ارحلفػاء أ قنػوا عػف مػدى تػاث ر مقاومػ  ارحلفػاء  فػ ض ؼ ارقدرأ ارروت    مدى

 وؿ وز ر خارج    ر طان ا   اـ متتر مف ضمف ارخ ارات وعل و ياف ،  رحتـ ارموضوع
ارتػػف ر ارفرنتػػ  فػػ  ار ادػػم  ارنمتػػاو   ف نػػا فػػ  اررا ػػع عبػػر مػػف تبػػر ف رتو  ع مػػع  ػػا
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، و ػد عػدتيا  مػع روتػ ا ارتػ  تػتقدميا ارنمتػاارتػبـ بػروط األوؿ مف ار اـ نفتو علػم 
م أف اررد ارروت  جاء غ ر متيامًب إ،  لم ارروس إم   ورياعوما نيائ  انذار  د غ  

اضػػافات بػػروط اخػػرى رمػػذيرأ ارضػػمانات امر  ػػ  وودػػلت اء غػػتػػ ما مػػا  ت لػػؽ  حػػؽ ار
، 3335ارتير تػػػ ، ) 3581 نػػػا فػػػ  ارتػػػادس عبػػػر مػػػف يػػػانوف ارثػػػان   اجػػػا تيـ إرػػػم ف

، رػػذرؾ امنػػذار ورػػـ  تفػػؽ مػػع مػػا يانػػت  رػػـ  يػػف ارػػرد ارروتػػ  مقن ػػاً  . (335-336ص
ـ نفتػو ا ػبغ ، مما دف يا ف  ارثػامف عبػر مػف يػانوف ارثػان  مػف ار ػا تفير  و  ر طان ا

ي ػد ا، وارت روت ا ووجوا موافقتيا علم امنذار  واتػط  تػف رىا فػ  ارنمتػا جورتبػايوؼ
، و  يتػػو تػػتيوف ارنتػػائ  غ ػػر مرضػػ   ممػػا  مػػدأ ا دػػاىا خمتػػ  أ ػػاـامجا ػػ    وجػػوا 

)تػا لور،  (331-333، ص3335)ارتير تػ ،  *ارنمتػاو    ن   طع ار ب ات ارروت   
 ن قػومإرم   وؿ امنػذار ارنمتػاوي مػف   ػؿ ارق دػر ارروتػ   ، مما افضم (315-313
ارػػذي أخلػػؼ وارػػده فػػ  ارحيػػـ اثػػر مػػرض  ، فػػ  ارخػػامس عبػػر مػػف اربػػير نفتػػو ارثػػان 

، وفػػػ   خوفػػػًا مػػػف تطػػػورات اممػػػورامخ ػػػر  تػػػ ا تلػػػؾ ارحػػػرا ووفاتػػػو فػػػ  تلػػػؾ ارتػػػن  
 دػػػاد   وار بػػػر  ، فضػػػًب عػػػف اتػػػتنزاؼ مواردىػػػا ام ت مقػػػدمتيا تػػػبم  ارػػػوطف واردورػػػ 

 ( .313-315، ص )تا لور، ارمددر ارتا ؽ
قػػػ  فواميػػػد ارػػػ  ض أف تػػػقوط )ت فاتػػت وؿ( اتػػػيـ  ػػػدور ي  ػػػر فػػػ  ارومػػع ذرػػػؾ أ

 ، أمػا تيػوف فػ  دػؼ ارحلفػاء اف ارنمتا ادريت متػاخرأو ،  بروط امنذار مارروت   عل
عػف  فضػبً ،  ا، أو تتتمر ف  موا فيػا ارد لوماتػ   فػ  ضػوء تحارفيػا ارمتػ ؽ مػع روتػ 

أنيػا تتختػر ميانتيػا يدورػ  ي ػرى فػ  حارػ  عػدـ اتخاذىػا ارقػػرار ذرػؾ اف ارنمتػا ادريػت 
وارتػػ  ، رت ػػدأ مرحلػػ  جد ػػدأ مػػف تلػػؾ ارتطػػورات  (354، ص3134)ار ػػد ري،  ارمناتػػا

ونتائجيػػػا علػػػم ارمتػػػتوى ارم ػػػدان  مت لقػػػات ارحػػػرا نيػػػاء تمثلػػػت   قػػػد مػػػؤتمر رلتػػػبـ إل
                                                 

طلػػػا وز ػػػر خارج ػػػ   ر طان ػػػا مػػػف ارتػػػف ر ارروتػػػ  جورتبػػػايوؼ مغادرتػػػو مػػػع اعضػػػاء   ثتػػػو مػػػف  *
 ار ادم  ف  نا خبؿ مدأ م تتجاوز خمت  ا اـ وام ت اد عف ارمماطل  وارتتو ؼ ف  موا فو.
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  ػػؿ  ووفقػػًا رمػػا خطػػط رػػو مػػفرحتػػـ اممػػور ارمناتػػ   رار ارم اىػػدأ  ػػإ،  م نػػم  وارت اتػػ 
فػػػػ  منطقػػػػ  ، تػػػػ ما   ػػػػو رلقضػػػػاء علػػػػم  ػػػػوأ امم راطور ػػػػ  ارروتػػػػ  دوؿ ارحلفػػػػاء ومػػػػف م

ارتػ  يانػت تحػت  وتيا ار حر   وارموا ع امتترات ج   مف ح ث ؽ وار حر األتود ارمضائ
حفػػاظ علػػم رلارتػػدخبت ارخارج ػػ   ورضػػماف تػػ ادأ امم راطور ػػ  ار ثمان ػػ  مػػفتػػ طرتيا 

 . ارخاد   تلؾ اردوؿ مدارلار
و ع امخت ار   د ارموافق  اررتم   ارت   امت  يا روت ا علم امنذار ارنمتاوي 

ر قػػد مػػؤتمر رلتػػبـ علػػم ار ادػػم  ارفرنتػػ    ػػار س علػػم أف   قػػد فػػ  مػػدأ م  تجػػاوز 
 ر رػػو مػػف   ػػؿ  ر طان ػػا وفرنتػػا ارثبثػػ  اتػػا  ع ، ويػػاف م  ػػد أف  تػػ ؽ ارمػػؤتمر ارتحضػػ

،  علم متتوى األىداؼ ارمطلو   رذرؾ ارمػؤتمر مػف ح ػث مػا  جػا تنف ػذه علػم ارػروس
، تػػ ما وأف   م نػػم ت ػػادؿ وجيػػات ارنظػػر حػػوؿ ام تراحػػات رلودػػوؿ إرػػم مػػا خطػػط رػػو

،  رض نرائيػػـ ومقترحػػاتيـفػػ، ممػػا مػػنحيـ ارفردػػ  ر ارطػػرف ف أدػػ حا  مثا ػػ  ارمنتدػػر ف
إرػػػم مػػػذيرأ ارضػػػمانات األر  ػػػ  مػػػف نقػػػاط جد ػػػدأ ضػػػاف  مػػػا  ميػػػف إم األمػػػر وأف ا تضػػػ
، و  ػػدو أف  (Watson, 1961, P.329( )Fay, 1889, P.326-327ارتػػا ق  )

علػػم أنيػػاء  ، إذ أتفقػػا ارػػدورت ف ذى ػػت أ  ػػد مػػف ذرػػؾ فػػ  ارمفاوضػػات ارتػػ  دارت   ػػنيـ
، ويػاف ارػػذي حػػدث  يافػػ  علػػم  وتػػو فػ  امػػايف تواجػده ار حر ػػ  ارػدور ارروتػػ  وارقضػاء

،  (356، ص3134)ار ػػد ري،  *ادػػ ل  مثا ػػ  ارفردػػ  ارمناتػػ   رتنف ػػذ تلػػؾ ارت اتػػات
، وحضػػره ممثلػػ  تلػػؾ ارػػدوؿ فػػ   3581بػػ اط  38ويمػػا اتفػػؽ عل ػػو عقػػد ارمػػؤتمر فػػ  

ويػاف مػف ارواضػل اف يػؿ  (315، ص3361 )اردتػو  ، *مقر وزارأ ارخارج   ارفرنتػ  

                                                 
ارتػػ  تػػ طرت عل يػػا روتػػ ا  ، واعػػادأ ارػػ  ض مػػف ارمنػػاطؽ ؼامبػػارأ ىنػػا إرػػم منػػاطؽ ار لط ػػؽ وازو  *

 ، وج ؿ   ض مف ارمناطؽ منزوع  ارتبح. ، وضـ )ترؽ ت ا( إرم ارنمتا إرم اردور  ار ثمان  
، وارتػف ر ارروتػ  ارتػا ؽ فػ  رنػدف فل ػػا  مثػؿ اروفػد ارروتػ  رئػ س مجلػس ارػوزراء اريتػ  اوررػوؼ *

، ووز ػر خارج ػ   رمتتر يػاور ، ومثؿ  ر طان ا وز ر ارخارج   ف ل رس وتف رىا ف   ار س ا يراؼ
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ري  فػػ  ارمػؤتمر ريػا غا اتيػا وأىػػدافيا ارػذي  جػا ار مػؿ عل ػػو ام دورػ  مػف ارػدوؿ ارمبػا
اف وجيػػات ارنظػػر ا تر ػػت  اريامػػؿ  ضػػرورأ تجنػػا امحػػداث وارمبػػيبت ارتػػ  أدت ارػػم 
  ػػاـ حػػرا ارقػػـر وعل ػػو يػػاف  جػػا امتفػػاؽ علػػم حػػؿ ارخبفػػات رحتػػـ ارموضػػوع  دػػورأ 

توضػػ حو عػػف طر ػػؽ ت يػػد  ، وىػػو مػػا  ميػػف ، أو علػػم األ ػػؿ ألطػػوؿ مػػدأ زمن ػػ  نيائ ػػ 
  ػ  مػف غ ػر و اردور  ار ثمان   رلق اـ  ادبحات داخل   وضماف حر   رعا ا ارػدوؿ امور 

ي ذرػػػؾ إرػػػم تػػػدخؿ ارػػػدوؿ فػػػ  ؤدو  يتػػػو فقػػػد  ػػػ،  ارمتػػػلم ف وفػػػ  مقػػػدمتيـ األرثػػػوذيس
،  ذرػؾعػف  فضبً ،  بؤونيا وىو ما حدث ف  حرا ارقـر مف   ؿ امم راطور   ارروت  

 م اىػدأرمنطقػ  ار حػر امتػود وفقػا ارنفػوذ ارروتػ  عػف ، وجوا ا  ػاد  ر ارميـوىو األم
، و قع ف  ىذا امطار تحا امارات  اردانوا مف ارت      ارتا ق  3543عاـ  ارمضائؽ
، وتيػػػػوف منطقػػػ  عازرػػػػ  )دورػػػػ ( رمنػػػع ارتطل ػػػػات ارروتػػػػ   فػػػ  ارتػػػػ طرأ علػػػػم  ارروتػػػ  

، وم  تحقػػػؽ ذرػػػؾ ام  موافقػػػ   (-Snyder, 1955, P.89-90امراضػػػ   ار ثمان ػػػ  )
 . روت ا علم تلؾ اربروط

 ػػػ  رحػػػؿ مبػػػيل  اربػػػرؽ و رلنظػػػر أف ارمػػػؤتمر تحػػػوؿ إرػػػم اجتمػػػاع أور  توارملفػػػ
م اىػػدأ ارمػػؤتمر فػػ  ضػػوء   ػػ  وأ ػػرز مػػا جػػاء فػػ  و األدنػػم    ػػدًا عػػف ارمبػػيبت األور 

 : ارتو  ع علم ما  ات   ار س
اضػػػ اؼ مػػػف ألراضػػػ  اردورػػػ  ار ثمان ػػػ  أو ص وؿ م اىػػػدأ رػػػـ  ػػػتـ ف يػػػا انتقػػػات ػػػد أ -3

  وتيا.

عػػف ، يونيػػا اتػػتطاعت  منحػػت اردورػػ  ار ثمان ػػ  مريػػزًا ت اتػػ ًا أفضػػؿ مػػف ارتػػا ؽ -3
انضػػماـ ارػػدوؿ ارغر  ػػ  إرػػم جان يػػا ضػػد روتػػ ا رمػػدأ مػػف ارػػزمف ورحتػػا ات طر ػػؽ 

                                                                                                                              

   ػدمونت-، ف مف مثؿ يافور تػرد نا ارنمتا  ووؿ ممثًب عنيا وتف رىا ف  ارنمتا جوز ؼ اريتندر
، أمػػا اردورػػ  ار ثمان ػػ  فقػػد مثليػػا اردػػدر األعظػػـ محمػػد أمػػ ف عػػار   ابػػا وارتػػف ر ار ثمػػان  فػػ  

 ز ر خارج تيا اوتوث ودور.، يما ابتريت  روت ا ف  ارمؤتمر ومثلت  متتبارىا وو   ار س
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يػػػا تػػػتمار  اردورػػػ  ار ثمان ػػػ  إرػػػم جان رلحفػػػاظ علػػػم مدػػػارحيا م يػػػا تلػػػؾ ارػػػدوؿارتات
يػػػػػدوا علػػػػػم عػػػػػدـ ارتػػػػػدخؿ فػػػػػ  بػػػػػؤونيا وعل ػػػػػو أ( 331-338، ص3335)عمػػػػػر، 
    .و امور جزءًا مف ارقانوف اردور  وارد لومات   يونو أد ل  ارداخل  

 تدم ر ارقوأ ارروت   ارت  عدت ار دو اررئ س رلدور  ار ثمان  . -1

   ػػػ  مػػػا يػػػاف  ثػػػار حػػػوؿ اوضػػػاع اممػػػايف ارمقدتػػػ  وارحقػػػوؽو تناتػػػت ارػػػدوؿ امور  -4
 ارخاد   امد اف ارمت ح   .

   .و ، و  وريا عضوًا ف  ارتضامف امور  ارمحافظ  علم وحدأ اردور  ار ثمان   -8

مػػػف   ػػػؿ اردورػػػ     ػػػ و م اىػػػدات اممت ػػػازات ارتػػػ  منحػػػت رلػػػدوؿ امور علػػػم  قػػػاء ام -1
، تػ ما اف م زارػت  خذ  نظر امعت ار مطار   اردور  ار ثمان    ذرؾار ثمان   مع ام

حتػػػا وجيػػػ  نظػػػر ارػػػدوؿ  ر ارنمػػػو وامدػػػبحات ارتػػػ   جػػػا اف تقػػػـو  يػػػا فػػ  طػػػو 
 .(Snyder, 1955, P.90-93) (361ىر دي، ارمددر ارتا ؽ، ص) *   و امور 

، ورـ  ف م اىدأ  ار س ف  حق قتيا رـ تتجؿ انتدارًا ت ات ًا ردور  علم أخرىإ
اىػػدأ  ط   تيػػا رػػـ ، ألف ارم    ػػتضػػع فػػ  حتػػا يا وضػػع حلػػوًم جذر ػػ  رلمبػػيبت اردور

وأىػػدافيا  ، وتفتػػ ر ذرػػؾ أف مدػػارحيا ت ػػدؿ بػػ ئًا مػػف أوضػػاع ارػػدوؿ اري ػػرى فػػ  و تيػػا
، واأليثػػػر مػػػف ذرػػػؾ أف  واعػػػد  ،  ق ػػػت ويمػػػا ىػػػ  )متقار ػػػ ( حتػػػم   ػػػد تو  ػػػع ارم اىػػػدأ

                                                 
،   ػػاو ور ، تضػػمنت تنظػ ـ اموضػػاع فػ  أ مػادأ( و ػذير أف م اىػدأ  ػػار س تيونػت مػػف )أر ػع وثبثػػ ف *

، فضًب عف ارمبيبت ارناتجػ   وحؿ ارخبفات ارت ات   ذات ار ب     ف روت ا واردور  ار ثمان  
دػػدار    ػػ و اوف ارػػدوؿ األور عػػف حػػرا ارقػػـر ي عػػادأ ارمػػدف ارتػػ  احتلػػت مػػف   ػػؿ روتػػ ا و ت ػػ ، وا 

، واألىػـ مػف يػؿ ذرػؾ اعتػراؼ  ف رعا اىـ ارذي ابتريوا ف  ارحػراعارقرارات ذات ار ب    ار فو 
  ػػ  ومػػا  ترتػػا علػػم و   ػػ   اردورػػ  ار ثمان ػػ  يطػػرؼ رئ تػػ  فػػ  ارمجموعػػ  األور و يافػػ  ارػػدوؿ األور 

ت ارتػػ   ػػد ت ترضػػيا فػػ  ار حػػر ، وارتاي ػػد علػػم تنظػػ ـ ارتجػػارأ مػػف ارمبػػيب ذرػػؾ مػػف حقػػوؽ ريػػا
، يمػػا ابػػترطت علػػم اردورػػ   ، وت ػػد ؿ امتفا  ػػات ارخادػػ   ارمضػػائؽ ، وامنيػػر اردور ػػ  امتػػود

 . ار ثمان    ت يد ارتلطاف ار ثمان  علم منل امارات  اردانوا حر   امتتقبؿ وارد ف وارحياـ



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

 
 

 
177 

، ومع ذرؾ  (331، ص3335)عمر،  ارت اوف وارتفاىـ ف ما   نيـ انتيت  انتياء ارحرا
فرنتػػا( فػػ  ارقػػدرأ ارت اتػػ   فػػ  مثػػؿ و ػػ  ) ر طان ػػا و فػػرزت ارتفػػوؽ امور فػػ ف ارم اىػػدأ ا

 ػػػػػدرتيا ارواضػػػػػح  فػػػػػ  ارت امػػػػػؿ  يا فضػػػػػًب عػػػػػفلحفػػػػػاظ علػػػػػم مدػػػػػارحتلػػػػػؾ امحػػػػػداث ر
نتائ  ارم اىدأ و نودىا ف  ضوء ذرؾ يما أف  ارد لومات  رلودوؿ إرم أىدافيا ارمريز  

، تػػ ما فػػ  ار لقػػاف وغ رىػػا   ثمان ػػ أدت إرػػم أ قػػاؼ ارتطل ػػات ارروتػػ   نحػػو األراضػػ  ار
وىػو  مثا ػ  تن  ػو واضػل إرػم روتػ ا  ، مف امىػداؼ ارتػ  يانػت تحػاوؿ ارحدػوؿ عل يػا

  ػػػ  فػػػ  ضػػػوء تلػػػؾ ارتطػػػورات رغػػػرض و تتوافػػػؽ مػػػع األوضػػػاع األور  ت اتػػػ  جد ػػػدأر نػػػاء 
 (.314، ص3134)ار د ري، اتت ادت ى  تيا ارت  فقدتيا 

حرا ارقـر رما  حدأ مف ا رز ارمظاىر ارت  افرزتيا   واوت قم امدوار ارد لومات
حملتو فػ  جوان يػا واتجاىاتيػا اريث ػرأ مػف ارػرؤى وامفيػار ذات ار ب ػ   ار مػؿ ارت اتػ  

حتػػػا  ارد لوماتػػػ  و ارت اتػػػ  و ارتػػػلوؾ مػػػف ح ػػػث ار مػػػؿ و ،  فػػػ  مثػػػؿ تلػػػؾ امحػػػداث
األمػر ،   ػ ف ارػدوؿ ارخادػ ارقرارات ارت  تتخذىا ارػدوؿ و ارتػ  م ت ت ػد عػف ارمدػارل 

 .موا ؼ امم راطور   ارنمتاو   تجاه حرا ارقـر وتطوراتياارذي توافؽ مع 
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 الخاتمة
   نت ارم لومات ارواردأ ف  ار حث ما  ات  :

وظفتػػػػػػو ارنمتػػػػػػاو   رػػػػػػـ  ػػػػػػرت ط  ارمتػػػػػػار  ارد ن ػػػػػػ  ارػػػػػػذي امم راطور ػػػػػػ  إف مو ػػػػػػؼ   -3
.، وادى ف  األخ ر إ امم راطور   ارروت   ف  و تيا  رم   اـ حرا ارقـر

وخوفػػًا مػػف  مطام يػػا ومدػػارحيا ارتػػ ط مو ػػؼ امم راطور ػػ  ارنمتػػاو    نحػػو ي  ػػر  -3
،  مدػػارحيا ارت اتػػ   وام تدػػاد  رنظػػرًا روجػػود  ػػروز ارتفػػوؽ ارروتػػ  فػػ  ارمنطقػػ  

ارنمتػػا ارمجػػاؿ  ه، فػػ  ارو ػػت ارػػذي ت ػػد ارتػػ طرأ عل يػػاتحػػاوؿ روتػػ ا يانػػت وارتػػ  
 ارمناطؽ ارمطل  علم ار حر األتود. ارح وي رتجاراتيا مع

  ػػ  وفػػ  مقػػدمتيا  ر طان ػػا و ان يتػػت ارخبفػػات وتضػػارا ارمدػػارل  ػػ ف ارػػدوؿ األور  -1
وفرنتػػا علػػػم تحد ػػػد ارموا ػػػؼ ارتػػػ  تتخػػذىا ارنمتػػػا ازاء ارتطػػػورات ارتػػػ  تػػػ قت   ػػػاـ 

تػػػ ما انيػػػا يانػػػت تػػػرت ط  م اىػػػدأ ممػػػا ان يػػػس علػػػم موا فيػػػا ،  ارحػػػرا ومػػػا   ػػػدىا
م راطور ػػ  ارروتػػ   )ارحلػػؼ ارمقػػدس( ممػػا اضػػفم علػػم مو فيػػا منػػذ اإل تحػػارؼ مػػع
، وعػػػزز مػػػف ذرػػػؾ أنيػػػا يانػػػت م   ػػػاد وعػػػدـ ارتػػػدخؿ ارم ابػػػر فػػػ  ارحػػػراحار دا ػػػ  ار

 عوضػػػر، حتػػػم م تمػػػنل ارفردػػػ  إرػػػم روتػػػ ا  ترغػػػا فػػػ  اضػػػطراا منطقػػػ  ار لقػػػاف
  .علم مدارحيا ف  ارمنطقارذي م د اف  ؤثر ارحج  رخلؽ ارمبيبت 

 تػ ا ،  وض ت ارنمتا   د  روز ارمتار  اربر    ف  حتا يا عدـ ارتدخؿ ف  ذرؾ -4
ط   ػػ  عب اتيػػا مػػع روتػػ ا وو ػػوؼ األخ ػػرأ ارػػم جان يػػا فػػ  ارمبػػيبت ارتػػ  يانػػت 

عف تخوفيا مف إثارأ  فضبً  3643ف  احداث ارمجر عاـ تت رض ار يا وتمثؿ ذرؾ 
، ممػػػا  زعػػػزع  (ف  فػػػ  ارػػػداخؿثػػػارأ ار ندػػػر ارتػػػبارػػػروس مػػػف مبػػػيبت ضػػػدىا )إ

 اتتقرارىا.

ادريػت ارنمتػػا م يػػرًا أف و وفيػػا إرػم جانػػا روتػػ اف مػػا  حفػز  ر طان ػػا وفرنتػػا علػػم  -8
، ممػػػا  ن ػػػاو أثػػػارأ ارمبػػػيبت ارتػػػ  م تتو ػػػؼ ضػػػدىا مػػػف   ػػػؿ ا طار ػػػا وارمجػػػر و ور

، ومػػع ذرػػؾ اف  ػػوأ  ان يػػس علػػم مو فيػػا ارػػذي اتتػػـ  امضػػطراا وعػػدـ امتػػتقرار
 رلو وؼ  وجو ارروس منحيا ب ء مف ارقوأ ف  تحد د مو فيا.و دراتيـ مان  ف ار ث
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اتتػػػـ مو فيػػػا فػػػ  اريث ػػػر مػػػف مراحػػػؿ اردػػػراع  ارتند ػػػد فقػػػط مػػػف دوف اتخػػػاذ مو ػػػؼ  -1
   ريػػػػعلػػػػم ار ثمان ػػػػ  فػػػػ  م روتػػػػ  دػػػػر ل و ػػػػرز ذرػػػػؾ عنػػػػدما انتدػػػػرت ارقػػػػوات ار

ومػػع ذرػػؾ ،  د  حدػػؿا تػػرا ذرػػؾ ارمو ػػؼ  ػػارخوؼ وارتر ػػا، رمػػا  ػػيمػػا ،  (تػػ نوا)
،  تيد ػد ارػروس  ارغػاء امتفا  ػات ارم رمػ  م يػاإرػم مرحلػ  ودؿ ف ف ذرؾ ارمو ؼ 

  ت ا خب تيا مف ارت طرأ ارروت   علم منطق  ار حر األتود.

 ػ  رمػا يانػت تقػـو  ػو روتػ ا مػف و تاثر ارمو ػؼ ارنمتػاوي  مو ػؼ ارػرأي ار ػاـ امور  -6
فم علػم ذرػؾ ارمو ػؼ ارتوجػو ارتػلم  وعػدـ مما أضت اتات تجاه اردور  ار ثمان  ، 

و ام ػػػرا ارػػػم ارتػػػوازف مػػػف دوف تناتػػػ  ، وىػػػ ارلجػػػوء إرػػػم ارحػػػرا رحػػػؿ ارخبفػػػات
 .    ذات ار ب  و ارمدارل ارخاد  ريا ومدارل اردوؿ األور 

اف اتػػتمرار ارت اتػػات ارروتػػ   تجػػاه امم راطور ػػ  ار ثمان ػػ  ومطام يػػا ارتوتػػ    ،  -5
امتفػػػاؽ مػػػع  ر طان ػػػا وفرنتػػػا  ضػػػرورأ ار مػػػؿ  3584اـ فػػػرض علػػػم ارنمتػػػا   ػػػد عػػػ

حػبؿ علػم مػذيرأ )ارضػمانات األر  ػ ( إلارتو  ػع  ؾ جد   م قاؼ ذرؾ ونت  عف ذر
، وارتػػ  أتػػيمت ف مػػا   ػػد  ػػاف تيػػوف ار دا ػػ  رحتػػـ حػػرا ارقػػـر   ػػاو ارتػػبـ فػػ  أور 

إذا اتتمرت  ، ت ما أنيا روحت  دخوؿ ارحرا إرم جانا  ر طان ا وفرنتا وتطوراتيا
ضػػػػمانات   علػػػػم مقترحػػػػات ارقػػػػلموافوادػػػػرارىا علػػػػم ت اتػػػػاتيا ر  نتيػػػػاروتػػػػ ا فػػػػ  ت

 .األر   

اتػػيمت تطػػورات حػػرا ارقػػـر فػػ  ضػػوء اىػػداؼ ارت اتػػ  ارروتػػ   إرػػم دفػػع ارنمتػػا  -3
 قػػاؼ ارتفػػوؽ ارروتػػ  فػػ  منطقػػ  طان ػػا وفرنتػػا إرػػم ار مػػؿ ارتػػر ع إلربتفػػاؽ مػػع  ر 

دػارحيا ت  ػًا رمر    ارتوازنػات اردور ػ   ارمنيا خض ت ، وىذا   ن  أ حر األتودار 
 ارخاد .

، ن ػػػو ارتاتػػػ  ار ر طػػػان  ف  اف عػػػدـ وضػػػوح ارمو ػػػؼ ارنمتػػػاوي ازاء حػػػرا ارقػػػـر -31
،  وتطوراتيػا حػرا مػؿ عل ػو فػ  تلػؾ ارتوارفرنت  ف  ميامف ارض ؼ ارذي يانػت 

 حػػرا ممػػا مػػنل ارػػدورت ف ارفردػػ  متػػتغبؿ ذرػػؾ رغػػرض ضػػميا إرػػم جان يػػا فػػ 
، رمػا  امػت  ارحػراأد حت ويانيا ابػتريت فػ  ت ما ارنمتا ف  ط   تيا  ارقـر 

 ػػػػو مػػػػف ادوار علػػػػم متػػػػتوى ارمقترحػػػػات ارتػػػػ  يانػػػػت تقػػػػدـ إرػػػػم ارػػػػروس رحتػػػػـ 
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نذار )ارضمانات األر   ( ارػذي  دمتػو رإلوىو ارذي توضل ف  ت ن يا ،  ارموضوع
 .، وأدرارىا علم تنف ذه     إرم روت او اردوؿ األور 

إرػػػػم  تف ارموا ػػػػؼ ارد لوماتػػػػ   ارتػػػػ  اتخػػػػذتيا ارنمتػػػػا فػػػػ  حػػػػرا ارقػػػػـر خضػػػػ إ -33
وتطوراتيػػا ارضػػ ؼ وارتتػػو ؼ وأف ح ادىػػا يػػاف مقدػػودًا ت  ػػًا رمجر ػػات امحػػداث 

علػم   ػ و ارتفػوؽ امور ، وعػد   وياف مف نتائ  ذرؾ ارتغ  ر ارمتتمر رتلؾ ارموا ؼ
 .عامًب ميما ف  تحد د ذرؾ امم راطور   ارروت  

 ادرـــالمص
  ػ  خػبؿ حػرا ارقػـر و ، ارد لوماتػ   األور  (3134، ) ، حمػزأ ملفػوت ف ػؿ ار د ري -

، اطروحػػ  ديتػػوراه غ ػػر منبػػورأ مقدمػػػ  إرػػم يل ػػ  ارتر  ػػ  ا ػػف ربػػػد 3581-3581
 ،  غداد. رل لـو اإلنتان  

، ارت اتػ  اردور ػ  واربػرؽ األوتػط ) واعػد  د مػ  ر  ػ   (3356، ) يػارؿ  ػراوف، ؿ. -
 ، ترجم  ع د اريادي حت ف ج اد، دار اربؤوف ارثقاف   ار ام ،  غداد.  رأ(خط

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

، ترجمػػ  3335-3545  ػػاو (، اردػػراع علػػم تػػ ادأ أور 3113 لور، أج.ج.ا، )اتػػ -
  روت.فاضؿ زنير، ارمريز ارثقاف  ار ر  ،  

، مجلػػ  3581-3581(، د لوماتػػ   حػػرا ارقػػـر 3335ارتير تػػ ، ىابػػـ دػػارل، ) -
 .11ارمؤرخ ار ر  ، ار دد 

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

(، مضػػػػػػ قا ار تػػػػػػفور وارػػػػػػدردن ؿ فػػػػػػ  3131حتػػػػػػف، نغػػػػػػـ ع ػػػػػػد اريػػػػػػادي ميػػػػػػدي، ) -
، دراتػػػػػ  تار خ ػػػػػ ، أطروحػػػػػ  ديتػػػػػوراه غ ػػػػػر 3563-3581  ػػػػػ  و ارد لوماتػػػػػ   امور 

 منبورأ، يل   ارتر    رل نات، جام    غداد.

 (، اردور  ار ثمان   وعب اتيا ارخارج  ،   روت.3353حتوف، عل ، ) -
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 ػػػػ  ارحػػػػد ث، ارجنادر ػػػػ  رلنبػػػػػر و (، ارتػػػػار   األور 3133خػػػػاطر، ندػػػػري ذ ػػػػاا، ) -
 وارتوز ع، األردف.

(، اردورػػػ  ار ثمان ػػػ  وارمتػػػار  اربػػػر   ، دار ارثقافػػػ  3361اردتػػػو  ، محمػػػد يمػػػاؿ، ) -
 رلط اع  رلنبر، ارقاىرأ. 

(، دور روت ا ف  اربرؽ األوتط وبماؿ أفر ق ا مػف  طػرس 3131ز داف، نادر، ) -
 ر ناف.-، اردار ار ر    رل لوـ نابروف،   روت3األي ر حتم فبد م ر  وت ف، ط

(، تػػػػار   3358د، وع ػػػػدارير ـ،  اتػػػ ف، وارتػػػامرائ ، نػػػوري، )دػػػارل، محمػػػد محمػػػ -
  ا ف  ارقرف ارتاتع عبر، مط    جام    غداد. و أور 

(، تػػار   ار ثمػػان  ف مػػف   ػػاـ اردورػػ  إرػػم امنقػػبا 3115طقػػوش، محمػػد تػػي ؿ، ) -
 ، دار ارنفائس،   روت.3علم ارخبف ، ط

   ارم روفػػ   حػػرا (، ارجػػ ش ارمدػػري فػػ  ارحػػرا ارروتػػ3311طوتػػوف، عمػػر، ) -
 ـ، مط    ارمتتق ؿ، امتيندر  .3588-3581ارقـر 

 ػا و (، دراتات ف  تار   أور 3333عمر، ع د ار ز ز عمر، وارفوزي، محمد عل ، ) -
 ، دار ارنيض  ار ر    رلط اع  وارنبر،   روت.3383-3538ارحد ث وارم ادر 

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

، دراتػ  فػ  تػار   3638-3611(،  ورنػدا 3333ل ، دارل حتػف ع تػم، ) ار ي -
 ارت ات ، اطروح  ديتوراه غ ر منبورأ يل   ارتر    ا ف ربد، جام    غداد.

(، دار 3381-3563 ػػػػػػا ار دػػػػػػر ارحػػػػػػد ث )و (، تػػػػػػار   أور 3363ف بػػػػػر، ىػػػػػػػ.أ، ) -
  مدر، ارقاىرأ. ارم ارؼ

(، ارمتػػػػار  اربػػػػر   ، مؤتتػػػػ  ىنػػػػداوي رلت لػػػػ ـ وارثقافػػػػ ، 3134يامػػػػؿ، مدػػػػطفم، ) -
 ارقاىرأ، جميور   مدر ار ر   .

 ػػػػا ارحػػػػد ث وارم ادػػػػر، منبػػػػورات و (، مػػػػوجز تػػػػار   أور 3335ارمقرحػػػػ ، مػػػػ بد، ) -
 جام    ار ونس،  نغازي.



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

 
 

 
177 

ارتػػػػار   ارم ادػػػػر،  (،3134نػػػػوار، ع ػػػػد ار ز ػػػػز تػػػػل ماف، ون نػػػػ ، ع ػػػػد ارمج ػػػػد، ) -
  ا مف ارثورأ ارفرنت   إرم ارحرا ار ارم   ارثان  ، دار ارنيض  ار ر   ،   روت.و أور 

 ػػا مػػف ارثػػورأ ارفرنتػػ   حتػػم ارحػػرا ار ارم ػػ  و (، أور 3113ىر ػػدي، دػػبح أحمػػد، ) -
 األورم، ميت    تتاف ارم روف  رلنبر وتوز ع اريتا، امتيندر  .
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