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 :المخمص
يتطرق ىذا البحث الى صفحة من صفحات العالقات الدبموماسية  ولحدث ميم كم االحداث  

فجاء تسميط الضوء عمى زاوية  ،التاريخية التي وقعت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
 السياسية البروسية التي انتجتياأن ىذه الدراسة ىي محاولة لفيم  ،مجيولة من زوايا المسألة الشرقية 

وتطرقت الدراسة الى موقف بروسيا من أتساع نطاق حرب القرن  ،خالل حرب القرم 
(3581_3581. ) 

 تناول المبحث االول : مساعي بروسيا الدبموماسي ألنياء حرب القرم 
 والنمسا من المحاوالت البريطانية لمتحالف معيا ضد روسيااما مبحث الثاني فخصص موقف بروسيا 

 (.العالقات البروسية _ النمساوية حرب القرم، الدبموماسية البروسية،)الكممات المفتاحية : 
Prussia's position on the expansion of the Crimean War 

(3581_3581) 

Mr. Dr. Mahmoud Shaker Hamid 

Researcher: Rajaa Jalil Jallab Yacoub Al-Atabi 

College of Arts / University of Dhi Qar 

Abstract: 

    This research deals with a page of diplomatic relations and an important 

event such as the historical events that took place in the second half of the 

nineteenth century، thus shedding light on an unknown corner of the eastern 

question، that this study is an attempt to understand the Prussian politics that 

produced during the Crimean War، Study to Prussia's position on the 

expansion of the war of the century (1853-1856(. 

The first topic dealt with Prussia's diplomatic efforts to end the Crimean War 

As for the second topic، it devoted the position of Prussia and Austria 

towards the British attempts to ally with it against Russia 

Keywords: (Crimean War، Prussian diplomacy، Prussian-Austrian relations). 
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 المقدمة
 3588تعد السياسية الخارجية التي اتبعتيا بروسيا خالل الفترة الممتدة ما بين عام    
كانت تتعامل بحذر وحساسية مفرطة من العمميات الحربية ، حيث  ، حيث ۱۷۸۱ –

كان موقف بروسيا مختمفة فانييار الدولة العثمانية ال يعنييا مباشرة في حين أن معاداة 
روسيا قد تجر في المستقبل اذا ما تغييرات الظروف الحالية إلى قيام تحاف روسي 

ا اكثر من ذلك فأن بسمارك ال فرنسي يضعيا بين فكي كماشة ويؤدي لمقضاء عميي
يريد ابدا التنسيق مع النمسا في الموقف ضد روسيا فمصمحتو تتطمب تعميق الخالفات 
بينو وبين النمسا التي يجب يبعدىا عن لعب أي دور مقبل فعال في الوحدة االلمانية 
 التي يطمح لتحقيقيا ولذا فأنو ال يريد اتخذ موقف ضد روسيا التي سيؤدي انتصارىا
وبال ادنى شك الى اضعاف النمسا وبالتالي ستمنتع بروسيا عن اتخاذ موقف واضح 
وتبتيا في ذلك النمسا التي حاولت مرة ثانية المجوء الى المفاوضات الدبموماسية لحل 
األزمة القائمة بين روسيا والدولة العثمانية . وخالل ذلك قام بيول وزير خارجية النمسا 

ص عمى تنفيذ المعاىدات السابقة بين الدولة العثمانية وروسيا باعداد مشروع اتفاق ين
والحصول عمى وجوب التزام السمطان باعطاء امتيازات خاصة لمكنيسة األرثوذكسية 

 ودعي سفراء فرنسا وبريطانيا لممناقشة في مؤتمر يعقد في فينا . 
ول: مساعي تناول المبحث األ ،يتألف ىذا البحث من مقدمة ومبحثين أساسيين وخاتمة

أما المبحث الثاني فخصص لموقف بروسيا  ،بروسيا الدبموماسي النياء حرب القرم
 والنمسا من المحاوالت البريطانية لمتحالف معيا ضد روسيا.

اعتمد ىذا المبحث عمى مصادر متنوعة تأتي في مقدمتيا الكتب العربية واالنكميزية 
 ة.التي رفدت البحث بالمعمومات التاريخية القيم

 
 المبحث األول: مساعي بروسيا الدبموماسية النهاء حرب القرم

 3581ضد الدولة العثمانية عام  Crimean Warدخمت روسيا في حرب القرم       
والسماح لروسيا بالتدخل لحماية  بعد أن رفضت االخيرة منح امتيازات دينية لالرثوذكس

الرعايا االرثوذكس، وقد وقفت كل من بريطانيا وفرنسا وبيدمونت الى جانب الدولة 
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العثمانية عمى حساب روسيا، وقامت القوات المتحالفة بفرض حصارا كبيرا عمى قاعدة 
 -۱۷۸۱، وقد استمر الحصار طوال المدة ) تشرين األول Sebastopolسيباستيبول 

وانتيت بسيطرة القوات المتحالفة عمى القاعدة المذكورة، بعد أن تكبدت ( ۱۷۸۸ولايم
خسائر كثيرة السيما بعد تفشي الوباء بين صفوفيم، وقمة الذخيرة والمؤن، لذلك حاولت 

تشرين الثاني  31كل من بروسيا واالمبراطورية النمساوية التدخل إليقاف القتال في 
. ويبدو أن الحكومة الروسية (3)وط الحمفاء وعقد الصمحفأنذرت روسيا بقبول شر  3588

المؤيد لمحمفاء ووفاة القيصر  ، وموقف السويد (2)بعد خسارتيا لقاعدة سيباستيبول
واستنزاف امكانيات البالد المادية  ۱۷۱۱في آذار  Nicholas(1)الروسي نيقوال االول 

وبالفعل بدأت مفاوضات الصمح في باريس وقد اتفقت  (1)جعميا راغبة لعقد الصمح
الدول األوربية الكبرى عمى ضرورة تحجيم النفوذ الروسي في البحر األسود، ومن 

 5۸المالحظ أن تمك الدول سعت اثناء عقد مؤتمر الصمح في باريس، الذي استمر من 
يا تقميص النفوذ شباط حتى نياية آذار الى ايجاد تسوية نيائية لمحرب تتمكن من خالل

الروسي في بعض المناطق، وكان لمدول األوربية الكبرى التي اشتركت في المؤتمر 
المذكور اىداف عدة حاولت تحقيقيا فقد انحازت فرنسا عمى الرغم من مساندتيا لمدولة 
العثمانية في الحرب الى روسيا لكسب ودىا مستقبال، والسيما أن نابميون الثالث كان 

القاعدة الروسية العسكرية في سيباستنبول دون تدميرىا، أما بريطانيا فكان يرغب ببقاء 
، ويمكن االستدالل عمى ذلك من خالل (8)۱۷۸1موقفيا من المؤتمر صعبا لمغاية 

 الى (6)المؤتمر المورد كالرندونالرسالة التي بعثيا ممثل الحكومة البريطانية في 
)) ان الوزارة يمكنيا أن تكون متأكدة من والتي ذكر فييا :  3581حكومتو في آذار 

شيء واحد ىو انني لم اقم بأي تنازل ابدأ في أي مناسبة وفي أي مسألة وطبيعي أن 
ذلك اصبح معروفة كالميجة التي اعتمدىا في االجتماعات. ان الذنب في المقاومة 

. (7)(الضاربة التي ابديت لمنعاج الروس وفي عرقمة عقد الصمح يقع عمي بشكل كمي(
وقد استفادت بروسيا كثيرة بعد السماح ليا بالمشاركة، فقد كسبت ود روسيا الى جانبيا 

، (5)اثناء مطالبتيا بتوسع حدودىا عمى نير الراين خالفا لما كانت تتمناه فرنسا والنمسا 
أما الدولة العثمانية فقد كانت تطمح بعدم التدخل بشؤونيا الداخمية من قبل أية دولة 
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، وطبقا لطموحيا فقد عارضت فكرة االمبراطور الفرنسي التي ركزت عمى ضرورة اوربية
توحيد ( واليتي الدانوب، مما قد يشكل خطرا عمى الحدود العثمانية الروسية، وليذا 

 . (9)رفضت الحكومة العثمانية المقترح الفرنسي وساندتيا في ذلك الحكومة البريطانية
جدول أعمالو برئاسة وزير خارجية فرنسا الكسندر ويموسكي  افتتح المؤتمر   

(30)Waleweski Alexander  بعد وصول الوفد الروسي برئاسة األمير ارلوف
Orlov االمبراطور الفرنسي من الوقوف إلى جانب  الذي تمكن من اقناع االمبراطور

ويبدو أن نابميون وروسيا،  بالده، مشيرا اليو بأنو ال توجد ىناك أي خالفات بين فرنسا
الثالث رحب بفكرة مساعدة روسيا الن فرنسا كانت بحاجة لكسب ودىا النيا كانت 
تستعد إلعالن الحرب عمى بروسيا، وقد ادى التغمغل الفرنسي في الدولة العثمانية ابان 

، ومحاولة فرنسا استرجاع ىيبتيا التي انكسرت في معركة االمم 3588حرب القرم عام 
. أما (33)لى جعل فرنساتنحاز الى جانب روسيا خالفا لرغبة بريطانيا، ا۱۷۱۱عام 

النمسا فقد كانت الحرب القرم نتائج وخيمة عمييا اذ جعمتيا تعاني من العزلة الدولية 
مما كان لذلك اثر سيء عمى أوضاعيا الداخمية، فقد اصبحت مسؤولة عن تحديد 
مصيرىا بنفسيا بشكل منفرد، السيما تجاه الحركات القومية التي انتشرت في المانيا 

ل أن انييار الحمف المقدس الذي كان يجمع بين روسيا وايطاليا ،لذلك يمكن القو 
والنمسا وبروسيا، والداعم لألنظمة االستبدادية في اوربا، قد ادى الى زيادة الحركات 
القومية التي كانت تطالب بتحقيق الحرية واالستقالل، بعيدة عن نير االستعمار 

لمطاف توصل المؤتمر الى . وفي نياية ا(32)الخارجي، وىذا ما حصل إليطاليا والمانيا
وضع مقترحات إلنياء المشاكل العالقة بين روسيا والدولة العثمانية بثالث نقاط يمكن 

 (31)ايجازىا بالشكل االتي:
اوال: تعيد السمطان العثماني القيام بسمسمة من اإلصالحات في كافة المجاالت، 

لطوائف بغض النظر وتحسين احوال رعاياه المسيحيين، وتطبيق القانون عمى جميع ا
 عن معتقداتيم الدينية.
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ثانيا: ضمان حياد البحر االسود وتنازل روسيا عن ادعاءاتيا في امارتي الدانوب ) 
والشيا وممدافيا(، حتى تكون تمك االمارتين مستقمتين بصورة فعمية عن تدخالت 

 الحكومة الروسية.
جميع االمتيازات التي تؤكد بانيما امارتين مستقمتين تحت  ثالثا: تمنح والشيا وممدافيا

 االدارة العثمانية.
الى وضع صيغة نيائية لمعاىدة  3581وتوصل المؤتمر في نياية شير آذار     

الصمح في باريس التي ادت الى اضعاف النفوذ الروسي في البحر االسود لمدة خمس 
 (31)ىا بما يأتي:عشر عاما وتكونت من مواد كثيرة يمكن ايجاز 

اوال: االعتراف باستقالل الدولة العثمانية، واحترام سيادتيا واعتبارىا أحد األعضاء 
 الفعالين في المحفل األوربي.

ثانيا: ضمان حياد البحر األسود، وتعيد كل من روسيا والدولة العثمانية بعدم اقامة 
 .ترسانات عسكرية عمى سواحمو، وعدم ادخال السفن الحربية لو

ثالثا: اعادة اقميم بساربيا التي سيطرت عميو القوات الروسية اثناء الحرب الى الدولة 
 العثمانية.

رابعا: تعيدت روسيا بارجاع مدينة قارص وجميع المناطق التي ولت عمييا إلى الدولة 
العثمانية، مقابل استرجاعيا لقاعدة سيباستيبول وبعض المناطق األخرى في شبو جزيرة 

 القرم.
خامسا: اطالق سراح اسرى الطرفين، وتعيد كل من روسيا والدولة العثمانية بعدم 
استخدام القوة لحل الخالفات العالقة بينيما والمشاكل التي قد تحدث مستقبة بينيما، 
 والمجوء الى المفاوضات السممية اليجاد تسوية نيائية دون المجوء إلى استخدام السالح.

سادسا : تعيد السمطان العثماني بتحسين احوال المواطنين القاطنين في اراضي دولتو،  
بغض النظر عن طقوسيم ومعتقداتيم الدينية، والمساواة بفرض الضرائب وتطبيق 

 القانون عمى اساس المساواة بين الجميع دون استثناء.
حر ازوف بطمب من سابعا: تدمير قاعدة نيكواليف وجميع التحصينات الروسية عمى ب

 ممثل الحكومة البريطانية.
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وقد اعترض ممثل الحكومة الروسية عمى البند السابع الذي طمبتو الحكومة    
البريطانية، فقد بين اورلوف بأن روسيا ليس لدييا النية البقاء سفنيا الحربية في قاعدة 

وتمت ازالة نيكواليف، األمر الذي أدى إلى تراجع الممثل البريطاني عن مطالبو 
. (38)عالي باشا الخالف حول ذلك، كما طالب ممثل الحكومة العثمانية في المؤتمر

بضرورة تعيد روسيا بازالة جميع تحصيناتيا العسكرية عمى الساحل الشرقي لمبحر 
 .(31)االسود

ومن خالل ذلك يتضح لنا بان مؤتمر باريس ىيأ فرصة مناسبة لمدول المشاركة فيو    
نيسان  31الذي وقعتو الدول المشتركة في المؤتمر في . (37)إلصدار القانون البحري

، واقترحت الواليات المتحدة األمريكية اضافة بند عمى القانون المذكور يسمح 3581
، بيد أن ىذا األمر لم يشكل جزءا من  (35)في البحر لمسفن التجارية بموجبو بالمرور

االعالن البحري حيث أن الموافقة عمى ىذا األمر ال يمكن عدىا احد النصوص التي 
 .(19)تتعمق بيذا االتفاق، فضال عن ذلك فقد كمفت حرب القرم جميع األطراف المتحاربة

واخذ القيصر الروسي بعد انتياء الحرب ينتيج سياسة جديدة قائمة عمى كسب     
وتقوية عالقاتو مع بعض الدول األوربية الكبرى، فقد اوضح وزير خارجية روسيا 

إلى وزير خارجية فرنسا ارلوف  3581نيسان 5۸نسيمرود في المذكرة التي بعثيا في 
دور المعادي التي قامت بو الحكومة بأن الحمف المقدس لم يعد لو وجود آثر ال

النمساوية اثناء حرب القرم ضد روسيا، لذلك فأن الحكومة الروسية تسعى لممحافظة 
عمى العالقات الودية القائمة بينيا وبين الحكومة الفرنسية، التي أظيرت تعاطفيا مع 

شكل اضافة الى ذلك فان حرب القرم قد أثرت ب. (20)روسيا اثناء عقد مؤتمر باريس
 .(23)كبير عمى الرأي العام األوربي، وىذا ما عجل في ظيور منظمة الصميب األحمر

يتبين لنا بأن قرارات المؤتمر لم تضع حدا نيائيا لمنزاع القائم بين روسيا والدولة     
العثمانية عمى الرغم من كونيا أوقفت الحرب بين البمدين، واستمرت روسيا تبحث عن 

ىدافيا السياسية في اراضي العثمانيين، عمى الرغم من أنيا فرص مناسبة لتحقيق أ
انصرفت في السنوات األولى بعد الحرب إلى االىتمام بمشاكميا الداخمية والتي كانت 

 التي شيدتيا البالد خالل تمك الفترة. (22)من اىميا االنتفاضات الفالحية
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 الخاتمة :
كشفت الدراسة أن بروسيا كان وضعيا مغايرا الوضع النمسا في حرب القرم فقد اتخذت 

فاحتمال انييار االمبراطورية العثمانية لم يكن يمس المصالح الحيوية   ،جانب الحياد 
وبالضافة الى ذلك بدأ منذ ذلك الوقت  ،البروسية كما ىي الحال بالنسبة الى النمسا 

سياسي الذي أنتيجو فيما بعد بسمارك عندما تولى السمطة يتضح في بروسيا الخط ال
صحيح ان بسمارك لم يكن  ،فييا ونعني السعي لتعميق العداء بين روسيا والنمسا 

يمعب في فترة حرب القرم دورًا قياديًا في السياسة البروسية اذ لم يكن اكثر من ممثل 
وجية نضره القائمة بعدم وجود لبروسيا في مجمس االتحاد االلماني في فرانكفورت ولكن 

مايبرر وقوف بروسيا ضد روسيا في النزاع المتفاقم في  الشرق بل العكس كمما أزداد 
عمى ايو  ،ىي التي انتصرت في النيائية  ،ذعف النمسا كمما كان ذلك أفضل لبروسيا 

مع  حال انقسمت االوساط البروسية المالكة في ىذه القضية الى الفريقين احدىما يتعاف
 بريطانية واالخر يساند روسيا .

واتضح اخيرًا بأن روسيا لن تنضم الى بريطانيا وفرنسا وبما ان النمسا لم تكن تحبذ 
االنضمام الييا بدون بروسيا الييا بدون بروسيا فقد سعت لحالل النزاع بالوسائل 

مرة الدبموماسية فوضع وزير خارجيتيا بودل ليذا الغرض مذكرة كانت في الواقع ث
لمؤتمر غير رسمي عقده مع سفراء فرنسا وبريطانيا وبروسيا في فينا . لقد اكدت ان 
ىذه المذكرة التي عرفت بمذكرة فينا الحقوق واالمتيازات الخاصة التي تتمتع بيا الكنيسة 
االرثو ءءءء ونصت عمى ان تتعيد الدولة العثمانية بااللتزام نصًا وروحًا بجميع بنود 

يفارجة وادربا نوبل المتعمقة بحماية المسيحين وتضمنت التزام الدولة معاىدتي كجك ك
العثمانية بعدم اجراء اي تغير في الوضع القائم في ىذا المجال دون تفاىم مسبق مع 
حكومتي فرنسا وروسيا وبحيث اليؤدي ذلك الى الحاق ضرر بالطوائف المسيحية 

 المختمفة .
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لنمسا من المحاوالت البريطانية لمتحالف معها ضد المبحث الثاني: موقف بروسيا وا

 روسيا
حاولت الدول المتحاربة بعد احتدام حرب القرم استمالة النمسا ، بينما فضمت       

 Alexanderصناع القرار في النمسا تزعميا الكسندر باخ  مجموعة قوية يحمي من
Bach ا ضد السياسة الروسية ، رئيس الوزراء النمساوي ، التحالف مع بريطانيا وفرنس

في شرق وجنوب شرق أوربا ، وظنوا إن ذلك المصالح النمساوية في أسفل الدانوب كما 
وقد القى ىذا التوجو معارضة قوية من جانب  (21)يوفر ليا األمن في ايطاليا.

قائد ىيئة  Radetskyالجنراالت النمساويين وكان عمى رأسيم المارشال رادتسكي 
األركان النمساوية ، إذ أنيم رأوا إن روسيا والدول الغربية البحرية ) بريطانيا وفرنسا ( 
لن تشتبك في حرب برية طاحنة، لذا فان ثقل روسيا العسكري سيوجو كمو ضد النمسا ، 
إذا دخمت النمسا الحرب ، ولكن الوضع سيكون مختمفا إذا دخمت معيا بروسيا كدولة 

. إما (21)ان النمسا وبروسيا يصبح بمقدورىما معا تيديد روسيا بشكل حاسم"حميفو ، ف
بالنسبة لوزير الخارجية النمساوي بوول فقد وجد انو من الضروري تيديد روسيا بالتدخل 
، وان تصل النمسا إذ لزم األمر إلى إعالن التعبئة العسكرية ، ولكنو كان ال يرغب في 

 .(28)من دون اشتراك بروسيااالشتراك في الحرب بشكل فعمي 
بعد تردد عمى تأجيل  3581ولذلك قام بوول في الثاني والعشرين من آذار عام        

. (21)التحالف مع بريطانيا و فرنسا حتى يصل إلى اتفاق مع بروسيا في ىذا الشأن
فكانت خيبة أمل كبيرة لمحكومة البريطانية بان النمسا وبروسيا مترددتان في دخول 

مع بريطانيا وفرنسا ضد روسيا ، ومع ذلك فان القوى األوربية األربعة لم تتخل  الحرب
عن مبدأ العمل المشترك ، حتى بعد اإلعالن الرسمي لمحرب من قبل بريطانيا 

. وبالفعل فقد وقع مندوبو الدول األربعة الكبرى بريطانيا وفرنسا والنمسا (27)وفرنسا
وقد ضمن ىذا . (25)۱۷۸1مفصال في التاسع من نيسان  وبروسيا في فينا بروتوكوال

البروتوكول وحدة األراضي العثمانية تجاه روسيا، واستقالل وسيادة السمطان ، وضرورة 
قيام السمطان بأجراء إصالحات مدنية ودينية لرعاياه المسيحيين ، وقد ألزمت القوى 
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ىدة مع روسيا من دون األربعة نفسيا في ىذا البروتوكول بعدم الدخول في أية معا
ثم اضطرت بروسيا تحت ضغط شديد من قبل بريطانيا . (29)تداول مسبق فيما بينيم

 3581وفرنسا إلى االستجابة لطمب النمسا ، فوقعت معيا في العشرين من نيسان 
معاىدة دفاع مشترك ، اتفقتا بموجبيا عمى التعاون المشترك فيما لو تمت مياجمة أي 

إلجبار روسيا عمى االنسحاب من إمارتي الدانوب ، واتفقتا عمى  منيما ، وان يضغطا
وذلك  ،شن الحرب معا عمى روسيا في حال عبر جيشيا جبال البمقان وىدد اسطنبول 

 (10)أمر مستحيل تقريبا في ظل الظروف التي كانت موجودة 
عد توقيع االتفاقية في لندن نصرا واضحا لدبموماسية بريطانيا وفرنسا ، الن ذلك      

يعني كما تصور اغمب السياسيين البريطانيين ، زيادة الضغط عمى روسيا وجعميا تركع 
إمام التحالف البريطاني الفرنسي بصورة سريعة من خالل تيديد النمسا ليا بدخول 

قد وقعت ىذه االتفاقية مع النمسا السبب أخر إذ أرادت الحرب إال إن بروسيا كانت 
. ولذلك فان المعاىدة تريد إن (13)سحب النمسا الى موقف الحياد التام وليس العكس

توضح ، بأنو لو بقيت روسيا في موقف الدفاع فال حاجة لخوفيا من مياجمة النمسا ، 
وفرنسا بدال من زيادة الضغط  ولذلك قوت ىذه االتفاقية من مقاومة روسيا البريطانيا

 (12). عمييا باتجاه االستسالم ، وكانت نتائجيا عكسية لرغبة بريطانيا
كان فردريك وليم الرابع مصممة الوقوف عمى الحياد العتبارات واقعية ، فيذه الحرب    

ال تمس المصالح البروسية الحيوية بأية خطر وقد عبر فردريك عن ذلك عندما أعمن 
يد حيادا متذبذبا وغير حاسم بل حياد سيادة يتصف باالستقالل وغير متحيز أنو ال ير 

وكانت بروسيا تفضل البقاء بمعزل عن الحرب ميما كانت . (11)يعبر عن الثقة بالنفس
الظروف، وقد فشمت المحاولة التي قام بيا السفير البريطاني في بطرسبورغ ىاممتون 

محاولة منو لمفع بروسيا إلى الحرب ضد  سيمور وىو في طريق العودة إلى بالدة في
نير  روسيا فقد أجابو الممك البروسي انو ال يريد إن تقوم بدل المعارك الجارية عمى

. عمى الرغم من الضغوط التي مورست عميو ، (11)الدانوب معارك في بروسيا الشرقية
مير الذي يضم موظفين ودبموماسيين يتزعميم اال Wochen blattوال سيما من حزب 

. عمى اعتبار (18)وليم ، ولي العيد البروسي ، الذي يريد االنتقام الذالل وىزيمة أولمتز
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إن روسيا كانت السبب الرئيسي وراء ىذه اليزيمة فكان ىذا الحزب ييدف إلى إن 
تتحالف بروسيا مع التحالف البريطاني الفرنسي ضد روسيا ألنو كان يأمل بان تساعد 

 . (11)التحالف الحركة القومية األلمانيةبريطانيا زعيمة 
كانت الحكومة النمساوية معنية بصورة أكثر من أية دولة أخرى بمصير إمارتي     

الدانوب ، نتيجة ألىمية ىذه المنطقة الحيوية بالنسبة ليا ، وفي نفس الوقت كانت 
ة إلى حد سياستيا الخارجية تجاه إحداث حرب القرم تعتمد عمى مواقف بروسيا الخارجي

كبير ، ألنيا لم تستطع إن تتخذ مواقف حاسمة ضد روسيا خوفا من عدم القدرة عمى 
مواجيتيا عسكريا بشكل منفرد وبالتالي أرادت أشراك بروسيا معيا لكي تساعدىا إذا ما 

. إال إن سياسة بروسيا التي كان يسيطر عمى (17)حدثت مواجية عسكرية بين البمدين
 3515الرابع الذي لم يحد عن المبدأ الذي وضعو منذ عام توجيييا فردريك وليم 

من ىذا المأزق  ولمتخمص. (15)والقاضي بأنو ال يحارب روسيا ميما كانت الظروف
السياسي طمبت النمسا من بريطانيا وفرنسا معرفة أىدافيم من الحرب حتى تستطيع إذا 

اليات االلمانية دخمت الحرب إال تخدم القوى الثورية في كل من ايطاليا و الو 
وحتى ال تغضب فردريك وليم الرابع ، الذي ما زال يؤمن بتحالف القوى . (19)وبولندة

 .(10)المحافظة ضد قوى الثورة
، وزير  Drouyn de Lhuysوجد ىذا الكالم آذانا صاغية من درون دي لويس    

خارجية فرنسا المحافظ، ولكن بريطانيا لم ترد التقيد بشيء ، ورفضت في البداية تحديد 
ضعاف  أىدافيا من الحرب، إذ كان كل ما ييم الحكومة البريطانية ىو كسب الحرب وا 
روسيا وكسر شوكتيا في أوربا ، ولكن ىذا لم يثن الوزير الفرنسي عن رأيو في استمرار 

 .(13)ساويين والوصول الى اتفاق معيم بشأن أىم أىداف الحربالتفاوض مع النم
كان كالرندون ساخطا جدا لما كان يجري بين باريس وفينا ، من خمف ظيره ، وقد     

نقل سخطو الى وزير خارجية فرنسا في رسالة شديدة الميجة في الثامن عشر من 
بد إن تكون بريطانيا حزيران ذكره فييا بان البمدين في حالة حمف رسمي وبموجبو ال

مطمعة عمى كل التحركات السياسية التي تقوم بيا فرنسا ، وقد تمقی كالرندون رسالة 
جوابية من دي لويس فييا تفاصيل المفاوضات التي دارت بين فرنسا والنمسا بشكل 
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بداء رأييم حول ما توصل  تفصيمي ، وطمب منو عرضيا عمى الحكومة البريطانية وا 
ومذكرا في الرسالة نفسيا بأن فرنسا لم تحجب شيئا مما دار في  ،ديناليو كال البم

المفاوضات ، بل إن بريطانيا ىي التي كانت غير راغبة باالشتراك في ىذه 
 .(12)المفاوضات

النمساوية  -تدارست الحكومة البريطانية كل ما ورد عن المفاوضات الفرنسية      
د لدى النمسا رغبة بإخراج روسيا من إمارتي ، وقد انتقدىا بالمرستون بشدة اذ وج(11)

الدانوب وعدم إضعاف القوة الروسية ، وأشار الى المعاىدة المزمع عقدىا بين بريطانيا 
والنمسا وفرنسا ال بد إن تتضمن الموافقة المشتركة عمى استخدام القوات العسكرية لبموغ 

ضعاف روسيا بشكل اليدف وىو المحافظة عمى استقالل وسالمة الدولة العثماني ة وا 
بجميع الجيود الرامية إلى زج  . ورحب كالدستون(11)يؤمن لمدولة العثمانية بقاءىا

النمسا في الحرب ضد روسيا ، وكتب في رسالة الى غراىام وصف فييا بريطانيا 
وفرنسا في الوقت الحاضر بأنيما أصبحتا يمثالن " شرطة أوربا " ضد التدمير الوحشي 
الروسي والمحافظة عمى السالم ، وأعرب عن أممو في إن تقف النمسا الى جانب 

. إما رأي أبردين حول الموضوع فقد أشار الى إن النمسا ال يمكن (18)فرنسابريطانيا و 
إن تكون مع التحالف البريطاني الفرنسي بدون إن تؤمن جبيتيا الشمالية الشرقية وقبل 
إن تتخذ أي موقف حربي ضد روسيا ، وكذلك ىي ترغب إن يكون ىناك تواجد 

رية القريبة من حدودىا ومن ثم عسكري قوي لبريطانيا وفرنسا في الميادين العسك
إعطاؤىا إعانة مالية كبيرة لكي تستطيع مواجية القوات الروسية التي سوف ترمي بكل 
ثقميا تجاه النمسا المجاورة ليا ، وال بد إن تحصل عمى ضمانات قوية ، خصوصا من 
 قوى أوربا الوسطى وبالذات بروسيا ، وىذا شيء مستحيل الن النمسا تطمب منا ما ال
نستطيع إعطاءه ألنو فوق طاقتنا ، وأوضح في نياية حديثو بأنو ال يأمل أي شيء من 

 .(11)النمسا ما دامت األوضاع السياسية في بروسيا تسير باتجاه معاكس لرغباتنا
وافقت الحكومة البريطانية عمى مذكرة الضمانات األربعة ، نتيجة لضغط الحكومة      

عد إجراء بعض التعديالت غير الجوىرية عمى شكل ولكن ب ۱۷۸۱الفرنسية من تموز 
. التي كانت تصر عمى المضي قدما في ىذه المفاوضات ، في (17)ومضمون المذكرة
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جمستيا المنعقدة في التاسع والعشرين أصبحت مذكرة الضمانات األربعة ىي التي تسير 
بشكميا  دبموماسية حرب القرم ، فباتت عمى جانب كبير من األىمية وأصبحت تتضمن

مولدافيا ووالكيا  النيائي المطالب التالية : أوال ، يطمب من روسيا إزالة حمايتيا عن
وصربيا . ثانيا ، تكون المالحة في نير الدانوب بعد ذلك حرة لمسفن التجارية لكل 

. ثالثا ، تتم  Sulinaالبمدان، وذلك من خالل إنياء سيطرة روسيا عمى قناة سولينا 
، من اجل تحديد قوة روسيا في  ۱۷۱۱ميثاق المضائق األوربي لسنة مراجعة وتنقيح 

البحر األسود لصالح توازن القوى في أوربا . رابعا ، تخمي روسيا عن أي ادعاء بحماية 
الرعاية المسيحيين في الدولة العثمانية ، وان تحصل الدول األوربية عمى ضمان من 

مسيحيين ، وان يمتزم نيکوالس بالنقاط حكومة الباب العالي بتحسين حالة رعاياه ال
 . (15)المذكورة أعاله 

إذا تفحصنا بموضوعية مذكرة الضمانات األربعة ، لوجدنا إن النقطتين األولى     
والثانية تم إدخاليما من قبل بريطانيا وفرنسا لضمان دعم النمسا العسكري ضد روسيا ، 
الن دخوليا إلى جانب التحالف البريطاني الفرنسي سيكون حاسما إلنياء الحرب 

والتجارية فان النقطة األولى ىي ذات أىمية خاصة  لصالحيما ، فمن الناحية السياسية
لمنمسا ، وكذلك كانت النقطة الثانية أيضا ، إذ إن ذلك سيمنع روسيا من النجاح في 
صربيا ، وكذلك سيقدم المصالح النمساوية التجارية في الدانوب ، وكان ذلك غير 

روسيا والنمسا خاصة  متوفر لمنمسا بسبب النزاعات الدبموماسية الحادة التي نشأت بين
، عندما قام نيكوالس بمنع وصول قمح أوربا الجنوبية الى بقية األسواق 3583بعد عام 
 (19).األوربية

قبمت النمسا بمذكرة الضمانات األربعة بشكميا النيائي ، وبعد المصادقة عمييا في     
االمير ، قام بوول بإيصاليا الى  3581في الثامن من أب  فينا وتبادل المحاضر

، السفير الروسي في فينا ، ليرسميا إلى حكومتو التي  Gorchakovغورشاکوف 
. وفي الوقت نفسو حصمت (80)أعطيت خمسة عشر يوما لمموافقة عمييا أو رفضيا

تطورات جديدة في عالقات النمسا مع التحالف البريطاني الفرنسي بعد سيطرة النمسا 
، وقد حاولت بريطانيا وفرنسا والنمسا ، وحينيا  3581عمى إمارتي الدانوب في أب 
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حاول بوول توسيع مبادئ التحالف النمساوي البروسي ليشمل االتحاد الكونفدرالي 
لكن ىذه المحاولة رفضت ، وكان الرفض أتي من خالل نشاط بسمارك  االلماني ،

Bismarek . (83)، ممثل بروسيا في االتحاد األلماني 
رفض الروس، وبغضب شديد اقتراحات السالم النمساوية ) مذكرة الضمانات     

، وابتيج بالمرستون كثيرا عندما سمع بيذا الخبر 3581األربعة( في منتصف شير أب 
الى كالرندون عن نتائج ىذا الرفض الذي سوف يييئ األجواء لدخول النمسا مع  وكتب

بريطانيا إلى الحرب وسوف تتبعيا بروسيا وبالتالي " لن نكون معاقين في تنفيذ أىدافنا 
التي وضعناىا لمحرب " ، ورحب رسل كذلك بإخبار رفض روسيا لمذكرة الضمانات 

سا اآلن بالتوقيع عمى معاىدة مع بريطانيا وفرنسا األربعة ، وأعمن أنو يجب إغراء النم
 (82)لمدخول بالحرب ضد روسيا .

لكن أمال الساسة البريطانيين ، الذين توقعوا دخول النمسا الى الحرب بجانبيم نتيجة    
لرفض روسيا لمذكرة الضمانات األربعة قد خابت ، فبعد مضي أسبوع عمى رفض 

سا في لندن ، بان حكومتو ال يمكنيا إن تدخل روسيا، أعمن كولوريدو، سفير النم
عمى  ۱۷۸1الحرب ضد روسيا الن بروسيا رفضت تطبيق معاىدة العشرين من نيسان 

 (81)أساس أنيا وقعت إلسناد النمسا داخل إمارتي الدانوب وليس خارجيا.
غضب الوزراء البريطانيون بشكل كبير من اإلعالن النمساوي ، وأرسل كالرندون     
فينا وصف فييا السياسة النمساوية " باألنانية المحضة " وقد  ة شديدة الميجة الىرسال

حيث بين فييا كالرندون إن سياسة بريطانيا  تضمنت الرسالة تيديدا مبطنا الى النمسا
، ومن أآلن فصاعدا لن  في المستقبل سوف تراعى فييا مصالح بريطانيا الخاصة فقط

 .(81)الحيم ، حتى لو تضررت من جراء سياستناتيمنا اعتراضات األخرين أو مص
وعمى النبرة القوية التي تضمنتيا  وحتى أبردين لم يعترض عمى احتجاج کرندون  

رسالتو التي بعث بيا الى الحكومة النمساوية ، ولكنو عمق عمى ىذا الموضوع بان 
النمسا لدييا سبب ضعيف لالشتراك في ىذه الحرب ضد الروس بعد إن غادروا إمارتي 

حتى  الدانوب ، وأشار إلى أنو البد من اإلبقاء عمى عالقات طبيعية مع النمسا وبروسيا
. وكانت ردة فعل رسل مفاجئو جدا ، حيث كان موقفة (88)تستمر بعزل روسيا في أوربا
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معتدال تجاه النمسا إذ قال عمى الرغم من إن النمسا قد خيبت أممنا باالنضمام الى 
ذا ما اختارت إن تكون حياديو  التحالف البريطاني الفرنسي إال أنيا ليست ضدنا ، وا 

البد إن ال نسمح إن يدخل الضعف والوىن الى أنفسنا في ىذه لتكن حياديو وأوضح أنو 
ذا تمكنا من النجاح في القرم وأرسمنا الرجل المناسب الى فينا عندىا ستكون  الحرب وا 

وبذلك ترك أمر جمب النمسا الى التحالف البريطاني . (81)النمسا الى جانبنا في الحرب
غل التحالف البريطاني الفرنسي الفرنسي بصورة مؤقتة لمفاوضات مستقبمية ، وانش

 باإلعداد المتواصل لمحممة عمى القرم .
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