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  :قدمةمُ 
ــــد مــــن     السياســــة التطــــورات دراســــة التاريخيــــة االكاديميــــة الــــى  المصــــادرذهبــــْت العدي

المستشـــار  شخصـــية علـــىالتـــي ركـــزت فـــي موضـــوعاتها و األلمانيـــة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، 
  .األلماني بسمارك

دور المستشـار األلمـاني بسـمارك فـي تحقيـق  كشـف النقـاب عـنهـذه الدراسـة الـى ركنْت       
إذ مثـــل التـــأريخ االول انـــدالع الثـــورات القوميـــة فـــي أوربـــا  ،)1890-1848 (الوحـــدة األلمانيـــة

ـــأريخ الثـــاني اســـتقالة  ـــك الثـــورة ؛ بينمـــا مثـــل الت ـــا وموقـــف بســـمارك مـــن تل ومـــن ضـــمنها ألماني
  .تشاريةمن منصب المس بسمارك

رسـم فـي  التاريخية التي كان لها الثقل األكبـر من الشخصياتُيعد رك بسماأن  ال ريب
شخصــية أختلــف الكثيــر فــي تقييمهــا فــالبعض رآهــا , السياســة األلمانيــة فــي القــرن التاســع عشــر

فــي حــين وجــدها اآلخــرون مثــاال للرجعيــة , شخصــية وطنيــة ُمخلصــة وعقــال نابغــا وفكــرا ُمنتجــا 
  .واالنتهازية 

شــك ان بســمارك رجــل دولــة مــن الطــراز االول، ال غبــار عليــه، حــين حمــل مــع ذلــك، ال     
علــى عاتقــه مســوؤلية توحيــد الشــعوب االلمانيــة تحــت الســلطة البروســية، بعبقريتــه الدبلوماســية 
والسياسية  واالقتصادية التي لـم تتكـرر كثيـرًا ، اذ كـان مـن ابـرع الساسـة فـي قدرتـه علـى نسـج 

،وقدرته على المناورة والفر السياسي ، اعتبره االلمـان بطـًال قوميـًا السياسة الخارجية بالداخلية 
حقــًا مكتســبًا " داهيــة"للشــعب االلمــاني ووصــفوه بالمستشــار  الحديــدي ،االمــر الــذي جعــل كلمــة 

كـــل هـــذه االمـــور مجتمعـــة كانـــت جـــديرة بالبحـــث والدراســـة  ، وكانـــت مـــن اهـــم  ومـــن ثـــم. لـــه
فضـًال عـن  كونهـاِ  محاولـة قمـت ,ار هذا الموضـوع الهـام االسباب الرئيسة التي دفعتني ألختي

في المكـان الُمناسـب وٕاعطاءهـا حقهـا  –موضع البحث  –من أجل وضع ِتلك الشخصية  بها 
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عل الرغم من إن هذه الدراسة لم تكـن , من التقييم سلبا أم إيجابا وفق المنهج الِعلمي الحديث 
  .األولى من نوعها إذ سبقتها ِدراسات ِعدة 

OTTO EDUARDOTTO EDUARDOTTO EDUARDOTTO EDUARD " أو��� إدوارد �������� ���ن ����رك " ُيعـد السياسـي األلمـاني      

LEOPOLD VON BISMARCKLEOPOLD VON BISMARCKLEOPOLD VON BISMARCKLEOPOLD VON BISMARCK  مـن و  ,من أهم الساسة األلمان في القرن التاسـع عشـر
حقــق نجاحاتــه معتمــدًا علــى مهارتــه الدبلوماســية  اشــهر عبــاقرة السياســة فــي التــاريخ الحــديث،

ــــــــــــــــذوالسياســــــــــــــــة ال والحكمــــــــــــــــة المتناهيــــــــــــــــة،                         .عســــــــــــــــكرية الصــــــــــــــــارمة مــــــــــــــــع براعــــــــــــــــة التنفي
هو شـائع فـي أألدب السياسـي ركـز بسـمارك فـي بدايـة ُسـلطتهِ  علـى مصـالح  وعلى ِخالف ما
غيــر ان انتصــارهِ  علــى فرنســا وتأســيس الــرايخ األلمــاني فــرض عليــهِ  تأديــة , مملكتــهِ  بروســيا 

حـــدة االلمانيـــة تجربـــة ملهمـــة  للشـــعوب التـــي تعـــاني  مـــن فالو , دور أكبـــر مـــن ُحـــدود مملكتـــه ِ 
غيــر ان لهــذه التجربــة نــوع مــن الفــرادة فــي . فتجــارب الوحــدة علــى مــر التــاريخ كثيــرة, االنقســام

سواء علـى , إذ أنها بدأت ُمبكرًا  من خالل سلسلة من الخطوات الواضحة , التسارع والتكامل 
ي ممـا جعلهـا تجربـة تسـتحق ان اجعلهـا موضـوعا لعسـكر  السياسـي أوا المستوى االقتصادي أو

  . هلما ذكرنا فضالً للدراسة 
المواقـــف  بعـــض وتحليـــل المهمـــة،التجربـــة  تلـــكحاولـــت الوقـــوف علـــى أبـــرز أحـــداث  عليـــه    

للخــروج بفائــدة للقــارئ المهــتم بالتــاريخ االلمــاني  فضــًال عــن النتــائج التــي آلــت اليهــا، السياســية
 فيـه اوربـا الوحدة الى االمام في قرن اضـطربت التي دفعت بعجلة  ولمعرفة العوامل, الحديث 

بالصــراع فــي  انتهــاءً و مــن الحــروب النابليونيــة  اكثــر مــن مــرة بشــكل عــام ابتــداءً  اضــطرابا كبيــرا
  . البلقان 
تنـاول التمهيـد نبـذة تاريخيـة , خاتمـةفصـول و مقدمة وتمهيد واربعة  ُقسم هذا الكتاب إلى  

حيـــــاة الجرمـــــان االولـــــى  تضـــــمن  ،واالجتمـــــاعيوتطورهـــــا السياســـــي  عـــــن الشـــــعوب األلمانيـــــة
وصــوال لعهـــد  للحرمـــانالتطــور السياســي  فضــًال عـــن, وعالقــاتهم مــع االمبراطوريـــة الرومانيــة 
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ُمنتهيــا بالــدور البروســي  وظهورهــا كمملكــة قويــة , الملــوك االلمــان مــا بعــد االســرة الكارلونجيــة 
  .  1815عام  ����� ����على الساحة السياسية االوربية حتى 

متنــــاوال فيــــه , حيــــاة بســــمارك ونشــــاطهِ  السياســــي المبكــــر لدراســــة الفصــــل االول  كــــرس     
ثقافتـهِ  السياسـية والُمجتمعيـة فـي المبحـث األول  شخصـيته و العوامل التي أثـرت بـه وصـاغت

ـــــى وصـــــراعاته البر  ـــــاة بســـــمارك الدبلوماســـــية األول ـــــاول حي ـــــث فقـــــد تن ـــــاني أمـــــا الثال ـــــة والث لماني
  .اما المبحث األخير فكان عن توليه رئاسة الوزراء , ومواقفهِ من القضايا القومية 

فقد حمل في طياتهِ  الصـراع السياسـي والحـرب بـين بروسـيا والنمسـا : الفصل الثانياما       
����(وتنظــيم األتحــاد األلمــاني الشــمالي فــي عــدة مباحــث شــملت تفاصــيل ���   )ا������د ا�

ZOLLVEREINZOLLVEREINZOLLVEREINZOLLVEREIN امـــا, اوال وتحـــديات المـــد القـــومي االلمـــاني امـــام السياســـة النمســـاوية ثانيـــا 
الرابـع  المبحـث الثالث فكان عن موقف بسمارك من المشكلة البولندية فـي حـين ُكـرس المبحث

وكانـت ثمـة وقفـة مـن  .لدراسة خلفيات الصراع مـع الـدنمارك حـول الـدوقيات األلمانيـة والحـرب
 ، تحقيـق وحـدة األتحـاد الشـماليثـم  والنـزاع العسـكري مـع النمسـا ، الصـراع السياسـي تداعيات

كـــل ذلـــك كـــان محـــورًا هامـــًا للمبحـــث  عوامـــل النصـــر البروســـي بشـــكل عـــاماهم معقبـــا ذلـــك بـــ
  . الخامس 

موزعـا , الصدام مع االمبراطورية الفرنسية واعـالن الـرايخ األلمـاني  الفصل الثالثتناول       
األول فـــي طياتـــهِ  بـــذور الصـــراع بـــين نـــابليون الثالـــث وبســـمارك  حمـــل، االربعـــةِ مباحثـــه علـــى 

جــاء المبحـث الثــاني عـن الحــرب البروســية الفرنسـية بشــكل عــام و , وأثرهـا فــي الوحـدة األلمانيــة 
فــي حــين تنــاول المبحــث الثالــث , مستعرضــا نتــائج المعركــة , بشــكل خــاص  ومعركــة ســيدان

المبحـــث  أمـــا, بمعاهـــدة فرانكفـــورت  اً نســـا سياســـيإعـــالن تاســـيس الـــرايخ األلمـــاني واإلطاحـــة بفر 
  .فكان عن المشهد السياسي الفرنسي مابعد سيدان  األخير في هذا الفصل 
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دبلوماســية بســمارك بعــد تاســيس الــرايخ  واالصــالح " تحــت عنــوان الفصــل الرابــعجــاء       

ــداخلي فــي حــين , ك مــن األحــالف الدوليــة الــذي احتــوى فــي مبحثــهِ  االول موقــف بســمار "  ال
سياسة بسمارك ومواقفهِ  مـن الـدول اإلسـتعماريه وسياسـتهِ  تجـاه المسـتعمرات البعيـدة  تُ رضع

امـــا المبحـــث الثالـــث فكـــان عـــن سياســـة بســـمارك تجـــاه شـــعوب , والقريبـــة فـــي المبحـــث الثـــاني 
امــا المبحــث الرابــع تنــاول سياســة ,  بالمســألة الشــرقيةالبلقــان المضــطربة أو مــاُيعرف تاريخيــا 

األمبراطـور  ملوحًا الى انحسار الدور البسماركي إثـر الصـراع مـعسمارك الداخلية واألصالح ب
  . الجديد ثم الُعزلة فالموت 

مــــن أجــــل تقيــــيم  توصــــلُت اليهــــابخالصــــة َحــــوت إســــتنتاجات عامــــة  وأختتمــــُت دراســــتي      
  .الشخصية موضوع البحث 

 فضـًال عـن, المعربـة والعربيـة مـن المصـادر األجنبيـة و  مجموعـةأعتمدت الدراسة على   
الدوريات العربية والرسائل واألطاريح الجامعية التي كـان لهـا دورا كبيـرا فـي إثـراء مـادة الكتـاب 

  .في الصيغة التي ظهرت عليها 
من الواضح أن بعض األسئلة الخاصة في ثنايا الكتاب كـان يمكـن ان تضـل ُمعلقـة دون      

ناهيـك عـن اهميتهـا التاريخيـة , تي تمكنت من ملئ ِتلك الثغـرات لوال ُكتب الُمذكرات ال, إجابة 
بطبيعـــة شخصـــيات أصـــحابها ســـواء مـــن حيـــث مســـاهماتهم فـــي صـــنع األحـــداث أم فـــي حقيقـــة 

  :بسمارك مواقفهم منها لكونهم عاصروا ِتلك األحداث وأهمها مذكرات

Jonathan Steinberg,Bismarck Alif .& David.G. Williamso, Bismarck 

and Germany&. Fenton Bresler,Alif: Napoleon111.,& WILLIAM 

JACKS, THE LIFE OF   PRINCE  BISMARCK.            

 أٌخـُص بالـِذكر منهـا كتـاب, ِحصـة فـي دراسـتنا هـذه  والموسـوعات،, كـان للكتـب األجنبيـة     
           Bob Whifeld,Germany,1848-1914, Heinemannو   عن تاريخ المانيا،
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Gabor Agoston & Lives &Legacles,An Encyclopdia of people who the 

changed world,  Government Leaders, Military Rulers and Political& 

Activists.                                                                                                    
ه مـن معلومـات تـت الرسائل واألطاريح الجامعية حيزا ُمهما في ُفصـول الدراسـة لمـا حو أحتل   

بمعلومــات ات السياســية التــي شــهدتها المانيــا، بالغــة األهميــة عــن الكثيــر مــن االحــداث والتطــور 
  :قيمة أخُص بالذكِر ِمنها 

تنـــافس سياســـة بســـمارك الدبلوماســـية وال عـــنعبـــد العزيـــز عبـــد اهللا , مظلـــوم  ،اطروحـــة   
نعــيم  كــريم عجمي،متــرنيخ ودوره السياســي  اطروحــة. االلمــاني تجــاه المســتعمرات فــي افريقيــا 

بمجموعــة مــن الُصـحف والمجــالت ،الســيما لتلــك تـم األســتعانة كمــا  ،1823-1809ي اوربــا فـ
  .لتي اسهمت في إغناء هذه الدراسة ا

وفــي كلتــا . لصــواب مثلمــا يحتمــل الخطــأوأخيــرًا ُيعتقــد أن الغــوص فــي موضــوعات هــذه الدراســة يحتمــل ا   
واهللا ولــي . الحــالتين أرجــو مــن القــراء الكــرام إبــداء مالحظــاتهم وأرائهــم، مــادام الهــدف خدمــة المكتبــة العربيــة

   . التوفيق
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  دـــــــــــــــــهيـــــــــــــالتم
  

   لمانيةالشعوب اال 
  واالجتماعيدراسة في تطورها السياسي 
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   يجتماعواالدراسة في تطورها السياسي : الشعوب االلمانية: التمهيد
  : الجرمان واالمبراطورية الرومانية: اوالً 
شـــــهدت االمبراطوريـــــة الرومانيـــــة اضـــــطرابات داخليـــــة ،اضـــــعفت نظامهـــــا االجتمـــــاعي     

عرضــت لفوضــى سياســية عارمــة بعــد تنحــي االمبراطــور دقلــديانوس اذ ت, وعقيــدتها الدينيــة 
التـي وصـلت  المتميـزة غيـر العاديـة تلـك الشخصـية. )1(لتظهر شخصـية قسـطنطين الكبيـر 

، فــي تــاريخ األمبراطوريــة لعــرش األمبراطوريــة بــل كــان عهــد هــذه الشخصــية عهــدا فاصــال
. )2(ديانوس فـي بعـض المجـاالتمـن المـؤرخين ان عهـده امتـدادًا لسياسـة دقلـ اعتقد  كثيـرف

فقــد نقــل العاصــمة الــى القســطنطينية التــي اسســهاَ َالســباب كثيــرة ال تســع الدراســة لــذكرها ، 
اذ بخاصــة انــه لــم يــأت ببدعــة  بــل ســبقه الــى ذلــك دقلــديانوس فيمــا َيخــص نقــل العاصــمة 

غربـي مـن اتخذ دقلديانوس عاصمة جديدة لألمبراطورية وهي مدينة نيقوميديا فـي الشـمال ال
  .)3( اسيا الصغرى على بحر مرمرة

لقــد ســبق مجــيء قســطنطين بقــرون ظهــور النصــرانية فــي الشــرق ِتلــك الشــريعة البيضــاء    
التــي جــاء بهــا الســيد المســيح ُمرســال مــن عنــد اهللا مؤيــدًا بــالُمعجزات حــامال معــول المنطــق 

مـع العقيـدة الرومانيـة  لهدم وثنية الرومان  لتبدأ هذه العقيـدة صـراعها الصـريح  فـي الغـرب
الوثنية التي تؤلـه االمبراطـور هـذا األعتقـاد الـذي قامـت علـى ظهـره األمبراطوريـة الرومانيـة 

  . )4(والذي في حقيقته يناقض روح النصرانية وجوهرها األول
ناضلت تلك الشريعة بكل قوة لُتحلق بعد صراع طويل من قـاع األضـطهاد الـى العـرش    

بعد أن ساعدت جملـة مـن العوامـل علـى انتشـارها سـواءًا . )5(ية للدولةلتصبح الديانة الرسم
فضــال عــن مابذلــُه  التبشــيرية النصــرانيةطبيعــة االمبراطوريــة او لطبيعــة تلــك الشــريعة أي 

لعوامـل متعلقـة في نشـرها او  مجهود كبيرمن )  تالميذ السيد المسيح( مبشروها االوائل  
يـــدة الرومانيـــة عقيـــدة وثنيـــة وكثيـــرا ماكانـــت تعـــاني مـــن بـــالنقيض األخـــر لهـــذه العقيـــدة فالعق
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بـــدأت حلقـــة   ,ثغــرات كبيـــرة فـــي حججهـــا وبالتــالي عارضـــت تلـــك الحجـــج العقــل والمنطـــق 
 مرسوم مـيالنجاء  اخيرا االعتراف بالنصرانية وفـق  األنفراج في تاريخ تلك العقيدة عندما

ت الحقيقيـــة ولـــم يكـــن ســـائرا األعتـــراف لـــم يكـــن خـــاِل مـــن األزمـــالكـــن هـــذا .  )6(م313عـــام
 مرســوم مـــيالنبكامــل الخطــوات الثابتــة إذ مــرت أحــوال العقيــدة النصـــرانية عقــب صــدور 

م 361 المرتـــد عـــام جوليـــان،اذ عـــادت  الـــى الشـــعور بالنكســـة فـــي عهـــد  ,بـــأدوار متعثـــرة 
ة غير ان هذه الشريعة عادت بقو . )7(تولى العرش راغبًا بالعودة الى المجد الروماني ماحين

وبــــدأت أكبــــر مــــن الســــابق فــــي  القــــرنين الرابــــع و الخــــامس فأنتشــــرت علــــى نطــــاق واســــع 
القسـم الشـرقي مـن المملكـة  بـالتطور وبالتـالي تمكنـت مـن األنتشـار فـي الكنيسة مؤسساتها 

قديسـًا  ،بونيفـاسمن نشر بينهم النصرانية وهو  وهذا ماُيفسر اعتقاد األلمان أن,  الفرنجية
  . )8(قوميا لهم

في محتواها العقائدي والتـي تمثلـت بحركـات الهرطقـة التـي  اجهت النصرانية تحدياتو    
 جــاءت بتفســيرات خطيــرة حســب مــاتبين مــن موقــف العقيــدة مــن هــذه األراء والتفســيرات خاصــة 

ولـــم تكـــن تلـــك ,   مـــريماو فـــي مـــا يخـــص امـــه الســـيدة ) مـــا يتعلـــق بألوهيـــة الســـيد المســـيح(
 فقـــدو ذات تـــأثير محـــدود بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك نطـــاق ضـــيق االحركـــات محصـــورة فـــي 

  . )9(جوبهت بعقد سلسلة  من المجامع للرد عليها واقرار العقيدة العامة للنصارى
وان كــان يراهــا  أنتقــال العاصــمةســاءت اوضــاع االمبراطوريــة الرومانيــة سياســيًا حتــى بعــد    

ــرالمــؤرخ بعــض المــؤرخين انتقــاًال شــكليًا لتســهيل االدارة كمــا يــذكر ذلــك  ــان بيت لقــد  .)10(نورم
تعرضـــت األمبراطوريـــة الرومانيـــة الـــى موجـــة مـــن الهجـــرات التـــي قـــدمت الســـيما مـــن الشـــمال 

حـدَا  أن يضـعوا شـعوب التيتونيـةال لهؤالء المهاجرين الُجـدد وهـم مـاُعرفوا بإسـم وُقدراألوربي، 
كبيـر االمـم االوربيـة مع العنصـر الرومـاني بشـكل  المصاهرةب في الغرب و كونوا لالمبراطورية

السـؤال الـذي يتبـادر . الحالية مثل االيطـاليين والفرنسـيين وااللمـان واالسـبان بلغـاتهم وشـعوبهم 
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فــي الحقيقــة اختلفــت األراء  فــي .  ؟ ومــن أيــن جــاؤوا ؟مــن هــم التيتونيــونالــى  االذهــان ؟ 
لثابــت انهــا فــي فقيــل الهنــد وقيــل اســيا الوســطى  ولكــن ا وتعــددت األجوبــة  اصــول هــذ القبائــل

وقت من االوقات سـكنت شـبه الجزيـرة االسـكندنافية حـول بحـر البلطيـق لتسـتغرق هجرتهـا الـى 
 لــم تكــن سلســلة الهجــرات تلــك خاليــة مــن  . )11(منــاطق الــراين حــوالي الــف و خمســمائة عــام 

حــين ) م.ق44 – 100( يوليــوس العســكرية وهــذا ماحصــل فعــال فــي الصــراع مــع المواجهــات
  .)12( غالة الجنوبيةتسلمه حكم 

لم يكن ذلك الصدام إال بداية مرحلة جديدة في تأريخ تلك الشعوب وتاريخ األمبرطوريـة اذ     
بدأت بعدها مرحلة التغلغل السلمي اذ تمكنـت تلـك القبائـل مـن إسـتغالل نقـص االيـدي العاملـة 

, لســـكينة المؤقتـــةفـــي المجتمـــع الرومـــاني ،لتبـــدأ عهـــدها الجديـــد بطريقـــة ســـلمية هادئـــة مليئـــة با
لتواصل الجموع المهاجرة عهـدها فـي العمـل الزراعـي بتكليـف رومـاني نتيجـة الـنقص الحاصـل 

  .)13( في االيدي العاملة كما اسلفنا
نســبة للمنطقــة التــي ســكنوها ولعلهــا  الجرمــاناطلــق الرومــان علــى اولئــك الُغربــاء إســم لقــد     

واطلــق علــيهم لقــب البرابــرة . )14(بومعناهــا رجــل الحــر . War man) ورمــان(مشــتقة مــن 
، والتــي Alleemaniوايضــًا عرفــت قبــائلهم بااللمــاني , فــي اللغــة اليونانيــة  االجنبــي ومعناهــا

 معناهــاو  )تيــوت(اطلقــوا علــى انفســهم كلمــة فقــد امــا الجرمــان , دلــت فيمــا بعــد علــى االلمــان 
اســـباب حركـــة هجـــراتهم مركزيـــة وهـــذا ماُيفســـر  لـــم يكـــن للجرمـــان زعامـــة واحـــدةو . )15(الشـــعب

حتــى اصــطدمت بهــا كمــا يقــول المتعــددة األتجاهــات فــي شــرق وغــرب األمبراطوريــة الرومانيــة 
Fisher )فيشر(

 )16( .  
ة  األلمـاني لـيشـهيرة كقبسـماء ت عليهـا اطغـ ًا،كثيـر  متفرعـةالقبائـل متشـعبة و  تلككانت   

والونـدال والقـوط الغــربيين و الـذين سـكنوا شـرق و جنــوب الـراين والفرنجـة والسكسـون واالنجليــز 
  . )17(الشرقيين واللومبارد وغيرهم 
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الُحكـم التيتونيـة فقـد كـان النظـام القبلـي هـو الُمتبـع والـوالء  طبيعـةاما نظامهم الـداخلي و   
  . )18(هي الروح السائدة,للقبيلة ولالسرة الحاكمة ذات القوة الحربية

االمبراطــور مــع الرومــان فــي عهــد  لقــد َتوضــح الصــراع حقيقــة حتــى وصــل لمرحلــة الصــدام 

ـــذي ســـمح لهـــم بعبـــور   م378 – �364���� ا"!����ام Valens )فـــالنز( ذلـــك األمبراطـــور ال
لكن الظـروف وتبلـور القـوة . )19(االريوسي ذهبهِ بم ،الدانوب السباب اقتصادية و دينية متعلقة
هـذه القبائـل علـى والتي انتصـرت فيهـا  معركة ادرنة التيتونية فيما بعد جعلته  يصطدم بهم في

القـوط الغـربيين هـازمي فـالنز بعـد عهـد هـذا  بدأت قبائـلو وثبات الجيش الروماني وازدادت قوة 
 ثيوديــوسخاصــة بعــد مجــيء ابــاطرة ضــعفاء بعــد  بتثبيــت مركزهــا وتقويــة نفســها  االمبراطــور

 م410ايطاليــا وحاصــروا رومــا مــرتين واســتباحوها عــاموا هــاجم حتــى أنهــم .الــذي َخلــف فــالنز
)20(.  
تحركت العشائر الجرمانيـة غربـًا نحـو غاليـة و سـكنت عشـيرة االلمـاني فيمـا  يعـرف بـااللزاس  

سـاعدت كـل  ,في الوقت الحالي وتعرضـت الحاميـات الرومانيـة فـي انكلتـرا لغـزوات السكسـون 
 وســوء ســمعتها العســكرية امــام الطــامعين  االحــداث  علــى ضــعف االمبراطوريــة  الرومانيــة تلــك

علـــى اخـــذ رومـــا فـــي  م450تـــيال الهـــوني ذلـــك الـــزعيم المتغطـــرس المولـــع بـــالحرب عـــام فعـــزم ا
لكن تلك الجموع الهائلة لم ترقى ال مرتبة جيش نظـامي عتيـد رغـم كثرتهـا لـذا انهـارت ,الغرب 

م اذ قــرر اتـــيال عــدم مهاجمــة مدينــة حصــينة منيعــة مثـــل 451الغــزوة الهونيــة فــي غاليــا ســنة 
فانسـحب الهـون الـى شـمال األلـب بعــد أن , الحقيقيـة عنـد مدينـة تــروا اورليـان وجـاءت الهزيمـة 

اثــر األنســحاب فــي اعتقــاد النــاس بــان اســقف رومــا هــو مــن اقنــع , عــاثوا فســادا ونهبــا بايطاليــا 
اتيال بالعدول عن هذا الغزو ال بسبب تفشي المرض بين جموعِه ونفاد األقوات ووصـول خبـر 

بعــد عــامين  .مــا مــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة فــي الشــرق بــاقتراب جــيش زاحــف لنجــدة رومــا قاد
  .)21(وتمزقت أمبراطوريته ُ  454أتيال عام  مات



 خنساء زكي شمس الدين. د) 1890-1848( انيةدور المستشار األلماني في تحقيق الوحدة األلم  2023

   

 Page 18  �	��! – ا�
� ��/  وا�����د�� وا������� ا���	ا����� ���را��ت ا��	�� ا���
�	اط� ا�
	�� �اراتإ�

 

ــ     الونــدال الــذين اســتطاعت  ثــم جــاءت قبائــل ي االمبراطوريــةعــاث القــوط الغربيــون فســادًا ف
مجــيء قائــد جرمــاني علــى  حتــىم واقامــة مملكــة هنــاك ، 428االبحــار الــى شــمال افريقيــا عــام

اجبــر حــين ، م476الــذي اقــتحم رومــا عــام  Adoka) ادوكــا(س جماعــة مــن المرتزقــة وهــو رأ
امـا قبائـل القـوط الشـرقيون . )22(العـرش عـنالتنـازل باالمبراطور الروماني روميلـوس اغسـطس 

قائـدهم ثيـودرك المـدعوم مـن البيـزنطيين مـن قتـل بعـد ان تمكـن فعادت للظهور بقـوة مـن جديـد 
ضـــد دخـــل فـــي صـــراع دينـــي  يـــودرك اول ملـــك جرمـــاني علـــى ايطاليـــا وليصـــبح ث  .)23( ادوكـــا

  ).24(م 518جستنيان الكاثوليكي البيزنطي عام
أخـرى كـان لهـا أثـر كبيـر فـي ظهـرت علـى مسـرح االحـداث قبائـل جرمانيـة    فيما بعد        

مـن  انحـدر, والذين شاركوا في مقاومة الهـون  الفرنجة صياغة خريطة أوربا من جديد اال وهم
م ،الــذي Clovis466 – 511  )كلــوفيس( اعظـم ملــوك اوربـا وهـو سـاللة األفـرنج واحــد مـن 

األمـــر بـــدأ التحـــالف الحقيقـــي بـــين  لكوبـــذأعتنـــق كلـــوفيس النصـــرانية .  )25(مؤســـس فرنســـا عـــدُ 
  . )26(م 814– 742 شارلمانفي عهد ته البابوية و الفرنجة والذي بلغ ذرو 

الجـزء الرومـاني  فـياسـم االفـرنج   الدالة على الميروفنجية  بعد ان اسس كلوفيس المملكة    
فظهـرت  ،)الشـعب( بااللمانيـة علـى معنـى ) ديـت( )ا���و%$#(كلمـة  تدلـفيمـا مـن المملكـة ، 

  . )27(فيما  بعد امة المانية على اساس وحدة اللغة
ن وتحولــت ملكــًا للفرنجــة البريــو  تــوجضــم قبائــل االلمــاني لمملكتــه و مــن اســتطاع كلــوفيس      

اخـر الشـعوب الجرمانيـة  اللومبـاردلدوقيات ضعيفة لـم تسـتطع مواجهـة  مدةايطاليا اثناء تلك ال
  .)28(المتدفقة الى جسد االمبراطورية الرومانية

بعد ضعف مملكة الميروفنجين بدأت سلطة امراء القصـر او رؤسـاء الـبالط باالزديـاد بعـد     
مـن الوصـول لمنصـب  Pepin) ��)��'(تمكنـت اسـرة ان سيطروا على الحكم داخل المملكة، و 

الصــــراع بــــين الملــــوك  كــــان. )29((منصــــب وراثــــيالمنصــــب الــــى  لــــكتحــــول ذليرئــــيس الــــبالط 
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 بيبــين الكبيــر لــيس بالجديــد بــل كــان نتــاج صــراعات قديمــة بــين الميــروفنجين ورؤســاء الــبالط 
 البافـــاريون بائـــلق ثـــوراتاســـتطاع القضـــاء علـــى  الـــذي ، Hotzal )ھ�����*ال(بيبـــين  وأبنـــهِ 

الزحـــف  تمكـــن مـــن وقـــف الـــذي charieMartel )�����رل ��ر����,(ثـــم اتبعـــه ابنـــه  وااللمـــاني
لقـد قـدم شـارل مارتـل .  م 732هجريـة  114 ��1ط ا�/�.�اءاو معركـة _ بواتيهاالسالمي فـي 

  .	��� 	� ���� إد��ل ا�	�ن ا	
 ا	���ا��� ���3�4س يد العون الى القديس 

��ر���     ��ن القصـير والـذي اضـطر البابـا بسـبب تلـك الظـروف الـى مسـحِه ومباركتـه بيبـي�
بعد وفاة ابن بيبين القصير كارلمـان انفـرد شـارلمان بـالحكم . )30(في باريس ليصبح ملكًا جديداً 

. )31(والـــذي كـــان يســـري فـــي عروقـــه الـــدم االلمـــاني الـــذي تمكـــن مـــن  القضـــاء علـــى اللومبـــارد
  . )32(اشعوب اسيوية هاجمت ايطالياوهم Avars  )��را5(وقضى على 

لقد توج التحالف بين البابا و شارلمان بان وضـع البابـا التـاج االمبراطـوري بنفسـه علـى   
الملوك الجرمان انفسهم ورثة واتباع الكنيسة ومهدوا للخلـط بـين عد  اذ , .)33(م 800 عامراسه 

  .  الجرمان والرومان على المدى البعيد
لمان الذين تنصروا ودخلوا نهائيًا دائرة االمبراطورية الفرنجية وتحـت ان ما يهمنا هم اال  

وجعل شارلمان البافار و السكسون على قدم المسـاواة مـع االفـرنج  ، رعاية الكنيسة الكاثوليكية
$�"الفاتحين مخضعيًن القبائل بين �حيـز الوجـود  دخلـتوبهذا تكونت المانيـا و  ،ا��ا%' وا�

  .)35(السياسي
عـــات نتيجـــة النظـــام نزاسلســـلة مـــن الفـــي بعـــد وفـــاة شـــارلمان دخلـــت المملكـــة الكارلونجيـــة     

ابن شارلمان المملكة بـين اوالده الثالثـة وابـن   Lewis met ��%7 ا�$�6الوراثي المتبع فقسم 
فأصــبح النــزاع الــزواج بوريــث جديــد  ذلــكاخيــه الــذي  كــان قــد تــزوج مــن زوجــة اخــرى، فجــاء 

ــوثر و لــويس االلمــاني فــي صــراع مــع ولديــه  ألبأكثــر تشــعبا فــدخل ا ، وبعــد حتــى وفاتــه ِ  ل
ـــه اســـتمرت الحـــروب حتـــى ســـنة  قســـمت والتـــي   معاهـــدة فـــردانحيـــث عقـــدت , م  843وفات
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لــم يكــن  ,  واصــبح القســم الشــرقي مــن االمبراطوريــة المانيــا فيمــا بعــد, المملكــة لثالثــة اقســام
 اســتمر لهــب الصــراع يأكــل املــة للصــراع بــل تقســيم فــردان  حــال كــامال للُمشــكالت وتســوية ك

وهــو اخــر أبنــاء لــويس  شــارل الســمين حتــى ُخلــع صــرعات داخليــة كثيــرة  بصــورةتلــك المنطقــة 
ـــورع  ـــول عـــامال ـــم تبـــق مـــع حل ـــف(قـــوة اال قـــوة أُي  م  888ول ـــد لـــويس  Arnulf )آرنول حفي

   ..)36(االلماني

4��=اور�� �� �>� ا";�ة ا��9ر�(ا���8ك ا"���ن / ثانياً �: (  
واجــه االخطــار الخارجيــة  الــذيكــان آرنولــف اهــم حكــام المانيــا مــن البيــت الكــارلونجي   

م ، لكـن هـذه السياسـة  جعلـت الجهـود  894طامحا الى الُحلم االمبراطوري فضم ايطاليا سنة 
االلمانيـــــــة تتشـــــــتت بـــــــين المانيـــــــا وايطاليـــــــا  وبالتـــــــالي تعرضـــــــت السياســـــــة األلمانيـــــــة العامـــــــة 

فواجهت المانيا خطـر الهنغـاريين اولئـك االسـيويين الـذين خربـوا سكسـونيا حتـى ). 37(لالنقسام
  .)38(م955موقعة لخفلت صدهم اوتو الكبير في 

وهــو اخــر ابنــاء  )ألمانيــا( فــي القســم الشــرقي  بعــد وفــاة اخــر ملــوك االســرة الكارلونجيــة  
المانيـا اربــع كانــت فـي .  مSmall Louis 899– 911 )لــويس الصـغير( –لـويس االلمـاني 

ووفــق مبــدأ األنتخــاب انتخــب  سكســونيا ،وبافارايــا ،وســوابيا، وفرانكونيــا،دوقيــات كبــرى وهــي 
وبعـــد وفاتـــه . )39(دوق فرانكونيـــا ملكـــًا علـــى المانيـــا. مConrad 911-918 )كـــونراد(الـــدوق 

اذ أسـتطاع هـذا ) هنـري الصـياد(ب الملقـب دوق سكسـونيا ملكـاً  Heny )هنري(انتخب الدوق 
.                                                             )40( باتبـــــــــــــــاع اســـــــــــــــاليب دفاعيـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة  المجـــــــــــــــريينلـــــــــــــــك ان يقـــــــــــــــف بوجـــــــــــــــه الم

)  اوتــو الكبيــر( ابنــه الشــهير بعــد هنــري الصــياد فــي عهــد  وقوتهــا تهــاعظماوج  المانيــا  بلغــت

OttoGrand  41(الـــــــــــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــــــــــتطاع مـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــد خطـــــــــــــــــــــــــر الهنغـــــــــــــــــــــــــاريين(                    
ويبــدو ان االخطــار التــي احاطــت بــاوتو االول ســواء هجمــات الهنغــاريين او قــوة المســلمين فــي 
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جعلتــه يتـوج امبراطـورًا غربيـًا فــي . )42(الخليفــة األمـوي عبـد الــرحمن الثالـثاالنـدلس فـي عهـد 
  . بعد ركودها زمنا من جديد سةوهكذا انتعشت فكرة االمبراطورية الرومانية المقد, روما 

عهدًا رائعًا دافعـًا لنهضـة فكريـة وصـلت الـى أوجهـا فـي عهـد  اوتو الكبيرلقد كان عهد   
غير ان بأنتهـاء عهـده دخلـت ألمانيـا سياسـيًا فـي فوضـى سياسـية عارمـة بعـد ان ). 43(خلفاءه

ر جديـد وهـو خطـر خطـفقـد واجهـوا واجه االباطرة االلمان قوة امـراء االقطـاع إضـافة الـى ذلـك 
دفــع عجلــة االمبراطوريــة الــى االمــام للتغلــب  هنــري الثالــثو  هنــري الثــانيالكنيســة اذ حــاول 

فــدخلت . )44(علـى اي عقبــة وللحــد مــن نفـوذ الكنيســة والنفــوذ االقطــاعي فـي الــدوقيات االلمانيــة
ي ترتـب عليـه صراعاتها الحقيقية بين الدولة و الكنيسـة أالمـر الـذ هنري الرابعالمانيا في عهد 

)  غريغـــــوري الســـــابع(اضـــــعاف الملكيـــــة االلمانيـــــة فـــــُأذل كبريـــــاء هنـــــري الرابـــــع امـــــام البابـــــا 
Gregory VII  إذالل ( او مـــاُعرف بــــفعبـــر جبـــال االلـــب ليقابـــل البابـــا ويعلـــن النـــدم جاثيـــا

  .)45()كانوسا
���  ا	������ وHenryV   1086-1125)هنــري الخــامس(الصــراع فــي عهــد خلفــه  تجــدد    � 

�������حتــى بعــد وفاتــه  الصــراعات اســتمرت اذ ).46(1125-1111رأس ا$���اط"ر!��� ا	�و
ــانياحتــدم الصــراع فيهــا، بــين التــي  هليــة االحــروب ال الســيما، ــوثر الث اميــر سكســونيا وبــين  ل

ليٌحســم الصــراع لصــالح , والــذين عــادتهم البابويــة نكايــة بهنــري الخــامسهنــري الخــامس  اقــارب
- Frederick1Barbarossa 1123)دريك االوليــفر ( برباروســا جاسـرة هوهنشــتاون وتـو 

  .)47(  1190 -  115 2لالعوام  على العرش  1190
مــع البابويــة بــادئ االمــر ولكــن مــا لبــث ان تعكــر صــفو  وئــامبــالقوة وال عهــد برباروســا تميــز   

هنـاك مــع العالقـة بينهمـا وليعـود كأسـالفه ُمهتمــا بالشـان االيطـالي والـدخول فــي صـراع حقيقـي 
وبعـد وفاتـه عـاد الصـراع الـداخلي فـي المانيـا بـين احـد امـراء .  )48(المدن االيطاليـة اللومبارديـة

مســتغًال مشــكلة العـرش الصــقلي والــذي كــان  هنــري الســادسوبــين  هنــري االســداالقطـاع وهــو 
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النصــــر حتــــى علــــى ملــــك انكلتــــرا ريتشــــارد تحقيــــق هنــــري الســــادس زوجــــًا لملكتهــــا  واســــتطاع 
علـى قـدم وسـاق  مؤيـدين تـارة  الحروب حول العـرش بعـد وفـاة هنـري السـادس أقبلت ).49(االول

 Philip II, King of France) فيلـب الثـاني ملـك فرنسـا(بالكنيسـة وتـارة بملـوك اوربـا 

 )فريـــــدريك  الثـــــاني( أعـــــتالءحتـــــى  John England )جـــــون االول ملـــــك انكلتـــــرا(و
Frederick II, سـانت ض صـراعًا ضـد البابويـة انتهـى بصـلح العرش ذلك الملك الذي  خـا

  بعـــــد ذلـــــك فـــــي فتـــــرة الضـــــعف ) هوهنشـــــتاون(دخلـــــت هـــــذه الســـــاللة  ,  1230عـــــام جرمـــــانو
الفوضــــى التــــي َصــــبت فــــي صــــالح  وعانــــت مــــنفأصــــبحت المانيــــا ســــاحة للصــــراع السياســــي 

تتكـــون مـــن عشـــرات الوحـــدات السياســــية  0م 1250قطـــاعيين فاصـــبحت المانيـــا بعـــد عــــام اال
لكـــن هـــذا األمـــر ســـار فـــي  ,رت عشـــرون عامـــاولتمـــر بفتـــرة شـــغور العـــرش اســـتم .)50(نيـــةوالدي

 . )51(صالح بعض المدن والتي ازدادت قوة  وزادت أنتعاشا

قانعَا  بأن ُتدار اموره  1346دخل الشعور القومي األلماني في مرحلة الخمول من عام  
ــرا غمــن مدينــة  ــاعاصــمة  ب ات االلمانيــة والتــي جــر فيهــا بســبب الصــراع داخــل الــدوقي بوهيمي

م وبعــد صــراعات  1314عــامدوق بافاريـا المانيــا الــى حــروب داخليــة بعـد ان اصــبح امبراطــورًا 
وبقيـــت الـــدوقيات  .)52(1438عـــاممنـــذ  آل هابســـبورغمقاليـــد السياســـة االلمانيـــة لــــ  مريـــرة آلـــت

بـورغ التـي اصـبحت فـي  ولتظهـر مـدن اخـرى  كواليـة برانـد قائمة  االلمانية بكاياناتها السياسية
آل تــاج الملكيــة فيهــا الــى  م 1450عــامحيــث مــنح االمبراطــور , مــا بعــد  نــواة مملكــة بروســيا 

   .)53(رنو زلنهوه
كانــت المانيــا حتــى القــرن الســادس عشــر و دخــول اوربــا عصــر النهضــة التــزال دولــة   

 فيهـا الخامسشارل واجه  اذ ،امارة مستقلة تحت جناح آل هابسبرغ 300اقطاعية تتالف من 
 . )54( ةالمذكور  حقبةال طوالحركة االصالح الديني التي مزقت المانيا 
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ــــــروز   ــــــا مــــــن الحــــــروب الطائفيــــــة نتيجــــــة ب  Luther )�<��������ر�' �������� (عانــــــت الماني

Martin1483 – 1546 )55(.  ــــــك ال ــــــب المفكــــــر و الالهــــــوتي و الراهــــــب ذل ــــــذي  كات ــــــدأ ال ب
مـن البابـا وغيرهـا  وسـلطة الغفـرانشـأن  ة فـي عـن الكنيسـ انفصلاالصالح الديني في المانيا و 
نتيجة الصـراع بـين الكاثوليـك والبروتسـتانت  حيـث قوبلـت افكـار األمور  كانت معاناة االلمان 

  نتشـــار افكـــار اصـــالحية اخـــرى فـــي اوربـــااضـــافة الـــى ا ،لـــوثر بالرضـــا مـــن قبـــل الكثيـــرين 
  ثالثــون  الصــراع الــديني لمــدةلتواججهــا الكنيســة بمــا يعــرف بمحــاكم التفتــيش فبــدأت  دوامــة 

                                                                   .     )56(1648–1618عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
بـــدأ التــــاريخ األوربــــي يســــير بطريقــــة جديــــدة متـــأثرا بعوامــــل عــــدة الســــيما بعــــد ظهــــور حركــــات 

داث امـارة برانـدبرغ الصـغيرة  تلـك ظهرت على مسـرح االحـاألصالح وأنتشار تيارات النهضة ف
،االمـر الـذي سـاعدها علـى النهـوض  مـن الحـروب الطائفيـة  حيادياً  اإلمارة التي أتخذت موقفا

 Fredarick) فريــــدريك ولــــيم(بمجــــيء  ،لــــورنز آل هوهنتوســــعت امــــالك  و. والتنــــامي

Millim 1640 – 1668،  وفـــي , الـــذي انهـــى  تمـــردات النـــبالء وأجـــرى اصـــالحات واســـعة
       .)57( م تـــوج فريـــدرك االول ملكـــًا علـــى بروســـيا واعترفـــت بـــذلك التتـــويج دول اوربـــا1701عـــام 

ــم ُيقــف مكتــوف األيــدي فــي   ذلــك)Fredaric11  ��د%��@ ا�?����4( جــاء بعــده الملــك الــذي ل
  )شـارل السـادس (فـأخترق سـيليزيا وأشـتبك مـع ابنـة 1748 – 1740حرب الوراثـة النمسـاوية 

Charels Vl   7 "�����,يا تيريزا غير ان هـذا الصـراع  انتهـى بمعاهـدة مار�� 1748 !��م ا
    .                                  )58(فثُبَت سلطان فريدرك على سيليزيا

فاســرع فريــدرك للتحــالف  –تحالفــت النمســا مــع فرنســا ف ،النمســا حفيظــةبروســيا اثــار تنــامي    
م فريـدرك النمسـا واحتـل سكسـونيا ونتيجـة التحالفـات مع انكلترا ثم انضمت روسـيا للنمسـا فهـاج

وتوالــت االحــداث االوربيــة واعتلــى اصــدقاء البــروس العــرش , بــدات الخســائر تلحــق بــالبروس 
الروســي وانســحبت الســويد مــن التحــالف وَرٍغبــت اســبانيا وفرنســا والبرتغــال بوقــف الحــرب مــع 
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 د َمـه اذي أنهكـت الخزينـة الفرنسـية تلـك الَحـرب التـ ،1763عـاماالنكليز فتصالحوا في باريس 
امـــا بروســـيا  1789عـــامالوضـــع المـــزري الـــى قيـــام  الثـــورة الفرنســـية فيمـــا بعـــد فـــي فرنســـا  ذلـــك

  . )59(والنمسا فعقدا صلحًا ضمن بقاء بروسيا كمملكة كبرى

 1815 –1797فينا  مملكة بروسيا من الثورة الفرنسية حتى مؤتمر: ثالثاً 
، فـي حـين يـرى اخـرون فكريـة وسياسـية  عـدة ،  ة نتيجـة عوامـلانطلقـت الثـورة الفرنسـي  

مبــادئ   فــانتفض الجميــع علــى الســبب الرئيســي هــو تســلط الكنيســة وتــدخلها فــي حيــاة النــاس،
ساهم المفكرون بنشر افكار الثـورة  و, الحكم وسلطة الملك الُمقدسة وقوانين الدولة بشكل عام 
ـــــــــوعي السياســـــــــي وقبـــــــــول فكـــــــــرة االصـــــــــالح ســـــــــباب اقتصـــــــــادية فضـــــــــًال عـــــــــن ا,  ونشـــــــــر ال

الفرنســيين  الطبقــي الــذي ظلــم الملكــي االســتبدادي طبيعــة النظــاموسياســية متمثلــة ب,واجتماعيــة
واسـقطت  نجحـت الثـورة  ومـع تطـور االحـداث  .)60(سكان الريف بشكل واضـح  وفي مقدمتهم

الئحــة     واعلنــت  الملــك لــويس الســادس عشــر واعــدم  1789الرهيــب عــام  الباســتيل ســجن
الُمطالبـــة بالُحريـــة واإلصـــالح ونقـــض إدعـــاءات الحـــق  وانطلقـــت الشـــعارات ،حقـــوق االنســـان 

فاهتم كثير من الشعوب بشعارات وافكار الثورة وأعلنت في فرنسـا  ,األلهي في أعتالء العرش 
فـــي صــــراع جديـــد وعهـــد ارهـــابي داخلـــي خطيـــر بزعامــــة  لكنهـــا مالبـــث أن دخلـــتالجمهوريـــة 

   .)61(,اليعاقبة
قُـدر للفرنســيين وصــول واحــدًا مـن أشــهر قــادة أوربــا فــي القـرن الثــامن عشــر والتاســع عشــر     

الـذي . )62(   Napoleon Bonaparte ) نـابليون بونابـارت( الى سدة الُحكم فيهـا اال وهـو
,  علـى الكنيسـة  ، واستطاع السـيطرة1800عامثم مدى الحياة  1799 اول عام اصبح قنصالً 

الجراءات النابليونيــة الصــارمة  بــا او مــايعرف , القــانون المــدني الفرنســي حــين وضــع للشــعب 
ســمي فرنســيين قبــول فكــرة تســميتُه امبراطــورا علــى الــبالد وبالفعــل  التــي مهــدت لــه فــي نفــوس ال

  . )63(فخاض الحروب بال هوادة  ضد الجيوش االوربية 1804عامامبراطورًا 



 خنساء زكي شمس الدين. د) 1890-1848( انيةدور المستشار األلماني في تحقيق الوحدة األلم  2023

   

 Page 25  �	��! – ا�
� ��/  وا�����د�� وا������� ا���	ا����� ���را��ت ا��	�� ا���
�	اط� ا�
	�� �اراتإ�

 

 معركـة الطـرف االغـرب مصطدمًا باالنكليز فـي امبراطوريته بالحر  نابليون بعد ان اقام  

لكـن نـابليون ,ليواجه تحالفًا اوربيًا دون بروسيا  بريطانياانهارت احالمه باحتالل  ، 1805عام 
وكأنه أستهان بالخصوم وليجذب لهم صديقا أخر  فدفع بروسيا لخـوض الحـرب ضـده بعـد ان 

ـــاء قتالـــه ضـــد النمســـا و روســـيا بعـــد  ـــاز اراضـــيها اثن فكيـــف   م1805 وقعـــة اوســـترليتزماجت
 وخاضــت ضــده  ضــد نــابليون فقرعــت طبــول الحــرب لبروســيا ان تصــمت علــى هــذا االختــراق  

ودخــل نــابليون بــرلين ظــافرًا  لكنـه أســتطاع تحقيــق النصــر علــى المملكــة البروســية  معركــة ينيــا
 ، 1806يينـا الُمذلـة للبـروس جـاء نـابليون وخـاض ضـدها فـي شـباط معركـة بعـد, م 1806عام

وانتصر عليهما من جديد ليفرض على البروس روح الُصلح كمـا  معركة فريدالند وضد روسيا
فانهـار التحـالف ودخلـت بروسـيا . يريد فوقع معهـا صـلح تلسـت فارضـًا عليهـا عقوبـات شـديدة 

او  بــالطوق القــاريتحــت تــاثير السياســة النابليونيــة والتزمــت بمــا رمــى إليــه نــابليون بمــا يســمى 
اما  نابليون فعاد للُمغامرة مـن جديـد هـذه المـرة  .قتصادي على بريطانيا الحصار ابالمايعرف 

حملتــه الفاشــلة علــى روســيا التــي  فضــًال عــن, فــي سلســلة مــن المعــارك فــي اســبانيا والبرتغــال 
ــغيبز ال(جــذبت اعــداءه لتحــالف انتهــى بمعركــة االمــم  صــلح مــرت بروســيا بعــد ,  Leipzig)ي

ـــة   تلســـت ـــة  القو  لألفكـــار وحركـــة اصـــالحات عســـكرية ، رافقهـــا أنتشـــاربنهضـــة مجتمعي , مي
غيـر ان نـابليون , وحظيت السياسة الخارجية البروسية بحالة مـن الهـدوء مـع الجانـب الروسـي 

)���م معركــة االمــم عليــه فــي عــاد واحتــل اراضــي بروســيا فُشــكل التحــالف االخيــر الــذي قضــى 

1813 )64(..  

ــابليونيــة عقــدت الــدول الُكبــرى بعــد ســقوط االمبراطوريــة النا    م ذلــك  1815 عــام مــؤتمر فين
المــؤتمر الــذي ســيطرت كثيــر مــن قراراتــه وخارطــة طريقــه علــى الوضــع السياســي فــي أوروبــا 

دورًا بــارزًا  النمســا طــوال نصــف قــرن ُعقــد المــؤتمر لبحــث الوضــع السياســي بعــد نــابليون وادت
لـــى الـــرغم مـــن ان تلـــك الواليـــات االلمانيـــة وع –للحـــد مـــن المطـــامع االلمانيـــة الداعيـــة للوحـــدة 
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التــــي وحــــدها نــــابليون ودمجهــــا بجبهــــة  واحــــدة لمصــــلحته ,اســــتفادت مــــن الحــــروب النابليونيــــة 
،الــذي حلــه الحلفــاء فيمــا بعــد ليحــل  1806عــام  اتحــاد الــراينالسياســية فــي اتحــاد عميــل وهــو 

  . )65(الية داخل هذا الديت و  39فتم تقليص الواليات االلمانية الى ,  الديت الجرمانيمحله 
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ـــــــــــي فروســـــــــــية القـــــــــــرون  .40 ـــــــــــره ف ـــــــــــي واث ـــــــــــي التـــــــــــراث العرب ـــــــــــه ، مفهـــــــــــوم الفروســـــــــــية ف بوافرازفوزيي
 .39-38،ص1983الوسطى،بغداد،دارالشؤون الثقافية،

 .139فيشر،المصدرالسابق،ص .41
وربا في العصور الوسـطى،ترجمة عـادل نجـم    العراق،جامعـة مونتكمري وات، تأثيراالسالم على ا .42

 .8،ص1984الموصل ،
ورن هلســـــــتر،اوربا فـــــــي العصـــــــور الوســـــــطى،ترجمة محمـــــــد فتحـــــــي الشـــــــاعر،المكتبة االنكلـــــــو .س .43

 .152ت،ص.امريكية،د
 .133،المصدرالسابق،ص...عبداالمير .44
البابا غريغوري السابع،اذ اعلن نزاع بين هنري الرابع امبراطور المانيا و  بسبب حدث: اذالل كانوسا .45

االمبراطورخلع البابا،فردعليه البابا بعزله فثار الشعب عليه مما اضـطره الـذهاب الـى قلعـة كانوسـا فـي 
ايطاليا حيث يسكن البابا ،ووقف بباب القلعة حافيا البسا شعار الندم  ثالثة ايام ،وكان الفصل شتاءا 

ثول بين يديه وغفرله ،غير ان هذا هنري لم ينسى هـذا االذالل والبرد قارسا ،حتى سمح له البابا  بالم
            :ينظر.،فسير جيشًا الى روما وحاصرها ،فهرب الباباغريغوري الى سالرلنو اذ مات هناك 

  

Ronald  Charles Thompson, Champions of Christianity in search 

of  truth,TEACh services.inc,New York,1996,vol.1,p.8.  

ملــك المانيــا ابــن االمبراطــور هنــري الرابــع عــزز عرشــه عــن طريــق المحالفــات التــي :هنــري الخــامس .46
عقدها مع عدد من اسر االثرياء ،مما اثار حفيظة النبالء ،تمكن من الوصول الى تسوية مع البابوية 

موسـوعة  بعلبكـي،منيـر ال:  ينظر. م حول مشكلة تعين االساقفة التي نشأت في عهد ابيه1122عام 
 Chnistopher klein :     ; 478،ص  1992يـن ، للمال ،دارالعلـم بيـروت اعـالم المـورد،

henz,An EncyclopediaMedival haly,A toZ,  New 

York&London,2004,p.492. 

ملك المانيا لالعوام :،1190-1123وتعني ذو الليحة الحمراء ) برباروسا( فريدريك االول الملقب  .47
يعتبــر احــد ابــرز الوجــوه السياســية فــي اوربــا خــالل العصــور الوسطى،شــجع الثقافــة   ،1152-1190
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،لكنه مات 1189سار على راس الحملة الصليبية الثالثة عام  ووطد االمن فيها، ووسع االمبراطورية،
 .323منير البعلبكي،المصدر السابق ،ص: ينظر.غرقا في احد انهارقليقيا

 .159-158اليوسف ، المصدر السابق،ص .48
 .213،المصدر السابق،ص....عبد االمير .49
 .219-216المصدر نفسه ،ص  .50
 .362عاشور ، المصدر السابق ، ص .51
 .345-344فيشر ،المصر السابق ،ص  .52
 .222،المصدر السابق ،ص .عبد االمير  .53
 .435-433المصدر نفسه،ص .54
م،مســاءعيد 1483تشـرين الثــاني  10ولـد فــي بلـدة ايــزالين فــي مقاطعـة سكســونيافي  :مـارتن لــوثر  .55

القديس مارتن ،فسمي مارتن تكريمًا للقـديس ،حصـل علـى تعلـيم جيـد بعـد ان التحـق بجامعـة ايرفـورت 
كــان يعتقــد انــه غيــر .،والتحــق بجامعــة ويتينبــرغ وحصــل علــى الــدكتوراة فــي علــم الالهــوت1501عــام 

واسطة الكتاب المقدس جدير برضى اهللا،اال ان ينال فهمًاافضل للطريقة التي ينظربها الى رضى اهللا ب
حين قال اليمكـن "والصالة والتأمل ،اعترض على الكنيسة اذ غضب من قضية بيع صكوك الغفران ،

ـــــــــــــي " للبشـــــــــــــر ان يســـــــــــــاموا اهللا ـــــــــــــوفي ف                  :للتفاصـــــــــــــيل ينظـــــــــــــر. م1546شـــــــــــــباط18ت
Hamilton,Life of Martin Luther,Newyork,1859,p.27.. Sir William 

ـــيم ) عصـــر النهضـــة(مـــي ، تـــاريخ اوربـــا الحـــديث محمـــد مظفـــر االده .56 ،العـــراق ،بغـــداد ، وزارة التعل
 .64-50ت،ص.العالي ،د

 .101-99المصدر نفسه ، ص .57
 .92،ص37ديورانت ، المصدر السابق ،ج .58
 .111-110االدهمي ، ا لمصدر السابق ،ص .59
60. Peter Kropo TkinK,The Great French Revolution1789-   1793,    

                                              newyork,vol2,2009,p.16-146 
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فاضل حسين وكاظم هاشم نعمة،التاريخ االوربي الحديث ، العراق، الموصل ،وزارة التعليم العالي . .61
 .6-5نص1984،
فــي جزيـــرة اجاســـيكا بجزيــرة كورســـيكاااليطالية،  نـــابليون  1769آب 15ولـــدفي " نــابليون بونـــابرت" .62

يكى قصــير القامــة ، محــدود البنيــة الممتلــئ بــالطموح والثقــة بــالنفس ، الــذى اســتطاع أن ذلــك الكورســ
" نـابليون بونـابرت"يغير وجه أوروبا بحروبه ، وأن يوسع نفوذ فرنسا الخارجى إلـى حـد بعيـد؛ فلقـد أراد 

مـان لفرنسا أن تكـون إمبراطوريـة عظمـى وتكـون بـاريس بمثابـة رومـا القديمـة عاصـمة إمبراطوريـة الرو 
فرنســيًا أصــيًال ، فلــم يــتقن لغتهــا تمامــًا لفتــرة طويلــة " نــابليون"القوميــة ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك لــم يكــن 

 William MilligonSloane,Life of Napoleon:للتفاصيل ينظر.1821آيار5توفي في في .

Bonaparte,Newyork,1909,vol.1. 

63. ���"���23���1 )0 ا	/�وب ا	��+	 .�4�!: Hewetson William,History of  Napoleon 

Bonaparte,   and Wars of Europe,pnnon                                    

knaccnk,London,1815,p.263; Todd Fisher,the Napoleonic  Wars,the rise of 

the Europe 1805-1807,Taylor&Francis,2001. 

64. �4�! ��1�23�	: Petear Hofschres,Leipzig 1813,the Battle of the Nations,2012.   

                                                                           

65. Michael Stolleis,public low in  Germany,1800-1914,Berghahn 

book,Newwyork,oxford,2001,p.19.                                               
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  األولالفصل 
  

  بسمارك
 ونشاطه السياسي نشأته

1815 -1898 
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 سيرته الذاتية ونشاطه السياسي بسمارك: الفصل األول
1815-1898 

 :نشأته وبواكير نشاطه السياسي: أوالً 
نـابليون بونـابرت فـي : ان القرن التاسع عشر يقتسـمه رجـالن"يقول بعض المؤرخين      

يخـص النصـف األول مـن ذلـك القـرن   ول، وبسـمارك فـي النصـف الثـاني ، وأمـا مـاالنصف اال
فقد أنهى نابليون بونابرت في عقـدِه الثـاني ولكـن مـا أنجـزه فـي عقـد القـرن األول وبدايـة الثـاني 
غيــر خريطــة أوربــا الوســطى وألقــى بظاللــِه علــى الســاحة السياســية االوربيــة طــوال نصــف قــرن 

، "بســمارك"، بعصــر1890-1870المؤرخــون علــى المــدة مــن عــام مــن الــزمن، واطلــق بعــض 
والســــؤال الــــذي يمكــــن طرحــــه؟ كيــــف ". الن بســــمارك كــــان قطــــب السياســــة الدوليــــة دون شــــك

اســتطاعت المانيـــا ان تحقــق وحـــدتها فــي تلـــك المرحلـــة العصــيبة بعـــد ان كانــت منقســـمة علـــى 
ًم شــمل االمــة االلمانيــة ،و  نفســها اشــد االنقســام؟ ومــن هــو ذلــك الرجــل الــذي تحمــل مســؤولية ٌلــ

  .كانت اسمى امانيه انشاء اتحاد يضم جميع الواليات االلمانية تحت رئاسة بروسيا  
لقــد تهــيء لاللمــان رجــل عــده بعــض المــؤرخين مــن ابــرع الساســة االلمــان علــى مــدى قــرون    

سياســـيًا ذلــك الرجــل الداهيــة الــذي رســم خارطــة الوحــدة االلمانيــة )  بســمارك(طويلــة اال وهــو 
ونفذها عسكريًا ، على الرغم انه لم يكن عسكريًا طوال حياته، لذا أوجبـت الدراسـة تتبـع سـيرته 
االولـــى حتـــى بلوغـــه البراعـــة السياســـية وتحقيـــق الوحـــدة وصـــياغة السياســـة العالميـــة فيمـــا بعـــد 

  . الوحدة ضمانًا لسالمتها 
  :A���C وA�B/4  -أ 

فـي االول   OTTO VON BISMARCKOTTO VON BISMARCKOTTO VON BISMARCKOTTO VON BISMARCK)  كأوتو إدوارد ليوبولد فـون بسـمار (ولـد   
فــي بلــدة شــونهاوزن فــي اقلــيم برانــدبورغ  غــرب بــرلين فــي مقاطعــة  1815مــن نيســان مــن عــام 

سكسونيا ، مـن عائلـة بروسـية اقطاعيـة نبيلـة ، مواليـة للعـرش محافظـة علـى التقاليـد العسـكرية 



 خنساء زكي شمس الدين. د) 1890-1848( انيةدور المستشار األلماني في تحقيق الوحدة األلم  2023

   

 Page 34  �	��! – ا�
� ��/  وا�����د�� وا������� ا���	ا����� ���را��ت ا��	�� ا���
�	اط� ا�
	�� �اراتإ�

 

ـــونوالـــده . )66( ـــد ف ـــيلهلم فردينان وضـــابطًا ســـابقًا فـــي كـــان مالكـــا زراعيـــًا، ) 1845-1771(ف
 1806تزوجهـا والـده فـي بوتسـدام عـام ) 1839-1789(لـويزة ميـنكنالجيش البروسي، والدته 

الســــمات ورث عــــن امــــه , . )67(. مــــن عائلــــة سكســــونية متوســــطة، وكــــان لبســــمارك أخ وأخــــت
فـي  شخصية والدته القويـة التـي كتـب عنهـا  والتي تعود الىالشخصية التي تميز بها بسمارك 

كانــت أمــي ســيدة جميلــة تتمتــع بــذكاء واضــح وبحيويــة كبيــرة، : رســائله لزوجتــه جوانــا،  ىاحــد
كانــت تحــب المظــاهر . لكنهــا كانــت تفتقــر إلــى مــا يطلــق عليــه أهــل بــرلين تســمية ـ قلــب ـ

لهـــا ثقلهـــا فـــي  الخارجيـــة وتريـــدني أن أكـــون شخصـــًا مثقفـــًا جـــدًا وان اصـــبح شخصـــية مرموقـــة
وعندما كنـت صـغيرًا ،  اإلحساس بأنها كانت قاسية وباردة معي وكان يعتريني دائماً . المجتمع

،واجمـل مـاورث منهـا .كنـت امقتهـا، وفيمـا بعـد وبفضـل ريـائي ونجاحـاتي توصـلت إلـى خـداعها
ويبـدو أنـه ورث عـن أبيـه صـفات . )68(الكياسة وحـب الفن،الـذي برعـت فيـه تلـك العائلـة ايضـًا 

  .العسكرية  نتيجة لثقافة أبيه ِ , الحزم وعدم التردد 
وُيذكر انه قضى ثمان سنوات من عمره بعيدًا عـن امـالك اسـرته فـي بوميراينـا يمـارس الصـيد  

  . ) 69( والمبارزة
اكمل بسـمارك تعليمـه الثـانوي فـي مدرسـتي فريـدريش وجـراوس كلوسـتر فـي بـرلين، وعنـدما     

 ةســـار دل   ،GÖTTINGENGÖTTINGENGÖTTINGENGÖTTINGEN غـــوتينغنفـــي بجامعـــة جـــورج اوغســـتعامـــا التحـــق 17بلـــغ ال 
،قضى عاما واحدًا فيها ثم انتقل الى جامعـة فريجـريش فلـيهلم فـي بـرلين،  القانون وعلم السياسة

ـــُه , وبعـــد تخرجـــه عمـــل فـــي المحـــاكم  فضـــًال عـــن بعـــض المناصـــب القضـــائية ، وأنهـــى خدمت
ولـــم يكـــد بســـمارك يبلـــغ الثانيـــة والثالثـــين مـــن عمـــره حتـــى اصـــبح . )70(العســـكرية فـــي بوتســـدام

عضـــوًا فـــي اول ) م1847(االصـــدقاء مـــن المقـــربين للـــبالط الملكـــي فـــي عـــام  بمعاونـــة بعـــض
ومظهـــرًا حجـــة بالغيـــة فائقـــة وذكـــاءًا سياســـيًا بارعـــًا وموهبـــة . )71(برلمـــان بروســـي فـــي بـــرلين 

والتـي ) 1894-1824(مـن يوهـا فـون بوتكـامر وهـو العـام الـذي تـزوج فيـه . )72(خطابية كبيرة 
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 وقــد اثمــر زواجهمــا عــن طفلــة الثنــان يعتنقــان اللوثريــة التقويــة،تنحــدر مــن عائلــة نبيلــة، وكــان ا
وفــي هــذا . )73(مــاتوا جميعــا فــي مقتبــل العمــر هربــرت وفــيلهلم ، ُهمــا اســمياها مــاري ،و ولــدين

العام ظهرت شخصية بسمارك كمناصر للملكية مدافعًا عنها بقوة وعن فكـرة الحـق االلهـي فـي 
  . )74(. منازعالوجود على راس المؤسسة البروسية بال

  :�A$�DE و<A$��6   -ب

كــــان بســــمارك ، ذو شخصــــية قويــــة جــــدًا، قاســــي الطبــــاع ، يــــؤمن بالمبــــأدى الملكيــــة         
االســـتبدادية ، يحتقـــر الدســـاتير واســـاليب الحكـــم الـــديمقراطي، ممـــا أثـــار اعجـــاب الملـــك ،حـــين 

  .     )75( 1862، ثم سفيرًا لفرنسا عام 1859عينه سفيرًا لبالده في روسيا عام 
كانــت ثقافــة بســمارك متنوعــة نوعــًا مــا طاغيــًا عليهــا التفــتح الــذهني فــي السياســة بصــفة 

فدراسته علم السياسة والقانون و قربه مـن الـبالط الملكـي وهـو , عامة والبروسية بشكل خاص 
غيــر ان بســمارك عــرف عنــه أنــه كــان , فــي مقبــل العمــر جعلتــه ذو ذهــن متوقــد بعيــد النظــر 

بقــوة باألفكـار الملكيــة االسـتبدادية واشــُتهر بكونـه محافظــًا يقـاوم ويقــف ضـد اي تحــرك  متمسـكاً 
  .   )76(لذا اتسمت مواقفه بالشدة ضد الليبراليين في البرلمان البروسي, تحرري

��ت ا����6= و<�رات : <���4ً ��  :A3H��1848 �' ا�

لمجتمـع البروسـي يحنـق لقد جعلت اراء بسمارك المتطرفة التي تصب في دلو الملكية ا  
بعــض االمــور االصــالحية فــي الدولــة الراميــة لمــد  1843عــام  الحاجــة فعنــدما اقتضــت, عليــه 

فـدعي , ات المالية الالزمة لتنفيـذها قخطوط سكة حديد في بروسيا الشرقية الحصول على النف
ه بانعقــاد ولمــا اصــدر الملــك فردريــك الرابــع امــر , ممثلــوا الــدايت لعقــد اجتمــاع عــام فــي بــرلين 

اســـتطاعت الواليـــات البروســـية , المجلـــس وســـمح الول مـــرة بنشـــر المناقشـــات التـــي دارت فيـــه 
االطــالع علــى مــا حصــل داخــل المجلــس ومعرفــة انصــار التحــرر ومــن حمــل فــي المقابــل لــواء 

  . )77( فغضب الشعب على بسمارك بسبب ما ابدى من اراءه الرجعية المتطرفة, الرجعية 
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االمــر وان كــان ظــاهرًا يصــب فــي غيــر مصــلحة بســمارك لكنــه ايضــًا ويبــدو وان هــذا   
البـد مـن وجـود اراء النصـاره يتحمسـون الفكـاره  اذ, جعله في دائرة الضوء السياسـي البروسـي 

فـي المجتمـع البروسـي وهـذا مـا يؤهلـه الرتقــاء المناصـب العليـا فيمـا بعـد بقـرارات ملكيـة داعمــة 
  . الداعم لها  هلفكر 

والتــي انتجــت احــداث فاصــلة , التــي اجتاحــت اوربــا  1848ه مــن ثــورات امــا عــن موقفــ  
الثـورات سياسـة القمـع واالضـطهاد التـي اوجـدتها مفـردات مـؤتمر  تلكفقد ناهضت , فيما  بعد 

عانتـه اوربـا مـن ازمـة  اضـافة الـى مـا , طالبت بالحريـة والنظـام الثـوري  اذ,   1815عام فينا 
كليمـنس (ر الفكـري فـي مفـاهيم القوميـة والحريـة والن سياسـة لتطو ا فضًال عنهذا , اقتصادية 

ــرنيخ رجــل السياســة و .)78( Klemens Von Metternich773 1– 1859)  فــون مت
عمـل  اذد مـن كبـار رجـال الساسـة فـي اوربـا فـي القـرن التاسـع عشـر عُ  نمساوي والذيالدولة ال

 ، 1848 – 1809النمســاوية ثــم اصــبح مستشــارًا لالمبراطوريــة  1806عــامســفيرًا فــي بــاريس 
صـبحت فأ لثوريـة فـي اوربـااوقـاوم بشـدة الحركـات  1815 عـام وقام بدور كبير في مؤتمر فينـا

  .الرجل الرجعي بالية ومهترئة ذلكسياسة 
و انتهت بخلع الملك لويس فيليـب  ،ثورة في باريس اندلعت 1848عام شباط  من في 

لقـد جـاءت الثـورة فـي . علـى النمسـا و المانيـا   التي كـان لهـا اثـار واضـحةاعالن الجمهورية، 
فرنســــا بتيــــار جديــــد ويبــــدو ان سياســــة هــــذا التيــــار قــــد ســــاهمت بشــــكل او بــــاخر باعــــادة رســــم 

) التيـار النـابليوني( ذلـك, الخارطة االوربية من جديد سواء على الساحة االيطالية او االلمانية 
افـق هــذا التيــار ظهـور ابــن اخ نــابليون قــد ر ولونـودي بــالعودة الــى مجـد فرنســا قبــل نصـف قــرن 

 عـن طريــقوتطلعـه  للسـلطة فــي فرنسـا وهــو لـويس نــابليون الـذي نــادى صـراحة باالمبراطوريــة 
  .)79( )افكار نابليونية(كتابه الصغير 
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وبالتالي نعود بادراجنا لبداية القرن التاسع عشـر وتحـديات نـابليون االول التـي الهمـت  
 ثـوري  فكـر التخندق في تحالفـات عسـكرية ضـد فرنسـا وضـد أي الجرمان ضرورة االصطفاف و 

شـيئا فشـيئا  فرنسـا تقـدمت, نادى به نـابليون أو نـادت بـه األمـة الفرنسـية عقـب الثـورة الفرنسـية 
االفكـار المجتمـع الفرنسـي  تلـكفجمعـت  وأفكارهـا الجديـدة  روح االمبراطـور الى األمام تتخللهـا

أن نـابليون نـادى صـراحة ال سـيما وربيـين يد الـذي أخـاف األفي شئ من التمازج الشد ونابليون
ان عـودة هـذا التيـار بعـد انهزامـه تحـت السـلطة , لـبالدهبرغبته بتحقيق نظرية الحدود الطبيعيـة 

المترنيخيـــة فـــي مـــؤتمر فينـــا ســـيؤدي لقيـــام سياســـة قوميـــة جديـــدة بصـــورة علنيـــة او خفيـــة التـــي 
ــــدول الفكــــر االمبراطــــوري النــــابليو  ذلــــكســــتناقض  ني الجديــــد و ســــتبلور الفكــــر القــــومي فــــي ال

  . خاصة المانيا بالمجاورة لفرنسا من جديد 
ويالحــظ , ت الثــورة فــي المانيــا بتظــاهرات تطالــب بالحريــة والوحــدة والحكــم الدســتوريأبــد

ولكـن  ان الثورة االلمانية طالبت بشيء واضح وجلي وهو الوحدة والحكم الدسـتوري المتحـرر؟ 
ولالجابــة علــى هــذا الســؤال يجــب الرجــوع الــى منابــت خيــوط ! التحــرر ممــن؟هــو الســؤال الهــام 

  . )80( 1815عام  السياسة والتي نسج حبالها  مترنيخ ضد االلمان في مؤتمر فينا
لقــد جعــل متــرنيخ الواليــات االلمانيــة بسياســته المــاكرة ضــعيفة ال يمكــن ان تقــوم  لهــا   

مضــيفًا الــى  ذلــك الــدعم البروســي الملكــي لــه . مســا قائمــة مســتقلة اال باســتناد علــى عمــود الن
خالقًا فجوة بين البروس وااللمان مقنعًا الملك فريدرك وليم الثالث بالتخلي عن فكرة منح شـعبه 

فخضعت الواليات االلمانية تحـت تـأثير السياسـة النمسـاوية زمنـا لـيس بالقصـير  ).81( دستوراً 
لتحرر من النفوذ النمساوي وهذا ما يفسر ان الثورة فـي وبالتالي عندما قامت الثورة طالبت با, 

المانيا وان لم تحقق مطالبها اال انها ولدت شـعورًا قوميـًا صـغيرًا مـا لبـث بعـد سـنين قصـيرة ان 
ان هـذه الحركـة كمـا سـنرى كشـفت ": فيذكر الدكتور نور الدين حاطوم عن ذلك بقوله , َتعملق

  .)82(" خاصة عن المزاج القومي
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يـــة المظـــاهرات فـــي المانيـــا دعـــا الملـــك البروســـي فردريـــك ولـــيم الرابـــع المجلـــس بعـــد رؤ 
لكــن هــذه الــدعوة لــم تــنجح فــي منــع التصــادم  1847 النيــابي لالنعقــاد بعــد ان ُحــل فــي حزيــران

ب بين االلمـان والجـيش البروسـي فعمـت بـرلين الحـرب االهليـة فاسـتجاب الملـك لـبعض المطالـ
وخـرج  .)82( األلمانيـةوصرح الملك بقبولـه الوحـدة  , المظاهرات نافيًا شقيقه المسؤول عن قمع 

السـوداء والحمـراء , في موكـب شـعبي يرفـع االعـالم بالوانهـا الثالثـة  ،1848آذار21الملك في 
فـه هـو حريـة المانيـا اهداوالذهبية التي تشير الى الوحـدة االلمانيـة وخطـب فـي الجمـاهير معلنـا 

  . )83(ووحدتها
شـخص ) 600(اللمان لعقـد مـؤتمر فـي مدينـة فرانكفـورت وكـان عـددهم دعا القوميون ا

ولـــم يتـــرددوا فـــي ادخـــال بروســـيا بكاملهـــا فـــي هـــذا , للنظـــر فـــي ســـن دســـتور لالتحـــاد االلمـــاني 
ولكـــنهم لـــم يـــدخلوا اال أجـــزاء مـــن النمســـا فيـــه لتعـــدد الجنســـيات فيهـــا وتقـــرر حســـب , االتحـــاد 

فوقع اختيار رجال فرانكفورت على فردريك وليم الرابـع  ,الدستور ان تكون االمبراطورية وراثية 
العــــرض األلمــــاني  ذلــــكولكــــن هــــذا االخيــــر فــــاجئ ,  ان يكــــون االمبراطــــور ) ملــــك بروســــيا(

الصادق  بالرفض  وٌعللت أسباب ذلك  لتخوفه من الحرب ضد النمسا وايضًا لنزعته الرجعية  
االمـــال القوميـــة وذهبـــت ادراج   فصـــعقت شـــمس الصـــحراء بركـــة القوميـــة الصـــغيرة فتبخـــرت, 

  . )84(الرياح
ان الحــديث عــن موقــف بســمارك مــن هــذه الثــورة لــيس غامضــًا لدرجــة كبيــرة بعــد معرفــة 

 شـيني ان.ج.فيـذكر ل, شخصيته السياسية الصـلبة التـي جعلتـه ال يـؤمن بالخطـب والشـعارات 

بليغـة الـدم والحديـد  بسمارك يؤمن بالقوة وحدها وكـان خيـر الحجـج التـي يقـدمها عباراتـه ال"

ـــة "  ويـــذكر حـــاطوم نـــاقال عـــن بســـمارك قولـــه. )85(" ومعناهـــا الحـــرب ـــا التهـــتم بليبرالي الماني

بروسيا وانما بقوتها ولـيس بالخطـب وتصـويتات االغلبيـة التـي تحـل قضـايا عصـرنا الكبـرى 

  . )86(" م وانما بالحديد والدم 1848كما ُظن عام 
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امـــام اليـــة تحقيـــق  المتشـــددوح موقـــف بســـمارك ومـــن خـــالل هـــذين النصـــين  نـــرى بوضـــ  
الوحدة االلمانية مـن خـالل نظـام برلمـاني قـائم علـى االغلبيـة التـي ربمـا لـم تـنجح سياسـيًا وهـذا 
ما قد يعرقل تقدم السياسة البروسية اذا ما طرح كل شيء على طاولـة النقـاش ونـال كـل متنفـذ 

  . صغير نصيبه من اتخاد القرارات العظمى 
, بسـمارك فـي هـذه الثـورة اعتـداءًا علـى سـلطة القصـر و اهانـة لمركـز الملكيــة  لقـد رأى  

الن اللــــذين انزلوهــــا بهــــم ال يمكــــن االنتقــــام مــــنهم بــــالحرب النهــــم , فالهزيمــــة االن ثقيلــــة جــــدًا 
فعزم على ان يكون بجانب الملـك فسـارع الـى بـرلين ليكـون الـى جـوار الملـك ,  المان مواطنون

بسـمارك ان مـن الصـالح بنـاء بروسـيا علـى  وأدرك, االمـر  ىه اذا اقتضـويدير امر الـدفاع عنـ
األتحـاد الجديـد سـيلغي شخصـية بروسـيا وسـيقع الملـك بالتـالي تحـت  هـذا وان, اساس ما فيهـا 

لذا بدأت خطوات بسمارك المتناسـقة للوقـوف ضـد كـل ماقـد يـؤثر علـى , سلطان دستور جديد 
للتعبيــر عــن ) بروســيا الجديــدة(فة عرفــت باســم شــارك بســمارك بتاســيس صــحي قــوة بروســيا و

الســـالف , وحـــين رفـــض الملـــك التـــاج الـــذي منحـــه برلمـــان فرانكفـــورت , وجهـــة النظـــر الملكيـــة 
وربما يبدو تاج فرانكفورت " دافع بسمارك عن الملك ضد البرلمان و جاء في خطابـه  .ذكرال

  .)87(" التاج البروسي واختفاء بريقهبراقًا ولكن بعث بريقه ال يتحقق وال يتاكد اال بعد اذابة 
دعــا الملــك البرلمــان , بعــد ان اظهــر بســمارك معارضــة واضــحة للثــوار وتأييــدا للملــك   

كــــان أالنضــــمام اليــــه اختياريــــًا فقبــــل بســــمارك ،) ارفــــرت(برلمــــان وهــــو  ألنعقــــاد برلمــــان جديــــد
ام السياسـي بـين بسـمارك بنفسـه مالمـح الصـد ورأى, العضوية ليتسنى له الدفاع علـى بروسـيا 

المشـــروعين البروســـي و النمســـاوي  وأصـــبح شـــاهدًا علـــى النديـــة و الرغبـــة الكبـــرى بالحصـــول 
ــــالحرب لــــوال حنكــــة الســــفير , علــــى الزعامــــة  االمــــر الــــذي أزم الموقــــف بــــين القــــوتين ملوحــــًا ب

وتصـريح وزيـر الحـرب البروسـي انـذاك بعـدم اسـتعداد , النمساوي الذي التقـى بالملـك البروسـي 
  . )88(جيش البروسي للقتال فكان بسمارك مناصرًا للراي االخيرال
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ــلتمن(وعلــى اثــر ذلــك تــم اللقــاء بــين رئــيس وزراء بروســيا انــذاك      Manteuffel )وفي
الـذي   1848مستشار النمسا , نمساوي الالسياسي   Schwarzenberg )شوارزنبرغ (وبين 

 و اســفر ذلــك اللقــاء عــن  دام البــروس،اقــاعــاد الســلطة آلل هابســبرغ ســاحبًا البســاط مــن تحــت 

وفيهــــا ,  .)89(1850تشــــرين الثــــاني 29فــــيOlmutz Capitalation)لمتــــز و ااتفاقيــــة (
 أو بــــاالحرى اذالالً  اهانــــة االتفاقيــــةت هــــذه عــــدوُ , اضــــطرت بروســــيا التســــليم لشــــروط النمســــا 

ره ان يـــتم وبعيـــدًا عــن كـــل المثاليـــات وصــيحات الُخطـــب ُســّر بســـمارك بـــذلك النــه كـــ .لبروســيا
اننـا نصـبو جميعـًا الـى ان ينشـر النسـر : "قـال حـين, التضحية ببروسيا وجيشـها بكـل سـهولة 

على ان يكون محـررًا  جالبروسي جناحيه ليدرع بهما االتحاد االلماني من ميونخ الى لزسبر 

  . )90(" عليه فنحن بروسيون وسنظل بروسيون دايت جديدة من كل قيد، ال سلطة لهيئة 

, انــه سياســي ذو نظــرة واســعة و بعيــدة   المــدى ، بســمارك  حققهــا النتــائج التــي اثبتــت   
  . )91( في السياسة االوربية بيرة بين الدول وتربعت الصدارةمكانة كب جعل لبروسيا بعد ان
راس الهـرم انـه كـان :اذا مااردنا تحليل  بعض مواقف واراء بسمارك، البـد مـن القـول  

ــازع المنظومــة الفكريــة السيا فــي ــاج البروســي بــال من ــًا كــل ، ســية الداعمــة للت طارحــًا جانب

وهــذا مــا عــزم عليــه لتظهــر , مصــلحة عــدا مصــلحة بروســيا التــي وضــعها فــوق كــل شــيء 

بعــد نصــف قــرن مــن  بق لتنــافس النمســا التــي بــدأت تحتــلبروســيا بصــورة اقــوى مــن الســا

بسمارك بفكرة حكم الفـرد و فالتزام , فبدأت الكفة ترجح لصالح بروسيا , الهيمنة السياسية 

التسليم التـام للملكيـة التـي كانـت تواجـه التيـارات القوميـة او حتـى التحـديات السياسـية فـي 

اوربا بشكل عام يجب ان تؤمن نفسها بـالقوة وهـو مـا تالقـت فيـه رغبـة الملـك الجديـد ولـيم 

  . )الحديد والدم(االول مع مقولة بسمارك الشهيرة 

  :ه الدبلوماسية والسياسيةبسمارك وحيات: ثالثاً 



 خنساء زكي شمس الدين. د) 1890-1848( انيةدور المستشار األلماني في تحقيق الوحدة األلم  2023

   

 Page 41  �	��! – ا�
� ��/  وا�����د�� وا������� ا���	ا����� ���را��ت ا��	�� ا���
�	اط� ا�
	�� �اراتإ�

 

, ونزعته االستبدادية من استمالة قلب الملـك البروسـيافكار بسمارك المتطرفة  ساعدت  
و ،و صــحفيًا ،و تفانيــه فــي الــدفاع عــن الملــك سياســيًا  1848مــن ثــورة المعــارض فبعـد موقفــه 

 , ا يــارجمــن يمثــل بروســيا خم االمرالــذي دفــع الملــك فــي اختيــاره كافضــل شخصــية  ،اعالميــًا 
تعصبه الشـديد لصـالح بروسـيا واتخـاذه الموقـف الحـازم تجـاه النفـوذ النمسـاوي علـى  فضًال عن

العاصــمة (فــي روســيا  1859أمر الملــك بتعيــين بســمارك ســفيرًا لبروســيا عــام فــ .حســاب وطنــه
قبيــل ان يتــولى  1862ثــم عمــل ســفيرًا لبروســيا فــي بــاريس لبضــعة اشــهر عــام , ) بطرســبورغ
  . )92( رى في رئاسة الوزارة البروسيةمهمته الكب

على اثر ذلك ، فان طبيعة المهمة الجديدة التي ترأسها  بسمارك اضافت له الكثير،   

السيما ان تلك المناصب لم تكن في قـارات اخـرى او بـالد بعيـدة او مـا وراء البحـار بـل فـي 

بالعموم مماجعلـه  قلب اوربا وفي قالع الخصوم المتربصين ببروسيا بالخصوص و بااللمان

  . مطلعًا عن كثب على الحركة السياسية ونموها ونقاط الضعف والقوة فيها 

وبعد رؤيته لمواقف النمسا المتزمتة التي ال تقبل التنازل عن الزعامـة السياسـية بطريقـة   
سلسة كما حصل في فرانكفورت سابقا ابان الثورة فراى ان المشـكلة االلمانيـة لـن تحـل بسـهولة 

  . )93( االتفاق بين النمسا و بروسيا مستحيلوان 
فاختياره مبعوثًا الـى , ليست بالبسيطة ابدا ي مستوى السياسالخبرة بسمارك على  كانت  

مجلس االتحاد االلمـاني فـي فرانكفـورت اثـر كثيـرًا فـي فكـره و جعلـه اكثـر اعتـداًال فـي السياسـة 
وفــي عــام , االلمانيــة لمواجهــة النمســا واصــبح مؤمنــًا بــان بروســيا يجــب ان تتحــد مــع االمــارات 

ــيم االول  1858 ــيم بمــرض تســبب لــه بالشــلل العقلــي فتــولى اخــوه ول اصــيب الملــك فردريــك ول
ويعتبـر وصـوله , الوصاية على العرش فقام االخير بتعيين بسـمارك سـفيرًا لبروسـيا فـي روسـيا 

سياســـيتين للنمســـا فروســـيا احـــد اهـــم جـــارتين , لروســـيا نقطـــة تحـــول علـــى المســـتوى السياســـي 
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حتـــى انتهـــاء مـــدة  جـــور كشـــاكوفو تبلـــورت هنـــاك صـــداقته مـــع االميـــر الروســـي , وبروســـيا 
  . )94( 1862عامخدمته هناك و انتقاله لباريس 

ان التغير الذي طرأ على افكـار بسـمارك بعـد االغتـراب الدبلوماسـي ال تنـاقض فيـه، فهـو    

وحــدة وان االتحــاد مــع الواليــات االلمانيــة مــا زال يــؤمن بالــدور البروســي القــوي لتحقيــق ال

مــع النمســا و يجــب ان يــتم بخطــوات حــذرة و دون ادانــة بروســيا او ان تــدخل فــي مواجهــة 

  . فرنسا قبل حلول الوقت المناسب
  ) #��الجـيش وعلـى راسـهم فـون رون  وقـادةالعناصـر المحافظـة  دخلـت )���رك وا�

الـذي وجـد و  ع مع بعض عناصر البرلمانفي صرا عضو لجنة االصالح في الجيش البروسي
 تحقيــق سياســتها حتــى ان رون عمــل الحكومــة عــنخنجــرا  سيشــل  فــي المعارضــة البرلمانيــة 

ولكنــه فضـل ان يــاتي برجــل , فكـر بــاالنقالب ليقضـي علــى اصـوات المعارضــة بضــربة واحـدة 
جـيش قوي يتخطى كل معارضـة دسـتورية ليسـير بخطـوات جديـة وفاعلـة وفـي سـبيل اصـالح ال

  . )95( الرجل هو بسمارك ذلكفكان  –
وكان مشروع وزير الحرب فون رون هو زيادة الخدمة العسـكرية مـع زيـادة االعتمـادات   

وبــــدا , وعنــــدما اتــــي بســــمارك كســــب عــــددًا مــــن اعضــــاء المجلــــس النيــــابي , الماليــــة للجــــيش 
  . )96( ربما للتعاون معه ،باالتصال بالعناصر االشتراكية 

، اال جــيش بنغمــة هادئــةلدعمــه فــي تقويــة ال يــدعوهمالــى المجلــس  بطلــب تقــدم بســمارك  
ان طلبه جوبه بالرفض من قبل االعضاء، االمرالذي اثار حفيظة بسـمارك فـرد علـيهم بعبارتـه 

  . )97( " ان المسألة االلمانية التحل بمناقشات برلمانية ولكن بالحديد والدم"الشهيرة 
ارضة البرلمان ، وكون لبروسيا جيشًا قويـًا كـان عـدتها فـي اال ان بسمارك لم يعبأ بمع     

  . تكوين وحدتها
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فخطى بسمارك فـي سـبيله ال يعيـر البرلمـان اهتمامـًا , لم يوافق البرلمان على الخطاب   
ان تكــــون مــــن طبقــــة المحــــافظين  ارتــــه التــــي قصــــد بســــمارك فــــي اختيــــار موظفيهــــاواخــــذت وز 

و  قـة فـي معالجـة شـؤون األمـة البروسـية داخليـا وخارجيـاطلالمؤمنين بافكاره مؤيـدين حريتـه الم
 –فاخذت الـوزارة بجمـع الضـرائب  –يعاونوه في القضاء على المعارضة البرلمانية في الداخل 

و تنفــــق منهــــا علــــى اصــــالح الجــــيش وتحســــين احوالــــه وتضــــاعفت الضــــرائب نتيجــــة ازدهــــار 
 -اي المجلـس –ُمخالفيـه  توكان ذلـك مـن حسـن حـظ بسـمارك فلـم يكـن باسـتطاع, االقتصاد 

ان يقف في وجه الحكومة وليس في سلطته ان يعطل جمع الضـرائب او حتـى اتهـام الحكومـة 
  . )98(بالخيانة
فالدستور ينص على اقرار  , لقد كانت مناورة بسمارك السياسية في هذه المسالة بارعة  

االرســتقراطي وطبيعــي ان الموازنـة بموافقــة المجلــس االعلـى واالدنــى وبمــا ان المجلـس االعلــى 
لينتهـــز الفرصـــة فـــي جمـــع , يؤيـــد الملـــك فبـــدأ بســـمارك باالدعـــاء بـــان هنـــاك ثغـــرة فـــي الدســـتور

الملــــك وحــــده مســــؤول عــــن انفــــاق  وشــــدد علــــى أنفــــي قراراتــــه وأقوالــــه  الضــــرائب بحــــزم كامــــل
  . )99( مصروفات ملحة ريثما ُتقر الموازنة اذ لم يرد في الدستور ما يناقض ذلك

لـــه االنفـــراد بالســـلطة وبـــان ذلـــك فـــي سياســـته  ر بســـمارك مـــن ســـلطة البرلمـــان هيـــأتر ان تحـــ
وتصـــريحاته الســــابقة للبرلمـــان حيــــث صــــرح انـــه اذا لــــم يتوصــــل لتحقيـــق اصــــالح اال بموافقــــة 

  . )100(البرلمان فانه سيحكم بدون موازنة وهذا ما فعله واقعًا كما بينا 

  :      بسمارك ورئاسة الوزارة :رابعاً 
ارت بعـــض الدراســـات التاريخيـــة الـــى ان بســـمارك لـــم يفـــرض نفســـه علـــى الحكومـــة اشـــ  

فمواقفــه , وهــذا امــر طبيعــي للغايــة , ليصــبح رئيســًا عليهــا وانمــا تــم اســتدعاءه لهــذا المنصــب 
 .السابقة الداعمة للمؤسسة الملكية جعلته تحت المجهر الملكي وقادة الحرب
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الملك والبرلمان قام الملك بحـل البرلمـان فـي صـيف  المستمرة بينفي ظل المجابهات           
، متأمًال ان تأتي االنتخابات القادمة باغلبية ساحقة ، اال ان النتائج جاءت عكـس 1861عام 

ذلـــك، اال ان بســـمارك ودهائـــه السياســـي وعبقريتـــه الدبلوماســـية اســـتطاع انقـــاذ الموقـــف لوحـــده، 
  .)101(، لتبدا حياته الجديدةوهكذا أصبح بسمارك رجل الملك في ذلك المنصب 

فـي  مهمـاً  ذلـك حـدثاً  دوعـ, )102(تـولى بسـمارك رئاسـة الـوزارة البروسـية  1862في عـام   
فعهــد اليــه الملــك ولــيم االول رئاســة , تــاريخ الوحــدة االلمانيــة الن مهندســها الحقيقــي بــدأ بعملــه 

ي تلـــك االونـــة كـــان أن بســـمارك فـــ الســـيما والـــوزارة الســـباب سياســـية داخليـــة بصـــورة اساســـية 
رغبة الملك فـي تقويـة القلـب مـن خـالل اصـالحه فـاراد  الىإضافة , يتمتع بشهرة الرجل القوي 

  . )103(االعتماد على قوة بسمارك السياسية الخماد المعارضة في مجلس النواب البروسي
لــم يكــن الملــك الجديــد اقــل رجعيــة مــن ســلفه والحــق انــه كــان اكثــر عمقــا فــي السياســة   

 وقد تحدث بلهجـة واضـحة تبـين, تحرر فى بصيرة واوفر قدرة اال انه ابعد ما يكون عن الواص
انني اول ملك يرتقي العرش منذ ارتكازه على النظم الحديثة ": قال عند تتويجـه  حينما, ذلك 

مـع ابدائـه بعـض  "ولكنني ال انسى ان العرش جاءني من اهللا وحده وانني استلمته من يديـه
فكـان ينظـر , اال انـه اهـتم اكثـر و تحمـس للجـيش , اللمان فـي وحـدتهم القوميـة العطف تجاه ا

وقــد , الــى جميــع المشــاكل بعــين الجنــدي وســرعان مــا اوقعــه هــذا فــي نــزاع مــع  ممثلــي الدولــة 
تــوفرت لــه االســباب وجيهــة للظــن بــان بروســيا تحتــاج لجــيش اقــوى ممــا كــان عنــدها فــي العهــد 

ل ماثلـة فـي االذهـان اضـافة الـى ان الطـابع العسـكري كـان يغلـب فمهانة اولمتز ال تزا,السابق 
ولقـــد وجـــد فـــي تلـــك اللحظـــة العصـــيبة مـــن التـــاريخ البروســـي مـــن وزيـــر , علـــى تـــاريخ بروســـيا 

  . )104( في تحقيق مشروعهِ  الذي يصبو إليهِ  عونًا كبيراً Ron) رون(حربيته 
فقــــدم , الحًا شـــامًال فعقـــد النيـــة علـــى اصـــالح الجـــيش اصـــ، ادرك بســـمارك ذلـــك لقـــد   

يتضــمن اطالــة مــدة التجنيــد وتجنيــد كــل مــن يصــل الــى  1860عــاممشــروع للبرلمــان البروســي 
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الن هــذا االمــر يســتدعي  الســبب، وكــان غيــر انــه جوبــه بمعارضــة برلمانيــة , الســن القانونيــة 
نفقـــــــات باهضـــــــة وتكـــــــاليف غاليـــــــة ممـــــــا جعـــــــل الملـــــــك يرضـــــــخ لـــــــراي االغلبيـــــــة المعارضـــــــة 

  . )105(لمشروعه
غيــر ان عزيمــة بســمارك علــى اصــالح الجــيش وتمريــر مشــروعه جعلتــه يفــوز بموافقــة    

  ).106("الغاية تبرر الوسيلة"الملك ليحكم الدولة دون ميزانية والن بسمارك كان شعاره 

،نســــبة الــــى المفكــــر والفليســــوف النزعــــة والفكــــرة  ميكــــافيليومــــن شــــعاره يبــــدو واضــــحًا انــــه    
الــذي اصــبحت اراؤه   .)107(  Nekulo Mekafele )قــوال ميكــافيليني(والسياســي االيطــالي

 ,السياسية من األساسيات في علم السياسة لكونها ذات صـورة مبكـرة ونفعيـة للواقعيـة السياسـية
انـه يجـب علـى الحـاكم ان ال يهـتم بشـيء اخـر غيـر اهتمامـه ب"في كتابه االميـر  ذلك ذكر وقد

ـــالحرب ومؤسســـاتها واســـاليبها النهـــا  ـــة االمـــراء ب ـــه ان يعنـــى , ستصـــون مكان بـــل و يجـــب علي
وهذا ما فعله بسـمارك مـن  ).108(" بشؤون الحرب حتى في اوقات السلم اكثر من وقت الحرب

  . البداية 
لقـــد كـــان بســـمارك ســـريعًا وحاســـمًا امـــام المعارضـــة الدســـتورية فقـــد تـــرك للبرلمـــان كافـــة   

   -:)109(ثة امور وهياالمور لمعالجتها بطريقته الخاصة فيما عدا ثال
 . الجيش  .1

 . السياسة الخارجية  .2

 .  لة الوزاراتتشكيل او اقا .3

ولــم تقــم اي ثــورة ضــد الحكومــة ممــا جعــل ســلطة التــاج  خطتــه بدقــة،  لقــد نفــذ بســمارك
لقد كانـت الدولـة فـي نظـر بسـمارك قـوة ومـا القـوة والحـرب فـي نظـره اال  .)109(,البروسي مطلقة

والمؤرخ العسكري البروسـي متاثرًا اشد التاثير بالقائد  كان بسمارك نيبدو ا مواصلة السياسة و
   .)110(.Carl von Clausewitz  1780 – 1831  )كارل فون كالوزفيتز( الشهير
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عليـــه يمكـــن القـــول ان بســـمارك السياســـي اتبـــع اســـلوبًا يســـتند الـــى لمـــس الحقـــائق علـــى 
التــــي شــــهدتها الــــبالد وعلــــى كافــــة  بانجازاتــــه المتواصــــلة مــــن خــــالل التطــــورات.ارض الواقــــع 

  .الصعد،سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، والتي اثمرت عن تشكيل  االتحاد  االلماني الشمالي 
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م فــي بريســالو، 1831م فــي مدينــة ماغــدبورغ االلمانيــة ،وتفــي فــي عــام 1780،ولــد فــي عــام 
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  السياسية والعسكريةو  التطورات االقتصادية
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وتشـــكيل  والسياســـية والعســـكرية التطـــورات االقتصـــادية: الفصـــل الثـــاني
 .تحاد األلماني الشمالياال 
  :Zollverein) الزولفراين(االتحاد الجمركي : أوالً 

نتيجــة حـدث واحــد او ثــورة فكريـة واحــدة او حركــة  يتلـم تــأالوحــدة االلمانيــة ال ريـب أن   
واحـــدة او حتـــى فكـــر اقتصـــادي واحـــد بـــل جـــاءت نتيجـــة عـــدة احـــداث متراكمـــة متتابعـــة قوميـــة 
منــذ ان دخلــت الصـــراع مــع نــابليون عقــب ان اصـــبح  مانيــةلبــدات بــواكير الوحـــدة اال .مركبــة 

تحمــس  فضــًالعن, الــى تحقيــق مطامعــه وفــق نظريــة الحــدود الطبيعيــة لفرنســا  يرمــيامبراطــورا 
بعـد ان اعــادت لـه الثـورة نــوع مـن الحيـاة وكانــه ثـار علـى كــل , االفكـار  تلــكالشـعب الفرنسـي ل

  ! االنظمة الرجعية في اوربا وليس آل بوربون فحسب
فدخلت بروسيا المواجهة العسكرية منطوية تحت لواء تحالفات كبرى انفرط عقـدها تـارة   

ة علــى نــابليون لتطــرح اســس التســوي االنتصــاراســتطاعت  خاســرة وتــارة انتظمــت منتصــرة حتــى
وتــــم تاســــيس الــــديت ,  1815مــــن جديــــد علــــى طاولــــة العمــــل السياســــي فــــي مــــؤتمر فيناعــــام 

, ورغــم ذلــك يمكــن اعتبــاره انــه حــدث ايجــابي , الجرمــاني الــذي ســيطرت عليــه النمســا سياســيا 
حيــث انــه علــى اقــل تقــدير وضــع االمــة االلمانيــة فــوق طاولــة واحــدة مــن العمــل السياســي او 

  . نرى الشراكة االقتصادية كما س
والــذي , بعــد ان تتبعنــا وضــع االقــاليم والمــدن االلمانيــة قبــل الصــراع مــع نــابليون االول   

بعد انتصاره شكل اتحادًا من هذه الواليات مقلصًا كثيرًا منها دامجا بعضها بـبعض لُيبقـي فقـط 
,  لقـد كانـت هـذه الخطـوة المعاديـة فـي صـالح االلمـان انفسـهم كمـا سـنرى, واليـة المانيـة ) 38(

ورغم التحديات التي واجهت الوحدة متمثلة بالسياسة الرجعية النمسـاوية اسـتطاعت بروسـيا ان 
تســــحب البســــاط مــــن تحتهــــا مــــن خــــالل سلســــلة اجــــراءات و خطــــوات متناســــقة هامــــة مبتــــدأة 

  . بالزولفراين
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على الرغم من النظام الرجعي الذي كان في بروسيا اال انها اتخـذت اول اجـراء عملـي   
كــل واليــة  كانــت القــرن التاســع عشــر،ففــي العقــد الثــاني مــن القــرن , وحــدة االلمــان  فــي ســبيل

ان محــو الحــواجز الكمركيــة ت بروســيا ورأ,  ضــرائب الرســوم الكمركيــةالمانيــة مســتقلة بفــرض 
, خطــوة أولـــى نحــو مملكـــة قويـــة تجمــع األلمـــان حولهـــا  م وحـــدة كمركيــة فـــي اراضـــيها وان تقــي

  . )112( 1818 عاماالتحاد الجمركي  تأسيسقانون فاصدرت بذلك 
نقطـــة تحـــول خطيـــرة فـــي تـــاريخ الوحـــدة  ،االتحـــاد الجمركـــيأو الزولفـــراين انشـــاء ٌعـــد   

فـــتم توحيـــد بروســـيا اقتصـــاديًا فـــي الـــداخل بعـــد ان كانـــت  اذ بـــدأت بروســـيا بنفســـها , االلمانيـــة 
صــادية هــي االســاس لقــد ادرك البروســيون ان الوحــدة االقت, منطقــة كمركيــة ) 60(مقســمة الــى 

المتــين الــذي تقــوم عليــه الوحــدة السياســية لــذا ســعت بروســيا الــى ضــم بــاقي الواليــات الصــغرى 
غيـــر انهـــا وجـــدت نفســـها  امـــام عقبـــة الواليـــات الكبـــرى التـــي ارادت ان تشـــكل . والكبـــرى اليـــه 

حـاد وقـد بـدا فـي وقـت مـن االوقـات ان االت, .)113(اتحادات اخرى علـى غـرار االتحـاد البروسـي
حولـه فمـثًال ابـدت الواليـات  ختفي وسط موجات الرجعية التي انتشـرتيوشك ان ي) الزولفراين(

الجنوبيــة مـــيًال الــى االتحـــاد مـــع النمســا ولكـــن بروســـيا كانــت تمـــانع بشـــدة بــان يقـــوم اي اتحـــاد 
  . )114(تجاري مع غريمتها

لي يتبعــه تنســيق ان الوحــدة االقتصــادية ســتؤدي بالتــالي لتكامــل اقتصــادي شــامل وبالتــا  
وكانت هذه الوحدة االقتصادية اول خطـوة نحـو الوحـدة السياسـية اللمانيـا  .)115( سياسي وامني

ـــع الواليـــات ,  ـــذاب جمي ـــين عامـــًا التاليـــة فـــي اجت ـــد كـــان لنظـــام الزولفـــراين اثـــر خـــالل الثالث فق
مــــى االلمانيــــة لالنضــــمام اليــــه وهكــــذا وضــــعت بروســــيا اســــس فنيــــة القامــــة دولــــة المانيــــة عظ

ولقــد رغبــت بروســيا بــان تــتخلص مــن قيــود الــديت الجرمــاني , ).116(بزعامتهــا بــدًال مــن النمســا
بطريقــة او بــاخرى وبالتــالي الــتخلص مــن النفــوذ النمســاوي فارتــأت عــزل النمســا اقتصــاديا مــن 

  . )117(بروسيا نفسها في خالل الزولفراين بادئة بالقانون الجمركي الموحد
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وســيا تحــديات اقليميــة علــى مســتوى  بــل واجهــت بــر, ي ســهًال لــم يكــن الطريــق البروســ  
 باعـاً تحيث ظهرت في الواليات ثالثة اتحـادات , االمة االلمانية نفسها خاصة الواليات الكبيرة 

  -:)118(وهي 
 .  1818الزولفراين تحت زعامة بروسيا  .1

 .  1820اتحاد تكون تحت زعامة بافاريا منذ عام  .2

 . 1828سونيا عام اتحاد تكون تحت زعامة سك .3

ادرك ساســة بروســيا ان ظهــور االنعكاســات وعــدم قــدرة الزولفــراين علــى اجتــذاب جميــع 
الواليــات االلمانيــة راجــع الــى رغبــة بروســيا فــي ان تكــون هــي صــاحبة اليــد العليــا فــي السياســة 

القلــــق لــــدى تلــــك الواليــــات غيــــرت بروســــيا مــــن  ذلــــك وللتغلــــب علــــى ,  االقتصــــادية الجديــــدة 
فعـدلت شـروط االنضـمام بحيـث اصـبح االشـراف , فـي ضـم بـاقي الواليـات  علـى امـلا سياسته

واصـــبحت الـــواردات تـــوزع , علــى االتحـــاد موكـــوًال لمجلـــس مكــون مـــن منـــدوبين علـــى الواليــات 
ــــى اتســــاع نطــــاق الزولفــــراين , علــــى الواليــــات حســــب عــــدد الســــكان  وأدت هــــذه التعــــديالت ال

  . )119(1834  بانضمام بافاريا وسكسونيا اليه عام
يبدو ان بروسيا كانت اكثر حنكة من النمسـا فيمـا يتعلـق ببعـد النظـر السياسـي مـن   

بـل اثـرت التغيـر فـي قراراتهـا وفقـًا للمصـلحة البعيـدة ولضـرب , خالل عدم تزمتهـا بـالقرارات 

  .  النمسا بطريقة مغلفة باالقتصاد واغراء االلمان بتوزيع الثروة المنبثقة من االتحاد عليهم
دولـــــة وفـــــي ) 25(كـــــان االتحـــــاد يضـــــم فريقـــــًا جمركيـــــًا موحـــــدًا مـــــن  1836وفـــــي عـــــام   

االتحــاد يضــم مــن الناحيــة العمليــة جميــع المانيــا عــدا النمســا وهــانوفر و  اضــحى,م 1844عــام
ويتضـح مـن ذلـك ان الزلفـراين لـم يبـدأ كعمـل , اولدنبرج و مكيلنسبورغ  والمدن الهانسية الثالث

وانمــا , ولــم يكــن مــن عمــل الساســة القوميــون , بعض بــل كعمــل ضــريبي سياســي كمــا يعتقــد الــ
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خاصـة بعـد بالنظام كان نصرًا للبـروس  ذلكوال شك ان اقامة , من قبل االقتصاديون البروس 
  .)120(صدور مجلة محررة باسمه فضًالعنان دعم نتيجة مد السكك الحديد 

ائلـة للبـروس جـاءت نتيجـة فكـر الوحـدة االقتصـادية التـي تبعتهـا قـوة عسـكرية ه تلكان   
فمــد ســكك الحديــد لــه نتــائج , قــرن مــن الــزمن  مــدةاقتصــادي وسياســي وعســكري بروســي دقيــق 

 )ليســـت فريـــدريك( وقـــد اشـــار االقتصـــادي *كبيـــرة علـــى المســـتوى العســـكري الـــدفاعي لبروســـيا
Friedrich List

)121(
انــه مــن الممكــن النهــوض ببروســيا مــن دولــة "الــى ذلــك بقولــه  .

بفضـل انشـاء سـكك , رية ثانويـة يكمـن ضـعفها فـي موقعهـا المتوسـط بـين دول قويـة عسك

حيــث مــن الممكــن تحويــل المانيــا الــى , وبــذلك تحصــل بروســيا علــى وضــع رائــع , حديديــة 

  . "حصن دفاعي في قلب اوربا اذ ستزداد سرعة نفير القطعات من وسط البالد الى الحدود
الـذي در الثـروة علـى الـداخل جامعـًا ) الزولفـراين(ويبدو ان االتحاد االقتصـادي هـذا   

شتات المال االلماني صب في مصـلحة الترسـانة االلمانيـة العسـكرية بشـكل عـام البروسـية 

البروســية فــي تلــك الفتــرة والتــي  –بشــكل خــاص هــذا اضــافة للنهضــة الصــناعية االلمانيــة 

وقــد شــهدت الســاحة  ,ســاهمت فــي تطــوير المجتمــع البروســي صــناعيًا وبالتــالي عســكريًا 

قـرن  العلمية العالمية بعض االسماء الالمعة في المجال العلمي ذوي االصول البروسية في

 – 1824"غوسـتاف روبـرت كيرتشـون (وابرزهم على سبيل المثـال ال الحصـر ) 19(الوحدة 

وهــو " 1870 – 1802"وهــو فيزيــائي المــاني شــهير و هنريــك غوســتاف مــاغنوس " 1887

 – 1789"كذلك العالم الشـهير جـورج سـيمون اوم ‘ ئي الماني عالم بالموائع فيزيائي كيميا

 – 1816"الــذي يعــرف القــانون الشــهير باســمه وكــذلك ايرنســت ميروفــون ســيمنز " 1854

  .  )122()المخترع االلماني والمهندس الكهربائي الشهير وغيرهم" 1892
 أنطـوان هينـري جـومينيالبارون "في كتابه ادارة الحرب نصًا منقوًال عـن  فولرو يورد   

" Antoine  Henri – Baron Jomini   1779 – 1869  )122.(  صـاحب كتـاب 
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يبــدو ان االختراعــات الجديــدة التــي حــدثت منــذ عشــرين عامــًا " :نصــهمــا  مــوجز فــن الحــرب

  . )123("  تهددنا بثورة كبرى في تنظيم الجيوش و تسليحها تكتيكياً 

هكـــذا تبـــدو اوربـــا فـــي (يخ الحضـــارات العـــام  مانصـــه وذكـــر روبـــرت شـــنريب فـــي تـــار   

ديمومتها بالرغم من سير المواصالت وسهولتها و المكاسب التي حققها هذا الطراز السـوي 

فقــد عرفــت غرائــز الــدول القوميــة فيهــا كيــف تحــافظ علــى , ذو الطــابع المــدني  الصــناعي 

ــا عمليــات تجمــع جغرافــي , ســماتها وكيــف تتحــامى  ــى وقــد شــهدت اورب وتركيــز ســاعد عل

  .)124()التجمع االيطالي وااللماني

 ً��4�> :=�<Iا�� J�4�$� =;��;�4 و��ا����6 ا"� ��ا�:  
كــان المجهــود االكبــر الــذي بذلــه متــرينخ  فــي السياســة االوربيــة هــو ان يجعــل النمســا   

, حـرة وذلـك بـان يقضـي علـى الشـعور القـومي االنفصـالي والمبـادئ ال, مثاًال للدولـة المحافظـة 
فألجــل القضــاء علــى الشــعور القــومي بــين الشــعوب المختلفــة حــبس متــرنيخ الــدعاة الــوطنيين 

اذ قــاد بروســيا , )125( االمبراطوريــة الهابســبرغيةوأقــام الحاميــات العســكرية فــي مختلــف اجــزاء 
ُمصـدرًا سلسـلة مـن  1819فـي آب  بمؤتمر كارلسبادوعددًا من المدن االلمانية لعقد ما عـرف 

واصـــبحت فيمـــا بعـــد قـــوانين فدراليـــة اجازهـــا  ,كارلســـباد رات الرجعيـــة عرفـــت بمرســـومات القـــرا
اتبــع ذلـــك بعقــد مـــؤتمر جديــد فـــي فينــا إذ وضـــعت بموجبــه الجامعـــات تحــت اشـــراف , الــدايت 

  .)126( الحكومة وكذلك الصحف
اذ جعــل مــن مهامــه , عمــل متــرنيخ  لصــالح العــرش النمســاوي علــى حســاب اي مــد تحــرري  

فقـد ,  )حليفـة  النمسـا(اضـعاف دولـة و تقويـة اخـرى  ظ على التوازن الـدولي عـن طريـقالحفا
ويــرى ايضــًاُ◌ اضــعاف الــدولتين يصــب , كــان يــرى اضــعاف فرنســا ومــنح بروســيا قــوة بســيطة 

 .)127( Henry kissinger )هنـري كيسـنجر: (وفـي ضـوء  ذلـك قـال,  في مصـلحة النمسـا 
  . )128( )امًا من مولده لكان ايضًا محافظاً ع 50لو انه ولد قبل (: عن مترنيخ 
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واجه مترنيخ الدعوات القومية االلمانية المبكرة فلم تكن المانيا ذات فكر قومي متـاخر    
 – 1762( جوهـان جوتلـوب نتشـةفقد نادى الفالسفة االلمان باالمـة و القوميـة االلمانيـة مثـل 

 – 1807(فــي بــرلين بــين عــامي  السكســوني االصــل الــذي القــى خطاباتــه الــى االمــة) 1814
  .)130(مناديا باحياء بروسيا عقب هزيمتها على يد نابليون) 1808

لقـــد صـــد متـــرنيخ الـــدعوات القوميـــة إلكثـــر مـــن عقـــد حتـــى بلـــوغ اوربـــا ثالثينيـــات القـــرن 
) 131( Rankhe) رانــك( التاســع عشــر حــين ظهــرت تلــك االفكــار فــي الصــحف فــي مقــاالت  

عنــدما ســعى المتظــاهرون فــي نفــس العــام الــى تنظــيم وفــاق  1832عــام  )هبــاخ(وفــي هيــاج 
وطنـــي او بمعنـــى اخـــر حكومـــة المانيـــة مؤقتـــة وظهـــر هـــذا التوجـــه فـــي حركـــة الراديكـــالين مـــن 

وهــم يحرضــون ضــد الــديت , الــذين طــالبوا بخــالص المانيــا  1832والطلبــة والصــحفيين عــام 
عتقـــاد ان مايحصـــل يمثـــل بمثابـــة وكانـــت رؤيـــة متـــرنيخ فـــي تلـــك اآلونـــة تقـــودُه أل, الجرمـــاني 

فضــًال عــن ان تلــك االفكــار التــي تبناهــا لــم تتعــارض مــع افكــار العــرش , الطعــن فــي النمســا 
لـــم يلـــق متـــرنيخ اي صـــعوبة فـــي الحصـــول مـــن , البروســـي الـــذي كـــان ذو ظـــل محـــافظ كـــذلك 

ــــة  ــــدة تقــــض مضــــجع الحركــــات القوميــــة والتحرري ــــى مراســــيم جدي ــــدايت، عل ــــل , ال فقــــام بتعطي
واتجهـــت روســـيا والنمســـا و بروســـيا الحيـــاء  1833جمعيـــات التشـــريعية مـــن الـــدول االلمانيـــة ال

  . )132(.التحالف المقدس بتكوين جبهة ثالثية ضد الحركات التحررية االلمانية
اعتقد مترنيخ ان الحماسة االلمانية التي هبت عقب تحرير بروسـيا مـن نـابليون خطيـرة   

لتفعيـــل فكـــرة شـــكل سياســـي يضـــم الـــدول  1813فرانكفـــورت  حيـــث عقـــد االلمـــان مـــؤتمرًا فـــي, 
  . )133(االلمانية مقابل ان تتخلي عن مصالحها من اجل الوحدة 

ويبدو ان هذا ما جعل مترنيخ يرسم بدهاء فيما بعد و ويصـوغ هيكـل الـديت الجرمـاني بمـا  

  .  يحطم االمال القومية
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م تكــن سياســة متــرنيخ مفاجئــة ولــ. )134(1830انــدلعت فــي اوربــا ثــورات وحــوادث عــام   
بخاصة بعد ثورات في اوربا، السيما  مواقفه السابقة الذكر، سواء في سياسة الديت الجرمـاني 

فقـد اسـتغل الثغـرات , على مستوى االمـة االلمانيـة داخليـًا او حتـى علـى صـعيد القـارة االوربيـة 
 –ات القوميــة االلمانيــة فــي اليــة بنــاء الــديت الجرمــاني واســتخدمه كوســيلة لكــبح جمــاح الحركــ

حيــث جعــل القوميــون يشــعورن بــان بروســيا غيــر قــادرة علــى قيــادة الوحــدة  –البروســية خاصــة 
االلمانيـة نتيجـة النفـوذ النمسـاوي والرجعيـة الملكيــة البروسـية فضـًال  عـن حاجـة بروسـيا للنمســا 

ة متـــرنيخ ولخيبـــة امـــل بروســـيا ولضـــعف الـــديت ولقـــو , كحليـــف عســـكري امـــام الـــدول المجـــاورة 
ازدادت رغبــة االلمـــان بـــالتحرر وضـــرورة الـــتخلص مـــن كـــل القيـــود فشـــكلت المنظمـــات الســـرية 

وهـين   ) 1830 – 1798(التي تاثر اعضاؤها بـالثورة الفرنسـية التـي ضـمت شـعراء مثـل غـانز 
  . )135(الذين دعو للوحدة وعودة مجد االلمان) 1856 – 1797(
ــورات   ــوب ث ــا ســبق ان هب ــ 1848يتضــح مم ــة ف ــة والمطالب ــة الشــعلة القومي ــا حامل ي اورب

باالصالح الدستوري والوحدة في المانيا وسقوط مترنيخ عقب الثـورة فـي بـالده تبـين اهميـة 

هذه الثورات في التاريخ الحديث والتي قضت على مترنيخ وافكـاره وعملقـت الفكـر الوحـدوي 

ســار بــه ســلفه علــى االلمــاني بشــكل واضــح راســمة خلــف متــرنيخ طريقــًا اضــيق مــن الــذي 

  .  حساب التطلعات القومية
فضــآل عــن تلــك الثــورات التــي لــم تكــن مــن طبقــة مجتمعيــة واحــدة،  بــل شــملت جميــع   

 Karl Marks) كـــارل مـــاركس(الـــذي اصـــدره  *وكـــان للبيـــان الشـــيوعي. الطبقـــات الشـــعبية
ــــــز( و. )136()1883 – 1818( ــــــدرك انجل ) 1820 – 1895(  FrederickEngels) فري
  . دورًا هامًا في قيام الثورات في اوربا وفي مقدمتها ألمانيا)  137(
ناصـر وسـاعد مـاركس رفيــق دربـه فردريـك انجلـز ، االشــتراكي االمـاني صـديق مـاركس الــذي  

وقـد سـاهم  البيـان الشـيوعي فـي . اصدر معه البيان الشيوعي وهذب كثير من كتابات مـاركس
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بدليل ما كان يكرره كـارل مـاركس مـن  اقي الطبقات ،حشد الطاقة العمالية االلمانية لتناصر ب
علــى عمـال المانيــا ان يباشــروا بــدعم النضــال مــن "بقولــه  1850عـام )الثــورة الدائمــة(عبـارة 

ديمقراطيــة  وتشــير نفــس الدراســة الــى ان " اجــل توحيــد الــبالد والظفــر بجمهوريــة برجوازيــة

ة ســكانها ظلــوا اقنانــًا حتـــى اســباب انضــباط البــروس عائــد فــي كــون الـــبالد هــذه وغالبيــ

امـا القسـم الغربـي فقـد غـزاه النظـام الراسـمالي فكانـت , يقصد المانيا الشـرقية ,  1807عام

  ) 137( "للفالحين الحرية

وان كان ذلـك التحليـل الشـيوعي يحمـل جـزءا مـن الحقيقـة اال انـه نـاقص  كثيـر مـن 

, ريق انظمـة قنانـة مفروضـة الحقائق التأريخية فانضباط الشعوب ال يمكن ان يكون عن ط

ان لـم تضـبطهم عقائـد معينـة او افكـار محـددة سـواء كانـت اجتماعيـة او سياسـية او حتـى 

دينية و عسكرية والمتتبع للتاريخ يرى ان كثير من الثورات قام بهـا العبيـد انفسـهم مـا يـدل 

نـا مـن وعلـى ايـة حـال مـا يهم, ان المد الثوري قادر على االنهمـار علـى اي نفـس بشـرية 

هذه الثورات انها لم تكـن ثـورة طبقـة علـى طبقـة بـل ثـورة طبقـات علـى فكـرة رجعيـة جاثمـة 

و قــد شــاركت فيهــا الطبقــات الشــعبية كافــة غيــر ,  مجزئــة لمــا يجــب ان يتوحــد علــى الصــدور
انها ما لبـث ان نالـت نكسـة و ضـربة موجعـة تمثلـت بمـا قـام بـه الملـك البروسـي بـرفض التـاج 

او في تراجع اولمتـز المـذل او حتـى فـي مواقـف بسـمارك , برلمان فرانكفورت  الذي اعطاه اياه
التـــي اشـــتعلت فـــي اوربـــا . )138() 1856 – 1853(وانشـــغال العـــالم بحـــرب القـــرم  *المحافظـــة

وحـروب الوحــدة االيطاليـة وانضــمام فرنسـا لمملكــة بيــدمونت االيطاليـة فــي صـراعها مــع النمســا 
اليطاليـــة فـــي خنـــدق واحـــد بعـــد ان خرجـــت ايطاليـــا مـــن ثـــورة وتوحيـــد جهـــود الحركـــة القوميـــة ا

فايطاليـا التـي كانـت منقسـمة الـى عـدة كيانـات سياسـية تحكـم قسـم , دون تحقيق هـدف  1848
والتي تتوسطها دولة البابا التي تحميها االلة العسـكرية الفرنسـية ) لمبارديا والبندقية(من النمسا 

*.)كــامليو بــاولو فيلبــو كونــت كــافور(جـيءاضـافة لمملكــة الصـقليتين جنوبــًا حتــى م
 

Camillo 
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Paolo Filpo Contour Camphor )*139.(  الـذي قـاد حركـة اصـالح داخليـة ضـد الكنيسـة وممتلكاتهـا
اضافة العتماده سياسة خارجية قائمـة علـى التحـرر والوحـدة الـذي راى فـي فرنسـا خيـر حليـف 

  .لتوافق المصالح
نـــابليون ( ي اتفـــاق بلـــومير االتفـــاق الـــذي دعـــم نيـــة عقــد كـــافور مـــع االمبراطـــور الفرنســـ

ورغبتـه فـي مسـاعدة كـافور و مملكتـه بيـدمونت فـي حربهـا  )Napoleon III  ()140) (الثالـث
ضـــد النمســـا عـــن طريـــق االعـــالم والصـــحافة االيطاليـــة ضـــد الحكـــم النمســـاوي والـــذين خاضـــو 

حزيران مـن العـام نفسـه 24و سولفيرينو  1859حزيرن4حربهم ضد النمسا في معركتي ماجنتا 
غيــر ان نــابليون الثالــث انســحب فجــاة واتصــل بالنمســا بعــد ان , فاصــبحت لومبارديــا محــررة , 

خشــي مــن هجـــوم  بروســي محتمــل وعقـــد مــع النمســا صـــلح فيالفرانكــا فــاتبع كـــافور بعــد ذلـــك 
فـي نـيس  اثارة الواليات االيطالية الوسطى ضد حكامها ومجريًا بعـد ذلـك اسـتفتاءُا حتـى(سياسة

ــــم قــــاد كــــافور الوحــــدة مــــع مملكــــة الصــــقليتين , و ســــافوي والتــــي عــــادت لفرنســــا بعــــد ذلــــك  ث
  . ذلك القائد والسياسي والوطني. )141( Garibaldi1807-1882)  غارييالدي(بمساعدة

ويبدو ان مالمح الوحدة االيطالية وانهزام النمسـا كانـت بمثابـة عامـل مشـجع و هـام 

وعلـى ايـة , ن الواقعية لمنافسة النمسا خاصة بعد مجيء بسـمارك لاللمان لينظرو بمزيد م

حــال فــان الرجعيــة النمســاوية والنهضــة العماليــة و الوحــدة االقتصــادية والوحــدة االيطاليــة 

 وتبلور الجمعيات القومية كلها ساعدت االلمان بشكل او باخر على العمل الوحدوي بصورة

ــة علــى الســاحة الدوليــة  ــث باتــت م, علني شــاريع بســمارك واســعة لكنهــا غيــر متهــورة حي

  . وبانتظار الذريعة للمواجهة العسكرية ليس اال
وبالتالي عبرت الفكرة القومية عن كونها التعبيـر عـن الشخصـية الجماعيـة او الشـعور  

المشــــترك المســــتند لخلفيــــة تاريخيــــة ومقومــــات ثابتــــه او نزعــــة اجتماعيــــة او رابطــــة بــــين الفــــرد 
لـــك وطـــن او الواقـــع التـــاريخي او اللغـــوي او الثقـــافي الـــذي يحـــوي نتـــاج ومحيطـــه ســـواء كـــان ذ
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ــــورت  ــــى ان تبل ــــذ نشــــاتها ال ــــع التجــــارب االنســــانية التــــي خاضــــتها الجماعــــة من معطيــــات جمي
  .)142( شخصيتها تبالورًا واضحًا مميزًا قام على تفاعل عدة روابط مشتركة خاصة بتلك االمة

يـار االقطـاع وعصـر االسكتشـافات الجغرافيـة لـم فالدولة القوميـة التـي نشـات عقـب انه 
وانمــا اصــبحت , يعــد االســاس فــي قيامهــا هــو والء االفــراد للملــك الــذي يمثــل شخصــية الدولــة 

تقـوم علـى اسـاس الـوالء للحكومـة التـي تمـنح الحريـات للشـعب او يبـدو ان هـذا مـا حمـل الثــورة 
القوميــة مدرســة القوميــة الــال ارادريــة ولقــد كانــت المدرســة االلمانيــة , الفرنســية علــى االنــدالع 

وهـي نتـاج تطــور تـاريخي خـاص بالمانيــا النهـا منبثقـة مــن شـعب اسـتقر مــع بعـض طـويًال فــي 
بقعــة واســعة واســتمر خاضــعًا لتاكيــد فكــرة االمبراطوريــة والتــي تتخطــى حــدود الدولــة بالضــرورة 

  .)143(اوبالتالي فان هذه المدرسة نتاج حياة تاريخية ال ارادة للفرد فيه
وبالتالي  فان  المفهوم الذي ظهر بشكل واضح و صريح ضد الرجعية عائدًا بفكـرة  

االمبراطورية التي يحملهـا االلمـان والتـي تعرضـت للجـذب مـن قبـل النمسـا علـى مرمـى مـن  

ابصارهم جعلت الفكرة القومية تضطرم من جديـد فـي صـفوف الشـعب وحتـى الساسـة وعلـى 

  .  راسهم بسمارك
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  المشكلة البولندية: ثالثاً 
جاءت المشكلة البولندية بمثابة هدية لبسمارك لسحب البساط الجرماني من النمسا فـي   

  . الوقت المناسب الظهار قوة بروسيا البسماركية الجديدة الالعبة الماهرة في الملعب االوربي 
ت بعـــد ثـــورة لـــم تكـــن بولنـــدا قـــد استســـلمت الجـــراءات القمـــع التـــي عمـــدت اليهـــا الســـلطا  
ان تعـود  البـدويرى هؤالء ان بولنـدا ,  فمازال ُحلم االستقالل يزور العقول المستنيرة,  1848

فسياســـة روســـيا متمثلـــة بقيصـــرها االســـكندر الثـــاني جعلـــت القـــوى الوطنيـــة , لماضـــيها العريـــق 
السياســـة التـــي جعلـــت ابنـــاء الطبقـــات الوســـطى  مـــن تلـــكتصـــطف فـــي خنـــدق الَحنـــق والتـــذمر 

وتطور ذلك الشعور الى ثـورة فعليـة احـرزت بعـض , ليا في خدمة االلة العسكرية الروسية والع
للقمـــع الــى ولكــن التـــدخل االوربــي كـــان ال بــد مـــن وجــوده اضـــافة , بــادئ االمـــر فـــي  النجــاح 
غيــر ان موقــف , فانفعلــت بــاريس واصــطفت المشــاعر البريطانيـة الــى جانــب بولنــدا , الروسـي 

لثــائرين ولــم يعــر احتجاجــات االلمــان وال الجمعيــة البروســية وال حتــى بســمارك كــان معارضــا ل
بــل , بــل علــى العكــس لــم يقــف موقــف المتفــرج , اعتراضــات ولــي العهــد البروســي اي اهتمــام 

  . )144(!راح يؤكد للقيصر الروسي عطف بروسيا وتاييدها
وكــان ,وفرنســا  بريطانيــا الســيماتطلــع االحــرار البولنــديون الــى ضــغط اوربــي ضــد روســيا     

الن فــي قيـــام , المتحمســة لنصــرة االحــرار  لألنكليــز رؤيــة سياســية التخــدم المصــالح الفرنســية
لــذا اتجهــت , بولنــدة دولــة كاثوليكيــة ســيؤدي لتقويــة فرنســا وبالتــالي تخلخــل فــي مــوازين القــوى 

نمســا و امــا بســمارك فــرفض التعــاون مــع ال, فرنســا للنمســا لنصــرة االحــرار بــدًال مــن االنكليــز 
فرنســا علــى حســاب الــروس فــي بولنــدا  بــل ومــد يــد العــون عســكريا للــروس ووقــع معهــم اتفاقيــة 

  . )145(1863كانون االول22تنسيق عسكرية في 
وقــد ادرك بســمارك , لقـد لوحــت االزمــة البولنديــة بامكانيـة التعجيــل بصــراع دولــي وازمـة اوربيــة 

المبــادئ الديمقراطيــة فــي الجــزء الروســي ســتجلب الخطــر و  1848الثــورة كثــورات  تلــكذلــك وان 
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مـــن بولنـــدا وخشـــي ان تمتـــد عـــدواها للجـــزء البروســـي مـــن بولنـــدا لـــذا عقـــد مـــع الـــروس االتفـــاق 
االتفاقيــة  بموجــب تلــكفســمح بســمارك , .)146(العســكري وســمح للجــيش الروســي بمطــاردة الثــوار

عـــن موقـــف البروســي ويالحـــظ مــن ال. )147(الثــوار بـــاختراق اراضــيه لســـحقهم لجــيش الروســي ل
بســمارك انــه كــان موقفــًا ذكيــًا ودقيقــًا عنــدما قلــل مــن تــدخل كــل مــن فرنســا والنمســا فــي  طريــق

ذلــك ان بســمارك كــان علــى درايــة مــن ان النمســاويين والفرنســيين ســيكونوا , المشــكلة البولنديــة 
يا وبــذلك حــاول تحقيــق وتعميــق العالقــات بــين بــالده و روســ, حجــر عثــرة فــي طريــق الوحــدة 

  . )148(وهذا ما سيكون دعما له  اذا ما قامت الحرب
ممــا ســبق يمكــن القــول ان  الموقــف البروســي لــم يكــن وليــد الصــدفة بــل كــان سياســة     

وبــزوغ عقليــة بســمارك السياســية الدبلوماســية عنــد  1850ممتــدة وطويلــة خاصــة بعــد عــام
ر الـذي وطـد العالقـة بـين اندالع حرب القرم والتي لـم تنجـر بروسـيا اليهـا ضـد الـروس االمـ

  . الدولتين واستفاد منها بسمارك اشد االستفادة
ــرؤوف ســنو       ــد ال ــدكتور عب ان بروســيا نصــحت " فــي دراســته حــول حــرب القــرم وذكــر ال

روسيا بناءًا على اعتبارات عسكرية الـى الرضـوخ للتهديـد النمسـاوي وانهـاء انسـحابها مـن 

وحلـول القـوات النمسـاوية مكانهـا نصـرًا للنمسـا لكـن  وعد ذلك  االنسحاب, واليتي الدانوب 

بــل ان البــروس انفســهم  –وهــذا مــا تفضــله بروســيا  –بــثمن بــاهظ هــو العــداء مــع روســيا 

قدموا النصحية للروس بقبول االنـذار النمسـاوي للتمهيـد لمـؤتمر الصـلح فـي بـاريس الـذي 

ل الشنيع في اولمتز لم واضاف سنو ، ان بسمارك رغم ذلك االذال . 1856انهى حرب القرم 

لـذا حـافظ اسـتراتيجيًا علـى العالقـة , يرغب ايضًا في فتح المجـال امـام الـروس فـي البلقـان 

  . )149("مع النمسا

وهنا تتجلي عبقرية بسمارك السياسية في عدم االنجرار خلـف الجحافـل العسـكرية التـي   
الصـارمة والعقليـة المحاربـة لكـن  قد تمر قريبة من حدود بالده رغـم التربيـة العسـكرية البروسـية
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فالسياسـة هـي . السياسة هي السياسة وهـي التعامـل مـع مـا يتـوفر فـي اليـد ولـيس فـي االعـالم 
حراســة الســلطة التــي تحــدد مــن يحصــل علــى مــاذا و متــى وكيــف؟ وعــرف الواقعيــون السياســة 

  . انها فن الممكن اي دراسة و تغير الواقع السياسي من خالل نظرية الممكن

  الصراع مع الدنمارك :رابعاً 
ســبق ظهــور مشــكلة الــدوقيات مــع الــدنمارك ازمــات حقيقيــة بــين بروســيا والنمســا ســواء   

على مستويات االمة االلمانية او حتى علـى المسـتوى االوربـي بصـفة عامـة فحيـاد بروسـيا فـي 
الروســي حــرب القــرم واســتمرار العالقــات الطيبــة مــع البــروس والــروس مقابــل التــوتر النمســاوي 

يضــاف , عــدم انجــرار بروســيا مــع النمســا فــي حربهــا ضــد االيطــاليين و الفرنســيين  فضــًال عــن
الى ذلك موقف بسمارك الحديدي امام ثوار بولندا ونصرة الروس سياسيًا وعسكريًا واسـتراتيجيًا 

  . كلها ازمات حقيقية اظهرت تنافر المصالح بين الدولتين 
االمــر  ذلــك ا تشــكيل الــديت الجرمــاني ليُعطــى قــوة اكثــر وٌدرس حــاول االلمــان ان يعيــدو         

فقـــدمت سكســـونيا مقترحـــًا يقضـــي . لكنـــه  فشـــل الســـباب كثيـــرة  1863 –1 862مـــرتين عـــام 
وحاولـت , يا بالتعاقـب لكـن النمسـا رفضـت ذلـك بقـوةبانشاء ديت جرماني تتراسه النمسـا وبروسـ

فقـــدمت , اب حـــول اصـــالح الجـــيش بروســـيا مـــع مجـــيء بســـمارك ان تســـتغل خالفـــه مـــع النـــو 
فـــاقترح االمبراطـــور فرانســـوا جوزيـــف عقـــد اجتمـــاع لالمـــراء االلمـــان فـــي , مشـــروع لالصـــالح 

فــــي فرانكفــــورت محــــاوًال اخــــذ زمــــام المبــــادرة باالصــــالح مــــع االمــــراء انفســــهم ال  1863آب16
عت بـل و تمسـك الملـك البروسـي بموقـف بسـمارك ووضـ, فلم يحضـر ملـك بروسـيا , مندوبيهم 

بروسيا شروطًا لالنضمام وهي ان تكـون رئاسـتها بالتنـاوب مـع النمسـا وان ال تشـن حربـًا علـى 
عندئـذ ارادت النمسـا تشـكيل برلمـان دون , دولة اخـرى حتـى لـو قـرر البرلمـان الفـدرالي الحـرب 

وارادت النمســا ايضــا ضــرب االتحــاد الجمركــي , بروســيا االمــر الــذي لــم تقبلــه بــاقي الــدوقيات 
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لكــن بروســيا عقــدت اتفاقيــة مــع فرنســا وصــرحت بانهــا , ء اتحــاد مــع الــدويالت الجنوبيــة بانشــا
  .)150(ستنشئ زولفراين جديد مع الدول التي تقبل االتفاقية البروسية الفرنسية

        ::::مشكلةالدوقياتمشكلةالدوقياتمشكلةالدوقياتمشكلةالدوقيات

الواقعـة شــمال المانيــا ) غالونبــر و  هولشــتاين و شــلزفيك(قضــية الـدوقيات الــثالث  شـكلت     
كانت شـلزفيك مقاطعـة تغلـب عليهـا اللغـة الدنماركيـة مـع اذ , اهميه  خاصة مارك وجنوب الدن

امـــا ســـكان هولتشـــاين , الـــف ) 395(الـــف مـــواطن المـــاني مـــن مجمـــوع ســـكان  ]150[وجـــود 
كـــان لشـــلزفيك  مـــن الناحيـــة السياســـية ديـــت منفصـــل امـــا , فكانـــت لغـــتهم االلمانيـــة  والونبـــرغ

  .)151(1815هولتشاين  كانت عضوة في ديت 
اسـتغلت الـدنمارك الثـورة االلمانيـة  1848كانت طريقة الحكم فيهـا وراثيـة معقـدة ومـن عـام     

وتـدخلت انكلتـرا و فرنسـا  غيـر , فضمت شلزفيك اليها  فاعلن االتحاد االلماني الحـرب عليهـا 
وفــي , ان فرنسـا قبلـت الصــلح مضـطرة وتـم وضــع شـلزفيك تحـت ادارة هيئــة بروسـية دنماركيـة 

فــي اتحــاد مــع الــدنمارك وفــي حالــة مــوت ملــك  شــلزفيك و هولشــتاينتقــرر وضــع  1852عــام
الـــدنمارك الحـــالي يخلفـــه زوج ابنـــة شـــقيقه اميـــر جلـــو كســـمبرج فـــي جميـــع المملكـــات بمـــا فيهـــا 

لكن برلمـان , الدووقيتين ونصت المعاهدة على ان ال ُيَحل إرتباط هولشتاين باالتحاد االلماني 
دريك يــفر ( بــالعرش وهــو المطالــب رفــض ذلــك مــن قبــل الــى اضــافة, هــا فرانكفــورت رفــض اقرار 

لكـن األخيــر قبــل تعويضــا  Frederick Duke ofAugustenburg, )اوغســتنبرغدوق 
  .)152(لقاء تنازله عن مطالبه عن العرش

لـــم يلتفـــت بســـمارك الـــى رغبـــة االلمـــان فـــي الـــدوقيتين حينمـــا ارادوا الـــتخلص مـــن الـــدنمارك    
غيـر , االستقالل التـام بـل كـان راغبـًا بضـم الـدوقيتين لبروسـيا وتوسـيع رقعتهـا والحصول على 

ــــه لــــم تمــــض عشــــرون عامــــًا علــــى المعاهــــدة حتــــى نســــي فردريــــك الســــابع ملــــك الــــدنمارك  ان
شـــلزفيك الـــى مملكتـــه ومـــنح  دســـتور يـــنص علـــى ضـــم 1863آذار30البروتوكـــول واصـــدر فـــي 
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هولشــتاين بالــديت الــذي اعتبــر نفســه مطلــق  عندئــذ اســتنجدت, هولشــتاين االســتقالل الــداخلي 
 اوغسـتنبرغكـذلك تقـدم ابـن دوق , اليد خاصة وانه لم يشترك فـي معاهـدة لنـدن او وافـق عليهـا 

ولــدى تــولى  الملــك الــدنماركي ذلــك تجاهــل قــرارات , )153(اليعنيــه  صــار وقــال ان تنــازل ابيــه
ف سـوءًا واضـطرابًا  هـو تاييـد الـديت سلفه وتجاهل االسـتقالل الـذاتي للـدوقيتين وممـا زاد الموقـ

  .)154(لدوق اوجستينبرغ الُمطالب بالعرش ُرغم ضعف قوة الديت العسكرية 
بعـــد اعلـــن نفســـه دوقـــًا علـــى شـــلزفيك و هولتشـــاين علـــى عجـــل  اوغســـتنبرغاســـتنجد دوق      

كل فتعــاطف الــراي العــام معــه بشــ, بالحكومــات االلمانيــة لحمايــة حقــوق االلمــان فــي الــدوقيات 
كبيـر ووجهــت الجمعيــة القوميــة االلمانيــة نــداءا الـى االمــراء االلمــان واالمــة للوقــوف الــى جانبــه 

 1863كـانون االول 7وفـي, فتشكلت لجان لجمع المال و السالح لنجدة االلمان في الـدوقيتين 
دوقــًا علــى هولتشــاين وشــلزفيك وقــرر توجيــه  اوغســتنبرغقــرر الــديت الجرمــاني االعتــراف بــدوق 

  .)155(ار للدنمارك للجالء عن الدوقيتينانذ
 ةالحاسـم نتيجـةال كانـتبسـمارك  المتمثلة فـيقوة بروسيا وسياستها  ان: وعليه يمكن القول    

, نفسـه دوقـًا علـى الـدوقيتين مؤيـدًا بقـرار الـديت  اوغسـتنبرغفبعد ان اعلن دوق , المشكلة  تلكل
ال لـذا اسـرع بسـمارك الـى عقـد تحـالف مـع  بـالطبع! فهل ستقف بروسيا والنمسـا وقفـة المتفـرج؟

 علــى الـرغم  مــن  توقيعهمــا النمسـا اعلنــت بروسـيا فيــه انهمـا ســتكونا المنفـذتين لمشــيئة الـديت 
, تنفيـذها  اال انهما لم يلتزما.)156( .1840عام   Treaty of London معاهدة لندن على 

حب جـيش الـديت سـوهكـذا  !ةلهما حرية التصرف فـي الموقـف وفـق المصـلح االمر الذي اتاح
  .كما سنرى , )157(ودخل الدوقيتين جيش بروسي نمساوي مشترك) االتحادي(
ان يجـــر النمســـا للميـــدان بصـــورة  وعبقريتـــه الدبلوماســـية،,،بدهائـــه المعهـــود اســـتطاع بســـمارك  

د فـاوًال جلبهـا معــه لتوجيـه انـذار ضــ, غيـر مباشـرة وان يـوفر الجــو المالئـم و االرضـية لالحتكــاك 
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بعــد  . ملــك الــدنمارك لســحب قــرار دمــج الــدوقيتين لمملكتــه ومــن ثــم اعلنــت بــرلين الحــرب ضــدها
  .تقاعس نمساوي اول االمر 

لـم تكــن النمســا راغبــة فــي خــوض الحــرب اال انهــا وجــدت نفســها فــي موقــف حــرج ال           
ــــالتخلي عــــن مصــــالح ــــة ب الشــــعب  تســــتطيع فيــــه ان تتــــردد خشــــية ان تتهمهــــا الواليــــات االلماني

قــد اســتفاد بســمارك مــن خــرق ملــك الــدنمارك معاهــدة لنــدن فيمــا يخــص حقــوق ف. )158(االلمــاني
 ،لــدوقيتينلســتنبرغ بــل لحمايــة المانيــة غفقــال بســمارك انــه ال يتــدخل لصــالح دوق او , االلمــان 

فتفاهمـــت النمســـا و بروســــيا , الـــذين لـــم تعـــاملهم الحكومـــة الدنماركيـــة كمـــا يجـــب ان  يعـــاملوا 
وبالتـــالي  .ســـاعة للجـــالء) 48(معاهـــدة العطـــاء الـــدنمارك  1864كـــانون الثـــاني16تـــا فـــي ووقع

 Christian 9 1808-1906)  التاســع كرســتيان ( تقــدمت جيــوش بروســيا والنمســا وارغــم
 ادارة النمســا فيمــا تولــت بروســيا ادارة شــلزفيك  وتولــتعلــى طلــب الصــلح  ، الملــك الــدنماركي
  .)159( 1865عام نتاياسمعاهدة جهولتشاين وفق 

المعاهدة ايضًا ميناء كييل تحت االدارة البروسية والذي كان في نظـر بسـمارك  تلكوضعت   
المشـكلة  تلـك عـدتو , القاعدة التي تجعل بروسيا دولة قوية اذ لم تكن متحكمة ببحر البلطيـق 

نكلترا لـم يكـن وتباينت حولهـا اراء الـدول فـا التاسع عشر،من اعقد المشاكل االوربية في القرن 
, موقفها سوى غضبة في حديث بالمرستون جراء االعتداء البروسـي النمسـاوي علـى الـدنمارك 

فشـــل  فضـــال عـــن, امـــا فرنســـا فكـــان عليهـــا ان تطبـــق مبـــدأ القوميـــات فـــي المانيـــا كمـــا ايطاليـــا 
 حملـتامـا روسـيا فهـي حليفـة بروسـيا وبسـمارك والتـي , امبراطورها فـي حملتـه علـى المكسـيك 

اتفـــاق خالفـــت النمســـا  1866 فـــي عـــامو  .)160( فضـــل مناصـــرته لهـــا اثنـــاء الثـــورة البولنديـــة لـــه
،  فاســتغل بســمارك وهولشــتاين كيفوذلــك بمطالبتهــا بــأن يقــرر المجلــس مصــير شــلز  جاســتاين

  . ذلك العالن الحرب على النمسا
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  :النمساوية وتحقيق االتحاد الشمالي –الحرب البروسية  :خامساً 
مور ان تسير على سطح مستوي من الدبلوماسية بين بروسيا والنمسـا عقـب لم تكن لال  

لقد كانت بروسيا تدرك ان النزاع القادم لن يكون اال مـع , التسوية المقلقة في قضية للدوقيات 
   .تلك االخيرة التي طالما وقفت امام تحقيق الوحدة االلمانية , النمسا 
فالنمسـا , ادارة المقـاطعتين سياسـة مختلفـة تمامـًا لقد كانت كل من الدولتين تتبعان فـي   

فبـــذل , اتبعـــت سياســـة معاكســـة للسياســـة البروســـية فيمـــا يخـــص التعامـــل مـــع اهـــالي المقاطعـــة 
بينمـــا راحـــت بروســـيا تحكـــم , الممثـــل النمســـاوي قصـــار جهـــده لكســـب مـــودة اهـــالي هولشـــتاين 

  . )161(منطقتها بيد من حديد غير مهتمة بمشاعر الشعب وامانيه
لتحقيـق مطامعـه فـي بسـط الزعامـة البروسـية علـى  فـي االسـراع بسمارك  مهدت خطط  

نـار الحـرب بينـه وبـين  فبدأ باالتصال بفرنسـا ليضـمن حيادهـا اذا مـا اشـتعلت  ،االمة االلمانية
النمسا فقام بافهام القائم باالعمال الفرنسية في بـرلين ان بروسـيا ال تسـتطيع ان تحقـق اهـدافها 

وفـي بـادئ األمـر  ،نمساويين دون دعم فرنسي ووعده بمطامع ترضيه وترضي تطلعاته امام ال
لم يكن امبراطور فرنسا متحمسا لمشروع بسمارك بسبب تهربه من االلتـزام بـاي موقـف صـريح 

وفيرنيـر  هنـري فـالوتون بخاصـةسـيرة بسـمارك  امؤرخـو  اشهر راشااو محدد وفي هذا الصدد 

ل علــى موافقــة نــابليون الثالــث حــول الحيــاد اال بعــد وعــود ان بســمارك لــم يحصــ"، ريختــر 

فهـل كانـت الوعـود , والى اليوم ظلت محادثـات بسـمارك ونـابليون الثالـث سـرا دفينـا ،"واغراءات
 فضــالام غيــر ذلــك مــن الوعــود , ؟ التــي طالمــا نظــر اليهــا االمبراطــور بعــين الطمــع . بلجيكــا

من ان تضم بروسيا الـدوقيتين الـى امالكهـا بـل كـان ن نابليون الثالث يومئذ لم يكن له مانع ع
ويــرى ان خلــق اتحــاد شــمالي تحــت الزعامــة البروســية دون , مــن رايــه ان هــذه القضــية عادلــة 

, النمســاوية مــن شــانه ان يجعــل الواليــات الجنوبيــة االلمانيــة تعتمــد عليــه وبالتــالي يــزداد نفــوذه 
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,  1860عها باســـترداد نـــيس و ســـافوي كـــذلك باســـتطاعته ان يوســـع حـــدوده الشـــرقية كمـــا وســـ
  . )162(وتوقع نابليون كذلك ان بوقوع الحرب بين بروسيا والنمسا ستعود البندقية اليطاليا

مطمئنــًا مــن موقــف كــان بســمارك  مــع النمســا  ي مــن الحــربفرنســاللموقــف فضــًالعن ا  
روســيا فــي وهــو يعلــم ان القيصــر مســتاء مــن رفــض النمســا مســاعدة ايضــًا،  روســيا القيصــرية 

وهــــذه المــــرة تقــــدم حــــرب القــــرم خدمــــة جليلــــة لقضــــية الوحــــدة ) 1856 – 1853(حــــرب القــــرم 
 هاا التــي ســاعدتيكــذلك كــان بســمارك متاكــدًا مــن ان روســيا ســتحمل الجميــل لبروســ, االلمانيــة 

امــا ايطاليــا فهــي خطــوة بســمارك الثالثــة ليضــمن القضــاء , فــي القضــاء علــى الثــورة البولنديــة 
فرومــا البابويــة كانــت , فايطاليــا التــي كــان لهــا مقاطعتــان خــارج حــدود ســلطتها , ا علــى النمســ

وكانـت خطـة بسـمارك , تحرسها القـوات الفرنسـية امـا البندقيـة فكانـت ال تـزال فـي حـوزة النمسـا 
ان تقــوم ايطاليــا بحشــد قواتهــا علــى الحــدود النمســاوية لكــي تضــطر االخيــرة الــى توزيــع قواتهــا 

وفعـــًال كانــت االجـــواء السياســية االيطاليـــة مهيئــة الي اتفـــاق ايطـــالي , تين علــى جهتـــين رئيســي
وبعد اتصاالت تمهيدية بـين الطـرفين البروسـي ,  للطليان بروسي ضد النمسا لإلرجاع البندقية

وقـــع مــــع و  1866نيســـان 2الــــى بـــرلين وفـــي  غـــافونيوصـــل الجنـــرال االيطـــالي , وااليطـــالي 
اشــهر فــان ) 3(اذا نشــبت الحــرب خــالل "شــهر جــاء فيهــا ا) 3( امــدهابســمارك معاهــدة ســرية 

ايطاليا تنضم الى جانب بروسيا وتحصل على البندقية من النمسا وقد ابلـغ بسـمارك حليفـه 

  .  )163("الفرنسي المؤقت بامر تلك المعاهدة فوافق عليها

ة  افصـحت عـن موقـف بروسـيا التـي  كانـت في  ضوء مماسبق ، فان تلـك المعاهـد  

فضـال , لى الحرب  السريعة، فقد لوحظ ذلك من خالل مدة الثالث اشهر المـذكورة عازمة ع

عن  ان بروسيا لم يكن لها اي اطماع في ايطاليا بل اغرت ايطاليا بالبندقية وبانها سـتقوم 

  . بالحرب بالنيابة عنها 
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تحـدي  تبدأ بسمارك باقنـاع الملـك البروسـي بضـرورة الحـرب متـذرعًا بـان النمسـا حاولـ  
بعرش الـدنمارك فـي حـين كانـت  اوغستنبرغبعد ان ايدت النمسا مطالب دوق ,  تحديداً  بروسيا

ـــدنمارك  ـــد لل ـــد كرســـتيان التاســـع الحـــاكم الشـــرعي الوحي ـــدعم تايي ان النمســـا  الســـيما, بروســـيا ت
فعــد , عقــدت اجتمــاع القــوى بخصــوص العــرش الــدنماركي فــي منطقــة اداراتهــا فــي هولشــتاين 

ان قـادة الجـيش البروسـي ، فضـال عـنرارات االزمـة التـي ستشـعل الحـرب بسـمارك ذلـك اول شـ
  . )164(كانوا على اتم االستعداد

قــررت الحكومــة النمســاوية احالــة قضــية الــدوقيتان الــى  1866حزيــرانوفــي االول مــن   
انتهاكــًا للمعاهــدة الســابقة  هدُعــو القــرار  ذلــك  علــى لكــن بســمارك اعتــرض , الــديت الجرمــاني 

بل امر القوات بدخول هولشتاين فردت النمسا بعرض االمر علـى الـديت , مت بينهما التي ابر 
علــى اعتبــار ان هولشــتاين هــي عضــو فــي الــديت وجــزء مــن االتحــاد وطلبــت مــن الحكومــات 

وهنــا انقسـمت الــدويالت االلمانيــة بـين النمســا وبروســيا , االلمانيـة اعــالن الحــرب علـى بروســيا 
بعـض دول الوسـط و دولـة وحـدة هـي هـانوفر الشـمالية الـى جانـب فبينما وقفت دول الجنـوب و 

لقـــد كانـــت قضـــية الـــدوقيات . )165( النمســـا وقفـــت الـــدول االخـــرى الصـــغيرة الـــى جانـــب بروســـيا
بـــل  , شـــرارة االزمـــة الحقيقيـــة لكـــن لـــم تكـــن هـــي نقطـــة الخـــالف الوحيـــدة التـــي مهـــدت للحـــرب 

, الفكـرة اذهـان البـروس  تلـكوالتـي داعبـت  ،فكرة اصالح الدستور االلمـانياسباب اخرى،منها 
اقتـراح بحـل الـديت القـديم والغـاء الدسـتور وانتخـاب جمعيـة  1866حزيرانقدمت بروسيا في  اذ

فاعلنـت النمسـا ان ذلـك , وطنية لاللمان تنظر في دستور قـومي لاللمـان وتسـتبعد النمسـا منـه 
ك لتعبئـة الجـيش االتحـادي ضـد بـل و دعـت اكثـر مـن ذلـ جاسـتاينواتفاقيـة  فيناخرق لمعاهدة 

ومـع وجـود تفـوق نمسـاوي علـى االلـة , وبـدأ العـالم فعـًال يترقـب الحـرب بـين الـدولتين , بروسيا 
العسكرية البروسية التي لم توضـع موضـع تجربـة بـل وشـاع االعتقـاد بـان الجنـود البـروس اقـل 

قـــدمتها الحـــرب جـــاءت لكـــن الصـــورة الفعليـــة التـــي ,   ويةالنمســـا القـــوات امـــام اً عســـكري كفـــاءة
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 فقـد ادى الجهـاز البروسـي العسـكري دوره بدقـة رهيبـة و تفوقـت , مخالفة تمامًا لما كان متوقعًا 
ولم تكـن مـن شـك ان الحـرب التـي انـدلعت فـي منتصـف , )165(على نظيراتها  ةالبروسيالقوات 

الحــرب لــم  تلــكف, كانــت حربــًا ارادهــا بســمارك وســعت اليهــا القيــادة العســكرية البروســية  زو تمــ
او نشبت انصياعًا للـراي العـام البروسـي بـل كانـت حربـًا , تنشب الن كيان بروسيا كان مهددًا 

  .)167(ُعرف انها ستقع قبل نشوبها بوقت ليس بالقصير
وعلى مايبدو ان هدف بسمارك من تلك الحرب هـو عـزل النمسـا دوليـا قبـل كـل شـيئ ال    

  .اكثر
فاعلن بسمارك , بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع بروسيا  1866حزيران12قامت النمسا في    

التصـويت فـي الـديت سـيكون فـي غيـر صـالح  السـيما انالغيـا  ٌعـدان االتحـاد  حزيران14في 
كاســل يطــالبهم بالحيــاد اثنــاء  –ال بــل ارســل مــذكرات الــى سكســونيا وهنــوفر و هــس , بروســيا 

  . الحرب مع النمسا
ـــى ســـبعة أســـابيعوأشـــتعلت نيـــران الحـــرب فـــي م   ـــم تـــزد عل ,  نتصـــف شـــهر حزيـــران ، ول

  . )168(1866تموز 3بوهيميا في ) سادوا(انتهت بسحق الجيش النمساوي في معركة 
كـم 600لقد تمحورت خطوط القتال فـي المنطقـة الواقعـة بـين بـرلين وفينـا بعمـق حـوالي   

وكانــت , رهــا كــم وضــمت يومهــا منــاطق ســليزيا و بوهيميــا و مورافيــا وغي240وبعــض حــوالي 
 فضـًال عـنالعالية من جهة بوهيميا وجنـوب سـليزيا  لمعظم االراضي مسطحة تحيط بها الجبا

  . )168(النهر ووجود السكك الحديديةا
 230فارســـلت النمســـا جيشـــًا مـــن , 1866حزيـــران 15 – 14فـــي ليـــل بـــدأت المعـــارك    

, الـف ليـرابط فـي الجنـوب  140الف مقاتل لمقابلة الجيوش البروسية وارسلت جيشًا مؤلفًا من 
بــين  كمــا اســلفنا،بانتظــار الجــيش االيطــالي والتــي بــدأت ايطاليــا فــي تلــك االونــة بتنفيــذ االتفــاق 

والقاضـــي بـــان  تقـــوم ايطاليـــا باثـــارة الفوضـــى و االضـــطراب فـــي , الجنـــرال غـــافوني وبســـمارك 
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ون االلمـــان وقعـــت معركـــة ســـادوا و يســـميها المؤرخـــ 1866تمـــوز 3وفـــي  ,القـــوات النمســـاوية 
التــــي انتصــــر فيهــــا البــــروس علــــى خصــــومهم بعــــد قتــــال نمســــاوي تلــــك المعركــــة ,  كــــونجراترا 

  . )169(شرس
تموز بينما كانت االمطـار الغزيـرة  3هجم الجيش االول بقيادة االمير فردريك في فجر   

غيــر ان عطــًال فــي االتصــال البرقــي بــين الجيــوش البروســية هــو , تهطــل علــى ارض المعركــة 
مــع ذلــك التــاخير والخلــل فشــل , جعــل هجــوم الجــيش الثــاني بقيــادة ولــي العهــد وليــام يتــاخر مــا 

فهــــاجم الجــــيش الثــــاني البروســــي الجنــــاح النمســــاوي , الجانــــب النمســــاوي فــــي اســــتغالل ذلــــك 
وضــربت المدفعيـــة البروســـية مركـــز الجـــيش النمســـاوي واســـتغلت الوحـــدات العســـكرية البروســـية 

  . )170(لحقة الهزيمة بالنمساويينتفوقها في رمي النيران م
جميــــع  ، فــــي حــــين اشــــارت عــــدةاالنتصــــار الســــريع مــــن عوامــــل واســــباب  ذلكالبــــد لــــ  

لكـن نتيجـة نمساوي نتيجة للخبرة العسكرية االوسـع فـي مجـال الحـرب اللتفوق ، الى االتوقعات 
روسـي تسليط الضوء على ابـرز عوامـل النصـر الب أحاولوس, المعركة كانت خالف ذلك تماما

  . الحرب  تلكفي 
همـًا فـي تطـور آلتهـا منمو بروسيا وتبلور فكرها السياسـي واالقتصـادي عـامًال للقد كان   

ـــارز  اً دور  أدتالعســـكرية التـــي  ـــالزول. ســـادوا  حســـم معركـــةفـــي  اً ب ـــفف ـــُه بعـــض راين ال ذي أعتبرت
المشــروع لقــد كــان ذلــك , لحفــاظ عليــه مســالة حيــاة او مــوت االواليــات االلمانيــة وحرصــها فــي 

عـزل النمسـا اقتصـاديًا وجعـل كفـة ميـزان القـوى االقتصـادية  بمثابة العامـل األسـرع واألقـوى فـي
فضــًال جعــل مــن بروســيا محــط امــال القوميــون االلمــان   التنــامي هــذا , تميــل باتجــاه البــروس 

, يم االلــة العســكرية البروســية وقــوة رئاســة االركــانو قصــر النظــر النمســاوي فيمــا يخــص تقــعــن 
.  )171(Helmuth Von Moltke1800 – 1891  )فـون مولتكـةهيلمـوت (حتـل المارشـال او 



 خنساء زكي شمس الدين. د) 1890-1848( انيةدور المستشار األلماني في تحقيق الوحدة األلم  2023

   

 Page 73  �	��! – ا�
� ��/  وا�����د�� وا������� ا���	ا����� ���را��ت ا��	�� ا���
�	اط� ا�
	�� �اراتإ�

 

مكانــة متميــزة فــي مركــز ثقـــل التحــوالت بــين المفــاهيم العســكرية التـــي كانــت ســائدة فــي القـــرن 
  . . التاسع عشر وبين المفاهيم الالحقة

اســيا كونهــا ســببا أسدورًا ) 1815 – 1794(اضــطرابات اوربــا اثنــاء الحــرب النابليونيــة  لعبــت
نطــاق فــي توجيــه فكــر العســكر االلمــاني نحــو تطــوير جهــاز الحــرب االلمــاني ســواء فــي  رئيســيا

التنظـــيم او مجـــال التـــدريب والتســـلح واالعـــداد للحـــرب والتركيـــز علـــى قيـــادة االصـــالح والتغيـــر 
  . جهاز هيئة اركان الجيش البروسي خاصة تطوير ,والتطوير 

ظهــور بندقيــة المشــاة لمشــاة المتزايـدة فــي الحــرب بعـد وة نيــران امولتكــة اهميـة قــ لقـد َقــيمَ   
والحقيقة انه كانت  هناك ثورة حقيقـة , ذات الرصاصة المخروطية دقيقة االصابة بعيدة المدى

.)172(فـي تـاثيرات االسـلحة فاوضــح انـه البـد وان تكـون االســتراتيجية هجوميـة والتكتيـك دفــاعي
التــي طــور بهــا هيئــة االركــان البروســية وقــدراتها  لقــد ســاهمت افكــار مولتكــة و جهــوده  

العسكرية ان تجعله فـي  موقـع الصـدارة وان يلعـب دورًا حاسـمًا فـي الحـرب مـع النمسـا خاصـة 
كــذلك ســاهمت خطــوط ســكك الحديــد دورا كبيــرًا فــي الحــرب البروســية . )173(النصــر فــي ســادوا

القطاعـات بالسـكك الحديـد اثنـاء النمساوية حيث ان بروسيا كسبت خبرة جديدة في شؤون نقـل 
( تلك الخطوات التـي بـين اهميتهـا االقتصـادي الكبيـر) 1850 – 1848(االضطرابات الثورية 

 ، اذ أســتنتج أن تلـــك الخطــوط ســتجعل بروســيا دولــة  friedrich list)  فريــدريك لســت

السـهل  ومـن. )174(عسكرية قوية من خالل سرعة النفيـر نحـو الحـدود وتفـوق السـالح البروسـي
علينــــا ونحــــن نســــتفيد مــــن الحــــرب كــــدروس للنصــــر ان المبالغــــة فــــي التوقــــع واالنجــــرار خلــــف 

فمــثًال بــالغ كثيــر مــن الخبــراء العســكريين انــذاك بقــوة , الحــاالت االعالميــة غيــر صــحيح بــالمرة 
اذ كـان فيهــا جـيش محتـرف يخـدم فيـه الجنــود مـدة طويلـة ومـدافع اكثــر و , عـدة  لقـرائنالنمسـا 
فضل وقوات فرسان اجدر اال ان هيئة االركان فيها اتسمت بـالطراز القـديم وباختصـار طواقم ا

ولبطــئهم فـي النفيــر اســتغل , انهـم كــانوا مـن الطــراز النــابليوني لـذا ُهزمــوا مـن قيــادة اكثــر حداثـة
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معركة انتقالية شارك فيهـا نحـو  فسادوا ,مولتكة ذلك وتحشد مستغًال خطوط الحديد والتلغراف 
  )175( 1813عام  األمممعركة ون شخص وهو اكبر عدد معروف من المقاتلين منذ ربع ملي

 

وهنـــاك عامـــل اخـــر اســـتراتيجي ســـاهم فـــي انتصـــار الجـــيش البروســـي اال وهـــو تشـــتت   
فقد أضطرت النمسا بعد تحـالف ايطاليـا , الجيش النمساوي على الجانبين االيطالي والبروسي 

االلـب كـان مـن الممكـن ان تكـون لهـا فائـدة عظيمـة مع بروسيا ان تحتفظ بقوة ضـخمة جنـوب 
علـــى الـــرغم مــن انهـــا انتصـــرت  علـــى ايطاليـــا  بهــذا الجـــيش فـــي كوســـتوزا وعلـــى , فــي ســـادوا 

لكــن بســمارك كــان قــد امتنــع عــن االجتمــاع لعقــد الصــلح مــالم , االســطول االيطــالي فــي ليــزا 
لحـــرب هـــو اذالل النمســـا  لـــم يكـــن هـــدف بســـمارك مـــن ا .)176( تحصـــل ايطاليـــا علـــى البندقيـــة 

الن وجـود النمسـا كدولـة كبـرى ضـروري وحيـوي  فـي قلـب ,بالكامل او ضم جـزء مـن اراضـيها 
الحديـد والقـوة همـا اللتـان  ولـذا فقـد كـان, لنمسـا مـن المانيـا امـا هدفـه الحقيقـي هـو طـرد ا, اوربا

ر قوال  يوضـح فيـه فولويورد , في ِتلك اآلونة وهو ما َجلب له النصر المؤزر ملكهما بسمارك 
همـا الفضـيلتان  ان القـوة  والخديعـة" ليها بسمارك في تنفيذ سياسـاتهاهمية القوة التي راهن ع

   ).177( "االساسيتان في الحرب
اال ان بســمارك ابــى اال ان  ســادوا بعــد االنتصــار فــي فينــازحــف الجنــود البــروس الــى   

مــــن اصــــعب دة الصـــداقة معهــــا يوقـــف الحــــرب الن اذالل النمســــا و دخـــول فينــــا ســــيجعل اعــــا
هـذه الصـداقة خاصــة وانـه يرمـي لالصـطدام مــع عـدو اخـر قريبــًا  فهـو يحتـاج إلعــادة, االمـور 

كـــذلك راى بســـمارك ان ايطاليـــا قـــد بـــرت بوعودهـــا ولـــيس  لهـــا ان تخـــذل او ان , وهـــو فرنســـا 
لنمســا ُتحتــل بالدهــا اذا اســتمرت الحــرب وطالــت لــذا قــرر بســمارك التعجيــل بالمفاوضــات مــع ا

  . )178(بشان الصلح
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عليهــا غرامــة حربيــة  شــتاين ولــم يفــرضلــم يطلــب بســمارك مــن النمســا ارضــًا ســوى هول  
بســمارك  وأوضــح, غ بـين النمســا و بروسـيا وقـع الصــلح فـي بــرا 1866آب23وفــي  .)179(ثقيلـة

لممارسـة تجـد فرنسـا وقتـًا  آنذاك رؤيتُه في اهدافِه القادمة وهو التفـرغ السـريع للمواجهـة قبـل أن
نصت المعادلة الُمعتدلة التـي فرضـها بسـمارك علـى النمسـا , الضغط الدبلوماسي على النمسا 

   -:)180(مايلي 
 . ضع دستور له و تشكيل اتحاد المانيا الشمالي و  .1

 . تكوين كيان مستقل من دويالت المانيا الجنوبية .2

ضــم شــلزفيك و هولشــتاين لبروســيا مــع اجـــراء اســتفتاء فــي الجــزء الــدنماركي لشـــلزفيك  .3
 هـذا األسـتفتاء لـم يحـدث مع مـرور الـزمن  لكن. لتحديد مصيرها للدنمارك او لبروسيا 
 . 1919بل ظلت خاضعة للبروس حتى عام 

 . ضم البندقية اليطاليا  .4

 . ضم هانوفر لبروسيا بسبب تحالفها مع النمسا  .5

وكـان دسـتورًا وافيـا قـوي  ،السياسية االوضاعوضع بسمارك لالتحاد االلماني دستورًا نظم      
ينتخـــب ) رايشـــتاغ(وانشـــئ بنـــاءا علـــى هـــذا الدســـتور فـــي االتحـــاد برلمـــان اســـموه , المضـــمون 

ولـم يعطـه بسـمارك حـق اسـقاط الـوزارة وال ميزانيـة الدولـة او النظـر فـي , اعضاؤه بـاقتراع عـام 
هيئــة دســتورية تنظــر فــي شــؤون هــذا االتحــاد اســموه  إضــافة لوجــود, واصــالحه  جــيششــؤون ال

منــــدوب يمثلــــون حكومــــات واليــــات االتحــــاد الشــــمالي ويراســــه  ) 42(تكــــون مــــن ) البندرســــات(
واثبــت بســمارك اعتدالــه وبعــد نظــره  عنــدما رفــض , مستشــار االتحــاد و هــو مستشــار بروســيا 

الكراههـــا ) بـــادن, فرتمبـــرج , بافاريـــا (الجنوبيـــة  وضـــع اي شـــروط علـــى الحكومـــات االلمانيـــة 
 .)181(لالنضمام لالتحاد كي ال ترتمي في احضان فرنسا
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 ?A"�، �����=�� دا�� ا	"$!�ت ا$	G	3:�!�2 ا	ء ا�Z	$ 
�� وا	fھE ا	/� ،�:و�O +�0 ا$<�3ا=�� ا	:

 ?A ً3/�ا��30  ?��g	���1846!0 ا �I	 ض�:� ��	�� ��A. -!P? ا	�,� +,�E از�	:�4�!  :                 

              Stanley Brue, Randy Grant,The Evolution of Economic Thought, 

Cengage Learning,USA,2012,p.209.       

ـــــــــــــــــــري ،بيـــــــــــــــــــروت ،الموسســـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــة  .س.ف.ج.122 فـــــــــــــــــــولر،ادارة الحرب،تعريـــــــــــــــــــب اكـــــــــــــــــــرم دي

  .145،ص1981	�-را���"ا	���،

123.I	ا ?�������A ة��I�������> ء�; =�ر�A،ا����������������L ��������!�/	اد��������-ار ا-Z+،وح-� 0���������� اL��،���������-�
،�(��`�  .347-105،ص1989	

124. ?A -	ي �"!,�ي،و�G,( رخ]���G2 و،?���"L رون��	,"!,�!�  1779آذار6ا	ن ا��+ ��!-� ?A
 
ا	 ��:+�� D��= ?3	f�m��X ��,��2،وھ"�0 ا�1"ل ا!`�	���،درس +-ر��� ا$)��ل ا$ ا��� ��=�I� و����A ا	�

���Y	ا ?��A �:�	،���,��A ����-J	ا ?��A ������X 0��� V��4($ا E����Y	ا 
��\Sو، �!�G��,:�	 ����X:��� و	و E���,+ d
 �!�G�,:	�2�ت ا	]�� A? ا	7"ات ا	��2,�� وا	,"!,�!� وا	�و���، 	�  ا	:-!�- ��0 ا	( 0�+ 87�3� �!�G,:	ا

 ?A ��J!3�ر	ھ�  27ا�I>اً ا-�Y��"A PL? ا	/�ب"" ?A ?A"�22  23���1 !�1869.�4آذار�	:  

H. P. Willmott, Michael B. Barrett, Clausewitz Reconsidered, ABC-

CLIO,Oxford,England,2009.p.23. 

  .A146"	�،ا	�-ر ا	,�+�،ص.125

� ا��:- دا��N و �A!�-م )A? ا	�7ن ا	3��@ )��(رو+�ت <��!D،��ر!C ا	/\�را��	:�م .126�"! E!�:�،
  .307،ص6،ج1987دا�N،+��وت،

  .X78,�0 ، ا	�-ر ا	,�+�،ص.127

  .42ر�\�ن ، ا	�-ر ا	,�+�،ص.128
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129. ?�A -	ا$��1،و ?����A? ا	����،و+,��E 1923آ!��ر  27ھ��ي =,��BX�+،�Y و�����? ا��!�G? ا	
�����3 )����م n�( @���� �L�د!���� ھ���"I�	ز!�0  1938د!������3 ا�����	0 ا���� ً����A"� �����G!��ا	���
 ا	"$!����ت ا	3/���-ة ا$

���E  وز!�� ا	J�ر���L ا$��=��� 	8)�"ام  �Z>،ن�،=��ن 	�� دور =���� �A? ا$��32�ح 1977-1973ا$	
�E د!�2- )�م �= ��S�27- ا�(، V	�:	ا 
�(1978.�4�! ��1�23�	: 

Walter Isaacson, Kissinger: A Biography, Simon and Schuster,2013. 

130. ،���������+�( �!��������\S ��Y���������� زھ��ي،�Y���������,= 0�������( �n��������7Xو�C���3 و��������Xب ����������!0،�=
  .19-18،ص7،ا	:-د1975+��وت،

131.]Aد، V�  .301ت،ص.اد =��� وا��ون،ا	"�")� ا	2�,��2 ا	��3Jة ،+��وت،دار ا	:

  .318ا+" )��� ، ا	�-ر ا	,�+� ،ص .132

133.������A V�]��� ، ?��:� )1815-1814(ز!��-ان X,���ن ��X�وي ا	���"!�L،رة"����� ����N ��3��,L��ر����	� 
  .85،صZ+2004-اد،=��� ا	�3+�� ا+0 ر<-،

:��� وا	/��"ادث  ا	��3? اD��X�3L اور+��� ����Y�3 �`��"رات �������� و ����  ا	��g"رات ا	��� :��X1830"ادث.134
� ��A� )�م  �]� E7( ���"S �!�GA1815  واة��,3�@  ا	/�!�� وا	Y�	 0و=�ن ھ-VGX �IA د�3"ري !\

���  ا	��g"رات ب ا	`���+@ ا	��-�"ي ��A ?��A,��� و +���G�Y� و +"	���-ا� D Robert: !����4.و���X ا	����� ا�,��

Justin Goldstein, Political Repression in 19th Century Europe, 

Routledge,NewYork,vol.24,2013,p.22-52.  
?، ا	�-ر ا	,�+� ،ص.135�Y(90-91    .  

3�ع و2/�1? وا<��3ا=? W"ري،و	�-A? :=�رل ��ر=; . 136Lا V	�(و ?���,"ف وا�3S�دي ا	�A5 آ!��ر
�0 ا+"!I! 0"د!�0،وھ" �[�; ا	��")��  1818 ����	�+ �!�� ?A دة���,��2 ا	�د!�� ا	Y-	��� وا	Aو ���ا	:

����V ا	��و	�3�ر!���� ا	:�	�����،�"���A ?A? 	����-ن !���"م :�?، و�: 1883آذار14ا	3�ر!�����J وا$�3S�دا	,��������	:

��4�! ���1�23�	: Barry Jones, Dictionary of World Biography: Third edition, 

ANU Press,2016,p.555.        
-��� D,ود�,"ن وار� V�,G�� هللا،+��وت ، "���ظ�ة X"ل ا	7"��� وا	��اع ا	`�7?"!�،:� �Gھ� �L��

�� درا��ت )�+��،Y�  .103-99،ص8، ا	:-د1973

137 .P�Yد!�!  ا��A:  ?�A -�	����1820!0 ا$ول  28و  ?�A ?A"0، +�و���� و��� 1895أب  �A5? +��ر

����L 
�i��+ E��ّ7+" ا	��4!��� ا	�ر=,���� إ	��ُ! ?�����,��"ف ور���L ���1�)� أ	�A ر=;=���ن����ا<��E . �Z3 =���رل 
�A"�,��A�4ا ������� و��3�ع و=�ن =���� وL$ا V� Editors of the American :!���4.+�	���)� و)

Heritage Dictionaries , The Riverside Dictionary of 

Biography,USA,Boston,2005,p.261.    
 P���( -���Xا �L��،�	-و	����1وا�J	ا �����G���وا	n�:	ا����1 ا،P�Yدر!���  ا��A`��)���� ؛	دار ا،������ا	:�ب،

،�g!-/	5-  3،ص 1957ا.  

���� �X: ?�Aب ا	�7م. 138g:	ا �	-و	و��� وا�	اط"ر!� ا����D +�0 ا$�S ب�X ?0  4ھ������!0 ا$ول 
3
 )�م 1853)�م X ت������ )��م 1856،ا�3g:	ا ��	-و	ا E���L 
،ود��D +�!`���� و��A,�� ا	/��ب ا	�

1854 � �I37/	 VW ���G ��د!�� ا	3? اI+�1� ا	\:)-�:+ ���A ��	�`!ا ( ���S�2ا� @��S"3+ ت��ILا"ا�D�I3 ا	
� A�د�X 1856+�ر!; )�م !Pوس ھ�	ا �!P23���1 !��4.وھ�	:  
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 Gabor Agoston &Bruce Masters,Encyclopedia of the ottoman 

,empire,2010,p.161.         
�:VY ا	:�����رك ا	3�ر!������J،ا$ردن ، )�����ن،;�������/� V��،دار زھ�����ان 	�������� وا	3"ز!����@ ؛ �����Y�ة �����

                                                                 .1409،ص2011،

��G ��د!��،: =�A"ر.139�و$7X�ً ر�n; وزراء ا!`�	�� وھ" اول ر��n; وزراء 	�I� و!:�-  ر�n; وزراء 
 ?A -	، و��	ا!`� -X"��-!�� �"ر�3" ا$!`�	��، 1810آب 10 ?A T ��+`� �A? ا	d��Y ا	,��د!�? )��م )

��� ا	,�����?،!�L@ ا	���� ا	��A ���\2? ������; ا	/��Pب V��W1831 ا���73�ل ���0 ا	d���Y )���م  1827:�	 ���Yوا�
 Charles Amold-barker,the campanion to british:!�����4.ا	���ا	���? ا$!`����	?

history,2015,p.259.      

140 B��	�g	ن ا"�����اط"ر!��� :����+u8ل ا��� ���,��A اط��"ر���ا	g������ وھ��" ا+��0 <����7 ����+��"ن +"����+�ت أو إ
�0 ا	"1"ل إ	
 �-ة ا	/��A ?A VG,� وإ)8ن �2,� إ���اط"را 	-ة  0G��� إ$ إن  �18�+��"ن ا�ول، ��(

��S 0� �:	 ��X �= 
2��� !72- )�<� و!"ت A? ا	:L �+أورو 
�  .ط"X��� +�	,�`�ة )

 ?A "!; +"��+�ت	- 	ر! ��1808,�ن  20و�+ ?A �1-ر ��I�A ��,��A ����ات ا	3? اد��� )�Z; ، +:- ا	
��"ن <���+� �A? إ!`�	���  S1816��"ن A? ا	:�م +��� ;!"�	 
�\Sو ،��,��A 0��!7\�? +��2? أ���ة +"���+�ت 

")�����ت W"ر!�����Y+ Oار������ ������	إ!`� ?Aو�"!,�����ا،و ��������PX1873 . -����!P!�����ان ����A ?A"�����9? .وأ	�	
�4�!:Fenton Bresler,Alif: Napoleon111,1999. 

�-!���� ����; ا	��2,���� !��"م :  N�ر+��	��-ي.141 ?��A -��	? ،و	ي و������? ووط���? ا!`����G��,( -��n�S4 ز"���
 :!�D�:��،:�4 رو�X ا	"ط��� +/E وط�� ،و=�ن !7-س ا	/�!� 1807

Alexander Dumas Giuseppe Garibaldi:Autobiography, 

London,1861,p.141.  
  .�A�/1992v�7 ا	:�+��،+Z-اد، دار ا	�[ون ا	��A�7g،�1�ح !���0،ا	�G2 وا	7\�!� ا	7"���A? ا	�.142

  .33-31ر�\�ن، ا	�-ر ا	,�+�،ص.143

  .�L489-490ا�- ا	�-ر ا	,�+�،ص.144

  .331ا+")���،ا	�-ر ا	,�+�،ص .145

  .387را<- ، ا	�-ر ا	,�+�،ص.146

  .354<��? ،ا	�-ر ا	,�+�،ص.147

  .87)�"ش، ا	�-ر ا	,�+�،ص.148

������ )���- ا	���ؤوف ����.149g:	و����� ا�	ت ا���S8:	1878-1687" ،ا �Iو�`"را��I��،���Xب ا	�7م،و���
�IYn�3وت،د)1856-1853(و���+، V	�:	:�ب وا	ا C!12-10ت،ص.،��ر.  

  .40-37،صX3�ط"م،��ر!C ا	/�=�ت ا	7"���،ا	�-ر ا	,�+�،ج.150

  .228ا$دھ?،��ر!C اور+� A? ا	�7ن ا	3��@ )��،ا	�-ر ا	,�+�،ص.151

152.، �  .181ا	�-ر ا	,�+�،ص)

  .141،ص2ر�\�ن ،ا	�-ر ا	,�+�،ج.153

  .390را<-،ا	�-ر ا	,�+�،ص.154
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155.x�7+�,	را-�  .141،ص2ر�\�ن ا	

�:�ھ-ة )-ت +�0 +�!`���� ورو��� وا	�,� و+�و��� و��=�� ،وI:S� ا	�"رد +�	���3"ن : �:�ھ-ة 	�-ن.156
 ?�A �����`!�+ ���L0 )���م  15وز!�� ��ر��
 ا���L�ر ، +�1840�"ز ���:�=�� ����D���،0 ا	:�ھ�-ة ) -�:

 0�� ?�Wورا VG/	ا �:Lو ���3
 )G� ،وا$=23�ء +"$!� X م��	0 +8د ا�
 �/S E"ا�� �(�>�+ ?�( -/�
�n��+$ ھ-ة !��4.+:-ه�:  :	23���1 ا	

     ��������������Aاس ا	��`�ر،ا	"��������������")� ا	,������������������ 

 CT,Reviews,history,voi.11,1688 to؛336،ص1،ج2003وا	:,�������G!�،ا$ردن،)�ن،

present,2016. 

  .�L493ا�-،ا	�-را	,�+�،ص.157

  .429+�ون،ا	�-ر ا	,�+�،ص.158

  .102ا	-	�?،ا	�-ر ا	,�+�،ص.159

  .46،صX3�ط"م،��ر!C ا	/�=�ت ا	7"���،ا	�-ر ا	,�+�،ج.160

  .143،ص2ر�\�ن ،ا	�-ر ا	,�+�،ج.161

  .333ا+" )���،ا	�-را	,�+�،ص.162

163.،0�,X���!24 J>د،������=P ا	�ا!� 	،V	�:	ت اP40،ص2000م،.��� ھ.  

  .92)�"ش،ا	�-ر ا	,�+�،ص.164

  .393را<-،ا	�-را	,�+�،ص.165

  .95-94)�"ش ،ا	�-را	,�+�،ص.166

  .130ا	-	�?،ا	�-را	,�+�،ص.167

  .145،ص2ر�\�ن،ا	�-ر ا	,�+�،ج.168

  .�L500-501ا�-،ا	�-را	,�+�،ص.169

  .232،ا	�-را	,�+�،ص...ا$دھ?،��ر!C اور+�.170

  .169دو+"ي،ا	�-را	,�+�،ص.171

  .233،ا	�-را	,�+�،ص...ا$دھ?،��ر!C اور+�.172

  .97)�"ش،ا	�-را	,�+�،ص.173

  .99ا	�-ر�2,�،ص.174

�"ن .175�������? ،+��Z-اد،دار ا	Y	ا V�X���	ا -���( ����� ���L�� ، ���g!-/	/���ب ا	ا �("���"�رو�L+�ر=�,0،
  .527،ص2،ج1990،

176. "�
ب  ���ل ���ط�ً  ��1800م  �ر�ن ا
ول �ن �26وم و�د �G,( -n�Sي +�و�?،   :	A �G3"ن 

��ر ا����ط �� �و������ن #�م ط&�ب ��� ا�)�ش ا��رو � و
 رة ���&� %�ر �� ورة #م ا��"ق ��در � 

 )��� *��� �و����#ر �������ر واراء  1833#��م ا��"��ق ����در ��� ا�"ر����� ���� ����م , ا�+د���� �����)�ش ا��رو ��� 

و��دھ� ��ن ��� ا
ر���ن ا������ و+�دم ��� �ر��� ������ , 0و���ز �د�ر ا��در � ا�"ر��� ا����� ا�ذاك �

را��ق  1839ا �دت ا��( �ن ر�3 � ا
ر��ن و���ل � ���ر � ��ري �& �&ط�ن �"��ود ا�#���� و��� ���م

 �ري #م ا�6 رو�� �� ���� � ��د � 1845ا�)�س ا��#���� ا�ذاھب �&�م �د ا���ر��ن #م ار ل ��م
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���ن ر�3 ���ً 
ر���ن ا�)���ش ا�را���7 وا ��د�� �0ر����ن ا������ ���� ا�"��رب ��7 ا���د���رك #�م ����ن ر�3 ���ً 

�9��ل ��ظر. �� �ر��ن��1891 �ن�24و�� �وم .0�1858ر��ن ا����� ��م�&�:  

Mark Grossman ,A biographical Dictionary:World Military leaders,2007,p.220. 

177 .�  .57ت،ص .م،د.،دار ا	�n�2;،د) درا�� �7�ر��(?، ا	fاھE ا	:,A �!�G? ا	:�	V+,�م ا	:,

  .58-57ا	�-ر �2,�،ص.178

����A"	� ،ا�����W ا	3,�����_ ����A? ا	����3�ر!E����!�:�، C ا������ة �����0 دار ا	�������، د�������، دار ا	�7\����� . ث.ف.179
  .93،ص1954ا	:�+��،

��? ،+Z-اد.180Y	ا ��� �L��،�+اور ?A @3Y�"ن، +�ا!0 +"�-،ا	/�ب وا	�  .20،ص1988،دار ا	

  .�L504ا�-،ا	�-را	,�+�،ص.181

  .186-54، ا	�-را	,�+�،ص...A"	�،ادارة ا	/�ب .182

  .430+�و�-،ا	�-را	,�+�،ص.183

�،ا	�-را	,�+�،ص.184(184-185.  

  .397-396را<-،ا	�-ر ا	,�+�،ص.185
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  الفصل الثالث

  الفرنسي -الصراع البروسي 

  يوٕاعالن الرايخ االلمان
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  وٕاعالن الرايخ االلماني الفرنسي –الصراع البروسي : الفصل الثالث
  الفرنسي -لعداء البروسيا: أوالً 

 مؤيـدةم كانت فرنسا الدولة االوربيـة الوحيـدة ال 1866 عامبعد هزيمة النمسا في سادوا   
ولربمـا كانـت تملـك , اًال خطط بسمارك في تكوين دولة قومية المانيـة تحـت زعامتـه شـم لنجاح

محاولــــة  1867عــــاماحبطــــت  اذتحمــــي رومــــا بقوتهــــا  كانــــتففرنســــا  ,ايضــــًا قــــوة لمنــــع ذلــــك 
فانـذر نـابليون , غاريبالدي السقاط حكم البابا  الزمني بيوس  التاسـع وضـم دولتـه الـى ايطاليـا 

  .)186(بسمارك بعدم ضم الدول االلمانية الجنوبية لالتحاد الشمالي *الثالث
كانت فرنسا الغريم والعدو اللدود لبسمارك وعلى قمة عرشـها االمبراطـور نـابليون الثالـث ،     

ارتــبط فــي ثالثينيــات القــرن القــرن التاســع عشــر، . ذلــك السياســي الُمنفعــل ذو الســطوة الحربيــة 
بمجموعـــات ثوريـــة ، اذ كانـــت ميولـــه توافـــق الطبقـــة البرجوازيـــة، ومنـــذ توليـــه حكـــم فرنســـا كـــان 

بعــدم رغبتــه فــي الحــروب، وبــان االمبراطوريــة لــن تقــوم االعلــى الســلم،اال انــه لــم يــدع يصــرح 
  . )187(فرنسا في سلم قط 

ان فرنسـا هـي "قـائًال  معركـة سـادواوزيـر الحربيـة الفرنسـي عـن  شاروندون لقد تحـدث  

، تلـك المعركـة Thiere) تييـر(و وصف السياسي الكبير الفرنسي ,التي هزمت في سادوا  

و الواقــع انهــا  "عــام) 400(ان مــا حــدث لهــو اعظــم كارثــة فرنســية ُنِكبــت بهــا خــالل "ه بقولــ
مما جعـل امكانيـة التفـاهم معـه اصـعب  فقد ظهر عمالق فجاة بجانب الفرنسيين, كانت كذلك 

 مــن ذي قبــل بــل اضــطر نـــابليون الثالــث فــي عالقاتــه مــع بروســـيا علــى عقــد مفاوضــات بعـــد 
بــين الــدول الكبــرى والشــعوب  مكانتــهاســاءت اليــه كثيــرا وافقدتــه  ،التي اضــعفته وســادوامعركــة 
حـــاول الحصـــول علـــى ارض المانيـــة فقـــام بتقـــديم بيـــان متضـــمنا مطالبـــه لبســـمارك  اذ, ايضـــًا 

 هالمطالــب تمــس بافاريــا زعيمــة االلمــان فــي الجنــوب والتــي راى فيهــا نــابليون القــو  تلــكوكانــت 
فمـا كـان مـن بسـمارك اال ان مـنح , ة ان تكـون نـدا لهـا القادرة على ردع النفوذ النمساوي وقادر 
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, وتمســـك بروســـيا بعـــدم تلبيـــة اي منهـــا , للصـــحافة البروســـية فرصـــة نشـــر المطالـــب الفرنســـية 
فبدت بروسيا وكانها حامية لاللمـان فـي مقابـل ذلـك بـدت فرنسـا لبافاريـا ولغيرهـا مـن الـدويالت 

  . )188(يهاالجنوبية االلمانية كدولة خائنة ال ُيعتمد عل
ولــم يبــق ســوى دويــالت الجنــوب القلقــة التــي , لقــد وحــدت بروســيا االلمــان فــي الشــمال   

اشـبه بالحقيقـة المسـتقبلية  شـيئاً ) آرنـدت( ولقد ذكـر الصـحافي, يجب كسبها بطريقة او باخرى 
ن مـلقـد كـان المقصـود , " فالفرنسيون وحدوا بلـدنا, فعل ضد الفتح  ةالوحدة تعمل برد"بقولُه 

وحيــد المانيــا وضــم جبهاتهــا كلهــا فــي جبهــة واحــدة مــن خــالل وجــود تهديــد خــارجي ســيجذب ت
ولقـــد َعِملــت طلبـــات نـــابليون الثالـــث المتواليـــة الـــى اثـــارة , وان لـــم يـــات اوانـــه بعـــد , المتــرددين 

  . )189(وتحريض الراي العام فيما وراء الراين
سـادوا خيـر اسـتغالل امـام يبدو ان بسمارك استغل نصره العسـكري امـام النمسـا فـي   

الفرنسيين سياسيًا ٌبغية عزل فرنسا عن ُحلفائها ليضمن انهـا لـن تـاتي لسـاحة المعركـة اال 

  .وحدها 
لقــد نزلــت نتيجــة االســابيع الســت كالصــاعقة علــى راس نــابليون الثالــث مشــتتة مــا رســمه فــي  

حــرب طــويًال كمــا ولــم تــدم ال,فلــم يكــن وســيطًا  فــي المفاوضــات , ذهنــه مــن مخططــات وامــال 
  . )190(اراد بل ظهرت دولة المانيا قوية في الشمال

بعد ان نشر بسمارك مطالب نابليون واعلن بسـمارك بانـه لـن يتنـازل عـن اي شـبر مـن   
وكانــت , فحــاول ان يضــم دوقيــة لوكســمبورغ ,نــابليون بالمطالبــة مــرة اخــرى  لــم يكتــفِ , المانيــا 

ها كانــت فضــآلعن,تعتبــر ملــك هولنــدا دوقهــا االعظــم دوقيــة صــغيرة معتــرف بهــا كدولــة مســتقلة 
 لكوبـذ, عضوًا في االتحاد االلماني وتقع تحت الحماية البروسية فرفض بسمارك ذلك الطلـب 

امـــا بشـــان بلجيكـــا فـــاكتفى بســـمارك , لكـــل مخططـــات نـــابليون الثالـــث  بطـــاً اصـــبح بســـمارك مح
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هـذا مـا يثيـر سـخط بريطانيـا ضـد بنشر الوثيقة التـي تخصـها ليفضـح مطـامع نـابليون تجاههـا و 
  . )191(فرنسا

راى بسمارك ان الواليـات الجنوبيـة لـن تـنظم الـى االتحـاد الشـمالي مـا لـم يهـددها خطـر   
فلــتكن فرنســا اذن هــي الجســر الــذي يعبــر , الخطــر فــي محاربــة فرنســا  ذلــك خــارجي ويتجســد

  . )192(عليه بسمارك الى طريق الوحدة الكاملة
سمارك ان ٌيعري مخططـات نـابليون الثالـث امـام الـراي العـام االلمـاني  استطاع بابتداءًا   

وحتى االوربـي ُمسـتغًال اطمـاع االمبراطـور الفرنسـي ولقـد تخلـص مـن اطماعـه فـي لوكسـمبورغ 
 لتكـونجهـا مـن االتحـاد االلمـاني اخر باا 1867حزيـران11بان اتجه الى لندن وابرم معاهدة فـي 

االمــر الــذي اهــان فرنســا وجعلهــا تشــعر  ، ذلــكمية لهولنــدا دوقيــة محايــدة تحــت الســيادة األســ
بــــالخطر الــــذي يتهــــددها مــــن خطــــوات بســــمارك الجديــــدة فــــي ســــبيل الوحــــدة الكاملــــة الشــــاملة 

  . )193(لاللمان
واجهــه نــابليون الثالــث مــن ازمــات خارجيــة وضــعها فيــه بســمارك كــان  فضــآل عــن مــا  

, ي بــذلها البقــاء حاميــة فرنســية فــي رومــا فــرغم التضــحيات التــ, مركــزه فــي الــداخل متزعزعــًا 
وارســـاله حملـــة الـــى المكســـيك نـــال ســـخط رجـــال الـــدين عليـــه الـــذين لـــم يغفـــروا لـــه التـــدخل فـــي 

وكــان للفشــل فــي السياســة الخارجيــة اثــر كبيــر فــي زيــادة التبــرم عليــه مــن , المســالة االيطاليــة 
فنــادى االحــرار فــي  –ون االشــتراكي –الجمهوريــون  –بعــض طبقــات الشــعب الفرنســي االحــرار 

البرلمـــان الفرنســــي بتوســــيع الحريــــات ونــــادوا باقامــــة حكومـــة مســــؤولة  وفائقــــة الدقــــة فــــي رســــم 
نادى علنًا باسقاط الحكـم االمبراطـوري وهـاجم فاما الحزب الجمهوري , السياسة داخليا وخارجيا

ن قـــــوة عـــــ 1869بـــــل واســـــفرت االنتخابـــــات عـــــام , االشـــــتراكيون الحكـــــم االمبراطـــــوري كـــــذلك 
فباتـــت االمبراطوريـــة ُمهـــددة مـــن الـــداخل ومـــن , مـــن نصـــف االصـــوات  قـــارب المعارضـــة بمـــا

زعــيم االحــرار مــن أن ) اولفيــه(حتــى اســتطاع , منــذرة بكارثــة والحالــة السياســية فيهــا  الخــارج 
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 1870كــانون الثــاني ُيمســك العصــا السياســية مــن المنتصــف فاســتطاع  تشــكيل الحكومــة فــي 
  . )194(من اندالع وقيام ثورة عارمة في الداخلقد َنجت  فرنسا وبدا وكأن

ـــاِور بروســـيا مـــن خـــالل    لقـــد حاولـــت فرنســـا ُمتمثلـــه بـــاألمبراطور نـــابليون الثالـــث  ان تُن
ولكـن نـابليون لـم , مشروع قانون عسكري جديد وذلك فـي سـياق تعزيـز عـدد الجنـود الفرنسـيين 

قومي ُمؤَسس على نظـام عسـكري يقضـي  تقع في َمصاف رغباته وطموحاته العودة الى جيش
فبعــد مــداوالت متناقضــة , بشــد  الشــباب الــذين هــم فــي  عمــر واحــد لتاديــة الخدمــة العســكرية 

الــذي حــافظ علــى  1868عــام  Niel )نيــل(شــابها انقطاعــات متواليــة تــم التوصــل الــى قــانون 
     خدمــــة مــــن الســــحب بالقرعــــة  فــــي مــــا يخــــص الخدمــــة العســــكرية ولكنــــه رفــــع المــــدة الكليــــة لل

وأســَتحدث ايضـــا  . اعــوام احتيــاط ) 4(اعــوام خدمــة فعليــة و ) 5(اعــوام موزعــة بــين  )9 -7(
شـواطئ والحـدود الجـل الحفـاظ علـى ال علـىحرسَا قوميا متحركًا للـدفاع عـن المواقـع الحصـينة 

م انهــ) اوليفيــه(تعبيــر حســب  والكــن كــل هــذا عكـس رغبــة الوجهــاء النــواب الــذين ُوِصـف, النظـام 
  . )195(من فرنسا ثكتة عسكرية سيجعلوا
ويبدو ان ذلك التناقض بين رغبـة  الساسـة المتشـبعين بـالفكر االمبراطـوري و نـواب   

المعارضــة  احــد اهــم اســباب االنشــقاق السياســي الفرنســي الــذي جعــل مــن فرنســا ضــعيفة  

ــا  ــا وخارجي ــيس فــي ا,داخلي ــت بروســيا توحــد جهودهــا العســكرية ل ــل كان ــداخل وفــي المقاب ل

  . فحسب بل داخل االمة االلمانية كلها

مــن مولتكــة فــي ســبيل وضــع  تــأثيروفــي  قلــب جســد األمــة الجرمانيــة  نشــط بســمارك ب  
االســس القانونيــة لجــيش مركــزي فــي شــمال المانيــا خــاص باالتحــاد الفــدرالي الجديــد وقــد كــان  

لذا واصـل بسـمارك , بسمارك مطلعًا على ما يحدث من محادثات عسكرية بين النمسا وفرنسا 
صـــدر قـــانون امــع الســـلطات التشـــريعية جهـــوده لتوحيـــد مؤسســـات االتحـــاد الفـــدرالي العســـكرية ف

 9شــتاغ علــى هــذا القــانون فــي فوافــق الرايخ, الخدمــة العســكرية االلزاميــة لعمــوم شــمال المانيــا 
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لبروســـي وللمـــنهج العســكري ا والســـيما إنــه بمثابـــة امتــداد للنظـــام العســكري 1867تشــرين االول
كان راغبًا بشـن حـرب   إلنهالذي بدأ ينتشر في ربوع الرايخ والذي رحب به مولتكة بشكل كبير 

االقتراح على الرغم من رغبته بالحرب ولكنه اراد  ذلكولكن بسمارك رفض , وقائية ضد فرنسا
 ربـياراد شـرعنة تلـك الحـرب دوليـًا وبغطـاء سياسـي  ودعـم او  بل ، ان ال تَُتهم بروسيا بالحرب

  . )196( لذلك
انتهـــــت  1870عـــــامففـــــي , بـــــدأت ارهاصـــــات إعـــــالن الحـــــرب تظهـــــر فـــــي قلـــــب أوربـــــا  

االمـر  لكومـن هنـا نـرى ان بسـمارك كـان مخططـًا بمهـارة لـذ, االستعدادات الضـرورية للحـرب 
   -:)197(،وكانت أبرز أهداف ومعالم خطته العامة كاالتي

 .لنفسها باالشتراك مع فرنسا تثأر التستطيع النمسا اناعالن الحرب على فرنسا حتى  .1

 . فرنسا هي البادئة بالحرب  جعل .2

 .        حايدة في الحرب مجعل روسيا  .3

التـي  وأقبلـت الشـرارة  وطرقـت أبـواب اوربـا  مشـكلة العـرش االسـباني, وجاءت الذريعـة 
ظهـرت المشـكلة والتـي زادت  1868 عـام ففـي,  بسمارك على طبق مـن ذهـبل قدمت 

 1868قامــت الثــورة فــي اســبانيا عــام  حينمــا. )198(ين البلــدين بشــكل كبيــرمــن التــوتر بــ
ظهــرت مشــكلة ملــئ عــرش اســبانيا الشــاغر ومشــكلة العــروش لملكــة ايــزابيال ،وُطــردت ا

واحـاط بسـمارك بدهائـه ،  اسـلفنا سـابقاً التي طالما كانت سببا في ويـالت الُحـروب كمـا 
فــاوعز بترشــيح االميــر , مــن اســاليب  المشــكلة ومــا ٌدبــر لهــا تلــكومهارتــه ماكــان فــي 

لقــد كــان هــذا االميــر قريبــًا . )199(العــرش االســباني ءليوبولــد مــن آل هوهنزلــورن العــتال
للملــــك البروســــي ولــــيم االول وكــــان شــــقيقه قــــد تــــولى مــــن وقــــت قريــــب عــــرش رومانيــــا 
وبالتالي ستحصل المانيا علـى مكاسـب عظيمـة اذا مـا اعتلـى ليوبولـد العـرش االسـباني 

علمــت فرنســا بــذلك  حينمــاو  . )200("بروســيا و اســبانيا"ستوضــع فرنســا بــين شــقي رحــى و 
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الترشــيح البســماركي للعــرش االســباني اعترضــت بشــدة واعتبرتــه محاولــة مــن بســمارك 
الذالل االمة الفرنسية فطلبـت مـن سـفيرها مـن بـرلين مقابلـة الملـك البروسـي الـذي كـان 

قــام األخيـر بــأمر  اذالملـك بســحب الترشـيح   واسـتطاع الســفير اقنـاع) امــز(يسـتجم فـي 
لكــن فرنســا لــم _ قــرار ســحب الترشــيح _القــرار  ذلــكاحــد مرافقيــه بــابالغ المرشــح علــى 

تطمئن او لم تقتنع فطلبـت مـن سـفيرها ان يتحصـل علـى تعهـد خطـي مـن الملـك ولكـن 
ــم يســتطع مقابلــة الملــك الن الملــك كــان يســت عد الســفير أبتعــد عنــه الحــظ هــذه المــرة ول

اما بسمارك  فقد كان في هذه االونة غافًال عما يجري حتـى اعلمـه ,للعودة الى برلين  
فقـــام بســمارك بحيلـــة مـــاكرة مــن خـــالل احـــداث تغيــر طفيـــف فـــي برقيـــة , الملــك ببرقيـــة 

الملــــك المرســــلة اليــــه بحيــــث َيظهــــر فيهــــا  ان الملــــك اهــــان الســــفير الفرنســــي اضــــعاف 
ولقـد اثـار الـنص المحـرف للبرقيـة عنـدما , ة الملـك مضاعفة بعد ان تعمد  السفير اهان

  )201(ُنشر  في فرنسا موجة عاتية من الهياج الشعبي
لـو (احدث نص البرقية هياجًا في الوزارة الفرنسـية وقـال نـابليون  1870 تموز14وفي  

لــم يكــن باعــث لنــا نســتطيع ان نقــدم بــه عــن الحــرب فاننــا ســنمثل الرادة الشــعب وكانــت 
  )202() فلتحيا الحرب –الى برلين (الفرنسي تهتف في باريس جموع الشعب 

  1870عامالفرنسية  –الحرب البروسية : ثانياً 

فــاالنكليز اهتمــوا فــي ، امــام البــروس  داعــمحقيقــة ولــم يعــد لهــا مــن  عزلــة فرنســاعانــت   
 ،أي بعـدم األعتـداء _ هذه الحرب ببلجيكا فقط فطلبت مـن فرنسـا و بروسـيا ان يقـدما ضـمانًا 

اللتــان اتخــذتا نفــس  النمســا والمجـر فضــآلعن, زمــت جانــب الحيـاد تل، ااالمــرذلـك ولمـا تــم لهــا 
كانــت  األخيــرة فــي انشــغال بتوطيــد االســتقرار الــداخلي وكــذلك اذ , ايضــًا  الموقــف مــن الحــرب

سـَاحة الحـرب وسـواعد دق طبـول الَحـرب  فاقتصـرت, لزمـت روسـيا الحيـاد والـدنمارك وايطاليـا 
وقوتهــا العســكرية، و  فــي اوج عظمتهــا كانــت بروســيا  اذ, ســيين والبــروس وحــدهم علــى الفرن
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ذلــك  ،مولتكــة  اســتعدادها العســكري المطلــوب لخــوض المعركــة القادمــة ،بقيــادةو  عــدتها كامــل
والـذي لـم يتـرك شـيئًا للطـرف االخـر مـن ناحيـة األسـتعداد للحـرب خططـا , الخبير بطـل سـادوا 

بينمـا فـي , فـي هـذه المواجهـة ارسـم معـالم الطريـق التـي سيسـير عليهـفقد هيأ المعدات و  ،وُقوة 
نهـــا المعـــدات مالمقابـــل وعلـــى الجانـــب الفرنســـي كانـــت تـــنقص الجيـــوش الفرنســـية  أمـــور كثيـــرة 

  . )203( والخبرة والتدريب وحسن القيادة
ــــاء قــــرر    ــــث بعــــد ِلق ــــابليون الثال ــــه  ن ــــس وزرائ ــــي فجــــر "مطــــول مــــع مجل  15شــــن الحــــرب ف

ابـرق مولتكـة اوامـره بالتعبئـة العامـة فـي , وبعـد سـاعات قليلـة , وامر بتعبئـة عامـة" 1870تموز
بـادن و بافاريـا و (واصـدرت حكومـات جنـوب المانيـا الـثالث , بروسيا بموافقة الملـك البروسـي 

العامـة دعمـًا لبروسـيا واتحـاد شـمال المانيـا وفقـًا   اوامرها بالتعبئـة تموز،17و16في ) فورتمبرغ
قيـة بينهمـا وكـان ذلـك يعنـي ان مجمـوع القـوات االلمانيـة التـي نفـذت التعبئـة العامـة دعمـًا لالتفا

الــف جنــدي مــع اكثــر مــن ) 475(قــد قــارب  مســتعجلةلبروســيا واتحــاد شــمال المانيــا وبصــورة 
  . )204(نصف مليون جندي احتياط مستعدين للتعبئة العامة خالل اسابيع قليلة

متـاز بالطاعـة كـأي جنـدي البروسي يوضـح ان الجنـدي البروسـي لقد كان الواقع العسكري ا   
قـف الـى جانـب جهـاز مـدني مكـون و ان الجهاز العسكري البروسي  فضآل عن, اوروبي ممتاز

 ,فالجبهـة الداخليـة البروسـية جبهـة صـلبة , من موظفين متحمسـين كـل الحمـاس لمعركـة كبـرى
كانـــت للقـــوات األلمانيـــة ِتلـــك التـــي , فـــي ســـماء الَمجـــد  تحلقـــذات آمـــال قوميـــة عاليـــة وأحـــالم 

خاضت بَحر الصدام مع الفرنسسين ُعمقا رهيبـا مـن الوجـدان والحماسـة الوطنيـة والقوميـة تلـك 
ولقـد وضـعت . الحماسة التي وضـعت االلمـان فـوق الفرنسسـين فـي ُكـل شـئ فـي تلـك اللحظـة 

افـة مسـتوياته فقـد فرضـت االمة البروسية امام تحديات فرنسية مقيتـة يراهـا الشـعب األلمـاني بك
الحرب عليهم من قبل الطرف اآلخـر لـذا سـتكون التضـحيات االلمانيـة التـي سـتقدم عـن نفـوس 

  . )205( راضية تفهم معنى الموت وما وراءه من نتائج في حرب مصيرية
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ــــدلعت ــــالجيش  ان الحــــرب واســــتطاع الجــــيش البروســــي باســــتعداده الضــــخم ان يلحــــق الهــــزائم ب
ك الى ضعف الجيش الفرنسي وضعف التنظـيم فيـه وعـدم اعـداده للحـرب ومرجع ذل, الفرنسي 

مرض االمبراطور الفرنسـي وعـدم كفـاءة وزراء حربـه المتعـاقبين  الى ذلك،اضافة , كما ينبغي 
الشعب الفرنسـي قـد  السيما ان, الجيش في بحر الصدام قيادةعلى أدارة )  وبازين(و) لوبوف(

دأ يتحـــرك صـــراحة ويجـــاهر بالعـــدوان وكانـــت الحكومـــة اخـــذه الملـــل وبـــدأ يصـــرح بالشـــكوى وبـــ
  .)206( ضعيفة ال تستطيع التصدي له

قيادة الجيش ُمسندًا القيادة في االلـزالس لمكمـاهون وفـي اللـورين لــ  نابليون الثالثتولى   
لـم تًـدر الَحـرب اال وكأنهـا كانـت تصـف حربـا بـين الوحـدة , بازين الذي عد سابقًا بطًال قوميًا  

ـــــ ـــــدل الخطـــــط مـــــن ناحيـــــة والعل ـــــين االســـــاليب التقليديـــــة واالنقســـــام وتب م ووضـــــوح القصـــــد و ب
  . )207(اخرى

 اســــتطاع ان بعــــدجــــاء الحــــدث الفاصــــل وجــــاءت الكارثــــة حينمــــا حــــدثت ماســــاة كبــــرى   
 فـــدحروا مكمـــاهون فـــي وورث  ،االلمـــان ان يجرفـــوا كـــل شـــيء امـــامهم بقـــوة هائلـــة ال تقـــاوم

worth  وبهـــذين االنتصـــارين , ن وجـــيش اللـــورين فـــي شبشـــيرين زم بـــازيالوقـــت ُهـــفـــي نفـــس و
طــول فرنســا وعرضــها تلــك  فــي االلمــانيين هبــت موجــة شــديدة مــن االســتنكار والهلــع والتشــاؤم

الَموجـــة التـــي صـــفعت روح األمبراطـــور نفســـه   فأضـــطر االمبراطـــور نـــابليون الثالـــث الـــى ان 
, ه المهمــة الصــعبة الــى بــازين  يتخلــى عــن منصــبه فــي القيــادة العليــا للجيــوش ويحيــل امــر هــذ

بـل تراجـع جنوبـًا الـى , غير ان األخير كان اعجز من ان يوقف تقدم البروس  الهائل السـريع 
ربت فُضــ, اال ان االلمــان مــا لبثــوا ان فرضــوا حصــارًا عليــه حتــى استســلم لهــم,  Metz) متــز(

 Charon'sشــالون جمـع فـي تامـا الجـيش االخـر الــذي كـان ,  فرنسـا فـي قلـب قوتهـا العســكرية
فقـــد امـــره نـــابليون , ســـعى للتراجـــع نحـــو بـــاريس للـــدفاع عنهـــا  بقيـــادة الجنـــرال مكمـــاهون والـــذي
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باالسراع نحو متز ورفـع الحصـار عـن بـازين وجيشـه المحاصـر قـرب الحـدود مـع بلجيكـا غيـر 
Sedan سيدان الجيش في مسيره عند  لكان القائد البروسي مولتكة تعقب ذ

)208( .  
لــك التطــورات اســتطاع مولتكــة بخبرتــه العســكرية وحربــه الســريعة عــن فــي خضــم ت  

طريق تعقبه الجيش الفرنسـي الثـاني بقيـادة مكمـاهون ،مـن تحقيـق النصـر وحسـم المعركـة 

  .سريعًا في تلك الحرب

يسـرع  ان الجنـدي المـاهر عليـه ان"ففي كتاب فن الحرب لسون اتـزو مـا يـدعم قولنـا فيقـول  

   .)209("بها دون تباطؤ او انتظار ليسبق بذلك خصمهفيدخل المعركة وفي قل
 أمطـرُه  1870ايلـول2في سـيدان فـي  وتطويقهُ  استطاع مولتكة تعقب جيش مكماهونبعد ان   

  .)210(بال هوادة   بوابل من مدافعه
فقـد اوِقفـت  , الحـرب  تلـكفـي  بشـدة المدفعيـة اسـتخدمت فيهـامعركـة  بـرلقد كانت سـيدان اك   

 –جمـــات الفرنســـية بفضـــل نيـــران المـــدافع البروســـية وتوقفـــت  القطعـــات الفرنســـية فيهـــا كـــل اله
وارغـم  .)211(م اي ابعـد بكثيـرمن المـدى الحقيقـي للبندقيـة1800معظمها  مضطرة علـى مسـافة 

األمـر وجـاءت تلـك ذلـك  حـل, الف جندي من الجنود الفرنسيين علـى االستسـالم  100حوالي 
ى فـوق رأس األمبراطوريـة كنظـام ُحكـم فـي فرنسـا وكأنهـا واجهـت األخبار كأنها الصاعقة الُكبر 

وبوصول انباء  الهزيمة الى بـاريس سـقط النظـام  1870الضربة برأس عاري لتنهار ففي ايلول
بعــد هــروب االمبراطــورة فــي عربــة طبيــب اســنان امريكــي بعــد أن خشــيت علــى , االمبراطــوري 

 4و اعلنـــت الجمـــاهير الفرنســـية الهائجـــة فـــي زوجهـــا المـــريض وابنهـــا ولـــي العهـــد الـــى انكلتـــرا 
ايلــول عــن تشــكيل حكومــة الــدفاع الــوطني المؤقتــة التــي اعلنــت متابعــة الحــرب انقــاذا لشــرف 

ايلــول الــى ضــواحي  13جــاء أيلــول الهــزائم والنكســة  فوصــل االلمــان فــي , فرنســا و كرامتهــا 
) تـول(مقـر اقامتهـا الـى مدينـة  فنقلـت القيـادة الحربيـة الفرنسـية, باريس وفرضوا حصـارًا عليهـا 

ة تــول وستراســبورغ وتبعــه غيــر ان ســقوط مدينــ, واخــذت تــدير الحــرب مــن هنــاك ضــد االلمــان 



 خنساء زكي شمس الدين. د) 1890-1848( انيةدور المستشار األلماني في تحقيق الوحدة األلم  2023

   

 Page 91  �	��! – ا�
� ��/  وا�����د�� وا������� ا���	ا����� ���را��ت ا��	�� ا���
�	اط� ا�
	�� �اراتإ�

 

استسـالم الجنـرال بـازين جعـل االلمـان يتفرغـون  لحصـار بـاريس وتشـديد ، تشرين االول17في 
  . )212(عليها الحصار
الـف  120مـن  تدفاعـات تالفـ فقد نُظمت فيها, اما باريس التي بدات تواجه الحصار   

, الــف حــارس متنقــل و مجنــدون بغيــر تــدريب كــانوا دون الثالثــين مــن العمـــر  180جنــدي و 
  .)213(الالف من افراد الحرس الوطني االكبر سنًا ا فضآلعن

فــي المقابــل , رفــض الفرنســيون االستســالم رغــم الــنقص فــي الغــذاء والخالفــات الداخليــة      
اســـتطاع و , تشـــرين الثـــاني مـــن  30و29 اليـــومين مـــات كبيـــرة فـــيجـــرب البروســـيون شـــن هج

 1871وبـدأ القصـف فـي اوائـل كـانون الثـاني مـن عـام , بسمارك اقناع مولتكة بقصف بـاريس 
قذيفـــة يوميـــا  400تتلقـــى حـــوالي  بـــاريس ســـماءكانـــت أرض و , هتحديـــدًا فـــي اليـــوم الخـــامس منـــ

ودخــــل  1871كــــانون الثــــاني26وازداد األمــــر ســــوءا حتــــى توقــــف القصــــف بعقــــد هدنــــة فــــي ،
  . )214( آذار من العام نفسهاالول من البروسيون باريس في 

 القيــادة ومــن هنــا نســتطيع ان نقــول ان بــاريس لــم يكــن ينقصــها الرجــال وانمــا كــان ينقصــها   
هم بانفســهم ولــم يكــن ضــباطون بــتخيناؤها ضــاع فقــوات الحــرس الــوطني اللــذين كــان, والنظــام 

هـذا لستلزم نظامـًا صـارمًا و تالخضوع الى النظام وانما في مثل هذه الظروف لديهم االستعداد و 
  .  )215(السبب استسلمت المدينة

لقد شهدت الحـرب الفرنسـية " ا���ب وا���$�K �� اور�� في كتابـه براين بوندويذكر   

البروسية تدهورًا في مستوى السلوك العسكري كـان خيبـة امـل لحركـات السـالم الدوليـة مـن 

فلقد اثار القصف البروسي لالحياء السـكنية فـي مـدينتي ستراسـبورغ وبـاريس ,  1815معا

  . )216("جدًال عنيفًا فلم يكن ثمة سبب عسكري للهجوم المقسم بال تمييز على المدنيين
االنتصـــار البروســـي نتيجـــة عمـــل انـــدفاعي شـــديد جـــرف امامـــه الجيـــوش  لـــم يكـــن                                  

ولـم يكـن , قطعـا , خبـرة فـي الميـدان الحربـي  دراسـة او الفرنسية بحماسـة دون تخطـيط او
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ذلــك التخطــيط آنــي جــاء بعــد اعــالن بــاريس العــداوة ، اوحينمــا لوحــت بــاريس بقــرع طبــول 

ــذ ســنين , الحــرب  ــه من ــل كانــت نتيجــة دراســة وتخطــيط مســبقة  وترتيــب عســكري أعــد ل ب

  .  "النمسا وفرنسا ان بسمارك كان يقول ان وحدة المانيا التتم اال بحربين،مع"بدليل
بــان "ذكــر فــولر فــي ادارة الحــرب نقــًال عــن ضــابط فرنســي تــم اســره فــي ســيدان قولــه   

ان الخيالة فقدت " ،فـولر  اضافو " الهجوم البروسي كان هجوم خمسة كيلومترات بالمدفعية

لكنـه  ئيـاذ اراد احد الجنراالت الفرنسيين القيـام بانقضـاض جر , قيمتها على ارض المعركة 

وان فـي القتـال عـاملين معنـويين بـدال " ، "واحبطت المحاولـة بقسـوةض للقصف العنيف تعر 

فقد يخسر المنتصر في معظم االحيان من الرجال اكثر من ما يخسره , من عاملين ماديين 

فــان مــع ذلــك فــان الطــرف المنتصــر هــو الــذي يعــرف كيــف يتقــدم الــى االمــام  –المهــزوم 

  . )217("بتصميم وعناد

ان تفـوق هيئـة االركـان للجـيش البروسـي "فـي كتابـه عبـاقرة الحـرب  فيقول ويدوب اما  

فضـآل عـن تمتـع الجنـدي االلمـاني بخلفيـة ,سبب مهم في احراز النصر في حـرب السـبعين 

ايضـًا الـى  آشـارو ,  "صلبة ضمت انضـباطًا محكمـًا فـي الرمايـة مرِجعـًا ذلـك النجـاح للتـدريب
الفرنســية مــن ناحيــة التــدريب و االســتطالع او حتــى مــن  تفــوق الخيالــة االلمــان علــى الخيالــة

  . )218(التفوق المدفعي من نواحي سرعة الرمي المدفعي البعيد فضالعن, ناحية الجرأة 
شكل التفوق العسكري البروسي من ناحية  نوع السالح وسرعة التعبئة عامًال مهمـًا   

تلـك الحـرب التـي رأوا فيهـا ,  فضآل عـن االنـدفاع االلمـاني فـي الحـرب , في حسم المعركة 

أنها ستجلب لهم الوحدة القومية وٕانهـا سـتعزل عـدوتهم التقليديـة فرنسـا عـزال تامـا سياسـيا 

والصـواب ان ذلـك الصـراع لـم ينتـه فـي حـرب السـبعين , على أقل تقدير وًتحجمها عسـكريا 

نصـف قـرن فـي األفـواه ونيـران الثـأر فـي الصـدور مسـتمرة طـوال  بل أستمرت هتافات الثـأر
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الحـق  فهــذه الحــرب جعلــت العــداوة مســتمرة والصـرع علــى االلــزاس و اللــورين حتــى القــرن 

  . الثاني فخاضت فرنسا والمانيا ضد بعضهما حربين عالميتين
وذكـــر الصـــحفي االمريكـــي ســـيروس ســـالزبرجر فـــي كتابـــه اخـــر العمالقـــة نقـــًال عـــن الـــرئيس , 

 Charles de Gaulle 1890-1970)  شـارل ديغـول( الفرنسي
)219(

االلمـان هـم "قولـه  . 

  . )220("ان هناك سببًا يدعونا الى اقامة اوربا المتحدة وهو تطويق المانيا, االلمان 
مهزومــة  وهــي الصــلحاجبارهــا  علــى عقــد ان االنــدفاع البروســي نحــو تحطــيم فرنســا و   

ـــاريس الرغامهـــا ،ومكســـورة تمامـــًا  علـــى هـــو مـــا دفـــع بســـمارك للطلـــب مـــن مولتكـــة  قصـــف ب
حصـار قـوي عليهـا   ضبينما كان مولتكة يرى تجويع باريس  وفر , االستسالم في اسرع  وقت 

والنه لم يرد ان يرهق خطوط السكك الحديدية فـي مسـالة تمـوين قـوات الحصـار وبعـد الضـغط 
  . )221(السياسي عليه تم القصف فعًال ورضخ لإلرادة السياسية البسماركية 

ون الثالث ادرك بسمارك انه قد بات بامكانه تنفيذ خطتـه و سيدان وسقوط نابلي وعقب   
فبـدأ بسلسـلة مـن المفاوضـات مـع امـراء , توحيد االلمان دون ان ينتظـر نهايـة الحـرب بالكامـل 

و ملـــوك الواليـــات االلمانيـــة اســـفرت عـــن االتفـــاق علـــى اقامـــة نظـــام اتحـــادي للدولـــة االلمانيـــة 
نوا يرغبــــون باقامــــة دولــــة ديمقراطيــــة واحــــدة مركزيــــة ومــــع ان المثقفــــين واالحــــرار كــــا, الجديــــدة 

اال ان بســـمارك اثـــر ارضـــاء امـــراء الواليـــات الجنوبيـــة باالبقـــاء علـــى , تقضـــي علـــى االمـــارات 
اي قبــل ايــام مــن ســقوط العاصــمة كــانون الثــاني، 18وفــي , داخــل االتحــاد االلمــاني  كيــانهم

وفـــي قاعــة المرايــا  واعلنــوا قيـــام  اجتمــع الملــوك واالمــراء االلمـــان فــي قصــر فرســاي, بــاريس 
  . )222(االمبراطورية االلمانية وتوجوا وليم االول ملك بروسيا قيصرًا للدولة االلمانية الجديدة

يوم اعتباطيًا لالعالن لقيـام الـرايخ االلمـاني بـل هـو يـوم تـاريخي ذلك ال ولم يكن اختيار  
ر الــــذي اعلــــن عــــن قــــام األمبراطوريــــة بالنســــبة لأللمــــان فــــأوتوا الكبيــــر ذلــــك األمبراطــــور الكبيــــ

وفــي هــذا التــاريخ ايضــا تــم االعــالن عــن قيــام _ االلمانيــة فــي نفــس التــاريخ قبــل قــرون عديــدة 
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وهكــــذا تاسســــت االمبراطوريــــة االلمانيــــة نتيجــــة لجهــــود ) 223(1701عــــامالملكيــــة فــــي  بروســــيا 
واليـات االلمانيـة اوتوفـون بسـمارك الـذي اسـتطاع ان يقـود بروسـيا فـي حـروب ناجحـة و ضـم ال

فكانــت االمبراطوريــة الجديــدة بحــق امبراطوريــة بســمارك النــه هــو الــذي مــن أســس لهــا  , اليهــا 
وســـيطر فيمـــا بعـــد علـــى سياســـاتها وحكمهـــا بعقلـــه ودبلوماســـيته ولـــم يكـــن دســـتور االمبراطوريـــة 
االلمانيــة مــن وضــع البرلمــان بــل كــان مــن وضــع بســمارك نفســه وهــو دســتور اتحــاد الواليــات 

و , و هــــس , و بافاريــــا , مضــــافًا اليــــه الواليــــات الجنوبيــــة وهــــي بــــادن  1867الشــــمالي لعــــام 
وقد وافـق الـرايخ االلمـاني علـى الدسـتور الجديـد فـي مـارس , و االلزاس و اللورين , فورتمبورغ 

ووضـــعت قـــوانين اتحاديـــة عامـــة لكافـــة الواليـــات مـــع وجـــود بعـــض االمتيـــازات التـــي ,  1871
  .)224( ية على حدةُتِركت لكل وال

, تقدم ملك بافاريا ووضـع التـاج علـى راس ولـيم االول  اذ, احتفل بتتويج امبراطور المانيا     
ولم يكن من الغريب ان يشـعر االلمـان بـالزهو الكبيـر وان يرتـدوا حلـل الفخـر لجهـودهم الجبـارة 

لنمســا و فرنســا فيكفــي ان نــذكر انتصــاراتهم التــي تتابعــت علــى  كــل مــن ا, وصــبرهم العجيــب 
 .)225( والدنمارك والفوز بااللزاس و اللورين

عليه يمكن القول ان هناك حقيقة اليمكن اخفاؤها ان بسمارك كان رجـل دولـة بمعنـى       

الكلمة، اوفى بوعوده لالمة االلمانية في تحقيـق وحـدتها،ولكن مـع احترامنـا الراء الفالسـفة 

ا كـان الي عمـل وحـدوي بـذلك الحجـم ان يـنجح او اصحاب النظريـات ورجـال السياسـة، فمـ

رجــل سياســة وحــزم عســكري مثــل  ،جانــب الفكــر فــي القــرن التاســع عشــر، اال اذا تــوفر الــى

بسـمارك ،الــذي تمتــع بالمقومــات الذاتيــة ليكــون عمالقـًا عــن طريــق عالقتــه المميــزة بالملــك 

  .وهي اشبه بعالقة االب باالبن

فـي مدينـة بــوردو  1871مـن عـام  يـدا فـي شـباطامـا فـي الجانـب الفرنسـي فاجريـت تحد  
, والتــي كانــت مقــر الحكومــة الفرنســية المؤقتــة قــد اتخــذتها مقــرًا لهــا بعــد الحصــار علــى بــاريس 
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فانتخبــت الجمعيــة الوطنيــة ادولــف تييــر رئيســًا للســلطة التنفيذيــة مخولــة ايــاه حــق التفــاوض مــع 
 . )226(العدو

ن التاســع عشــر والعشــرين ان االنتخابــات التــي وذكــر جرانــت فــي كتابــه اوربــا فــي القــرني  
فــالبعض كــان يــؤمن , اجريــت فــي فرنســا جــاءت متباينــة مــن خــالل االراء التــي تبناهــا الساســة 

وعلــى اي حــال , بضــرورة القتــال واالخــر يــرى  الســالم هــو الحــل بعــد ان كلــت فرنســا الحــرب 
كبيـر مـن الوقـت للمفاوضـة توجه تيير الى مقابلة بسمارك  فـي فرسـاي ولـم يكـن امامـه فضـاء 

طالما لم يكـن مسـتعدا للمخـاطرة بإسـتئناف الحـرب وكـان بسـمارك قـد اسـتقر علـى معـالم عامـة 
واصــر علــى نــزول الفرنســيين عــن متــز وستراســبورغ , فصــمم علــى االلــزاس واللــورين ,للصــلح 

ـــل فـــي المق, مليـــون جنيـــه اســـترليني ) 200(وتمســـك ان تـــدفع فرنســـا تعويضـــًا كبيـــرًا حـــوالي  اب
التــي لهــا اهميــة اقتصــادية كبيــرة للفرنســيين مــع موافقــة ) بلفــور( اســتطاع تييــر ان يحصــل علــى

  . )227( تييير على السماح للجنود االلمان بدخول باريس ظافرين
أعتبرهــــا كثيــــر مــــن القاســــية التــــي  هنــــاك مــــن مفــــر مــــن قبــــول تلــــك الشــــروط ولــــم يكــــن  

صــديق علــى المعاهــدة ووقعــت بصــورتها النهائيــة تــم التآذار وفــي االول مــن  ,الفرنســيون ُمذلــة 
ليقــوم تييــر بعــدها , فــي فرانكفــورت ودخــل بــاريس ثالثــون الــف جنــدي المــاني  حزيــران10فــي 

الجنــدي األلمــاني علــى أرض  تواجــد بحملــة لجمــع التبرعــات بغيــة دفــع الغرامــة والــتخلص مــن
ســـنوات ) 3(فـــي غضـــون  بـــاريس الجريحـــة  فقـــدم الفرنســـيون الغـــالي والنفـــيس فـــتم دفـــع المبلـــغ

  .)228(1873عاموانسحب الجيش االلماني 
واقعــــة تحــــت تــــاثير ) ايطاليــــا و النمســــا و روســــيا(لقــــد كانــــت القــــوى االوربيــــة الــــثالث   

امــا بريطانيــا فقــد ارادت عــن طريــق ولــيم غالدســتون تنظــيم احتجــاج ضــد االســتيالء , بســمارك 
لـيم دون اجـراء اسـتفتاء  فيـه ولكـن ذلـك كـان على مقاطعتي االلزاس و اللورين منعًا لفقد اي اق

  . )229(الدول تلكصعبًا امام التاثير البمساركي على 
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  فرنسا ما بعد حرب السبعين وقيام الجمهورية الثالثة: ثالثاً  
اعتقــد انصــار الجمهوريــة ان سلســلة الهــزائم الفرنســية امــام االلمــان ســببها هــو الحكومــة  

فوقعـــت ! ت االمـــة تتســـائل هــل ســـيبقى النظـــام االمبراطـــوري ؟فاخـــذ, االمبراطويــة  وسياســـاتها 
اخبــار معركــة ســيدان كالصــاعقة علــى رؤوس الفرنســيين  فــتم تشــكيل حكومــة الــدفاع الــوطني 
وبعــد سلســلة مــن اجتماعــات احتشــدت الجمــاهير حــول المجلــس تطالــب  بســقوط االمبراطوريــة 

اذ دعـا الشـعب الـى ,  يـة الفرنسـية وهو من  مؤسسـي الجمهور ) جامبتا(لوال  السياسي الفرنسي
وشـكلت حكومـة الـدفاع الـوطني بينمـا  1870ايلـول 4السكينة بعد اعالنه قيام  الجمهوريـة فـي 

فحاولـــت الحكومـــة تنظـــيم المقاومـــة ناقلـــة مقـــر , كانـــت الجيـــوش االلمانيـــة تتقـــدم نحـــو بـــاريس 
د كــل قوتهــا وجهــدها  الحكومــة الــى تــول ثــم بــوردو وحاولــت ايضــًا الحكومــة الفرنســية  ان تحشــ

وُدَكـت بـاريس , للدفاع عن البالد ، لكن سيل الجيوش االلمانيـة َضـرب الحصـار علـى بـاريس 
واعلـــــن عـــــن قيـــــام االمبراطوريـــــة , فاضـــــطرت الحكومـــــة لالستســـــالم فـــــي فرســـــاي , بالمدفعيـــــة 

  . )230(االلمانية كما ذكرنا
والتـي تمخضـت عـن صـلح  وبعد اختيار تيير رئيسا للدولة وقاد مفاوضاته مع بسـمارك  

فرانكفــورت المــذل اســتمرت حكومــة الــدفاع الــوطني او الحكومــة المؤقتــة والجمعيــة الوطنيــة فــي 
عملها لحين البت في شكل و نوع الدولة والحكومة الفرنسية الجديدة التي يجب تشـكيلها عقـب 

  . )231(سقوط نابليون الثالث
, ات وخــروج االلمــان مــن فرنســا بعــد صــلح فرانكفــورت ونجــاح تييــر فــي جمــع التعويضــ  

وانتخـــب مكمـــاهون رئيســـًا وكـــل هـــذا ومعـــالم الجمهوريـــة  1873قـــدم تييـــر اســـتقالته  فـــي عـــام 
) دالـوان(فـاقترح اسـتاذ فـي التـاريخ ممـثًال للشـمال الفرنسـي واسـمه , الفرنسية لم تتكون بالكامل 

الــذي  1875ب  عــام وفــي انتخــا, ان ينــادى بالجمهوريــة و ان يكــون دســتور فرنســا جمهوريــا 
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الـذي تأسـس بصـفة نهائيـة عنـدما نجـح الجمهوريـونً  فـي , ُعد بداية تاسيس النظام الجمهوري 
  .   )232(1877الوصول للحكم من اواخر عام 

لقد فقدت فرنسا مـاًال وارضـًا فـدفعت تعويضـات كبـرى لاللمـان فضـآل عـن سـحب جيوشـها     
الســـيما بعـــد ,ن اذ ُضـــمت رومـــا اليطاليـــا مـــن رومـــا والـــذي صـــب ذلـــك فـــي مصـــلحة االيطـــاليي

خســارتها االلــزالس و اللــورين  وادت الحــرب الــى قالقــل فرنســية وثــورة داخليــة فــي بــاريس ذات 
ـــداخلي الفرنســـي والنظـــام الفرنســـي ) . 233(طـــابع اشـــتراكي ـــددت األمـــن ال تلـــك الثـــورة التـــي َه

معيـــة الوطنيـــة التـــي كانـــت لقـــد واجهـــت الحكومـــة الجديـــدة والج, الُمنهـــك بعـــد فرنكفـــورت بقـــوة 
فقــد كـــان , الغالبيــة فيهــا للصـــوت الملكــي انتفاضــة خطيـــرة فــي بـــاريس عرفــت بثــورة الكومـــون 

غالبيـــة ســـكان بـــاريس جمهـــوري النزعـــة و يفيضـــون حماســـة لالنتقـــام مـــن االلمـــان فهـــم يـــرون 
مؤقتـة قـد و اعتقـدوا بـان الجمعيـة الوطنيـة والحكومـة ال, الجنود االلمان في شوارعهم ليل نهـار 

وممــا زاد , ويــرون فيهــا انهــا ســتُرجع الملكيــة , بــاعوا حقــوق الــبالد بتــوقيعهم صــلح فرانكفــورت 
بخاصــة بعــد طلــب , الطـين بلــة هــو انتقــال الحكومــة بعـد توقيــع الصــلح مــن بــوردو الـى بــاريس 

الحكومة استرجاع المدافع و االسلحة التي تسـلح بهـا الحـرس االهلـي اثنـاء الـدفاع عـن بـاريس 
وهنــــا بــــدأ مالمــــح المشــــكلة , اذ كــــان قــــد ُســــمح للحــــرس االحتفــــاظ بهــــا فــــي حــــي مينامــــارتر , 

فقــد رفــض الحــرس تســليم االســلحة بــل و تمكنــوا , بــالظهور  فلــم تكــن عمليــة االســترجاع ســهلة 
فتطـورت االحـداث , من كسب جنود الكتيبة التي واجهتهم واسروا قائديها ورموهمـا بالرصـاص 

اتخـذت مـن دار البلديـة مقـرًا لهـا ولـذا  1871آذار 18ريـة فـي بـاريس فـي الى اقامـة حكومـة ثو 
  . )234(سميت بكومون باريس

ان ثورة باريس ظهرت كقضية دامية للنزاع الخفـي وكـان الممـثالن االساسـيان فيهـا هـم 
ســكان بــاريس وفرســاي وكــان االلمــان المشــاهدين المســتفيدين واســتغل بســمارك ذلــك النــزاع بــل 
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يــر اســرى الحــرب الــذي اطلــق ســراحهم والــذين سيســاعدونه فــي اعــداد جــيش لقمــع وقــدم الــى تي
  . )235(الثورة

لقــد كانــت ثــورة كومــون بــاريس اول محاولــة ثوريــة حمــل لواءهــا انصــار الطبقــة العاملــة 
ـــة , فـــي  فرنســـا  ـــات اعضـــاءها متباين ـــدانها هـــدف مشـــترك فكانـــت رغب , ويعيـــب عليهـــا هـــو فق

تشــكيل حكومتــه هــو القضــاء علــى ثــورة الكومــون بــال رحمــة وال وكانــت بــاكورة عمــل تييــر بعــد 
  . )236( تهاون بعد ان عقد صلح فرانكفورت

ـــالهجوم علـــى الثـــوار ) 130(حشـــد تييـــر حـــوالي  ـــود النظـــاميين وقـــاموا ب الـــف مـــن الجن
والذين  هم بنظر تيير حولـوا بـاريس الـى , واخماد ثورتهم بقسوة شديدة خالل اسبوع واحد فقط 

لقــد ُســحقت الثــورة دون شــفقة , كــام واضــرموا النــار فــي قصــر التــويلري ودار البلديــة انقــاض ور 
حزيـران اعقبتـه محاكمـات عسـكرية 28حزيـران وانتهـى فـي 21الذي بـدأ فـي   )اسبوع الدم(في 

ــورة الكومــوناصــدرت احكامهــا باعــدام المئــات مــن اللــذين اشــتركوا فــي  وبالتــالي تفــرغ تييــر  ث
  . )237(جديدة القامة شكل الحكومة ال
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  .465ا	�-ر �2,�،ص.213
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  .61،ص1973وا	���،
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����	 ����!-� ?��A، A�/� ����G�	"W�= ����n�( 0��� ���,��A ?	����+ ���=�X د�S،�����"S ل"�������4 ذات 
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 ا3�$:�ر ا	��2,? 	���-ان =��gة،��"Aٌ? !�"م Iا�، �I3��nر 
�,� و�"	�J	��2,�� ا	0 9ا!����
 ?��g	ل1970ا"�Z!ات د�=f�� ��4�! ��1�23�	،: Julian Jackson ,  De Gaulle, Haus 

Publishing,London,2003,p.1-5.                                                      

  .152دو+"ي،ا	�-ر ا	,�+� ،ص.220

  .237،ا	�-ر ا	,�+�،ص...ا$دھ? ،��ر!C اور+� .221

222. �4�!  �7A�و�n�W ا	����� +�	��"ر،)0 ا	����S�ت ا	����S ���n�I : ص  ا	"�7�W ا	
$17-18���اط"ر!��� ا$	������ا)��8ن ا  ?����g	1871=�����"ن ا.German History in 

Documents and Images, Volume 4. Forging an Empire: Bismarckian 

Germany, 1866-1890 Final Discussions before the Proclamation of the 

German Empire (January 17-18, 1871  (.  

223  .Bob Whifeld,Germany,1848-1914, Heinemann       

,2000,p.127.                   

  .410را<-،ا	�-ر ا	,�+�،ص.224     

  .111)�"ش،ا	�-ر ا	,�+�، ص .225

  .�L541-542ا�-،ا	�-ر ا	,�+�،ص.226

  .191،ص)�، ا	�-ر ا	,�+�.227

�� <��������-ي ا	��������-ري،و	�8A Vد�,�������"ن وا	7\��������� ا$!�	�-!�������� .228�I��������1868-

���"رة،+Z-اد،=��� ا$داب،1892 ��N د=3"راة �X46،ص2005،اط�و.  



 خنساء زكي شمس الدين. د) 1890-1848( انيةدور المستشار األلماني في تحقيق الوحدة األلم  2023

   

 Page 101  �	��! – ا�
� ��/  وا�����د�� وا������� ا���	ا����� ���را��ت ا��	�� ا���
�	اط� ا�
	�� �اراتإ�

 

:�����ت ا	"ط������.229Y	ا ،?���:Aا�	0 اX����	ت ()����- ا����\I�	ا C!0 �����ر���� �2�/���1
����`�:� ا	�I\�،)ا	7"،���  .124-116،ص1922

  .241،ا	�-ر ا	,�+�،ص...ا$دھ?،��ر!C اور+�.230

�،ا	�-ر ا	,�+�،ص.231(191-192.  

  .g�>355? ،ا	�-را	,�+�،ص.232

  .242،ا	�-ر ا	,�+�،ص...ا$دھ?،��ر!C اور+�.233

234.?A �+اور C!ط"م،��ر�X...,�+� ،ج	ر ا-�  .43،ص2،ا	

����n )��م (آ���ل ا	,��G?،اور+� �A? ا	��7ن ا	3���@ )���.235 ?�A ��,��A( V	���( ، ة-�L،
  .322-321،ص�A�:1985،ا	

  .243،ا	�-ر ا	,�+�،ص...ا$دھ?، ��ر!C اور+�.236
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  الفصل الرابع
  

السياسة  التطورات السياسية بعد قيام الرايخ االلماني
  االصالحات الداخلية-الخارجية 

 )1871 -1890(  
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السياسة  ت السياسية بعد قيام الرايخ االلمانيالتطورا: الفصل الرابع
  )1890- 1871( االصالحات الداخلية-الخارجية 

  بسمارك وسياسة االحالف الدولية : أوالً 
متراميـة  ،األمبراطوريـة تلـك عـرشعلـى بعـًا متر األلماني اصبح بسمارك مستشارًا للرايخ   

فـي ) فرنسـا(االعـداء الخاسـرين  اُعلن عن قيامها مـن ارض حيناألطراف وسط القارة الَعجوز 
جــاء  بســمارك مستشــارًا فــوق ًكرســي السياســة حــامال فــي عقلــه وُجعــب فكــره , قصــر فرســاي 

جاء في أبرز معالمه تلك السياسة السلمية مـع الـدول االوربيـة , برنامجًا سياسيًا سعى لتحقيقه 
النمســـا دون  ود كســـب عـــالوة علـــى ذلـــك،, عنهـــااو حتـــى البعيـــدة  الســـيما المتاخمـــة لحـــدودها
وضع بسمارك هـدفًا لسياسـته  ، و هكذااو حتى اغضاب بريطانيا , التضحية بصداقة الروس 

ُيمكن الَتخلي عنه أو حتـى أرجاعـه فـي مراتـب سـفلى خلـف أهـداف  هدف أساسي ال ابإعتباره
و الحيلولـة دون قيـام أي اتحـاد جديـد بـين فرنسـا  و الهدف  هو عـزل فرنسـا ذلكالرايخ البعيدة 

وحجــز فرنســا  تمامــا عــن صــداقاتها وعــن ُعمقهــا السياســي  بريطانيــاروســيا او النمســا او حتــى 
صـالح  التوافقات ستقلب  ميزان القوى في اوربا  لغير تلكفي اوربا النه يرى بعين الخوف ان 

  .)237(ق فرنسا سياسيايتطو لذا اتبع سياسة , االلمان
احي عديـدة فـي أطـراف جسـد الـرايخ األجتمـاعي أو كان عامل القوة االلماني نابضا من نو     

مــن ناحيــة الســكان او حتــى عامــل االقتصــاد ذلــك النــبض األلمــاني العظــيم الــذي أصــبح دافعــًا 
ـــة البســـماركية ضـــد فرنســـا لمنعهـــا مـــن ان تقـــوم بـــاي حـــرب انتقاميـــة مـــن اجـــل اســـتعادة  للعجل

تاكــدًا مــن ان فرنســا لــم تنســى لقــد كــان بســمارك م, اراضــيها المفقــودة فــي االلــزاس و اللــورين 
يــه قــد ٌأهينــت فرنســا جــدا فكيــف ُيمكــن أن َيخــرس َشــعُب مازالــت ف, اقاليمهــا  أو حتــى هزيمتهــا 

, وان فرنســا بــاقرب فرصــة  تســنح لهــا ستصــرخ بحــرب التحريــر,  دمــاء الثــورات والثــأر والَحــرب
  .)238(ماوجب عزلها عزال تالذا كان البد من عدم انتظار استعداد فرنسا لذلك  
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وكــان مثــار غيــرة وقلــق , كــان لالنتصــار االلمــاني دور كبيــر فــي الســاحة االوربيــة      

والشعور بالخطر  لدى باقي األمم والشـعوب التـي رأت فجـأءة ظهـور ذلـك المـارد فـي وسـط 

لذا  فان بسـمارك كـان يعلـم أن هـذا الشـعور سـيأخذ باألجسـاد االوروبيـة المتنـاحرة , أوروبا

قــد خشــي بســمارك  مــن كــابوس , حــالف ومــا تــاريخ أوربــا فــي تحالفاتــه ببعيــد للتكتــل والت

التكتالت فسعى لمنع اي صراع اوربي من شانه ان يحمل في طياته تحالفـات جديـدة تقـوي 

  . فرنسا

لقد قبض بسـمارك علـى السياسـة االلمانيـة بشـكل كامـل فهـو المستشـار ورئـيس الـوزراء   
فالحقيقــة ان المانيــا  ,  1873مــًا وعــاد لرئاســة الــوزراء عــام ووزيــر الخارجيــة وان كــان ٌعــِزل عا

الجديدة بنظامها األمبراطوري تلك الدولة القوية التي تمتلك القوة اقتصاديًا وعسكريًا اصبح لهـا 
 راميــةدور كبيــر فــي السياســة الدوليــة واخــذت دور الريــادة فــي ذلــك متمثلــة بسياســة بســمارك ال

  . )239(ى لصالح االلمانلمحافظة على ميزان القو ا الى
ولـــيم إيـــوارت (مـــن عزلتهـــا وسياســـتها التـــي اتبعهـــا  بريطانيـــابعـــد حـــرب الســـبعين افاقـــت   

ذلــك السياســي   ) . 240( William Ewart Gladstone  1898 – 1809) كالدسـتون
ان   بريطانيـالتجـد  ,زعيم حزب االحرار و رئيس الوزراء الربع مرات،  قـام باصـالحات هامـة 

هـــا القديمـــة فرنســـا قـــد تحطمـــت وان دولـــة أعظـــم قـــد نشـــأت مكانهـــا  فـــي قلـــب القـــارة تليفقـــوة ح
مـن ) المانيـا(القوة الناهضة  تلكفأخذت تفكر في مصير اسواقها االوربية اذا تمكنت , االوربية

  . )241(السيطرة على وسط اوربا اقتصاديًا او سياسياً 
كــان يعلــم  فقـدُتجــرد فرنسـا مــن اصــدقائها سياســة بســمارك التـي بــدأت  كانـتفـي المقابــل       

ان االستعماريين البريطانيين اسـتاؤوا مـن سياسـة روسـيا العدوانيـة فـي اسـيا ومـن سياسـة فرنسـا 
كـان محـط اعجـاب وتبجيـل كبيـر مـن ) العنصـر التيتـوني(وكان يعلم ان الجرمـان , في افريقيا 
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ات االوربيـة لتحقيـق سياسـته المنشـودة لذا بدأ بعقد سلسـلة مـن المعاهـد. قبل المثقفين االنكليز 
  . )242(الظروف السياسية لصالحه  تلكُمستغال 
كــان      Adlof Thier"تييــر ادلــوف" ان وجــود الجمهوريــة الفرنســية وعلــى راســها  

حينمـا النظام الذي هو من مثل فرنسـا  ذلك ،ضمانًا بالنسبة لبسمارك لتحقيق سياساته 
فلـم يتــردد المستشـار االلمــاني فـي تعزيــز , انكفـورت معاهــدة فر  وشـروط بنــود وافـق علـى

ـــين بإعطـــاه نجاحـــًا  ـــدد مـــن قبـــل الملكي ـــر ذلـــك السياســـي العجـــوز المُه ودعـــم وضـــع تيي
دبلوماســيًا فيمــا يخـــص جــالء االلمـــان  مــن فرنســا بعـــد ان ضــحى تييـــر و دفــع غرامـــة 

ـــوطن بفضـــله تقلبـــة لكنهـــا السياســـة الم,  الحـــرب كمـــا اســـلفنا واســـتحق تييـــر اعتـــراف ال
كموجة في َبحر التعرف الركود مطلقا فحل محله مكمـاهون لِكـن شـبح مجـيء الملكـين 
الى رأس الهـرم الفرنسـي ال زال قائمـًا لـذا نسـج بسـمارك خيـوط االحـالف تمهيـدًا لعزلهـا 

)243(.,  
  -:مN8C1872 ا"��ط�ة ا�?1ث  .أ 

عــــل اوربــــا ان التنــــافس  السياســــي بــــين الــــدول ســــاعد علــــى تنافســــها فــــي التســــلح وج   
منهمـا مطعمـه وحاجاتـه فحـاول كـل معسـكر ربـط الـدول  معسـكرين هـامين لكـلمسرحًا ل

فأستطاع بسمارك تقوية اواصر الصـداقة بـين هـذه الـدول ,  في نطاقه بمحالفات متينة 
بـين  1872فٌعقـد اجتمـاع هـام فـي بـرلين فـي ايلـول عـام , الثالث التي تقـع شـرق اوربـا 

وتمخــض ) و امبراطــور المجــر, قيصــر روســيا ,  ر المانيــاامبراطــو (االبــاطرة الــثالث 
متفقـين علـى مقاومـة االفكـار والحركـات , االجتماع عن تأليف عصبة االباطرة الثالث 

اتفقــوا علــى التعــاون  1873وفــي عــام , الثوريــة التــي تهــدد انظمــة هــذه الــدول وعروشــها
ع الخطـط المشـتركة وفي حالة التهديد بالحرب يجب التشاور ووضـ, وعلى حفظ السالم

وازدادت العالقـات بـين االبـاطرة الثالثـة  .)244( لمجابهة الدول التي تريـد اعـالن الحـرب
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ـــة بصـــحبة االمبراطـــور الســـنة وثوقـــًا عنـــدما زار بســـمارك العاصـــمة الروســـية فـــي  التالي
االلمــاني عاقــدًا معهــا اتفاقيــة ســرية عســكرية تســتوجب النصــرة اذا وقــع االعتــداء علــى 

فيينـا  وعقـد تحـالف قضـي بالتشـاور  واعقب ذلك زيارة القيصر الروسي ل, ا احد منهم
  . )245( وبالتالي تم الحلف بالكامل وانضمت المانيا اليه, للحفاظ على المصلحة

الِحلـف ثابتـا متماسـكا طيلـة أيامـه خاليـا مـن ٌكـل عقبـة فقـد اصـيب هـذا  ذلـكلم َيُكـن    
واجهـت روسـيا و  اذ,  1875عـامسـمارك لفرنسـا الحلف فيما بعد بالفتور نتيجة تهديـد ب

التهديــد بنــوع مــن الحــذر وادرك بســمارك ان الــدول لــن تســمح لــه بســحق  ذلــكبريطانيــا 
صـــطدام المصـــالح الروســـية النمســـاوية ونزاعهمـــا فـــي ا فضـــآل عـــن, فرنســـا مـــرة اخـــرى 

معقـدة اثناء ثورات شعوب البلقان على الدولة العثمانيـة وفـي حسـابات سياسـية  *البلقان
فيما يخص الصراع في البلقان او ما عرف بالمسالة الشرقية خاصة بعد ان تعارضـت 

مـن  جعلـتإن تعارض المصالح وتعقد المشاكل الدوليـة , المصالح النمساوية الروسية 
  .)246(بالشلل السياسي المؤقت حلفا مصابا الحلف الثالثي  ذلك

  
  -:1879ا����وي _  ا�$���N ا�?���O ا"����4   .ب 

لمـدة خمسـة اعـوام  1879عقد بين المانيـا وامبراطوريـة النمسـا والمجـر معاهـدة عـام    
فــي تــاريخ اوربــا النهــا ثبتــت فــي هــذا الحلــف الثنــائي  عــدت حــدثًا مهمــاً قابلــة للتجديــد و 

  . )247(محور المانيا والنمسا حتى نهاية الحرب العالمية االولى
ن بـين روسـيا والنمسـا وموقـف المانيـا فـي الحلـف بسـبب النـزاع حـول البلقـا ذلكجاء    

النــزاع وتلــك المشــكلة الكبيــرة   واتفقــت الــدولتان بموجبــه  ذلــكمــن  1878مــؤتمر بــرلين 
علـــى مســـاعدة احـــدهما االخـــرى فـــي حالـــة هجـــوم روســـيا علـــى النمســـا او فرنســـا علـــى 

لهجــوم المانيــا اال ان المســاعدة النمســاوية لــن تــتم اال اذا ســاعدت روســيا فرنســا اثنــاء ا
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ــــى المانيــــا  ــــًا اذا هاجمــــت فرنســــا المانيــــا , عل ــــان النمســــا ســــتقف موقفــــًا حيادي وعليــــه ف
  . )248(لوحدها

  -:م 1882) ا�����4 و ا���� وا%����Q(ا�$���N ا�?1<�   .ج 

منقطــــع النظيــــر  الدهائــــه  طريــــقن لــــه عــــحــــاول بســــمارك اجتــــذاب  حليــــف آخــــر      
مــا كــان  م علــى الــرغمي خنــدق واحــد فأســتطاع مــن ان جمــع شــمل النمســا و ايطاليــا فــ
حتـى اصـبح  1881ومـا ان حـل عـام , بينهما من تضارب كبير في المصالح الحيويـة 

ــًا فــي اوربــا بســبب تلــك التحالفــات والمنــاورات السياســية حيــث قــام بتوجيــه  بســمارك آِمن
عــن مقاطعاتهــا المســلوبة بأتجــاه  التوســع األســتعماري مــن جديــد مبعــدا أنظارهــا  فرنســا 

مســتفيدًا مــن تطلعــات  –ن قبــل األلمــان ُملقيــَا ِدالل المــاء علــى جــذوة األنتقــام الُمتقــدة مــ
فتوجهـت ايطاليـا  , ايطاليا على شمال افريقيا التي رات في احتالل فرنسا لتـونس خطـرًا 

الى عدوها القديم النمسا طالبة العون فاراد بسـمارك اسـتغالل ذلـك محرضـًا امبراطوريـة 
لــى احكــام الضــغط علــى ايطاليــا متحصــًال علــى دعــوة اللمانيــا لتكــون النمســا والمجــر ع

 1882آيـار20طرفًا في تكتل جديد وخط دفاع سياسي اخر ضد فرنسا فتم التوقيع في 
  . )249(في فينا بتحالف عرف بالتحالف الثالثي

التحــالف ضــمان الســلم وعــزل فرنســا و التخفيــف مــن  ذلــكلقــد اراد بســمارك مــن       
واراد , صة بعد ان دفـع بفرنسـا الحـتالل تـونس وامتصـاص روحهـا االنتقاميـة التوتر خا

بســمارك مــن هــذا التحــالف ان يكــون معاهــدة دفاعيــة تأمينيــة ومــع ذلــك اراد االيطــاليون 
فاعترفت المانيـا بحـق . )250(الفرصة ليسهل لهم تحقيق اطماع استعمارية تلكانتهاز 

المنـاطق او  تلكما وسعت فرنسا نشاطها في برقة  في حالة اذا  –ايطاليا في طرابس 
  .)251( مراكش

 -: ا���د ا"��ط�ة ا�?1ث  .د 
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وجدت روسيا في التحالف االلماني النمساوي خطـرًا جديـدًا موجهـًا ضـدها واخـذت      
أخبــر  فقــد العــروش امــا فــي حــوار, الجديــدة  الصــحف الروســية تنــدد بالسياســة االلمانيــة

الروسي بان هذه المعاهدة ليست اال اداة دفاعيـة لضـمان االمبراطور االلماني القيصر 
التفســــير  وذلــــك لتشــــعب  لكفــــرأى القيصــــر ان يقبــــل مضــــطرا  بــــذ, الســــالم فــــي اوربــــا 
خاصـة بعـد ان بان بسـمارك  اليمكنـه أن يتخلـى عـن روسـيا  السـيما, مشاكله الداخلية 

مـــق وحميميـــة  لعـــب ســـاربوف الســـفير الروســـي فـــي بـــرلين دورًا هامـــًا فـــي بيـــان مـــدى عُ 
السفير اقناع بسمارك على ضرورة احياء الحلـف القـديم  ذلكواستطاع , العالقة بينهما 
  . )252( الَدعوة تلكفقبل بسمارك ب

ضــمن تعهــدات جديــدة   اذ,  علــى الحلــف مــن جديــد  1881حزيــران18فــتم التوقيــع فــي   
, ن علــى الحيــاد بشــان قيــام الحــرب مــن اي مــن اعضــاءها مــع طــرف رابــع فــان االخــرين يبقيــا

  . )253(و الهرسكسنة تعهد الدولتان في احترام حقوق النمسا في البو فضآلعن 
    ----::::        1887الضمان االلماني الروسي  الضمان االلماني الروسي  الضمان االلماني الروسي  الضمان االلماني الروسي              ----معاهدة اعادة التامين  معاهدة اعادة التامين  معاهدة اعادة التامين  معاهدة اعادة التامين    ....هههه    

عقـــد معاهـــدة مـــع المانيـــا تحـــل محـــل عصـــبة االبـــاطرة  الـــى ضـــرورةروســـيا  رتـــأتا    
ومعاهـدة الضـمان ). 254(االقتـراح بـذلكفقبل بسـمارك   ،الثالث التي توشك ان تنتهي

وعــدت كــل مــن المانيــا و  وقعهــا بســمارك مــع روســيا علــى شــكل معاهــدة ســرية و التــي
هما االخــرى وعــدًا متبــادًال باالحتفــاظ بالحيــاد وفــي حالــة نشــوب حــرب مــع اروســيا احــد

الدولة العظمى هـي النمسـا والمجـر او فرنسـا  تلكولكن اذا كانت , دولة عظمى اخرى 
حيــاد لــن يكــون اال فــي حالــة حــرب عدوانيــة ونتيجــة لــذلك فــان روســيا لــن تكــون فــان ال

التوقيــع علــى هــذه المعاهــدة فــي    وتــم, مرتبطــة بــاي تعهــد اذا مــا هاجمــت المانيــا فرنســا 
جعـل االهمـال نصـيب  1890 فـي عـام غير ان عزل بسمارك . )255(  1887تموز18
 .)256( واحدة من عزلهعام بعد  المعاهدة وبالتالي حدوث تقارب فرنسي روسي تلك



 خنساء زكي شمس الدين. د) 1890-1848( انيةدور المستشار األلماني في تحقيق الوحدة األلم  2023

   

 Page 109  �	��! – ا�
� ��/  وا�����د�� وا������� ا���	ا����� ���را��ت ا��	�� ا���
�	اط� ا�
	�� �اراتإ�

 

 ً��	�
  ����رك وا�����ر: 

كانــت ُكــل رغباتــه  بــل, لــم يكــن لــدى بســمارك ايــة رغبــة فــي تكــوين مســتعمرات اللمانيــا   
موجهة للحفاظ على ما كسبه داخل اوربا وٕاقرار السالم فيها مع الحفاظ علـى العالقـات الوديـة 

م  ان تحــل المانيــا محــل 1871ُأقتــرح عليــه فــي عــام  حينمــاف, مــع الــدول الكبــرى وعــزل فرنســا 
اال , فرنســا فــي بعــض مســتعمراتها اعتــرض بســمارك علــى ذلــك بشــدة ورفــض ذلــك رفضــًا تامــًا 

السياســة مــا لبــث ان تغيــرت بــدعوة حمايــة التجــار والمستكشــفين االلمــان الــذين اسســوا  تلــكان 
إرسـال بعثـات استكشـافية الـى اجـزاء قامـت الجمعيـات العلميـة ب اذ,  لهم مستعمرات فـي افريقيـا

 تقـدم صـناعة الســفن فضـآلعن, تقـدم الصـناعة االلمانيــة  بخاصــة بعـد .)257(كثيـرة مـن افريقيـا 
وراى بســمارك ,  هــاانهــم بحاجــة حقيقــة إلســواق جديــدة لتصــريف منتجات والتــي أظهــرت لأللمــان

ركـة االشـتراكية التـي ازمـة قلـة االجـور ممـا سـاعد علـى سـحق الح قلـل مـنان المستعمرات قد ت
 . )258(ادت لهجــرات متتاليــة لليــد العاملــة االلمانيــة الــى الخــارج هربــًا مــن كبــار مــالك االراضــي

وامام المشكالت االستعمارية وقف بسمارك موقف المعارض كالـذي وقفـه امـام مشـكلة حـوض 
ال نفوذهـا علـى الكونغو حينما تم توقيع اتفاق بين البرتغال و بريطانيا قضـي بـان تبسـط البرتغـ

معارضـته الـى الخارجيـة البريطانيـة حـول مـا  1884تمـوز7فارسل بسـمارك فـي , نهر الكونغو 
بــل اراد بســمارك , دافعــًا فرنســا كــذلك ضــدها و موجهــًا االنتقــاد لغالدســتون  المعاهــدةتضــمنته 

  . )259(عقد مؤتمر دولي لبحث مشكلة الكونغو
وليــًا لمناقشــة المشــكلة ولــيس اللمانيــا ويبــدو ان حــرص بســمارك الــى عقــد مــؤتمرًا د  

مصلحة فيها دليل بان الفكر االستعماري االلمـاني بـدأ بالتوسـع والتـدخل فـي شـؤون الـدول 

  .االستعمارية بعقلية بسماركية جديدة 

اعلنـت الحكومـة االلمانيـة باالتفـاق مـع بريطانيـا الحمايـة علـى اقلـيم غـرب  1884ففي عـام    
واعلـــن القنصــــل , ين نهـــر اورانـــج حتــــى خـــط عـــرض زنجبـــار جنوبـــًا جنـــوب افريقيـــا الممتـــد بـــ
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وحصــل االلمــان علــى جزيــرة زنجبــار , االلمــاني فــي تــونس الحمايــة علــى توغــو ثــم الكــاميرون 
ووضعت الحكومة االلمانية حمايتها على غينيـا وعلـى جـزر السـلويون وجـزر مارشـال و اعلـن 

للسياســة االلمانيــة  لــرئيسان الهــدف ا، 1885آيــار16بســمارك فــي خطابــه فــي الرايخشــتاغ فــي 
  . )260( هو جعل االمبراطورية  معتمدة على االكتفاء الذاتي في اقتصادها و المستعمرات

امـــا بخصـــوص مصـــالحه مـــع فرنســـا اســـتعماريًا فاالمبراطوريـــة الفرنســـية التـــي احتلــــت   
ونيـــة  وتلـــك وكـــان الســـبب لـــذلك  االحـــتالل  هـــو انـــه بعـــد الحـــروب النابلي 1830عـــامالجزائـــر 

الهــزائم المقيتــة ارادت ان ال تفقــد هيبتهــا الدوليــة وكــان الشــعب الفرنســي فــي حالــة قلــق داخلــي 
فكان تلك الخطوة الخطيرة وهي  احتالل الجزائر لتحويل انظار الشعب الى الى مـاوراء البحـر 
ا المتوســـط والــــى تلــــك الجهــــة  الخارجيـــة إليهــــام الشــــعب  بانهــــا قـــادرة علــــى ان تســــلك ســــلكوك

  . )261( امبراطوريًا ٌرغم الَنكسات
الــذي عقــد ، 1878 عــام تبلــورت فكــرة احــتالل فرنســا لتــونس فــي كــواليس مــؤتمر بــرلين  

فرنسا علـى  بريطانياشجعت كل من المانيا و  اذ, ) المسالة الشرقية(لوضع حد لمشكلة البلقان 
وقـد اكـد  موقف بريطاني،باذ ايد بسمارك احتالل فرنسا لتونس مؤيدًا , بسط نفوذها في تونس 

ذكـر فيـه ) الكونـت دي سـانت فـاليبي(مع سفير فرنسا في بـرلين  1879عامذلك في حديث له 
وٕانهـا ستفسـد اذا  ,.)262(" انني اعتقد ان االجاصة التونسية قد نضجت وان لكم ان تقطفوها"

العــام كثيــر مــن الساســة و الــراي  عــد ذلــكعــالوة علــى . )263(بقيــت علــى الشــجرة لمــدة اطــول
 اذ, )264(الفرنســي بــان مــا فعلــه بســمارك هــو منــاورة لتعكيــر صــفو العالقــات الفرنســية االيطاليــة

والنمســــا والمجـــر ضـــد فرنســـا ومطامعهـــا فــــي بريطانيابـــين ايطاليـــا و  1887عـــامكانـــت اتفاقيـــة 
بين المانيا وايطاليا والنمسـا ايضـًا   1882 عام طرابلس الغرب ثم اعقب ذلك بالتحالف الثالثي

  . )265( ضد تدابير فرنسا في تلك المنطقة
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فرنسـا الحـتالل تـونس هـو تـولي الحـزب الجمهـوري شجع بسمارك على تاييـده  ان الذي  
فــراى انــه , والــذي كــان اكثــر اعتــداًال امــام االلمــان مــن الملكــين  1877عــامفــي فرنســا  الحكــم

تـونس بصـفة خاصـة يجب تحويل نشاط الفرنسيين الى التوسع االسـتعماري بصـفة عامـة والـى 
  . )266(باحتالل مصر البريطانيينانه ارضى  عن فضالً , 

بزعامــة  :االتجــاه االول  ،ظهــر فــي فرنســا اتجاهــان متناقضــان بعــد حــرب الســبعين،    
امـا االتجـاه , جول فري الـذي ينـادي بضـرورة الفـتح سـواء فـي اوربـا او فـي غيرهـا مـن القـارات 

شاهد بالده وهي تجر اذيـال الهزيمـة فـي حـرب السـبعين بزعامة جورج كلمينصو الذي  :الثاني
  . )267( رأفوطن  نفسه على االخذ بالث

 لضـربلقد كان للمغرب بصفة عامة اهمية لـدى بسـمارك فـاراد االسـتفادة مـن المغـرب   
الجزائـر  ضـد  دعـمفرنسـا فـي الجزائـر و  سـرية عـنمعلومـات  وامكانية الحصول علـى, فرنسا 

األحــتالل  ذلـكأن  السـيما أي جعـل فرنسـا بمواجهــة الجزائـريين مـن جديــدفرنسـا لتشـتيت فرنســا 
مـع انـه لـم يتطلـع الن تكـون أللمانيـا , قد مكث علـى أرض الـبالد الَعربيـة  زمنـا لـيس بالقصـير

فلقـــد اراد , مـــوطئ قـــدم فـــي المغـــرب خشـــية ان تنشـــأ عـــداوات مـــع اســـبانيا و بريطانيـــا وفرنســـا 
عالقاتــه مــع الــدول االخــرى واســتغاللها بطريقــة  ودعــم ام المغــرب فــي  كســبســتخدابســمارك 

  . )268( تالئم مصالحه
كانت االمبراطورية الجديدة فـي االسـاس ظـاهرة ذات نزعـة وطنيـة يتـوق انصـارها الـى    

  .  )269( الهيبة الوطنية التي ادت الى تقسيم افريقيا لهذا السبب وليس اقتصاديًا فقط
بــة الوطنيــة البــد لهــا مــن دعــائم تقــوم عليهــا لتــنهض ، ان تلــك الهيومــن الجــدير بالــذكر

وهـــذا كلـــه محركـــه , االمـــم سياســـيًا وتســـتقل اراضـــيها وتكـــون لهـــا ُجـــدران الَمنعـــة امـــام االعـــداء 
االقتصــاد و الــذي يــدور بوقــود المــواد الخــام التــي انعشــت الثــورة الصــناعية فــي اوربــا وهــو مــا 

  . توفر في افريقيا
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  لشرقيةبسمارك والمسالة ا: ثالثاً 
علـــى اثـــر ضـــعف الدولـــة العثمانيـــة منـــذ  البلقـــان ظهـــرت مشـــكلة )البلقـــان الُملتِهـــب(    

وتجســدت بشــكل واضــح وخطيــر فــي القــرن التاســع عشــر نتيجــة , اواخــر القــرن الثــامن عشــر 
عوامــل متعــددة فــي مقــدمتها التنــافس الــذي وقــع بــين النمســا و روســيا و فرنســا القتســام امــالك 

 كــان الــذي التنـافس ذلــك, وصـفها القيصــر الروســي بالرجـل المــريض  حينمــا ,الدولـة العثمانيــة 
جزءًا من ظـاهرة الصـراع االسـتعماري بـين الـدول الكبـرى للحصـول علـى اكبـر قـدر ممكـن مـن 

امــا العامــل الثــاني فهــي الحركــات ، المســتعمرات فــي اســيا وافريقيــا خــالل القــرن التاســع عشــر 
والتـي تمثلـت علـى , ن للـتخلص مـن حكـم الدولـة العثمانيـة القومية التـي ظهـرت فـي بـالد البلقـا

 تلـكذلـك ان  فضال عن, شكل ثورات تنافست الدول االوربية على نصرتها تحت غطاء ديني 
لـم تكـن تـدين بمـذهب واحـد وهـذا مـا زاد المشـكلة تعقيـدًا وازدادت   -شعوب البلقان –الشعوب 

   . )270(حدة الصراع بداعي حماية المذاهب المختلفة
متنوعـــة فـــي امـــالك الدولـــة العثمانيـــة او حتـــى متباينـــة فيمـــا  تلـــك الـــدول مطـــامعكانـــت ل  

 الدولــة الواســعة فبريطانيــا ارادت تــامين طرقهــا الــى الشــرق االقصــى والهنــد  تلــكتعلــق بمصــير 
, كيـان الدولـة العثمانيـة   بقـاء على ترتبطاحريصة على مصالحها التي كانت  بريطانيا الن 

البحـر االسـود الـى الميـاه الدافئـة وفـي البحـر  مـنالقيصرية ارادت ان تجد لها منفذًا اما روسيا 
مـع رغبتهـا بـان يكـون , المتوسط باالستيالء على القسطنطينية ومضايق البوسفور و الـدردنيل 
ذرعت تــ فقــدامــا فرنســا , لهــا النفــوذ االكبــر فــي شــبه جزيــرة البلقــان لتؤســس دولــة ســالفية كبــرى 

  .  )271(الدولة العثمانية من النصارى الكاثوليك في بالد الشام  اها فيرعايحماية بحجة 
كانــت السياســة التوســعية الروســية منــذ القــرن الثــامن عشــر علــى اشــدها ضــد ممتلكــات   

 يَ موطـــرح مـــا ُســـ) 1739 – 1735(العثمانيـــة  -خاصـــة بعـــد الحـــرب الروســـيةبالدولـــة العليـــة 
لكـن الجـيش ,  الجيـوش الروسـية نحـو القسـطنطينية بان تزحـف ىبالمشروع الشرقي والذي قض
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الزحف وكـان الجانـب األخـر مـن هـذا المشـروع هـو  ذلكالعثماني استطاع صد الخطة وايقاف 
فـي وتم ايضا  توقيـع اتفاقيـة بـين النمسـا وروسـيا , إثارة الشعوب النصرانية خاصة في اليونان 

  . )272( ثابة افكار اولية لهذا التقسيمبم لكات الدولة العثمانية وكان لتقسيم ممت 1772عام
األمبراطــور الُمغــامر اتخــاذ حليــف  ذلــكبعـد مجيــئ نــابليون وقيــام الثــورة الفرنســية حـاول   

ضـد  الـذي وجـه التحـالف  ذلـك  فضـآلعنالتحـالف  لغـزو الهنـد  ذلكله وكانـت روسـيا هدفـه لـ
فعقـــد  , ثمانيـــة فـــي اوربـــا بريطانيـــا ومصـــالحها لكنـــه ارتـــبط بمشـــروع تقســـيم ممتلكـــات الدولـــة الع

و ال تـدخلها الدولـة للنمسـا  القاضـي بتخلـي روسـيا عـن واليتـي الـدانوب  تلسـتبونابرت صـلح 
العلية دون صلح مع روسيا واال ستقوم فرنسا و روسيا باحتالل الممتلكـات العثمانيـة فـي اوربـا 

  . )273(نبولطباستثناء روميليا و اس
ـــم يكـــن التنـــافس االوربـــي وحـــده دا   فعـــا لهيجـــان شـــعوب المنطقـــة لتثـــور طالبـــة الـــدعم  ل

مـن االعـوام فلقـد ثـار الصـرب فـي بلغـراد خـالل , همـًا ملدافع القومي دورًا ل كان بل, الخارجي 
اضــطر العثمــانيون العطــاء صــربيا اســتقالال ذاتيــًا  1830عــاموفــي ,  1812 الــى عــام 1804

بيون كفاحهم حتى جالء االتـراك عـنهم ثم تابع الصر , على ان تدفع الجزية للسلطان العثماني 
 التـــي  1832-1821او ماعرفـــت بحـــرب االســـتقالل اليونانيـــة  امـــا ثـــورة اليونـــان,  1867عـــام

فرنســي فضـآلعن دول اوربيــة اخــرى  -بريطـاني  -ضــد الدولـة العثمانيــة وبـدعم روســي  قامـت
بموقفهـــا فيهـــا  انببيـــ قـــدمت روســـيا مـــذكرة للـــدول االوربيـــة تطالـــببعـــد ان   .)274( لهـــا ةمناصـــر 

لتصــبح فرنســا داعيــة  تــأزم الموقــف  بعــد ســنوات, ومــدى تقبلهــا لفكــرة تقســيم الدولــة العثمانيــة 
اخرى لتقسيم الدولة العثمانية مدفوعة من قبل روسيا حتى انه قد جصـل تقـارب فعلـي وحقيقـي 

 مهـددة خاصة بعد ان احتل الروس ادرنة واصبحت العاصـمة العثمانيـةب, بين روسيا و فرنسا 
لقــد كانــت ثــورة المــورة اليونانيــة و التــي شــملت اجــزاء كبيــرة مــن الــبالد دافعــًا للســلطان . )275(
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الَتمــرد والثــوران  ذلــكإلخمــاد   1825عــامالعثمــاني لالســتعانة بــوالي مصــر محمــد علــي انــذاك 
   ).276(اليوناني ونزلت قوات ابراهيم باشا في المورة 

النصــر للباشــا بصــيغة جديــدة وغريبــة مــن الســلطان  ذلــكجــاءت الطلبــات األوربيــة عقــب     
فتقدمت القـوات االوربيـة الـى , طالبوه بمنح اليونان استقالًال ذاتيًا فرفض السلطان  اذالعثماني 

ـــة و المصـــرية  ـــارين(منـــاطق الصـــدام العســـكري  وخاضـــت ضـــد القـــوات العثماني ـــة ناف  )معرك
Battle of Navarino  ،.�1827��� !���م�	العثمــاني والمصــري مــن جهــة  0+���0 ا$���`"

والتــي ُمــنح  1832بمعاهــدة لنــدن  انتهــت،وبريطانيــا وفرنســا وروســيا مــن جهــة اخــرى،  التــي 
لقــد راى محمــد علــي باشــا ان الــدول االوربيــة ســاعية وعازمــة  .)277(فيهــا اليونــان اســتقالًال ذاتيــاً 

فأرتــأى محمــد , .)278(لالنتصــار لليونــان فــي هــذه الحــرب وان البــاب العــالي ينظــر منــه الكثيــر
, مـا اضـعف الدولـة العثمانيـة وقلـب ميـزان القـوى وهـو , علي الصراع مـع البـاب العـالي نفسـه 

ولكــن روســيا لــم ,  م1840وانتهــى الصــراع بــين الدولــة العثمانيــة ومحمــد علــي بمعاهــدة لنــدن 
ـــار حـــرب القـــرم فيمـــا بعـــد  ـــة واضـــرمت ن ـــت اثـــارة الفتن فيهـــا  والتـــي اعلـــن, تلتـــزم بـــذلك  وحاول

  .)279( السلطان العثماني الجهاد المقدس ضد الروس
ان ســبب  .)280(..."الجــيش المصــري فــي الحــرب الروســية"فــي كتابــه عمــر طوســون يقــول    

ـــذرعًا  تحـــركهـــو _ أي  حـــرب القـــرم _ الحـــرب  تلـــك  القيصـــر نيقـــوال االول نحـــو االســـتانة مت
التــي ســاندت فيهــا بريطانيــا و فرنســا و  .)281(بشــجار بــين الرهبــان الــذين يعتبــرهم تحــت حمايتــه

والتي كلفت السلطان العثماني الكثيـر ودفعتـه  1856الدولة العلية التي انتهت بمعاهدة باريس 
الـــى خطـــر حقيقـــي بعـــد ان تفـــادى خطـــر الوصـــاية الروســـية لكنـــه واجـــه خطـــرا اكبـــر  حملتـــه 

  . )282(  المعاهدة في طياتها اال وهو أوربا المؤتلفة
ان بروســيا اســتمالت روســيا اليهــا  "المســالة الشــرقية"كامــل فــي كتابــة وذكــر مصــطفى   

واحــدثت بروســيا بــين , ووجــدت  روســيا  فــي نفســها كراهيــة شــديدة للنمســا بســبب حــرب القــرم 
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وحـرب  1866النمسا وحكومات االتحاد االلماني شـقاقًا جـاء فيمـا بعـد بنتـائج بـاهرة فـي حربـي 
  . )283(وقيام الرايخ االلماني 1870
كمــــا اســــلفنا فــــي مســــتهل هــــذه الدراســــة ان بروســــيا حافظــــت علــــى حيادهــــا فــــي اغلــــب   

ولـم يغـامر بسـمارك , الصراعات التي حدثت بين الـدول االوربيـة بشـكل عـام والدولـة العثمانيـة 
بــل انــه حــاول فــرض دبلوماســيتة عليهــا عنــدما كــان , فــي التضــحية بحليفتــه روســيا القيصــرية 

, ة بتقــديم المشــورة بقبــول معاهــدة بــاريس التــي انهــت حــرب القــرم ســفيرًا فــي العاصــمة الروســي
فضآل عـن , لتدخل القارة االوربية بدوامة صراعات جديدة تمثلت بالحروب االيطالية في اوربا 

خســـــارة النمســـــا فـــــي ســــــادوا واصـــــطدام بروســـــيا وااللمـــــان بفرنســــــا وحصـــــار بـــــاريس وانهيــــــار 
ود امبراطوريتــان قويتــان هــي االلمانيــة والنمســا االمبراطوريــة الفرنســية لتظهــر علــى حيــز الوجــ

والمجــر لتصــبح روســـيا علــى المحـــك مــع هـــاتين االمبراطــوريتين مـــع تزايــد الـــنفس القــومي فـــي 
  . البلقان لتستعر المسالة الشرقية من جديد 

فخـــط , لـــم تجـــدي االصـــالحات العثمانيـــة نفعـــًا للحـــد مـــن انفجـــار الصـــراع فـــي البلقـــان  
الـذي فـتح عهـدا جديـدًا مـن االصـالح واعلـن فيـه عـن  1839علـن فـي شـريف جولخانـة الـذي ا

  . )284(المساواة بين المسلمين وغيرهم امام القانون
لـــدفع عجلـــة الثـــورة ضـــد  مهمـــاً  اثـــرانمـــو الـــوعي القـــومي بـــين شـــعوب البلقـــان للقـــد كـــان   

و الصـربية وهكذا انشأت في البلقان تيـارات ذات طـابع قـومي كالجامعـة السـالفية , العثمانيين 
وهــذا ايضــًا لــم يكــن خطــرًا علــى العثمــانيين انفســهم فقــط فقيــام , والتــي حملــة افكــارًا قوميــة عــدة 

تكتــل ســالفي هــدد كيــان امبراطوريــة النمســا والمجــر التــي يتكــون جســدها المجتمعــي مــن عــدة 
ا اما روسيا فوجدت في التقرب مـن شـعوب البلقـان واثارتهـا ضـد العثمـانيين خـادم لهـ, قوميات 

  . )285( ولمصلحتها بمناصرة الحركات الثورية
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و الهرســك ثــم أنتقلــت ســنة فــي البو  1875عــامبــدأت الثــورة بحركــة عصــيان كبــرى فــي    
فاعلنـــت علـــى اثـــر ذلـــك صـــربيا , فقمعـــت بشـــدة مـــن قبـــل العثمـــانيين  1876عـــامالـــى الُبلغـــار 

ًا بـادئ االمـر فـارادت ان وقفت النمسا والمجر موقفـًا حـذر . )286(الحرب على الدولة العثمانية
ــــــــ ــــــــة ول ــــــــق اســــــــتراتيجيتها البلقاني ــــــــر خارجيتهــــــــا ذلكٌتحــــــــل األزمــــــــة وف  الكونــــــــت" حــــــــاول وزي

اما روسيا فأرادت ان تحل االزمـة وفـق , ابقاء االمور في يديه  Count Andrssy"اندراسي
ُعصـــبة ف تضـــع مصـــالحها لكـــن بتوافـــق مـــع النمســـا والمانيـــا  وهـــذا مـــا يريـــده بســـمارك كـــي ال

فحــاول الســفراء االوروبيــون اقنــاع , بــاطرة الــثالث نتيجــة التصــادم بــين الحلفــاء فــي البلقــان اال
وفعـــًال اصـــدر الســـلطان , البـــاب العـــالي بـــإجراء سلســـلة مـــن االصـــالحات  والعفـــو عـــن الثـــوا ر

مرســــــوم اصــــــالحات لكنـــــه  مــــــع اصــــــداره اســــــتمرت الثــــــورة ،  عبــــــد العزيــــــز االولالعثمـــــاني 
  ).287(واالضطرابات

) بمـذكرة اندراسـي(ءت الُمبادرة النمساوية  لحل االزمـة سـلميًا و طرحـت مـا يعـرف جا   
والتي ٌعرضت على العواصم االوربية وقبل كل بنودها السلطان العثماني والتي قضـت بـاجراء 

 القـــاءأمــا علـــى أرض البلقــان الملتهبـــة اســتمر الثـــوار  بــالثورة و رفضـــوا ,  اصــالحات واســـعة 
نتقــال الثــورة الــى مختلــف المنــاطق البلقانيــة ولحــدوث تطــورات حقيقيــة وتحــت ضــغط ا, الســالح

داخل الدولة العلية انتهت بـانقالب مـدحت باشـا وعـزل السـلطان عبـد العزيـز كـان التشـاور فـي 
  . )288( برلين بين دول عصبة االباطرة للتشاور في المسالة البلقانية

كرة بــرلين التــي حملــت ٌجملــة بعــد االجتمــاع فــي أرض السياســة البســماركية ظهــرت مــذ  
انهـا خرجـت  السـيماالُمذكرة رفضت من قبل بريطانيا  تلكغير ان ,من الدعوات اهمها الهدنة 

وكـان سـبب الـرفض األنجليــزي , فعـادت لحيويتهـا فــي المسـالة الشـرقية , مـن عزلتهـا السياسـية 
اورتها فوصــلت المــذكرة خاضــت فــي مســالة امــالك الدولــة العثمانيــة دون مشــ تلــكلهــا هــو ان 

امـا , وافشل اندراسي تقاربًا روسـيًا بريطانيـًا بحنكتـه السياسـية , مذكرة برلين الى طريق مسدود 
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علـــى االرض البلقانيـــة لقـــد دخلـــت كـــل مـــن الجبـــل االســـود وصـــربيا فـــي الحـــرب مباشـــرة  ضـــد 
ـــة  ـــة فـــي الســـابق بتقـــديم المعون ـــك.للبوســـنين العثمـــانيين بعـــد ان كانـــت مكتفي فـــع التطـــور  د ذل

فيما اذا خسر الصرب والجبل االسـود الحـرب يجـب , بالروس والنمساويين للتقارب من جديد  
حرمــان العثمــانيين مــن االنتصــار وبالفعــل تلقــى الصــرب ضــربات موجعــة وخســائر فادحــة ممــا 

سـنة طرح فكرة تقسيم الممتلكات العثمانية مرة اخرى من خـالل اقتـراح روسـي للنمسـا بضـم البو 
  . )289( ل ضم بلغاريا للروسوالهرسك مقاب

وعنــد مجــيء الســلطان عبــد الحميــد الثــاني للحكــم بعــد ان اصــيب اخــوه مــراد الخــامس   
, وامام االندحار الصربي اعلنت الدول االوربية انهـا مضـطرة للمـؤازرة , بخلل في عقله وُعزل 

ُاعلـن بـاطالق مع ممثلوها في االستانة وفي الوقت نفسه وعلى الجانب السياسي العثماني تفاج
المدفعية عن صـدور الدسـتور الجديـد للدولـة العثمانيـة والـذي سيضـمن للرعايـا النصـارى حقهـم 

  . )290(حتى في التمثيل السياسي
بــرلين و بــاريس و لنــدن و  الســفير الروســي فــي األســتانة زار اغنــاتيف 1877فــي عــام 

ين العثمــانيين والــروس وهكــذا فينــا واكــد بســمارك لــه حيــاد المانيــا طالمــا ظــل النــزاع محصــورًا بــ
ــــــة  ــــــل االســــــود والغــــــاء حال ــــــد الســــــالم مــــــع الجب ــــــة لعق ــــــة العثماني ــــــدن الدول دعــــــا بروتوكــــــول لن

  . )291(االستنفار
غيــر ان كــل الجهــود الدبلوماســية لــم تكــن لتبعــد شــبح الحــرب فاالســتعداد الروســي لهــا 

نضـــمت اليهـــا وا 1877نيســـان24فاعلنـــت روســـيا الحـــرب ضـــد الدولـــة العثمانيـــة فـــي , واضـــح 
بــدون اي تــدخل اوربــي لصــالح  1878عــامرومانيــا و صــربيا والجبــل االســود واســتمرت حتــى 

, واحتل الروس اراضي كثيـرة وباتـت االنتصـارات تهـدد العاصـمة العثمانيـة نفسـها , العثمانيين 
فوصــــلت قطــــع االســــطول البريطــــاني لمضــــيق البوســــفور والــــدردنيل لتفــــرض  الضــــغط  علــــى 
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 3فـي      سان ستيفانوعقد اتفاقية  على القيصر الروسي وافق اذء بنتيجة الروس والذي جا
  . )292(  1878آذار

اعلنت المانيا الحياد لكن بسـمارك الـذي ادرك خطـورة الجامعـة السـالفية علـى اسـتقالل 
اعلـــن ان بـــالده لـــن تقـــف مكتوفـــة االيـــدي اذا مـــا تعـــرض اســـتقالل النمســـا , النمســـا و المجـــر 
كمــا حــدث فــي  حــرب  شــاملةولــم يرغــب بســمارك ان تتــورط الــدول بحــرب  ,والمجــر للخطــر 

ومـن هنـا اقتـرح تقسـيم , القرم  قبل عقود قريبة وبالتالي سيؤدي ذلـك الـى قيـام تحالفـات جديـدة 
  . )293(امالك الدولة العثمانية بين الدول الكبرى وهذا ما اثار حفيظة االنكليز

مــا  ذلــكبلغاريــا الكبــرى كمحميــة روســية و  معاهــدة ســان اســتيفانولقــد انشــات بموجــب   
فلقــد كــان , اثــار امتعــاض النمســا التــي اعتبــرت هــذا العمــل نقضــًا لمعاهــدات االبــاطرة الــثالث 

 يمكـــن الوربـــا وصــول روســـيا عبـــر بلغاريـــا الــى بحـــر ايجـــة و البحـــر المتوســط لـــه ارتـــدادات ال
ر للـدول االوربيــة فـي بــرلين لـذا دعــا بسـمارك الـى مــؤتم, تحملهــا  وخاصـة بريطانيـا قــدرة علـى 

  . )294( وتم تعديل معاهدة سان استيفانو فيه 1878حزيران13في 
كــــان بســــمارك يترأســــه وحضــــرت فيــــه نخــــب سياســــية و ممثلــــون  المــــؤتمرعنــــدما عقــــد   

كثيرون من الدول واقيمت المبحاثات لعدة اسـابيع اسـتطاع بسـمارك فيهـا بدبلوماسـيته التوصـل 
ومـنح , ا عن كثير من مطالبها مما جعلها تخرج حانقة علـى بسـمارك التفاق تنازلت فيه روسي

وتـــم تقلـــيص , المــؤتمر صـــربيا اســـتقالًال والجبـــل االســـود و رومانيــا و بلغاريـــا اســـتقالال داخليـــا 
لقد فهم بسـمارك انـه لـن , مساحة بلغاريا الى ثلث المساحة التي حددتها معاهدة سان ستيفانو 

ســـين روســـيا و النمســـا مـــدة طويلـــة ومـــن وجهـــة نظـــره ان النمســـا يســـتطيع الحفـــاظ علـــى المتناف
  .)295( والمجر هي ما يمكن االعتماد عليه ال روسيا المتقلبة

المشــكلة بــل اســتمرت حتــى بعــد تــولي الســلطان  بنتــائج مريضــة لحــلالمــؤتمر  لــم يخــرج  
تــونس و  خاصــة بعــد المــؤتمر االســتعماري فــي المانيــا و اســتقطاعبعبــد الحميــد الثــاني الحكــم 
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فبــدأت النمســا باثــارة دول البلقــان باســم القوميــات النهــا كانــت علــى اخــتالف مــذهبي , مصــر 
معهم فهـي كاثوليكيـة وهـم ارثـدوكس و تفاعلـت هـذه القـوى مـع االرمـن فـي االناضـول وظهـرت 

تلك المشكلة التي ظلت مليئة باالختالف والتناقض في االخبـار , ما يسمى بالمشكلة االرمنية 
وذكــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مذكراتــه انــه مــن المضــحك ان نهــتم , ايــات التاريخيــة والرو 

  . )296( بتعذيب االرمن فلقد تقلد االرمن في جميع العهود اعلى المناصب
أحتــوت  ايضــًا معاهــدة ســان اســتيفانو بنــدًا كــامًال بادخــال االصــالحات فــي المقاطعــات 

وقــد , المعاهــدة وقعــت فــي قصــر ريفــي لثــري ارمنــي  التــي يقطنهــا االرمــن ومــن المفارقــات ان
  .)297(المعاهدة المشكلة االرمنية من جديد الى الحيز العلني الدولي  تلكاخرجت 

  بسمارك والسياسة الداخلية: رابعاً 
ـــين حكومـــات أصـــعب القضـــايا  الشـــائكة التـــي واجهـــت بســـم مـــن   ارك هـــي العالقـــات ب
سياسـتها علـى الحكومـة  بروسيا هل ستفرض والسؤال؟ , االلمانية والحكومة االتحادية الواليات

النــزاع  ذلـكلـذا و للخـروج  مـن  ! ؟.. ومـاذا عـن مواقـف بـاقي حكومـات الواليـات ! االتحاديـة؟
, المرتقب الغى بسمارك اتحاد وظيفة مستشار االمبراطورية مع وظيفـة رئـيس الـوزراء لبروسـيا 

علــى ) مكاتــب االمبراطوريــة(رســميًا بـــ يتيــة وســمقــام بســمارك بانشــاء الــوزارات االمبراطور  كمــا
وفكـــر بســـمارك فـــي امكانيـــة انشـــاء مجلـــس وزراء , راســـها امنـــاء الدولـــة يرتبطـــون مباشـــرة بـــه 

  . )298(لكنه عدل عن فكرته خشية قيام نظام برلماني ال يريده باي ثمن,  للرايخ
ت بعيـدة لتصـريف ايجـاد مسـتعمرا عن طريقحاول بسمارك النهوض بالتجارة االلمانية   

خاصة بعد تطور صناعة السفن االلمانية وباتت البحرية االلمانيـة بارعـة علـى كافـة   بمنتجاتها 
قتراحــــاتهم التقــــدم  طلبــــاً وجــــه بســــمارك الــــى جمعيــــات التجــــار  1883عــــاموفــــي , المســــتويات 
شـــكايات التجــــار االلمــــان فــــي كتابــــًا بجمــــع  1884عــــامالتجــــارة االلمانيــــة واصـــدرت إلصـــالح 

  . )299(فريقياا
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الهدف االساسي من السياسة االلمانية هو تسـخير الـرايخ فـي خدمـة االقتصـاد  يبدو ان  
توحيــــد  عمــــل علــــىف, الغــــرض  لكالــــوطني وهكــــذا بــــذلت الجهــــود و التشــــريعات فــــي الــــبالد لــــذ

الوحـــدة النقديـــة لإلمبراطوريـــة، بإنشـــائه عملـــة المـــارك او  وازن و توحيـــد العملـــة المكاييـــل و اال
محـل كافـة القطـع النقديـة القديمـة المتداولـة  1876ي حلت في أول كـانون الثـاني مـن العـام الت

، والتـــي اســـتفادت عـــالوة علـــى ذلـــك مـــن تغطيـــة معـــدن )ثـــاليرس، فلـــورينز، غروشـــينز(آنـــذاك 
مليـارات فرنـك، التـي كانـت دينـا علـى  5الذهب الذي وفرته تعويضات الحرب، والمقـدرة بمبلـغ 

وخـــاض بســـمارك فـــي حـــوار و نقـــاش الهـــب القـــرار موازنـــة , .1871لعـــام فرنســـا بعـــد هزيمـــة ا
  . )300( عامة

اصبحت المانيا قائدة العالم ورائدة في كثير من الميادين الجديدة في االنتـاج و التجـارة   
او االصــــباغ وعــــدد اكبــــر مــــن المنتجــــات ) زجــــاج العدســــات(و الصــــناعة كصــــناعة الزجــــاج 
  . )301( الصناعية المستحدثةالكيمياوية وكثير من العمليات 

أدى   ذلـكزيادة انتاج الفحم و الفوالذ وانتشار االنتاج الميكـانيكي والنقـل كـل  فضآل عن  
  .)302(في الثروة  كبيرلتراكم 

, الحركـــة االشـــتراكية وانشـــأ برنامجـــًا لالصـــالح االجتمـــاعي لـــدعم  لقـــد كـــافح بســـمارك   
امين الشـيخوخة وتحديـد عمـل النسـاء وتحديـد فصدرت قوانين لرعاية المرضى والمحتـاجين و تـ

  . )303(ل ساعات العم
, زيــادة الرســوم الجمركيــة  1879اصــالح ماليــة الــرايخ و قــرر عــام  الــىبســمارك  ســعى  

امــــا عســــكريًا اســــتطاع  .)304(الرســــوم تـــدفع فــــي صــــندوق حكومــــة االمبراطوريـــة تلــــكوحصـــيلة 
ن اي مناقشـة فـي المجلـس النيـابي لمـدة اسـتثناء الميزانيـة العسـكرية مـ 1874بسمارك في عام 

الُكتلـة  واضـحتوعندما انتشر التصنيع في المانيا زاد عـدد النـواب الـديمقراطيين , سبعة اعوام 
فلـم يسـتطع بسـمارك , الجديدة وكانهـا رمـز للنضـال الدسـتوري ضـد التـاج وانصـاره المحـافظين 
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طاع االبقــاء علــى قــدر واســع مــن بعــدها ان يبعــد الجــيش عــن المناقشــات النيابيــة اال انــه اســت
  . )305(تطوير الجيش على مستوى االسلحة والترسانة البحرية فضآل عن, االستقالل العسكري 

وان كانــت المانيــا قــد ،  البحريــة الملكيــة البريطانيــةوتوســعت لتنــافس البحريــة االلمانيــة تطــورت 
المبراطــور االلمــاني مــات ا 1888فــي عــام ف  .ُولــدت ٌمطوقــة علــى حســب قــول احــد المــؤرخين

ولـيم االول تاركـًا العــرش البنـه فردريـك الثالــث والـذي كـان يعــاني مـن المـرض فحــل محلـه ابنــه 
ـــًا  ـــة المتـــرددة والحـــذرة والـــذي كـــان مؤمن الثـــاني الـــذي كـــان معارضـــًا لسياســـة بســـمارك الخارجي

ـــيم الثـــاني حـــول 1890وفـــي عـــام , بالتوســـع  حـــدث اول خـــالف بـــين بســـمارك واالمبراطـــور ول
الداخليـــة ثـــم بـــدأ الخـــالف يشـــتد ممتـــدًا لالمـــور الخارجيـــة خاصـــة فيمـــا يخـــص  االمـــوربعـــض 

  . )306(العالقة مع روسيا
 عارضـــةلم حثـــهن مـــوممـــا زاد االمـــر والخـــالف شـــدة هـــو انـــه كـــان فـــي حاشـــية الملـــك م  

  ).307(بسمارك مثل رئيس اركان الحرب فالدرسي الذي كان يتطلع لمنصب المستشار
: قـائالً ، وبعد هزيمة انتخابية كتب بسمارك للملك الشاب غيـوم الثـاني 1890وفي عام   

بسبب إخالصي لخدمة البيت الملكي ولجاللتكم، وبعد التعود الطويل على وضع اعتقـدت انـه 
دائـــم، يصـــعب علـــي التخلـــي عـــن عالقـــاتي المعتـــادة مـــع جاللـــتكم ومـــع السياســـة فـــي بروســـيا 

ضـــميري لنوايـــاكم التـــي ينبغـــي علـــى تحقيقهـــا إذا  واإلمبراطوريـــة، ولكـــن بعـــد أن قمـــت بـــتفحص
بقيت في الخدمة، فإنني التمس من جاللتكم التفضـل بقبـول اسـتقالتي مـن منصـب المستشـارية 
في الرايخ ومن رئاسة وزراء ووزير خارجية بروسيا وان توافقـوا لـي علـى راتبـي التقاعـدي الـذي 

عامًا،ليخلفـه  75،عـن عمـر نـاهز 1890آذار 20قدم بسمارك استقالته فـي  .يمنحه لي القانون
.  1894  - 1890لالعـــوام Count Leo von Caprivi" الكونـــت ليـــو فـــون كـــابريفي"

وبــدأ , ورفــض بســمارك منصــبًا شــرفيًا وفضــل البقــاء وحيــدًا فــي ظــل خلوتــه حتــى ايامــه االخيــرة
مــن وفــاة  ثــم انتقــل بعــد شــهر) حاليــا فــي بولنــدا(فتــرة تقاعــده الهادئــة فــي ضــيعته فــي فارتســين
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،الى فريدريشسروهه بالقرب مـن هـامبورغ، ليـدون مذكراتـه وخـواطره 1894شباط 27زوجته في 
  ) .308" (افكار و ذكريات"السياسية تحت عنوان 

مصــلحة «تــوفي اوتــو فــان بســمارك، وكانــت آخــر كلمــة تلفــظ بهــا هــي  1898فــي عــام 
   .الكبيروبعد ذلك الخالف  ، الدولة التي لم يخدمها احد مثله»الدولة
عليـــه يمكــــن القــــول ان بســــمارك بغطرســــته وقوتـــه اجبــــر علــــى اســــتقالته،التي شــــجب فيهــــا     

سياسة الملك وتدخله فـي السياسـة الداخليـة والخارجيـة ، ولـم تنشـر تلـك االسـتقالة اال بعـد وفـاة 
  . بسمارك، وهكذا كان بسمارك ضحية المبراطور هو من صنع امبراطوريته بنفسه

السياسة االلمانية وفقدان الحلفاء و ظهور تقارب روسي  في كبير تغييرلادت استقالته   
س المؤسســة السياســية أعملــه علــى ر  مــدةفرنســي وهــو مــا كــان بســمارك يمنعــه بحنكتــه طــوال 

فـــي منزلـــه بـــالقرب مـــن مدينـــة  1898تمـــوز  30تـــوفي المستشـــار الحديـــدي فـــي. )309(االلمانيـــة
ونقــــش   Friedrichsruh فــــي فريدرشــــروهة  ودفــــن بســــماركعامــــًا  83هــــامبورغ بعمــــر ال 

  .)310("الخادم االلماني المخلص للقيصر وليم االول"على ضريحه 
ــخ قويــة شخصــية ذو ال شــك فــي أن بســمارك كــان     خالل ثمــان وعشــرين مفاهيمــه فــذة، رس،

 دولة بنجاح، قواعد مهمة في السياسة والعالقات الدولية شكلت ميـراث الـدولللسنة من إدارته 
فقـــد أشـــعل الحـــروب ودبـــر المـــؤامرات وأقـــام التحالفـــات وأبـــرم . األوربيـــة والغربيـــة بصـــفة عامـــة

المعاهــدات وآمــن بــالقوة باعتبارهــا أساســًا فــي العالقــات الدوليــة وآمــن بسياســة الخــداع والمنــاورة 
بعيدًا عـن اعتبـارات الحـق واألخـالق، إال أنـه آمـن فـي الوقـت نفسـه بفـن الممكـن فلـم يسـع إلـى 

سيطرة على أوربا ولكـن إلـى تحقيـق التـوازن بـين القـوى الكبـرى واللعـب علـى التناقضـات فيمـا ال
  .بينها بمهارة فائقة بما يحقق في نهاية األمر مصالح اإلمبراطورية األلمانية
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  :هوامش الفصل الرابع
  .22المصدر السابق،ص جاوان حسين،.237
االســكندرية،المكتبة  حتــى الحــرب العالميــة االولــى، اصـرالتــاريخ االوربــي الحــديث والمع جـالل يحيــى،.238

  .470-469،ص2ت،ج.الجامعة،د
  .114-113عبوش،المصدر السابق،ص.239
فـي مدينـة ليفربول،تـولى رئاسـة الـوزراء 1809تشرين الثـاني 29سياسي بريطاني ،ولد يوم :غالدستون.240

مات،كان قائدًا علمانيا بارزًا وزعيمًا لحزب اربع مرات وهو الوحيد من  بين رؤساء بريطانيا ترأس اربع حكو 
  :للتفاصيل ينظر.1898آيار  19االحرار،توفي يوم 

John morley,the life of William Ewart Gladston,british, cambridge university 

press,2011,vol.1,p.7. .  
  .112-111الدليمي،المصدر السابق،ص.241
  .76،ص2ر السابق،ج، المصد...حاطوم،تاريخ اوربا.242
  .112الدليمي،المصدرالسابق،ص.243
محمـــد محمـــد صـــالح وآخرون،الـــدول الكبـــرى بـــين الحـــربين العـــالميتين، وزارة التعلـــيم العـــالي ،جامعـــة .244

  .13،ص1980الموصل،
  .14المصدر نفسه،ص.245
التعليم العالي وزارة بغداد ، ،)1945-1914(عبد الوهاب عباس القيسي وآخرون،تاريخ العالم الحديث.246

  .9،ص1983،
  .299،المصدر السابق،ص...االدهمي، تاريخ اوربا.247
  .116الدليمي،المصدر السابق،ص.248
  .120عبوش، المصدر السابق،ص .249
، اطروحــة )1912-1911(الليبيــة -ســامي هاشــم خيالــة،موقف الــدول االوربيــة مــن الحــرب االيطاليــة.250

  .44،ص2011دكتوراة ، جامعة سانشي، 
  .214عمر، المصدر السابق،ص.251
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  .16صالح ، المصدر السابق،ص.252
  .231المصدر نفسه ،ص.253
  .84جالل يحيى، المصدر السابق،ص.254
  .300،الصدر السابق،ص...االدهمي، تاريخ اوربا.255
  .122عبوش، المصدر السابق، ص.256
  .231،ص1965نشر،زاهررياض،استعمار افريقيا،القاهرة،الدار القومية للطباعة وال.257
ــــــــــــرزاق وشــــــــــــوقي الجمل،دراســــــــــــات فــــــــــــي تــــــــــــاريخ غــــــــــــرب افريقيــــــــــــا الحــــــــــــديث .258 عيــــــــــــد اهللا عبــــــــــــد ال

  .52-49،ص1998والمعاصر،القاهرة،
  .122-121عبوش،المصدر السابق،ص.259
-1850محمــــد علــــي وعلي،جهــــاد الممالــــك االســــالمية فــــي غــــرب افريقيــــا ضــــد االستعمارالفرنســــي،.260

  .60،ص1988،دار المريخ،1914
علـــــــــــي المحجـــــــــــوبي، مايجـــــــــــب ان يعـــــــــــرف عـــــــــــن انتصـــــــــــار الحمايـــــــــــة الفرنســـــــــــية لتونس،ســـــــــــراس .261

  .30،ص1986م،.للنشر،د
  .93،ص1984عبد الكريم غريابيه،تاريخ العرب الحديث، بيروت، االهلية للنشر،.262
  .36علي المحجوبي، المصدر السابق،ص.263
  .366،ص1971لوتسكي ، تاريخ االقطار العربية،موسكو ،دار التقدم ،.264
عزيز عبد اهللا مضمون،سياسة بسمارك الدبلوماسية والتنافس االلمـاني تجـاه المسـتعمرات فـي افريقيـا، .265

  .22،ص2011اطروحة دكتوراة غير منشورة،جامعة سانت كلفنتس، كلية العلوم السياسية،
  .326-325السكي،المصدر السابق،ص.266
ــــا مــــن ازمــــة ا.267 ــــر 1911غــــاديرأنــــاس حمــــزة مهــــدي،موقف الماني ،دراســــة وثائقية،رســــالة ماجســــتير غي

  .18-12،ص2003منشورة،جامعة بابل،كلية التربية،
  .44،ص7،ج1990ادوادربواهنس،تاريخ افريقيا العام،بيروت،اليونسكو،.أ.268
  .263،المصدر السابق،ص...االدهمي ، تاريخ اوربا.269
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مي،الرياض،مكتبة اســــــــــــــــــماعيل احمــــــــــــــــــد ياغي،الدولــــــــــــــــــة العثمانيــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــارخ االســــــــــــــــــال.270
  .141،ص1996العبيكيان،

ـــــــــــروؤف ســـــــــــنو،العالقات الروســـــــــــية .271 ـــــــــــة تـــــــــــاريخ العـــــــــــرب 1878العثمانيـــــــــــة –عبـــــــــــد ال ،بيروت،مجل
  .3،ص75،العدد 1985والعالم،

  .6المصدرنفسه،ص.272
  .263،المصدر السابق،ص... االدهمي،تاريخ اوربا .273
  .9عبد الروؤف سنو ،المصدرالسابق،ص.274
  .271،المصدر السابق،ص... ،تاريخ اوربا االدهمي .275
276  

،القــاهرة ،مكتبــة 1923-1299محمــود عبــد الشاذلي،المســألة الشرقية،دراســة وثائقيــة عــن الخالفــة العثمانيــة.
  .134،ص1989وهبة،
277.Anthony Bruce &William cogar,Encyclopedia of Naval 

history,London,2014,p.264.  

?،=� رL�ل .278IA -	�د�،�g!-/	ا ����? و���L و+��ء ( -/�  .135ت،ص.م،د.ا	��<� 

  .135ا	��ذ	? ،ا	�-ر ا	,�+�،ص .279

������ ط"������"ن،ا	d�Y ا	�������ي �����A? ا	/������ب ا	�و�������� ا	:�و������A +/������ب ا	������7م .280()1853-

1855(،?	"+-� ��3G�  .45،ص1986،ا	7�ھ�ة،

- ا	,��)?،+�.281Xا �L��،����g:	ا �	-و	ا C!�3ان،��ر���  .139،ص�1993وت،دار ا	�G2 ،رو+��

��،ا	,�	� ا	����S،د.282�= 
2`��  .2011v�93م، �[�,� ھ�-اوي،.

283.���,G	����2 ا	���7ن  -ر       ا	ت وار+:������ت ا�������W8W ?��A ����	-و	ا ���I��S8(و ������g:	اط"ر!��� ا���،ا$
-ا+�اھ�V، د19/�� ا�"رL��،.،�A�7g�	 
��; ا$)Y  .110،ص1999م،ا	

  .5-4ر ا	,�+�، ص\	�-��"، ا.284

�� د)"ة ا	/�،ا	:-د .285Y�،?T�  .80)�- ا	/� +��;، ا	,i	� ا	����S �8ل ا	�+@ ا$��� �0 ا	�7ن ا	

  .8-��7"،ا	�-را	,�+�،.286

  .8ا	�-ر �2,�،ص.287

  .12-11ا	�-ر �2,�،ص. 288

  .136ا	��ذ	? ،ا	�-ر ا	,�+�،ص.289

  .287,�+�،ص،ا	�-ر ا	... ا$دھ?،��ر!C اور+�.290

  .��16"، ا	�-ر ا	,�+�،ص.291
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292. ������3
 8�Aد!X ����=$0 +`���س ا��� ����7!�Aل ا������1 ز!��-ان،دور رو����� ��A? ا	����ق ا$و���O و<��
  .50-49،ص2013م، ا	-ار ا	:�+�� 	���� ،.+"��0،د

  .119-118ا	-	�? ،ا	�-ر ا	,�+�،ص.293

  .138ا	��ذ	? ،ا	�-ر ا	,�+�،ص.294

�f=�ات ������، +��وت،�[�,� ا	���	�،ا	,�`�ن )�- ا	.295،?��g	ا -�  .27،ص1979/

  .397-396ت،ص.��وان ا	-ور،ا$ر�0 )�� ا	3�ر!C، د���، دار �"+�،د.296

  .112-110،صX3�ط"م ، ��ر!C ا	/�=�ت ا	7"���،ا	�-ر ا	,�+� ،ج.297

  .231ر!�ض،ا	�-ر ا	,�+� ،ص.298

�������- دا��������N و�A!�������-وم ادوار+��������وي وا��ون،���������ر!C ا	/\��������رات ، �:�.299Xا ���������"! E�������!
  .224-223،ص1980x�3دا�N،+��وت،���"رات )"!-ات ،

���� )����- ا	:L �����A"� P���!P�و!�،ا	����m�I ا	�����!� ا	:������ .ه.ج.300L�� ، �������,�$ا C!ر����� V	����:� ،P����	و
  .1402،ص4،ج1994	�3G�ب،

�"�")� ا	:�رف ا	��Gى ، +��وت ،دار.301،0�Y	 ��"! ، ;�  .111،ص 8،ج �2009"+

  .50+"�- ،ا	�-ر ا	,�+� ،ص.302

  .113،صX3�ط"م ، ��ر!C ا	/�=�ت ا	7"��� ،ا	�-ر ا	,�+�،ج.303

  .39+"�- ، ا	�-ر ا	,�+�،ص.304

  .128،)�"ش، ا	�-ر ا	,�+�،ص305

  .19ا	-	�? ،ا	�-ر ا	,�+�،ص.306

  .110ادھV ، ا	�-را	,�+�،ص.307

308. Edgar Feuchtwanger, Bismarck: A Political History,London, 2014,p.248. 

  .481،ص8L2ل !/�
، ا	�-ر ا	,�+�،ج.309

310.               Katharine Lerman Bismarck,London,2014,p.235.                            
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 :الخاتمة
،بــدات 1806مـع االعـالن الرسـمي عـن نهايـة االمبراطوريــة الرومانيـة المقدسـة فـي عـام       

بالنزاعــات المســتمرة  حقبــة جديــدة مــن التــاريخ االلمــاني ،اذ تميــزت كغيرهــا مــن الحقــب الســابقة
  .والحروب االقليمية والدولية في اوربا

د ترافق ظهـور االفكـار القوميـة فـي القـرن التاسـع عشـر كـردة تلك االزمات فق  وعلى الرغم من
فعــــل علــــى حالــــة التمــــزق والتفكــــك الســــائد آنــــذاك ممــــا شــــكل عائقــــًا امــــام التطــــور السياســــي 
واالجتماعي واالقتصادي والثقافي ،وفـي خضـم ذلـك فـان الطموحـات الراميـة الـى تاسـيس دولـة 

  :قومية موحدة لم تات من فراغ وانما من عوامل عدة
كـــان . 1871ظهــور بســـمارك علـــى الســـاحة السياســـية ووصـــوله إلـــى ســـدة الحكـــم عـــام  -

شغله الشاغل بناء أسـاس اقتصـادي وسياسـي قـادر علـى المنافسـة فـي ألمانيـا التـي ال 
تملك أية مستعمرات تستغلها مـن أجـل الحصـول علـى النفـوذ والثـروة، وهكـذا فقـد عمـد 

. مة تعتبـر مثـاال للدقـة وحسـن األداءإلى عسكرة االقتصاد من خالل سـن قـوانين صـار 
كمــا بــذل كــل مــا فــي وســعه مــن أجــل المضــي قــدما باقتصــاد ألمانيــا علــى نحــو تميــز 

 .بالدقة والقوة، 
النه كان رجـل مـن طـراز  ُعد بسمارك من اهم الساسة االلمان في القرن التاسع عشر، -

 .خاص حمل على كتفيه مسوؤلية توحيد االمة االلمانية
 .وعبقرية ودبلوماسية سياسية واقتصادية لم تتكرر كثيراً  تميزه بعقلية -
ـــــة تحـــــت رئاســـــة  - ـــــه انشـــــاء اتحـــــاد يشـــــمل جميـــــع الواليـــــات االلماني كـــــان  اســـــمى اماني

بروســـيا،لذلك عمـــد الـــى تقويـــة الجيش،ووقـــف بوجـــه البرلمـــان المعـــارض وقـــال قولتــــه 
لــذلك لقــب " لحديــدان المســألة االلمانيــة التحــل بمناقشــات برلمانيــة بــل بالــدم وا"الشــهيرة

 .برجل الحديد والدم
حــرب مــع :كــان بســمارك يعلــم ان الوحــدة االلمانيــة التــتم اال بحــربين. تصــفيته العدائــه -

 .النمسا واخرى مع فرنسا،وهنا تجل�ت عبقريته الدبلوماسية
 ".حارب عدوك بسالحه"برع بسمارك في ضرب خصومه وفق سياسةاو مبدأ  -
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و .الصــراعات التــي حـــدثت بــين الــدول االوبيـــة حــافظ علــى حياديـــة بروســيا فــي اغلـــب -
 .لضمان عدم تهديده من اي دولة–سعى للمحافظة على استقرار اوربا السياسي 

ادت سياسة الحديد والدم التي اتبعها بسمارك الى توحيد المانيا وارتفعت الـى مصـافي   -
نيـا ارض الدول المتقدمة في نهضتها،اال انه في الوقت نفسه، كان سببا في جعـل الما

  .خصبة  لتنمية االفكار القومية والعسكرية المتطرفة
اخيـــرًا ادت اســـتقالة بســـمارك الـــى تغيركبيـــر فـــي السياســـة االلمانيـــة وفقـــدان الحلفـــاء       

فرنســـي وهـــو ماكـــان يمنعـــه بســـمارك طـــوال وجـــوده علـــى راس  –وظهـــور تقـــارب بروســـي 
  .الحكومة االلمانية

دون ان ان يــــؤثر اعتزالــــه فــــي كرامتــــه ومجــــده   حزينــــاً  1898مــــات بســــمارك عــــام       
  .التليد
وفــي ضــوء ماتقــدم يمكــن القــول ان العامــل القيــادي الــذي تمتــع بــه بســمارك كــان لــه     

وبحكمتـه ودهائـه وسـيره الحثيـث المقتـدر .الدور االكبر واالهـم فـي تحقيـق الوحـدة االلمانيـة
لفــات ويصــدر االوامــر لجنــوده فــي نحــو هدفــه،يحالف عــدوًا ليواجــه عــدوًا آخــر، يعقــد التحا

فطريقـه  فقـط يأخـذ مـايراه مصـلحة وطنيـة، !القتال ويفاوض المهزومين دون جرح للكبريـاء
  .كان واضحًا نحو الرايخ االلماني

وهكـــذا نجحـــت المانيـــا فـــي تحقيـــق وحـــدتها بعـــد تجزئـــة دامـــت قرونـــًا طويلـــة ،وجـــاءت     
رحلـــة جديـــدة فـــي التـــاريخ االوربـــي كانتصـــار لحركـــة قوميـــة واعيـــة عـــدت بدايـــة خصـــبة لم

  .بل تاريخ العالم الحديث،
اقبلت الشعوب التيتونية كالسيل العـرم مـن الشـمال االسـكندنافي لتحاصـر االمبراطوريـة 
الرومانيــة وتــداعب عرشــها اكثــر مــن مــرة لالســتيالء عليــه بسلســلة متتابعــة مــن  الخطــوات 

ة حتـــى الـــدخول معهـــا فـــي صـــراع منهـــا الضـــغط القبـــائلي علـــى تخـــوم وحـــدود االمبراطوريـــ
حقيقـــي أنتهـــى باســـقاطها بشـــكل كامـــل لتنـــدمج و تنصـــهر مـــع العنصـــر الرومـــاني مكونـــة 
شـــعوب اوربــــا الحديثــــة كالفرنســـيين وااللمــــان وغيــــرهم لتســــتظل هـــذه الشــــعوب تحــــت ظــــل 
الكنيســة تــارة فــي وئــام وتــارة  ُتعــاكس توجــه الكنســية وُســلطانها ولتــدخل فــي صــراع حتــى 
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التــي دخلــت فــي سلســلة مــن النزاعــات انتهــت بــانتزاع , راطوريــة الكارلونجيــة تاســيس االمب
المنــزل االلمــاني الشــرقي تــاج االمبراطوريــة ليبــدأ عهــد الملــوك االلمــان متــنقال بــين االســر 

ولــم يســتمر هــذا العهــد الــذي َيصــح تســميته , االلمانيــة راعيــًا لالقطــاع محميــًا مــن الكنيســة
ـــديني فـــي أوربـــا وعهـــ د ســـطوة الكنيســـة وقـــوة ســـاعد البابـــا فـــدخلت أوربـــا َمغســـلة بالعهـــد ال

ليعقــب ذلــك .االصــالح الــديني ودوامــة  حــرب الثالثــين الطائفيــة فــي القــرن الســابع عشــر 
انفراد بروسيا تلك المملكة الصغيرة بالسياسة االلمانية ابتداءا تحت السلطان االمبراطـوري 

حقيقــــي امـــام نــــابليون الـــذي ٌهــــزم  النمســـاوي لتوضــــع هـــذه المملكــــة الصـــغيرة  فــــي تحـــدي 
بتحــالف كبيـــر فــي معركـــة األمـــم ليــأتِ  تحـــالف سياســي اخـــر مرتـــديا بــزة السياســـة ال بـــزة 
الَعسكر متمثال بمؤتمر فينـا والـذي اعـاد اوربـا سياسـيا  الـى تلـك األفكـار التـي سـادت قبـل 

ه الفرنسـيون فــي الثـورة الفرنسـية فـي الجانـب الُمحـافظ ال الجانـب الَتحـرري الـذي التـئم حولـ
ـــامن عشـــر  ـــر مـــن القـــرن الث رأى الساســـة فـــي مســـتهل القـــرن التاســـع عشـــر  , العقـــد األخي

بـــل حتـــى بســـمارك نفســـه ذلـــك البرلمـــاني المحـــافظ كـــان  –التوجهـــات القوميـــة خطـــرًا كبيـــرًا 
عدوا  لها غير ان وطنيته البروسـية دفعتـه لالمـام ليـرى بنفسـه المصـالح القوميـة االلمانيـة 

لتنقلـــه أكـــف السياســـة بعـــد تلـــك  –تجاربـــه الدبلوماســـية فـــي روســـيا و بـــاريس  خاصـــة بعـــد
المراحــل الدبلوماســية الهامــة الــى ان يكــون رئيســًا للــوزراء حيــث  اســتطاع بحنكتــه كســب 
الصـــداقة الروســـية فيمـــا يخـــص بالمشـــكلة البولنديـــة ليعـــود وينتـــزع دوقيتـــان المانيتـــان مـــن 

دون الواليــات الجنوبيــة  –ليؤســس اتحــادًا شــماليًا الــدنمارك والنمســا بعــد معــارك عســكرية و 
فجاءت الخطوة الهامة وهي الدخول مع فرنسـا فـي صـراع سياسـي بـادئ . الموالية لفرنسا 

االمــر فيمــا يخــص مشــكلة العــرش االســباني ليتطــور االمــر بدهائــه الــى مواجهــة عســكرية 
لينطلــق  –اراضــيها  تنتهــي بحصــار بــاريس نفســها و اذاللهــا واعــالن الــرايخ االلمــاني مــن

بســمارك بعــدها بسياســة خارجيــة لتــامين انجــازه وعــزل فرنســا بقيامــه بعقــد سلســلة تحالفــات 
فضــًال عــن توجهــه لــدوافع اقتصــادية و سياســية , عســكرية و سياســية لعــزل عدوتــه فرنســا 

و , لتــدوير حركــة العجلــة االلمانيــة بأتجــاه  افريقيــا نتيجــة نشــاطات للتجــار االلمــان هنــاك 
قيا في َروع الفرنسيون حلم قطف أرض تونس و شمال افريقيا بشـكل عـام للتخفيـف مـن ُمل
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حــدة االنتقــام الفرنســي منــه فيمــا يخــص  تلــك المقاطعــات التــي أغتنمهــا مــنهم فــي َحــرب 
خاضـت السياســة البسـماركية ازمــة اخـرى تهــددت ,  السـبعين اال وهــي االلـزاس و اللــورين 

ســيا اللــذان تضــاربت مصــالحهما فــي البلقــان فلــم يكــن حلفــاءه وهــم النمســا و المجــر و رو 
امــام بســمارك ســوى  االمســاك برمانــة الميــزان فــي هــذه المســالة خاصــة  فالدولــة العثمانيــة 
كانـــت ضـــعيفة جـــراء الثـــورات الداخليـــة البلقانيـــة والحشـــد الروســـي و الـــذي انتهـــى بحـــرب 

روســية عثمانيــة فـــي  اســتمرت عامــًا انتهــت بعقـــد مــؤتمر بــرلين الـــذي ُرســمت فيــه سياســـة
لقــد اســتطاع بســمارك قيــادة دفــة السياســة االوربيــة نحــو الســلم و التــامين . البلقــان برعايتــه 

اعوامـــًا طويلــــة هـــذا إضــــافة الـــى  قيامــــه بأصـــالحات عديــــدة علـــى المســــتويات السياســــية 
االلمانية الداخلية  و االجتماعيـة و األقتصـادية  حتـى االصـطدام االخيـر مـع االمبراطـور 

  .لجديد و االستقالة والتفرغ للذكريات و كتابتها ومن ثم الموت ا
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=�O�H در�D�ا�  
  :ا$	���� ا	"�n�W:أو$

  
        1111.  German History in Documents and Images, Volume 4. .  German History in Documents and Images, Volume 4. .  German History in Documents and Images, Volume 4. .  German History in Documents and Images, Volume 4. 

Forging an Empire: Bismarckian Germany, 1866Forging an Empire: Bismarckian Germany, 1866Forging an Empire: Bismarckian Germany, 1866Forging an Empire: Bismarckian Germany, 1866----1890 Final 1890 Final 1890 Final 1890 Final 

Discussions before the Proclamation of the German Empire Discussions before the Proclamation of the German Empire Discussions before the Proclamation of the German Empire Discussions before the Proclamation of the German Empire 

(January 17(January 17(January 17(January 17----18, 1871).18, 1871).18, 1871).18, 1871).  (  

  ً��4�> =�(�I"ا R$9ا�: 
    

1111.... AAAA    Biography:  Machiavelli,NowYork,     , Miles J. Unger,Biography:  Machiavelli,NowYork,     , Miles J. Unger,Biography:  Machiavelli,NowYork,     , Miles J. Unger,Biography:  Machiavelli,NowYork,     , Miles J. Unger,    

Simon and Schuster,2012.Simon and Schuster,2012.Simon and Schuster,2012.Simon and Schuster,2012.    

2222.... Alan Farmer, Access to History: The Unification of Alan Farmer, Access to History: The Unification of Alan Farmer, Access to History: The Unification of Alan Farmer, Access to History: The Unification of 

Germany 1815Germany 1815Germany 1815Germany 1815----1919,British, Hachette UK, 3rd 1919,British, Hachette UK, 3rd 1919,British, Hachette UK, 3rd 1919,British, Hachette UK, 3rd 

Edition,2007.Edition,2007.Edition,2007.Edition,2007.    

3333.... Alan John Percivale Taylor,  The Struggle for Mastery in    Alan John Percivale Taylor,  The Struggle for Mastery in    Alan John Percivale Taylor,  The Struggle for Mastery in    Alan John Percivale Taylor,  The Struggle for Mastery in    

EuropeEuropeEuropeEurope, 1848, 1848, 1848, 1848----1918, Oxford University Press,1971.1918, Oxford University Press,1971.1918, Oxford University Press,1971.1918, Oxford University Press,1971.    

4444.... Alexander Dumas Giuseppe Garibaldi:Autobiography, Alexander Dumas Giuseppe Garibaldi:Autobiography, Alexander Dumas Giuseppe Garibaldi:Autobiography, Alexander Dumas Giuseppe Garibaldi:Autobiography, 

London,1861.London,1861.London,1861.London,1861.    

5555.... Allan Mitchell , Bismarck and the French nation, 1848Allan Mitchell , Bismarck and the French nation, 1848Allan Mitchell , Bismarck and the French nation, 1848Allan Mitchell , Bismarck and the French nation, 1848----

1890 ,  Pegasus, 1971.1890 ,  Pegasus, 1971.1890 ,  Pegasus, 1971.1890 ,  Pegasus, 1971.    

6666.... Anthony Bruce &William cougar,Anthony Bruce &William cougar,Anthony Bruce &William cougar,Anthony Bruce &William cougar,    Encyclopedia of Encyclopedia of Encyclopedia of Encyclopedia of 

Naval history,London,2014.Naval history,London,2014.Naval history,London,2014.Naval history,London,2014.    
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7777.... Barry Jones, Dictionary of World Biography: Third Barry Jones, Dictionary of World Biography: Third Barry Jones, Dictionary of World Biography: Third Barry Jones, Dictionary of World Biography: Third 

edition, ANU Press,2016.edition, ANU Press,2016.edition, ANU Press,2016.edition, ANU Press,2016.    

8888.... Bascom Barry Hayes, Bismarck and             Bascom Barry Hayes, Bismarck and             Bascom Barry Hayes, Bismarck and             Bascom Barry Hayes, Bismarck and             

Mitteleuropa,Usa,1994.Mitteleuropa,Usa,1994.Mitteleuropa,Usa,1994.Mitteleuropa,Usa,1994.    

9999.... Bascom Barry Hayes, Bismarck and Mitteleuropa Bascom Barry Hayes, Bismarck and Mitteleuropa Bascom Barry Hayes, Bismarck and Mitteleuropa Bascom Barry Hayes, Bismarck and Mitteleuropa 

,London,   Fairleigh Dickinson Univ Press, 1994.,London,   Fairleigh Dickinson Univ Press, 1994.,London,   Fairleigh Dickinson Univ Press, 1994.,London,   Fairleigh Dickinson Univ Press, 1994.    

10101010.... Bob Whifeld,GermaBob Whifeld,GermaBob Whifeld,GermaBob Whifeld,Germany,1848ny,1848ny,1848ny,1848----1914, Heinemann   1914, Heinemann   1914, Heinemann   1914, Heinemann   

,2000.,2000.,2000.,2000.    

11111111.... Charles AmCharles AmCharles AmCharles Am    oldoldoldold----barkerbarkerbarkerbarker    ,the companion to British ,the companion to British ,the companion to British ,the companion to British 

history,2015.history,2015.history,2015.history,2015.    

12121212....                                     Christopher klein henz ,An EncyclopediaChristopher klein henz ,An EncyclopediaChristopher klein henz ,An EncyclopediaChristopher klein henz ,An Encyclopedia    

Medieval halyMedieval halyMedieval halyMedieval haly    ,A toZ,  New York&London,2004.,A toZ,  New York&London,2004.,A toZ,  New York&London,2004.,A toZ,  New York&London,2004.    

13131313.... Col. G. B. Malleson,  Life of Prince Metternich, Col. G. B. Malleson,  Life of Prince Metternich, Col. G. B. Malleson,  Life of Prince Metternich, Col. G. B. Malleson,  Life of Prince Metternich, 

Pickle Partners PuPickle Partners PuPickle Partners PuPickle Partners Publishing,2016.blishing,2016.blishing,2016.blishing,2016.    

14141414.... David T. Zabecki Ph.D, Germany at War: 400 Years David T. Zabecki Ph.D, Germany at War: 400 Years David T. Zabecki Ph.D, Germany at War: 400 Years David T. Zabecki Ph.D, Germany at War: 400 Years 

of   Military History,USA, ABCof   Military History,USA, ABCof   Military History,USA, ABCof   Military History,USA, ABC----CLIO,2014.CLIO,2014.CLIO,2014.CLIO,2014.    

15151515.... dgar Feuchtwanger, Bismarck: A Political dgar Feuchtwanger, Bismarck: A Political dgar Feuchtwanger, Bismarck: A Political dgar Feuchtwanger, Bismarck: A Political 

History,London, 2014.History,London, 2014.History,London, 2014.History,London, 2014.    

16161616.... Editors of the American Heritage Dictionaries , The Editors of the American Heritage Dictionaries , The Editors of the American Heritage Dictionaries , The Editors of the American Heritage Dictionaries , The 

Riverside Dictionary of Biography,URiverside Dictionary of Biography,URiverside Dictionary of Biography,URiverside Dictionary of Biography,USA,Boston,2005.SA,Boston,2005.SA,Boston,2005.SA,Boston,2005.    
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17171717.... Frank W. Thackeray, John E. Findling. Events That Frank W. Thackeray, John E. Findling. Events That Frank W. Thackeray, John E. Findling. Events That Frank W. Thackeray, John E. Findling. Events That 

Formed   the  Modern World ,ABCFormed   the  Modern World ,ABCFormed   the  Modern World ,ABCFormed   the  Modern World ,ABC----clio,Oxford England clio,Oxford England clio,Oxford England clio,Oxford England 

, 2012,vol.1., 2012,vol.1., 2012,vol.1., 2012,vol.1.    

18181818.... Gabor Agoston &Bruce Masters, Encyclopedia of Gabor Agoston &Bruce Masters, Encyclopedia of Gabor Agoston &Bruce Masters, Encyclopedia of Gabor Agoston &Bruce Masters, Encyclopedia of 

the ottoman ,empire,2010.the ottoman ,empire,2010.the ottoman ,empire,2010.the ottoman ,empire,2010.    

19191919.... H. P. Willmott, Michael B. Barrett, Clausewitz H. P. Willmott, Michael B. Barrett, Clausewitz H. P. Willmott, Michael B. Barrett, Clausewitz H. P. Willmott, Michael B. Barrett, Clausewitz 

ReconReconReconReconsidered, ABCsidered, ABCsidered, ABCsidered, ABC----CLIO,Oxford,England,2009.CLIO,Oxford,England,2009.CLIO,Oxford,England,2009.CLIO,Oxford,England,2009.    

20202020.... Hewetson  William ,History of  Napoleon Hewetson  William ,History of  Napoleon Hewetson  William ,History of  Napoleon Hewetson  William ,History of  Napoleon 

Bonaparte,   and Wars of Europe ,pnnon  Bonaparte,   and Wars of Europe ,pnnon  Bonaparte,   and Wars of Europe ,pnnon  Bonaparte,   and Wars of Europe ,pnnon  

knaccnk,London,1815.knaccnk,London,1815.knaccnk,London,1815.knaccnk,London,1815.    

21212121.... John Morley, the life of William Ewart Gladstone,John Morley, the life of William Ewart Gladstone,John Morley, the life of William Ewart Gladstone,John Morley, the life of William Ewart Gladstone,    

British, Cambridge university press,2011,vol.British, Cambridge university press,2011,vol.British, Cambridge university press,2011,vol.British, Cambridge university press,2011,vol.    

22222222.... John Powell, BiograpJohn Powell, BiograpJohn Powell, BiograpJohn Powell, Biographical Dictionary of Literary hical Dictionary of Literary hical Dictionary of Literary hical Dictionary of Literary 

Influences:  The Nineteenth Century, 1800Influences:  The Nineteenth Century, 1800Influences:  The Nineteenth Century, 1800Influences:  The Nineteenth Century, 1800----

1914,London,   Greenwood Publishing Group,2001.1914,London,   Greenwood Publishing Group,2001.1914,London,   Greenwood Publishing Group,2001.1914,London,   Greenwood Publishing Group,2001.    

23232323.... Jonathan Steinberg ,BismarckJonathan Steinberg ,BismarckJonathan Steinberg ,BismarckJonathan Steinberg ,Bismarck        AAAA    lifelifelifelife    , Oxford , Oxford , Oxford , Oxford 

University prees, 2011.University prees, 2011.University prees, 2011.University prees, 2011.    

24242424.... Julian Jackson ,Julian Jackson ,Julian Jackson ,Julian Jackson ,    De GaulleDe GaulleDe GaulleDe Gaulle,,,,    HausHausHausHaus    

Publishing,London,2003.Publishing,London,2003.Publishing,London,2003.Publishing,London,2003.    

25252525....         KatharinKatharinKatharinKatharine Lerman Bismarck,London,2014.e Lerman Bismarck,London,2014.e Lerman Bismarck,London,2014.e Lerman Bismarck,London,2014.    
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26262626.... Lives &Legacles,An Encyclopdia of people who the Lives &Legacles,An Encyclopdia of people who the Lives &Legacles,An Encyclopdia of people who the Lives &Legacles,An Encyclopdia of people who the 

changed world,  Government Leaders, Military Rulers changed world,  Government Leaders, Military Rulers changed world,  Government Leaders, Military Rulers changed world,  Government Leaders, Military Rulers 

and Political Activists,Ed.  David W. Del Testa, and Political Activists,Ed.  David W. Del Testa, and Political Activists,Ed.  David W. Del Testa, and Political Activists,Ed.  David W. Del Testa, 

Routledge,USA,2014.Routledge,USA,2014.Routledge,USA,2014.Routledge,USA,2014.    

27272727.... Ludwig Bamberger, : A Political Biography:,Count Ludwig Bamberger, : A Political Biography:,Count Ludwig Bamberger, : A Political Biography:,Count Ludwig Bamberger, : A Political Biography:,Count 

BismarBismarBismarBismark,   LONDON, TEUBNEE,   E. Günther, 1869.k,   LONDON, TEUBNEE,   E. Günther, 1869.k,   LONDON, TEUBNEE,   E. Günther, 1869.k,   LONDON, TEUBNEE,   E. Günther, 1869.    

28282828.... Mark Grossman ,A biographical Dictionary:World Mark Grossman ,A biographical Dictionary:World Mark Grossman ,A biographical Dictionary:World Mark Grossman ,A biographical Dictionary:World 

Military leaders,2007.Military leaders,2007.Military leaders,2007.Military leaders,2007.    

29292929.... Mark Robert Polelle,  Leadership: Fifty Great Mark Robert Polelle,  Leadership: Fifty Great Mark Robert Polelle,  Leadership: Fifty Great Mark Robert Polelle,  Leadership: Fifty Great 

Leaders and the Worlds They Made,USA, ABCLeaders and the Worlds They Made,USA, ABCLeaders and the Worlds They Made,USA, ABCLeaders and the Worlds They Made,USA, ABC----

CLIO,2008.CLIO,2008.CLIO,2008.CLIO,2008.    

30303030.... Michael Stolleis ,public low in  Germany,1800Michael Stolleis ,public low in  Germany,1800Michael Stolleis ,public low in  Germany,1800Michael Stolleis ,public low in  Germany,1800----

1914,Berghahn book,Newwyork,oxford,2001.1914,Berghahn book,Newwyork,oxford,2001.1914,Berghahn book,Newwyork,oxford,2001.1914,Berghahn book,Newwyork,oxford,2001.    

31313131.... Petear Hofschres ,Leipzig 1813,the Battle of the Petear Hofschres ,Leipzig 1813,the Battle of the Petear Hofschres ,Leipzig 1813,the Battle of the Petear Hofschres ,Leipzig 1813,the Battle of the 

Nations,2012.                                                                            Nations,2012.                                                                            Nations,2012.                                                                            Nations,2012.                                                                                

32323232.... Peter Kropo TkinK ,The Great French Peter Kropo TkinK ,The Great French Peter Kropo TkinK ,The Great French Peter Kropo TkinK ,The Great French 

Revolution1789Revolution1789Revolution1789Revolution1789----1793,newyork,vol2,2009.1793,newyork,vol2,2009.1793,newyork,vol2,2009.1793,newyork,vol2,2009.    

33333333....                 Richard k.Emmerson,key Figures in Medieval Richard k.Emmerson,key Figures in Medieval Richard k.Emmerson,key Figures in Medieval Richard k.Emmerson,key Figures in Medieval 

Europe ,An Encyclopedia   ,Routledge,Newyork,2013.Europe ,An Encyclopedia   ,Routledge,Newyork,2013.Europe ,An Encyclopedia   ,Routledge,Newyork,2013.Europe ,An Encyclopedia   ,Routledge,Newyork,2013.    
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34343434.... Robert Justin Goldstein, Political Repression in 19th Robert Justin Goldstein, Political Repression in 19th Robert Justin Goldstein, Political Repression in 19th Robert Justin Goldstein, Political Repression in 19th 

Century Europe, Routledge,NewYork,vol.24,2013.Century Europe, Routledge,NewYork,vol.24,2013.Century Europe, Routledge,NewYork,vol.24,2013.Century Europe, Routledge,NewYork,vol.24,2013.    

35353535.... Robert Livingston Schuyler, , Henry Eldridge Robert Livingston Schuyler, , Henry Eldridge Robert Livingston Schuyler, , Henry Eldridge Robert Livingston Schuyler, , Henry Eldridge 

Bourne, JohnBourne, JohnBourne, JohnBourne, John    Franklin Jameson, The American Franklin Jameson, The American Franklin Jameson, The American Franklin Jameson, The American 

Historical Review, American Historical Association, Historical Review, American Historical Association, Historical Review, American Historical Association, Historical Review, American Historical Association, 

1898, Vol.3.1898, Vol.3.1898, Vol.3.1898, Vol.3.    

36363636....                 Ronald  Charles Thompson, Champions of Ronald  Charles Thompson, Champions of Ronald  Charles Thompson, Champions of Ronald  Charles Thompson, Champions of 

Christianity in search of  truth ,TEACh services.inc ,New Christianity in search of  truth ,TEACh services.inc ,New Christianity in search of  truth ,TEACh services.inc ,New Christianity in search of  truth ,TEACh services.inc ,New 

York,1996,vol.1York,1996,vol.1York,1996,vol.1York,1996,vol.1    

37373737....                     Sir William Hamilton ,Life of Martin Sir William Hamilton ,Life of Martin Sir William Hamilton ,Life of Martin Sir William Hamilton ,Life of Martin 

Luther,Newyork,1859.Luther,Newyork,1859.Luther,Newyork,1859.Luther,Newyork,1859.    

38383838.... Stanley Brue, Randy Grant,The Evolution of Stanley Brue, Randy Grant,The Evolution of Stanley Brue, Randy Grant,The Evolution of Stanley Brue, Randy Grant,The Evolution of 

Economic Thought, Cengage Learning,USA,2012.Economic Thought, Cengage Learning,USA,2012.Economic Thought, Cengage Learning,USA,2012.Economic Thought, Cengage Learning,USA,2012.        

39393939.... Taft Papers on League of Nations,    , William Taft Papers on League of Nations,    , William Taft Papers on League of Nations,    , William Taft Papers on League of Nations,    , William 

Howard Taft       Athens, Ohio University Howard Taft       Athens, Ohio University Howard Taft       Athens, Ohio University Howard Taft       Athens, Ohio University 

Press,1920,Vol.7.Press,1920,Vol.7.Press,1920,Vol.7.Press,1920,Vol.7.    

40404040.... Todd  Fisher,the Napoleonic     Wars,thTodd  Fisher,the Napoleonic     Wars,thTodd  Fisher,the Napoleonic     Wars,thTodd  Fisher,the Napoleonic     Wars,the rise of the e rise of the e rise of the e rise of the 

Europe 1805Europe 1805Europe 1805Europe 1805----1807,Taylor&Francis,2001.1807,Taylor&Francis,2001.1807,Taylor&Francis,2001.1807,Taylor&Francis,2001.    

41414141.... Walter Isaacson, Kissinger: A Biography, Simon and Walter Isaacson, Kissinger: A Biography, Simon and Walter Isaacson, Kissinger: A Biography, Simon and Walter Isaacson, Kissinger: A Biography, Simon and 

Schuster,2013.Schuster,2013.Schuster,2013.Schuster,2013.    
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42424242.... Wilhelm GÖRLACH&  COLLECTION OF GERMAN Wilhelm GÖRLACH&  COLLECTION OF GERMAN Wilhelm GÖRLACH&  COLLECTION OF GERMAN Wilhelm GÖRLACH&  COLLECTION OF GERMAN 

AUTHORS,  PRINCE BISMARCK   , A BIOGRAPHICAL AUTHORS,  PRINCE BISMARCK   , A BIOGRAPHICAL AUTHORS,  PRINCE BISMARCK   , A BIOGRAPHICAL AUTHORS,  PRINCE BISMARCK   , A BIOGRAPHICAL 

SKETCH,   Miss M. E. von Glehn, LEIPZIG 1875,  B.  SKETCH,   Miss M. E. von Glehn, LEIPZIG 1875,  B.  SKETCH,   Miss M. E. von Glehn, LEIPZIG 1875,  B.  SKETCH,   Miss M. E. von Glehn, LEIPZIG 1875,  B.  

TauTauTauTauchnitz, , VOL. 28.chnitz, , VOL. 28.chnitz, , VOL. 28.chnitz, , VOL. 28.    

43434343....                 WILLIAM JACKS, THE LIFE OF   PRINCE                         WILLIAM JACKS, THE LIFE OF   PRINCE                         WILLIAM JACKS, THE LIFE OF   PRINCE                         WILLIAM JACKS, THE LIFE OF   PRINCE                         

BISMARCK,    GLASGOW, 1899.BISMARCK,    GLASGOW, 1899.BISMARCK,    GLASGOW, 1899.BISMARCK,    GLASGOW, 1899.    

44444444.... William MilligonSloane ,Life of Napoleon William MilligonSloane ,Life of Napoleon William MilligonSloane ,Life of Napoleon William MilligonSloane ,Life of Napoleon 

Bonaparte,Newyork,1909,vol.1.Bonaparte,Newyork,1909,vol.1.Bonaparte,Newyork,1909,vol.1.Bonaparte,Newyork,1909,vol.1.    

 
    ً   :ا�R$9 ا�ُ�>��=:<��?�

�1�,�V!-7 و�:��� , 0A ا	/�ب , �"ن,أ�Pو   -1�� -X:�+? ,  ا	3�ب اG	ت. د.دار ا 

2-  d3درة )�0 ,أر����	"م ا��	ا �������� ا	Y� 0�� ��`37��"ت ، ا	����� ��73-م ، =�3�ب �ھ
�� ا$�/�د!� ا$	���� ،�A,��دن "G/� 1966,ادارة ا	�/��A وا$)8م 	

� )�دل ز!3"ن, ���ة <�ر	�ن, ا!�I�رد  -3L�� ,�(��`� )1998(دار X,�ن 	

�"�")�, رو�L .+�ر=�,0   -4  �g!-/	/�ب ا	ا ‘ ?���Y	ا V�X�	ا -�( ��� �L�� , دار
�"نi )Z+ ,1990-اد (ا	

���? ا	�زو���2L , ?��Sي ، ����ر!C اور+��� ا	/��-!B , +���ون  -5( ���L�� , ������	 �����ا$ھ
 )2006,+��وت (وا	3"ز!@ 

��- دا���N و�A!��- م , ����ر!C ا	/\���رات , ادوارد وآ����ون ,+���وي  -6Xا ����"! E��!�:�
���"رات )"!-!�ت  �N1986, +��وت ( دا( 

3@ A? اور+�  -7Y��? , +"�- +�ا!0 ، ا	/�ب وا	Y	ا ��� �L�� , ن"�i+Z-اد ( دار ا	
,1988( 

�"د !"��� زا!�- , ا$���اط"ر!�� ا	���P`���,�"ر���ن,����  -8/���[�; و 0��,X E�!�:�
, ��	i3	ا ��Y	 �:�`� )1950,ا	7�ھ�ة (

9-  Dو��Lو ;!-L , V	�:	ا C!��3 ��رJ�� ��	�- ا��, L�� -: , ?�+�:	�3�ب اG	دار ا )

 )2006, ا	7�ھ�ة 
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10 - Dا�����L, ج . أ . ?���	��N -���	0������7 , و ھ�رو	ا ?���A ����+1789( 20و 19اور-

�"�")� ��Y ا	:�ب,)1950 ?IA ء�I+ �L��. 

ا	d����Y وا$ر=����ن ا	:������ ���A? ا	�������  –، )������Sة ا	/����ب . ن . دو+���"ي ت   - 11
)1807-1945 ( 0��,X 0��,X ���L��,را���-�+����وت (� وا	����� ا	[�,��� ا	:�+���� 	
,1984( 

12 - P2!ھـ ,د. , 
�"د ، , اور+� A? ا	:�"ر ا	"�`/��-ي /X -�� )�- ا	/L��
 ) 1958ا$��G-ر!� ،( ���iة ا	:�رف

13 -  D/\�رة,د!"را�	ا ��S ، �!ران , و-+ -/� �L�� , ��3 ا$��ةG�ا	�7�ھ�ة (
,2000( 

14 -   �L�+P	��,��7 , ����وس	��- )��دل , آ��� ا	:Xا ��L��,�,�]� ا	:�+��� ا	
 )1973,+��وت ( 	�-را��ت وا	��� 

�"ر!; , <�+�  - 15 .  C!3�ر	وس +�س , ا�L ) 1994. +��وت( 

16 -  E!����>, ����+:���م ,رو	/\���رات ا	ا C!���7ن (����ر	ا���:- , )19ا ����"! E��!�:�
 �Nم دا -!�Aو �Nرات )"!-ات , دا"��� )1987, +��وت ( 

����Y- ا, �����ر!C ا	:����	V ا	�Z+���? , . ج . ل ,<�����?   - 17 ����L�� ?����2X 0!-���	 , دار
 )ت . د,ا	7�ھ�ة ( ا	�I\� ا	:�+�� 

����� و)�I��S8� ا	-و	�� ���W8W ?�A�ت , �A�دو	��� ا���2 ا	G,�-ر - 18g:	ط"ر!� ا���ا$
 Vا+��اھ� -�/�� ا��"ر L��  ��( @��3	�7ن ا	وار+:����ت ا , ��A�7g�	 
����; ا$)Yا	

)1999( 

? وا���Wه �A ?��Aو����� ���I2"م ا	�2و����� ��A? ا	���3اث ا	:�+��, A"ز!���� +��"ا�Aاز  - 19
 
 )Z+ ,1980-اد ( دار ا	�[ون ا	��A�7g .ا	�7ون ا	"�`

                 C!3�ر	ا ?A _�دار ا	��47 ا	:�+��� , �:�!E ا��ة �0 دار ا	��� ‘ A"	� ، ا�W ا	3,
)��� 19549‘د

ا	[�,��� ا	:�+���� , �:�!��E ا=���م د!���ي , أدارة ا	َ/���ب , س . ف . ��A"	� ج   - 20
    1981,+��وت ( 	�-را��ت وا	��� 

21 -  ���A, اور+�� ,ل . أ . ھـ C!ر�� ) 
2
 ) ا	:��"ر ا	"��``��� -�/� ��L��
��� (دار ا	:�رف , ز!�دة وا	,�- ا	��ز ا	:�!�? ,1966( 

   ���A, ���,��2	رة ا"�g	ا 
��0 ا	�I\�� ا	� B!-�/	ا$ور+�? ا C!�3�ر	ا1"ل ا , E�!�:�
D را<-�( E�!ز  

22 -   ���Aر�=, ;���L ,	ا ?��A ة��I��> ء���� , �I-���� ا���L�� , 0������-وح ا� 0����ا
 )Z+ ,1989-اد (دار ا	/�!� 	�`��)� , ا	,8م 
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��� , X ����S\���رة ا	�-ا!���  –ا	��3�ر!C ا	"����O , . ف .�"ر����ن ,=����3"ر   - 23L��
��� . م.د(,V��S )�-ه )`�,1997( 

24 -  ?G,�"	 , ��+�:	ر ا�`S$ا C!73-م , ��ر	دار ا ) "G�"� ,1971( 

���� ��ر!C ا	, ����3ان رو+��  - 25g:	ا �	,���)? , -و	ا ����+ �L�� , ��G2	دار ا )

 )1993, +��وت 

26 -  �������, 0G���!ع , د���3L$ا V���( V��Y:���- ا	/,��0 , /���� اX,���ن L�� , دار
 )Z+ ,1980-اد ( ا	�<�- 

27 -   ?��A�G��, $"G�� , ���"��? , ا$Y	�7�در ا	ا -��( ��L�� ‘ ���+�:	ا ��,�]ا	
 )2008, +��وت ( 	�-را��ت وا	��� 

28 -   �3,�- 3A/? ا	���)� ‘ اور+� A? ا	:�"ر ا	"�`
 , ورن. س ,ھ/� �L��
 ‘ ��G!���"أY�$��3 اG ت.د, ا	

   
2`�� V�X�	ا -�( -Xرف , وا�:  )ت . د, ��� ( دار ا	

�ي ,واط  - 29G3�"� , 

 اوور+�� �A? ا	:��"ر ا	"��`���� , ����W ا$�8م )L��
 VY� ? , )�دل	:�	ا V�� )1984,  ا	"�1( وزارة ا	3:

30 -  P��	ا$�,������ ‘ . ج . ھ��ـ ,و C!ر���� V	���:���� )���- ا	:L ����A"� P��!P�و!��� ‘ L�� ‘

�3G�ب 	 �� .)1994( ا	�m�I ا	��!� ا	:�

  :ا�R$9ُ ا�>���=:  را�>�ً 

31 -  Vا+�اھ� , ��Y	زاق و ا��	هللا )��- ا -��( , ?S"�> , ب��N C!ر��� ?�A درا���ت
 �1�: )1998, ا	7�ھ�ة ( , ا�A!�7� ا	/-!B وا	

�- �A[اد وآ���ون �"��")� ا	:���A , اھ�V ا+� - 32/� , ��Nدا ��:�`�, +���وت ( ,

1979( 

33 -  �����- , )��- ا	�32�ح و !��N? , أ+" )Xا ��(�دار , ���ر!C اور+�� ا	/�-!B , ا��
 C!� )1993,ا	�!�ض(ا	

34 -  ?������24 , ا�دھ -��/� , B!-��/	اور+��� ا C!ر���� ) ���\I�	وزارة , ))���� ا
 ,ا	:�اق ,ا	3:��V ا	:�	?

              ?������24, ا�دھ -��/�درا���� ��A? ا	��3�ر!C -اور+��� ��A? ا	���7ن ا	3����@ )����, 
 �2,�  )2014, +��وت ( 	�3G�ب ا	�YI?  �ا	[�,� ا	������, وا	2

35 -  0���- و X,��0, أ/� �����- �"���A , )��- ا$/����ر!C اور+�� �A? ا	:��"ر , 

�:� +Z-اد , ا	"�`�L �:�`�)1980( 

36 -  ?�IY	د, ا��X @���� ,�("��", ا	�,��ة �A? ا$د!��ن وا	�fاھE ا	:���1ة  ا	

 �(��`� )2003,ا	�!�ض (دار ا	�-وة 	
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دار ا	��G2 , ��ر!C ا	�7ن ا	�A ���( @�>�3? اور+�� وا	:��	V , �"ر ا	-!X , 0�ط"م          

 �1�:  )1995, +��وت ( دار ا	�G2  –ا	

, ��� !��47 ا	7"����ت ا$ورو+ –���ر!C ا	/�=��ت ا	7"���� , X�ط"م ، �"ر ا	�-!0  - 37

 �G2	1969, +��وت ( دار ا( 

38 -  0�,X , �وزارة ا	3:���V , ا	3�ر!C ا$ورو+? ا	/�-!B ,=�ظV ھ�<�T�A, V و�:
�:� ا	"�1 ( ا	:�	? �L ,1984( 

39 -  0�,X , ���! .24  �!���	ت اPھ ���J> ‘ ������=P ا	�ا!� 	)2000( 

�:-ي ا	/,��?, ا	/,��?  - 40 , ����S "س�	:�+�? , !"	�3�ب اG	دار ا )����. د ,د

 )ت 

- ,ا	/"!�ي - 41/�"د /� , �����دار ا	��G2 , رؤ!� A? �7"ط ا$���اط"ر!� ا	�و
 )��� ,1995( 

42 -  E���`J	ا, 
��-  X\���رة اور+��� ��A? ا	:���"ر ا	"���`/�( دار )��8ء ا	��-!0 ,

��� )2009,د

���? , ذھ���?  - 43( -��/��	��  ا8���$��� ���N ?��Aب ا��T ����7!�A- , ا	��I�م ��IL�د ا	
 1988, دار ا	�!C  )1914-1850(ا3�$:�ر ا	��2,? 

D , را<��- - 44���( E���!3����@ )���� . ز	���7ن ا	ا ?��A B!-��/	اور+��� ا C!دار , ����ر
 )ت . د. ا	7�ھ�ة ( ا	�G2 ا	:�+? 

45 -  ?��:Aا�	0 , اX���	"ط����� , )���- ا	ت ا����:Y	ت ( ا���\I�	ا C!0 ����ر��� �2�/��1
 ����`�:� ا	�I\� ) ا	7" ) ��� ,1922( 

ا	���m�I ا	����!� ‘ ا	/��-!B ����ر!C اور+��� ��A? ا	:���� ,)���- ا	:V���4, ر�\���ن  - 46
�3G�ب	 �� ت.د, ا	:�

�`��)�� وا	���� , ا�3:�ر ا�A!�7� ‘ زاھ� , ر!�ض  - 47	 ����, ا	�7�ھ�ة ( ,ا	-ار ا	7"

1965( 

���0 +`���س ,�����1, ز!��-ان  - 48 ����7!�Aل ا�دور رو����� ��A? ا	����ق ا$و���O و<��
0��"+ ��3
 8Aد!X ��=$م ��<�ون , ا"�:� .2013, ا	-ار ا	:�+�� 	

49 -  ?G��,	ل , ا���)���	V , ))��م  ) ?�A ��,��A100 اور+�� �A? ا	��7ن ا	3����@ ���(,آ
 �A�: )L ,1985-ة ( ا	

��"د , ا	����ذ	?  - 50/� ‘ ��S����	ا �	i��,������  –ا	g:	ا ���A8J	����7 )��0 اn�Wدرا���� و
 )1989, ا	7�ھ�ة  ( ���3G وھ�� , ) 1299-1923(

- وآ��ون , 1�	_  - 51/� -/� .0�3�وزارة ,  ا	-ول ا	��Gى +�0 ا	/�+�0 ا	:�	
 ?��:� ا	"�1 ( ا	3:��V ا	:�	? وا	�/B ا	:�L .1984( 
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دار , ا$���اط"ر!���� ا	���P`����� وا	�و�������� ا	�Z+����� , )���2�ف �����- , �����1ا - 52
 )1982+��وت (ا	�I\� ا	:�+�� 

����?‘ ط������ن  - 53( V0, ا+����اھ��+����Z	���7"ط ا	ا ����	دو , ����\I�	�����3 اG�, ا	���7�ھ�ة ( 

1958( 

��� , ط"���"ن  - 54( , ?��A ي����ا	/���ب ا	�و����� ا	:�و���A +/���ب ا	d���Y ا	
�-+"	? , )1855-1853(ا	�7م ��3G� )1986, ا	7�ھ�ة ( 

دار ا	�I\�� , ��ر!C اور+� �A? ا	:��"ر ا	"��`
 , �:�- )�- ا	32�ح , )�<"ر  - 55
 )1972,+��وت ( ا	:�+�� 

56 - ?��g	ا -� )1979, +��وت ( �[�,� ا	���	� , �f=�ات ������ , )�- ا	/

57 -  _	���1 -��Xش ، ا"���( ‘���Gر<���- , � ز� ���( , ?��A ���+اور ?��A ة-��X"	رب ا���Y�
�`�:� ا+0 ا$��S , ا	�7ن ا	3��@ )��  ) �1"�:� ا	�L ,2000( 

58 -  ?�دار �n���2; ) درا���� �7�ر����( ا	��fاھE ا	:,����A �!�G? ا	:���	V , +,���م , ا	:,��
 ت.د,

59 -  ?L"���دار ا	��3G�ب , )ا$���1 وا	���"رة ( +,���رك وھ3���� , )���- ا	V!���G , ا	:
 )2010(ا	:�+? 

60 - �(  , ��( P!P:	��1 , )�- ا�:) 1919-1815( ���ر!C اور+�� ا	/�-!B وا	

 ��:��Y	ا �A�: .2000, دار ا	

"د �:�-.)�ان  - 61/� .
�:�	V ��ر!C اور+� �A? ا	:��"ر ا	"��` , ��A�:دار ا	
 ��:��Y	ت.د(ا( 

"د, �Nا!��  - 62/� V!�G	ا -�(,B!-�/	:��ب ا	ا C!ر�� , �����	 ����, +���وت ( ا$ھ

1984( 

63 -  V��N ,ا D�,
 )1994.ت. د(,دار��ت A? ��ر!C ا	:�"ر ا	"�`

64 -  ��7A , �3=� , )�دل��ا	��; , X"ار ا	�:"ب وا	A�7g�ت و���دئ ا	/\��رة ا	
 �(��`� )2005, +��وت ( 	

65 -  ?��IA , -��	�� , ���g!-/	ا �������-د )���? و�����L و+����ء /�, =��� ر��L�ل ا	��<��� 

2001. 

) 1914-1945(-!B �����ر!C ا	:����	V ا	/���, وآ�����ون ,)����- ا	"ھ����ب , ا	�7,���?  - 66

 ?� .1983, وزارة ا	3:��V ا	:�	? وا	�/B ا	:

67 -  0������- ا/� -��Xان ا���,���2 ا	/\���رة , =���A ء"��T ?��A ���	-و	,������ ا	دار , ا
 �A�: )2009, +��وت ( ا	
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68 -  ��دار . ����3G ا	�I\�� , ا	"��")� ا	2�,���2 ا	���3Jة , A[اد وآ��ون , =�
 V� )ت . د, +��وت , +Z-اد ( ا	7

69 -  ���= , 
2`�� , ��S��	ا �	i,�[�,� ھ�-اوي ‘ ا	,2011. 

70 -  ?	����G	"ھ���ب وآ����ون , ا	,������� , )���- ا	ا �("���"ا	[�,��� ا	:�+���� , ا	
 )ت . د, +��وت( 	�-را��ت وا	��� 

71 -  �+"�/� , ?�S , �2"ذ�	وا �`�ت .د.ا	���3G ا	7��"���� , ا	n�7- +�0 ا	,���� وا	,
. 

72 -  ?+"��Y/��!E��Y ان !:���ف )��0 ا, )���? , ا	 
�������3�ب ا	/�!��� ا	��2,���� )
 ;�"�,���� 1986,��اس 	

��وان , ا	-ور  - 73 , C!3�ر	0 )�� ا� )ت . د. د��� ( دار �"+� , ا�ر

 

 2000, دار ا	��ق ,ا	�A -Y? ا$)8م  - 74

, ا	3�ر!C ا	,���? 	�-ول ا	���Gى +��0 ا	/��+�0 , ر+�@ �X-ر ط�ھ� , ا	"�"ي  - 75

�`�:� ا	"$!� ) �Y�	ت .د.ا( 

76 -  V�Y� ,! ��"�")� ا	:�رف ا	��Gى ,"� , ;�� )2009. +��وت ( دار �"+

77 -  ?A"��	`��2? , ا	رث ���X ‘ ى����G	ا ���I=ر�:�دار ا	���"ؤن ا	����A�7g , ا	J�د)��� و
 �� )Z+,1990-اد ( ا	:�

دار ا	��[ون , ا	��G2 وا	7\��!� ا	7"���� �A? ا	��/��A ا	:�+��� , �1�ح , !���0  - 78
 ��A�7g	اد( ا-Z+,1992( 

79 -  ?N�! ,Xا ��(����� A? ا	�3�ر!C ا8��$�? ا	/�-!B‘ - ا�g:	ا �	-و	���3 ‘ اG�
 )1996, ا	�!�ض ( ا	:��G�ن 

80 -  
��3
 ا	/���ب ا	:�	���� , 8��Lل , !/���X ���1�:ا	��3�ر!C ا$ورو+��? ا	/��-!B وا	
 
�:�� , ا$و	�Y	��3 اG )ت . د.ا$��G-ر!� ( ا	

81 -  ��- , ا	�"�X�7�در ا	ا$ور+��� , )��- ا 
�������� ا	[�,�� ا	‘ ا	:��"ر ا	"��`
 )2014, 2ط‘ +��وت ( 	�3G�ب 

  
 ً���T :=�<���  . ا��;�O, وا�ط�ر%U ا�
�� <��-ي )�"ان , ا	�-ري - 82�I� , ��!-�	�!$7\��� ا	8د��3"ن واN V��	1868( و-

�:� +Z-اد . اط�و�X د=3"راه ) . 1894�L )ا$داب ���= ,2005( 

Pة , �I-ي  - 83X د!� ‘ أ��س��Nا ���0 از ����� ا	S"�). و���7n�W درا��� (1911

 �+�+ �:��L) ��+�3	ا ���=2003( 
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4�"م  - 84������� وا	A���3; ا$	���? , )�- ا	:P!P )�- هللا , "��رك ا	-+�,+ ������
 ��7!�Aا ?A ات�:3,��3; , اط�و�X د=3"راه , �Y�ه ا	�= D�� �:��L , م"��V�,S ا	:

 )2011( ا	,����� 

85 -  ?���Y( , V!���= V���:�,���+اور ?��A ?�����,	ودوره ا C�����3� )1809-1823( ,

�:�ة +Z-اد, اط�و�X د=3"راه �L ) ا$داب ���=,2006( 

86 -  ?�� �����A� , ز!���-ان X,����ن ���X�وي , ا	����"!�]����ر�����	� , ) 1814-1815( 
��3,L���:� +Z-اد, �L ) ->�3+�� أ+0 ر	ا ���= ,2004( 

87 -  ���	��� , V��>�ھ ?����� , �������� ا	��-ول ا$ورو+���� ���0 ا	/���ب ا$!`�	���� ا	��S"�
�3; , اط�و�X د=3"راه   ).1911-1912(�= D�� �:��L ,2011. 

88 -   

  .ا�)��ث وا��ور%�ت: ;�د;�ً    

  

89 -  Vأدھ�� , ?������� ا	:�+��? " +,���رك ر���L ا	/-!��- وا	��-م", )Y�) . 135(ا	:��-د . 

 .1970<��ط 

, ا	,�i	� ا	�����S ��8ل ا	�+�@ ا$���� ��0 ا	��7ن ا	��T? , )�- ا	/� ,+��;  - 90

�� د)"ة ا	/� Y� www.habous.ma) 80(ا	:-د‘ 

��������� ا$	�������� "����L�وان y�����A 0�����,X هللا ,ا	����Y�ف  - 91"�" 1914-1870ا	-+

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=49390 

92 -  ?�ل , ا	-	�� -�( -	�� , �����رك ودوره A? ر�V ا	,���� ا	J�ر��L ا$	,+
�������������������������������� ا$داب). 1871-1890( = �������������������������������Y�) 98(ا	:�����������������������������-د,  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73460 

�V���,G و �����-!� , رود�,��"ن  - 93 ,D��,اع " , ار������	وا ����������ظ�ة ��X"ل ا	7"
� هللا " ا	`�7? :� �Gھ� �L�� . ��+�( درا��ت ��Y� ��1973وت +, ) 8(ا	:-د . 

��� �Y�,�= 0( �n�7X " �!��\S و�C���3 و��Xب ����!0 " =��� , زھ��ي  - 94Y�
 .1975+��وت , )7(ا	:-د , )�+�� 

���� ,)�- ا	�ؤوف , ��"  - 95g:	و��� ا�	ت ا�S8:	1878-1687(ا ( C!ر��� ���Y�
 .1985)�م) 75(ا	:-د, ا	:�ب وا	:�	V +��وت

96 - -/�"د �1�ح , /� " ������ ا" ا	"X-ة ا$	Y�اذار , ))1 ا	:-د , A�ق �(+�� 
,1978. 
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