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 المقدمة

 

 وريال حركال  اتتاا يال  عياعالي    رالقالر  التاعالع  شال خالل  إيطاليا انتشرت في      

،  إيطاليالالا اناديالال  وتوحيالالد الااالالالا اةيطاليالال  وإنمالالان الحكالالا الناعالالاوف والنالالاو يوني فالالي 

الحالر  الررنعالي   إلال  1115 االؤتار فيينالا ويعتور الاؤرخي  فترة توحيد إيطاليالا اال 

ارح   التكوي  الحقيقي ل ا ك  االيطالي  وصراع الدويلت االيطالي  0111 الوروعي 

، وودأت التاا ات الاطالوال  والوحالدة وتالجتيل الاشالا ر القوايال  ضد الحكا الناعاوف 

االؤتار الررنعاليي ، انال  الووروالو  فالي و الناعالا فالي غرعووفي اناطق إيطاليا ضد الما

،  الررنعالالالالالي . واعالالالالالتطاع اةيطالالالالالاليو  الالالالالالتخ   االالالالال  الحكالالالالالا1115   الالالالالاا  فيينالالالالالا

  دوها الوحيد .  اةاوراطوري  الناعاوي  لتصوح

د الالا العديالالد االال  الع االالان والاركالالري  اةيطالالاليي  فالالي كافالال  أنحالالان أورووالالا الوحالالدة      

اعتعا ت كاف  أنواع القاع لانع ت ا الوحالد واتضالح  لالا فالي  الناعا اةيطالي  ، ولك 

     ك االال  الاعتشالالار الناعالالاوف اتالالرنيم فالالي االالؤتار فيينالالا الالال ف أنكالالر وتالالود إيطاليالالا وقولالال 

، " عن مكان جغرافيي فقيطإن كلمة إيطاليا ما هي إال مصطلح يعبر  "
 

ا  ولكال  أخيالر 

 اصا    رواا وأ  نتالخطوة االول  نحو الوحدة إيطاليا  انتزت،  1161 وفي  اا

 . لما

دوليال  واوقرمالا قات وتقعيا الوحث ال  اروعال  اواحالث تنالاو  االو  الاالؤتارات ال     

وال ف عرد الوقائع التاريخيال  ل اعالال  االيطاليال   1122-1115ا  القضي  االيطالي  

خالالل  الاالالؤتارات التالالي  قالالدتما الالالدو  االورويالال  الخاالالن الكوالالرا وريطانيالالا وروعالاليا 

وحت  االؤتار فيرونالا  الاا  1115والناعا ووروعيا وفرنعا ، ودا  ا  اؤتار فينا  اا 

 1130 الاني فتطالرق لاوضالوع اوقالؾ الناعالا اال   الورة  الاا ، ااا الاوحث ال 1122

في ايطاليا ،  ا  ادا اندالع ت ا ال ورة ال  هياج شعوي  الاا فالي الالدويلت االيطاليال  

وورزت  دة تاعيالات عالري  و  نيال  هنالاا طالوالت وتحقيالق الوحالدة القوايال  االيطاليال  

 وتخ ي  الولد ا  الميان  الناعاوي  واعتوداد الحكاا .
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فالالي  1141فالالي حالالي   الالالل الاوحالالث ال الالالث اوضالالوع قاالالع الناعالالا ل الالورة  الالاا       

ايطاليالالا واحالالاوالت قيالالاا الوحالالدة حيالالث اارعالالت الناعالالا قاعالالا شالالديدا ضالالد االحالالرار 

االيطالالالي  والتاعيالالات االيطاليالال  الاناهضالال  ل وتالالود الناعالالاوف ، كاالالا افشالال ت الناعالالا 

تالي  اا كال  عالردينيا حيالث هالزا  1141احاوالت اا ك  عردينيا اقاا  الوحالدة  الاا 

 اااا التي  الناعاوف ااا ادا ال  فش  اشروع الوحدة االيطالي  . 

فالي حالالي  ركالالز الاوحالالث الراوالالع   ال  اوضالالوع تحقيالالق الوحالالدة االيطاليالال  واوقالالؾ      

، وفالالي هالال ا الاوحالالث توضالاليح شالالاا  لتمالالود اا كالال  1161-1151الناعالالا االال   لالالا 

عالياا رئالين وزران عالردينيا كالافور عردينيا في تحقيالق الوحالدة االيطاليال  الشالاا   وال

الالال ف ادا دورا والالارزا فالالي هالال ا الاتالالا  ، واالضالالاف  الالال  الاوقالالؾ الالالدولي الالال ف كالالا  

 اؤيدا لقياا الوحدة االيطالي  .

ا تاد الوحث     اتاو   ا  الاصادر الاما  اورزهالا كتالا  الاؤلالؾ خضالر       

حتالال  الحالالر  العالايالال   خضالر الاعنالالو  تطالالور العلقالالات الدوليالال  االال  ال الالورة الررنعالالي 

والالالال ف افالالالاد اعحالالالا اواحالالالث الدراعالالال  ، وكالالال لا كتالالالا  وييالالالر  1114-1111االولالالال  

رونوفالالالا  الاعنالالالو  تالالالاريم العلقالالالات الدوليالالال  ، واالضالالالاف  الالالال  كتالالالا  ااالالالا  العالالالوكي 

الاعنو  اوروا في القر  التاعع  شر فرنعا في ائ   اا ، فضل    اتاو   اماال  

 في قائا  الاصادر . ا  الكت  ياك  االطلع   يما
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  8181 مؤتمر فيينا

اال   ت فالي اؤتار فيينا ال ف  قدت  الدو  الانتصرة     ناو يو  وونالاور يعد         

ويرتالالع  لالالا ، اعالالع  شالالر أهالالا الاالالؤتارات التالالي  قالالدت   الال  اقطالاللق فالالي القالالر  الت

الركريالال  واةيديولوتيالال  واالقتصالالادي  والععالالكري  التالالي تاخضالالت  الال  احالالداث  لآل الالار

ال الالورة الررنعالالي  والتوعالالع االاوراطالالورف الررنعالالي   الال  القالالارة اقورويالال  إ  قالالررت 

الدو  الانتصرة إ ادة التواز  الدولي في أوروا ووالتالالي إ الادة توزيالع القالوا وحيالث 

تعالالي  فتالالرة عالاللا وعالالد الاالالدة الطوي الال  التالالي قضالالتما فالالي حالالرو  يتعالالن  قوروالالا ا  

و ورات ا  تم  وا  تم  أخالرا  قالدت ت الا الالدو  العالزا   ال  تجييالد االاوراطالور 

الاخ وع في شخ  فرنعا الدول   ات الايو  التوععي  التي لا يوقرما االتحاد الدولال  

اقوروي  وإلحاق المزيا  الععكري  وما
(1)

. 

وكجن  رت  اال   1114في شمرف نيعا  وأيار ا   اا يصر الروعي ودا الق         

أوروالالا القالالوف التديالالد ورضالال  االنتصالالار الالال ف اعالالتطاع تحقيقالال  ضالالد نالالاو يو  وونالالاورت 

والحقيقالال  إنالال  كالالا  لحا الال  روعالاليا اق الالر الاواشالالر فالالي انميالالار اةاوراطوريالال  الررنعالالي  

 الوطني  وعالوقا اعال طادر ا" يحاي حدودها الكورا والقضان     قواتما التي كانت 

    رقا  خصواما
(2)

 . 

  الالال   ووروعالالاليا اتتاعالالال  هالالالي التالالالي قضالالالت حقالالالا وأ  قالالالوا الناعالالالا وروعالالاليا        

ا  تالالدير التعالالوي   لالال لا كالالا  االال  حالالق هالال د الالالدو  اوالالدئيااالاوراطوريالال  الناو يونيالال  و

 يالع العاعال الع يا  ان  واعت نان قيصر روعيا االعكندر اعت نان اشكوكا" فيال  نتالد تا

الاعؤولي  احافحي  تدا 
(3)

 . 

ليالالا فقااالالت عالالوع دو  تع الالت لمالالا الالال  تقعالاليا ايطا 1115فيينالالا  الالاا  أدت تعالالوي        

االال  اقهايالال  االال   لالالا اا كالال  الصالالق يتي  و الالدد عالالكانما عالالوع  اليالالي   قالالدرا احالالدودا
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ويالالداونت و الالدد عالالكانما اروعالال  اليالالي   الالا  -عالالردينياونصالالؾ ا يالالو  نعالالا   الالا اا كالال  

فينيعيا و دد عكانما اروع  اليي  وروع ا يالو  نعالا   الا الواليالات  – اا ك  لاوارديا

ث واراالالا واودينالالا الواوويالال  االال  ا يالالوني  ونصالالؾ فياالالا  الالدا  لالالا فالالا  الالالدوقيات الالال ل

  في حتواما ك يرا" وقاا النحاا العياعي ال ف أرعيت قوا دد فالي وتعكانيا كانت اق

ت التالالي انشالالئت فالالي ايطاليالالا الحكواالالااالالؤتار فيينالالا   الال  حقيقالال  واحالالدة هالالي اخضالالاع 

لع طات الناعا
(1)

. 

والشا في ا  العا  واودأ إرتاع أصحا  الحقوق الشر ي  ال   روشالما فالي        

ايطاليا قد أيد ع طات الناعا وعيطرتما  ندها رتعت االعرات الحاكاال  القدياال  قوال  

، اا القالديا لحكا كاا كا  اياا النحال مد ال ورة وناو يو  اصاا      اعتئناؾ عيرة ا

فالي ايطاليالا ا تقالا   لررنعي  وناو يو  لا يعد  اتيعراال ورة ا و مد  1115ووعد  اا 

ارادة الشالالالالعو  او اهانالالالال  الشالالالالعور القالالالالواي والالالال  ا  االعالالالالتمان  واط الالالال  االيطالالالالاليي  

ووقوايتما عر ا  ااحرا ال ورات في ايطاليا
(2)

. 

التحرريال  تعالرف والي  افالراد والتكاد تار العنوات الق ي   حت  كانالت الحركالات        

لناعالالا ووالالي  ا الالا نالالاو ي الشالالع  االال  أقصالال  الشالالاا  الالال  اقصالال  التنالالو  ولكالال  إ  وا

تطالاليح والالرؤون الالالوطني  الالالدا ي  الالال  التحريالالر االال  الحكالالا االتنوالالي  ايصالالوحو  عالاليوف

)الناعالالالاوف( واالالال  الحكالالالا الا كالالالي الاعالالالتود )ا الالالا نالالالاوولي ( والالالالدا ي  الالالال  الحكالالالا 

لايلني ياوت فدان ل حري  والدعتوري  ولكال  كالا  كال  الدعتورف وكا  التوعكاني وا

واحد ياوت وعيدا"    االخالر واط قالت ت الا التيالارات الضالاا  لالوعد الاوالد ي  اال  

الاركالالري  احاولالال  لاناقشالال  حاضالالر ولدهالالا واعالالتقو ما إزان دو  كوالالرا أخالالرا قالال  

فرنعا وانك ترا كا  فياا عوق تاوع  لدولما
(3)

. 
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 نقذ تسىية فيينا

تيتالال  هالال د الاراوضالالات ؼيالالر الرعالالاي  وؼيرهالالا فالالي فيينالالا وكالال لا  الالدد كويالالر ن       

الاالؤتار وقالع  دواخت ؾ ا  الترتيوات الخاص  التي أتريت في أااك  أخرا قو   قال

)القالالرار النمالالائي ( الالال ف يتضالالا  االالا يعالالا   الالادة وتعالالوي  فيينالالا  1115فالالي حزيالالرا  

الع اي 
 (1)

تات في فيينالا والتالي تاخضالت لع  أك ر اا يؤخ      ه د التعوي  التي  . 

   تخ ي الناعا    و تيكا  ا حصو  وروعيا    وعالد االقالاليا الواقعال    ال  نمالر 

فالارترع شالج   ، الراي  ا  تع  انوطا واا ك  وروعيا حق الدفاع  ال  الاانيالا  اواالا"

وروعيا   ا انتق ت اليما تدريتيا" الز اا  في الاانيالا وصالارت قو ال  انحالار الالدويلت 

رات الصؽيرة التي تط عت اليما في الدفاع  نما واضطرت وروعيا الال  انشالان واالاا

تي  قوف في قدرت  تجدي  ه د الاما 
(2)

. 

اضؾ ال   لا الال  ا  التعالوي  التالي حالد ت فالي فيينالا وأ طالت وروعاليا اقالاليا         

اتررق  فالي انحالان الاانيالا لالا ت والث ا  تع الت وروعاليا ارؼاال    ال  العاال  لالروط هال د 

اليا وعضما ووعد فكا   لا وداي  العياع  التي افضت ال  تشييد صالر  االتحالاد االق

 1111االلااني  اا 
(3)

. 

  8121 ومؤتمر تروبا

اشالالر فالالي شالالؤو  الالالدو  لقيالالت اطالالال  اتالالرنيح  القائاالال    الال  اوالالدأ التالالدخ  الاو       

االال  قوالال  الالالدو  روعالاليا  ع  الالورات تمالالدد العالاللا العالالاا قوالالوالاالال  وقالالو االورويالال  خوفالالا

ووروعيا فقط أاا انت ترا فقد رفضت قطعيا التوقيع   ال   وروتوكالو  العاال  هال ا ااالا 

فرنعا فقد اضطرت خشي  العزل  العياعي  الاوافق    يما
(4)

 . 

و احالدا الاالد  فالي ترووالا 1120تشالري  اقو   الاا  20 قد ه ا الاالؤتار فالي        

وطرق ح ما ووالتحديد اناقشال  لاناقش  التوترات العائدة في الدو  الا كورة  االلااني 

                                                           

 . 5:كبرنزٌٕ ٍْس ،  انًصذر انطبثك ، ص (1)
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  . 161( انًصذر َمطّ ، ص 3)
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حالالي  د الالا الروعالالي االعالالكندر االو  ال الالورة ضالالد ا الالا نالالاوولي وكالالا  اوقالالؾ القيصالالر 

اقوولالال  ( ولالالا يؽيالالر القيصالالر  الالالا)الووروو (الحاكاي  فالالي نالالاوولي الالال  اصالالدار )شالالر  

وتالالدخ  الناعالالا هنالالاا لوضالالع اقاالالور فالالي نصالالاوما اال وعالالد الخالالوؾ الالال ف  اطالوالالرأيالال  ا

 تشالري  اقو  اال  ا  26التاالرد الععالكرف الال ف حصال   نالدد فالي انتاو  اال  انتشالار 

  اعارضالت  الصالالريح  قف شالك  االال  يعالا كالال  انالاطق روعالاليا أاالا كاعالالت ري  فقالد أ  الال

تشالالري   11اشالالكا  التالالدخ  وازان  لالالا ا  الال  كالال  االال  القيصالالر والناعالالا ووروعالاليا فالالي 

شواط  1ي ال اني وإصرارها وقؾ التدخ  الاع ح ويتوعما في ه ا اقار ا ا فرنعا ف

 1121 اا 
(1)

 . 

أاا وروتوكو  الاؤتار هو ا  الالدو  التالي يحالدث تؽيالر حكوااتمالا وعالو  قيالاا         

ال الالالورة ويترتالالال    الالال  هالالال ا التؽييالالالر تمديالالالد ل الالالدو  اقخالالالرا ترقالالالد وحكالالالا الضالالالرورة 

و ضالالويتما فالالي التحالالالؾ االوروالالي وتحالال  خالالارج التحالالالؾ الالال  ا  يحمالالر الوضالالع 

القانوني ااا ا ا حدث تؽيير يمدد ااال  الالدو  االوروويال   الداخ ي ضاانات تؤيد النحاا

االوروالي فع يما القيالاا وعاال  ااالا عياعالي او  عالكرف ة ادتمالا الال  ححيالرة التحالالؾ 

ونحرا لاوقؾ انت ترا واوقؾ فرنعا االضطرارف القائا     ؼيالر ااتنالاع لالا يصال  

ال ضالان الال لث الح ران ال  قرار اا واترقوا   ال   قالد االؤتار اخالر تحضالرد الالدو  ا

روعالاليا ووروعالاليا والناعالالا واةضالالاف  الالال  ا الالا نالالاوولي فردينانالالد حتالال  يتوصالال وا الالال  

اراوض  شخصي  اع 
(2 )

.     

 

 

 

  8128مؤتمر اليباخ 
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وقد حضالرد ا ضالان الح الؾ الاقالدن روعاليا  1121 قد ه ا الاؤتار في  اا         

ناند وعد ا  تعمالد لشالعو  والناعا ووروعيا وك لا حضر ه ا الاؤتار ا ا ناوولي فردي

والععي لتحقيق اهداف  الرااي  ال  الاحافح      الدعتور
(1)

 . 

ا  الدعتور الانو ق ا  دعتور ال ورة االعالواني  وكال لا حضالورد الال  الاالؤتار        

شع  ناوولي وقالد وافقالت الالدو    ال   لالا ليط   الاؤازرة ا  ا ضان الاؤتار ضد 

ن الدعالالتور   الال  أعالالن  الراالالا  لالال لا عالالافر تالالي  كالال لا تعمالالدت الناعالالا لاماالال  الؽالالا

ناعاوف ال  ناوولي لتحقيق ه ا الؽرد
(2)

. 

وعالالد  الالورة نالالاوولي اواشالالرة قااالالت  الالورة فالالي اا كالال  عالالردينيا ويالالداونت فالالي  الالاا        

اقو  قاا التنود و ورة اعتولوا     تورينالوا وتنالاز  الا الا فكتالور  اانؤيال   1121

 يي  االاير شار  الوالرت )ولالي العمالد التالالي (    العر  ال  اخي  شار  في كن و

الناعالا  وصيا     العر  وكا  شار  الورت يعطالؾ   ال  النز الات الحالرة ويعالادف

ولكال  تالدخ  التيالو  الناعالاوي  العالريع اكال  شالار  ل لا ا ط  الولد دعتورا  حرا  

في كن ا  طرد الوصي الحر وإقاا  حكا اط ق
(3)

. 

  هاا  االحداث في ه ا الاؤتار ولالا توالدف اف رؼوال  ااا فرنعا التي وقت          

ا  تشري  االو   الاا  عياعتما )اللاوالي ( ه د اوتدانا  والتدخ  او الاشارك  وعد تؽير 

فري ه د الرترة فاقت اصوات تنادف وضالرورة ا الادة القالوا العياعالي  لررنعالا  1121

    طريق اهتاااما والاعائ  االوروي 
(4)

. 

لح رالان وروتوكالوال وا  نالوا فيمالا ا  الؽالرد اال  التحالالؾ االوروالي واعتصدر ا      

اناا هو تجييد الاعاهالدات القائاال  والاحافحال    ال  العاللا العالاا وتحقيالق عالعادة اقاالا 

و    ه ا يكالو  االؤتار اليوالام لالا يقنالع فقالط واوالدأ التالدخ  العالائر فالي شالؤو  الالدو  

العمالد القالديا القالالائا   ال  حالالق  الداخ يال  فقالط والال  عالاها وطريقال   ا يالال  فالي ا الادة نحالالاا

                                                           

  . 184 – 181، خضر خضر ، انًصذر انطبثك ( 1)
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الا وا الاقدن في الحكا لك  ه د القرارات كا  ا  شجنما زيالادة المالوة والي  ا ضالان 

الح الالؾ الاقالالدن ووالالي  انت تالالرا التالالي رأت ا  الاالالؤتار كريالال  وحالال  التحالالالؾ الروالالا ي 

 والخااعي العاوقتي 
(1)

. 

  8122مؤتمر فيرونا 

وعاليا وااوراطالور الناعالا وااوراطالور حضر ه ا الاؤتار ك  اال  ااوراطالور ر       

وروعالالاليا وا الالالا عالالالردينيا وا الالالا نالالالاوولي ودوق تعالالالكانيا ودوق واراالالالا ودوق اورتنيالالالا 

ووعالالد العياعالالي  الوالالارزي  و  الال  رأعالالما اتالالرتم وحضالالر كالال لا عالالرير فرنعالالا فالالي 

االنت يزف ووزير خارتيتماانت ترا ودوق ولتنتتو  
 (2)

. 

قضايا هاا  هي تتارة الرقيق والقرصن   كا  تدو  ا اا  فيرونا يتناو   دة       

والاعالالجل  الشالالرقي  والوضالالع فالالي ايطاليالالا وأخيالالرا الخطالالر النالالاتا  الال  ال الالورة االعالالواني  

والواقع ا  القضي  االعواني  كانت في ران اهتاااات الاؤتاري  وانال  ودايال  الت عال  

اقولالال  طالالر  اوناورنعالالي ووزيالالر خارتيالال  فرنعالالا فكالالرة تالالدخ  فرنعالالا فالالي اعالالوانيا 

واعالا دة الالالدو  االورويال  االخالالرا وا  ال  القيصالالر اعالتعدادد لتقالالديا الاالؤ  كاالالا وافالالق 

اترنيم     االقترا  الررنعي وحالدها انك تالرا  الارد فكالرة التالدخ  الررنعالي تحالت 

 ضؽط الورتوازي  الصنا ي  والتتاري 
(3)

. 

  اا  الال  الالالرؼا االال  انرضالالاد ا االالا  الاالالؤتار اال ا  ا الالا فرنعالالا لالالوين ال الال        

واعالتطاع اخاالاد  1123يناير عن   21شر قد ا    انرردا الحر      اعوانيا في  

  ال  أعالن  الراالا  العالاوع ال ورة وما وا ادة الحكا ل اا الاكرود ا  ال وار فردينانالد 

الررنعالي  كال لا وافالق الورلاالا  )الكالالورنيز( االعالواني دو  قيالد وال شالرط   ال   الالودة 

أترتمالالالا فرنعالالالا االالالع الا الالالا وهالالالي اعاهالالالدة فردينانالالالد العالالالاوع وفالالالق اعاهالالالدة الا الالالا 

)تروكاديرو( 
(4)

. 
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كاننػ كا  يدرا اعالوقا ا  التحالالؾ تورج التديد الوريطاني ا  وزير الخارتي       

يكترالي واالا حققال  اال   روعيا والناعا ووروعيا وفرنعالا لال الاقدن التديد الاكو  ا  

ف تريالالد اال  نصالالر فالالي ادريالالد ال  فرنعالالا العالالا ي  الالال  اتالالدها العياعالالي والععالالكر

ارعالالا  قواتمالالا الالال  االالاوران الوتالالار لقاالالع ال الالورات فالالي اعالالتعارات اعالالوانيا وااريكالالا 

اللتيني  اال ا  ه د االار الياك  تحقيق  ا  دو  اوافقال  وريطانيالا التالي كانالت تات الا 

 هناا اصالح اقتصادي  هاا 
(1)

. 

نعالالا االال  وورضالال  الاوقالالؾ االاريكالالي انالالع روعالاليا والناعالالا وفراعالالتطاع كالالاننػ       

تحقيق اهالدافما وترعاليم عياعال  التالدخ  خالارج حالدود القالارة االورويال  وعالارع والنرن 

الوقالالت الالال   قالالد اتراقيالالات تتاريالال  االالع دو  ااريكالالا اللتينيالال  كالالي يرعالالح الاتالالا  ااالالاا 

والالاال تراؾ  1125الورتوازيالال  االنك يزيالال  لتنشالاليط تتارتمالالا كاالالا قالالاا فالالي ودايالال   الالاا 

والاكعيا    التالاج االعالواني والالرؼا اال  اعارضال  واالعتق ل  لألرتنتي  وكولاويا 

لعياعالال  كالالاننػ وتجييالالدد ل تحالالالؾ الاقالالدن ااالالا الضالالرو  ال انيالال  التالالي  الوريطالالاني الا الالا

وتمما كاننػ لم ا التحالالؾ فكانالت القضالي  اليونانيال  فتركيالا كانالت تقاالع  الوار اليونالا  

تعتالالرؾ وتركيالالا والالا  انك تالالرا  1123وتحالالاو  القضالالان   الاليما و نالالداا ا  نالالت فالالي ا ار 

واليونالالا  كالالجطراؾ اتحاروالال  هالال ا الاوقالالؾ االال  تانالال  كالالاننػ حالالدا والقيصالالر القتالالرا  

اشروع لح  القضالي  اليونانيال  الال   اللث انالاطق حكالا  اتالي تخضالع اعالايا ل عال طا  

وفع يا لعيطرة الدو  االوروي 
 (2) 

. 

قشالالات لقالالد أدت العياعالال  الاتناقضالال  والالي  كالال  االال  انك تالالرا وفرنعالالا الالال  وقالالوع انا      

ك يرة في الاؤتارات وفي النماي  ال  انعحا  انك تالرا اال  االتحالاد االوروالي وعياعال  

الال  فشال  االؤتار التحالؾ والاؤتارات الدولي  ك لا حمر عو  اخر ادا في النمايال  

فيرونالالا وهالالو ا  انك تالالرا قالالد الححالالت ا  فرنعالالا تروقالالت والرعالال    الال  اعالالوانيا االورويالال  

تتروق والطرق الدو وااعالي    ال  التتالارة االاريكيال   عكريا واصوح     انك ترا ا  

                                                           

  . 111، ص  َفطّر انًصذ( 2)
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في الاات كات االعواني  لكي يح  ايزا  التروق وي  الدولتي      اا هالو   يال  وكالا  

 لرشالالالالال  الاالالالالالؤتار أ الالالالالرد ايضالالالالالا فالالالالالي انميالالالالالار االتحالالالالالاد االوروالالالالالي فالالالالالي النمايالالالالال 
(1)

                                                           

 . 184ايبل انطجكً ، انًصذر انطبثك ، ص ( 1)



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

مىقف النمسا من ثىرات عام 

  في ايطاليا 8181

 

 

 

 

 

 

ا  العياعات الاعادي  لاوادئ وافكار ال ورة الررنعي  واا رافقما ا  ضؽط       

وتدخ  في الشؤو  الداخ ي  ل دو  الصؽيرة ا  قو  الناعا ووزير خارتيتما اترنيم 
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والقيصر الروعي االعكندر اقو  ادت ال  ازدياد الاطالو  والحكا الدعتورف ال ف 

ري  العياعي  وتقريرها اصيرها والتخ   ا  يضا  ل اواطني  حقوقما في الح

ال  الحكا ا الا كي  الاعتودة التي ا ادها اؤتار فييناالح ا وا  النح
(1)

. 

ادا الشعور الوطني دورا كويرا في  ورات الو دا  التي خضعت ال  الحكا        

ا داتما االتنوي ا  دو  الترات ال  رؼوات عكانما كو تيكا ووولندا وايطاليا ال تي  ت

او تقعياما اع شعو  اخرا واالضاف  ال  ايطاليا ، وا  الناو الطوق  الوعط  

الصنا ي  والتتاري  في الاتتاعات االوروي  التي ونت الدفاع    النحا الوطني  

والدعتوري  في و دانما و لا حاانا لاصالحما ول لا اخ ت ت ا الطوق  اوادئ ال ورة 

الح الررنعي  وعي   لتحقيق الاص
(2) .

ا   ورة فرنعا كانت الحافز والاشتع لقياا  

ال ورة في ايطاليا واةضاف  ال  تج يرها     الحياة العياعي  في عويعرا    

ووريطانيا
 (3)

 . 

في فرنعا وو تيكا ووولندا تج يرها     ايطاليا ااا  1130كا  ل ورات  اا        

الحتا الكوير ال ف شمدت  الدو  ادا ال  قياا  ورات وانتراضات فيما لا تك  و

اقخرا حيث كانت الحرك  القواي  في ايطاليا قد ودأت واالنتعا  في العنوات التي 

وتشكي  حرك  اعتقو  او حرك  الوعث لكنما لا تك   ات تج ير  1130عوقت  اا 

ا   التاعيات العري  ل رحااي  ووقايا ضواط ناو يو  ال ي  اعتاروا يقاواو  الوتود 

 1121و 1120ناعاوف في رؼا اتماد حركتما في  اا ال
(4)

 . 

في فرنعا ا را قويا الدويلت اةيطالي  التي  1130احد ت  ورة تاوز  اا       

كانت شديدة التج ر وك  اا يحدث في فرنعا فنحات التاعيات العري  االيطالي  تاردا  

ت الواووي  وااتدت ال ورة وعد في اودينا وواراا وهاتا  ا  اكور الاد  التاوع  ل واليا

                                                           

عهييً ضييٍبء حطييٍ ٔيبًييذ ر ٔ  َييبٔي ، انزييبرٌخ انبييذٌث ٔانًعبصيير نهًييٕاطٍ انعرثييً ، انطجعييخ انزبضييعخ     ( 1)

 .  55ٔانعشرٌٔ ، ص

 .  55، ص َفطّ( انًصذر 2)

ٔزارح انزعهٍى انعيبنً ٔانجبيث انعهًيً ، ثغيذاد ربرٌخ أرثب فً انمرٌ انزبضع عشر ،  ( يبًذ يضفر االدًًْ ،3)

 .  :16ص، 

 .  188،ص َفطّ( انًصذر 4)
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 لا ال  اناطق اخرا واحد ت اضطراوات في رواا ورفع ال وار رايات النصر 

قياا اعدودة في اعحا الدويلت التاوع  ل واوا
 (1)

 . 

وفرضت     الولد  1130كانت الناعا قد نتحت وقاع ال ورة في ايطاليا  اا       

دؾ انع العناصر الوطني  ا  الاطالو  واعتقل  نحااا  صاراا  ا  الرقاو  والقاع وم

ايطاليا وتوحيدها ل لا اخ ت ز ااات تعا      تحرير ايطاليا ا  العيطرة 

الناعاوي  ا   ااتزيني اؤعن حرك  )ايطاليا الرتاة( التي ا  نت ا  اهدافما 

االعتقل  والوحدة والتحرر ا  الحكا االتنوي
 (2)

. 

في ايطاليا او في  1130ل ورة الواريعي  في تاوز  اا لا يك  ادا تج ير ا       

في الدو   1130االتحاد االلااني نرن تج يرها في و تيكا وفي وولندا او قو   اا 

االيطالي  كانت اعارض  النحاا الاقاا اوت  ونوع خا  ضد الشك  الاط ق 

ل حكواات وكانت ا   ا  التاعيات العري 
 (3)

 

ضعتما تاعي  )ايطاليا الرتاة ( لقيت اعتتاو  وتج يرا   ا  االهداؾ التي و      

كويري  ا  لد  الوطنيي  االيطاليي  و  وحت  ا  قو  ا ا عردينيا ااا ؼاريوا لدف 

فكا  الرائد االخر ا  رواد الوطني  في ايطاليا ويعا  لتحرير ولدد واعن تاعي   

يا ك لا كانت الواووي  )  وف القاصا  الحار ( ل اطالو  وحري  واعتقل  ايطال

واقرها في رواا تتعاطؾ اع ااا  الشع  االيطالي كاا وقؾ الا ا  شار  الورت  

ا ا عردينيا ال  تان  الوطنيي  االيطاليي  واط ق الحريات العاا  والؽي التماز 

الووليعي 
(4)

. 

 كانت الشعارات والد وات تاأل ايطاليا نحريا  دو  ا  تتحو  ت ا الد وات      

ضد ا كما الاعتود شار   1130ال  ا اا  حت  ا ا اا نشوت ال ورة في فرنعا  اا 

                                                           

 ٔدٔرِ فً انطٍبضخ انخبرجٍيخ انجرٌطبٍَيخ ٌم ثبنًرضزٕجٍى انذنًًٍ ، انهٕرد ُْري جٌٕ رًاٌبد رركبٌ اثراْ( 1)

 .  60، ص 2012، انجبيعخ انًطزُصرٌخ ،  ثٍخكهٍخ انزر ، ، اطرٔحخ دكزٕراِ (1965 – 1930)

 .  61عهً ضٍبء حطٍ ٔيبًذ ر ٔ  َبٔي ، انًصذر انطبثك ، ص( 2)

، 1:69االضييكُذرٌخ ،  جييالل ٌبٍييى ،: ، ررجًييخ  1:14-1915 ثٍجيير رَٕفييبٌ ، رييبرٌخ انعاللييبد انذٔنٍييخ( 3)

 .  90ص
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العاشر حت  انتشرت ال ورة في ايطاليا دا ي  ال  الدعتور ولك  وتمت القوات 

الناعاوي  ضروات حاعا  ل  وار في اودينا وواراا ووولونيا ولكنما كانت في الوداي  

لد وا ال  التحرر ا  الناعا و التحرر ا  ح ت الحركات الع ني  والعري      ا

االعتوداد والدعتور
(1)

. 

ال  اق يا رواانا حرك  تحرري  اوتم   1131ااتدت ال ورة في شواط  اا       

ضد طرق االدارة الواووي  واحترحت ونرن صراتما حيث ااتدت ال  دوقيات اودينا 

لاط ق  وكا  لوعد رؤعان وواراا فكانت تا   اتمودا  ل قضان     ع ط  االاران ا

الحرك  وحدها هدفا  اك ر اتعا ا  يتا   في اقاا  رواوط فيدرالي  وي  الدو  االيطالي  

واخ ت الاعجل  اوعادا  دولياة وعو  تدخ  الناعا وكا  ايترنيم يرؼ  في القضان 

ونرن الشك  ال ف قض  و   1131    الحركات ال وري  في الدول  الواووي   اا 

في اا ك  الصق يتي  1121ك  ااا     اا     حر
(2)

 . 

اعتارت ال ورة في دوقي  اودينا  ا ترت في رواانيو والاار  وواراا وقد         

تشك ت في الاناطق التاوع  ل واوا حكوا  اؤقت  ا  النولن والورتوازيي  ود ت ال  

  حكوا  ايطاليا االنعقاد في وولونيا ات عا  ا  النوا  الانتخوي  ال ف د   لتشكي

الوعط  الاوحدة كاا تشك ت حكوا  اؤقت  في واراا وودأ الحديث    الوحدة 

واط ق اعا )ات ن نوا  االقاليا الحرة (     ات ن وولونيا  ا اط ق النوا      

انرعما اعا نوا  ) االقاليا االيطالي  الاتحدة ( 
(3)

 . 

تشعر والخوؾ ا  احاوالت  كانت اقوعاط الحكواي  في وارين وفي لند       

ايترنيم قاع ال ورة في ايطاليا ، وكا  ه ا الخوؾ يقوا     االختلؾ االيديولوتي 

وك لا     تضار  الاصالح فالحكوا  الررنعي  كانت الترؼ  في ترا شو  

التزيرة االيطالي  ل نرو  الناعاوف وكا  وزير الخارتي  الوريطاني والارعتو  يرا 

                                                           

 .  363( عجذ انعسٌس ضهًٍبٌ َٕار ٔيبًذ يبًٕد جًبل انذٌٍ ، انًصذر انطبثك، ص1)

 .  90( ثٍجر رَٕفبٌ ، انًصذر انطبثك ، ص2)

 .  189 -188( يبًذ يظفر االدًًْ ، انًصذر انطبثك ، ص 3)
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ياعي في الدول  االلااني  عيكو  الئاا ل تتارة الوريطاني  وكانت ا  التحرر الع

العلقات تيدة وي  االوعاط العياعي  ورتا  اال اا  
(1)

. 

خش  والارعتو  ا  تعتؽ  فرنعا االضطراوات ال وري  في ايطاليا لاحاول         

 ارد اعتعادة هيانتما الارقودة في ايطاليا ان  اؤتار فيينا وا  تم  اخرا 

والارعتو  عياع  اترنيم في قاع الحرك  الدعتوري  في ايطاليا وازداد ق ق   نداا 

واترنيم ةخااد ال ورة  1131اعتنتد الواوا ؼريؽورف العادن  شر في شواط  اا 

في الدويلت الواووي  التاوع  لرواا  اصا  الواوا 
(2)

 . 

ك  اعان ضد ع ط  الواوا كانت االضطراوات ال وري  في ايطاليا اوتم  وش      

في الاناطق الاحيط  ورواا وضد الوتود الناعاوف في لاوارديا والوندقي  في شاا  

ايطاليا حيث اتمات الناعا اعحا االاران هناا . شعر والارعتو  والق ق ا  

ا ار  22تطورات االوضاع في ايطاليا وارع  ا كرة ال  الحكوا  الناعاوي  في 

يزد     ضرورة الحراح     العلا في اوروا ووعد اخااد تضانت ترك 1131 اا 

الناعا للنتراض  االيطالي  ودأت الاناورات العياعي  وي  الدو  الكورا لحااي  

اات كات الواوا
 (3)

. 

وارة  1131ايطاليا في كانو  االو   اا و الاانيا تتددت االحداث ال وري  في      

االار ال ف دفع  1132نا في كانو  ال اني  اا اخرا قاا الناعاويو  واحتل  وولو

ارع ت فرنعا قواتما ال   1132فرنعا ةرعا  حا    عكري  ال  انكو  وفي  اا 

رواا و ا  قد اؤتار وي  اا  ي الدو  الكورا والواوا في رواا . ازداد نرو  الناعا 

ا خل  الاؤتار نتيت  اعاندة الواوا ا  تم  واعاندة روعيا ا  تم  أخر
(4)

. 

لا تدا ه د ال ورات طويل  فقد كا  رد الرع  الناعاوف عريعا  واواشرا  واؤ را        

حيث احت ت القوات الناعاوي  في الودن واراا واودينا  ا رواا والق  ال وار اع حتما 

                                                           

 .  98( ثٍجر رَٕفبٌ ، انًصذر انطبثك ، ص1)

 .  60بثك، ص( اٌبد رركبٌ اثراٍْى انذنًًٍ ، انًصذر انط2)

 .  63ص ، انًصذر َفطّ( 3)

دراضخ فً دٔر ثرٔضٍب فً رٕحٍذ انًبٍَب ، اطرٔحخ  1981-:189يٓذي صبنح ْبدي انججٕري ، انًبٍَب ( 4)

 . 116، ص  2004دكزٕراِ ، انًعٓذ انعبنً نهذراضبد انطٍبضٍخ ٔانذٔنٍخ ، انجبيعخ انًطزُصرٌخ ، 
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وعد ادة قصيرة وفي شمر ا ار و د اترنيم واصدار  رو  اا وو لا قض  اترنيم 

ورة في ايطاليا    تايع حركات ال 
(1)

. 

االختلفات والتعارضات التي كانت قائا  وي  الدو   1130احمرت  ورات        

ياع  الاؤتارات الدولي  و ا ت     القضان الكورا فقد وقرت وريطانيا ضد ع

  يما . ولقد اتخ ت وريطانيا عياع  شديدة الاعارض  ضد اوادئ التحالؾ الروا ي 

ووقرت ضد اف احاو  ا  قو  التدخ  في الشؤو  الداخ ي  لدو  اوروي  اخرا
 (2)

 . 

فضت لوحث اوضاع اوروا ر اؤتارا   1133االوروي  الكورا  اا  قدت الدو        

وريطانيا الاشارك  و  . حيث اصدرت ك  ا  روعيا ووروعيا ويانا  في ختاا 

الاؤتار ا  نت في  ا  لك  ا ا اوروي ل  الحق في االعتنتاد وجحد الا وا ال لث 

في حا  تعرض  لخطر داخ ي او خارتي 
(3)

. 

ا ار ه ا الويا  عخط الوريطانيي  و ارضت فرنعا التي اتخ ت توتعد          

عياع  التحالؾ الاقدن ااا ادا ال  انقعاا أوروا ال  اععكري  ضا االو  روعيا 

ووروعيا والناعا وال اني فرنعا ووريطانيا وتؤيدها اعوانيا والورتؽا  كاا فش  

في أوروا لتحقيق اف خطوة ايتاوي   1130االيطاليو  في اعتؽل   ورات  اا 

الناعا     شاا  ايطاليا وتكرين لتوحيد ولدها فري الوضع كاا هو ا  هيان  

االنقعاا وي  اقاطعاتما 
(4)

. 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  189ك ، صيبًذ يظفر االدًًْ ، انًصذر انطبث ( 1)

 .  190-:18، ص َفطّ انًصذر  ( 2)

  .  99ثٍجر رَٕفبٌ ، انًصذر انطبثك ، ص ( 3)

 .  190 -:18انًصذر َفطّ ، ص ( 4)
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 المبحث الثالث 

في  8181عام  ةثورقمع النمسا ل

 يطاليا ومحاوالث قيام الوحدة ا

 

 

 

 

 

اعتارت هيان  الناعا     شاا  ايطاليا ان  اؤتار فيينا وكانت القوة الوحيدة      

ويداونت وتعتور ال ورات  - ا هي اا ك  عردينياعا في ايطاليالتي وقرت ووت  النا

لتطور الحرك  القواي  الاناهض   طويعيا   ااتدادا   1141 اا التي اندلعت  اقوروي 
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لعياع  القاع واالضطماد التي وتدتما في اقررات اؤتار فيينا والاطال  والحري  

والنحاا الدعتورف
(1)

. 

1130 اا ا   ورات  ا  كانت اوعع واك ر تج ير       
(2)

وكانت ايطاليا اوز   ،  

وي  ااالا وإاارات اعتق   وتخضع لتج يرات خارتي  كا  اورزها النرو  

الناعاوف
(3)

الررص  التي عا دت الناعا ا  الميان  في  1141وتعتور  ورات  اا  

ا  ك  ا ر  الاواردي أراضيتاضي ادة طوي   حت  اخ ت شاا  ايطاليا لك  لا 

ل نرو  الناعاوف
(4)

 . 

الوزير  روعي  ا  الواوا كا  يتعارد اع اف حر  ضد الناعا ووعد اؼتيا        

اقو  لدول  الواوا هر  الواوا ووون التاعع ال  ناوولي ليصوح تحت حااي  الا ا 

الاعتود فرديناند ال اني )الا ق  والقنو   ( لقعوت  كاا ا    شار  الورت الحر  ضد 

لصعوو  صاودها  1141ا ار  23في اعرك  نوفار في  الناعا لك  قوات  توع رت

 اااا القوات الناعاوي 
(5)

 . 

اتررق  ا  أوروا واا في  لا  أنحانفي  1141قاات  ورة قواي  في  اا       

ايطاليا
(6)

ااتزا  تعي  تحت حكا االعتوداد ال ف فرض  اؤتار  أورواحيث كانت  

اال انما  ادت ال  ارح    1130 فيينا والرؼا ا  فرنعا نتحت ا  تحقيق  ورة

تقييد الحريات والتل   والدعتور
(1) 

حيث قاات فرنعا و ورة اناهض  ضد ا كما  .

اتير فقد الدع إصدارالاناهد لحق االنتخا  العاا اقدا حكاا وا وا ايطاليا     

ولكن  لا ي وث ا  فر ا   ك لا فص  الواوا ووون التاعع اصدر ا ا ناوولي دعتورا  

ا  نداا اشتدت الحرك  ال وري  في رواا والواليات الواووي روا
(1) 

أتور الا ا  .

                                                           

  . 68انذنًًٍ ، انًصذر انطبثك ، ص اثراٍْى اٌبد رركبٌ( 1)
  . 363عجذ انعسٌس ضهًٍبٌ َٕار ٔيبًٕد يبًذ جًبل انذٌٍ ، انًصذر انطبثك ، ص( 2)
  . 136ضر خضر ، انًصذر انطبثك ، صخ( 3)
 . 438صثٍرٔد ، ، انًطجعخ األْهٍخ ،  عهى انًرزٔلً: ، ربرٌخ ارٔثب انبذٌث ـ ررجًخ  جفري ثرٌٔ ( 4)
  . 195 – 194اكرو عجذ عهً ، انًصذر انطبثك ، ص ( 5)
 .  69انذنًًٍ ، انًصذر انطبثك ، صاثراٍْى اٌبد رركبٌ ( 6)

 .  190انًصذر انطبثك ، ص يبًذ يظفر االدًًْ ،( 8)

 .  363( عجذ انعسٌس ضهًٍبٌ َٕار ٔيبًٕد يبًذ جًبل انذٌٍ ، انًصذر انطبثك ، ص 1)
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ووعد  ورة شواط في فرنعا والتي نتحت فرنعا في  حرا       قوو  دعتورا  فرديناند 

 ياعقاط ا كي   لوين ف 
(1)

. 

( تطور فكرف  1141 – 1130الاحصورة وي  ) ل ااني   شرا  العنوات ا      

تؽير في  إحداثتمدؾ ال   اقول القواي  والحري  حيث كانت  كوير في اراهيا

الدول  وتمدؾ ال اني  ال  تؽيير النحاا الداخ ي ل دول  أعان
(2)

ف  شر دوفي الحا . 

ي حث نورعال  ال  عريرد في فيينا وونعوكت  والارعتو   1141ا  شواط  اا 

ري  في ايطاليا ويودو ا  فيما عريرد القناع اترنيم وعدا التدخ  لقاع الحركات ال و

والارعتو  اراد ا  يضؽط     الناعا والخروج ا  ايطاليا وتع يا الحكا لألحرار 

واعتخداا خوؾ الناعا ا  فرنعا ليحقق رؼوت      الرؼا ا  ان  لا يريد اضعاؾ 

)  قوة الناعا واالعتعاض   نما وررنعا وإيطاليا
3
)  . 

دلعت ال ورة في الناعا وهر  اترنيم ان 1141وفي ال الث  شر ا  آ ار      

خارج الناعا ، وانتمز ا ا عردينيا شار  الورت الررص  فش  في ال الث والعشري  

ا  ا ار الحر      القوات الناعاوي  في شاا  ايطاليا والتي كانت تحت قيادة 

الاارشا  راديتعكي 
(5)

عحق راديتعكي  1141. وفي الخاان والعشري  ا  تاوز  

لتي  الناعاوف تي  اا ك  عردينيا في اعرك  كعتوزا ، تدد ا ا عردينيا قائد ا

هزا ا  تديد في اعرك   1141الحر  اع الناعا وفي ال الث والعشري  ا  ا ار 

نوفارا وتناز     العر  الون  فكتور  اانؤي  ال اني ، وو لا افش ت اعا ي 

عاوف اا ك  عردينيا التااا الوحدة والتخ   ا  النرو  النا
(6)

 

      

                                                           

 .  69( انًصذر َفطّ ، ص 2)

 .  190( انًصذر َفطّ ، ص3)

 .  69( انًصذر َفطّ ، ص 4)
(5)

خ يبجطزٍر ، كهٍخ ، رضبن 1961-1910ٔفبء طّ رحٍى انعُجكً ، كبفٕر ٔدٔرِ فً انٕحذح االٌطبنٍّ   

 . 83، ص  2010االداة ، جبيعخ ثغذاد ، 
(6)

 . 90انًصذر َفطّ ، ص  
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 المبحث الرابع

تحقيق الوحدة االيطاليت 

  وموقف النمسا

 (8111 – 8188 ) 

 

 

 

 

 

 

 

اهالدافما وحروومالا دو  تحقيالق اف هالدؾ اال   1141خرتت ايطاليا ا   ورات       

 رشالال   اال  ومالالا شالار  الوالرت الال ف تنالاز   ال لالدف واواالتالي رعالاما االاتزيني وؼاري

و االخالالر واهالالداؾ ايطاليالالا فالالي التحالالرر والوحالالدة ركتالالور  اانوئيالال  الاالالؤا  هالالل
(1)

لقالالد  . 

فالالي اوروالالا الوعالالط   1141ا الالارت النز الالات ال يوراليالال  االنتراضالالات ال وريالال  لعالالن  

والاانيا واالاوراطوري  الناعوي  ، وقالد حالاو  االحالرار ال الوار والك يالر اال  الطوقالات 

                                                           
(1)

 .1:8يبًذ يظفر االدًًْ ، انًصذر انطبثك ، ص  
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االع ضالاانات  الوعط  تحقيق شيئي  هاا اقاا  حكا دعالتورف ورلاالاني فالي كال  دولال 

ل حري  الشخصي  وايتاد دول  قواي  اوحدة لك  تاا   قواي  : ايطاليالا او الاانيالا او 

اتري  او تيكي  او كرواتي  
(2)

. 

يعود فش  الحركات ال وري  في ايطاليا ال   دا اتحاد االؼراد وانعداا وتود       

ق اف اعونال  خارتيال  ، قيادة انحا  تتاع وي  االيطاليي  تايعا كاا ا  ايطاليالا لالا ت ال

وكالا  كافورتعالالا فالالي اقالالدرة ايطاليالالا   ال  تحقيالالق الوحالالدة ، ويالالرا وتالالو  االعالالتعان  

فالي عياعالتما فالي  اقعاعالي وررنعا لطالرد الناعالا اال  ايطاليالا وكانالت هال د هالي النقطال  

عوي  وحدة ايطاليا 
(3)

فالي ايطاليالا  الحريال الناعالا  عالحقت. لا تاد االدة طوي ال  حتال  

شالار   واتوالراكتعحت اعحا االصلحات التي ادخ ت في الالولد التي انتعشت ق يل ف

 رشالال  الونالال  فيكتالالور  االالا نوئيالال  الالال ف قالالدر لالال  فياالالا وعالالد ا  التنالالاز   الال  الوالالرت  الال  

ا يطالياليصوح ا ا 
(4)

 . 

 خاالدتد ا  عالنشالو  حالرو  اخالرا ، وولالكورا اعان  الدويلتكا  تشكي         

 الادت ل حمالور  1150 – 1141ي  الااي  الحركات القواي  وعد الاعالارا الراشال   فال

ي ايطاليا كالا  دور رف  في ايطاليا  اا 1151و  اا  1151ا  تديد في ايطاليا  اا 

عردينيا ووعد ا  تعال  وعد ا  اصوح رئيعا لات ن الوزران في اا ك  كافور اعاعيا 

دول  حدي   ضا اليما اؤيدف الركرة القواي  ما ان
(1)

 . 

لتقار  االع فرنعالا ، حيالث ادرا وهالو العياعالي الالواقعي ا  عع  كافور ال  ا        

الوحدة االيطالي  ل  تتحقق وااكانيات عردينيا طالاا تعرق  هدفما دول  قويال  كالناعالا 

افال  ، صاحو  النرو  ومالا ، لال ا والدأ والعالعي ل وصالو    ال  ا تالراؾ دولالي لتحقيالق اهد

قرا اع وريطانيا وفرنعالا ولدد ال  االشتراا في حر  الوقد اعتطاع كافور ا  يدفع 

                                                           
(2)

رًجرنً ، أرثب فً انمرٌ انزبضع عشر ٔانعشرٌٍ ، ررجًخ : ثٓبء فًًٓ ، يؤضطخ ضيجم انعيرة ،  غراَذ ٔ 

 . 48-44ص ص ،  1:95انمبْرح ، 
(3)

انفكيير انعرثييً ، انمييبْرح ، ص  رييبرٌخ أرثييب انبييذٌث فييً انمييرٌ انزبضييع عشيير ، دارزٌُييت عصييًذ را ييذ ،   

341. 
(4)

 . 439جفري ثرٌٔ ، انًصذر انطبثك ، ص  
(1)

فراَطٕا جٕرج درٌفٕش  ٔرٔالٌ يبركص ٔرًٌٌٕ ثٕادفبٌ ، ربرٌخ أرثب انعبو ، ررجًخ : حطٍٍ حٍذر ،  

 . 312، ص  5::1ذاد ، ثٍرٔد ، يُشٕراد عٌٕانطجعخ االٔنى ، 
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، ووعد هزيا  روعيا  قد اؤتار  1155والدول  الع ااني  ضد روعيا القيصري   اا 

واعالتطاع كالافور ا  يعالرد القضالي  االيطاليال   1156وارين خالل  شالمر ا ار  الاا 

    انور دولي اااا الدو  الكورا 
(2)

 . 

الاعا دة     اقاا  دول  وعد  لا وعنتي  حص  ا  ناو يو  ال الث     و د و       

ايطالي  اتحادي  تحا اروع دو  وا طت  ه د العياع   اارها ، وا  نيعا  ال  تاالوز 

الررنعالي وضالا لال  اوارديالا خاد حروا ناتح  ضد الناعا ورضال  الالد ا  1151 اا 

ولكالال  كالالافور وانصالالارد كالالانوا يالالاا و  اك الالر االال   لالالا ، ااالالا ا الالار اا كالال  عالالردينيا الالال  

د فرنعا في شو  التزيرة االيطالي  اوت  ا  الؽض  ض
(3)

. 

التالي تالرت فالي ايطاليالا اال انال  لالا يكال  اال  الصالع   اقحالداث    الالرؼا اال         

تحقيق الوحدة الوطني  فالي ايطاليالا النمالا لالا تكال  ) اصالط حا تؽرافيالا ( وهالو التعويالر 

فياالا  الدا ال ف وصؾ و  اترنيم ه د الولد ، اال ا  الناحيتي  العياعي  والتاريخيال  و

العوااال  التاليال   إنشالائما لا كانت هنالا قواي  ايطالي  احددة الاعالا تضافرت   ال  

انما ا  شو  تزيرة ايطاليا  ات حدود تؽرافي  اعين  ، وك لا لا تك  شالو  التزيالرة 

ا   ناصر  روي  اوتنوي   ال  االيطالاليي  حقيقال  وتالدت واختلفالات  تتجلؾااليطالي  

ا لالالا تكالال  واختلفالالات  نصالالري  ناتاالال   الال  اخالالتلؾ فالالي التالالنن اق يايالال  اح يالال  ولكنمالال

ر وتالالرا ما والعنصالالر ، كالال لا كالالا  يالالروط اهالال  الالالولد تاالاليعما شالالعور والالالزهو واالفتخالالا

   اورة   الالال  ايالالالاا االاوراطوريالالال  الرواانيالالال  فالالالي العصالالالورؽالالالالاخت الالالؾ االالال  ااتالالالادها ال

القديا  
(1)

 . 

يلحالح ا  ايطاليالا كانالت اكونال  ونحرة عريع  ال  الحروؾ العياعي  االيطاليال        

فالالي الشالالاا  الاحالالا ف  عالالردينيااالال   الالدة كيانالالات عياعالالي  ، يالالاتي فالالي اقالالداتما اا كالال  

لررنعا ا  الؽر  وعويعرا ا  الشاا  ، وتضا ه د الاا ك  اروعال  اقعالاا هالي اق اليا 

ويداونت ال ف يقع     عرح توا  االل  والقعا ال اني تاموري  تنوة التي انالداتت 

                                                           
(2)

 . 196،  ص 2010اكرو عهً عجذ ، ربرٌخ أرثب انبذٌث ،انطجعخ االٔنى ، دار انفكر ، عًبٌ ،  
(3)

، ررجًخ : احًذ َجٍت ْب ى ٔٔدٌع انضجع ، انطجعخ انزبضعخ ، ، ربرٌخ أرثب فً انعصر انبذٌث  ِ.أ. فشر 

 .194-193دار انًعبر  ، انمبْرح ، ص ص 
(1)

 . 124عًر عجذ انعسٌس عًر ٔيبًذ عهً انمٕزي ، انًصذر انطبثك ، ص  
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ر حالتالاريم العلقالات التتاريال  فالي الولاا ك  وكا  لم د الادين  دور كويالر فالي حدي ا وا

الاتوعط واؽاارات العالا الوحري  الكورا وتتصال  اتصالاال و يقالا وارالاخر االيطالاليي  

لكنما ضعرت وشاخت في  لا الحي  ، ااا القعا ال الالث فمالي عالافوف التالي تقالع   ال  

د ا  الاقاطعات الررنعي  التان  الررنعي ا  االل  وهي ا   نين تع
(2)

 . 

ناطقتا  والررنعالي  ال   الاقاطعتا اتيو  يطالوو  اا ك  ويداونت وماوكا  الررنع     

وكانالت  ، الراوع هو تزيرة عريرا الاتخ رال وتنتايا  ال  فرنعا قالوا وق وا ، ااا القعا 

 اانوي  فكتور  ا ك  ال ف يحكاما ادين  توري   اصا  الا
(3)

. 

فالالي الشالالاا  ايطاليالالا ، فقالالد كالالا  يقالالع شالالرق الاا كالال   اقخالالرااالالا الكيالالا  العياعالالي       

عردينيا وهي اقاطعتي لاوارديا والوندقيال  ال تالا  كانتالا تحكاالا  اال  قوال  ااوراطوريال  

 واالالاما ادينالال  رنضالالاواليالالات الواوويالال  والناعالالا ، وفالالي الوعالالط ايطاليالالا كانالالت هنالالاا الو

تد اا ك  الصقي يي  التي تضالا القعالا التنالووي اركز الواووي  ، ااا تنو  ايطاليا فتو

ايضالا ا  شو  التزيرة االيطالي  وتزيرة صق ي  و اصاتما ناوولي ل لا فانما تد   

و  حكاا رتعيا في ؼاي  االعتوداد والح ا وورواا ك  ناوولي ويحكاما اعرة 
(4)

 . 

تاالوز ونيعالا  وي   عردينياا  ايطاليا الوعط  عار ت ال  االنضااا ال  دول        

االالر لكالالي ضالالؽط هالال ا اال ال الالالث  نالالاو يو ااوراطالالور فرنعالالا ، ويتحاالال   1160 الالاا 

ر وفكتور اانوئيالال  حا الال  وقيالالادة وتالال  كالالافوعالالافوف ونالالين ويحصالال  والاقاوالال    الال  

دف ضالالد اا كالال  نالالاوولي وحصالال  كالالافور   الال  اوافقالال  نالالاو يو  ال الالالث لتتتالالاز لالالريواؼا

تقالادات عالاحت وضالا نالاو ولي وصالق ي  تيو  عردينا الدولال  الواوويال  ، وقالد تالرت ان

وانشالين ات الن ورلاالاني ةيطاليالا ك مالا واعالت نان رواالا والوندقيال  الععكري  والاناطق 

وتاالالت تعالالاي  فكتوريالالا  اانوئيالال  او  ا الالا ةيطاليالالا وخللالال  تاكالال  كالالافور االال  ونالالان 

الاا ك  االيطالي  
(1)

 . 

                                                           
(2)

 . 280اٌبد عهً انٓب ًً ، انًصذر انطبثك ، ص  
(3)

ث ٔانًعبصيير ، دار انًييرٌخ ، ص خ أرثييب انبييذٌٌعجييذ انفزييبن حطييٍ اثييٕ عهٍييّ ٔاضييًبعٍم احًييذ ٌييبغً ، رييبر 

2:1. 
(4)

 . 280اٌبد عهً انٓب ًً ، انًصذر انطبثك ، ص  
(1)

 . 313-312فراَطٕا جٕرج درٌفٕش ٔدٔالٌ يبركص ٔدًٌٌٕ ثٕدٔفبٌ ، انًصذر انطبثك ، ص  
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واحمالالار  لناعالالار  ضالالد ااترالالق كالالافور ونالالاو يو    الال  ضالالرورة الالالدخو  الالال  حالال     

الناعالالا ووصالالرتما دولالال  اعتديالال    الال  دولالال  صالالؽيرة وريئالال  تناضالال  االال  اتالال  وتودهالالا 

( الالالؾ تنيالال  لطالالرد نرالالو  الناعالالا االال   20)  عالالردينا لفرنعالالا  تعطالاليووفالالق االترالالاق 

، لررنعالا وف ( عالافويد اال  عالردينا هالو االنح  ) نالين ولاوارديا والوندقيال  اقاوال  تعال

ا كي حيث تا تزويل االاير تيالروا نالاو يو  اال  وتت الاعاهدة العياعي  وقرار توقد 

ا االايرة ك وق دة ياون  الا ا عردين
(2)

 . 

قوال  ا  يشالمد الوحالدة ولالا يوالق خالارج الاا كال    1161لقد توفي كافور في  اا       

االيطالي  عوا الوندقي  ورواا ، فالوندقي  كانت تحت عيطرة الناعا ، ااالا رواالا فمالي 

ا في ي، وقد اعمات الحروؾ الدولي  ا  خل  اشتراا عردينتحت الحااي  الررنعي  

  د  االال  د امالالا وهالالو الحصالالو    الال قالالولت 1166 الالاا اعركالال  عالالادوا االالع وروعالاليا 

التالي انعالحوت وعالو   1110الوندقي  ، و نداا نشوت الحر  الررنعي  الوروعي   الاا 

ا نرعالالما يع عالالردينضالاللاواتمالال  وروعالاليا واالال  الؽريالال  ا  ت نقالال  التالالي  الررنعالالي

ص ح  وروعيا ضد فرنعا التي قدات لما العو  في اول  خطوات الوحدةلا
 (3)

. 

ضا نواوالا  ال    اتتاع الورلاا  االيطالي في توري  1161فوراير  اا   11في      

اارن نودف رعايا فيكتور  اانوئي    13عائر ايطاليا واعت نان رواا والوندقي  وفي 

الوحدة االيطالي  لا يتا اال وضا الوندقي  ولا  ال اني ا كا     ايطاليا     ا  اعتكاا 

) انطق   ا   وي  ايطاليا والناعا نزاعفي الشاا  كانت ا ار توق  اال اناطق اتررق  

ااا ضالناعا وانالزيا  ه  االول  ا ر رو  ( وقد ضاتما ايطاليا وعد الحر  العالايتيال

ايطاليا لصروؾ الح ران الانتصري 
 (1) 

. 

في تاعي  ايطاليالا الرتالاة الوالارزي  وكالا   اق ضانف ال ف كا  احد دوالاا ؼاريا      

االالر واشالالتمر ز ياالالا حااعالاليا وقائالالد التنالالد ؼيالالر النحالالاايي  كالالو  تاا الال  القاصالالا  الح

و  القالالواي ورؼوتالال  فالالي ا  يتعالال  االال  والاللدد تاموريالال  وتطرفالال  فالالي وطنيتالال  وتعصالال

                                                           
(2)

 . 198اكرو عجذ عهً ، انًصذر انطبثك ، ص  
(3)

 . :19-199انًصذر َفطّ ، ص  
(1)

كزت  ٕلً عطب هللا انجًم ٔعجذ هللا عجذ انرزاق اثراٍْى ، ربرٌخ أرثب يٍ انُٓضخ حزى انبرة انجبردح ، انً 

 . 1:0، ص  2000انًصري نزٕزٌع انًطجٕعبد ، انمبْرح ، 
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يئالال  والاخالالاطر فالالي الا  وعالالد حيالالاة الانرالال  وأتوا الال اعالالتق   ، وقالالد  الالاد الالال  ايطاليالالا هالالو 

 التنووي  أاريكا
(2)

 . 

والدف ا  ينتزع رواا ا  الواوالا كاالا انتالزع نالاوولي اال  ا كمالا اال  يؼار  لقد حاو     

طاليالا ، وقالد نتحالت اي 1162 الاا  فالي  اتمالا  عالردينياوردت  حكواال  قو  ولكن  فش  

لرمالا الحالح وحا 1166تما لوروعاليا ضالد الناعالا فالي  الاا رلفي ضا الوندقي  نتيت  لاحا

كاا اع رنا ا  تضا ه ا التزن الاما ال  االكما 
(3)

 . 

ك لا حص ت ايطاليا     رواا ا  يد الررنعيي  ال ي  لقوا هزيا  ارو            

، فانعحووا انما لتصوح رواالا  اصالا  الاا كال  االيطاليال   1110يد وروعيا في  اا  

رد )الراتيكالالا (  ووالال لا تكالالو  واكترالال  الواوالالا والالا  يعالالي  فالالي دائالالرة احالالدودة حالالو  اقالال

 ايطاليا قد اتات ووحدتما
(4)

. 

ؼاريوالالدف الالدور الاالؤ ر والرعالا  فالي قيالاا الوحالدة ووقد كا  لاا تزيني وكالافور      

  لي  ايا ر اهيدهن عين ال في ر فيي "االيطالي  لدرت  قا   نما الز يا المندف نمالرو 

تالالح االالاتزيني فالالي اضالالراا ن لقالالد ، " ال قييولييبع  االيطالييية لربمييا اييا رو ال هييد  

واي لالالدا االيطالالاليي  ونتالالح ؼارليوالالالدف فالالي قيالالادة الاالالدافعي  كاالالا نتالالح قالالالحاالالان ال

االيطاليي  و    الرؼا ا  ك  ه ا ا  ايطاليالا  لدا في ا كان االياا  العياعيكافور 

كانالالت فالالي  لالالا الوقالالت ترتقالالر الالال  الاصالالادر االقتصالالادي  الكافيالال  خصوصالالا االال  ناحيالال  

ا   الرحا وك لا ا  ناحي  االنتاج الزرا ي ال ف لا يك  يناعال  االع ال روة الاعدني  

، لك  تحقيالق الوحالدة والالتخ   اال  هيانال  الناعالا  اعدالت الزيادة العكاني  االيطالي 

وانضالالااا الك يالالر االال  الاالالد  واالقالالاليا الالال  دولالال  الوحالالدة عالالاها ك يالالرا فالالي التكااالال  

االقتصادف ل دول  التديدة
  (1)

 . 

 

                                                           
(2)

عجذ انًُعى اثراٍْى انذضٕلً انجًٍعً ، انعبنى االٔرثً انبذٌث يٍ عصر انُٓضخ انى عصر انجرٔضزرٌٔكب ،  

 . 140، ص  1::1انطجعخ االٔنى ، 
(3)

 . 359زٌُت عصًذ را ذ ، انًصذر انطبثك ، ص  
(4)

 . 368ر ٔيبًٕد يبًذ جًبل انذٌٍ ، انًصذر انطبثك ، ص عجذ انعسٌس ضهًٍبٌ َٕا 
(1)

 . 142انًصذر انطبثك ، ص  عجذ انًُعى اثراٍْى انذضٕلً انجًٍعً ، 
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 الخاتمة

 وفي الختاا توص نا ال  االعتنتاتات التالي  :

 

ا  ال ورة الررنعي  و مد ناو يو  حال ال  ايطاليا و ور االفكار الحالرة التالي  -1

 تا ر وما االحرار االيطاليي  والعياا وعد ا  انح ناو يو  لليطاليي  دعتورا.

ا الالال  نتالالائل ادت عياعالال  القاالالع واالضالالطماد التالالي اارعالالتما الناعالالا فالالي ايطاليالال -2

 كعي  ولا تر ح الناعا في  ني االيطاليي   ال  ااالانيما القوايال  وادت عياعال  

الاعتشار الناعاوف اترنيم ال  تزايد  دد التاعيات العري  الاناوئال  ل ناعالا 

 والاطالو  وتحقيق الوحدة .



21 
 

اعترادت الناعا ا  حال  التشتت واالنقعاا التي  اشتما ايطاليا ، حيث كانالت  -3

ا انقعالالا  الالال   الالدة دويالاللت عياعالالي  يحكامالالا ز االالان وا الالوا اعالالتودي  ايطاليالال

 تميا  الناعا     اعحاما .

د ات الدو  االوروي  قضي  الوحدة االيطالي  وا توارها اط وا قوايا ل شالع   -4

االيطالي والعياا وريطانيا العحا  ، التي ح رت الناعا ا  ضرورة عالح  

دة القوايال  وهال ا الاوقالؾ الالدولي لالا يدها ا  ايطاليا لتاخ  طريقما نحالو الوحال

يخ الالو االال  اهالالداؾ وريطانيالال  وعيالالدة الاالالدا لخ الالق دولالال  اورويالال  وعالالط الوحالالر 

 الاتوعط توازف قوة فرنعا في اوروا .

ويداونت ورئين وزرائما كافور تاع الدويلت  –اعتطا ت اا ك  عردينيا  -5

ت االيطالي  تحت  اح   الوحدة ووتمودها الخاص  والتعاو  اع الدويل

االيطالي  االخرا فاصوح ا ا عردينيا وعد الوحدة ا كا     ايطاليا ، 

واعتطاع كافور ورض   كائ  تعخير خلفات الدو  االوروي  لاص ح  

 تحقيق الوحدة الشاا   لولدد .

 

 قائمة المصادر

 

علررع ع ررت ر خرروربا الردررو الذررتبا رال   ررر الللرر، ر اار ال  رر  ر ع ررو  ر اكرر    -1

0202 . 

 العوكي ، أوروالا فالي القالر  التاعالع  شالر فالي ائال   الاا ، الطوعال  اقولال  ،أاا   -2
 . 1115،  تدة

اياد تركا  اوراهيا الالدلياي ، ال الورد هنالرف تالو  تاوال  والارعالتو  ودورد فالي  -3
( ، اطروحالال  دكتالالوراد ، ك يالال  1160 – 1130العياعالال  الخارتيالال  الوريطانيالال  )
 .2012التروي  ، التااع  الاعتنصري  ، 

، ترتا  : تل  يحي  ،  1114-1115وفا  ، تاريم العلقات الدولي  ويور رن -4
 .1161االعكندري  ، 

والالا الحالالديث ا ترتاالال  :   الال  الارزوقالالي ، الاطوعالال  رو، تالالاريم اترالرف والالرو    -5
 اقه ي  ، ويروت .
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خضر خضر ، تطور العلقات الدولي  ا  ال ورة الررنعي  حتال  ودايال  الحالر   -6
وعالالالال  نالالالالور الزهالالالالران ، طالالالالراو ن ، ، اط 1114 – 1111العالايالالالال  اقولالالالال  ، 

1111. 

زبنب عص ت راشت ر خوربا الردو الذتبا فع الق   التوسر  عرر  ر اار ال  ر   -1

 . ال  دع ر القوه ة

شوقع ع و هللا الج ل لع ت هللا ع ت ال زاق اد اهيم ر خروربا الردرو  رل الن  رر  -1

 0222لقروه ة ر دت، الذ ب ال وراة ر ال  تب ال ص ي لتوزب  ال   وعوت ر ا

. 

ع ررت ال ررن م ادرر اهيم التسرروقع الج ي ررع ر ال ررولم اللردررع الذررتبا  ررل عصرر   -1

 . 0::0الن  ر ال، عص  ال  لست لب و ر ال   ر اللل، ر 

خ   لع ر الردو فرع القر   التوسر  عرر  لال رر بل ر خ   رر   د رو   غ انت ل -10

 .0:91القوه ة ر ف  ع ر  ؤسسر سجل ال  ب ر 

( ، ترتاالال  :   1114 – 1111التالالاريم االوروالالي الحالالديث ) كالالارلتو  هيالالز ، -11
 فاض  حعي  ، وؽداد  .

 والالد العزيالالز عالال اا  نالالوار واحاالالود احاالالد تاالالا  الالالدي  ، التالالاريم االوروالالي  -12
 .1111الحديث ، دار الركر العروي ، 

ا الردرررو الذرررتبا بال توح دسرررل ادرررو عليرررل لاسررر وعيل اد رررت بررروغع ر خرررورع رررت -13

 .لال  وص  ر اار ال  با 

ط  و، التالاريم الحالديث والاعاصالر ل ال  ي ضيان حع  واحاد رؤوؾ نالاوف  -14
 . ، د.ت ، د.ا والعشرو  العروي ، الطوع  التاعع 

 ار واحاد   ي القوزف ، تاريم اوروا الحالديث والاعاصالر ،  ار ودالعزيز -15
 .1111الطوع  اقول  ، دار النمض  العروي  ، ويروت ، 

س لرب رو  دواافرو  ر خروربا الردرو ف انسوا  رور  ارب رو   لرلل   رورك  -16

ال و  ر خ   ر   دسيل ديتر ر ال   ر اللل، ر  نررورات عوبرتات ر دير لت ر 

0::1 . 

حاد اضرر االدهاي ، تاريم اوروا في القالر  التاعالع  شالر ، وزارة التع اليا ا -11
 العالي والوحث الع اي ، وؽداد .

ع الر د لسريو اراسرر فر 0980-:089  تي صولخ هواي الج وري ر ال ونيو  -11

فرررع خوديرررت ال ونيرررو ر او لدرررر اكترررورال ر ال   رررت ال رررولع للتراسررروت السيوسرررير 

 . 0222لالتللير ر الجو  ر ال ستنص بر ر 
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ر خرروربا الردررو فررع ال صرر  الذررتبا ر خ   ررر   اد ررت نجيررب هوشررم  ل.أ. فررر  -11

 .للاب  ال    ر ال   ر التوس ر ر اار ال  ورف ر القوه ة 

ر  0980-0902  ع ر كوفور لالرل فرع الودرتة الب وليرل لفو  ول رديم ال ن -20

 . 0202رسولر  و ستي  ر كلير الااب ر  و  ر دغتاا ر 

 

 

 

 

 

 

 

 


