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 تحميميةو دراسة تاريخية  9191التبتية لعام  -السعاىجة السشغهلية
 كمية التخبية األساسية/ جامعة السثشى - م.د. فاطسة جاسم خخيجان ميجي

 السمخص
دارت الكثيخ مغ الذكػؾ حػؿ مجػ صحة ابخاـ مشغػليا الخارجية والتبت معاىجة بيشيسا،     

ونطخًا لطيػر وثائق ججيجة تؤكج صحة ىحه السعاىجة لحا ارتأت الباحثة دراسة وتحميل السعاىجة 
، ومحاولة اإلجابة عمى الدؤاؿ التالي ىل كاف  9191السبخمة بيغ مشغػليا الخارجية والتبت عاـ 

 مكاف مشغػليا الخارجية والتبت السدتقمتيغ حجيثًا ابخاـ معاىجة تعتخؼ بيا الجوؿ العطسى.  بإ
 .الكمسات االفتتاحية: معاىجة، التبت، مشغػليا الخارجية، القانػف الجولي
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The Mongolian-Tibetan Treaty of 1913 Historical and Analytical 
Study 

Dr. Fatima J. Khreijan-College of Basic Education/AL-Muthanna 
University 
Abstract 
   Many doubts arose about the validity of the conclusion of a treaty 
between Outer Mongolia and Tibet, and due to the emergence of new 
documents confirming the validity of this treaty, the researcher decided 
to study and analyze the treaty concluded between Outer Mongolia and 
Tibet in 1913, and try to answer the following question: Was it possible 
for Outer Mongolia and the newly independent Tibet to conclude A treaty 
recognized by the great powers. 
Key words: Treaty, Tibet, Outer Mongolia, International Law. 
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 السقجمة
كاف الذغل  9199الثػرة الريشية عاـ  عقب أنييار ساللة السانذػ في الريغ بعج نذػب     

البقاء مشفرميغ مغ أجل ًا ىػ كيفية بشاء دولتيغ مدتقمتيغ حجيث لسشغػليا الخارجية والتبتالذاغل 
مغ  بجأت كالً سي، فسمبذكل كيفية الحفاظ عمى سيادتيا ريشي وعمى عغ التأثيخ الثقافي ال

 اتفق الصخفاف السشغػلي والتبتيلحلظ  ،والتبت في مداعجة بعزيسا البعسالخارجية مشغػليا 
خارجي عمى ابخاـ معاىجة بيشيسا لكغ ىحه السعاىجة لع يعتخؼ بيا العالع ال9191بحمػؿ عاـ 

 وعجت خارج نصاؽ العالقات الجولية.
اقتزت شبيعة البحث تقديع الجراسة الى مقجمة وثالث مباحث ثع خاتسة متزسشة أىع الشتائج     

 التي تػصمت الييا الجراسة .
شسل السبحث األوؿ نبحة جغخافية وتاريخية عغ مشغػليا الخارجية والتبت وفيو تع تػضيح 
الخرائز الجغخافية التي تستمكيا مشغػليا والتبت، مع بياف التاريخ العخيق والصػيل الحؼ يتستع 

التبتية  –بو كال البمجيغ ، والسبحث الثاني كاف حػؿ عخض وتحميل مػاد السعاىجة السشغػلية 
 وتزسشت تدع مػاد تتشاوؿ مدالة االستقالؿ والجفاع والتعاوف االقترادؼ، 9191سعقػدة عاـ ال

اما السبحث الثالث فكاف مخررًا الى الذكػؾ التي دارت حػؿ صحة السعاىجة وفيو تع ايزاح 
 شبيعية الذكػؾ التي رافقت ضخوؼ ابخاـ السعاىجة وكيفية تفشيجىا أو الخد عمييا.

 عغ مشغػليا الخارجية والتبت ةحة جغخافية وتاريخي: نبالسبحث األول
تبمغ مداحة أراضييا ، في شساؿ آسيا الػسصى (Outer Mongoliaالخارجية)تقع مشغػليا       

والبختغاؿ  وإيخلشجاتعادؿ مداحة فخندا وبخيصانيا وىي مداحة كيمػمتخ مخبع  9505111
مغ الذساؿ إلى الجشػب  ياكيمػمتخ وعخض 8102يبمغ شػليا مغ الذخؽ إلى الغخب  ،مجتسعة
كيمػمتخ مع االتحاد  8011كيمػمتخ، مشيا  0111تستج حجودىا لسدافة  ،كيمػمتخ 9801

حدب تعجاد عاـ  مميػف ندسة سكانيايتجاوز عجد ، كيمػمتخ مع الريغ 0111الدػفيتي و
 811،111أكثخ مغ ( Ulan Bator)ة أوالف باتػر العاصسفي ويبمغ عجد سكانيا ، 9185
متخ فػؽ مدتػػ سصح البحخ في وادؼ نيخ  9111تقع ىحه السجيشة عمى ارتفاع ، و ندسة
وأوالف باتػر  ، عشج سفح جبل بػغجو، كيمػمتخ 010الحؼ يبمغ شػلو (Tuulأو تػؿ ) (Tolaتػال)

 .(9)تعشي البصل األحسخ
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% مغ سكانيا 05الحيغ يذكمػف  (Khalkhaعخقيًا مغ الكالكا)يتكػف سكاف مشغػليا الخارجية    
-Chingis Khan()9955وىع جػىخ سكاف مشغػليا الخارجية ويشحجروف مغ ندل جشكيد خاف)

بشدبة  (Kazakhs) الكازاخ الذخقية مغ مشغػليا الخارجية، ومغ ويقصشػف السشاشق (9880
 % مغ الدكاف،0ة ويذكمػف ندبة الغخبيويدكشػف السشاشق  (Buryats) والبػرياتذ ،5%

 ميشجافو ، (Dzakhacha) دزاكاتذاو ( Bayats) وباياتذ (،Dyurbets) وديػربيتذ
(Mingans)  ، تػرغػتذو (Torgouts) (8)وبعس الريشييغ وغيخىع . 
واولياتداؼ  (Kobdo) أكبخ مجنيا كػفجو ، محافطة 92تػجج في مشغػليا الخارجية       
(Ulyasutai) ( ودرخافDarkhan،) تقع صحخاء غػبي (Gobi التي يبمغ شػليا )9،011 

( الحؼ يبمغ شػلو Selenga، أشػؿ انيارىا نيخ سيميشجا )الجشػبية ىاكيمػ متخ عمى شػؿ حجود
كيمػ متخ ، ونيخ أورخػف  9،111( الحؼ يبمغ شػلو Kerulenكيمػ متخ، وكيخليغ ) 511

(Orkhon الحؼ يبمغ شػلو )(1)كيمػ متخ 9،980. 
معطع الكبائل السشغػلية ،  جشكيد خافأصبح العالع عمى دراية بالسغػؿ ألوؿ مخة عشجما غدا     

بل  بحلظلع يكتف ، و 9815-9810 حجود عاـ ، وشكل دولة مشغػليا فيواحجةووحجىا في أمة 
قامػا بحسالت ، و احتل السغػؿ الريغ وإيخاف وروسيا، فجعميا معخوفة في جسيع أنحاء العالع

 -في سػمصخة ( Srivijaya)إلى سخيفيجايا ػالً اليشج وبػرما وأناـ وكػريا والياباف وص الىوصمت 
وىكحا وسع ورثة جشكيد خاف  ،في الذخؽ وبػلشجا في الغخب -التي ىي اآلف جدء مغ إنجونيديا

إمبخاشػريتو مغ السحيط اليادغ في الذخؽ إلى البحخ األسػد في الغخب ، ومغ سيبيخيا في 
 . (0)ى اليشج في الجشػبالذساؿ إل

 جشكيد خاف ساللة ، وىػ حفيج(Kublai Khan()9890-9810)قػبالؼ خافأسذ    
 سيشغال ت ساللةأشاحة ليا ثع بكيغ عاصسمغ وجعل  ،في الريغ (Yuan()9809-9102)يػاف

(Mings( )9102-9000 ) تخاجع السغػؿ إلى مػشغ  ىابعج، و 9102بداللة يػاف عاـ
مغ الحفاظ عمى استقالليا في مػاجية التحجيات مغ ساللة الخارجية تسكشت مشغػليا  ، اذأججادىع

( Manchu) أخزع السانذػ، بعجىا حافطت عمى عالقاتيا السدتقمة مع التبت، و سيشغال
غػؿ الذسالييغ شوجيػا انتباىيع إلى الس، ثع 9010غػؿ الجشػبييغ عاـ شالس( 9000-9199)

( K'ang-Hsi) إلمبخاشػر كانغ ىديلمريغ، ثع خزعػا الى افاء حم الحيغ أصبحػاوالغخبييغ 
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( التي تقع في مشغػليا Dolonnorدولػنػر ) في مجيشة لو تعيجوا بالػالءو  (9050-9088)
، واستسخت ىحه الديصخة لسجة مئتيغ وعذخيغ  9019أيار  88في  (Inner Mongolia) الجاخمية
 .(5)(9199-9019عامًا )

البػذية التبتية مشح زمغ قػبالؼ خاف الحؼ أنتسى الى  يجيغ سكاف مشغػليا الخارجية بالجيانة    
)الكبعات  (Mahayana) ، لكغ الساىايانا(0))الكبعات الحسخاء( (Sakyapa) شائفة ساكيابا

 Altan)ألتاف خافوتبعيا السشغػؿ في مشغػليا الخارجية  استقخ عميياىي الجيانة التي  (0)الرفخاء(
Khan) (9510-9521)  إرديغ زوىػ ديخ بشى أوؿ ديخ بػذؼ الحؼ (Erdene Zuu)(2) ،

( Sonam Gyatso( )9501-9522) سػناـ جياتدػ ودعا رئيذ شائفة الكبعات الرفخاء
فابجػ اعجابو بيا كثيخًا، فسشح التاف خاف سػناـ عمى شقػس وتعاليع الصائفة، شخريًا  ليصمعو

التي تعشي السعمع الػاسع الحكسة، وىشاؾ حادثة أخخػ ( (Dalai Lamaلقب الجالؼ الما الثالث
أصيب التاف خاف بسخض  9521عدزت مغ مكانة البػذية في مشغػليا الخارجية، ففي عاـ 

لخلباف التبتيػف بسعالجتو فذفي تسامًا مغ الشقخس أو الع السفاصل ، فحىب الى التبت وىشاؾ قاـ ا
السبذخيغ والكتب الجيشية لتعميع السشغػؿ الصقػس  ارسل الخلباف التبتيػف ، بعجىا (1)ىحا السخض

 Jebtsundambaولج أوؿ جيدتبػف دامبا خػتػ ) 9015والذخائع البػذية، وفي عاـ 
Khutukhtu تستع بسكانة ديشية الحؼ لخارجية ا( أعمى لقب لخجل الجيغ أو بػذا الحي في مشغػليا

، فزاًل عغ امتالكو ثخوة مادية وبذخية كبيخة األلقابالختب و تػزيع متسيدة ،ولو صالحية وسياسية 
نتيجة لتعاليسيا  وأصبحت البػذية الالمية الجيانة الخسسية لمبالدالبػذية بذكل واسع ، فانتذخت 

 خصيئة،حية التي ُتعج مغ وجو نطخىع ئشات الالكا، وعجـ قتل التي تجعػ الى عجـ إراقة الجماء
 .(91)فعل الخيخ والدالـالتكيف و إلى  فزاًل عغ دعػتيا

مغ الذساؿ سمدمة جباؿ كػف ليسغ وألتيغ يحجه ، في أسيا الػسصى  (Tibet) التبتاقميع ع يق  
الجبمية مغ الجشػب األجداء ومغ الذخؽ مقاشعات كاندػ وسيذػاف ويػنشاف الريشية، ومغ تاغ؛ 

شيباؿ وكػمػف ؛ ومغ الغخب الشساؿ غخب يػناف وأقرى شساؿ بػرما وآساـ وبػتاف وسيكيع و 
 . (99)كذسيخ ولجاخ وتخكدتاف الريشية

مميػف كيمػ متخ مخبع، أو ما يقخب مغ عذخة أضعاؼ مداحة  8.5 ة االقميعتبمغ مداح   
معطع الدكاف الحيغ يتكػف معطسيع مغ ( التي يتخكد فييا Lhasa)السا تبتعاصسة ال، بخيصانيا

https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_Dalai_Lama
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متخ فػؽ مدتػػ سصح  0111-1111يبمغ ارتفاع االقميع  ،الخلباف الحيغ يتبعػف الجيانة البػذية
أعمى ىزبة في العالع ، اذ يختفع اإلقميع عغ سصح األرض بسعجؿ يرل إلى البحخ، وىػ 

مشاشق ىي يػسانغ ودوميج ويتكػف التبت مغ ثالث  متخ ، لحا فيػ يدسى بدقف العالع ، 0111
ودوتيج، أما أكبخ مجف التبت ىي مجيشة شيغاتدي ومجيشة تذامجو ومجيشة نغارؼ ومجيشة نيشيغتذي 

مشيا نيخ  ىزبة التبت مغ تشبع ة تػجج عجة أنيار رئيد ،ومجيشة ناكتذػ ومجيشة شاناف
 ،يارلػنغ تدانجبػ  و، سالػيغو  ، الجانجو  ، ميكػنغو  ، نيخ الدشج ، الشيخ األصفخ ، اليانغتدى

 Bhot)سيا ( وبيػتBodبػد)( Tufanتػفاف)( Bodyalلالقميع عجة تدسيات مشيا بػد يل)
Sya)(98). 
-081التاريخ االسصػرؼ ، تاريخ األسخ) -ويسكغ تقديع تاريخ التبت الى أربعة مخاحل ىي:   

بجأ  ،(91)(9151-9008(،الحكع الثيػقخاشي) 9008-208ـ(، الييسشة والتفكظ الدياسي)208
-092) (T'ang) خالؿ عيج أسخة تانغ أؼ في أواخخ القخف الدادس السكتػبتاريخ التبت 

ذغ الدعيع ف ،في الجدء الجشػبي الغخبي مغ الريغ الحالية تقع مسمكة قػية  كانت التبتف(، 110
ىجـػ عمى الريغ  (010-051) (Slon-brtsan-sgam-po)التبتي سمػف بختداف سغاـ بػ 

بتدويجو مغ  (512-001) (T'ai Tsung) اإلمبخاشػر تاؼ تدػنغقاـ لتيجئتو و  018في عاـ 
 يةالبػذ في قجوـالفزل ليا يخجع  ( التي082-021) (Wen cheng) األميخة ويغ تذيشغ

بعجىا حفاظ عمى الدالـ بيغ الريغ والتبت لعجة عقػد ، وكحلظ لم ،والثقافة الريشية إلى التبت
 تاستدمسالسيالدؼ،  أدػ االنقداـ الجاخمي إلى تفكظ السسمكة بيغ القخنيغ التاسع والثالث عذخ

 مع غدو السغػؿ لداللة سػنغ الجشػبيةو  ،لغدو لتجشب ا 9810سغػؿ في عاـ الى الالتبت 
(Sung) (101-9801) ، أصبحت  9801اللة يػاف السشغػلية في عاـ تأسذ سو  في الريغ

الريشية في  السيشغانييار أسخة يػاف وتأسيذ أسخة  لكغ ،مغ اإلمبخاشػرية السشغػلية اً التبت جدء
حكع السانذػ بعج أف و  ،التبت استقالليا إلى إنياء االحتالؿ السشغػلي واستعادتأدػ  9102عاـ 

استػلػا عمى الدمصة في الريغ التبت بذكل مباشخ ومشعػا أؼ تجخل في شؤونيا الجاخمية حتى 
تع مع بخيصانيا  9110نيداف  80عشجما أجبخت الريغ عمى تػقيع معاىجة في  9110عاـ 

واستسخ حه الحقػؽ بالديادة االعتخاؼ بالحقػؽ الحرخية لمريغ في التبت دوف تدسية ى ابسػجبي
عشجما أعمشت التبت استقالليا بعج انييار ساللة السانذػ في  9198عاـ  ىحا الػضع حتى

https://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_Plateau
https://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_Plateau
https://en.wikipedia.org/wiki/Yangtze_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Yangtze_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Indus_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Indus_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Mekong
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganges
https://en.wikipedia.org/wiki/Salween_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Yarlung_Tsangpo_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Yarlung_Tsangpo_River
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لالعتخاؼ ببعزيسا البعس كجولتيغ  اً اتفاق الخارجية أبخمت التبت ومشغػليابعجىا  الريغ،
 .(90) مدتقمتيغ

 : عخض وتحميل مػاد السعاىجة. السبحث الثاني
فييا بسداعجة مغ  (95)9199شغػليا الخارجية عمى استقالليا بعج نجاح ثػرة عاـ م حرمت      

كانػف  9واعالف جسيػرية الريغ الذعبية في  روسيا عقب انييار ساللة السانذػ في الريغ،
( لكغ صغ يات تشازؿ 9200-9185) (Sun Yat Sun)بخئاسة صغ يات صغ  9198الثاني 
 (Yan Shi- Kai) الجسيػرية لرالح يػاف شي كاؼعغ رئاسة  9198شباط  98في 

الحؼ سعى الى عجـ انفراؿ السقاشعات التابعة الى الريغ عغ الجسيػرية  (9251-9190)
لكغ ىحا األمخ لع الذخقية، بعج سقػط ساللة السانذػ والسيسا التبت ومشغػليا الخارجية وتخكدتاف 

قجمت لمتحخر مغ سيصخة الريغ لحا فقج ف يسشع مشغػليا الخارجية والتبت مغ مػاصمة نزاليسا
لمتبتييغ فخصة لصخد ما تبقى مغ قػات  بداللة السانذػواإلشاحة  9199الثػرة الريشية عاـ 

بعجىا سانجت التبت حخكة التحخر التي  ،(90)جشجؼ 1111السانذػ والبالغ عجدىا ما يقخب مغ 
 Thobetin) ثػبتيغ غياتدػ قامت في مشغػليا الخارجية فارسل الجالؼ الما الثالث عذخ

Gyatsu)(90)  حقق كل من بمجيشا مشغهليا " -:جاء فييا  حكػمة مشغػليا الخارجيةرسالة الى
وبعج تشريب  ،(92)"والتبت االستقالل عن الرين عن طخيق تحخيخ أنفدشا من سمظة السانذه

بػ ) بػغجو ( السعخوؼ Jebtsundamb Khutukhtu Eighth) الجيدتبػف دامبا خػتػ الثامغ
أو بػذا الحي ممكًا ثيػقخاشيًا عمى مشغػليا الخارجية بذكل رسسي  (91)(Bogdo Khan) خاف(
وعَج ىحا اليػـ العيج الػششي  اقيست في البالد احتفاالت كبيخة، 9199كانػف األوؿ  81في 

رمد المػنيغ األحسخ واألصفخ ويحتػؼ عمى كسا تع تغييخ عمع مشغػليا الخارجية الى  لالستقالؿ،
وشكل بػغجو خاف حكػمتو التي  تألفت مغ  ،(81)(Soyombo) سػيػمبػ بػذؼ يجعىذىبي 

أرسمت وزارة الخارجية بعجىا  خسذ وزارات ىي وزارة الجاخمية والخارجية والسالية والعجؿ والجفاع،
واليابانية وااللسانية واألمخيكية  السشغػلية بخقيات الى وزارة الخارجية الفخندية والبمجيكية والبخيصانية

وسية تبمغيا بأنيا أصبحت دولة مدتقمة عغ ساللة السانذػ بعج تخفيع والجنساركية واليػلشجية والخ 
بػغجو خاف ليربح الحاكع األعمى الى مشغػليا الخارجية، كسا تزسشت ىحه البخقيات دعػة الى 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
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تػقيع اتفاقيات ومعاىجات مع مشغػليا الخارجية عمى نحػ يديع في تعسيق أواصخ الرجاقة 
 .(89)وىحه الجوؿ والتعاوف بيغ مشغػليا الخارجية

 1عقجت مشغػليا الخارجية أوؿ معاىجة  ليا وبذكل مدتقل تسامًا عغ الريغ مع روسيا في    
اذ حػت ىحه السعاىجة عمى مرصمحات تجؿ عمى االستقالؿ مشيا  ،9198تذخيغ الثاني 

مادة ونرت السادة الثالثة مشيا  90وتزسشت السعاىجة  مرصمح دولة مشغػليا ومدتقمة ومعاىجة،
اذا ما وججت الحكهمة السشغهلية بأن من الزخوري ابخام معاىجة مشفرمة مع " -عمى أنو :

الرين أو مع أي قهة أجشبية أخخى فيجب أن ال تتعارض بأي حال من األحهال مع مهاد 
أو أن تعجل ىحه السهاد من دون مهافقة السعاىجة الحالية أو مع مهاد البخوتهكهل السمحق معيا 

،وىحه السادة أوضحت وبذكل صخيح عمى أنو يحق لسشغػليا الخارجية (88)" الحكهمة الخوسية
عقج معاىجة مع أؼ دولة أخخػ لكغ عمى الخغع مغ ذلظ لع يكغ السشغػؿ راضيغ كل الخضا عغ 

مدتقمة لكغ كاف ىشاؾ جانب ألف الريغ رفزت اعتبار مشغػليا الخارجية دولة  ىحه السعاىجة؛
ايجابي بيحه السعاىجة اذ أنيا معاىجة دولية أعتخفت بسػجبيا واحجة مغ القػػ العطسى في العالع 
وىي روسيا بػجػد الجولة السشغػلية، كسا أعتقج السشغػؿ بأف االعتخاؼ الخوسي بيع يسيج الصخيق 

قف مشغػليا الخارجية الجبمػماسي ، كسا أف مػ (81)اماميع لمحرػؿ عمى أعتخاؼ دوؿ غخبية أخخػ 
حرل عمى دفعة تعديد كبيخة تسكشيع مغ تحقيق الديادة التامة وتػحيج جسيع أبشاء الذعب 
السشغػلي ، فزاًل عغ أف الحكػمة السشغػلية مغ خالؿ ابخاـ ىحه السعاىجة كانت تدعى الى أف 

وراء تػقيع ىحه السعاىجة عمى وتأمل مغ  تػضح لمعالع أف مشغػليا الخارجية ىي دولة ذات سيادة،
السعاىجة ردود فعل قػية رافزة والسيسا أثار عقج ىحه  ،(80)اعتخاؼ مديج مغ الجوؿ األخخػ بيا

ستجعع فأنيا حيد التشفيح الخوسية  -السشغػليةأنو إذا دخمت االتفاقية  تاعتقجالتي مغ بخيصانيا 
أمخ ال يدسح بو مغ روسيا وىػ  لجععا وتصمب اححوىالسشغػؿ وقج تححو التبت حخكة االستقالؿ 

الريغ التي ، كسا عارضتيا يشجلمألنيع كانػا حخيريغ عمى تأميغ الحجود الذسالية ؛البخيصانيػف 
السشغػؿ  الزالت تعج مشغػليا الخارجية جدء ال يتجدء مغ أراضييا،وردًا عمى الخفس الريشي قاـ

 91وفي  (،Urga) العاصسة أورغا في بتػقيع معاىجة مع التبت 9191الثاني كانػف  99في 
 تنذخ بعجىا  أرسمت مشغػليا الخارجية ندخة مغ السعاىجة الى روسيا، 9191كانػف الثاني 

 ،9128بالمغة السشغػلية في عاـ التبتية  -السشغػليةاألكاديسية السشغػلية لمعمػـ نز السعاىجة 
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ثع نذخت وزارة الخارجية  بالمغة التبتية، 8110ليحه السعاىجة عاـ ضيخت ندخة أصمية و 
ندخة مغ السعاىجة مكتػبة بالحبخ االسػد وعمى ورقتيغ كبيختيغ في  8191السشغػلية عاـ 

بعج تحػيل أسسيا مغ أورغا الى أوالف باتػر التي تعشي  (Ulan Bator)العاصسة اوالف باتػر
ت ،اما األختاـ ومختػمة باالختاـ الدػداء والحسخاء الجائخية التي تخز التب البصل األحسخ،

بالمغة  ةوندخ ،(85)الحسخاء الكبيخة الخباعية الدوايا فيي تسثل أختاـ وزارة الخارجية السشغػلية
فانتقمت  اإلنجميدية محفػضة في األرشيف الػششي في لشجف وندخة بالمغة الخوسية،الريشية والمغة 

 ى المغة الخوسية ثع إلة المغالسشغػلية ثع إلى المغة سمدمة التخجسة مغ األصل التبتي إلى 
يبجو أف الػضع الدياسي الجقيق الحؼ  الريشية ،المغة اإلنجميدية إلى المغة ميدية ثع مغ كاإلن

 ًا ميساً لعب دور قج  والريغ روسيامخت بو مشغػليا الخارجية خالؿ القخف العذخيغ ووقػعيا بيغ 
السعاىجة ابخمت  صػؿ الييا،وصعب مغ ميسة الػ في الحفاظ عمى الشدخة األصمية مغ السعاىجة 

عاـ  في اليػـ الخابع مغ الذيخ الثاني عذخ مغ الدشة الثانية التي أشمق عميو عاـ الخشديخ أو
ونرت  التقػيع التبتي،في عاـ الفأر السائي حدب و  التقػيع السشغػلي ،حدب تعالى عمى الجسيع 

 -:(80)،وفيسا نز السعاىجة ومػادىامػاد  1عمى 
سانذػ وانفرمػا عغ الريغ ، أصبحػا الأف مشغػليا والتبت ، بعج أف تحخروا مغ ساللة        

تعديد صجاقاتيسا الستبادلة  وبيجؼ،  اً دائسنفدو  اعتشقت الجولتاف الجيغ قجو  دولتيغ مدتقمتيغ،
 نيكتا بيميكتػ دا الما ربجافنائب وزيخ الخارجية القجيسة مغ جانب حكػمة ممظ الذعب السشغػلي 

(Nikta Biliktu Da-Lama Rabdan)،  ومداعج الػزيخ العاـ مانالؼ كاتيخ باؼ تدو
حاكع و ، امغ جانب الجاالؼ الم (Manlai baatyr beiseh Damdinsurun) دامجيشدػروف 

 Gudjir tsanshib kanchen) اغفاف دورجيفالتبت غػجيخ تدانذيب كانذيغ لػبداف 
Lubsan- Agvan Dorjieff)،  ديشيخ أغػاف تذػيشديغ تذيتذامتدػومجيخ البشظ (Donir 

Agvan Choinzin) ، وجيشجوف جالدافوالدكختيخ (Gendun Galsan) اتفقا عمى ما ،
 -:(80)يمي

ويعمغ ممظ التبت ، عمى تذكيل دولة مشغػلية مدتقمة ،  الجاالؼ الماويعتخؼ يػافق  :9السادة 
جيتدػف دامبا الما في اليـػ التاسع مغ الذيخ الحادؼ عذخ مغ عاـ السيج اإليساف األصفخ  بإف

 ممظ األرض.ىػ الخشديخ 
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بإف جيتدػف دامبا الما عمى تذكيل دولة مدتقمة ويقخ اليػافق حاكع الذعب السشغػلي :  8السادة 
 لتبت.عمى ا اً الجاالؼ الما ممك

 البػذية. جيانةمغ أجل ازدىار ال ـدكل ما يمكمتا الجولتيغ بعج دراسة متبادلة  عسلت: 1السادة 
، وفي جسيع األوقات تقجيع  اً صاعجو يتعيغ عمى الجولتيغ السشغػلية والتيبتية مغ اآلف : 0السادة 

 .الجاخمية والخارجيةالسداعجة لبعزيسا البعس ضج األخصار 
تقجـ كمتا الجولتيغ كل عمى أراضييا السداعجة الستبادلة لخعاياىا لمدفخ بذكل رسسي :  5السادة 

 حكػمية.أعساؿ سياـ ديشية أو ب لمكياـسخؼ  وأ
تبادؿ االستسخار في العسل كسا كاف في الدابق ،  ةوالتبتي ةيتعيغ عمى الجولتيغ السشغػلي: 0السادة 

 ظ ، وكحلظ فتح السؤسدات الرشاعية.سمع وماشية وما إلى ذل مغ يةالتجار السشتجات 
مغ  بعج الحرػؿ عمى اذفاالئتساف إال  العسل بسعامالت، ال ُيدسح  اً صاعجو مغ اآلف  :0السادة 

إذا ، و السؤسدات الحكػمية شمبات الترجيق عمىالسؤسدات الخسسية ، وبجوف ىحا اإلذف لغ يتع 
تتسكغ االشخاؼ السعشية بعقج االتفاقية  ،ولعمثل ىحه االتفاقات قبل إبخاـ ىحه السعاىجة  عقجتع 

كبيخة  السالية كانت الخدارة  واذاودؼ ، بيشيع بذكل تدػية األمػر تشفيح ما مصمػب مشيا يجػز ليا 
الجيػف بالذابيشار  يجب أف تجفعيجػز دفع ىحه الجيػف مغ السؤسدات السحكػرة ، ولكغ ف

 واليػشػف.
يكػف ليع الحق في يتعيغ عمى الحكػمتيغ السشغػلية والتبتية تعييغ مفػضيغ خاصيغ  :2السادة 

 استكساؿ مػاد ىحه السعاىجة  . تخيج تإذا كان لمطخوؼ القائسة في ذلظ الػقت اً اتفاقية وفق ابخاـ
 تاريخ التػقيع عمييا. مغتجخل ىحه السعاىجة حيد التشفيح  :1السادة 

وكسا محكػر في السادتيغ األولى والثانية قج أعمشت مشغػليا الخارجية وبسػجب ىحه السعاىجة      
والتبت انفراليسا عغ حكػمة السانذػ ،وبأنيسا قامتا بتأسيذ دولتاف مدتقمتاف، كسا أعتخؼ كٌل 

وفي السادة الثالثة تعيجا عمى أف  مغ الصخفيغ السشغػلي والتبتي بالصخؼ األخخ شخؼ مدتقل،
يداعجا بعزيسا في أوقات  ة الالمية ،وفي السادة الخابعة تعاىجا عمى أفيجعسا الجيانة البػذي

اما السادة الخامدة فأكجت عمى أف عمى مشغػليا الخارجية والتبت تقجيع الجعع والسدانجة الخصخ، 
السعشػية والعدكخية في أوقات الحخب والسادة الخامدة تدسح الى مشغػليا الخارجية والتبت بفتح 

ا برػرة رسسية أو غيخ رسسية مغ أجل انجاز االعساؿ التي تديع في ادارة البالد الحجود بيشيس
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والدساح  والسادة الدادسة ناقذت سبل التعاوف االقترادؼ بيغ البمجيغ، وتقػؼ الجيانة البػذية،
وذكخت السادة الدابعة االجخاءات التي يجب أف  بتبادؿ السشتجات، وفتح السذاريع الرشاعية،

ؤسدات الحكػمية في التعامالت االقترادية مع التخكيد عمى تقميل الخدائخ الى أبعج تتبعيا الس
حج،والسادة الثامشة تخز الجانب الدياسي وتشز عمى تعييغ مسثميغ عغ الحكػمات السػقعة 

فزاًل عغ أف السادة التاسعة كانت تخز الترجيق عمى السعاىجة التي تربح  عمى السعاىجة،
 اريخ التػقيع عمييا.سارية السفعػؿ مغ ت

رفزت الريغ متسثمة بخئيديا يػاف شي كاؼ ىحه السعاىجة،وشمبت مغ بػغجو خاف االنزساـ    
الى جسيػرية األجشاس الخسدة التي اعمشت عغ تذكمييا وتزع قػميات الياف والسانذػ ومشغػليا 

مى أف أراضي وأكجت الريغ ىحا األمخ بعج صجور دستػرىا الججيج الحؼ يشز ع والتبت وىػؼ،
يبجو  ،(82)مقاشعة ومشيا مشغػليا الجاخمية ومشغػليا الخارجية والتبت 88الجسيػرية الريشية تزع 

أف الريغ كانت تخيج أضيار أف الييسشة الريشية عمى مشغػليا الخارجية والتبت لع تتغيخ في ضل 
 تأسيذ الجسيػرية الججيجة وأف ىحه الييسشة محسية بسػجب الجستػر. 

تستعت و مشغهليا الخارجية تم إعالن استقالل " -د بػغجو خاف عمى يػاف شي كاؼ قائاًل:فخ    
وقج أعمشت مشغهليا الخارجية عن ذلك  عن العخش، سانذهالالحكم الحاتي قبل تشازل إمبخاطهر ب

إذا كشت ترخ عمى ىحا الهضع، و  الحخية في إجخاء أي تغييخلجي  يدت، ولالى العالم أجسع
في  بحلك ، فيخجى استذارة الجولة السجاورة لسشع أي اعتخاضات قج تظيخعمى القيام 

 .(81)"السدتقبل
أن الدمظات الريشية " -العخض الريشي وصخح قائاًل: كسا رفس الجاالؼ الما الثالث عذخ   

كسا أكج عمى أنو السدؤوؿ عغ الذؤوف الدياسية ،في سيذهان ويهنشان سعها الستعسار أراضيشا "
 . (11)وبحلظ أنيى العالقة التبعية بيغ التبت والريغ في التبت،والجيشية 

 : الذكػؾ التي دارت حػؿ صحة السعاىجة.السبحث الثالث
وقج تالشى ىحا الذظ عشجما نذخت  الذظ األوؿ دار حػؿ مجػ صحة وجػد ىكحا معاىجة،      

، كسا شككت 9128عاـ  السعاىجة بالخط األصمي لكتابتيا وبالمغتيغ السشغػلية والتبتية مػاد
الريغ بالسعاىجة مغ خالؿ االشارة الى أنيا أتفاقية وليدت معاىجة حتى تفقجىا الرالحية 
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ػاحجة ولع يكغ الجولة الكانت تختيبًا داخميًا بيغ األشخاؼ داخل  التفاقيةوألضيار أف ىحه ا الجولية،
  .(19)دولي شأففدخ عمى أنيا تمغ السفتخض أف 

التبتية وقالت أف ىحه السعاىجة لع يكغ ليا  –الذكػؾ حػؿ السعاىجة السشغػلية وأثارت روسيا    
 ألف مشغػليا الخارجية والتبت ال يتستعاف بأؼ مؤىالت لتػقيع معاىجات دولية، أؼ تأثيخ قانػني؛

-9201) (Ivan Yakovlevich Korostovets) إيفاف ياكػفميفيتر كػروستػفيتذحتى أف 
أقخ بأف كال الصخفيغ يفتقخاف إلى الدمصة والقجرة عمى أضفاء التأثيخ ( الدفيخ الخوسي 9111

فحكخ أف ىحه االتفاقية يسكغ أف يشطخ الييا عمى أنيا احتجاج  الدياسي عمى االتفاقية بيشيسا،
أو أنيا تعاوف متبادؿ بيغ البمجيغ، وأكجت  ضج الييسشة الريشية عمى مشغػليا الخارجية والتبت،

لخغع مغ أف التقارب بيغ مشغػليا الخارجية والتبت غيخ صحيح مغ الشاحية روسيا عمى أنو با
ويجفع الحكػمة الريشية الى  القانػنية، اال أنو يداعج في مػاجية الييسشة الريشية عمى البمجيغ،

ويسكغ القػؿ أف ىشاؾ تػأثيخات  ،(18)تقجيع تشازالت معقػلة بذأف مشغػليا الخارجية الى روسيا
بخمة بيغ مشغػليا الخارجية والتبت مشيا: أنيا وفخت فخصة جيجة لكل مغ روسيا لمسعاىجة الس

لتعديد سيصختيا عمى مشغػليا الخارجية ولبخيصانيا سيصختيا عمى التبت، كسا مثمت ىحه السعاىجة 
ضخبة مػجعة إلستخاتيجية الػحجة اإلقميسية لجسيػرية األجشاس الخسدة التي نادػ بيا يػاف شي 

عغ أنيا عكدت رغبة مشغػليا الخارجية والتبت باالندالخ عغ الحكػمة السخكدية  فزالً  كاؼ،
 .(11)الريشية

التبتية تكثيف اتراالتيا مع روسيا في محاولة  -حاولت الريغ بعج ابخاـ السعاىجة السشغػلية    
رجر وقج نجحت في ذلظ ف مشيا لمتػصل الى اتفاقية بيغ الصخفيغ يحجد مريخ مشغػليا الخارجية،

روسي تزسغ اعتخاؼ روسيا بييسشة الريغ عمى  -بياف صيشي 9191تذخيغ الثاني  5في 
واعتخاؼ الريغ بالحكع الحاتي لسشغػليا  وأنيا جدء مغ األراضي الريشية، مشغػليا الخارجية،

 .(10)الخارجية
غ ثػبتيودار شظ حػؿ السػقعيغ عمى السعاىجة والسيسا نائب الجاالؼ الما الثالث عذخ    

بأف ليذ لو الحق في ابخاـ السعاىجة ويسكغ  ،(15)(Agvan Dorjieff) غفاف دورجيفا  غياتدػ
في عاـ  (Dzong) دزونغ ديخاغفاف دورجيف بثػبتيغ غياتدػ في أثبات عكذ ذلظ فقج التقى 

ًا الى سافخوا معىشاؾ ثع إلى السا بعج إقامة لسجة عاميغ  يشػؼ العػدةعشجما كاف األخيخ  9198
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 80رحمتو إلى التبت مغ اليشج في ثػبتيغ بجأ الجاالؼ الما اذ أف (Samdin)  سامجيشغديخ 
قع في يالحؼ  (Ralung) تسػز وصل الى ديخ رالػنج 95وفي  9198حديخاف 
قبل أف يتػجو إلى ديخ سامجيشغ، فأمزى الجاالؼ الما ثالثة أشيخ  التبت غخب تدانغ مشصقة 

الحؼ يقع في مسمكة بػتاف  (Choshkhor) في ذلظ السػقع ثع أربعة أشيخ في ديخ تذػشخػر
،فحرل (10)9191كانػف الثاني  90 إلى السا فيالجاالؼ الما قبل أف يعػد في جباؿ الييسااليا 

رسالة مػقعة ومختػمة مغ الجاالؼ الما مشيا  988اغفاف مغ الجاالؼ الما عجة رسائل بمغت 
سسيت  (Nicholas II()9202-9192)الكيرخ نيقػال الثاني رسالة مػجية الى روسيا والى 

يعخب امتشانو الجاالؼ الما عغ  مشيا أفعذخ نقاط ميسة التي تزسشت رسالة االستئشاؼ 
 9110 - 9110الخارجية لمسجة  نفيو إلى مشغػليا مجةخالؿ  التي قجمت لولمسداعجة الخوسية 

 - 9191 لمسجةإلى اليشج  لمسخة الثانيةونفيو  ،(10)عمى التبت العدكخية البخيصانية تالحسال نتيجة
أقجم ىشا أمام " -جاء في الخسالة ما يمي:اذ  بدبب الرخاع العدكخؼ بيغ الريغ والتبت، 9198

كخمتشي من خالل ... فقج  ا  وعظيسا  واسع ا  اإلمبخاطهر الخوسي األعمى الحي يحكم بدالم بمج
من خالل تقجيم السذهرة لي بذأن  شيوساعجت تهفيخ أكبخ عجد مسكن من الحخاس السدمحين،

لسداعجة التبتية ، وقجمت السداعجة التحخكات الالحقة ، ووقعت معاىجة مع البخيظانيين بذأن ا
الجاالي الما ولحكهمة التبت ، أنا لحكخى مداعجتكم الكخيسة لي  ءا  إحيا...و في رحمتي إلى بكين 

ا إلقامة عالقات ودية بين  ىحه الخسالة يتم تدجيل في سجالت الجولة ويجب سجادىا الحق 
 .(12) "روسيا والتبت 

لقج قست بإرسال دورجيف وشخريات "  -كسا ورد في رسالة االستئشاؼ العبارة التالية:   
الخسالة فزال  عن بخظاب اعتساد  ينمخمهقة أخخى مسن يتستعهن بهضع مسثمي التبت مدود

الدابقة إلقامتيم في روسيا ، وخظاب اعتساد يخهليم مشاقذة السدائل الستعمقة بالعقيجة 
اغفاف  الثالث عذخ قج أعصىالجاالؼ الما  "، وىحا يعشي بأفا  أيزمع دول أخخى  البهذية

يسمكػف الدمصة الخسسية ، وأنيع التبت يغ عغ حكػمةمسثم مكانة تبيغ أنيعدورجييف ورفاقو 
بالشطخ إلى ىحا ودوؿ أخخػ مثل فخندا وألسانيا والياباف معاىجة مع روسيا عقج في والعمشية 

دورجييف وكبار الذخريات األخخػ اغفاف ػقيع السعاىجة مغ التفػيس ال يػجج سبب العتبار ت
الخصػة األولى  9191السشغػلية لعاـ  -أمخ غيخ شخعي، لحا يسكغ اعتبار إبخاـ السعاىجة التبت 

https://ar.esc.wiki/wiki/%C3%9C-Tsang
https://ar.esc.wiki/wiki/%C3%9C-Tsang
https://ar.esc.wiki/wiki/Tibet
https://ar.esc.wiki/wiki/Tibet
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مغ  ةالثاني سادةنحػ إعالف استقالؿ التبت في ضػء القانػف الجولي كسا ىػ مشرػص عميو في ال
مسثاًل لمجاالؼ الما بل مجخد متحجث  وا أف اغفافلع يعتبخ  الخوس  ويبجو أف،(11)تمظ السعاىجة

 بخيصانيا والريغ أنو مجخد جاسػس لمخوس. اعتبختوباسع الذؤوف الخوحية بيشسا 
قاـ الجاالؼ الما الثالث عذخ بارساؿ رسالة مساثمة الى الحكػمة البخيصانية بيج وفج مكػف  كسا   
 ا،لسخافقة أربعة شالب لمجراسة في بخيصاني (9229-9101) (Lungshar) لػنغذاروالخاىب مغ 

 ليسا لخوسيا وبخيظانيا تعيين مسثمين ىيخض ممك بخيظانياأود أن أقتخح  إذا كان " -:جاء فييا
نظامشا الدياسي والجيشي التبتي استسخار حكم من أجل  فيسا بيشيسا في السا بعج تذاور البمجين

أود أن أطمب مداعجتكم في فال يزخ الريشيهن بالتبت حتى استقالل التبت  وتظهره بعج
الخيار األفزل في  محتػػ الخسالة يػضح أف (01)" االخخى  التذاور مع مختمف البمجان األجشبية

تفاوض لمبخيصانيا فأنو يتخؾ الحخية الى  ،حالة تعحر إرساؿ مسثميغ مغ روسيا وبخيصانيا إلى السا
ردت الحكػمة البخيصانية  ،تجشب التجخل الريشي في التبتمغ أجل  األخخػ جشبية األجوؿ المع 
عمى رسالة الجاالؼ الما بالذكخ وارساؿ بعس اليجايا دوف ذكخ أؼ رد  9191أب  92في 

أف رفس الحكػمة البخيصانية تػثيق  ،(09)خاص عمى شمبات الجاالؼ الما التي ذكخىا في الخسالة
 19الخوسية السبخمة بيشيسا في  -تعاونيا مع التبت نابع مغ كػنيا تعارض السعاىجة البخيصانية

شمبات الجاالؼ الما  ، لحا فأفعالقاتيا مع روسيا  تفاقع ويبجو أف ذلظ يؤدؼ الى ،(08)9110 أب
كسا حاوؿ الجاالؼ  ة،الحكػمة البخيصاني في رسائمو إلى بخيصانيا لع يكغ ليا تأثيخ ممحػظ عمى

ارساؿ رسالة الى االمبخاشػر مع الياباف عغ شخيق صجاقة وتعاوف الما الثالث عذخ اقامة عالقة 
  الخاىب البػذؼ الياباني أوكي بػنكيػ ( بيج9201-9180) (Taisho Tenno) تايذػ تيشػ

(Aoki Bunkyo) (9220–9150 )أكجت ،اذ 9190-9191 الحؼ كاف يجرس في السا لمسجة
الحكػمة اليابانية يعتشقاف الجيانة البػذية نفديا لكغ التبت والياباف ىسا بمجاف أف ىحه الخسالة عمى 

 .(01)لع تخد عمى ىحه الخسالة
عغ تػقيع اتفاؽ في الرحف أنباء أنتذخت عشجما  اً تحكيقوالخوس بجأ السدؤولػف البخيصانيػف    

بخيصانيا كاًل مغ  تقػـاقتخحت روسيا أف ف ،التبتمشغػليا الخارجية و ججيج لمػالء والتزامغ بيغ 
 ،التبت بذكل مذتخؾيدعيا الى مداعجة وأف عغ الدابق، ختمف يبذكل بتقػية عالقتيسا وروسيا 

عشجما تكػف عمى قشاعة تامة بأنو ال  السقتخحبأنيا ستػافق عمى ىحا  الحكػمة البخيصانيةخدت ف
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وىحا األمخ  الجانب الخوسي؛ ألف ليا مػقع ميع في مشغػليا الخارجيةمغ يػجج تيجيج عمى التبت 
فقجـ الدفيخ البخيصاني جػرج  ،(00)تأثيخ غيخ مباشخ عمى التبت عبخ مشغػليا الخارجيةسيكػف لو 

بذأف  ( احتجاج الى وزارة الخارجية الخوسية9211-9155) (George Buchanan) بػكاناف
روسيا وبخيصانيا يجب عمييسا االلتداـ بسا جاء في معاىجة عاـ واوضح أف  ،تػقيع السعاىجة

، لحا أنكخت الدمصات الخوسية التي تتزسغ تقديع مشاشق الشفػذ بيغ روسيا وبخيصانيا 9110
 Sergue Dmitrievitch) وعمى رأسيا الدفيخ الخوسي وسيخغي ديستخوؼ سازانػؼ

Sazonov) (9201-9180)  وحاولت حتى رفس قبػؿ وضع تػرشيا في ىحه السعاىجة
فقج كاف مغ  دورجييف كسسثل تبتي رسسي يتستع بالدمصة السشاسبة لتػقيع مثل ىحه السعاىجة،

 مشغػليا لحا قامت روسيا بتقديع ،السيع لمغاية بالشدبة لخوسيا أف تحافع عمى عالقاتيا مع بخيصانيا
تكػف ضسغ الجاخمية مشغػليا تقع ضسغ مشاشق الشفػذ الخوسي و مشغػليا الخارجية الى قدسيغ 

 (Henry McMahon) ىشخؼ مكساىػف كسا أف السفػض البخيصاني ،يالريشمشاشق الشفػذ 
وتتكػف السشاشق  وضع خصة لتقديع التبت إلى مشاشق داخمية وخارجية، (9208-9101)

 ويػنشاف (Sichuan) وسيتذػاف (Gansu) وقاندػ (Qinghai) الجاخمية مغ تذيشغياػ
(Yunnan ،) التبت وغخب شيكانغاما الخارجية فتتكػف مغ (Xikang) (05)،  ويبجو أف اليجؼ

،كسا اقتخحت بخيصانيا عقج بعيجة عغ سيصخة بكيغمغ تقديع التبت الى مشصقتيغ ىػ إبقاء التبت 
 (Simal)سيسال مجيشة عقج مؤتسخ في فعاًل الخالؼ بيغ الريغ والتبت ، و  دولي لحلمؤتسخ 

مغ السؤتسخ وقج حزخ في ىحا  ،9190 تسػز 8 - 9191 تذخيغ األوؿ 91مغ  لمسجة يةاليشج
 (Lonchen Shatra) التبت لػنذيغ شاتخا  عغمسثالً ،و مكساىػف ىشخؼ البخيصاني  الجانب

الحؼ حسل مقتخح مغ الجاالؼ الما يتزسغ اعتخؼ بخيصانيا بالسعاىجة السشغػلية  (9201-9180)
بخيصانيا عمى امتيازات في التبت لكغ بخيصانيا رفزت  مقابل حرػؿ 9191التبتية لعاـ -

الحؼ أبمغ حكػمتو بسدػدة ( Feng-Chien)إيفاف تذغ ،ومغ الجانب الريشي حزخ ذلظ
فأمخت الريغ مسثميا باالندحاب مغ السؤتسخ وعجـ التػقيع عمى السعاىجة، كسا أبمغت  السعاىجة،

قامت حتى لػ  سعاىجةلريغ لغ تعتخؼ بالالبخيصاني في بكيغ بأف ا الجانبالحكػمة الريشية 
بخيصانيا والتبت  فقج قامت ،عمى الخغع مغ اعتخاض الريغو  بالتػقيع عمييا،بخيصانيا والتبت 

 نرت ،مغ إحجػ عذخة مادة وتكػنت السعاىجة ،(00)9190 تسػز 8في  سعاىجةعمى البالتػقيع 
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يا والريغ بأف التبت تحت سيادة تعتخؼ حكػمتا بخيصان"  -عمى ما يمي: الثانية مشياالسادة 
،  تمتدماف باحتخاـ وحجة أراضي الجولةو بالحكع الحاتي لمتبت الخارجية ،  اً الريغ ، وتعتخفاف أيز

الجاالؼ الما( والتي  شريبالخارجية )بسا في ذلظ اختيار وتالتبت  واالمتشاع عغ التجخل في إدارة
تمتـد حكػمة الريغ بعجـ تحػيل التبت إلى  كسا ا،يجب أف تكػف في أيجؼ حكػمة التبت في الس

تزسن حكهمتا الرين والتبت عجم دخهليسا " -"، اما السادة الثالثة فشرت عمى:مقاشعة صيشية
و اتفاقيات مع بعزيا البعض أو مع أي دولة أخخى، باستثشاء ما نرت عميو أمفاوضات في 

، وىحه أشارة (00)" مع الرين 9191نيدان  77التبت واتفاقية  مع 9191 أيمهل 7 اتفاقيتا
 .9191التبتية لعاـ  -ضسشية الى السعاىجة السشغػلية

كسا دار شظ حػؿ صحة السعاىجة ومجػ شخعيتيا حدب القانػف الجولي لعقج السعاىجات    
أتفاق دولي يعقج  -واالتفاقيات ويسكغ أيزاح ذلظ فالسعاىجة حدب القانػف الجولي تعخؼ بأنيا :

كثخ كتابة ويخزع لمقانهن الجولي سهاء تم في وثيقة واحجة أو أكثخ وأيا  كانت بين دولتين أو أ
، والسعاىجة اما تكػف ثشائية أو ثالثية األشخاؼ، كسا أف السعاىجات (02) التدسية التي تظمق عميو

فزاًل عغ أف السعاىجة عسل قانػني معقج  عمى أنػاع عجة مشيا معاىجات سياسية أو اقترادية ،
اتساميا اجخاءات كثيخة ،ولتحقيق صحة عقجىا يجب تػافخ عجة شخوط بالسػقعيغ عمى يتصمب 

 -: (01)السعاىجة أىسيسا
وتستمظ أرض  ،ومدتقمة أف تكػف الجوؿ السػقعة عمى السعاىجات واالتفاقيات  ذات سيادة -9

ولجييا عمع ونذيج وششي خاص بيا حدب ما  ،قيادتياوسكاف وجير وحكػمة قادرة عمى 
 80التي وقعت في لحقػؽ وواجبات الجوؿ ( Montevideo) مػنتيفيجيػ معاىجة ورد في

 معاييخ الجولة السدتقمة فيتحجد  مادة 81عمى أكثخ مغ وحػت  9111كانػف األوؿ 
ومشيا امتالكيا سكاف وأرض وحكػمة والقجرة عمى الجخػؿ في  جوليالقانػف نطخ ال

ىحا الذخط فقج والتبت شغػليا الخارجية وقج استػفت كل مغ م عالقات مع الجوؿ األخخػ،
ونذخت مشغػليا الخارجية والتبت بيانات  كانتا مدتقمتيغ تسامًا وقت ابخاـ السعاىجة،

كسا اعتخفت روسيا باستقالليسا وابخمت مع مشغػليا الخارجية معاىجة عاـ  استقالليسا ،
9198. 
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جػىخىا  في سعاىجةتػقيع ال معتتعارض ال وىحا الشقصة أف تكػف السعاىجة مكتػبة، -8
التبتية أصميتيغ بالمغة ندختيغ  مشيامػجػد مكتػبة بالحبخ األسػد ،و  سعاىجةالف ،القانػني

الخارجية وىي محفػضة في أرشيفات وزارة الذؤوف الخارجية في مشغػليا  ،والسشغػلية 
 والتبت .

جولة اذا أبخز وثيقة  مجػ أىمية االشخاص لمتػقيع عمى السعاىجة، يعُج الذخز مسثاًل لم -1
وقج استػفت  تفػضو الكياـ بحلظ أو كاف رئيذ دولة أو رئيذ حكػمة أو رئيذ وزراء،

نيكتا مشغػليا الخارجية والتبت ىحا بػجػد مسثميغ ليسا مثل نائب وزيخ الخارجية السشغػلي 
ظ ومداعجه، واغفاف دورجييف مسثاًل عغ الجاالؼ الما الثالث عذخ ومجيخ الشببيميكتػ 

 والدكختيخ العاـ.
مسثمي  غ اسساءباألحخؼ األولى معمييا لتػقيع لختع واتػثيق السعاىجة ويتع ذلظ با -0

فزاًل عغ معخفة بعس الجوؿ بيا ومشيا  ،مع وجػد تاريخ لمتػقيع عمى السعاىجة،الجوؿ
الحكػمة الخوسية التي كانت عمى عمع بكل تفاصيميا ،كسا تع االشارة الى السعاىجة في 

قج  9191التبتية لعاـ  -وبحلظ تكػف السعاىجة السشغػلية البخيصانية واليابانية، الرحف
 . (51)استػفت كل ىحه الذخوط

اذا كتبت السعاىجة بمغتيغ أو أكثخ فيجب أف تكػف الشرػص متصابقة في السعشى عشج  -5
خجسة أف الشريغ السشغػلي والتبتي توقج لػحع مغ خالؿ ال الشقل مغ لغة الى أخخ،

 في السعشى.عمى تشاقزات لمسعاىجة ال يحاوياف 
السبـخ التفاؽ االتاريخ السحجديغ فييا أو وفق  يدخػؿ السعاىجة حيد التشفيح بالصخيقة وف -0

( مغ السعاىجة الحؼ 1وقج حػت السعاىجة ىحا الشز في السادة ) عاقجة،الجوؿ الستبيغ 
 (.59)"تاريخ التهقيع عمييا منه السعاىجة حيد التشفيح تجخل ىح :" -يشز عمى:

 
 اتسةــــــالخ

 :الى الشتائج التالية لقج تػصل البحث
ألنيا فتحت الصخيق  سشغػليا الخارجية؛لالتبتية ليا اىسية كبيخة  -كانت السعاىجة السشغػلية -1

 لمحرػؿ عمى عالقات متداوية مع أؼ بمج مغ بمجاف العالع. ياامام
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الى أف مشغػليا الخارجية والتبت يقاوماف الييسشة االستعسارية  إشارةكانت ىحه السعاىجة  -2
كسا كانت بسثابة عامل تذجيع لمسشغػؿ عمى مػاصمة صخاعيع مغ  ألؼ قػة خارجية،

 أجل الحخية واالستقالؿ الػششي.
رػليع وقع السشغػؿ عمى ىحه السعاىجة ربسا مغ أجل الػجاىة، اذ أراد السشغػؿ بعج ح -3

عمى االستقالؿ تػقيع معاىجة مع بمج أخخ غيخ روسيا يعتخؼ باستقالليع عمى أف يكػف 
 ىحه البمج ذو مكانة مذابية الى مكانتيع.

مغ  كبيخقمل بذكل  وضعفيسا العدكخؼ والدياسي ،ف السػقع الجغخافي لكال البمجيغ أ -4
في  اً كاف دائس ةالريشيالخػؼ مغ الييسشة  ، كسا أفالذؤوف الخارجيةنذاشيسا في 

، لحا فقج ارادت مشغػليا الخارجية والتبت مغ وراء ابخاـ معاىجة الترػر السشغػلي والتبتي
 تقػية مخكدىسا. 9191عاـ 

صحيحة مغ الشاحية القانػنية والجولية  9191التبتية لعاـ  -أف السعاىجة السشغػلية -5
 الستيفائيا لكل الذخوط السشرػص عمييا في القانػف الجولي.

 
 اليـــــــــهامش

(1)David Walker and Daniel Gray, Historical Dictionary of Marxism Historical 
Dictionaries of Religions Philosophies, and Movements, No. 74, The Scarecrow 
Press, Inc., Lanham, Maryland ,Toronto , Plymouth , UK , 2007, P.219. 
(2)Sh. Sandag, The Mongolian People's Struggle for National Independence and the 
Building of A New Life, Ulaanbaator, 1966,P.5. 
(3)Z. Batbayar and Others, Orkhon River Basin Integrated Water Management Plan, 
Ulaanbaatar , 2012, P.17. 
(4)Morris Rossabi,From Yuan to Modern China and Mongolia,Boston,2014, P.423. 
(5)Ram Rahul, Mongolia Between China and the USSR, Munshiram 
Manoharlal,1989,P.2. 

األرض ذات األلػاف  أو  ساكيابا: شكل مغ أشكاؿ البػذية، وساكيابا تعشي الداقية أو األرض الذاحبة (0)
،أسديا الخاىب خػف دكػف مذػ رجياؿ بػ  (Grum)دؼ نيخ جيـخ الفاتحة الحؼ اشتق مغ لػف التخبة في وا

(Khon Dkon Mcho Rgyal Po()9918-9110 في عاـ )تتسحػر تعاليسيا حػؿ الصبيعة البذخية 9101،
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وعالقتيا بالكػف،كسا تسيدت ىحه الصائفة بكثخة االنقدامات الجاخمية فييا حػؿ الدعامة الجيشية مسا أضعف مكانتيا 
 .يشطخ:.لمسديج9005مشح عاـ 

Turrell Wylie, Mortuary Customs at Sa-skya, Tibet, Harvard Journal of Asiatic 
Studies,Vol. 25 ,1964 - 1965,P.229. 

(الساىايانا: أحج السحاىب الخئيدة لمبػذية،يخجع تاريخيا الى القخف الثاني السيالدؼ،تشتذخ في مشغػليا والريغ 0)
والتبت وكػريا وفيتشاـ،ويصمق عمييا تدسية العخبة الكبخػ؛ألنيا تداعج أكبخ عجد مغ الكائشات الحية،واتباعيا 

.لمسديج. اح،وتعاليع الساىايانا أكثخ تعقيجًا مغ تعاليع ساكيابا يعتقجوف بأف بػذا ىػ الو، كسا يؤمشػف بتشاسخ األرو 
 يشطخ:

Sasaki Shizuka, A Study on the Origin of Mahayana Buddhism, The Eastern 
Buddhist ,New Series, Vol. 30, No. 1 ,1997,P.79-113. 

، يقع عمى بعج 9520رديغ زو:أقجـ ديخ بػذؼ تع بشائو في مشغػليا الخارجية بأمخ مغ التاف خاف عاـ (ديخ إ2)
وىػ  ،( العاصسة القجيسة لإلمبخاشػرية السغػلية Karakorumكيمػ متخ مغ كاراكػرـو )خاركػريغ() 8عمى بعج 

التي بجأت في الثالثيشيات،وقج بقي  ديخ  أحج األديخة القميمة التي بقيت سالسة مغ عسمية تجميخ السؤسدات الجيشية
عادت مجسػعة مغ  9118كستحف ديشي،وفي عاـ  9101إرديغ زو مغمق لعجة سشػات لكغ أعيج افتتاحو عاـ 

 الخلباف والالمات إليو مغ أجل بشاء مجتسع ديشي ىشاؾ.يشطخ:
Sanders, Alan J. K.,Historical Dictionary of Mongolia Asian Historical Dictionaries ; 
No. 19, Scarecrow Press, Lanham, Md., & London,1996,P.67. 
(9)Timothy Michael May, Culture Customs of Mongolia, Greenwood Press, 
2009,P.48. 
(10)Baabar Bat -Erdene Batbayar, C.Kaplonski(ed) , Translated D.Suhjargalmaa 
,S.Burenbayar,H.Hulan and N.Tuya, Twentieth Century Mongolia, The White Horse 
Press,1999,P.72. 
(11) F. Kingdon Ward, The Geography and Botany of Tibet, Botanical Journal of the 
Linnean Society, Volume 50, Issue 333, September 1935,P,239. 
(12)H. Strachey, Physical Geography of Western Tibet, The Journal of the Royal 
Geographical Society of London, Vol. 23 ,1853,P.1. 
(13) Turrell V. Wylie, The Tibetan Tradition of Geography, Namgyal Institute of 
Tibetology, Gangtok, Sikkim,1986,P.20.  

https://www.jstor.org/stable/i327692?refreqid=excelsior%3A40404aaf0e427b8018408c023ce29667
https://www.jstor.org/stable/i40182269
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(14) Hungdah Chiu and June Teufel Dreyer, Tibet : Past and Present, Asian 
Studies, School of Law University Mary land,No. 4 ,1989,P.1-3. 

الريشية لمتخمز مغ  9199السشغػلية: ثػرة حجثت قبل ثالثة أياـ مغ انجالع ثػرة عاـ  9199( ثػرة عاـ 95)
،فكانت ىحه الثػرة نتيجة 9019ح عاـ سيصخة أباشخة السانذػ الحيغ اخزعػا مشغػليا الخارجية الى حكع الريغ مش

تخاكع عجة أسباب مشيا التخمز مغ ليسشة السانذػ،واالستغالؿ الجذع الحؼ يتعخض لو السشغػؿ عمى يج التجار 
الريشييغ، وتشامي مذاعخ الكخه لمريشييغ،وارتفاع معجالت الزخائب، وتفذي الفقخ،واستيالء الريغ عمى 

غ وحذية السدؤوليغ الفاسجيغ الحيغ يعيشيع أمبخاشػر السانذػ في مشغػليا األراضي الرالحة لمدراعة،فزاًل ع
لمتخمز مغ حكع السانذػ بسداعجة مغ  9199الخارجية ،فعقج األمخاء السشغػؿ اجتساع سخؼ في شيخ تسػز عاـ 

س عمى روسيا فقجـ السشغػؿ أكثخ مغ عذخيغ خصاب رسسي الى وزارة الذؤوف الخارجية الخوسية بحلظ فػافق الخو 
تقجيع السداعجة لمسشغػؿ لمتخمز مغ حكع الريغ فقجمت روسيا الساؿ والدالح لمسشغػؿ الحيغ اسعفتيع األوضاع 

، وتذكيل حكػمة 9199كانػف األوؿ  9السزصخبة في الريغ في الشجاح في ثػرتيع ، واعالف استقالليع في  
 مكػنة مغ خسذ وزراء. لمسديج. يشطخ:

Thomas E. Ewing, Russia, China, and the Origins of the Mongolian People's 
Republic, 1911-1921: A Reappraisal, The Slavonic and East European Review, 
Published By: Modern Humanities Research Association ,Vol. 58, No. 3, 1980,P. 
399-421. 
(16) Melvyn C.Goidstein A History of Modern Tibet 1913-1951 The Demise of the 
Lamaist State, University of California Press, 1989,P.59. 

(  Langdunفي مجيشة النغجف) 9200عاـ أيار  80عاـ الفأر الشارؼ السػافق  فيثػبتيغ غياتدػ: ولج ( 90)
عمى أنو التجدج 9202اعتخؼ بو عاـ ،و 9205التبت بعج وفاة الجاالؼ الما الثاني عذخ عاـ في داجبػ جشػب 

 9215اب  2، وتػج الجاالؼ الما الججيج في قرخ بػتاال في عاصسة التبت الججيج لمجاالؼ الما، ونقل إلى السا
ى التبت بعج ثػرة عاـ ،وعاد ال9111وأيزًا الغدو الريشي عاـ   9110،وعاصخ الغدو البخيصاني لمتبت عاـ 

أوؿ مخكد بخيجؼ في البالد، وقاـ بإرساؿ  9191الريشية ، وبجأ بسداولة ميامو الدياسية ، وفتح عاـ  9199
قاـ بتأليف الشذيج الػششي التبتي الحؼ ال زاؿ يدتعسل حتى ،و أربعة شباف تبتيغ إلى بخيصانيا لجراسة اليشجسة

، وبجأ عاـ  مخكد لكيادة الذخشة في السا ، تػفى  9181دمحة التبتية، وأفتتح عاـ بتقػية القػات الس9190اليـػ
 . يشطخ:  9111عاـ 

Kalsang Gyatso Kunor, Tibet and its People –An essence of True 
History,2011,P.70-71. 

https://www.jstor.org/stable/i392048
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(18)Ryosuke Kobayashi, Tibet in the Era of 1911 Revolution, The Journal of 
Contemporary China Studies, Vol.3, No. 1,2014,P.96. 

أيمػؿ عاـ  2( بػغجو خاف: الجيدتبػف دامبا خػتػ الثامغ،أوؿ رئيذ ديشي الى مشغػليا الخارجية . ولج في 91)
( في التبت . كاف والجه السدؤوؿ السالي لمجاؼ الما ، وكانت ىحه األسخة واسعة Lhasaفي مجيشة السا) 9201

عشجما كاف في الخامدة مغ عسخه مع والجيو وأفخاد أسختو البالغ عجدىع سبعة مغ التبت إلى  الثخاء . ىاجخ بػغجو
تػفى والجه وتع عدلو عغ والجتو، ولع يكغ يجتسع بيا  سػػ مخة  9228. وفي عاـ  9200مشغػليا الخارجية عاـ 

شغػلية . اترف بػغجو بالحكاء تػفيت والجتو .تعمع المغتيغ التبتية والس 9220واحجة فقط في اليـػ ، وفي عاـ 
( وىي رتبة كيشػتية المية رفيعة السدتػػ لألمة السشغػلية. Gavjوكثخة االشالع والقخاءة ، وكاف يسثل الكافج )

بجأ بػغجو بتػلي زماـ الدمصة الدياسية في مشغػليا الخارجية، ومع انييار ساللة السانذػ عاـ  9215وفي عاـ 
خػتػ الثامغ استقالؿ مشغػليا الخارجية، وتع تتػيجو امبخاشػرًا مقجسًا ثالث مخات  اعمغ الجيدتبػف دامبا 9199

أيار  81لمجيغ والجولة السشغػلية، وبقي يحكع مشغػليا الخارجية حتى تػفى في  9180و9191و9199لألعػاـ 
 . يشطخ: 9180

Christopher P. Atwood, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, Indiana 
University, Bloomington, New York, 2004, P.269-271. 

 سػيػمبػ ( ويتكػف مغ المػنييغ االصفخ واالحسخ وفي وسصو رمد9189 -9199( اعتسج ىحا العمع لمسجة )81)
الحؼ يتكػف مغ عذخة أشكاؿ مختمفة لكل شكل معشى خاص ، فالشار تخمد إلى الشجاح والثخوة واألبجية ، والدشة 

مة السشغػلية التي ستكػف الذعمة الثالثة تخمد إلى الساضي والحاضخ والسدتقبل ، والذسذ والقسخ تخمد إلى األ
مػجػدة إلى األبج ، واألسيع الستجية إلى األعمى واألسفل تخمد إلى ىديسة أعجاء مشغػليا الخارجية في الجاخل 
والخارج ، أما السدتصيالت فتخمد إلى الرجؽ والعجؿ ، واخيخًا األسساؾ السفتػحة العيػف تخمد إلى السداواة بيغ 

 الخجل والسخأة .يشطخ:
Temtsel Hao, Ethnic Nationalist Challenge to Mul Ti- Ethnic State Inner Mongolia 
and China , Ph.D, University of London, 2000,P.79. 
 (21)E.Bulag Uradyn, Independences as Restoration: Chinese and Mongolian 
Declarations of Independences and the 1911 Revolution, The Asia – Pacific Journal, 
Volume 10, Issue 52, Number 3, 2012,P.6. 
(22)Carnegie Endowment for International Peace, Outer Mongolia and Treaties and 
Agreements, No. 41, Washington, 1921,P.18. 
(23)Thomas E. Ewing, Between the Hammer and the Anvil? Chinese and Russian 
Policies in outer Mongolia 1911-1921,Indiana University, Bloomington,1980,P.49. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
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(24) Feng Jianyong, The 1911 Revolution and the Frontier: The 'Political Game and 
State-Building in Outer Mongolia during the 1911 Revolution ,The Asia-Pacific 
Journal ,Japan Focus, Vol. 12, Issue5, No. 3 ,2014,P.11. 
(25)Sergius L. Kuzmin, The Treaty of 1913 between Mongolia and Tibet as Valid 
International Document, Russian Academy of Sciences, Moscow ,2013,P.4. 
(26)Pradyumna P.Karan, The Changing Face of Tibet:The Impact of Chinese 
Communist Ideology on the Landscape, The University Press of Kentucky,1979,P. 
88. 
(27)Diir Publication, Political Treaties of Tibet (821 to 1951),New Delhi, Fo 535\16, 
No. 88, Inclosure1, 1913, P.25-27. 
(28)Feng Jianyong, Op. Cit ., P.7. 
(29)Parshotam Mehra, The Mongol-Tibetan Treaty of January 11, 1913,Journal of 
Asian History ,Vol. 3, No. 1 ,1969, P.7.  
(30)Lobsang Tenpa, The 1913 Mongol–Tibet Treaty and the Dalai Lama’s 
Proclamation of Independence, Tibet Journal, Vol. 37, No. 2,Summer 2012,P.12. 
(31)Ibid,P.15 
 (32) Feng Jianyong, Op. Cit ., P.11. 
(33)Ibid. 
(34) Carnegie Endowment for International Peace, Op. Cit ., P.25.  

(التي تقع إلى الذخؽ Transbaikaliaكاليا)في مجيشة تخاندباي 9250( اغفاف دورجيف:راىب بػذؼ،ولج عاـ 15)
مغ بحيخة بايكاؿ في سيبيخيا، وىػ مغ بػريات السشغػؿ، نذأ مع والجيغ كانا بػذييغ متجيشيغ، تمقى تعميسو الجيشي 

كمية جػمانغ التابعة الى  الكساؿ دراستو في 9201في ديخ أتداغات ثع سافخ الى التبت في عاـ 
لعب ثع أصبح أحج معمسي الجاالؼ الما الثالث عذخ ،ومدتذار روحي لو ، ، الخلبانية دريبػنج جيمػغبا جامعة

-وىػ أحج السػقعيغ عمى السعاىجة السشغػلية ،(9119-9212لمسجة ) دورًا ميسًا في العالقات بيغ التبت وروسيا
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