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 1917-1774التوسع الروسي في الدولة العثمانية 
 م.م   كاظم جواد أحمد                  عبد الكريم علي حمادي أبو رقيبة  م.م

 
 جامعة المستنصرية/كلية التربية                             

 المقدمة:  
ا الكبير، وهذاا منها دولة بحكم مساحتها الشاسعة وعدد سكانه أكثرتكاد تكون روسيا قارة 

بقية الدول  إليهامات التي سبقتها و ما جعل منها بكل المقاييس دولة كبيرة، وان افتقدت بعض المق
ــة   "بيذذة، وفذذي هذذاا البحذذن المعنذذونو االور  ــة العثماني ــي الدول  "1917-1774التوســع الروســي ف
 بذذاو أور ادة فذذي ودورهذذا فذذي التنذذافس عيذذ  السذذيأكتذذوبر ل عالقذذات روسذذيا القي ذذرية قبذذل ثذذورة يتنذذاو 

والدولة العثمانية بحكم تقاطع الم الح والرغبة في التوسذع والنوذوا   بيةو األور و راعها مع الدول 
بذا، ومذن ثذم توجهاتهذا نحذو القوقذاس ودول و فضاًل عن دورها فذي مواجهذة الحركذات الثوريذة فذي اور 

موذاهيم  نشذتت أنبعذد  وتغير طبيعة  العالقات الدولية وشذكل ال ذراا الذدولي ومضذمون  البيقان  
فذذذذذي بقيذذذذذة دول العذذذذذالم، واتجذذذذذا  التحالوذذذذذات الدوليذذذذذة  أم القي ذذذذذريةورؤى جديذذذذذدة سذذذذذوا  فذذذذذي روسذذذذذيا 
تنذذذاول  األولذذذ عالميذذذة الحذذذر  يالمقضذذذية ل األجذذذوا ر فذذذوو  األرضوا ذذذطوافها بالشذذذكل الذذذا  مهذذذد 

الجذز  أو الذ  البحن لمحة موجزة عن روسذيا واألسذالي  التذي اتبعهذا القيا ذرة ألجذل اقتطذاا هذاا 
بية في تتخير نهاية الدولذة العثمانيذة و من أراضي الدولة العثمانية كما تطرقنا إل  دور الدول األور 

  بسب  تضار  م الحها 
وبحثذذت فذذي  تدرسذذ مترجمذذة وم ذذادر عربيذذة  أجنبيذذةاعتمذذد البحذذن عيذذ  م ذذادر عذذدة 

ن تذاريخ الدولذة العثمانيذة  والذ  وبعدها، فضاًل عاكتوبر ثورة وتاريخ روسيا قبل  بيو األور التاريخ 
 بموضوا البحن عي  قدر االستطاعة   لإلحاطة

 :بية يف الدولة العثمانيةواألطماع األور
بيذذة الكبذذرى بذذالتمزير التذذدريجي ليدولذذة العثمانيذذة وبذذدا التنذذافس واضذذحًا و سذذعت الذذدول األور 

عذذة عيذذ  الجانذذ  الشذذرقي فيمذذا بينهذذا بهذذدس فذذرض سذذيطرتها أو نوواهذذا عيذذ  أوروبذذا والبيذذدان الواق
ليبحر المتوسط وعي  ضواف  الجنوبية فالروس يرغبذون بحمايذة االرثذواكس والسذالس ومذد نوذواهم 

 ليسيطرة عي  البيقان والو ول إل  البحر المتوسط 
والبريطانيون كانوا يسعون لحماية طرير الهند ومن ثم االستحواا عي  الممر الا  يو ل 

الهنذذد   والورنسذذيون يريذذدون الذذدفاا عذذن مذذواقعهم التجاريذذة والثقافيذذة البحذذر المتوسذذط عذذن المحذذيط 
وبحسذذ  الوذذروس، مذذع الذذروس تذذارة أو مذذع ،الشذذرر ويجذذدون أنوسذذهم فذذي تعذذارض  يلذذدى مسذذيحي

قامة سد أمذام التوسذع الروسذي فذي البوسذنة   أما النمساويين فتنهم يحاولون االبريطانيين تارة أخرى
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اس األلمذذان الذذاين يهتمذذون بالدولذذة العثمانيذذة مذذن منوذذور "سياسذذة والهرسذذ  ويذذتتي فذذي نهايذذة المطذذ
  (1) االندفاا نحو الشرر"

ع القرن السابع عشر بداية التوسع الروسي ومحاولة األخيرة مضاعوة نوواها في مطييعد 
الدولة العثمانية أمذا عذن طريذر التوسذع امقييمذي أو بالسذيطرة عيذ  مضذيقي البسذوور والذدردنيل أو 

  (2)ر لها بالتدخل في شؤون الدولة العثمانيةبخير ح
 :حملة موجزة عن روسيا وبدايات توسعها يف الدولة العثمانية

( المؤسذذس الحقيقذذي لدولذذة روسذذيا الحديثذذة، فقذذد تذذول  1725-1682يعذذد بطذذرس األكبذذر )
إاا بيذ  سذن السذابعة عشذر مذن عمذر  وكذان  ذبيًا لذم يبيذ  سذن الحيذم حتذ   1682الحكم فذي عذام 

اسذة   وبعد ان استقر ل  المقذام فذي ر (3)رد بالحكم انورادًا تامًا بعد أن أق   أخي  عن الو ايةنوا
فهذو شذديد التمسذ  بوضذع كذل السذيطات  (4)وهرت مالمح التسيط واضحة عيي  1689روسيا عام

تمكذن مذن تعيذين لجنذة مذن  1700منذتى عذن هذاا التسذيط وفذي سذنة تحت يدي  ولم تكذن الكنيسذة ب
واختذذار لهذذم اسذذم هذذو "المجمذذع المقذذدس" وعذذين لهذذاا المجمذذع وكذذياًل مذذدنيًا يسذذيطر عييذذ   األسذذاقوة

وكانت مهمت  جعل رجال الدين خاضعين ليقي ر يتتمرون بتمر  وبهاا أ بح القي ذر عيذ  رأس 
شذذراس الذذدنيو  عيذذ  الذذدين قاعذذدة ي بريطانيذذا وفرنسذذا عنذذدما أ ذذبح االالكنيسذذة كمذذا هذذو الحذذال فذذ

  (5)أوروبا والسيما في الدول البروتستانتية يتبعها بعض ميو 
لقد كانت روسيا بحاجة إل  طرر الموا الت البحرية لكي تتطور بسرعة كبيرة حين أكد 
بطذذرس األكبذذر قذذا اًل: "ان روسذذيا بحاجذذة إلذذ  البحذذر" وكانذذت الدولذذة العثمانيذذة تسذذيطر عيذذ  البحذذر 

ر، كمذا واحتذل امقطذاعيون السذويديون فذي األسود، والسويد الجارة القوية تسيطر عي  بحذر البيطيذ
بداية القرن السابع عشر األراضي الروسية في حوض البيطير فكان البحر بذالقر  مذن روسذيا إال 

  (6)أن الو ول الي  كان متعاراً 
إزا  ما تقدم قرر بطرس األكبر وضع ثالثة أهداس أمام عيني  والمتمثية بذامتال  أراضذي 

نيذذذذًا إيجذذذذاد منوذذذذا إلذذذذ  بحذذذذر البيطيذذذذر وثالثذذذذًا الو ذذذذول إلذذذذ  البحذذذذر األسذذذذود أوكرانيذذذذا وبييوروسذذذذيا وثا
  (7)واالستيال  عي  األراضي العثمانية المتخا مة ل 

لذ  حمالتذ  عيذ  أزوس،الذ  الح ذن و أت االنوذار تتجذ  نحذو الدولذة العثمانيذة فبذدأت أبد
ار  ذذذبر  مذذذن أن يجنذذذي ثمذذذ 1696تمكذذذن فذذذي عذذذام العثمذذذاني المنيذذذع عنذذذد م ذذذ  نهذذذر الذذذدون، و 

  (8)باالستيال  عي  آزوس فكان أول انت ار يحرز  بطرس األكبر عي  العثمانيين
بذا إلذ  إجبذار القي ذر الروسذي و سبانية وتتزم الوضذع الذدولي فذي أور أدت حر  الوراثة اال

وانتهذذذت هذذذا   (1699-1698) ات ال ذذذيح التذذذي جذذذرت فذذذي مذذذؤتمر كذذذارلو فذذذاتزلالشذذذترا  بمحادثذذذ
والتذذذي  1700ال ذذذيح بذذذين روسذذذيا والدولذذذة العثمانيذذذة فذذذي اسذذذطنبول عذذذام الحذذذر  بتوقيذذذع معاهذذذدة 
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اسذذتولت روسذذيا بموجبهذذا عيذذ  آزوس وناجذذافروخ ومنذذاطر أخذذرى وح ذذولها عيذذ  االمتيذذازات فذذي 
  (9)الدولة العثمانية

سرعان ما تجددت الحر  بين الدولة العثمانيذة وروسذيا فذي أعقذا  اعذتال  كذاترين الثانيذة 
( فوقوذذت إلذذ  1774-1768م)عذذدة اعذذواوسذذي واسذذتمرت هذذا  الحذذر  الر  ( العذذر 1762-1792)

النمسذذا وفرنسذذا بسذذب  مخاوفهمذذذا مذذن تزايذذد النوذذوا الروسذذي فذذي الدولذذذة  (10)جانذذ  الدولذذة العثمانيذذة
العثمانيذذة، هذذذاا فضذذذاًل عذذذن رغبذذة الدولذذذة العثمانيذذذة بالمحافوذذذة عيذذ  ممتيكاتهذذذا فذذذي منذذذاطر البحذذذر 

تطاعت إلذذذذ  الذذذذ  سذذذذبيال، عيذذذذ  حسذذذذا  األراضذذذذي الروسذذذذية األسذذذذود وتوسذذذذيع أراضذذذذيها، مذذذذا اسذذذذ
  (11)واألوكرانية والبولندية

منذذي  1773ر وفذذي عذذامسذذارت العمييذذات الحربيذذة بانت ذذارات تتحذذول مذذن جانذذ  إلذذ  آخذذ
هزيمة كبيرة في نورتوكا  وبعد ال  عبر الجي  الروسي نهذر الذدانو  وأحذرز العديذد بالعثمانيون 

  (12)من االنت ارات الكبيرة
بعذذد ان منيذذذت القذذوات العثمانيذذذة بهذذزا م كبيذذذرة اضذذطرت إلذذذ  إجذذرا  المواوضذذذات السذذذيمية، 

معاهذذذدة كجذذذ   توقيذذذع إال أنهذذذا تمخضذذذت فذذذي نهايذذذة األمذذذر عذذذن  والتذذذي واجهتهذذذا  ذذذعوبات كبيذذذرة،
، عي  ان العالقات الشخ ية كانت لها الذدور البذارز فذي الذ ، خا ذة بذين  1774كينارجة عام 

بروسذذيا واممبراطذذورة الروسذذية، فقذذد كذذان فردريذذ  الثذذاني متخوفذذًا مذذن أن تذذؤد  فردريذذ  الثذذاني ميذذ  
العثمانيذذذة إلذذ  امتذذذداد لهيبهذذذا داخذذل أوروبذذذا نوسذذذها فتكتذذو  هذذذا  الذذذدول بشذذذررها  –الحذذر  الروسذذذية 

ونيرانهذذا كمذذا وشذذعر دبيوماسذذيي النمسذذا ان الدولذذة العثمانيذذة الضذذعيوة جذذدًا أقذذل إثذذارة ليمشذذاكل مذذن 
  (13)بية التي تقس عي  رأسها كاترين الثانيةو الدول األور 

را  العثمانيين كعضو في "التوازن األوربي" سا خالل محادثات السالم ضرورة اشرأت النم
األمذذر الذذا  يشذذير  ذذراحة ان الدولذذة العثمانيذذة لذذم تعذذد قذذوة معاديذذة مذذن حيذذن المبذذدأ بذذل هذذي دولذذة 

بي إال أن كاترين الثانية، ورغبة و اد  األور شرعية عي  قدم المساواة مع األعضا  اآلخرين في الن
منهذذا، فذذي تقسذذيم هذذا  الدولذذة اعترضذذت عيذذ  هذذاا االقتذذرات محتجذذة بتنهذذا ال تسذذتطيع التخيذذي عذذن 

  (14)مسيحيي البيقان
لروسذذيا والمضذرة، بطبيعذذة الحذذال،  تمخضذت عذذن هذا  المعاهذذدة العديذد مذذن النتذذا   المويذدة

ة انتقيذذذت الذذذ  روسذذذيا األراضذذذي الواقعذذذة بذذذين بذذذو  الجنذذذوبي يدولذذذة العثمانيذذذة فبموجذذذ  هذذذا  المعاهذذذدل
والذذذدنيبر مذذذع قيعذذذة كينبذذذورن وكذذذال  قيعتذذذا كيذذذرت  وينيكالذذذ  عنذذذد بحذذذر آزوس وفذذذي شذذذمال القوقذذذاس 
 أ بحت كاباردا من ن ي  روسيا واعترفت الدولة العثمانية باستقالل خانات القرم وبحر المذرور

  (15)والدردنيلعبر مضيقي البسوور الحر ليسون الروسية 
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كانت ها  المعاهدة بداية النهاية لينووا العثماني عي  شب  جزيرة القرم، وفي عهد كذاترين 
فكذذان فقذذذدان  1783  وتحديذذدًا فذذي عذذام (16)الثانيذذة دخيذذت شذذب  جزيذذرة القذذرم تحذذت النوذذوا الروسذذي

" هذاا فضذاًل عذن هانذة وجهذت لهذمبالنسبة لرعاياها أشب  ما تكذون "االدولة العثمانية لها  األراضي 
يمكذن القذول الذا  تراكم الخسا ر كما وأ بح بإمكان السون الروسية الو ول إلذ  البحذر االسذود و 

  (17) ،"بحيرة عثمانية مشددة الحراسة"عن  بتن 
يا إلذ  الدولذة العثمانيذة عيذ  ان المعاهدة عي  عودة والكيذا وميذداف من ناحية أخرى ن ت

ان يكذذون ليسذذورا  الذذروس الحذذر ليذذدفاا عنهمذذا امذذام السذذيطات تمنحذذا حقوقذذًا إضذذافية جديذذدة وعيذذ  
العثمانية األمر الا  يعني التدخل الروسي المباشر بالشؤون الداخيية ليدولة العثمانيذة السذيما وان 

  (18)المسيحيين الحر بالتحدن باسم رعايا السيطان ها  المعاهدة أقرت لروسيا
روسذذيا بذذاحتالل شذذب  جزيذذرة القذذرم حذذاًل مؤقتذذًا  رأت الدولذذة العثمانيذذة فذذي سذذكوتها عيذذ  قيذذام

سذاعة اسذتعادة هذا  يشذها الدولذة العثمانيذة ورأت ان تورض  عييها الوذروس ال ذعبة التذي كانذت تع
األراضي المسيوبة مرهون بالوروس الدولية والداخيية وقد أزفت ساعة ال ور التي كانت تنتورهذا 

ة إلذذذذ  أحضذذذذان الذذذذوطن األم فقذذذذد اسذذذذتغيت الدولذذذذة بثمانيذذذذة معذذذذادة هذذذذا  األراضذذذذي السذذذذييالدولذذذذة الع
و  جوزيذذس الثذذاني، اسذذلثانيذذة وبرفقتهذذا االمبراطذذور النمالعثمانيذذة مناسذذبة زيذذارة اممبراطذذورة كذذاترين ا

ال  شب  جزيرة القرم لتعين الحر  عي  روسيا بعد ان رفضت األخيرة طي  الدولة العثمانيذة بحذل 
1787ينذذذت الحذذذر  فذذذي آ  الخالفذذذات بينهمذذذا بذذذالطرر السذذذيمية فاع

وقذذذد اسذذذتمرت الحذذذر  مذذذا  (19)
، طالبذت الدولذذة تينالمتحذذارب تينيقذار  الخمذس سذذنوات، دخيتهذا العديذذد مذن الذذدول الذ  جانذذ  الذدول

العثمانية خاللهذا باسذتعادة القذرم امذا الحكومذة الروسذية فقذد كانذت بذدورها تطمذح فذي تعزيذز موقعهذا 
ام الحذر  العديذد مذن المعذار  اال ان اهذم هذا  المعذار  جذرت خذالل اعذو  ،في البحر االسود نها يذاً 

هي المعركة التي استطاعت بتثرها القوات الروسية مذن احذتالل قيعذة إسذماعيل، القاعذدة العسذكرية 
  (20)العثمانية عي  نهر الدانو 

( العذر  العثمذاني الذ  تغييذر مسذار 1807-1789لم يؤد اعتال  السيطان سذييم الثالذن )
( كمذذا واسذذتطاعت النمسذذا، الداخيذذة فياارومانياوميذذدان ) يذذت روسذذيا االفذذالر والبغذذدر  فقذذد احتالحذذ

حربهذذا الذذ  جانذذ  روسذذيا، ان تحقذذر نجاحذذًا واضذذحًا فذذي  ذذربيا والبوسذذنة ثذذم اسذذتولت عيذذ  بيغذذراد 
دفعذت هذاتين الذدولتين الذ  فقذد  ،عوامل خارجية وداخيية وعلرخ موقس روسيا والنمسا بحوبسب  ت

 1791آ   4فذذي  ،فذذي زشذذتو  بعذذد مسذذاومات طوييذذة النمسذذافعقذذد ال ذذيح مذذع  عقذذد ال ذذيح طيذذ 
عذذذذد بوبعذذذذد ان رأت روسذذذذيا نوسذذذذها أنهذذذذا باتذذذذت وحذذذذدها فذذذذي هذذذذا  الحذذذذر  تمكذذذذن منذذذذدوبو الطذذذذرفين، 

 1792كانون الثاني  10مواوضات مطولة و عبة، ان يوقعوا في ياسي عي  معاهدة لي يح في 
اطع عن مطالبها باستعادة القرم وتتخي  عن اوز  لروسيا عي  ان تتخي  الدولة العثمانية بشكل ق
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وأكدت المعاهدة عي  سريان موعول المعاهدات السابقة التي جرى عقدها بين الدولتين  ،ايضًا كما
 (البغدان، بندر، اسماعيل، كييذي، آر كرمذان، وبو ذاراالفالر ،)وأعادت روسيا ليدولة العثمانية 

  وبذذال  انتهذذت هذذا  الحذذر  بن ذذر واضذذح لروسذذيا (21)الحذذر  التذذي اسذذتولت عييهذذا روسذذيا خذذالل
  (22)وبمكاس  إقييمية ال يستهان بها

 بعد هزيمة نابليون روسيا مكاسب 
، تعهذذذذذدت الذذذذذدول 1813تشذذذذذرين االول 19بعذذذذذد انذذذذذدحار نذذذذذابييون فذذذذذي معركذذذذذة األمذذذذذم فذذذذذي 

  (23)سذذقاط نذذابييون بيذذة المنت ذذرة ، بريطانيذذا والنمسذذا وروسذذيا وبروسذذيا ، بالعمذذل معذذًا حتذذ  او االور 
فذذي  ذذالح روسذذيا القي ذذرية ،اا ح ذذيت عيذذ   1815حزيذذران 9وجذذا ت تسذذوية مذذؤتمر فيينذذا فذذي 

القسذذم االكبذذر مذذن بولنذذدا وبقيذذت غاليسذذيا البولنديذذة فذذي حذذوزة النمسذذا ، امذذا بذذوزن والممذذر البولنذذد  
لجذذز  (عيذذ  ا1825-1801فاحتووذذت بهمذذا بروسذذيا  وقذذد اطيذذر القي ذذر الروسذذي الكسذذندر االول)

، واعدًا بإعذادة تنويمهذا  Congress Polandالا  ح ل عيي  من بولندا اسم )بولندا المؤتمر( 
خمسذة عشذر عامذًا  وبذال  فقذد تحذول أ بح الكسندر ميكًا عييها، ولمدة   و (24)ومنحها دستورًا حراً 

مذن نهذر  مركز الثقل لكل من روسيا وبروسيا ال  جهة الغر  ، فبالنسبة ال  روسيا ال  ما يقذر 
االودر، وبالنسبة ال  بروسيا ال  حدود فرنسا ، اما بريطانيا فقد وجدت ان الغاية من مؤتمر فيينا 

قط في يد  القي ر با تسو هو كبح جمات روسيا، وانهم لم يحاربوا االمبراطور الورنسي ليتركوا اور 
كذذانون  3دة سذذرية فذي نهم اسذذتبقوا األحذدان ووقعذذوا مذع النمسذذا وفرنسذا عيذذ  معاهذالروسذي   لذذاا فذا

  (25)دخول حر  ضد روسيا وبروسيا ااا اقتضت الضرورةتعهدوا فيها ب 1815الثاني 
اقتراحذًا بتكذوين حيذس مقذدس،  1815فذي شذباط عذام  الكسذندر األول قدم القي ر الروسي

يقضذذي بذذان الميذذو  اخذذوان فذذي ديذذن اا،  وعيذذيهم واجذذ  التعاضذذد وحوذذو السذذالم حسذذ  التعذذاليم 
واخضذذذاا العالقذذذات الدوليذذذة فيمذذذا بيذذذنهم اسذذذتنادًا الذذذ  مبذذذادى  الذذذدين المقذذذدس والعدالذذذة  المسذذذيحية

بيذة و واالحسان والسيم   ونجح في كس  بروسيا والنمسا ال   و  ، ثذم تبعتهمذا بذاقي الذدول األور 
1815اييول 26باستثنا  بريطانيا وتم التوقيع عيي  في 

(26)  
أكثذذذر  Concert of Europeبذذذي و اور  لقذذذد فضذذذيت بريطانيذذذا االنضذذذمام الذذذ  تضذذذافر

انسذذجامًا مذذع توجهاتهذذا، وضذذم فذذي عضذذويت  معهذذا، روسذذيا والنمسذذا وبروسذذيا، وعذذرس ايضذذًا باسذذم 
، تذذذرتبط بموجبذذذ  هذذا  الذذذدول بالعمذذذل عيذذذ   ذذذيانة  Quadruple Allianceالتحذذالس الربذذذاعي 

تركة والسذذذالم بذذذي عذذذن طريذذذر عقذذذد اجتماعذذذات لممثييهذذذا ليبحذذذن فذذذي م ذذذالحها المشذذذو السذذذالم األور 
   (27)بيينو واألمن األور 

، األدنذذ  واألوسذذط  وكذذان أهذذم نطمحذذت روسذذيا القي ذذرية الذذ  تعزيذذز مواقعهذذا فذذي الشذذرقي
ا الدولذة العثمانيذة ، بوجذ  مذهدس لها هو إغالر مضيقي البسوور والذدردنيل ، اليذاان تسذيطر عييه
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المتوسط   كما سعت روسيا الذ   مين منوا حر لسون روسيا ال  البحرتالسون الحربية األجنبية وت
االستيال  عي  مواقع قوية في شب  جزيرة البيقان عن طرير استغالل شعوبها من اليونان والبيغار 

إال ان المسذذذذذاعي  ،ونذذذذزوعهم لالسذذذذتقالل والذذذذتخي  مذذذذن الهيمنذذذذة العثمانيذذذذة وال ذذذذر  و الرومذذذذان
بكل الوسا ل توطيذد مواقذع روسذيا الروسية  دت بالجهود التي قامت بها بريطانيا وفرنسا وعرقيتا 

   (28)في البيقان
كاريعذة ليتوسذع نحذو األراضذي  كس التذابعين ليدولذة العثمانيذةاو روسذيا االرثذ استخدمتلقد 

لة الممرات تزداد ت، وهاا ما حاول قي ر روسيا التستر ورا     وكان يبدو واضحًا ان مسالعثمانية
روسذيا مذن الحبذو  مذن مينذا  اوديسذا عيذ  البحذر  أهمية بالنسبة الذ  روسذيا، والذ  الن  ذادرات

االسود كانت في ارتواا مطرد، وتنقل بواسطة السون التجارية اليونانية، وقد تتثرت تجذارة الحبذو  
حينما ضيقت الدولة العثمانية عي  التجارة عبر الممرات عندما اندلعت الثورة في اليونان في عذام 

بيذة الذ   ذوة فذي مواجهذة و ندر ليتحر  لكس  الدول األور الكسالقي ر الروسي لاا بادر  ،1822
ولكن جهود  با ت بالوشل، فقد ضغطت كل من النمسا وبريطانيا عيي  من اجل تجن   ينالعثماني

لة الشذرقية  فذي حذين اسذتطاعتا مذن إرغذام البذا  العذالي عيذ  تروبية بسب  المسذو اندالا مجابهة أ
  (29)الموروضة عي  التجارة الروسية عبر المضايرإخال  أقاليم الدانو ، وتقييل القيود 

جبهذذة جديذذدة مسذذتغية  ا وأشذذغالها عميذذت بريطانيذذا عيذذ  خيذذرولغذذرض تشذذتيت جهذذود روسذذي
فذذتح ، فشذذجعت الشذذا  عيذذ  اعذذالن الحذذر  عيذذ  روسذذيا وانذذدفع  بذذالد فذذارسالمشذذاكل والتنذذافس مذذع 

تشرين  19سندر األول في عيي شا  ال  الحر  بعد اضطرا  األوضاا في روسيا عق  وفاة الك
  إا توجذذرت انتواضذذة فذذي العا ذذمة بطرسذذبور  وفذذي اوكرانيذذا، ولذذم يسذذتطع الشذذا  ان 1825الثذذاني 

يدر  حقيقة الوضع ، السيما ان البريطانيين  وروا ل  األحذدان عيذ  غيذر حقيقتهذا بذان ماحذدن 
حر  ال في فارس بالد تستطيع معها ان تجاب  جعل األوضاا في روسيا في حالة من الضعس ال

بانذدفاعها سيسذية مذن االنت ذارات  الوارسذية ، حققذت القذوات1826تمذوز  16  وبدأت الحر  يوم 
    (30)المتوالية

وتتقدم  الوارسياال ان القوات الروسية استطاعات فيما بعد ان تيحر هزيمة كبيرة بالجي  
بذالد رمينيذا الشذرقية عذن ف ذل ا   وفرضت روسيا شروطًا لعقد ال ذيح، منهذابالد فارس ال  عمر

لحاقها بروسذيا، فضذاًل عذن حرمذان  فارس ي بحذر فذمذن حذر تواجذد اسذطولها الحربذي  بذالد فذارسوا 
  وتذذم التوقيذع عيذذ  معاهذدة ال ذذيح فذذي (31)قذزوين وبذذال  وطذدت روسذذيا اقذدامها فيمذذا ورا  القوقذاس

ين  والتذي عرفذت عباس مرزا والجنرال الروسذي باسذكوفالوارسي  بين ولي العهد  1828شباط 22
  (32) باسم )تركمانجار (
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ابرمذذت معاهذذدة لنذذدن بذذين بريطانيذذا وروسذذيا وفرنسذذا ، وقذذد ن ذذت عيذذ   1827تمذذوز 6فذذي 
التذذذدخل بوذذذرض ح ذذذار بحذذذر  سذذذيمي النشذذذا  دولذذذة يونانيذذذة متمتعذذذة بذذذالحكم الذذذااتي تحذذذت سذذذيادة 

الذا  ا ذبح رسذميًا فذي  السيطان العثماني، وتعد ها  المعاهدة االساس الحقيقي السذتقالل اليونذان
1831عذذذام 

بعذذذد  1828  اا ان الحذذذر  بذذذين روسذذذيا والدولذذذة العثمانيذذذة انذذذدلعت فذذذي ربيذذذع عذذذام (33)
، وجرت العمييات عيذ  جبهتذين فذي البيقذان وفذي مذا ورا  القوقذاس ،  بالد فارسانتها  الحر  مع 

  مدينذة ادرنذة واسذتول  عيذ 1829مسيسذية جبذال البيقذان فذي عذا واستطاا الجذي  الروسذي اجتيذاز
 ذيح ادرنذة الذا   عقذدو  لاا طي  السذيطان العثمذاني ال ذيح وأ بحت العا مة اسطنبول مهددة 

واعترفذذذت " ذذ  الذذذدانو  والسذذاحل الشذذرقي ليبحذذر االسذذود كيذذ ، م ح ذذيت روسذذيا بمقتضذذا  عيذذ 
الدولذذذة العثمانيذذذة بمذذذا ووذذذرت بذذذ  روسذذذيا فذذذي القوقذذذاس وباسذذذتقالل اليونذذذان، وأكذذذدت الحكذذذم الذذذااتي 

  (34) "ل ربيا، وتعهدت بمنح مولدافيا وفاالشيا الحكم الااتي
( يعد العدة ليتحر  باتجا  فرنسا بعد اندالا الثورة 1855-1825وفيما كان نيقوال االول )

، جذذذا  التحذذذد  الجديذذذد لروسذذذيا مذذذن بولنذذذدا حذذذين قذذذام عذذذدد مذذذن الضذذذباط ومذذذال  1830فيهذذذا عذذذام 
هذا متحذذدين اممبراطوريذة الروسذذية، فترسذل القي ذذر األرض بع ذيان وقبضذوا عيذذ  زمذام األمذذور في

قوات  التي خاضت مع الثوار معار  عديدة واستطاعت ان تخمد الع يان في شهر تشرين الثاني 
  ونتيجذذذذة لهذذذذاا انتهذذذذت بولنذذذذدا التذذذذي أقامهذذذذا مذذذذؤتمر فيينذذذذا ، وا ذذذذبحت واليذذذذة تابعذذذذة ليحكذذذذم 1831
  (35)الروسي

والمضذاير جعيهذذا تبذادر الذذ  نجذدة الدولذذة العثمانيذة عنذذدما  ان تطيذع روسذيا القي ذذرية تجذا  البيقذذان
هزمت جيوشها امام جي  محمذد عيذي باشذا حذاكم م ذر الذا  اسذتطاا بقواتذ  ان يهذدد اسذطنبول 

بروسذذذيا واسذذذتجا  القي ذذذر  (1839-1808) نوسذذذها، فاسذذذتنجد السذذذيطان العثمذذذاني محمذذذود الثذذذاني
ريطانيذذا وفرنسذذا الذذذ  الضذذغط عيذذ  السذذذيطان وأرسذذل جيشذذًا ليذذدفاا عذذذن اسذذطنبول، وهذذاا مذذذا دفذذع ب

ان ت ذبح الدولذة العثمانيذة فريسذة لروسذيا   امذا  مذن ليقبول بمطال  محمد عيي باشا، والذ  خوفذاً 
، وبموجبهذذذا 1833القي ذذذر، فقذذذد فذذذرض عيذذذ  السذذذيطان العثمذذذاني معاهذذذدة هنكذذذارا اسكيسذذذي عذذذام 

المضذذاير فذذي وجذذ  اعذذدا  روسذذيا مقابذذل اغذذالر  أ ذذبحت روسذذيا حاميذذة وحييوذذة ليدولذذة العثمانيذذة 
 ت الحذذر  بذذين الدولذذة العثمانيذذةتجذذدد 1839وفذذي عذذام  ،حهذذا لاسذذاطيل الروسذذية عنذذد الحاجذذةوفت

فاعر وزرا  السذيطان واسذتنجدوا ، ومحمد عيي الا  تقدمت قوات  المنت رة باتجا  اسطنبول ايضاً 
واسذتطاا  ،رد روسيا بحل الخالسان تنو من بية التي بادرت جميعها ها  المرة خوفاً و بالدول االور 

، وأ بحت الدولذة  1840تموز 15وفرض معاهدة لندن عيي  في الحيوا  هزيمة جي  محمد عيي
  (36)العثمانية تحت حماية خمس دول بداًل من روسيا لوحدها 
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بيذذة الذذا  يمكذذن ان يوجذذ  لهذذا ضذذربات فذذي و امذذام الخطذذر الماثذذل فذذي وجذذ  األنومذذة األور 
بعذذد تنذذامي روت الثذذورة والتغييذذر نتيجذذة السذذخط وسذذو  األوضذذاا الداخييذذة  ال ذذميم ويسذذقط عروشذذها

عي  تكوين تكتل أقر   1833فيها، أقدمت االمبراطويات الثالن روسيا وبروسيا والنمسا في عام 
 ، والذذذذذذذذذذ  ليمحافوذذذذذذذذذذة"ثذذذذذذذذذذة"البالطذذذذذذذذذذات الشذذذذذذذذذذمالية الثالإلذذذذذذذذذذ  الحيذذذذذذذذذذس الرسذذذذذذذذذذمي أطيذذذذذذذذذذر عييذذذذذذذذذذ  

ود مذذذن جهذذذة، ومذذذن جهذذذة أخذذذرى يعذذذارض التنذذذازالت عيذذذ  الوضذذذع الذذذراهن ومناهضذذذة تغييذذذر الحذذذد
الذ   سالييبرالية خطرا عي  االستقرار الدولي،  واستند هاا الحيذ عّدواالدول، و ها  الدستورية داخل 

ا سذذذميت بمعاهذذذدة فيشذذذنيغراتز، تضذذذمنت ثذذذالن سذذذالنم ر ذذذيس وزرا  متذذذرنيخمعاهذذذدة  ذذذا  بنودهذذذا 
والعمذل المشذتر  الدولذة العثمانيذة الوضع القا م في اتواقيات، الزمت األول  روسيا والنمسا بحماية 

إاا وهذذذر هنذذذا  وضذذذع جديذذذد يسذذذتوج  الذذذ ، وأعطذذذت الثانيذذذة روسذذذيا والنمسذذذا ضذذذمانات متبادلذذذة 
بخ و  أراضيهما في بولنذدا، ووعذدتا بتقذديم المسذاعدة المتبادلذة فذي حالذة قيذام ثذورة، امذا الثالثذة 
  فقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت عيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  رفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذض

  (37)تدخل إاا كان طي  المساعدة ضد الييبرالية جا  من مي  مستقلالدول الثالن مبدأ عدم ال
ولهاا فتن موقس روسيا من القضية البولندية ينسجم مع ا طوافها مع بروسيا والنمسا إا 
أن حكامها يعتقدون بتن إعادة بولندا المسذتقية الذ  الوجذود معنذا  نهايذة روسذيا كدولذة عومذ ، لذاا 

، وكان (38)حركة بولندية خطيرة في بولندا البروسية او في غاليسيا هدد الروس بالتدخل إاا حدثت
بتن بولندا والدولة العثمانية قضيتان مهمتان 1848مجيس الوزرا  الروسي قد اتخا قرارًا في مايس 

  (39)لروسيا
 "بذذا المذذريضو رجذذل أور "الدولذذة العثمانيذذة بتنهذذا  1844لقذذد و ذذس قي ذذر روسذذيا فذذي عذذام 

  (40)رم طرت فكرة اقتسام ممتيكاتها مع بريطانياوقبيل اعالن حر  الق
، إا وقوت إل  جان  "قط  الرح  لالستبداد في العالم"و وت حكومة نيقوال األول بتنها 

عانتهذذا عيذذذ  إخضذذاا هنغاريذذذا عذذام و النمسذذا    ، ثذذم سذذذاندتها فذذي مواجهذذذة بروسذذيا، وكانذذذت 1848ا 
   (41)تهديد لم الحهابريطانيا تخش  المطامع الروسية في الشرر ألن في ال  

ان خوس النوام القي ر  من تسر  الثورة إل  غاليسذيا ومذن ثذم تجذدد المشذكية البولنديذة 
كيها، كان ورا  تدخيها في هنغاريا، فضال عن خشيتها عي  م ذالح روسذيا فذي الدولذة العثمانيذة، 

احتاللهمذا فذي تمذذوز  يذا، أقذدمت عيذ الثذورة الذ  واليتذي الذذدانو  مولذدافيا ووالكوتحسذبًا مذن انتشذار 
، وعقدت معاهذدة مذع الدولذة العثمانيذة، ن ذت عيذ  احذتالل مشذتر  ليذواليتين حتذ  يسذتت  1848
  (42)األمن

 حرب القرم :
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نشذذ  نذذزاا بذذين الرهبذذان االرثذذواكس والكاثوليذذ  ب ذذدد حمايذذة األمذذاكن  م1852فذذي عذذام 
 ذذذذر روسذذذذيا لمطالذذذذ  المقدسذذذذة فذذذذي بيذذذذت المقذذذذدس، واسذذذذتمد هذذذذاا النذذذذزاا أهميتذذذذ  مذذذذن مسذذذذاندة قي

فذي حمايتهذذا  االرثذواكس، فذي حذذين وقذس نذابييون الثالذذن إمبراطذور فرنسذا ورا  الكنيسذذة الكاثوليكيذة
ة خا ذذذذة الذذذذ  اسذذذذطنبول فذذذذي شذذذذباط ، وقذذذذام القي ذذذذر الروسذذذذي بإرسذذذذال بعثذذذذ(43)لامذذذذاكن المقدسذذذذة

 البعثة تريد تلكي يثبت ليرأ  العام الروسي اهتمام القي ر الحقيقي باألماكن المقدسة وكان1853
ادعذذوا ان الذ  يسذتند الذ  معاهذذدة فذرض الحمايذة الروسذية عيذ  االرثذذواكس فذي الدولذة العثمانيذة، و 

1774لعام  جةج  كينار ك
(44)  

رفض السيطان العثماني ليمطال  الروسية، وجد قي ذر روسذيا ان الوقذت حذان لحذل  مأما
نووا روسيا في شب  جزيرة البيقان، وفي يد طالمستلة الشرقية، وتقسيم ممتيكات الدولة العثمانية وتو 

المضاير لتحقير توور روسي وهيمنة عكسذرية، إال ان الذ  ا ذطدم أيضذا بم ذالح بريطانيذا فذي 
الشرر األدن  والبيقان  لال  دفعت البا  العالي ال  الحر  عي  أمل دحر روسذيا والذتخي  مذن 

جحذة لتوطيذد سذيطت ، وكانذت النمسذا منافس لها، كما ان امبراطور فرنسا كان بحاجة الذ  حذر  نا
تطمح هذي ايضذًا إلذ  أن تحقذر مكانذة مذؤثرة فذي البيقذان وابعذاد نوذوا روسذيا عنهذا، الن الذ  يهذدد 

  (45)سيطتها عي  الشعو  السالفية الخاضعة لإلمبراطورية النمساوية
عنذذذذدما توجهذذذذت القذذذذوات   1853بذذذذدأت حذذذذر  القذذذذرم فذذذذي بدايذذذذة شذذذذهر تشذذذذرين االول عذذذذام 

ان  وأعينذت الدولذة العثمانيذة الحذر  عيذ  غذدالر والبنحذو الذدانو  واحتيذت مقذاطعتي االفذ الروسية
نهذذذذر  تشذذذذرين األول، وبذذذذدأتها بذذذذإطالر النذذذذار عيذذذذ  الجنذذذذود الذذذذروس الذذذذاين عبذذذذروا  4روسذذذذيا فذذذذي 

غراقذذالالعثمذذاني فذذي البحذذر ا لبتذذدمير األسذذطو  بذذرون،ورد الذذروس عيذذ  مقربذذة مذذن سذذينو    سذذود وا 
  (46)  المعروس المرفت العثماني

بيذة، وسذارعت بريطانيذا وفرنسذا إلذ  و أثار إندحار القذوات العثمانيذة القيذر لذدى الذدول األور 
، ودخيتذذا الحذذر  بشذذكل عينذذي الذذ  جانذذ  1854ارسذذال أسذذطوليهما الذذ  البحذذر االسذذود فذذي آاار 
واقذع، فقذد في عزل الدولة العثمانية تخذالس الاألول العثمانيين  واتضح ان حسابات القي ر نيقوال 

حشدت النمسا جيشا ضخما عي  حدودها مع روسيا مهذددة بذالحر ، ثذم وجهذت انذاارا الذ  روسذيا 
ورا  نهذذر  مذذابسذذح  قواتهذذا مذذن امذذارات الذذدانو ، ورضذذخت روسذذيا مضذذطرة وأبعذذدت قواتهذذا الذذ  

ل شذب  جزيذذرة القذرم، وبعذذد ح ذار اسذذتمر حتذذ  آ  البذرون، وبذذدأت قذوات الحيوذذا  باالنذدفاا الحذذت
بول تمكذذن الحيوذذا  مذذن اقتحذذام خطذذوط دفاعهذذا والسذذيطرة عييهذذا، وبذذال  تقذذرر سذذتلمرفذذت سيبا 1855

م ذذير الحذذر ، إا ا ذذبحت االمبراطوريذذة الروسذذية مهذذددة باالنهيذذار، واضذذطرت معهذذا الذذ  طيذذ  
  (47)الهدنة والتواوض
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نقذذاط تبذذين أهذذدافهما مذذن دخذذول الحذذر  تشذذمل ال ت بريطانيذذا وفرنسذذا قذذد اعينتذذا بعذذضكانذذ
مذذذان روسذذذيا بعذذذد هزيمتهذذذا مذذذن نوواهذذذا فذذذي البيقذذذان، ومنعهذذذا مذذذن أبقذذذا  سذذذون حربيذذذة فذذذي البحذذذر حر 

منسجمة مع تطيعات الحيوذا   1856آاار  30، وجا ت معاهدة باريس التي وقعت في (48)االسود
  (49)قبل الحر 
 :(50)تضمنت المعاهدة البنود اآلتية 

 ي  قا  فبال يةحياد البحر االسود فال يسمح لسون الحرب  1

 المحافوة عي  كيان الدولة العثمانية   2

حيين يقيذذذام السذذذذيطان العثمذذذذاني بذذذذبعض اال ذذذذالحات فذذذذي حكومتذذذذ  وفذذذذي وضذذذذع الرعايذذذذا المسذذذذ  3
قذذذرارا يعيذذذن فيذذذ  الحريذذذة والمسذذذاواة بذذذين شذذذعب  مهمذذذا اختيوذذذت ديذذذانتهم، 1856فت ذذذدر فذذذي عذذذام 

   المجالس العنهم  حيين بدخول الجي  وبإرسال ممثيينوييغي الجزية، ويسمح ليمسي

 حرية المالحة في نهر الدانو  )الطونة(   4

 الر والبغدان فبية محل روسيا في حماية االو األور  تحل الدولة  5
هذذا  المعاهذذدة اسذذتقالل الدولذذة العثمانيذذة، وفذذتح البذذا  لهذذا لالنضذذوا  ضذذمن  أكذذدتوبذذال  

ان المعاهدة ضربت المجموعة الدولية، ألجل أن تكون حاجزًا امام مطامع روسيا في البيقان، كما 
 توجهاتها في ال ميم وقضت عي  جهودها لالستيال  عي  الشرر لمدة طويية 

وتبذين  (52) "حر  القرم قد أوهرت عوونة وعجز روسيا القنانة"إل  أن  (51)لقد أشار لينين
ان تخيذس روسذيا العسذذكر  واالقت ذاد  والسياسذي هذذو سذب  هزيمتهذذا وانذ  البذد مذذن ت ذوية نوذذام 

سذذح المجذذال لتطذذور الذذبالد، لذذاا قذذام الكسذذندر الثذذاني بإ ذذالحات  بعذذد الحذذر  ومنهذذا إلغذذا  القنانذذة وف
  (53)الرر

 :على  السياسة الخارجية الروسية القرم  حرب ر نتائج تأثي 
معاهذذدة ال ذذيح مذذن  فذذي عزلذذة خارجيذذة، فقذذد حرمتهذذاروسذذيا فذذي أعقذذا  الحذذر   أ ذذبحت 

ود، وا ذذذبحت حذذذدودها الجنوبيذذذة غيذذذر حذذذر امذذذتال  اسذذذطول حربذذذي وح ذذذون عيذذذ  البحذذذر االسذذذ
محميذذة، لذذال  كذذان الهذذدس األول لسياسذذتها الخارجيذذة العمذذل عيذذ  إلغذذا  الشذذروط المجحوذذة بحقهذذا 
التذذي تضذذمنتها معاهذذدة بذذاريس، وأولهذذا البنذذود المتعيقذذة بحيذذاد البحذذر االسذذود، وألنهذذا ال تمتيذذ  القذذوة 

آربهذذا بذذالطرر الدبيوماسذذية، مسذذتغية نهذذا سذذعت لتحقيذذر مإالعسذذكرية الكافيذذة لخذذوض حذذر  جديذذدة ف
وزعذذت الخارجيذذة الروسذذية مذذاكرة عيذذ   1870بيذذة الكبذذرى، وفذذي عذام و التناقضذات بذذين الذذدول األور 

توضح فيها ان روسيا ال تسذتطيع ان تيتذزم بتنويذا بنذود معاهذدة بذاريس الن الذدول  بيةو الدول األور 
الذذذا  وافذذذر عيذذذ  1871ي لنذذدن عذذذام األخذذرى خرقتهذذذا، ثذذذم تقذذذدمت بطيبهذذا الذذذ  المذذذؤتمر الذذذدولي فذذذ
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الطي  الروسي، وبال  أ بح بإمكان روسيا ان تعيد إنشا  الح ون عي  شواطئ البحذر االسذود 
  (54)وتعيد بنا  اسطولها البحر  هنا 

استوادت روسيا في تقوية موقعها بوج  بريطانيا وفرنسا بتحالوهذا مذع المستشذار األلمذاني  
اجتماعذذذًا ضذذذم  ، بعذذذد وحذذذدة االخيذذذرة، فعقذذذداتجذذذا  النمسذذذا والمانيذذذاالتحذذذر  الروسذذذي ب أثمذذذرو بسذذذمار  
بذذا، و ، واتوقذذوا عيذذ  المحافوذذة عيذذ  الوضذذع السذذا د فذذي اور 1872الثالثذذة فذذي بذذرلين عذذام  األبذذاطرة

والعمذذذل معذذذذًا لحذذذذل مشذذذكالت البيقذذذذان، وكذذذذبح التوجهذذذات االشذذذذتراكية والثوريذذذذة، والسذذذعي فذذذذي سذذذذبيل 
  (55)ام الت

بيغذذار مذذن أزمذذة اقت ذذادية أشذذعيت فتيذذل االسذذتيا  والسذذخط عيذذ  عذذان  ال 1874فذذي عذذام 
الهيمنة العثمانية، فقامت ثورة في البوسذنة والهرسذ  فذي العذام التذالي، كمذا اعيذن البيغذار الع ذيان 
مطذذالبين باالسذذتقالل وقتيذذوا المذذوووين االتذذرا ، ثذذم انتقذذل لهيذذ  الثذذورة الذذ  ال ذذر  والجبذذل االسذذود 

، وطالبذذذذت شذذذذعو  البيقذذذذان مسذذذذاندة الذذذذدول م1876لذذذذة العثمانيذذذذة عذذذذام واعينذذذذوا الحذذذذر  عيذذذذ  الدو 
بية، إال أن بريطانيا خشيت من تطورات الحالة المتوجرة التي قذد تذؤد  الذ  طيذ  العنا ذر و األور 

السالفية االنضمام الذ  روسذيا، وكذان البريطذانيون يعتقذدون ان مذن  ذالح تجذارتهم الوقذوس بوجذ  
بيذة قويذة كالنمسذا و المجال لتذدخل دول أور  دولة العثمانية مما يوسح هدم الأية انتواضة تؤد  ال  

  (56)أو روسيا
استطاا الجي  العثماني السيطرة عي  الوضع بعد اندحار الجي  ال ربي وجي  الجبل 
االسذذذود، ووجذذذدت الحركذذذة التحرريذذذة ليسذذذالس مسذذذاندة ودعذذذم مذذذن روسذذذيا، فبذذذدأت حميذذذة ليتبرعذذذات 

ما الحكومة الروسية فقد شا  التردد موقوها في البذد  لخشذيتها مذن والتطوا مع الجي  ال ربي، ا
نزاا دولي جديد وهي غير مستعدة لحر  كبيرة، لاا حاولت ان تضذغط بذالطرر الدبيوماسذية عيذ  
الدولذذة العثمانيذذة لتقذذديم تنذذازالت ل ذذالح السذذالس، واعينذذت التعب ذذة الجز يذذة لذذدعم موقوهذذا، فوقعذذت 

الجبذل األسذود القتذال، واقترحذت روسذيا تسذوية  ع  ربيا، في حين وا لنية ال يح مالدولة العثما
روسذذذيا الحذذذر  عيذذذ   تسذذيمية لينذذذزاا، إال أن العثمذذذانيين رفضذذذوا الذذذ  بتذذذتثير مذذن بريطانيذذذا، فتعينذذذ

أدركذذذت ان اسذذتمرار ترددهذذذا يعنذذي العجذذذز وخسذذذارتها بعذذد أن ، 1877الدولذذة العثمانيذذذة فذذي نيسذذذان 
  السالفية، وفي شذهر أيذار دخيذت رومانيذا الحذر  الذ  جانذ  روسذيا، النها ية لنوواها بين الشعو 

اجتذذاز الجذذي   1877وجذذرت العمييذذات العسذذكرية فذذي البيقذذان وفذذي مذذا ورا  القوقذذاس، وفذذي  ذذيس 
يرنذوس( إال ان فشذل الذروس فذي توسذيع دخذل العا ذمة البيغاريذة القديمذة )ثالروسي نهر الدانو  و 

اعت قذواتهم فذي هم عذن موا ذية القتذال، واسذتط  البيقذان لذم يثذنحربيذة فذي مذا ورانطار عمييذاتهم ال
، كما سذقطت ةالطرير إل  اسطنبول ممهد توأ بحمن دخول مدينة أدرنة،  م1878 بداية العام 

  (57)ال يح األمر الا  جعل األترا  يطيبونالح ون العثمانية في القوقاس، 



  2011جامعة بابل                   تموز / التربية األساسية /  كلية مجلة                       5العدد /    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 618 

شذروط فرضذتها روسذيا تضذمنت بعيذ  معاهذدة سذان سذتيوانو  التوقيذع 1878في آاار  م ت
تكذذذوين دولذذذة جديذذذدة كبيذذذرة مسذذذتقية هذذذي بيغاريذذذا، واعتذذذراس البذذذا  العذذذالي باسذذذتقالل الجبذذذل االسذذذود 

برومانيذذا دولذذة مسذذتقية، وان تجذذر  الدولذذة العثمانيذذة إ ذذالحات فذذي المنذذاطر  سو ذذربيا، واالعتذذرا
ومنطقة قر   اابيا في بسار مسيحيون داخل الدولة، وامقرار بما ح يت عيي  روسيالالتي يقطنها 

  لذم عي  الرغم مذن انذفكان ال  ن رًا كبيرًا لروسيا ، (58)اً مبيغاماليًا ضخم في القوقاس وتعويضها
هذذذذذدفنا " نجذذذذذنح بذذذذذ  بعيذذذذذدًا عشذذذذية الحذذذذذر  إا أبيذذذذذ  قا ذذذذذد جيشذذذذذ  بذذذذذتالذذذذذا  طمذذذذذوت القي ذذذذذر  يذذذذرض

مذن اا يجذرؤ  المدينذة ت، فعندما تحتل الجيذو ، والن ر يسّو  جميع المشكال)اسطنبول(ستانةاال
  (59)"عي  طردها منها؟

نهيذذار الدولذذة العثمانيذذة أثذذرًا كبيذذرًا عيذذ  بريطانيذذا، فسذذيطرة روسذذيا عيذذ  الدولذذة كذذان لوقذذع ا
العثمانيذذة يعنذذي تهديذذد مركذذز بريطانيذذا فذذي الشذذرر بتسذذر  السذذيما وان روسذذيا تقذذدمت باتجذذا  طريذذر 

االحتياطيذذة وطالبذذت بعذذرض  ودعذذت القذذوات نيل،دها الجتيذذاز الذذدر ل، لذذال  أرسذذيت أسذذطو (60)الهنذذد
معاهذدة سذذان سذذتيوانو عيذ  الذذدول العومذذ ، ووافقذت روسذذيا مرغمذذة عيذ  عذذرض المعاهذذدة وتعذذديل 

األدنذ  إنسذجامًا مذع م ذالح  لتسوية مستلة الشرر 1878شروطها،وعقد مؤتمر برلين في حزيران 
تقييذذل مسذذاحة بيغاريذذا نتيجذذة تم و ذبريطانيذذا والنمسذذا، وبذذال  سذذيمت البوسذذنة والهرسذذ  الذذ  النمسذذا، 

بية عي  و بيا مع موافقة الدول األور اإ رار بريطانيا، وعوضت روسيا مقابل ال ، إا منحت، بسار 
، وهذذاا مذذن وجهذذة النوذذر الروسذذية (61)مذذا احتيتذذ  روسذذيا مذذن أراض وممتيكذذات فذذي مذذا ورا  القوقذذاس

تولت عيذذ  جزيذذرة قبذذر  بحجذذة امذذا بريطانيذذا فقذذد اسذذ (62)يعنذذي حرمانهذذا مذذن جميذذع مغذذانم الحذذر 
  (63)جعيها قاعدة ليدفاا عن البا  العالي

لقد أوهر مؤتمر برلين هشاشة اتحاد األباطرة الثالثة وعذدم جذدوا ، إا إنهذار مذع أول هذزة 
تعذذذرض لهذذذا، وتتكذذذد أن التناقضذذذات بذذذين الذذذدول الكبذذذرى والتنذذذافس عيذذذ  الم ذذذالح والمكاسذذذ  يبقذذذ  

ات واالحذالس والمعاهذدات ثبذات دا ذم حتذ  يذلمتقيبة، وليس لالتواقالعامل المحر  ورا  السياسات ا
 وان كانت نتيجة لينيات المخي ة 

ا والمانيا تحالوا ثنا يًا، ما لبذن ان انضذمت إليذ  ايطاليذا عذام ابرمت النمس 1879في عام 
، إا ان م ذذالح (64)و فرنسذا لي ذبح التحذالس الثالثذي، وهذو موجذ  فذذي دواعيذ  ضذد روسذيا 1882
لروسذذيا ورفعذذت الرسذذوم الكمركيذذة عيذذ   قذذرض يا والمانيذذا تباعذذدت كييذذا، ورفضذذت المانيذذا مذذنحروسذذ

مذذذذع بريطانيذذذذا، ولذذذذال  دافعذذذذت روسذذذذيا عذذذذن  روسذذذذية، فذذذذي حذذذذين ويذذذذت العالقذذذذة متذذذذوترة الحبذذذذو  ال
  (65)المجر لكونها تعاد  بريطانيا –المعاهدات السابقة التي ابرمتها مع المانيا والنمسا 



  2011جامعة بابل                   تموز / التربية األساسية /  كلية مجلة                       5العدد /    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 619 

عيذذ  1891ثالثذذي مغيقذذًا لكذذل مذذن روسذذيا وفرنسذذا، واتوقذذت الذذدولتان عذذام أ ذبح التحذذالس ال
مواجهذذة التهديذذد األلمذذذاني أل  ل ابرمتذذا اتواقيذذة حربيذذذة سذذرية1894فذذذي عذذام قيذذام تحذذالس بينهمذذا، و 

  (66)منهما، وليتعب ة العاجية عند وهور أول بادرة من بوادر التهديد من قبل دول الحيس الثالثي
 عالقات روسيا وتحالفاتها خالل الحرب العالمية األولى :

الستق ا  أوضاا روسيا القي رية عشية الحر  العالمية األول ، فتن من المسذيم بذ  أن 
عاس ضذيقار  ثالثة إ ، فمساحتها شاسعة وعدد نووسها كبيراالمبراطورية الروسية هي دولة كبرى

بذا و بين جيذو  أور  األكبروكان جيشها الدا مي هو  نووس المانيا وأربعة أضعاس نووس بريطانيا،
   فذذذذذذذي الخطذذذذذذذوط االماميذذذذذذذةمييذذذذذذذون جنذذذذذذذد1,3الحذذذذذذذر  العالميذذذذذذذة األولذذذذذذذ ، فقوامذذذذذذذ   حتذذذذذذذ  قيذذذذذذذام

 أمذذذا مذذذن ناحيذذذة الواقذذذع العميذذذي واممكانذذذات الوعييذذذة، فذذذان الجذذذي  (67)ماليذذذين جنذذذد  إحتيذذذاط 5و 
التجنيد، وهنا  عوامل  كون  بطئ ة لعدد السكان، فضال عنالروسي ليست ل  تي  االهمية بالنسب

 : (68)ضعس اساسية منها
 قية عدد ضباط االحتياط نورا لضعس شتن الطبقة البرجوازية   1

عدم تجهيز الجي  ب ورة كافية، وهاا يرجع ال  ال ناعة الروسية التي لم تتطور بالمسذتوى   2
 امام اليابان  1905الكافي، وهاا احد أسبا  هزيمة عام 

األسذذذود، يوتقذذذران الذذذ  بحرالبيطيذذذر والبحر فذذذي  ولي روسذذذيا الموجذذذودانفضذذذاًل عذذذن ان اسذذذط
الواعيية بسب  عميهما في بحرين مغيقين وال يستطيعان االت ذال ببعضذهما، امذا ال ذناعة، وهذي 

(وهذذي مذذدة 1913-1860الروسذذي فذذي المذذدة ) مؤشذذر مهذذم، فقذذد تزايذذد إجمذذالي امنتذذاخ ال ذذناعي
 % 5طويية جدًا بمعدل عال سنويا يقدر بذ

المجذذر، وتقذذدمت كثيذذرا عيذذ  ايطاليذذا -وفذذار انتذذاخ روسذذيا مذذن الوذذوالا إنتذذاخ فرنسذذا والنمسذذا
، فضذاًل 1914مييون طن عذام  36ال   1890ماليين طن عام  6واليابان، وزاد إنتاخ الوحم من 

الذس ميذذل  46عذن كونهذا ثذاني اكبذذر منذت  ليذنوط فذي العذذالم، وو ذيت شذبكة السذك  الحديديذذة الذ  
م نوس ، وتبوأت منزلة سادس دولة تجارية في العالم، ومذن جانذ  آخذر فذان الثالثذة مييذون في العا

% مذن عذذدد 1,75ال يمثيذون سذوى 1914عامذل الذاين اشذتغيوا فذذي الم ذانع الروسذية بحيذول عذذام 
% مذذذن  ذذذناعة التعذذذدين و 90السذذذكان، وويذذذت روسذذذيا متخيوذذذة تكنولوجيذذذا  وقذذذد امتيذذذ  األجانذذذ  

% مذذذن ال ذذذناعات 50% مذذذن ال ذذذناعة المعدنيذذذة و 40اخ الذذذنوط و % مذذذن  ذذذناعة اسذذذتخر 100
% مذذذذن  ذذذذناعة المنسوجات،فالسذذذذمة السذذذذا دة اقت ذذذذاديا ومهنيذذذذا ان روسذذذذيا بيذذذذد 28الكيمياويذذذذة و 

% مذذن السذذكان، ويعيشذذون فذذي قذذرى بدا يذذة وفذذي وذذل وذذروس 80زراعذذي، اا اشذذتغل فذذي الزراعذذة 
ليقذذذوات  ( مييذذذون روبذذذل970) 1913 روسذذذية عذذذامقاسذذذية، امذذذا االنوذذذار فقذذذد خ  ذذذت الحكومذذذة ال
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فقذذط عيذذ  ال ذذحة والتعيذذيم، وأضذذحت معذذدالت  روبذذل ( مييذذون154المسذذيحة، فذذي حذذين  ذذرفت )
  (69)باو الوفيات في روسيا هي األعي  في اور 

ونتيجذذة لكذذون معوذذم المجنذذدين هذذم مذذن الوالحذذين فقذذد وضذذعت الحكومذذة الروسذذية فذذي عذذام 
 فذذي تنويذذا  بسذذب  وذذروس الحذذر ، إا قذذررت حينهذذا انتباشذذر  مبرنامجذذا لتقويذذة جيشذذها، ولذذ 1913

ان يبيذذ  الجذذي   عيذذ  أمذذلتكذذون زيذذادة عذذدد الجنذذود مثذذل زيذذادة التسذذيح موزعذذة عيذذ  أربذذع سذذنوات، 
1917الروسي كامل قوت  في عام 

(70)  
أ  وقذذت فذذي ر   ذذووس دول الوفذذار الثالثذذي أكثذذر مذذن  1913لقذذد شذذرا الذذروس عذذام 

جهذذت النيذذة الذذ  تحقيذذر تبذذا، واو هذذة البيقذذان ضذذد دول وسذذط أور وسذذعوا إلذذ  إعذذادة بنذذا  جبمضذذ ، 
 20م ذذالحة بذذين بيغاريذذا و ذذربيا، واالهذذم مذذن هذذاا كيذذ  ان الذذروس أحيذذوا المسذذتلة البولنديذذة، فوذذي 

البولنذذذديين بالدولذذذة  تذذذربطيجذذذ  عيينذذذا خيذذر م ذذذيحة فعييذذذة "أعيذذذن القي ذذذر : 1914كذذانون الثذذذاني 
عيذ  إيجذذاد حيذذس منيذذع مذع بريطانيذذا وفرنسذذا لكذذي تتراجذذع ، كذذان دأ  الذذروس من ذذبًا (71) "الروسذية

لهذم فذي وقذت  المنذاهض المانيا عن الحر ، بينما أراد األلمان تحد  روسيا قبل ان يقوى الحيذس 
وجا ت الور ة    من يشعل فتييهالم تكن الحر  بحاجة سوى إل  و (72)كانوا في  متووقين عسكريا
 1914حزيذذران  28فوذذي  ذذبات يذذوم الذذبعض اآلخذذر،   لهذذا هذذا وتحسذذفالتذذي انتورهذذا الذذبعض وخا

و عيذ  يذد شذا   ذربي، فاتهمذت وسذراييفذي ا األرشذيدور فرنسذيس فردينانذد سذاغتيل ولي عهد النم
المجريذذة بشذذن  –النمسذذا  ذذربيا بالتشذذجيع عيذذ  مثذذل هذذا  الجذذرا م، ورغبذذت االمبراطوريذذة النمسذذاوية 

عمل سريع لمنع التدخل الروسي ال  جان  ب القيام حر  ضد  ربيا، وحثت المانيا حييوتها عي  
  (73) ربيا

 هاإناارًا إل   ربيا ليرد عي  عدة مطالي  تضمن 1914تموز  23وجهت النمسا في يوم 
قامت بتعب ة جز ية لجيشها، وطيبت  ينمسا لساعة، وألن الرد لم يكن مرضيًا  48،  خالل امناار

المجريذذة مثنا هذذا مذذن  –المبراطوريذذة النمسذذاوية عيذذ  ا غطبيذذة الضذذو فرنسذذا وروسذذيا مذذن الذذدول األور 
 ذربيا، وأكذدت أنهذا سذتوافر عيذ  التسذوية التذي ال  الذ  جانذ روسذيا وقوذت مهاجمة  ذربيا، كمذا 

تمذذوز أ ذذدرت روسذذيا أوامرهذذا باالسذذتعداد ليحذذر ،  25تتضذذمن إاالاًل ل ذذربيا كدولذذة مسذذتقية وفذذي 
ا فذذان الجذذي  الروسذذي سذذيعبت ضذذدها، وطيبذذت وأعيمذذت النمسذذا بتنهذذا إاا عبذذرت قواتهذذا حذذدود  ذذربي

 تموز محادثات بذين السذوير النمسذاو   26من بريطانيا ان تتضامن مع فرنسا وروسيا، وجرت في 
تموز وبدأ  28روسيا لم تسور عن نتيجة، إا أعينت النمسا الحر  ضد  ربيا في ووزير خارجية 

  (74)ق س بيغراد في اليوم التالي
ان روسذذيا غيذر مسذذتعدة ليحذر ، وانهذذا يمكذن ان تقبذذل القضذا  عيذذ  ونذت المانيذذا والنمسذا 

ال ذذذر  بعذذذذد ان تحذذذت  بشذذذذكل غيذذذر فعذذذذال، أمذذذا إاا إختذذذذارت روسذذذيا الحذذذذر  فانهمذذذا واثقتذذذذان مذذذذن 
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ن تبذ ون حوهاالذروس منذا بدايذة األزمذة انهذم لذن يسذمحوا بتحطذيم  ذربيا، ذ ن، فيما أعي(75)الن ر
أعذالن النمسذا الحذر  عيذ   ذربيا، بتعب ذة جيشذها ضذد  تثر بالدول الكبرى، لاا ردت روسذيا عيذ 

تمذذوز إنذذاار حذذاروا فيذذ  مذذن ان  29النمسذذا، وحذذاول االلمذذان إحبذذاط مسذذاعي روسذذيا، فوجهذذوا فذذي 
تموز باعالن  30استمرار التعب ة الروسية سيجعيهم يقومون بتعب ة قواتهم ايضًا ، ورد الروس في 

لمذذان مذذذن روسذذيا إيقذذذاس جميذذع االسذذذتعدادات ليحذذذر ، اليذذذوم التذذالي طيذذذ  اال التعب ذذة العامذذذة، وفذذي
وعندما رفضت روسيا طيبهما أعينذت المانيذا الحذر  عييهذا فذي االول مذن آ ، وطيبذت مذن فرنسذا 

روسذية، وعنذدما ردت فرنسذا بتنهذا سذتعمل وفقذا لمذا تمييذ   –الوقوس عي  الحياد في حذر  المانيذة 
األراضي االلمانية، فاعينذت الحذر  عيذ  فرنسذا  عييها م الحها، إدعت المانيا ان فرنسا تجاوزت

 افترضت النمسا ان روسيا لن تبدأ العمييات العسكرية ضد غاليسذيا مباشذرة وأرسذيت (76)آ  3في 
فرقذة لمقاتيذة ال ذر ، وعنذدما اتضذح لهذا خطذت تقذديراتها وان  12القذوات االحتياطيذة المتكونذة مذن 

ولكذذذذن بعذذذذد فذذذذوات  1914آ   6القذذذذوات يذذذذوم  يت تيذذذذ عجيشذذذذها يحذذذذار  فعييذذذذًا امذذذذام الذذذذروس اسذذذذتد
  (77)األوان

آ  اخترقذت الجيذذو  األلمانيذة الحذدود البيجييكذة لغذذرض مهاجمذة فرنسذا، وفذذي  4فذي يذوم 
لذذدفاا األول ا اليذذوم نوسذذ  أرسذذيت بريطانيذذا إنذذاارا الذذ  ألمانيذذا بذذاحترام حيذذاد بيجيكذذا التذذي تعذذدها خذذط

يذذا الحذذر  عيذذ  المانيذذا فذذي اليذذوم التذذالي، وتذذوال  ، ومذذع رفذذض المانيذذا اعينذذت بريطاناعذذن بريطانيذذ
آ ، وأعينذت فرنسذا  24النمسا الحر  عيذ  روسذيا وبيجيكذا فذي  مسيسل اعالن الحر ، إا أعينت

وبريطانيذذا الحذذر  عيذذ  النمسذذا، فيمذذا تضذذامنت الجبذذل األسذذود مذذع  ذذربيا فذذي إعذذالن الحذذر  عيذذ  
ليجعذل مذن الوفذار الثالثذي تحالوذًا عسذكريًا بذين المانيا والنمسا، وجذا  ميثذار لنذدن فذي أوا ذل أييذول 

  (78)روسيا وبريطانيا وفرنسا
، 1914أما دخول الدولة العثمانية ال  جان  المانيا والنمسا في األول من تشذرين الثذاني 

عاقذة بريطانيذا  فقد عاد بوا دة عييهما هي إغالر الدردنيل والبسوور امذام كذل مالحذة نحذو روسذيا وا 
كبيذر فذي البيقذان بجذي  دهما روسيا بالعتاد والذاخيرة، فضذال عذن احتوذاو بريطانيذا وفرنسا في إمدا

  (79)وفي م ر ليمحافوة عي  قناة السويس
المجريذذة، -كذذان هذذدس الذذروس قطذذع  ذذية المانيذذا بالشذذرر األدنذذ  واممبراطوريذذة النمسذذاوية

  (80)أما هجومهم عي  شرر بروسيا فكان من اجل حييوتهم فرنسا
هاجمت الدولة العثمانية روسيا من دون ان تعين الحر  عييهذا ولكذن  1914وفي خريس 

آ   2، وكانذذت الدولذذة العثمانيذذة قذذد وقعذذت فذذي (81)قواتهذذا منيذذت بهزيمذذة كبيذذرة فذذي مذذا ورا  القوقذذاس
  (82)حيوا مع ألمانيا ضد روسيا 1914



  2011جامعة بابل                   تموز / التربية األساسية /  كلية مجلة                       5العدد /    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 622 

وتعزيذز روسذيا ليحذر ،  لعام الروسي والمحافوة عيذ  انذدفااارادت بريطانيا كس  الرأ  ا
موقوها في م ر السذيما ان الدولذة العثمانيذة أ ذبحت فذي  ذس اعذدا  بريطانيذا فذي الحذر ، لذاا 
بذذذدأت تبذذذد  اسذذذتعدادها لإلقذذذرار بم ذذذالح روسذذذيا فذذذي الدولذذذة العثمانيذذذة، وقذذذد تحذذذدن الميذذذ  جذذذورخ 

فمذن  )اسذطنبول(أمذا ب ذدد القسطنطينية"الخامس موجها كالمذ  الذ  الدبيوماسذيين الذروس قذا ال : 
  (83) "الواضح أنها يج  ان تكون لكم

بدأت المواوضات السرية بين الحيوا  القتسام أمال  الدولة العثمانية فقد تذم االتوذار بذين  
مذذذن ن ذذذي  )اسذذذطنبول (عيذذذ  أن تكذذذون القسذذذطنطينية  1915انيذذذا وفرنسذذذا وروسذذذيا فذذذي آاار بريط

  ، عنذد اقتسذام أمذال  الدولذة روسيا القي رية ومنح ايطاليا التذي دخيذت الحذر  الذ  جانذ  الحيوذا
يذذد النوذذر فذذي هذذا  الغنيمذذة ريطانيذذا وفرنسذذا  ولكذذن سذذرعان مذذا أعالعثمانيذذة ح ذذة معادلذذة  لح ذذة ب

تذذم تعيذذين ح ذذة فرنسذذا وروسذذيا مذذن  1916نيسذذان سذذنة  26فبموجذذ  معاهذذدة لنذذدن المنعقذذدة فذذي 
، امذذذا ح ذذذتي  الدولذذذة العثمانيذذذة فح ذذذيت روسذذذيا عيذذذ  واليذذذات طربذذذزون وارضذذذروم وبتيذذذيس ووان

1916الموقعة في آيار  عييهما بموج  أتواقية  سايكس بيكوبريطانيا وفرنسا فتم االتوار 
(84)  

إقذذذدام المانيذذذا عيذذذ  إنشذذذا  مواقذذذع  ،كذذذان لتعثذذذر الخطذذذة االلمانيذذذة باجتيذذذات فرنسذذذا واحتاللهذذذا
ودهم ح ينة عي  طول الجبهذة الغربيذة ليمحافوذة عيذ  تماسذكها، وتحذول االلمذان الذ  تركيذز جهذ

، Gorliceعيذذذ  الجبهذذذة الشذذذرقية، واسذذذتطاعوا قطذذذع الجبهذذذة الروسذذذية فذذذي غذذذورليس  1915عذذذام 
ا وأ ذذبح الجذذز  الغربذذي مذذن ا الروسذذية وفار ذذوفيا ومعوذذم لتوانيذذوتمكنذذوا مذذن السذذيطرة عيذذ  بولنذذد

 ذيح منوذرد مذع روسذيا لكذنهم اممبراطورية الروسية تحت االحتالل االلماني، ثم اراد االلمان عقذد 
وهجذذوم  1915ايذذار  9حاولذذت الجيذذو  الورنسذذية والبريطانيذذة القيذذام بهجذذوم فذذي آرنذذوا فذذي  خوقذذوا ا

أييول، والسيطرة عي  الدردنيل لوتح المضاير وتموين الجي  الروسي بعتاد  25شامبانيا في  عي 
  (85)الحر  والمؤن لكن جهودهم انتهت ال  الوشل

فاعها الذذ  غاليسذذيا البولنديذذة،وكان الضذذباط لقذذد سذذاد التذذامر لذذدى القذذوات الروسذذية بعذذد انذذد
ة عي  المضاير هو الغنيمة ر هنا  يرون ان ال نوع يرج  من دحر المانيا، وبدا لروسيا ان السيط

الوحيدة التي تسذتحر القتذال مذن اجيهذا، إال أن روسذيا لذم تكذن تميذ  جيشذا كافيذا ليعمييذات الحربيذة 
فذذتن هجذذوم الجذذي  الروسذذي أحذذبط خطذذط الحذذر   ، ومهمذذا يكذذن مذذن أمذذر(86)ضذذد الدولذذة العثمانيذذة
لم يستطع الجي  االلماني ان يحقر الن ر الحاسم عي  فرنسذا ألن القذوات  إاالخاطوة األلمانية، 

  (87)الروسية هددت بدخول أراض المانيا ااتها
ويذذذت الجبهذذذة الروسذذذية تثبذذذت قذذذوات ضذذذخمة مذذذن جيذذذو  المانيذذذا والنمسذذذا بعذذذد ان اتخذذذات 

ان تحطذم  1916مواقع وطالت مذدتها، وعنذدما حاولذت المانيذا فذي شذباط عذامالحر  طابع حر  ال
فرنسا بالهجوم عي  قيعة فردان التي تحمي باريس، قامت القوات الروسذية بشذن هجذوم كبيذر عيذ  
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-اخترقذذذذت القذذذذوات الروسذذذذية الذذذذدفاعات النمسذذذذاوية  1916حزيذذذذران  4، وفذذذذي (88)القذذذذوات االلمانيذذذذة
كذانون االول  12فذي ،و (89)الس مقاتذل فذي بضذعة أيذام 200اسر  المجرية في غاليسيا واستطاعت

  مواوضذذات تكذذون قاعذذدة اارسذذيت المانيذذا مذذاكرة الذذ  فرنسذذا وبريطانيذذا وروسذذيا مقترحذذة اجذذر  1916
  (90)لعودة السالم الدا م، وألنها لم تحتو  عي  شروط محددة ليسالم فقد رفضها الحيوا 

سذيا كانذت البيذد األكثذر احتمذاال بذين الذدول الحييوذة كان لدى القادة االلمان اعتقادا بذان رو 
الن يشذهد انهيذارا داخييذا، واعتقذدوا ان ضذعس روسذيا كذان فذي سذو  القيذادة والتنوذيم أكثذر منذ  فذي 

وقد أثبتت األيام  حة هذاا االعتقذاد إا سذرعان مذا قامذت فذي   (91)التخيس االقت اد  وال ناعي
 روسيا  ثورة أطاحت بالنوام القي ر  

 ثورة الروسية وسقوط النظام القيصري :ال
ازدادت األوضاا الداخيية في روسيا سو ًا وتردت الحالة المعاشية ليروس مع تزايد اعبا  

خطيذرة، إا سذادت عذدم  مشذاكلكذان الجذي  يعذاني مذن  1917-1916الحر ، وفذي خذالل شذتا  
ة العسذكرية بذين  ذووف  مذن الخدمذ  و الرغبة في موا ية القتال بين جنود  وانتشرت حاالت الهذر 

  (92)بعد أن أفتقد ال  الضبط والتنويم
روغذذراد العا ذذمة، وبذذدأت امضذذرابات والموذذاهرات تآاار فذذي ب 8بذذدأت االضذذطرابات يذذوم 

آاار تمذردت  11تجو  الشوارا وتما الساحات، وانتشرت المنشورات وامعالم الحمرا ، وفي يوم 
يل مجذذذالس النذذذار عيذذذ  المتوذذذاهرين،و بذذذدأ تشذذذكأحذذذدى كتا ذذذ  حاميذذذة بتروغذذذراد ورفضذذذت اطذذذالر 

انطالقتهذا  ت(، وبذال  بذدأ العمذل المذنوم ليثذورة بعذد ان كانذSovietsات ل والجنذود )السذوفييتاالعم
السذذيطرة عيذذ  العا ذذمة وافذذر عيذذ  بعوويذذة وغيذذر مخطذذط لهذذا، ومذذع فشذذل القي ذذر نيقذذوال الثذذاني 

يذذر جذذورخ لوذذوس، واعتذذرس الحيوذذا  بهذذا، التنذذازل عذذن العذذر ، وتتلوذذت حكومذذة مؤقتذذة بر اسذذة األم
السذذيما ان حكومذذة لوذذوس أعيمذذت الحيوذذا  بانهذذا لذذن تعقذذد  ذذيحًا منوذذردًا بذذل تسذذتمر بذذالحر  الذذ  

 1917تشرين األول )اكتوبر(  25جانبهم، لكن البالشوة هاجموا ها  الحكومة، ثم قاموا بثورة في 
قذذد تضذمن برنذذام  البالشذوة : تذذوفير و ، نذينلي ت ليذذبقيذذادة فالديميذر إ لروسذيا، القذذديم محسذ  التقذوي

قامة دكتاتورية عمالية برام  يح عاجل وتوزيع األراضي عي  الوالحين، وا    (93)الغاا  ليجميع وا 
 "فت ذبحت ذيح بذال ضذم وال تعويضات"وفي مواجهذة دعذاة الحذر  تبنذ  البالشذوة شذعار 

ا وأ ذبحت وقذود لهذا، الحر  حر  أ ذحا  رؤوس األمذوال ال حذر  الشذعو  التذي اكتذوت بنارهذ
وسذذاد شذذعور طذذا  بذذان الحذذرو  تشذذن بذذدافع االطمذذاا االسذذتعمارية حتذذ  قبذذل ان ينشذذر البالشذذوة 

1917 كانون األول االتواقيات السرية في
(94)  

، وقد ات ذيوا 1917كان هم الحيوا  األساس عدم خروخ روسيا من الحر  بعد ثورة ااار 
عدم ايقاس الحر ، واستجا  ودفع القوات الروسذية  ر كيرنسكي يحضون  عي احينها بزعيم االحر 
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ليهجوم عي  الخطوط االلمانية والنمساوية في شمال روسيا وتقدمت القوات الروسية محرزة بعض 
االنت ذذذارات، إال ان الهجذذذوم االلمذذذاني المقابذذذل شذذذتت القذذذوات الروسذذذية بسذذذب  انتشذذذار روت التمذذذرد 

  (95)والع يان، وتقدم االلمان وهددوا بتروغراد
يح ذيوا معهذم فذي مذؤتمر يعقذد لي ذيح، ولمذا لذم  االشترا  الوفارطي  البالشوة من دول 

ام الدول وتوزيع المقاطعات ثم سالقت نشر المعاهدات السرية التي عقدت فيما بينهمعي  رد قاموا ب
فذي مدينذة بريسذت ليتوفسذ  الواقعذة عيذ   1917بدأوا المواوضات مذع دول الوسذط فذي نهايذة عذام 

عقذذد ال ذذيح بذذين الحكومذذة الروسذذية ودول الوسذذط،  1918آاار  3دود البولنديذذة الشذذرقية، وفذذي الحذذ
وبعذذض منذذاطر القوقذذاس  لينذذاوتذذر  بولنذذدا وليتوانيذذا وكور م االتوذذار عيذذ  إخذذال  اوكرانيذذا وفنينذذدة تذذو 

بمبذدأ تقريذر الم ذير، وأ ذبحت موسذكو هذي العا ذمة الجديذدة بذدال  لتقرر م يرها بنوسذها عمذالً 
  (96)ألول العالمية ابتروغراد، وبال  انسحبت روسيا من الحر  من 

تشذذذرين الثذذذاني  20ن أول خطذذذوة قامذذذت بهذذذا الحكومذذذة السذذذوفيتية فذذذي الشذذذرر كانذذذت فذذذي ا 
، إا نشذذذذرت نذذذذدا  موجذذذذ  الذذذذ  جميذذذذع العمذذذذال المسذذذذيمين فذذذذي روسذذذذيا والشذذذذرر لتتييذذذذد الثذذذذورة  1917

رية ن روسذذيا القي ذذواقيذذات السذذرية المعقذذودة بذذيجميذذع االت إلغذذا الروسذذية، وأعينذذت فذذي هذذاا النذذدا  
ال ذذدد  بذذتن "  بذذالد فذذارس، وأعينذذت فذذي بيانهذذا بهذذااو  الدولذذة العثمانيذذة  ودول الحيوذذا  عيذذ  اقتسذذام

ونشذذرت الحكومذذة الروسذذية فذذي ، (97)"يجذذ  أن تبقذذ  فذذي أيذذد  المسذذيمين)اسذذطنبول( القسذذطنطينية 
تواقيذذة سذذايكس الدولذذة العثمانيذذة، ومذذن ضذذمنها ا امالتذذاريخ نوسذذ  المعاهذذدات السذذرية الخا ذذة باقتسذذ

سذذارعت بريطانيذذا الذذ  األعذذالن عيذذ  لسذذان وزيذذر خارجيتهذذا بيوذذور بذذتن مذذا نشذذرت  الحكومذذة   بيكذذو
، وحذذين سذيم األتذذرا  الذذ  الشذذريس حسذذين (98)تيويذر  ذذادر عذذن البالشذذوةلذذم يكمذذن سذذوى السذوفيتية 

وبذذال  انتهذذت   (99)تن هذذا  المعاهذذدة مذذزورة نذذ  هذذا  المعاهذذدة ، أنكرهذذا البريطذذانيون وأكذذدوا لذذ  بذذ
األطمذذاا الروسذذية التوسذذعية فذذي الدولذذة العثمانيذذة ولتبذذدأ  ذذوحة جديذذدة مذذن نضذذال الشذذع  التركذذي 

  الجديدة االستعماريةالدول  طماا العثمانية تجا  ا ةوالشعو  المنسيخة من الدول
 
 
 
 
 

 
 الخاتمة
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شذذرر األدنذذ  واألوسذذط، وكانذذت قضذذية سذذعت روسذذيا القي ذذرية الذذ   تعزيذذز مواقعهذذا فذذي ال
تجعل األجوا  مشحونة بينها وبين الدولة العثمانية والذدول  حارر وحرية المالحة باتجا  البيالمضا
بيذذذذذة التذذذذذي تخشذذذذذ  التوسذذذذذع الروسذذذذذي، وبذذذذذال  دخيذذذذذت فذذذذذي حذذذذذرو  عديذذذذذدة مذذذذذع العثمذذذذذانيين، و األور 

بية و  أن تدخل الدول األور واستطاعت قواتها ان ت ل حدود العا مة اسطنبول اكثر من مرة، إال
والسذذيما بريطانيذذا اات الم ذذالح والتوجهذذات الكبيذذرة فذذي الشذذرر والدولذذة العثمانيذذة وخشذذيتها مذذن ان 

جعيهذذا تسذذع  الذذ   ت ذذبح روسذذيا اكثذذر قربذذا مذذن طريذذر الهنذذد وبذذال  تهذذدد م ذذالحها فذذي الشذذرر،
شغالهاجهود روسيا  تيتشت   وا 

ر جعيهذا تبذادر الذ  نجذدة الدولذة العثمانيذة والمضاييا القي رية تجا  البيقان ان تطيع روس
 محمد عيي باشا حاكم م ر  عندما هزمت جيوشها امام جي 

بذا المذريض، وطذرت و لقد و س قي ر روسيا نيقوال األول الدولة العثمانيذة بتنهذا رجذل أور 
بداد قطذ  الرحذ  لالسذت بتنهذا، فيمذا و ذوت حكومتذ  1844عي  بريطانيا فكرة اقتسامها منذا عذام 

بيذة وكذان آخرهذا الوفذار و في العالم بعد حذر  القذرم، عذادت روسذيا لالنضذمام الذ  التحالوذات األور 
الذذود  مذذع بريطانيذذا وفرنسذذا، وبذذال  ربطذذت م ذذيرها مذذع اكثذذر الذذدول االسذذتعمارية نشذذاطا وتوسذذعا 

ومذذذا يهمنذذذا فذذذي هذذاا البحذذذن هذذذو م ذذذير الدولذذذة    جانبهمذذذا الحذذذر  العالميذذة األولذذذ   وخاضذذت الذذذ
اا الذذدول مذلعثمانيذة التذي تيخ ذت مذذن األطمذاا الروسذية إال أنهذذا لذم تذتمكن مذن الذذتخي  مذن أطا

 األوروبية األخرى لينتهي بها المطاس ال  ضياا العديد من أجزاؤها ل الح ها  الدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الهوامش:
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بشذذذذير السذذذذباعي، الجذذذذز  األول، دار الوكذذذذر :روبيذذذذر مذذذذاتران، تذذذذاريخ الدولذذذذة العثمانيذذذذة، ترجمذذذذة  (1)

   5  ،1989ليدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 
حسذذن أحمذذد  :، ترجمذذة1953شذذرر األوسذذط مذذن أقذذدم الع ذذور حتذذ  بذذوالرد، بريطانيذذا وال يذذدرر  (2)

   29،  1956السيمان، مطبعة الرابطة، بغداد، 
ؤتمر فينذا، مطبعذة جامعذة عبد الحميد البطرير، تاريخ أوربا الحدين من ع ر النهضة إلذ  مذ (3)

   198، )د ت(،  لرياضالرياض، ا
يشذذذر، أ ذذذول التذذذاريخ األوربذذذي الحذذذدين مذذذن النهضذذذة األوربيذذذة إلذذذ  الثذذذورة الورنسذذذية، هربذذذرت ف (4)

، 1970زينذذذ  ع ذذذمت راشذذذد وأحمذذذد عبذذذد الذذذرحيم م ذذذطو ، دار المعذذذارس، القذذذاهرة،  :ترجمذذذة
 365-366  

   199عبد الحميد البطرير، الم در السابر،   (5)
خيذذذر  الضذذذامن ونقذذذوال طويذذذل، دار  :ترجمذذذة ،وذذذانوس وفيدوسذذذوس، تذذذاريخ االتحذذذاد السذذذوفيتيييب (6)

 التقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدم، موسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكو، )د ت(، 
مجذذد الذذدين حونذذي نا ذذس، دار  :؛ ل خ  شذذيني، تذذاريخ العذذالم الغربذذي، ترجمذذة199-200 

  253-252النهضة العربية، القاهرة، )د ت(،  
، بيت الحكمذة، بغذداد، 1856-1774المرحية األول   هاشم  الح التكريتي، المستلة الشرقية  (7)

1990  ،27   
  367-366هربرت فيشر، الم در السابر،   (8)
   31-30هاشم  الح التكريتي، الم در السابر،   (9)
أيمذذذن أرمنذذذاز ، مكتبذذذة العبيكذذذات،  رجمذذذة:، ت1925-1700دونالذذذد كذذذواترت، الدولذذذة العثمانيذذذة (10)

   104،  2004الرياض، 
دراسذذذة تاريخيذذذة،   1815-1774يل احمذذذد نذذذاطر إبذذذراهيم العبيذذذد ، مضذذذا ر البسذذذوور والذذذدردن (11)

 59-58،  2003ابذن رشذد، جامعذة بغذداد،  –رسالة ماجستير )غير منشذورة(، كييذة التربيذة 
  

   254-253يبيوانوس وفيدوسوس، الم در السابر،   (12)
حذذذذاتم الطحذذذذاو ، دار المذذذذدار  :فذذذذاروقي، الدولذذذذة العثمانيذذذذة والعذذذذالم المحذذذذيط بهذذذذا، ترجمذذذذةثريذذذذا  (13)

 ؛ 137-136،  2008ليبيا، -غاز امسالمي، بن
J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near And Middle East 1535-1914, Vol 

.II, New York, 1958,    P.54-61. 
   138ثريا فاروقي، الم در السابر،   (14)
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   254يبيوانوس و فيدوسوس، الم در السابر،   (15)
   39-38هاشم  الح التكريتي، الم در السابر،   (16)
   68-67ثريا فاروقي، الم در السابر،   (17)
؛ محمذذذد ع ذذذوور سذذذيمان األمذذذو ، حركذذذة 38هاشذذذم  ذذذالح التكريتذذذي، الم ذذذدر السذذذابر،   (18)

، أطروحذذذة دكتذذذورا  1908-1839ام ذذذالت فذذذي الدولذذذة العثمانيذذذة وأثرهذذذا فذذذي المشذذذرر العربذذذي 
  10-9،  2005)غير منشورة(، كيية اآلدا ، جامعة بغداد، 

 الح سذعداو ، مركذز   ترجمة:اكمال الدين احسان أوغيي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة،  (19)
  75،  1999االبحان والتاريخ والونون والثقافة امسالمية، استانبول، 

   256يبيوانوس وفيدوسوس، الم در السابر،   (20)
   78اكمال الدين احسان اوغيي، الم در السابر،   (21)
   50لح التكريتي، الم در السابر،  هاشم  ا (22)
دار الكتذذذذ  ،1939-1815عمذذذذة ، التذذذذاريخ االوربذذذذي الحذذذذدينفاضذذذذل حسذذذذين وكذذذذاوم هاشذذذذم ن (23)

  9،  1982ليطباعة والنشر،المو ل،
   21-20الم در نوس ،   (24)
مة :حسذن عيذي الذانون ، ترج1815ال   1740اوربا من برت بالمر، تاريخ العالم الحدين رو  (25)

   310-309،  1965، بغداد، الثاني،الجز  
  220،  1990عيي حيدر سييمان، تاريخ الحضارة االوربية الحديثة، دار واسط، بغداد،  (26)
: احمذد نجيذ  هاشذم ، ترجمذة1950-1789اريخ اوربذا فذي الع ذر الحذدينهذ أ ل ، فشذر،  تذ (27)

  120-118، 1972دار المعارس، القاهرة،،
ومية ، حر  المورة في الوثا ر النمساوية، ترجمذة: عبذد اا محمذد أبذو دار الكت  والوثا ر الق (28)

   8-5  2009الوثا ر القومية ، القاهرة ،هشة ، مطبعة دار الكت  و 
الجذذز االول، جذذورخ لنشوفسذذكي، الشذذرر األوسذذط فذذي الشذذؤون العالميذذة، ترجمذذة: جعوذذر الخيذذاط ،(29)

   35-33   1964،مكتبة دار المتنبي، بغداد
ال موهذذذر احمذذذد، دراسذذذات فذذذي تذذذاريخ ايذذذران الحذذذدين والمعا ذذذر  مكتبذذذة اليقوذذذة، بغذذذداد، كمذذذ (30)

1985  ،66   
كذارل بروكيمذذان ، تذذاريخ الشذذعو  االسذذالمية، ترجمذة: نبيذذ  أمذذين فذذارس ومنيذذر البعيبكذذي، دار  (31)

  660-658  1977العيم ليماليين، بيروت، 
  72كمال موهر احمد، الم در السابر،   (32)
  129-128،   1950-1789تاريخ اوربا في الع ر الحدينفشر،  أ  ل  هذ (33)
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  338، الم در السابر،  وفيدوسوس بيوانوسي (34)
  146-145،   1950-1789تاريخ اوربا في الع ر الحدينفشر، هذ أ ل   (35)
  316-314عيي حيدر سييمان، الم در السابر،   (36)
كذذاوم هاشذذم نعمذذة :، ترجمذذة 1918-1848أوربذذا أ  جذذي  تذذايير، ال ذذراا عيذذ  السذذيادة فذذي (37)

   27-26،  1980ويو يل يوسس عزيز، بغداد، 
   34الم در نوس ،   (38)
   39الم در  نوس ،   (39)
   211    1950-1789تاريخ اوربا في الع ر الحدين فشر،هذ أ ل  (40)
   218الم در نوس ،   (41)
-126،  2010بغذذداد،  الشذرقية والمغربيذة هاشذم  ذالح التكريتذي، دراسذات فذذي المسذتلتين  (42)

127  
   220-219،   1950-1789تاريخ اوربا في الع ر الحدينفشر، هذ أ ل  (43)
، ز االولجال؛ جورخ لنشوفسكي ، الم در السابر،  79تايير، الم در السابر،   أ  جي (44)

 39-40  
   342-341، الم در السابر،  وفيدوسوس يبيوانوس (45)
   221،   1950-1789فشر، تاريخ اوربا في الع ر الحدين هذ أ ل (46)
؛روبيذذذذذذذذذذر مانتران الم ذذذذذذذذذذدر  348-343وفيدوسذذذذذذذذذذوس، الم ذذذذذذذذذذدر السذذذذذذذذذذابر،   بيوذذذذذذذذذذانوسي (47)

  135السابر، 
-208، 1982أحمد عبد الرحيم م طو ، أ ول التاريخ العثماني، دار الشرور، القاهرة، (48)

210   
  225،  يبيوانوس و فيدوسوس، الم در السابر(49)
   319عيي حيدر سييمان، الم در السابر،  (50)
(قا د الثورة ومؤسذس االتحذاد السذوفيتي السذابر  ولذد فذي 1924-1870فالديمير اليت  لينين) (51)

فذذي 1891فذذي بيذذدة سمبرسذذ  بروسذذيا مذذن عا يذذة متوسذذطة الذذدخل تخذذرخ لينذذين عذذام 1870عذذام 
مؤسس الحقيقي ليحز  الشيوعي الروسي جامعة سانت بطرسبور  حامال شهادة القانون  يعد ال

سذذذيطر عيذذذ  جناحذذذ  المسذذذم  البولشذذذوي   1917وفذذذي اعقذذذا  الثذذذورة الروسذذذية الشذذذيوعية عذذذام 
 عبذذذد الوهذذذا  الكيذذذالي واخذذذرون ،الموسذذذوعة السياسذذذية 1924)االكثريذذذة( توفي فذذذي روسذذذيا عذذذام 

  461، 1974،المؤسسة العربية ليدراسات والنشر ،بيروت ،
  349، الم در السابر،  بيوانوس و فيدوسوس ي : نقاًل عن (52)
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دراسذذة تحييييذذة نقديذذة، ة الدوليذذة فذذي ضذذو  فيسذذوة الحضارة كذذامران احمذذد محمذذد امذذين، السياسذذ (53)

   517،  2009دار المعرفة، بيروت، 
؛هاشذذذذم  ذذذذالح التكريتي،المسذذذذتلة 399-398، الم ذذذذدر السذذذذابر،  يبيوذذذذانوس و فيدوسذذذذوس (54)

  207-206  1856-1774الشرقية المرحية االول 
   361،  1950-1789فشر، تاريخ اوربا في الع ر الحدين ه،أ ل (55)
   320عيي حيدر سييمان، الم در السابر،   (56)
   406-400، الم در السابر،  يبيوانوس و فيدوسوس (57)
ض والسذذذذقوط، دار المعرفذذذذذة، عوامذذذذل النهذذذذو  محمذذذذد محمدال ذذذذالبي، الدولذذذذة العثمانيذذذذة  عيذذذذي (58)

   447-446،  2006 ت،بيرو 
متذذذر  :سذذذيرة دزرا ييذذذي، ترجمذذذة  بريطانيذذذا فذذذي عهذذذد الميكذذذة فكتوريذذذا  : أنذذذدر  مذذذوروا، نقذذذاًل عذذذن (59)

   320نعمان، المنشورات العربية، باريس، )د ت(،  
   327الم در نوس ،   (60)
   371-370،  1950-1789، تاريخ اوربا في الع ر الحدينه،أ ل  فشر (61)
   326وا، الم در السابر،  أندر  مور  (62)
   371،  1950-1789فشر  تاريخ اوربا في الع ر الحدينه،أ ل  (63)
   390الم در نوس ،   (64)
   408، الم در السابر،  يبيوانوس و فيدوسوس (65)
   400-399،  1950-1789فشر، تاريخ اوربا في الع ر الحدين ه،أ ل (66)
مذذ ، ترجمذذة: مالذذ  البدير ،األهييذذة لينشذذر والتوزيذذذع، بذذول كنيذذد ، نشذذو  وسذذقوط القذذوى العو (67)

   354،   )د ت(عمان، 
نذذور الذذدين حذذاطوم، دار الوكذذر، مركذذز الوثذذا ر  :بييذذر رونوذذن، تذذاريخ القذذرن العشذذرين، ترجمذذة (68)

   20،  1980الجامعية، باريس، 
   360-355بول كنيد ، الم در السابر،   (69)
  33-32بيير رونون، الم در السابر،   (70)
   571تايير، الم در السابر،   أ  جي (71)
   573الم در نوس ،   (72)
  554، الم در السابر،  و فيدوسوس  يبيوانوس (73)
   173-171، الم در السابر،  وكاوم هاشم نعمة فاضل حسين (74)
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سذذمير عبذذد الذذرحيم الجيبذذي،  :، ترجمذذة1970-1870بذذراين بونذذد، الحذذر  والمجتمذذع فذذي أوربذذا  (75)

   107،  1988ار المتمون ليترجمة والنشر،بغداد ، د
   587-586تايير، الم در السابر،   أ  جي (76)
   101براين بوند، الم در السابر،   (77)
   175-174الم در السابر،   فاضل حسين وكاوم هاشم نعمة  (78)
   52بيير رونون، الم در السابر،   (79)
   597تايير، الم در السابر،   أ  جي (80)
   557، الم در السابر،  و فيدوسوس  يبيوانوس (81)
   599تايير، الم در السابر،   أ  جي (82)
   607الم در نوس ،   (83)
  230-229    2004عبد الوتات ابراهيم ، عي  طرير الهند،دار الشؤون الثقافية،بغداد،(84)
  60-59بيير رونون، الم در السابر،   (85)
   606 در السابر،  تايير، الم أ  جي (86)
   556-555، الم در السابر،  و فيدوسوس  يبيوانوس (87)
   558، الم در السابر،  وفيدوسوس ؛ يبيوانوس119براين بوند، الم در السابر،   (88)
   125براين بوند، الم در السابر،   (89)
   190، الم در السابر،  وكاوم هاشم نعمة فاضل حسين (90)
، ترجمذذذة: خيذذذر  الضذذذامن ، دار التقذذذدم ، موسذذذكو ،) ون، الجذذذي  السذذذوفيتيلوتوتسذذذكي وآخذذذر  (91)

   16-13د ت( ،  
تي، دار التقذذذذذذدم ، توبوبذذذذذذوس، مذذذذذذوجز تذذذذذذتريخ المجتمذذذذذذع السذذذذذذوفيو كوس ، بر الييتشذذذذذذو ، بوليذذذذذذ  (92)

  15-9، 1973موسكو،
ه ا ل فشذذذر، تذذذاريخ ؛ 196-195الم ذذذدر السذذابر،   وكذذاوم هاشذذذم نعمذذة، فاضذذل حسذذذين (93)

   526،  1950-1789ي الع ر الحديناوربا ف
   633تايير، الم در السابر،  أ  جي  (94)
، مكتبذذذة 1919-1789عبذذذد الحكذذذيم عبذذذد الغنذذذي قاسذذذم، العالقذذذات الدوليذذذة بذذذين أوربذذذا والشذذذرر  (95)

   312،  2009مدبولي، القاهرة، 
 ؛ وليذذذام غذذذا  كذذذار ، احجذذذار عيذذذ  رقعذذذة 378عيذذذي حيذذذدر سذذذييمان، الم ذذذدر السذذذابر،   (96)

  191-190   2000ي ، دار النوا س ، بيروت،لالشطرن  ، ترجمة: سعيد جزا ر 
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ولتذذر الكذذور، األتحذذاد السذذوفيتي والشذذرر األوسذذط ، ترجمذذة: لجنذذة مذذن األسذذاتاة الجذذامعيين ،  (97)

  19-18، 1959،بيروت، المكت  التجار  ليطباعة والنشر منشورات
 1971جمة: عويوة البستاني دار التقدم ، موسكو ،لوتسكي، تاريخ أألقطار العربية الحديثة، تر (98)

 ،468-469  
الماشذذطة ،  ية ، ترجمذذة : خيذذر  الضذذامن  وجذذاللفاسذذييييس ، تذذاريخ المميكذذة العربيذذة السذذعود (99)

  290   1986،دار التقدم ، موسكو
 
 المصادر 

 اوال:الكتب العربية والمعربة
وحضذذذارة ،ترجمذذذة:  ذذذالح السذذذعداو   يختذذذار  ان أوغيذذذي ، الدولذذذة العثمانيذذذةأكمذذذال الذذذدين أحسذذذ  1

  1999،مركز األبحان والتاريخ والونون والثقافة األسالمية ، استانبول،

متذذذذر  نعمذذذذان، :يذذذذي، ترجمذذذذة بريطانيذذذذا فذذذذي عهذذذذد الميكذذذذة فكتوريذذذذا  سذذذذيرة دزرا ي أنذذذذدر  مذذذذوروا،  2
 المنشورات العربية، باريس، )د ت( 

كذذاوم هاشذذم نعمذذة  :، ترجمذذة1918-1848 ذذراا عيذذ  السذذيادة فذذي أوربذذاأ  جذذي  تذذايير، ال  3
  1980ويو يل يوسس عزيز، بغداد، 

الجيبذذي،  : سذذمير عبذذد الذذرحيم، ترجمذذة1970-1870بذذراين بونذذد، الحذذر  والمجتمذذع فذذي أوربذذا   4
  1988دار المتمون ليترجمة والنشر ، بغداد، 

زيذذع، مالذذ  البذذدير ، األهييذذة لينشذذر والتو :بذذول كنيذذد ، نشذذو  وسذذقوط القذذوى العومذذ ، ترجمذذة   5
 عمان، )د ت( 

نذذور الذذدين حذذاطوم، دار الوكذذر، مركذذز الوثذذا ر  :بييذذر رونوذذن، تذذاريخ القذذرن العشذذرين، ترجمذذة  6
  1980الجامعية، باريس، 

ثريذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذاروقي  الدولذذذذذذذذذة العثمانيذذذذذذذذذة والعذذذذذذذذذالم المحذذذذذذذذذيط بها ترجمذذذذذذذذذة :حذذذذذذذذذاتم الطحذذذذذذذذذاو  ،دار   7
   2008ليبيا،-المداراالسالمي،بنغاز 

ة، حر  المورة في الوثذا ر النمسذاوية، ترجمذة: عبذد اا  محمذد ابذو دار الكت  والوثا ر القومي  8
  2009هشة وآخرون ، مطبعة دار الكت  والوثا ر القومية، القاهرة، 

، ترجمذة: ايمذن ارمنذاز ، مكتبذة العبيكذات ،  1922-1700ترت ، الدولة العثمانيذة ادونالد كو   9
  2004الرياض، 
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حسذذن  :ميالديذذة، ترجمذة 1850إلذ   1740وربذا مذذن أ وبذرت بذالمر، تذذاريخ العذالم الحذذدين ر   10
   1965، بغداد، الجز  الثانيعيي الانون، 

، دار الوكذذذذر الجز  االولمذذذذاتران ، تذذذذاريخ الدولذذذذة العثمانيذذذذة ، ترجمذذذذة: بشذذذذير السذذذذباعي،روبير   11
  1989ليدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة ،

:حسذذذن   ، ترجمذذذة1953ر حتذذذ  مذذذن أقذذذدم الع ذذذو  ريذذذدر بذذذوالرد ، بريطانيذذذا والشذذذرر األوسذذذط  12
  1956أحمد السيمان، مطبعة الرابطة، بغداد،

، مكتبذذة 1919-1789عبذذد الحكذذيم عبذذد الغنذذي قاسذذم، العالقذذات الدوليذذة بذذين اوربذذا والشذذرر   13
  2009مدبولي، القاهرة، 

عبذذد الحميذذد البطريذذر ، تذذاريخ أوربذذا الحذذدين مذذن ع ذذر النهضذذة الذذ  مذذؤتمر فينذذا، مطبعذذة   14
 د ت(  لرياض،)اجامعة الرياض،

  2004عامة،بغداد ،لعبد الوتات ابراهيم ، عي  طرير الهند، دار الشؤون الثقافية ا  15

عبذذذذد الوهذذذذا  الكيذذذذالي واخذذذذرون ،الموسذذذذوعة السياسية،المؤسسذذذذة العربيذذذذة ليدراسذذذذات والنشذذذذر   16
  1974،بيروت ،

  1990عيي حيدر سييمان، تاريخ الحضارة األوربية الحديثة، دار واسط، بغداد،   17

عوامذذذل النهضذذذة والسذذذقوط، دار المعرفذذذة،   ال ذذذالبي، الدولذذذة العثمانيذذذةمحمذذذد  ي محمذذذد عيذذذ  18
   2006بيروت، 

خيذذر  الضذذامن وجذذالل الماشذذطة، دار التقذذدم،  :فاسذذييييس، تذذاريخ العربيذذة السذذعودية، ترجمذذة  19
  1986موسكو، 

دار الكتذذذ  ، 1939-1815فاضذذذل حسذذذين وكذذذاوم هاشذذذم نعمذذذة، التذذذاريخ األوربذذذي الحذذذدين   20
  1982، باعة والنشر  المو لليط

دراسذة تحييييذة نقديذة،   كامران احمد محمد أمين، السياسة الدولية في ضذو  فيسذوة الحضذارة  21
  2009دار المعرفة، بيروت، 

بغذذذداد، مكتبةاليقوذذذة،  كمذذذال موهذذذر أحمذذذد، دراسذذذات فذذذي تذذذاريخ إيذذذران الحذذذدين والمعا ذذذر،   22
1985  

  نا ذذذس ، دار النهضذذذة نذذذو: مجذذذد الذذذدين ح لم الغربذذذي ، ترجمذذذةل خ  شذذذيني ، تذذذاريخ العذذذا  23
 العربية، القاهرة،)د ت( 

عويوذذذة البسذذذتاني، دار التقذذذدم، موسذذذكو، :لوتسذذذكي، تذذذاريخ األقطذذذار العربيذذذة الحذذذدين، ترجمذذذة   24
1971  
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لييتشذذذذذذذذذذو  ، بوليذذذذذذذذذذاكوس، بروتوبوبوس،مذذذذذذذذذذوجز تذذذذذذذذذذاريخ المجتمذذذذذذذذذذع السذذذذذذذذذذوفيتي،دار التقذذذذذذذذذذدم   25
  1973،موسكو،

نجيذذ  هاشذذذم  :، ترجمذذذة 1950-1789فذذي الع ذذذر الحذذدين هذذذ  أ  ل  فشذذذر، تذذاريخ اوربذذذا   26
  1993ووديع الضبع، دار المعارس، القاهرة، 

، بيذذت الحكمذذة  1856-1774المرحيذذة األولذذ    هاشذذم  ذذالح التكريتذذي ، المسذذتلة الشذذرقية   27
  1990،بغداد ،

  2010هاشم  الح التكريتي، دراسات في المستلتين الشرقية والغربية، بغداد ،  28

أ ذذول التذذاريخ األوربذذي الحذذدين مذذن النهضذذة األوربيذذة الذذ  الثذذورة الورنسذذية،  ر،شذذهربذذرت في  29
  1970ترجمة: زين  ع مت راشد وأحمد عبد الرحيم م طو ، دار المعارس ، القاهرة ،

  ولتذذذر الكذذذور، االتحذذذاد السذذذوفيتي والشذذذرر األوسذذذط ، ترجمذذذة: لجنذذذة مذذذن أألسذذذتااة الجذذذامعين  30
  1959والنشر ، بيروت ، منشورات المكت  التجار  ليطباعة

وليذذذذام غذذذذا  كذذذذار، أحجذذذذار عيذذذذ  رقعذذذذة الشذذذذطرن ، ترجمذذذذة: سذذذذعيد جزا رلذذذذي، دار النوذذذذا س،   31
  2000بيروت،

وفيدسذذذوس، تذذذاريخ األتحذذذاد السذذذوفيتي، ترجمذذذة:خير  الضذذذامن ونقذذذوال الطويذذذل،دار  وذذذانوسبيي  32
 التقدم، موسكو،)د ت( 
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  2003جامعة بغداد ، ابن رشد –،كيية التربية (غير منشورة)رسالة ماجستير 
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