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>  ُملَّخْص  <
<

حركة متجهة نحو المركز والتي دفعت بالشعوب التابعة لدول بدأ نمو العاطفة القومية عند مطلع القرن التاسع عشر وتمثل بحركتين، 
ب االعتقاد المعروف بمذهب  مختلفة إلى االتحاد في دولة قومية واحدة والتي نرها في بعض الدول واإلمارات األوروبية، وقد سب3

القومية قوة مهمة في العالقات  تقرير المصير القومي العديد من الثورات كالثورة اإلسبانية واإليطالية والبلجيكية، فأصبحت
الدولية، ودفع هذا بالدول األوروبية إلى تشكيل قوة عسكرية تعمل على قمع هذه الثورات أّينما حلت، أما الحركة الثانية فهي حركة 

مية والتي مبعدة عن المركز والتي دعت الشعوب الخاضعة للسيطرة خارجية إلى التحرر من هذه السيطرة، وهي قضية األقليات القو
جيد ضرورية وهي اختالفها عن الحركات األوربية، فإذا  منها قضية إلى اإلشارة نرها في الواليات التابعة للدولة العثمانية، ويجدر بنا

اليونانية مع األزمات األوربية في البلقان وبشرق  األزمةكانت الكتابات الغربية في المسألة الشرقية قد عملت على دمج ما يسمى 
 تم خاللها اختبار التوازنات األوروبية حول المسألة الشرقية، فالقومية في اإلمبراطورية العثمانية أصًال وروبا عن الدولة العثمانية أو

ا العثمانية كان مختلفا حيث كانت بذورها وبواعثها أكثر ارتباًط  اإلمبراطوريةلكن تطورها داخل  أوروباا من غرب مستوردة فلسفيً 
ا من القومية العرقية في أوروبا الغربية، فبدأت قصة خسائر العثمانية لمصلحة القومية الجديدة مانية عن أمة معرفة دينيً بالفكرة العث

م، وقد كانت أولى الحركات اّلتي حّددت هويتها بقتل وطرد المسلمين من أرضيهم، ١٨٢١في القرن التاسع عشر بالثورة اليونانية 
ًجا اتبعته الثورات قومية الحقا ضد العثمانيين، فظهرت حركة محمد علي باشا في مصر وحاول هو أيضا فقدمت الثورة اليونانية نموذ

بعده، وبذلك  وأبنائهاعربية يرثها هو  إمبراطوريةاالنفصال عن الدولة العثمانية وانفراده بحكم مصر والتوسع على حسابها وتكوين 
  العثمانية التي لم تعد قادرة على الحفاظ على الواليات التابعة لها.بدأت تظهر مالمح الضعف واالنهيار داخل الدولة 

  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
اإلمبراطورية العثمانية؛ الثورة الفرنسية؛ الثورة الصربية؛ مؤتمر     ٢٠١٨  يوليو  ٣٠  تاريخ استالم البحث: 

   ٢٠١٨  أكتوبر  ٠٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  بطرسبرج؛ معركة نافرين

   
 DOI 10.12816/0057042  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةاالستشهاد املرجعي با

 

رية كان دو -."١٨٣٠-١٨٢١المسألة اليونانية وانعكاساتها على العالقات الدولية في البحر األبيض المتوسط " ،فاطمة بن عيسى

 .٦٢ – ٤٨ص. ٢٠١٩ديسمبر ؛ ربعوناألو السادسالعدد  -عشرة الثانيةالسنة  -التاريخية.

 
 

َمةُ    ُمَقدِّ
نهايــة القــرن الثــامن عرشــ أدرك رجــال الدولــة يف 
اإلمرباطورية العث&نية أن تغ"ات كربى قد طرأت عىل 
العــا7 عامــة ومنطقــة البحــر األبــيض املتوســط خاصــة 
أتاحــت للــدول األوروبيــة أن تتفــوق عــىل اإلمرباطوريــة 
العث&نيــة يف النمــو االقتصــادي والســيايس، وبــدأ 

ــة ال ــور، خاص ــ&يل يف الظه ــادي الرأس ــام االقتص نظ
بلدان البلقان وعىل الخصـوص بـالد اليونـان ألنهـا كانـت 
أكــــM ارتباطًــــا باألســــواق األوروبيــــة نتيجــــة العامــــل 
الجغــرايف، كــ& اشــتدت حركــات التحــرر لــدى الشــعوب 
الخاضـــعة للدولـــة العث&نيـــة، والتـــي ارتـــبط تطورهـــا 

إلمرباطوريــــة بالنظــــام االجت&عــــي املتخلــــف عــــن ا
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العث&نيــة، حيــث 7 تعــد راغبــة يف االكتفــاء بوضــعها 
ســيطر ، فقــد )١(كرعايــا مــن الدرجــة الثانيــة مثــل اليونــان

األتراك العث&نيون عىل اليونان يف القرن الرابـع عرشـ 
امليالدي، والتي كانـت تابعـة لإلمرباطوريـة البيزنطيـة، 

ــ ــادة، والحك ــة العب ــارى حري ــانيa النص ــوا اليون م ومنح
الــذاd املحــيل، غــ" أنهــم قــاموا بثــورة ضــد الحكــم 
الرتg، والتي كانت fثل كل مظاهر الحركـة القوميـة، 

عـــن  أجنبيًـــافهـــي احتجـــاج تلقـــاj لشـــعب بقـــي 
ـــي  ـــل الت ـــي العوام ـــة؛ ف&ه ـــة العث&ني اإلمرباطوري
دفعتهم إىل القيـام بـذلك ؟ومـا مـدى تأث"هـا عـىل 

 نذاك؟آ الوضع الدويل 

  م١٨٢١ام الثورة يف اليونان عوامل قيأوالً: 
  :العامل الديني واالجت&عي واالقتصادي-١/١

كانت الدولة العث&نية كل& فتحت قطرًا من األقطار 
ــدول  ــأن ال ــو ش ــ& ه ــه، ك ــان في ــة األدي ــرض لحري ال تتع
ــاعد  ــروف 7 تس ــدة ظ ــع إىل ع ــك راج ــالمية، وذل اإلس
الدولــة عــىل نرشــ اإلســالم بالــدعوة وتــأليف قلــوب 

aعـــىل أهلـــه، لهـــذا كـــان بقـــاء الشـــعوب  املســـيح
ــنهم يف  ــىل دي ــا ع ــة منه ــة األوروبي ــيحية خاص املس
اململكة العث&نية من أعظم أسباب الضعف الـذي ّدَب 
قلب الدولة العث&نية، ولو أنها عملت عىل نرش لغتهـا 
الرســــمية والــــدين اإلســــالمي حينهــــا يف الواليــــات 
ــرق ــرة أو بط ــرق الهج ــهيل ط ــالل تس ــن خ ــة م  األوروبي

، )٢(أخرى ملـا انفصـلت عنهـا معظـم الواليـات البلقانيـة
حيــث كــان أهلهــا ســبب مشــاكل الدولــة العث&نيــة، وال 
يخفى أن الشعوب تربطها ثالث مقومات وهي الـدين، 
واللغة، والجنس، فإذا fسكت األمة �قومتهـا الـثالث 
أصبحت قوية يصعب تحطيمهـا، لكـن الدولـة العث&نيـة 

ع اإلســالمي القــايض بقبــول 7 تخــرج عــن حــدود الرشــ 
ـــرى ـــل األخ ـــحاب املل ـــن املســـيحa وأص ، )٣(الجزيـــة م

وتركهم عىل دينهم مع ح&ية أموالهم، وأعراضهم، 
وأن يكــون لهــم مــا للمســلمa، وعلــيهم مــا علــيهم، 
لهذا 7 يبق ألولئك األقوام مـع الدولـة الَعليّـة جـامع 
ديني وال جنسية تربطهم بُحكمهـا رابطًـا قويًـا، وكانـت 
نتيجة ذلك انسالخ عـدة واليـات عنهـا شـيئًا فشـيئًا مثـل 

  .)٤(رومانيا والجبل األسود والبوسنة والهرسك واليونان
فقـــد ظـــل اليونـــانيون محـــافظون عـــىل لغـــتهم، 
وعملوا عىل فتح املدارس لرتبية أوالدهم عـىل مبـدأ 
التخلص مـن الحكـم الـرتg عـن طريـق غـرس البغضـاء 

ــ ــراك يف قل ــديد لألت ــره الش ــىل والك ــأوا ع وبهم، فنش
  ذلك، وبدأوا يستعدون للثورة ضد األتراك.

  

  م: ١٨٢١أوضاع اليونانيa قبل اندالع ثورة -١/٢
ـــانيون ـــان اليون ـــة  ك ـــة العث&ني ـــون يف الدول يحتل

موقًعــا متميــزًا منــذ زمــن، وكانــت غــالبيتهم تســتوطن 
وتساليا، إال أنهم كانوا  ايجهوجزر بحر  )٥(منطقة املورة

رشين يف كافة أنحاء اإلمرباطورية، وكان بوجه عام منت
القســم الــذي يعمــل مــنهم بالتجــارة والنقــل البحــري 

عظـيً&، واتصـل  والرصافة وما يشبه ذلك قد أثرَي ثـراءً 
ــيلة  ــائالت األص ــت الع ــة، وكان ــات دا� ــالغرب يف عالق ب
القاطنــة يف حــي فنــار الــذي يظــم البطريقخانــة يف 

صـب املهمـة قد نجحت يف تويل بعـض املنا إستنبول
يف الدولـــة، وهـــؤالء كـــانوا مطلعـــa عـــىل دقـــائق 
ــت  ــد كان ــة فق ــة أرسار الدول ــة، وكاف ــة الخارجي السياس
وظيفة الرتجمة يف الديوان اله&يو� من الوظـائف 

م كـ& كـان ١٨٢١ -م١٦٦٩التي احتكروها سنوات طويلـة 
 dاألمـراء عـىل اإلمـارات ذات الحكـم الـذا aيجري تع

ان منهم، وقد دفع هـذا الفنـاريa مثل األفالق والبغد
إىل إقامــة القربــات عــن طريــق املصــاهرة مــع النــبالء 
املحليa، ونقل ثرواتهم الضخمة بعيـًدا عـن العاصـمة 
وعن األعa إىل تلك اإلمارات، ويصـبحون بـذلك أصـحاب 

بوجـه خـاص  االسـتفادةأمالك عريضـة هنـاك ويحولـون 
ــية يف تلــك األ  ــيادة الكنيســة األرثوذكس ــاكن، مــن س م

ـــعب  ـــد الش ـــوم بتجري ـــىل العم ـــانيa ع ـــام اليون وق
  .)٦(واستنفاذ ثرواته

أمــا حــالتهم التجاريــة فقــد بلغــت شــوطًا بعيــًدا، إذ 
كانـت مـراكبهم وسـيلة االتصـال بـa الدولـة العث&نيـة 
والــدول األخــرى، وال شــك أن معاهــدة كينــارجي التــي 
فتحت موانئ البحـر األسـود للتجـارة الروسـية سـاعدت 

انيa عىل بنـاء املراكـب الضـخمة وتسـليحها يف اليون
ظل الراية الروسية ال سـي& أنهـم اتخـذوا ثغـر أوديسـا 
 aقاعدة لهم ومركزًا لتجارتهم، و7 تكن حالة اليوناني
األدبية أقل تقدًما من حالتهم املادية والسياسية فقد 

ـــوريس  ـــ" ك ـــلح الكب ـــو املص ـــدهم وه  Coraisرأى أح
 يكمـــل الشـــعور القـــومي إال م) أنــه ال١٨٣٣ –م ١٧٧٤(

بلغة §تاز الشعب بها، وملا كانت لغة اليونانيa خليطًا 
مــن اللغــات املجــاورة، فقــد أخــذ يطــرد الغريــب عنهــا 
ويعوضــه باليونــا� العريــق، هــذا إىل أنــه أحيــا اآلداب 
اإلغريقية القد§ة، فأيقظ يف مواطنه ذكـر تـاريخهم 

يف الحقيقة نسالً القديم، غ" أن اليونانيa 7 يكونوا 
مباًرشا للقدامة من اإلغريق، فاملرصيون اليـوم أقـرب 
بال ريب إىل املرصين األقدمa من اليونانيa بـاإلغريق 

  .)٧(الغابرين
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وكان الفالحون مـنهم يتمتعـون بنعمـة يحسـدهم 
عليها الكث" من أقرانهم يف روسـيا والنمسـا بـل يف 

ات أراضـيهم إنجلرتا نفسها، فقـد كـانوا يتمتعـون بخـ" 
ويحتفظون �لكيتها، وإذا كان قـد وقـع علـيهم بعـض 
ـــلمون  ـــان املس ـــد ك ـائب فق ـــة الرضــ ـــف يف جباي الحي
 aيشــاركونهم يف ذلــك، أضــف إىل هــذا أن املســلم
كانوا يجندون وحدهم دون املسيحa، فكان الفالحـون 
يف قراهم يتمتعون بشبه استقالل داخـيل فيُعينـون 

م، وكذلك كانت الجزائر املوظفa والقسيسa من بينه
اإلغريقية تتمتع �ثل هذا االستقالل، فلم يكن يربطهـا 
ــدد  ــديم ع ــغ"ة وتق ــة ص ــع جزي ــا إال دف بالســلطة العلي

  .)٨(معa من البحارة لألسطول
لم العث&نيون أمر حراسة الطرق لبـوليس أهـيل  سَّ
ـة  من اليونانيa ملكافحـة العصـابات التـي كانـت منترش

ي تعــرتض التجــار، وبهــذا خلقــت عـىل طــول الطــرق التــ
النواة التي نشأت منها جيوش الثورة، ك& أن الرتخـيص 
للمراكـــب اليونانيـــة بالتســـليح ملقاتلـــة القراصـــنة يف 
البحار أوجد أداة الكفاح الفاصـلة يف الحـرب العث&نيـة 
 7 aاليونانية فـي& بعـد، ويتضـح مـن هـذا أن اليونـاني

لدولة مركز ممتـاز يكونوا مستبعدين بل كان لهم يف ا
من حيث الMوة والسلطة، وأمـا األسـباب التـي دعـتهم 
إىل الخروج عـن العث&نيـa فلـم تكـن لعرسـ أو لشـدة 
نزلت بهـم، وإ°ـا أيقـض اليرسـ والرخـاء اللـذان نعمـوا 
به& أحالم واسعة، و7 أعلنت الثورة الفرنسية مبادئ 
ــعب  ــايل تحــرك قلــب الش اتحــاد القــومي، وحريــة األه

، )٩(ا� من جديد ك& حركته عوامل النهضة األدبيـةاليون
لكنهم أيقنوا بأنهم ال يقدرون عىل طلب االستقالل، إال 
إذا كان أبناءهم متعلمون، فعمد أغنياءهم إىل إرسال 
أوالدهم إىل مدارس الدول األوروبية ليتحلوا بـالعلوم 
واملعارف، وليكونوا رؤسـاء األمـة ودعـاة حريتهـا يف 

م ألفوا عّدة جمعيات لنرش العلم بهـا بـa املستقبل، ث
ــات  ــكلوا جمعي ــة، وش ــروح الوطني ــث ال ــة وب ــراد األم أف

، وكــل )١٠(رسيــة، وجعلــوا مراكزهــا يف روســيا والنمســا
هذه األمور ساعدت عىل زرع دعوة (الهلينيـة) وتطـور 

البيزنطيـة  إحياءمراكز القومية اليونانية، وظهور فكرة 
د السـبيل يف النهايـة من جديد، وهو األمر الـذي مهـ

إىل ظهور أوىل حركات الثورة والعصيان التي انفجـرت 
  .)١١(م يف تلك اإلمارات١٨٢١عام 
  العامل التاريخي:-١/٣

أخذ اإلعجاب بالحضارة الهيلينية ينترشـ شـيئًا فشـيئًا 
يف كل أنحاء أوروبا مع ظهور حركة النهضـة، والحركـة 

كـل مـا هـو اإلنسانية التـي تركـز فيهـا االهـت&م عـىل 

ــة يف  قــديم، فكــان مثقفــو األرســتقراطية والربجوازي
أوروبـــا الـــذين تعلمـــوا عـــىل امتـــداد كافـــة املراحـــل 
التعلميـــــة اللغـــــة اإلغريقيـــــة، واألدب، والفلســـــفة، 

لدى اإلغريق القديم، وتحولوا كنتيجـة  )١٢(وامليثولوجيا
ـــدعوى  إلعجـــابهم بالهيلينيـــة إىل مـــدافعa عـــن ال

ــك أن ــة، وال ش ــب  اليوناني ــ وراء الرتحي ــبب الرئييس الس
ــا،  ــة يف كــل أوروب ــه الثــورة اليوناني العــام الــذي لقيت
وإثارتها ملشاعر فياضة يف النفوس هو ادعاء الرعايا 
اليونــانيa الــذين يتقاســمون البقعــة الجغرافيــة لتلــك 
الحضارة القد§ة بأنهم أصـحاب ذلـك الـرتاث الثقـايف، 

ـــ ـــاءوا إىل امل ـــذين ج ـــخاص ال ـــد أن األش ـــن ونج ورة م
 aبالهيلينيـة، وحـاربوا كمتطـوع aاملعجبـ aاألوروبي
ــد األتــراك كــانوا  ــد األتــراك ض ــب اليونــانيa ض إىل جان
يحملون ذلك الشعور باإلعجاب تجاه الحضـارة اليونانيـة 
القد§ة التي استقرت يف نفس كل واحد مـنهم منـذ 

 .)١٣(الصغر، وامتزجت بثقافته التي نشأ عليها
  :١٧٨٩ة الفرنسية أفكار الثور -١/٤

هزت الثورة الفرنسـية القوميـة اليونانيـة، وهـي ال 
تزال تجهل نفسها، ويف الحقيقة إن تدريب هذه األمة 
عىل الشعور بنفسها أµ من الخـارج، وأول جهـد بـذل 
لفهم الدولة اإلغريقية وتحقيـق هـذه األمـة كـان مـن 
 aتــاز الحركــة اليونانيــة بــالجمع بــf الخــارج أيًضــا، ولــذا
الــدفع الخـــارجي، والضـــغط الــداخيل، فكانـــت الثـــورة 
الفرنســية فرصــة ألول حركــة قوميــة يف اليونــان حيــث 
انترشت أفكارها بشـكل يصـعب تحديـده، وإمسـاكه، ألن 
انتشــارها كــان �ثابــة عــدوى، فكانــت أفكــار الثــورة 
الفرنســية تصــل إىل اليونــانيa بواســطة ثــالث عوامــل 

 :dوهي كاآل  
طريـق اإلمرباطوريـة النمسـاوية عن  العامل األول:

ألن مـــدنها الكـــربى كانـــت تحتـــوي عـــىل الكثـــ" مـــن 
اليونــانيa، حتــى أن الجاليــة اليونانيــة يف فيينــا كانــت 
بأعداد كب"ة وغنيـة، وتضـم الكثـ" مـن التجـار، ويضـاف 
إىل ذلك أن الحكومة النمساوية اعرتفـت يف نـوفمرب 

ع، و7 م بوجـود الجاليـة اليونانيـة كوجـود مرشــو ١٧٨٧
بعـد أن ألفـى فيهـا وسـيلة  اإلمرباطـوريقلق وجودها 

ــأث" والتــدخل يف شــؤون اإلمرباطوريــة العث&نيــة،  للت
ـــوبر  ـــهر أكت ـــود ١٧٩٦ويف الش ـــميًا بوج ـــرتف رس م اع

م ١٨٠٤الكنيسـة اليونانيـة يف فيينــا، وسـمح يف عــام 
بافتتاح مدرسة إغريقية رسـمية، وكـان اليونـانيون يف 

ل مــن أجــل تعلــيم اللغــة واألدب فيينــا §ــدونها باملــا
ــدد  ــاء ع ــزًا للق ــا مرك ــدت فيين ــالهم، فغ ــا� ألطف اليون
عظيم من املثقفa ورجال الفكر اليونـانيa، كـ& وجـد 
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فيها مراكز يونانية للنرش، وكانت عىل اتصـال �فكـري 
إمــارd األفــالق والبغــدان، وكــان وضــعهم القــانو� 

ت وروابـط كالنمساويa يتيح لهم سهولة إقامة عالقا
ـــل  ـــذا كـــانوا بفض عكـــس اإلمرباطوريـــة العث&نيـــة، ول
ـــتطيعون  ـــا يس ـــي يحملونه ـــاوية الت ـــوزات النمس الج
التجول يف سائر أنحاء اإلمرباطورية النمساوية و حتى 

  .)١٤(العث&نية بأمان واطمئنان
وقد أصبحت فينا أثناء الثورة الفرنسية نقطة توسع 

دة يونانيــة، لألفكــار الفرنســية ففيهــا أسســت أول جريــ
وأســـس أيًضـــا األخـــوان يوليـــوس ماركيـــديس وهـــ& 
يونانيان من مدينة ماكيدونيا جريدة إيفيم"يس، وقـد 

ــا يف  ــدد منه ــر أول ع ــمرب  ٣١ظه ــدر ١٧٩٠ديس م، وص
برسم §ثل بعث اليونان الذي يظهر يف أول مقال لـه 
يتوجه إىل صديقه القـارئ بالعبـارة التاليـة:" هـا هـي 

وعودة منذ زمن طويل كتبـت بلغـة الجريد املنتظرة امل
شعبية، تنمو كالنبات الصغ"ة شيئًا فشيئًا، وأخ"ًا نحمل 
·ارها املفيدة"، وكانت اإليفيم"يس تصدر مرتa يف 
األسبوع بأربع أو ·ا� صحائف مـن الحجـم الكبـ"، ثـم 

صحيفة، ويف عام  ٢٠إىل  ١٦بالصحائف املتوسطة من 
الحـوادث املعـارصة م سميت بــ" مجموعـة أهـم ١٧٩٣

وأصدقها يف العـا7 أجمـع، تلقفـت بـدون ملـل عـىل 
منــوال النحلــة" وتقــول أنهــا " ال تقبــل بــأن تكــون أمتنــا 
املجيــدة وحــدها األمــة التــي أضــاءت العــا7 بعقلهــا 

  .)١٥(وعلومها مجردة من الصحافة"
ــــبعض  ــــدة ب ــــطدم الجري ــــي أن تص ــــن الطبيع وم

ت الرتكية، ولذا الصعوبات كالرقابة النمساوية، والسلطا
ــر  f ــي ــداءها الت ــذب أع ــ"يس أن ته ــطرت اإليفيم اض
باإلمرباطوريـــة العث&نيـــة وال تتعـــرض ألي خـــرب يخـــص 
اإلمرباطورية العث&نية ، ومن جهة أخرى كان محرروها 
ـــاوية  ـــة النمس ـــل الرقاب ـــن قب ـــراقبa م ـــارهم م باعتب
مضطرين لالمتناع عن كل ترصـيح يتنـاول الحريـة، ولـذلك 

مون بدعايتهم بشكل دراسـات تاريخيـة تـذكر كانوا يقو 
دا�ا بالحوادث الهامـة يف التـاريخ اإلغريقـي و§جـد 
الجدود ويُعلِمون قراءهم بالحوادث الثـورة الفرنسـية 
مكتفa بتسجيلها، فهم يعرضـون الحـوادث العظمـى 
للثورة كاإلعدام  يف عهد اإلرهـاب ومغـامرات الجنـود 

يف الجمهوريـة،  الفرنسيa، ويلقنون قـراءهم درسـا
وذلك بنرش وتحليل مناقشات املجـالس الفرنسـية يف 

، وتحليل القرارات أو الدسات" الفرنسـية، اإلنسانحقوق 
وهكذا وجـدت رابـط أو صـلة بـa اليونـا� يف النمسـا 
واليونا� يف الخارج، فقد كانت هذه الجريدة وسـيلة 
تربيــة ونضــال بشــكل حــذر عــىل قــدر اإلمكــان ودعايــة 

وقد نبهت تقارير السـلطات الضـابطة إىل هـذه  ناجعة،
الدعاية وأظهرت الروح الثورية وأفكار الفرنسـية التـي 

  .)١٦(كانت تنترش بواسطة هذه الجريدة
وقــد كانــت أيًضــا األفكــار الفرنســية  العامـل الثــا�:

تصل إىل اليونانيa مبارشة عن طريـق أصـحاب السـفن 
ــ ــانوا §ون ــذين ك ــانيa ال ــa اليون ــوانئ واملالح ون امل

الفرنسية، أو املوانئ املحتلة مـن قبـل فرنسـا، عنـدما 
ــاطيل  ــدها  اإلنجليزيــةتحرصــوها األس ــاوية وبع والنمس

الروسية، حتى أن بعض هؤالء املالحيa اشرتكوا فـي& 
بعد يف الحركة الثورية اليونانية مثـل ميـاؤليس، فقـد 
كان هؤالء املالحون يرتددون عىل املوانئ الفرنسـية 

قون أفكـار الحريـة، وعنـدما يعـودون إىل بالدهـم ويتل
يحدثون �ا رأوا وشاهدوا وسمعوا، فكانوا بذلك دعاة 
للثورة، وك& قال أحد اليونانيa:" إنهم يبيعون الحنطة 
ـــــة  ـــــاهيم الحري ـــــل مف ـــــذون باملقاب ـــــو ويأخ والحل

، ونجحــت دعــايتهم يف اليونــان ال ســي& )١٧(ومبادئهــا"
لفكريــة، والجهــد العــام أنهــا كانــت مطابقــة للنهضــة ا

نــذاك، وكــان بعــض هــؤالء املالحــa آ إلحــداث املــدارس 
ــب  ــاة إىل جان ــربين، ودع ــيا ومخ ــالء سياس ــار عم والتج

  .)١٨(م١٧٩٢فرنسا عام 
انتقلت أفكار الثورة الفرنسية كـذلك  العامل الثالث:

، فقد تأسست املحافل )١٩(بواسطة املحافل املاسونية
ـــة يف أود ـــونية اليوناني ـــااملاس ـــت)٢٠(يس  )٢١(و بوخارس

 aاليونـاني Mوبـاريس وبعـض مـدن أملانيـا، وانتسـب أكـ
املقيمــa إىل هــذه املحافــل، وكانــت موجــودة أيًضــا 
يف األرايض العث&نية يف إقليم تساليا، حيث سمحت 
ـــي& أن رس  ـــة الس ـــوميa والدعاي ـــم الق ـــانيa بل لليون

ك يشار  نْ املاسونية صالح لهذه الدعية، واملالحظ أن مَ 
م كانوا ماسونيa، وما يدل عىل قوة ١٨٢١يف جمعية 

الدعايــة قلــق بطريركيــة القســطنطينية، فقــد كانــت 
البطريركية موالية للنفوذ الرويس، وألن حكومة هـذه 
األخ"ة أرثوذكسية، ولها عالقة مع الفنـاريa األغنيـاء، 
فانتابها القلق من °و األفكار الفرنسية التـي تنرشـها 

سونية، واألفكار الد§قراطية التي تشكل املحافل املا
ــــار  ــــاء والتج ــــa األغني ــــؤالء املالكي ــــىل ه ــــر ع خط

aالفناري a٢٢(واألرستقراطي(.  
وعــىل هــذا النحــو تــأثرت بعــض املنــاطق اليونانيــة 
باألفكار الثورة الفرنسية، وتأسست فيهـا مراكـز تعمـل 
ــان  ــالل الغلي ــن خ ــأث" م ــذا الت ــر ه ــىل نرشــها، ويظه ع

م ١٧٩٦ي شـــاهدته اليونـــان يف عـــامي الشـــديد التـــ
م، وكان شعبها ال ينتظـر سـوى اإلشـارة ليقـوم ١٧٩٧و

  بالثورة، ويطالب باالستقالل.



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المسألة اليونانية وانعكاساتها عىل العالقات الدولية يف البحر المتوسط

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –واألربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٥٢

  الثورة الرصبية:-١/٥
ــن  ــة م ــة لجمل ــة العث&ني ــد الدول ــبيون ض ــار الرص ث

  األسباب وهي ك& ييل:
. فكرة القومية التي نرشتها الثورة الفرنسـية يف ١

نتقـــال رشارتهـــا إىل األقـــوام كافـــة أنحـــاء أوروبـــا، وا
 املسيحية التابعة للدولة العث&نية.

٢.  aمعاملـــة االنكشـــارية بوجـــه خـــاص للمســـيح
 البلقان.

٣aالرصبي a٢٣(. سحب األرايض من القروي(. 
.  كان أعيان بعض رعايا الدولة مـن النصـارى الـذين ٤

ــد  ــي& بع ــيان ف ــة العص ــادي يف حرك ــدور قي ــاموا ب ق
سـلطات، واإلدارة املركزيـة التـي يشتكون دا�ًـا مـن ال

وفرت لهم كل االمتيازات االقتصادية واإلدارية، وتتمثـل 
هــذه الشــكاوي يف انتــزاع األرايض مــن بــa أيــديهم، 
ورفـع الرضــائب التـي كانــت تحصـل مــنهم إىل معــدالت 

 . )٢٤(عظيمة أو رفع ضغوط الجند عنهم
. وملـــا بلـــغ رؤســـاء ثـــورة الرصـــب خـــرب معاهـــدة ٥

قاضية بإرجاعهم إىل سلطة الدولة العلية بوخارست ال
املطلقـــة، اّشـــتد غـــيظهم، و7 يقبلـــوا الرجـــوع إىل 
حالتهم األصلية، وثاروا من أجل الدفاع عن اسـتقاللهم، 
فَســ"ت إلــيهم الدولــة جيوشــا، وبهــا أخضــعتهم إىل 

ــرًا ــلطانها قه ــأديبهم)٢٥(س ــىل ت ــت ع ــاد )٢٦(، وعمل ، وع
كـ& كـانوا قبـل املوظفون العث&نيـون إىل مراكـزهم 

ــا،  ــاجروا إىل النمس ــورة فقــد ه ــا زعــ&ء الث الثــورة، أم
ــا  واملجــر منظــرين أول فرصــة إلهاجــة األمــة ثانيــة طلبً
لالســتقالل، لكــن هــؤالء الــزع&ء الثــورين بقــي مــنهم 
شــخص يف بــالده يــدعى مليــوش اوبرينــوفتش حيــث 
أظهر والءه للدولة حتى عينته شيخا للبلدة يف إحدى 

رش أفكـار الثـورة يف أوسـاط األهـايل، القرى، وظل ين
ويبث فيهم روح الحرية حتى إذا أنس منهم االستعداد 
للقيام كرجل واحد، فانتهز برينوفتش فرصة عيد الزحف 

م الذي يحتفل به املسيحيون يف يـوم ١٨١٥يف سنة 
، حيـث كـان جميـع أهـايل )٢٧(األحد السباق لعيـد الفصـح

م لواء العصـيان، قريته املجاورة مجتمعa، ونرش بينه
ودعاهم إىل الثورة فلبوه برسعة، وانضم إليـه جميـع 
ـــد  ـــانهم، وامت ـــاجرون إىل أوط ـــاد امله ـــايل، وع األه

  .)٢٨(العصيان إىل جميع أنحاء بالد الرصب
ـــرب  ـــام ح ـــكٍل ع ـــبية بش ـــة الرص ـــذت االنتفاض فاتخ

، فانشغلت بها الدولة، و7 تلبث أن اشتدت )٢٩(العصابات
رية التي أمـّدتها بهـا روسـيا بفضل املساعدات العسك

)، غـ" أن ١٨١٢ -١٨٠٦أثناء حربهـا مـع الدولـة العث&نيـة (
معارضــة النمســا إلقامــة دولــة رصبيــة عــىل حــدودها، 

ودخــول روســيا يف حــرب مــع فرنســا قــد مــنح الفرصــة 
للدولة العث&نية أن fتنع عن تطبيق املادة املتعلقة 

نتفاضـة بالرصب يف معاهدة بوخارست، وكـبح جـ&ح اال 
م، و7 تلبـث هـذه األخـ"ة أن ١٨١٣الرصبية يف أكتـوبر 

اشتعلت من جديـد عقـب انتخـاب مليـوش اوبرينـوفتش 
م، وملـــا ١٨١٥أمـــ"ا لألمـــراء (بـــاش كنـــز) يف جويليـــة 

تعرضـــت فرنســـا لهز§ـــة فادحـــة يف حملتهـــا عـــىل 
الروس، و7 يعد نابليون §ثل خطرًا عىل أوروبا، وأتـاح 

ــ ــة االه ــيا فرص ــك لروس ــذه ذل ــاد يف ه ــكل ج ت&م بش
املسألة، أما الدولة العث&نية التي تجنبت التـدخل يف 
أمــر كهــذا، بــل وخافــت مــن أن تصــبح تلــك املســألة 
ــــن  ــــذلك ع ــــدت ك ــــات، وابتع ــــوًعا يف املفاوض موض

  .)٣٠(املشاركة يف مؤfر فيينا لهذا السبب
رأت الدولة العلية من املناسـب االعـرتاف �يلـوش 

وقبلت أن fـنح الرصـب حـق اإلمـارة اوبرينوفتش أم"ًا، 
م، فوافق اوبرينوفتش ذلـك ١٨١٦ذات حكم ذاd سنة 

برشط أن ال تتـدخل الدولـة يف شـؤونهم الداخليـة، وال 
ــع  ــبالد وتوزي ــت إلدارة ال ــل عين ـائب، ب ــيل الرضـ يف تحص
الرضائب وتحصيلها مجلس مؤلف من اثنى عرش عضـوا، 

بون رئيًسا ينتخبهم األهايل من أعيان األمة، وهم ينتخ
لهم من بينهم يكون كحاكم عمومي، وتكتفي الدولة 
باملراقبة واحتالل الحصون والقالع، فقبل الباب العـايل 
هذا الرشط، وعa مرعشيل باشا واليًا للرصب، وأعطيت 
 aإليه تعلي&ت شديدة تقيضـ عليـه �عاملـة الرصـبي
بـــالرفق واللـــg a يحـــافظوا عـــىل والء الدولـــة، وال 

 قطع ما بقـي لهـم مـن روابـط وكـان ذلـك يسعوا يف
م، ثــم عــa مليــوش برونــوفتش رئيًســا ١٨١٧يف ســنة 

ملجلـــس الرصـــب، وهـــو �ثابـــة مجلـــس النـــواب اآلن، 
وأطلقوا عليه اسم سـوبرانيا، وصـارت الرصـب مسـتقلة 
تقريبًا، واستبد برونوفتش كملـك مطلـق التّرصـف، و7 

 أكـرب)٣١(يكن له منافس يف السـلطة سـوى قـره جـورج
زع&ء الثورة، فأّرص عىل قتله، وتربص له حتـى إذ حرضـ 
جورج متخفيًا إىل رصبيـا قاصـًدا بـالد اليونـان بنـاًء عـىل 
طلب زع&ئها، فأرسل إليه اوبرينـوفتش مـن قتلـه، ثـم 
ــه،  ــن والئ ــىل حس ــة ع ــتانة عالم ــه إىل األس ــل رأس أرس
واخالصه للدولة العلية صاحبة السـيادة االسـمية عـىل 

 بالده.
  إعدام جريجوريوس:لقساوسة اليونانيa و ا-١/٦

بعد حصول روسيا �وجب معاهـدة كينـارجي عـىل 
حق ح&يتها للمواطنa األرثوذكسية من رعايـا الدولـة 
العث&نيـــة أصـــبح اليونـــانيa يحلمـــون بإقامـــة دولـــة 

يف  )٣٢(مســـتقلة، فشـــكلت جمعيـــة هاريتارياالرســـية
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يركيـة م لتحقيق هذا الهدف، أمـا بطر١٨١٤أوديسا عام 
ــا  ــاتح وأعطه ــد الف ــلطان محم ــا الس ــي أحياه ــÁ" الت "ف
 Áالحرية وكل حقوقها، فقد كان بطريقهـا وأرشاف فيـ

ــة ــذه الجمعي ــاعدون ه ــروم يس ــن ال ــم )٣٣(م ــن أه ، وم
  :)٣٤(أع&ل هذه األخ"ة ما ييل

إنشاء جمعيات رسية يف كل أنحاء الدولة العث&نية،  •
فـوذًا يف والقيام بتسجيل أغنياء الروم، وأكـMهم ن

هذه الجمعية مـن أجـل ضـ&ن املسـاعدات املاديـة 
 واملعنوية.

تأسيس رشكات تجارية لتأمa مصدر مايل للجمعيـة  •
 الرسية.

استفادة من الشـباب اليونـا� الـذين يدرسـون يف  •
 أوروبا.

  العمل عىل تأمa مساعدة من الدول الكربى. •
  

وامتــدت شــبكات الجمعيــة الرســية إىل بــالد مــورة 
وعملـت املكائـد عـىل الـتخلص مـن العوائـق  وخارجها،

م، فأصبح الكث" مـن ١٨٢١الداخلية، وأعلنت fردها عام 
القساوســـة ورجـــال الـــدين أعضـــاء أصـــلa يف هـــذه 
 ،aالجمعيـة التـي أسسـت مــن أجـل مناهضـة العث&نيــ
ـــعب  ـــىل الش ـــوذهم ع ـــتخدام نف ـــؤالء باس ـــام ه فق

، وكان جريجوريوس بطريـق )٣٥(وتحريضهم عىل الثورة
اتراس الذي أشعل فتيل الثورة اليونانية مرتبطًا بهذه ب

  .)٣٦(البطريركية
ـــوار  ـــام الث ـــدما ق ـــة عن ـــة العث&ني ـــت الدول فوجئ
اليونـــانيون بالســـيطرة عـــىل جميـــع أنحـــاء مـــورا يف 

ــوفمرب  ــÁ ١٨١٢ن ــق ف ــت لبطري ــد أعط ــت ق ــا كان م ألنه
باعتبــاره رئــيس البطريركيــة العامليــة جميــع االمتيــازات 

ية األرثوذكس من جور وظلم الكاثوليك ك& قامت بح&
وتعسفهم بل حتى محاولة إفنائهم، وقـد ثبـت وجـود 
عالقات رسية وقوية بa البطـرق جريجوريـوس  الـذي 
جــيء بــه بطريًقــا للمــرة الثالثــة وبــa هــذه الجمعيــة 
الرسية، وكذلك بينه وبـa املسـؤولa الـروس، ودليـل 

روســيا ذلــك رســالته التــي بعثهــا إىل ألكســندر قيرصــ 
"ليس من املمكن تحطيم األتراك مـن  والتي جاء فيها:

الناحيــة املاديــة، ألن األتــراك قــوم صــبورون، ولــديهم 
قابلية مقاومة كبـ"ة ومغـرورون ولهـم عـزة وكرامـة 
نفــس، وهــذه الصــفات تنبــع مــن تعلقهــم بــدينهم 
ورضائهم بالقـدر ومـن القـوة تقاليـدهم ومـن شـعور 

الً تحطـيم وإزالـة شـعور الطاعة لرؤسائهم، لذا يجب أو 
ــعاف  ــة وإض ــم املعنوي ــع روابطه ــذا، وقط ــة ه الطاع
ــعف  ــز وتض ــذي تهت ــوم ال ــة، ويف الي ــانتهم الديني مت

معنوياتهم هـذه عندئـذ §كـن عـزلهم عـن قـدراتهم 
األصلية التي تقودهم نحو االنتصارات، ك& §كن آنذاك 
ـــالقوى املاديـــة، وإن االنتصـــارات عـــىل  هـــز§تهم ب

يـة يف سـاحات الحـرب ال تكفـي للقضـاء الدولة العث&ن
عىل الدولة العث&نيـة، مـا يجـب فعلـه هـو إنجـاز هـذا 

، وقــد )٣٧(التخريــب وإfامــه دون أن يحــس بــه األتــراك"
علق الجـÁال إغنـاتييف السـف" الـرويس لـدى الدولـة 
العث&نيـة يف عهـد الســلطان عبـد العزيــز عـىل هــذه 

هــذه الرســالة يف قولــه:" لقــد شــاهدت صــدق تحليــل 
الرســـالة، وصـــدق تشخيصـــها عنـــدما كنـــت أمـــارس 

  .)٣٨(وظيفتي"

وحين& ثبتت خيانة جريجوريوس استدعي إىل الباب 
 العايل من قبل الصدر األعظم حيث تـم اسـتجوابه أوالً،

 ،)٣٩(م١٨٢١أفريـــل  ٢٣واتهـــم بالخيانـــة العظمـــى يف 
وعلقت الفتة الخيانـة عـىل رقبتـه، وشـنق أمـام البـاب 

ـــط للبطريرك ـــىل الوس ـــا ع ـــي معلّق ـــد أن بق ـــة، وبع ي
املشنقة ثالثة أيام قام اليهود برمي جثته يف البحـر، 
لكن بعض املؤرخa يرون بأنـه مـع كـون هـذا البطريـق 
يســتحق أكــM مــن هــذا العقــاب، إال أن شــنقه يف ذلــك 
الوقت الحـرج قـد عـاد بالسـلب عـىل الدولـة العث&نيـة 

ضد الدولـة وأفاد روسيا، ألن جميع األرثوذوكس انحازوا 
العث&نية بسب ح&يتهم الدينية، وهناك من يرى بأنه 
ــورة  ــا انترشــت الث ــه مل ــة دون إعدام ــت الحيلول f ــو ل
اليونانية ذلـك االنتشـار الكبـ"ة، وقـد وعـد الـروم بأنـه 
ما7 يتم شنق رجل دولة ترg فلـن يفـتح هـذا البـاب، 
وال يزالون مستمرين عىل ابقاء هذا الباب مغلًقا، ومنذ 

ك التاريخ أصبحت هذه البطريركية وكرًا لوضع الخطـط ذل
  .)٤٠(ضد الشعب الرتg املسلم

  أحداث الثورة اليونانيةثانيًا: 
مرت الثـورة اليونانيـة بـثالث مراحـل أساسـية وهـي 

 :dكاآل  
ــة األوىل:  ــورة املرحل ـارة األوىل للث ــت الرشـ انطلق

وقد شجع قيرص روسـيا عـىل القيـام ، يف بالد البغدان
من خالل مساندته، وكان غرض الثوار من ذلك تحرير بها 

اليونــان مــن الســيطرة العث&نيــة، لكــم موقــف روســيا 
لربتوكـول تروبـاو  اإلسـكندررسعان ما تغ" إذ أن توقيـع 

م مـع مرتنـيخ حامـل لـواء املحافظـة ١٨٢٠يف نوفمرب 
عىل األرس املالكة القد§ة ضد أي انتفاضة، كان بعني 

ل حركــات التحــرر يف الــدول بهــا مناهضــة كاملــة لكــ
ـــة  ـــة بزعام ـــة اليوناني ـــة للحرك ـــتعمرة، كمناهض املس
ابســالنتي، ومــن ثــم كــان عــىل القيرصــ أالّ يتعامــل مــع 
الثوار، وإن أراد ذلك فيكن ًرسا بعيـًدا عـن أعـa مرتنـيخ 
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ـعية، وكـان موقـف روسـيا  املدافع عن الحكومات الرش
ظهـر  املتغ" من بa العوامل التي أعاقـت الثـوار، ثـم

سبب أخر ساعد عىل فشل الحركة الناشـئة حيـث قامـت 
الثـور يف الواليــات الدانوبيــة وبعيـًدا عــن أرض املــورة 
 aالوالشـ a(اليونان)، وكـان مـالك أراضـيها مـن الفالحـ
وهم طبقة محكومة من قبل اليونـانيa، فكـان هـؤالء 

aمن العث&ني Mأك a٤١(الفالحون يكرهون اليوناني(.  
ثالــث كــان جنســيًا إذ أن ســكان األفــالق والســبب ال

والبغدان ذو أصول الرومانيـة، وبالتـايل هـم يختلفـون 
جنسيًا عن اليونانيa سكان املـورة، وكـان هنـاك سـبب 
آخــر أدى إىل فشــل املحاولــة األوىل حيــث كــان عــىل 
ابسالنتي التحرك برسعة صوب بوخارست واحتاللها قبل 

طاردته، لكنه تلكأ أن يتقدم الزحف الرتg ملقاومته وم
وتباطأ، وأضاع الوقت يف إحدى الواليات أثناء احتفـاالت 
ملكيــة فيهــا أضــاعت مــن حولــه األنصــار، ثــم أنــه شــجع 
املجازر الدينية بa املسلمa واملسيحيa التـي ضـاع 
ـاف  ضحيتها األلوف من املسـلمa، مـ& أدى إىل انرص

رصــ الج&هــ" مــن حولــه أيًضــا، وبــدالً مــن أن يصــدر القي
الرويس أمرًا برتك السالح عـىل الفـور يف تلـك الفـرتة 
التي كان فيها مركزه ضـعيًفا، رفـض ابسـالنتي اإلذعـان 
إىل مطلب القيرص الرويس ألنـه كـان يعتقـد أن روسـيا 
تؤيد السالم يف أوروبا، وال قبل لها بالحرب مع الدولـة 
العث&نيــة، ويف الوقــت نفســه انقضــت القــوات هــذه 

لثوار اليونانيa املنقسـمa يف معركـة األخ"ة عىل ا
ــان يف  ــا ش ــه  ١٩وراج ــوار يف ١٨٢١يوني ــزم الث م، وانه

ـــلفانيا إىل  ـــدود ترنس ـــتي إىل ح ـــر ابالنس ـــالق وف األف
  .)٤٢(النمسا

وبعد هز§ة األفالق استطاع األتـراك إخـ&د الثـورة 
يف البغدان بسهولة، خاصـة وأن روسـيا 7 ترسـل أيـة 

ــزل  ــم ع ــوار، وت ــاعدات للث ــارص مس ــدان املن ــاكم البغ ح
البسالنتي، وزحف الثـوار إىل بـاس، وهنـاك زحفـوا إىل 
ستاليني وعسكروا هناك وحاولوا الدفاع عن أنفسهم، 
ولكنهم منوا بالهز§ة الكاملة، وبذلك أخمـدت الثـورة 
يف الش&ل اليونا�، وقتلت فكرة إحياء اإلمرباطورية 

، وألقاه يف إىل األبد، أما ابسالنتي فقد اعتقله مرتنيخ
السجن ملدة سبع سـنوات حتـى لقـي حتفـه يف عـام 

، لكــن مــانرتان فيــذكر كــالم غــ" )٤٣(م يف فيينــا١٨٢٧
م، األمر الـذي ١٨٢٢جانفي  ٢٤ذلك:"...وجرى قتله يف 

  .)٤٤(يضع حًدا ملحاولة االنفصال..."
استطاعت الجمعية الرسية سابقة  املرحلة الثانية:

ح العديد من الفـروع يف الذكر خالل مدة قص"ة أن تفت
ــق  ــتقطاب البطري ــت يف اس ــة، ونجح األرايض العث&ني

اليونا�، وأمراء األفالق، والبغدان، والعائالت اليونانيـة 
الMية من سـكان الفنـار ليصـبحوا أعضـاًء فيهـا، وبلغـت 

التي قام بهـا اليونـانيون نقطـة االنفجـار  االستعدادات
عيل باشـا امعندما وقع فراغ يف السـلطة نتيجـة إلعـد

مع أبنائـه، وهـو الـذي كـان §سـك بزمـام األمـور يف 
يانيه بوجه خاص، و7 يسمح لليونانيa بااللتفات §ينًـا 
أو يساًرا، وقد أشعل قيرص روسيا أوىل رشارات الثـورة 

ــــري  ــــاور يف فيف ــــالق ي ــــان يف ١٨٢١يف األف م، وك
الحسبان أن الدولة العث&نية طبًقا ملعاهدة بوخارست 

ع أن تتدخل عسكريًا دون إذن روسيا يف إخـ&د ال تستط
تلك الثورة املقررة إشعالها يف األفالق والبغدان ك& 
كان من املتوقع أن يشارك البلغار والرصب هم األخرون 
يف الثـــورة إىل جانـــب الرومـــان، ويف تلـــك األثنـــاء 
اشتعلت جبهة أخرى لثـورة ثانيـة يف املـورة تزعمهـا 

، و7 )٤٥(م١٨٢١ مــارس ألكســندر يــدعي د§رتيــون يف
تستطع الثورة يف اململكتa ــ األفالق والبغـدان ـــ أن 
تنترش بa طبقات الشعب ألن الشعب اليونـا� 7 يكـن 
يرغب يف إيـراق دمائـه يف سـبيل الـدعوة اإلغريقيـة 
ك& 7 يكن هناك ما يدعو أبًدا لتفضيل الحكم اليونا� 

ــ ــت ال ــذا يف الوق ــة ه ــيادة العث&ني ــىل الس ذي 7 ع
تتحقق فيه ثورة البلغار والرصب وانهـزم ألكسـندر هـو 
وقواته بعد مدة قصـ"ة كـ& 7 يصـل العـون املنتظـر 
مــن القيرصــ بايفــار ومــن األمــ" مرتنــيخ فقــد كــان هــذا 
 aـعي األخ" يؤكد عىل رضورة تأييد ودعم الحكـام الرش
ــندر  ــىل ألكس ــالقبض ع ــأمر ب ــورات، ف ــك الث يف مثــل تل

ة التي اشتعلت يف املورة فقد كانت وسجنه، أما الثور 
تعتمد عىل قاعدة شعبية عريضة ولهذا انترشت خـالل 

م أن عمت ١٨٢١فرتة وجيزة و7 تلبث يف نهاية أفريل 
يف وسط اليونان وجنوبها، ويف تلك الظـروف تعـرض 
األهــايل املســلمa الــذين يعيشــون منــذ عــّدة قــرون 

هم فوق تلك األرض ملجازر وحشية واسعة واستهدفت
عمليات القتـل الج&عـي ونهـب أمـوالهم وأراضـيهم، 

، حيـث إسـتنبولوأثارت ثـورة اليونـان غضـبًا شـديًدا يف 
فقـد عـىل إثرهــا أمـراء الفنـار اليونــانيون كـل مـا كــانوا 
يحظون به من تقدير وسلطة، إذ كانوا حتى ذلك الوقت 
يتمتعون باحرتام كب" وعاشوا حيـاة الرخـاء والرفاهيـة 

  .)٤٦(هامة يف الدولة وشغلوا مناصب
  م:١٨٢٣مؤfر بطرسربج 

انعقد املؤfر كنتيجة للثـورة اليونانيـة ضـد الحكـم 
العث&� من أجل االستقالل، وقد نظر مرتنيخ إىل هذه 
الثورة عىل أنّها تهديد للحكم امللÄ، بغض النظر عن 
عـىل أن امللــك القـائم عــىل هــذا الحكـم هــو ســلطان 
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يقــوم بعمــل مــن شــأنه  مســلم، وكــان مرتنــيخ يــرى أن
تأييد موقف السلطان العـث&� g يحـول دون تـدخل 
روســيا األرثوذكســية ضــد الدولــة العث&نيــة املســلمة 
لصالح اليونان األرثوذكسية، وعىل أيّة حال فإن انشغال 
االوتوقراطيات األوروبية الكربى باملسـألتa اإليطاليـة 

انيــة واإلســبانية قــد حــال دون مناقشــة املســألة اليون
م دعـا ١٨٢٣وبحلـول عـام  )٤٧(خالل مؤfر ليباخ وف"ونا

ــان  ــؤfر يف س ــربى إىل م ــوى الك ــيا الق ــ روس قيرص
ملناقشة املسألة اليونانيـة وحسـْم النـزاع  )٤٨(بطرسربج

عىل أساس تقسيم اليونان إىل ثـالث واليـات fـنح كـل 
منها الحكم الذاd تحت سيادة السلطان، ولكن النمسا 

ــ ــذا التقس ــيا عــىل رأت ه ــوذ روس ــاالً لبســط نف يم مج
اإلمارات الجديـدة، أمـا بريطانيـا فقـد خشـيت أن يـؤدي 
املؤfر إىل تطبيق املبادئ التي وضعت يف مـؤfر 
تروبــاو، وملــا كانــت تركيــا واليونــان قــد أعلنتــا أنهــ& ال 

ــدان بقــرارات الــدول ، وتضــاربت وجهــات النظــر )٤٩(تتقي
عضـاء يف هـذا بـa األ  اتفـاقفانفض املؤfر من غـ" 

  الصدد.
فقد ، األوروÅوعىل إثر هذا تحطمت فكرة التظافر 

راح القيرص انطالقًا مـن مصـالح روسـيا الذاتيـة يتفـاهم 
وفرنسا عىل أساس استقالل اليونان،  إنجلرتامع كل من 

يف حa وقفت كل من النمسا وبروسيا موقًفـا مناوئًـا 
ــاء  ــن الحلف ــة م ــق ثالث ــذا اتف ــرويس، وهك ــف ال للموق

لقدامى عىل التدخل لحساب شعب متمرد عىل صاحب ا
حق رشعي، وهم إذ نارصوه فإ°ا أيدوا مبدأ حق تقرير 
املص"، خـارجa بـذلك عـن مبـدأ الحلـف األول، فقيضـ 

  .)٥٠(عىل مص" الحلف إىل األبد
 ونستنتج أن دول الحالف 7 تسـتطيع املثـابرة عـىل
سياسة التحـالف بعـد أن تخلصـت مـن الخطـر املشـرتك، 
ــل يف  ــا بالعم ــرتد حريته ــا تس ــة منه ــل دول ــت ك فراح
امليدان الدويل وفق ما تقتاضـيه مصـالحها حتـى وإن 
تعارضــت هــذه املصــالح مــع مصــالح غ"هــا مــن الــدول 
الحليفة، فقام التضـافر األوروÅ عـىل أسـاس تـدعيم 

ـعية، ومقاومـة مبـد أ حـق الشـعوب مبدأ الحقوق الرش
يف تقرير مص"ها، ثم مـا لبـث املتحـالفون أن تفرقـوا 
عندما زال الخطر املشرتك، الكل يسـعى وراء مصـالحه 
ــب&  ــًدا الحــق الرشــعي أو حــق تقريــر املصــ" حس مؤي
تقتاضـــيه مصـــلحته، وعـــىل هـــذا األســـاس نســـتنتج أن 
العالقات الدولية يف املـايض أو الحـارض أو حتـى يف 

ها سوى قـانون واحـد وهـو قـانون املستقبل ال يحكم
  املصلحة.

ــــا أ7  ــــا� م ــــود الث ــــلطان محم ــــا رأى الس ومل
باملســلمa وبجيوشــه يف هــذه الحــروب املســتمرة، 
واملناوشــات الغــ" منقطعــة، وثبــات اليونــانيa أمــام 
الجيوش العث&نية، واعتصامهم بالجبال، وعـدم قـدرة 
الجنـود عــىل اللحــاق بهـم يف الجبــال الــوعرة، فأحــال 
مهمــة محــاربتهم إىل محمــد عــيل باشــا وايل مرصــ، 
نظرًا ملـا أبـداه هـو وولـده إبـراهيم باشـا يف محاربـة 

، ومـن جهـة أخـرى كـان §تلـك )٥١(الوهـابيa مـن جهـة
Åعـىل الطـراز األورو aوقـد )٥٢(جيًشا وأسطوالً حديث ،

استجاب محمد عيل لهذا الطلب، وذلك برشط االعـرتاف 
ــا عــىل  مدينــة  ا ، فأصــدر )٥٤(واملــورة )٥٣(لكريــتبــه واليً

عيل باشا أوامره باسـتعداد سـبعة ألـف جنـدي كلهـم 
مرصيون من املشاة وعـدد مـن الفرسـان واملدفعيـة، 
وعa بكر أوالده ابراهيم باشا، وأرفقـه بسـلي&ن بيـك، 

 ١٦فانطلقــت هــذه اإلرســالية مــن ثغــر االســكندرية يف 
ىل م، فسارت السفن باسـم اللـه مجرهـا إ١٨٢٤جويلية 

جزيــرة رودس لالجــت&ع باألســطول العــث&�، ثــم تــرك 
ابراهيم باشا فيها سلي&ن بيك الفرنساوية مع حامية 
كافية لقمع الثائرين فيها، و7 يلبـث ابـراهيم باشـا أن 
أمد مدينـة كـورن التـي يحارصونهـا اليونـانيa بالرجـال 

م، ثــــم فــــتح مدينــــة ١٨٢٥مــــارس  ٢٣والــــذخائر يف 
ـا  الشه"ة )٥٥(نافرين بعـد حصـار شـديد، ودخلهـا منتًرص

ــاي  ١٦يف  ــة ١٨٢٥م ــتح مدين ــ"ة ف ــّدة قص ــد م م، وبع
، ثـم )٥٧(ماي احتل مدينة تريبولتسـا ٢٣، ويف )٥٦(كالماتا

ــة  ــاًرصا يف مدين ــان مح ــذي ك ــا ال ــيد باش ــتدعاه رش اس
ملســاعدته عــىل فتحهــا، وكانــت قــد  )٥٨(ميســولونجي

 أعيتــه يف ذلــك الحيــل لوقوعهــا عــىل البحــر ووصــول
، فقـام إبـراهيم باشـا  املدد إليها تباًعـا مـن جهـة الـربَّ

ــه ــا دعوت ــا )٥٩(ملبيً ــا أساًس ــا، وجعله ــتوىل عليه ، فاس
ـــة ـــه الحربي ـــل  ١٣يف  )٦٠(لحركات  ٠٥، ويف )٦١(م١٨٢٦أفري

جوان فتح العث&نيـون مدينـة أثينـا وقلعتهـا الشـه"ة 
أكروبول رغم الدفاع اليونا� املستميت بقيادة القائد 

باشـا  إبراهيم، وتم تعa )٦٢(اإلنجليزي  كورشانالبحري 
واليًا عىل مدينة الكريت، لكن الثـورة اليونانيـة 7 تنتـه 
عند هذه النقطة، وهذا ما تؤكده الرسالة التـي بعثهـا 
عيل خوجة زادة وكيل الجزائر يف خانيـة بجزيـرة كريـت 

  .)٦٣(م١٨٢٧جانفي  ٣٠إىل حسa باشا يف 
باشا لفتح ما  إبراهيميستعد : بين& املرحلة الثالثة

تبقى من بالد اليونان يف أيدي الثائرين، إذ تدخلت 
aاملسيح aيف  الدول األوروبية بحجة ح&ية اليوناني

الظاهر، ولفتح املسألة الرشقية وتقسيم أرايض 
الدولة العث&نية بينهم، ومن مظاهر هذا التدخل لّْوم 
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ح&ية من روسيا أكM من مرة مساعدتها الثائرين و 
يلتجئ منهم إىل بالدها، لكنها 7 تصغي لهذا اللوم 
بل استمرت يف مساعدة اليونانيa وهي احتالل 
األستانة وجعلها مركزًا للديانة األرثوذكسية، مثل مدينة 
روما التي تعترب كمركز للكاثوليكية، ك& اهتم نقوال 

ألول متبع  اإلسكندر�سألة اليونان بعد وفاة  )٦٤(األول
 إنجلرتايف ذلك خطة سلفه السياسية، وباتحاده مع 

التي كان قصدها منع الحرب بa الدولتa اضطر الباب 
 العايل إىل تصديق عىل معاهدة آق كرمان

Akkerman)م، جاءت هذه ١٨٢٧أكتوبر  ٠٧يف )٦٥
م، ١٨١٢املعاهدة لتوضيح معاهدة بوخارست سنة 

و�وجب هذه املعاهدة تم توسيع االستقالل 
داخيل إلمارات رومانيا ورصبيا، ك& تقرر عدم وجود ال

أي مسلم محيل يف قالع رصبيا ماعدا جنود الجيش 
الرتg، ينتخب الباب العايل بكوات األفالق والبغدان 
من بa أرشاف الرومان، ويعa الباب العايل هؤالء 

سنوات، وليس له الحق تغ"هم ما7  ٠٧األمراء ملدة 
أن يكون لروسيا حق املالحة ) ٦٦(تكن هناك أسباب جدية

يف البحر األسود، بدون أن يكون للدولة العث&نية حق 
، وقد توعد السلطان العث&� )٦٧(يف تفتيش سفنها

 من خالل هذه املعاهدة باختصار شديد عىل ما
  :)٦٨(ييل

�نع قراصـنة املغـرب مـن تعطيـل التجـارة املالحـة   •
دون علـم بأي حجة كانت، فإذا حصل منهم تعـدي بـ

الباب العايل فإنـه يقـوم بإعـادة جميـع املـأخوذات 
التي استوىل عليها أولئك القراصـنة، وبـدون تـأخ"، 
وأن يعوض الرعايا الروسa مـا لحقهـم مـن خسـائر، 
وأن يحرر بهذا الصدد فرمانًا صارًما  إىل بالد املغـرب 
بحيــث ال يتكــرر ذلــك مــرة ثانيــة، ويف حالــة 7 ينفــذ 

مـان فيـدفع مقـدار التعـويض مـن مفعول هـذا الفر 
وهـو نفـس  )٦٩(الخزينة امللوكيـة يف مـدة شـهرين

الرشط الـذي نصـت عليـه معاهـدة بـاش حيـث أصـدر 
 ٠٢الســلطان ســليم الثالــث إىل مصــطفى باشــا يف 

 .)٧٠(م١٨٠٧أكتوبر 
يتسبب يف إحداث العراقيـل يف طريـق مالحـة  وأال  •

حار السفن التجارية الحاملة للعلم الرويس يف كُل ب
ومياه اململكة العث&نية وبدون استثناء، مع احرتام 

  ركاب هذه السفن.
وبعد توقيع الدولة العث&نية عىل هذه املعاهدة 
برشوط مجحفة، والتي ال §كن قبولها إال بعـد هز§ـة 
عسكرية فادحة، فعىل الرغم من ذلك فلم يكن ممكنًا 
 إرضاء روسيا إال بحصـولها عـىل مكاسـب كثـ"ة، غـ" أن

العمليــات التــي قامــت بهــا القــوات املرصــية، والتــي 
 ،aكــادت أن تســتويل عــىل أخــر معقــل للثــوار اليونــاني
وتقيض نهائيًـا عـىل الثـورة فشـلت هـي األخـر بسـبب 
تدخل الدول األوروبية، وكانت السبب يف إجهاضها من 

 .)٧١(خالل اتفاقها عىل رأي واحد

  وانعكاساتها ١٨٢٧معركة نافرين ثالثًا: 
بل إخ&د الثورة اليونانيـة باالسـتياء يف أوروبـا، قو

حيث وقعت الدول الكربى: روسيا وفرنسا وإنجلرتا عىل 
م، وقــرروا الضــغط ١٨٢٧جويليــة  ٠٦اتفاقيــة لنــدن يف 

عىل الباب العايل لصالح اليونـان ألنهـم كـانوا يريـدون 
تأسيس إمـارة يونانيـة مسـتقلة ذاتيًـا مرتبطـة بالدولـة 

لرضــيبة مثــل رصبيــا وأفــالق والبغــدان، العلّيــة، تــدفع ا
يف االتفاقيـة دون رغبـة منهـا، فقـد  إنكلـرتافاشرتكت 

تريد مشـاهدة دولـة  إنجلرتاكانت الطبقة املثقفة يف 
كانــت تخىشــ   إنجلــرتايونانيــة مســتقلة، إضــافة إىل أن 

اســتفادت روســيا مــن ضــعف الدولــة العث&نيــة، ويف 
فرنسا وروسيا نفس الوقت 7 تشأ أن ترتك منافستيها 

، )٧٢(كحاميتa لليونان تنفردان بتسـي" القضـية اليونانيـة
ــت  ــرتافعرض ــميًا يف  إنجل ــري  ٠٥رس ــىل ١٨٢٧فيف م ع

 aـــ ـــا وب ـــدول بينه ـــع ال ـــط جمي ـــة توس ـــة العلي الدول
اإلنجليـزي  متبوعيها، فلم تقبل ذلك، بل أجابت السـف"

م بعـد تفكـ" عميـق، وتـروي يف ١٨٢٧جـوان  ١٠بتاريخ 
التدخل أنّها 7 تسمح ولن تسمح به مطلًقا،  عاقبة هذا

فاغتاظت الدول األوروبية من هذا الجواب، واتفقت كـل 
مــن فرنســا وإنجلــرتا وروســيا �قتىضــ معاهــدة لنــدن 
سابقة الذكرى عىل إلـزام البـاب العـايل بـالقوة �ـنح 
 aاليونــان اســتقاللها اإلداري برشــط أن يــدفع اليونــاني

ارها في& بعـد كـ& يتفـق جزية معينة يتفق عىل مقد
عىل حدود الفريقa، وأمهـل الوفـاق األوروÅ البـاب 
العــايل شــهرًا إليقــاف الحركــات العدوانيــة، وإال تضــطر 
الدول األوروبية  التخاذ طرق أخـرى لتحقيـق ذلـك، لكـن 
السلطان العث&� رفض، وأّرص عىل رأيه، وبعد انقضاء 

ا إىل قـواد الشهر املحدد أصدرت الدول الثالث أوامرهـ
أساطيلها التوجه لسواحل اليونانية، وطلبـت بعـد ذلـك 
من إبراهيم باشا الكف فوًرا عن القتال، فأجابهم أنـه ال 
يتلقى أوامرًا إال مـن سـلطانه أو أبيـه، ومـع ذلـك فإنـه 
ــث& تأتيــه  ــين يوًمــا ري ــدة عرش ــاف الحــرب م ــل إيق قب
تعلي&ت جديدة، فاجتمعت سفن دول الثالث  يف ميناء 

  .)٧٣(فرين ملنع السفن العث&نية واملرصية من الخروجنا
  
  أحداث املعركة:-٣/١
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م، ١٨٢٧جويليـة  ٠٦لندن املوقع يف  التفاقتنفيًذا 
 aبـ Îوالذي أسفر عن تشكيل ما يعـرف بـالحلف الـثال
ــية  ــة بالقض ــا معني ــبحت أطرافً ــي أص ــثالث الت ــدول ال ال

ن اليونانية بعد أن تعهدت بالعمل عـىل إرغـام السـلطا
 dالعث&� عىل وقف الحرب، وتحقيق االستقالل الذا

ـــبالد اليونـــان كـــ& نـــص عـــىل ذلـــك بروتوكـــول   ٠٧ل
م، وقد أعطيت القيـادة يف هـذه العمليـة ١٨٢٧أكتوبر

ـــون  ـــزي كوردانغت ـــ"ال اإلنجلي ـــد األم ـــرتكة للقائ املش
Cordrington)وكانــت املجموعــة الفرنســية بقيــادة )٧٤ ،

ت إمـرة هيـدن، وتـم اختيـار األم"ال ريني، الروسية تحـ
القائد اإلنجليزي سابق الذكر قائًدا عاًمـا ألقدميتـه يف 

  .)٧٥(الوظيفة
ففي ميناء نافرين الحصa وأمام دفاعات قاعدتـه 
العسكرية تجمعت السفن اإلسـالمية، واتخـذت أماكنهـا 
عىل شكل خط دفاعي اصطفت فيه عىل هيئـة حـدوة 

اكتملت تنظي&تها م، و ١٨٢٧أكتوبر  ١٠و ٩و ٨حصان أيام 
مـن نفـس الشـهر حسـب مـا ورد  ١٥و١٤النهائية يومي 

، وقد  Bombardد يف مذكرات الضابط الفرنيس بومبار 
مـدفع،  ٢١٠٢سفينة مسلحة بـ  ٦٢بلغ عدد هذه السفن 

 aجنديًا وبحاًر باإلضـافة إىل  ٢١٩٦٠و  ١٧٥٠٠وتحمل ما ب
 بطاريات املدافع املنتصبة فوق حصون ميناء نـافرين،
والتي كانت موجهة للسفن األوروبيـة، ومـ& يالحـظ أن 
هذ العدد الكب" من السـفن اإلسـالمية، كـان أغلبـه مـن 
مرص بين& شاركت الجزائـر بعـدة سـفن قـدرت املصـادر 
املتوفرة عددها بستة سـفن كـ& سـبقت اإلشـارة يف 
بيــان املســاهمة الجزائريــة يف معركــة نــافرين، ويف 

ــع الحر ــت القط ــل كان ــذ املقاب ــف األوروÅ تأخ ــة للحل بي
مواقعها غ" بعيدة من السفن العث&نية تحـت قيـادة 

كـل هـذا الحشـد مـن ، عتـون األم"ال اإلنجليزي كوردان
أكتـوبر  ٢٠السفن اإلسالمية واألوروبية اجتمعت عشـية 

ــــؤن إىل ١٨٢٧ ــــول امل ــــع وص ــــافرين، ملن ــــاه ن م �ي
حيث ظهرت السفن البحرية عند مـدخل املينـاء )٧٦(مورة

وتجاوزت مرمى بطاريات املدافع يف الساعة الواحدة 
 aــفي ــدمت يف ص ــوم، وتق ــس الي ــن نف ــر م ــد الظه بع
مرتاصـــa أحـــده& مكـــون مـــن الســـفن اإلنجليزيـــة 
الفرنســية، واآلخــر مــن الســفن الروســية، ويف الوقــت 
الذي فيه السفن اإلنجليزية والفرنسية مينـاء نـافرين ، 

امليناء، وعندها كانت السفن الروسية تقرتب من مدخل 
أطلقــت النــ"ان مــن إحــدى الســفن اإلســالمية فأصــيب 

بعيـار نـاري  Fitz-Royاملالزم األول اإلنجليزي فتـزروي 
قـاتلثم تلتهـا طلقـة أخــرى مـن سـفينة مرصـية أصــابت 
إحــدى الفرقاطــات الفرنســية حســب& أوردتــه شــهادة 

الجÁال الرويس بوجيانوفيتش بعدها بدأ تبادل إطـالق 
الجـانبa، واحتــدمت املعركـة ثــالث ســاعات أو النـار مــن 

أربع، دمرت أثناءها أغلـب السـفن اإلسـالمية، و7 ينجـو 
منهــا ســوى فرقاطــة واحــدة وحــوايل خمســة عرشــة 
سفينة صـغ"ة ترضـر بعضـها بفعـل طلقـات املدفعيـة 
 ،aبيــن& قــدر عــدد القــتىل بحــوايل ألــف مــن األوروبيــ

كثت السـفن وبأكM من ستة آالف من املسلمa، وقد م
األوروبية حـوايل أسـبوع بعـد انتهـاء املعركـة، دمـرت 
فيها أغلب السفن اإلسالمية، �ا فيها السفن املرصية 
والجزائريــة و7 تــنج مــن الســفن هــذه األخــ"ة ســوى 
ــاح الجهــاد والتــي لحقــت بهــا عــدة أرشار  ســفينة مفت

وهذا ما تؤكده الرسالة التي  اإلسكندريةفتوجهت إىل 
ــد ــا القائ ــa  بعثه ــس إىل حس ــطفى راي ــفينة مص الس

، وأمــا الســفن التونســية فلــم تنجــوا منهــا أي )٧٧(باشــا
ســفينة، كــ& تؤكــد رســالة بعثهــا محمــد قبطــان قائــد 
سفينة التونسية يف الحرب اليونانية إىل حسـa باشـا 

م، والتـي احتـوت عـىل ١٨٢٧وإىل تونس يف نـوفمرب 
ــافرين، كــ& تضــمنت معانــاة الجنــود  تفاصــيل معركــة ن
التونسـيa بعـد تحطــم سـفنهم يف املعركـة، وطلــب 

فلـم ) ٧٨(فيها إرسال سفن أخرى إلعـادتهم إىل تـونس
ســوى فرقاطــة واحــدة  اإلســالميةيــنُج مــن الســفن 

وحوايل خمسة عرش سفينة صغ"ة ترضر بعضها بفعل 
طلقات املدفعية، بين& قدر عدد القتىل بحـوايل ألـف 

  .)٧٩(من املسلمaمن األوروبيa، وبأكM من ستة آالف 
وملا رأى إبـراهيم باشـا تألـب الـدول األوروبيـة ضـد 
الدولة العلّيـة، وأن فرنسـا أمـرت بإرسـال جـيش عظـيم 

م بنــاًء عــىل أوامــر ١٨٢٨أوت  ٠٣ملحاربتــه قــام يف 
والده مع الـدول املتحـدة عـىل إخـالء مـورة، والرجـوع 

وقـد ،  )٨٠(إىل مرص مـع مـا تبقـى مـن السـفن املرصـية
فن األوروبيـة �ينـاء نـافرين حـوايل أسـبوع مكثت الس

م، ١٨٢٧أكتــوبر  ٢٦بعــد انتهــاء املعركــة لتنســحب يــوم 
 اإلنجليـزيباشا هدنة مع األمـ"ال  إبراهيمبعدها عقد 

ــام  ــع ع ــافرين يف ربي ــن ن ــه م ــحب قوات ــن س ــه م مكنت
م، وتســـــليم تحصـــــينات املينـــــاء إىل الجـــــÁال ١٨٢٨

نـافرين  حكـم قاعـدة الفرنيس ميزون، الـذي أوكـل لـه
ــاعدة  ــدعم واملس ــديم ال ــوان يف تق ــم يت ــا، فل مؤقتً
للثوار اليونان، م& مكنهم من تحرير كامل املورة يف 
ظرف شهرين قبـل أن يـتم الفرنسـيون انسـحابهم مـن 

  .)٨١(م١٨٢٩املنطقة يف شهر أوت من سنة 
وتعود أسباب انهزام القـوات اإلسـالمية إىل نقـص 

وافتقــار املهــارة عتــاد وتجهيــزات الســفن اإلســالمية، 
والتـــدريب للجنـــود املشـــاركa يف املعركـــة مقارنـــة 
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بتجهيزات السفن األوروبية ونوعية التدريب الذي كانوا 
يتوفرون عليه، كـ& يعـود سـبب الهز§ـة إىل املكـان 
الغ" املالئم الذي جرت فيه املعركة، فوجـود السـفن 

مرتاصــة �ينــاء نــافرين وعــدم fكنهــا مــن  اإلســالمية
ورة أو الحركـة سـهل عـىل القطـع األوروبيـة أكـرب املنا

عـــدد منهـــا يف وقـــت قصـــ"، ومـــ& زاد يف خســـائر 
ـــي&ن صـــارمة لقـــادة الســـفن  املســـلمa وجـــود تعل
األوروبية بالدخول مبارشة يف املعركة دون تردد، يف 
حالــة إطــالق النــار علــيهم، بيــن& الســفن اإلســالمية 7 

ــة تعلــي&ت يف هــذا الشــأن  مــن طــرف تعطــي لهــا أيّ
قادتها ( طـاهر باشـا وقبطـان بـاي ومختـار بـاي) رغـم 
تحمــس بعــض جنودهــا ومبــادرتهم بتوجيــه طلقــات 

للســفن األوروبيــة، تلــك الطلقــات التــي كانــت  انفراديــة
�ثابة الحجة لقادة السـفن األوروبيـة لتنفيـذ خطـتهم 
يف القضاء عىل القوة اإلسـالمية البحريـة املتواجـدة 

باط فرنسـيa متعـاونa عـىل أمامهم ك& أن وجود ض
مــØ الســفن املرصــية زاد الحــال ســوء لــرتددهم يف 
الدخول يف اشتباك مع سفن بالدهم املواجهة لهـم 
ال ســي& بعــد أن وجــه قائــد الســفن الفرنســية األمــ"ال 

ــــي  ــــن  De Rignyدورين ــــاونa م ــــؤالء املتع إىل ه
 الفرنســيa يف ســفن محمــد عــيل رســالة جــاء فيهــا:

 Bombaradوبومبـــار  ،Letellierوليـــه "إىل ســـيادة لوت
ــرتg... إن  ــتنبول ال ــاملa بإس ــيa الع ــباط الفرنس والض
ـــة  ـــوات البحري ـــا اآلن الق ـــي عليه ـــي ه ـــعية الت الوض
العث&نية املحارصة يف مينـاء نـافرين، وعـدم احـرتام 

باشا لتعهده بالكف مؤقتًا عن األع&ل الحربية  إبراهيم
جعلكــم يف كــل هــذا يظهــر لكــم بــأنكم يف وضــعية ت

ـــدى  ـــون م ـــتم تعرف ـــوطني، وأن ـــم ال ـــة علمك مجابه
املجازفــة يف مثــل هــذه الحالــة ، ولهــذا نــدعوكم أن 
ترتكوا الخدمة عند األتراك يف حالة إذ أقـدم األسـطول 

  .)٨٢(العث&� عىل أع&ل حربية معادية ..."
  موقف الدولة العث&نية من معركة نافرين:-٣/٢

حصلت بـدون إعـالن ملا وصل خرب هذه الحادثة التي 
حرب ك& هي العـادة بـa الدولـة املتمدنـة إىل البـاب 
العــــايل أرســــل بالًغــــا إىل ســــفراء هــــذه الــــدول 

يتضمن احتجاجه عىل الهجوم الذي قامت به )٨٣(الثالثة
أساطيل دولهم رغم عدم وجـود حـرب أو تـوتر، واعتـرب 

، ويطلب فيـه أن )٨٤(هذا العمل مخالًفا للقوانa الدولية
الــدول كليــًة عــن التــدخل يف شــؤون امل&ليــك  fتنــع

املحروســة، وأن تــدفع لــه تعويًضــا عــن الخســائر التــي 
نجمت عـن تـدم" املراكـب العث&نيـة، فلـم يـرد هـؤالء 
الســفراء  عــىل هــذا الــبالغ، بــل قطعــوا عالقــاتهم مــع 

 ٠٨البــاب العــايل، ونزلــوا إىل مــراكبهم مرســعa يف 
هر نرشـــ مـــن نفـــس الشـــ ١٨م، ويف ١٨٢٧ديســـمرب 

السلطان يف جميع الواليات منشوًرا عاًما يبa مقاصـد 
الدول عموًما، وروسيا خصوًصا نحـو الدولـة العث&نيـة، 
مثبتًا لألهايل عىل أن الباعث عىل هذا العـدوان الـدين 
ال السياسة، وختمه يحض املسلمa عىل القتال دفاًعا 
عن الدين وامللة والوطن، فاغتاظت روسيا عـىل ذلـك، 

م، وملـا ١٨٢٨أفريـل  ٢٦علنت الحرب عىل الدولة يف وأ 
عقــدت الــدول الــثالث مــؤfرًا يف مدينــة لنــدن لتقريــر 
مص" اليونانيون، ودعـت إليـه الدولـة العث&نيـة، فأبـت 
هذه األخ"ة عن إرسال مندوب من طرفها حتـى ال يُعـد 
ذلك إقراًرا منها عىل ما يُتفق عليه يف هذا املـؤfر، 

ن لليونـانيa مـن أجـل حصـولهم عـىل وتقديم يد العو 
  . )٨٥(االستقالل، وتحطيم القوات اإلسالمية يف نافرين

انعكاســات معركــة نــافرين عــىل العالقــات -٣/٣
  الدولية يف البحر األبيض املتوسط:

أســفرت معركــة نــافرين عــىل نتــائج بالغــة األهميــة 
ــط  ــيض املتوس ــر األب ــة البح ــداث يف منطق ــور األح بتط

 :dوهي كاآل  
ــ ــة لق ــمح للدول ــا س ــًعا دوليً ــدت وض ــرزت وأوج د أف

القيرصــية بــإطالق يــدها يف الدولــة العث&نيــة لجنــي 
·ـــار مرشـــوعها التوســـعي عـــىل حســـاب ممتلكـــات 

ــة ــدة )٨٦(العث&ني ــض معاه ــوال األول إىل نق ــادر نق ، إذ ب
أكرمـــان بحجـــة مهاجمـــة الســـفن العث&نيـــة للقطـــع 

قيـام  ، واستغلت روسيا)٨٧(الروسية يف معركة نافرين
السلطان العث&� بقطع عالقاته مع فرنسا وبريطانيا، 
وإعالنـه الجهــاد كاحتجــاج عــىل معركــة نــافرين، بــإعالن 

ــل  ــة يف أفري ــة العث&ني ــىل الدول ــرب ع ، )٨٨(م١٨٢٨الح
فاجتــازت قواتهــا نهــر بــروث الــذي يفصــل روســيا عــن 
الدولة العث&نية، واحتلت عىل األفـالق والبغـدان، كـ& 

قــارص يف آســيا، وقــد أثبتــت رســالة الحــاج احتلــت قــالع 
حســa باشــا داي الجزائــر يف أزمــ" إىل حســa باشــا 
ــا  تــدهور العالقــات بــa الدولــة العث&نيــة ودول أوروب

م، كـ& حملـت يف طياتهـا أخبـار ١٨٢٧أفريـل  ٠٣بتاريخ 
ــيا ــة وروس ــة العث&ني ــa الدول ــرب ب ــوب ح ــي  )٨٩(نش الت

حبة حصة األسـد، حاولت أن تسيطر عىل األمر وتكون صا
ولf Äنع بريطانيا روسيا من السيطرة عـىل القضـية 
اليونانية دعت إىل عقـد اجـت&ع  يف لنـدن يف مـارس 

ــع ١٨٢٩ ــن توقي ــفر ع ــا، وأس ــا وبريطاني ـته فرنس م حرضـ
معاهـدة لنـدن الثانيــة، والتـي نصـت بــأن تصـبح اليونــان 
دولـة تتمتـع بــالحكم الـذاd تحــت السـيادة العث&نيــة، 

الســلطان هــذه املعاهــدة تقــدمت القــوات و7 رفــض 
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ــواب  ــىل أب ــت ع ــة، فوقف ــة العث&ني ــية إىل أدرن الروس
القسـطنطينية، فوافـق محمـود الثـا� عـىل الـدخول 
يف مفاوضات مع روسـيا أسـفرت عـن توقيـع اتفاقيـة 

 م، والتــي نصــت عــىل مــا١٨٢٩ســبتمرب  ١٤يف  )٩٠(أدرنــة
  :  )٩١(ييل

قية لنـدن األوىل fنح اليونان االستقالل �وجب اتفا -
م، وتحـدد حـدود الدولـة الجديـدة �وجـب ١٨٢٧سنة 

اتفـــاق الحـــق مـــع الـــدول الـــثالث املوافقـــة عـــىل 
االتفاقية، ك& تعرتف الدولة العث&نية باتفاقية لندن 

 م.١٨٢٩مارس سنة  ٢٢الثانية املوقعة يف 
يصبح لروسيا والدول التي ال تكون الدولـة العث&نيـة  -

ق املالحة يف البحـر األسـود، يف حالة حرب معها ح
وحتــى الــرب املتوســط عــرب البســفور والــدردنيل دون 

 تفتيش الدولة العث&نية لسفنها.
-  aتصبح إمارة األفالق والبغـدان تحـت السـيادة، ويعـ

أمرائها مدى الحياة، وال يعزلون إال �وافقة روسـيا، 
.dوالدولة العث&نية، ك& تتمتعان بالحكم الذا 

االســتقالل الــذاd املنصــوص عليــه يف fــنح رصبيــا  -
 اتفاقية أكرمان.

تدفع الدولة العث&نيـة تعويضـات لروسـيا، وتنسـحب  -
القوات الروسية من األفالق والبغدان تدرجيًا بالتوازن 

 مع دفع التعويض.
ــاء  - ــائر أنح ــارة يف س ــق التج ــيا بح ــا روس ــع رعاي يتمت

الدولــة العث&نيــة دون قيــد أو رشط، ويخضــع التجــار 
  س لسلطة قناصل دولتهم فقط. الرو 

  
ــري  ٠٣ويف  ــالÎ ١٨٣٠فيف ــاق ث ــع اتف ــم توقي م ث

جديد يف لندن نص عـىل اسـتقالل اليونـان عـن الدولـة 
العث&نية استقالل تاًمـا مـع تخطـيط الحـدود اليونانيـة، 

ــتقالل يف  ــذا االس ــث&� به ــلطان الع ــرتف الس  ٣٠واع
مة م، وتم إعالن اليونان كدولة مستقلة بزعا١٨٣٠ماي 

  .)٩٣(ملك بفاريا )٩٢(األم" أوتو
ـــد  ـــتفحال امل ـــىل اس ـــافرين ع ـــة ن ـــاعدت معرك س
القومي بدول البلقان، وامتداده إىل القوميات األخرى 
مثل الرصـب التـي تـأثرت باملـايض التـاريخي ومسـاندة 
روســيا لهــا، باإلضــافة إىل دور الكنيســة األرثوذكســية 
يف التوجيـــــه والنصـــــح باالنفصـــــال النهـــــاj عـــــن 

مرباطوريــة العث&نيــة، كــ& أوضــحت معركــة نــافرين اإل 
الدور العميل والسيايس ملحمد عيل باشا يف تس" 
شــؤون الدولــة العث&نيــة، ومــدى قدرتــه عــىل التــأث" 
يف مســــار ومعطيــــات األحــــداث الدوليــــة �نطقــــة 

إىل انحالل وتفكك الحلف املقدس   ك& أدت، )٩٤(الرشق

، )٩٥(م١٨١٥ؤfر فيينـا بa الدول األوروبية الذي أقره م
ـــات  ـــة يف العالق ـــة األوروبي ـــاس السياس ـــبح أس وأص
الدولية، وعىل هذا األساس 7 يصبح للرشعية الدولية 
مكانة تذكر عىل اآلمال واألما� القومية، ويف نفـس 
الوقت طموحات ومطالب الشعوب قبل مصـالح الـدول، 
ــاع  ــبة لألوض ــداث التغــ" بالنس ــىل إح ــا أمكــن ع وهــو م

ة بa الدول األوروبية، ونتيجة التطـورات التـي السياسي
حـــدثت  يف مواقـــف الـــدول األوروبيـــة تجـــاه الدولـــة 
ــــالح،  ــــارب يف املص ــــداث تض ــــة أدت إىل إح العث&ني
ــة الروســية إزاء  ــا للسياس ــا وبريطاني ــة فرنس فمعارض
الدولة العث&نية التـي ركـزت عـىل التوسـع العسـكري 

فئـة، سـوف هدفة الوصـول إىل املضـائق والبحـار الدا
تكون خطر عىل املبادالت التجارية، وتهـدد املواصـالت 
الدوليــة التــي تــربط الــدول األوروبيــة بالهنــد والبلــدان 
ــبه  ــا وش ــبح رشق أوروب ــايل يص ــ، وبالت الرشــق األقىص
جزيرة البلقان منطقة ح&ية ووصاية روسية يف إطـار 
جامعة الشعوب السـالفية، فنـتج عـن ذلـك اخـتالل يف 

 .)٩٦(يلالتوازن الدو
كان ملعركة تأث" سـلبي عـىل الواليـات العث&نيـة  -

الجزائر؛ ألن هـذه األخـ"ة كانـت معرضـة  العربية وخاصةً 
ــالمية يف  ــوة إس ــكل ق ــا تش ــر األوروÅ باعتباره للخط
غرب البحـر املتوسـط، وأنهـا كانـت تهـدد مصـالح هـذه 
ــة  ــا البحري ــة إىل قواته ــد حاج ــت يف أش ــدول، فكان ال

ت، وتقـــف يف وجــــه التحرشــــات لتتصـــدى لالعتــــداءا
األوروبية عامة وبـاألخص الفرنسـية منهـا، يف الوقـت 
الــذي كــان فيــه حــوايل ربــع قواتهــا البحريــة بامليــاه 
اليونانية بجانب األسطول العـث&� واملرصـي، كـ& أن 
تحطم أغلب السـفن العث&نيـة يف املعركـة حـال دون 
 تقديم الباب العايل أي مساعدة يف تصـديها للحصـار

ــنة  ــ، س ــزو الفرنيس ــا للغ ــري ومواجهته م، ١٨٣٠البح
ــة  ــت معرك ــتع&ري كان ــط اس ــة مخط ــان بداي ــذي ك وال

 .)٩٧(نافرين إحدى مراحله األوىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المسألة اليونانية وانعكاساتها عىل العالقات الدولية يف البحر المتوسط

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –واألربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٦٠

  َخاAَِةٌ 
كانـــــت القوميـــــة يف اإلمرباطوريـــــة العث&نيـــــة 
مستوردة فلسفيا من غـرب أوروبـا لكـن تطورهـا داخـل 

ث كانـت بـذورها اإلمرباطورية العث&نية كان مختلفا حيـ
وبواعثها أكM ارتباطا بالفكرة العث&نية عن أمة معرفة 
دينيا من القومية العرقية يف أوروبـا الغربيـة، فبـدأت 
قصة خسائر العث&نية ملصلحة القوميـة الجديـدة يف 

م، وقـد كانـت ١٨٢١القرن التاسع عرش بالثورة اليونانيـة 
ـــرد  ـــل وط ـــا بقت ـــّددت هويته ـــي ح ـــات الّت أوىل الحرك
ــورة اليونانيــة  ــيهم، فقــدمت الث ــلمa مــن أرض املس

 ،aوذًجا اتبعته الثورات قومية الحقا ضد العث&ني°  
وضــحت الحــرب التــي كانــت بــa الدولــة والعث&نيــة 
ويونــان الــدور الــذي لعبتــه كــل مــن بريطانيــا وفرنســا 

الدولـة  إضـعافوروسيا عىل الساحة الدولية مـن أجـل 
ــ ــىل تفكيكه ــل ع ــة والعم ــديم العث&ني ــالل تق ــن خ ا م

الدعم الكامل للثورات التي قامت ضدها، يف حa أنها 
كل الثـورات التـي قامـت يف  وإخ&دعملت عىل قمع 

ــورة  ــل الص ــة مث ــلطة الحاكم ــد الس ــا ض ــبانيةأوروب  اإلس
  والبلجيكية.  واإليطالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الَهواِمُش 
العث&نيـة وعالقاتهـا اإلمرباطورية نينل الكسندروفنا دولينا،  )١(

، تـر: وأربعينيات القـرن التاسـع عرشـ الدولية يف الثالثينيات
، ص ١٩٩٩(أنــور محمــد إبــراهيم)، املجلــس األعــىل للثقافــة، 

١٥٣.  
ــان )٢( ــم : البلق ــل تض ــا الجب ــة معناه ــة تركي ــا كلم ــا وبلغاري ألباني

(تراقيــــا)،  مــــن أرايض تركيــــا األوروÅواليونــــان والقســــم 
ك ومقدونيا وأجزاء من كرواتيا وسـلوفينيا والبوسنة والهرس

  ويوغوسالفيا.
لالطالع أكـM حـول معاملـة الدولـة العث&نيـة لألقليـات انظـر:  )٣(

األقليات والسياسة يف الخربة اإلسالمية ك&ل السعيد حبيب، 
 مـن بدايــة الدولــة النبويــة وحتـى نهايــة الدولــة العث&نيــة

 -٣٩٤، ص ٢٠٠٢اهرة، ، مكتبة مدبويل، الق١، طم)١٩٠٨ -م٦٢٢(
٤١٣.  

، ١، طتاريخ حرب الدولـة العث&نيـة مـع اليونـانحقي العظم،  )٤(
  .٦ -٥، ص١٩٠٢مطبعة الرتقي، مرص، 

  شبه جزيرة، تقع يف اليونان.هي  )٥(
، الدولة العث&نية تـاريخ وحضـارةأُوغيل،  إحسانأكمل الدين  )٦(

والثقافـة تر: (صالح شعباوي)، مركز األبحـاث للتـاريخ والفنـون 
  .٩٢ -٩١، ص ١٩٩٩، استانبول، اإلسالمية

، د.ط، تاريخ القرن التاسع عرشمحمد قاسم وحسa حسني،  )٧(
  .١٣٧، ص١٩٥٤دار الكتاب العرÅ، مرص، 

  .١٣٧املرجع نفسه، ص  )٨(
  .١٣٧املرجع نفسه، ص  )٩(
، تـاريخ الدولـة الَعليّـة العث&نيـةمحمد فريد بك املحـامي،  )١٠(

  .٤١١، ص ١٩٨١، دار النفائس، ب"وت، ١حقّي، ط تحقيق إحسان
  .٩٢أُوغيل، املرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )١١(
  : ويقصد بها علم األساط" القد§ة.امليثولوجيا )١٢(
  . ٩٢املرجع السابق، ص  )١٣(
تاريخ الحركات القومية (يقظة القوميـات نور الدين حاطوم،  )١٤(

  .١٤٣ -١٤١، ص ١، ج١٩٧٩، مرص، ، دار الفكر٢، طاألوروبية)
  .١٤٤، ص هنفساملرجع  )١٥(
  .١٤٥ -١٤٤، ص نفسهاملرجع  )١٦(
حبـــوب نشـــوية شـــبيهة بـــالقمح، يزرعهـــا هـــي الحنطـــة:  )١٧(

ينمـو القمـح  الفالحون يف املناطق الجافة والجبلية حيث ال
  عادة. 

  .١٤٦ -١٤٥املرجع نفسه، ص )١٨(
ة التنظيم تهدف إىل منظمة رسية محكم املاسونية: هي )١٩(

، وجمــع أعضــائها مــن العــا7ضــ&ن ســيطرة اليهــود عــىل 
ــظ  ــد بحف ــوثقهم عه ــا7، ي ــة يف الع ــيات املرموق الشخص

للتخطيط والتكليـف باملحافل  األرسار ويجتمعون �ا يسمى
باملهام، 7 يعرف التاريخ منظمـة رسيـة أقـوى نفـوذًا مـن 

ريبًـا، حيـث العـا7 تق املاسونية، فلها محافل يف كـل أنحـاء
تســتقطب هــذه املحافــل الشخصــيات املــؤثرة يف كــل بلــد 
لض&ن سيطرتها عليه، وهي تسيطر عـىل بعـض الجمعيـات 
واملـــنظ&ت الدوليـــة ومـــنظ&ت الشـــباب، وبعـــض وســـائل 
اإلعالم ودور النرش والصحافة يف العا7، وبيدها الكث" من 

ا اإلنتــاج يف العــا7. للمزيــد عنهــ مــوارد االقتصــاد ووســائل
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    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –واألربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٦١

، دار ١، طاليهودية واملاسونيةالدويري،  الرح&نعبد  :انظر
  .١٩٩٤السنة، القاهرة، 

أوكرانيا، يقع يف الجنوب الغـرÅ  يفميناء بحري  أوديسا: )٢٠(
بــالقرب مــن الحــدود الرومانيــة، عــىل البحــر  لســاحل أوكرانيــا،

  كم جنوب غرب نهر دنيرب.٥١األسود، عىل بعد 
وأكـرب مـدنها، تعتـرب املركـز  رومانيـاعاصمة هي  بوخارست: )٢١(

ــع ــة، تق ــارة والثقاف ــة يف التج ــ للدول ــوب رشق الرئييس  جن
  يرومانيا عىل نهر د§بوفيتا. 

  .١٤٦نور الدين حاطوم، املرجع السابق، ص  )٢٢(
، تـر: عـدنان محمـود تـاريخ الدولـة العث&نيـةيل&ز أوزتونـا،  )٢٣(

للتمويـل،  ، منشـورات فيصـل١سلي&ن ومحمود األنصاري، ط
  .٦٥٥، ص ٢تركيا، ج –استنبول 

يِّد،  )٢٤( ، دارة ١، طدراسات يف التاريخ العـث&�َسيِّد محمد السَّ
  .٢٥٠، ص١٩٩٦الصحوة للنرش، القاهرة ــ مرص، 

  .٤٠٣محمد فريد بك، املصدر السابق، ص  )٢٥(
، ١، طتاريخ الدولة العلية (التحفة الحلميّة)بك حليم،  إبراهيم )٢٦(

  .٢٠٧، ص ١٩٨٨الكتب الثقافية، ب"وت،  مؤسسة
أعياد النصارى السنوية، وهـو احتفـاء  أهممن  عيد الفصح: )٢٧(

  .ك& يعتقدون بعودة املسيح أو قيامته بعد صلبه،
  .٤٠٣محمد فريد بك، املصدر السابق، ص  )٢٨(
تعب" يطلق عىل °ط من القتال، تقـوم بـه حرب العصابات:  )٢٩(

حــاربa، وترتكــز اســرتاتيجية هــذه مجموعــة صــغ"ة مــن امل
  الج&عة عىل الهجوم املباغت.

  .٩١أُوغيل، املرجع السابق، ص إحسانأكمل الدين  )٣٠(
م، واسمه جورج ١٧٧٠هو ثائر رصÅ ولد �دينة بلغراد سنة  )٣١(

برتوفتش، ولقب بـ قره جورج أي األسود، وهو أول من جمـع 
ــة العث& ــة الدول ــىل مقاوم ــبيa ع ــة الرص ــب كلم ــة وطال ني

م فهـاجر إىل روسـيا ١٨١٣باالسـتقالل، وطـرده األتـراك سـنة 
حيث أكرمته حكومتهـا وعينتـه قائـًدا يف جيوشـها، وينسـب 
إليه أنـه قتـل أبـاه وأخـاه �جـرد أنهـآنس مـنهم امليـل إىل 
الدولة العث&نيـة. انظـر: محمـد فريـد بـك، املصـدر السـابق، 

  .٣٨٤ص
  خوية.كلمة يونانية معناها جمعية أ  )٣٢(
ـــورك،  )٣٣( ـــعيد أوزت ـــدز وس ـــد آق كون ـــة أحم ـــة العث&ني الدول

ســؤال وجــواب توضــح حقــائق غائبــة عــن  ٣٠٣املجهولــة 
  .٣٩٣، ص٢٠٠٨، إسطنبول، الدولة العث&نية

)٣٤(  ،Åــال ــد الص ــد محم ــيل محم ــل ع ــة عوام ــة العث&ني الدول
، دار التوزيع والنرش اإلسالمي، ١، طنهوض وأسباب السقوط

  .٥٩٦ -٥٩٥، ص٢٠٠١مرص، 
  .326املرجع نفسه، ص  )٣٥(
  .٣٩٤أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك، املرجع السابق، ص )٣٦(
ــابق، ص  )٣٧( ــع الس ــيل  -.٣٩٤املرج ــا: ع ــالة أيًض ــص الرس ــر ن انظ

  .٥٩٥ -٥٩٤محمد الصالÅ، املرجع السابق، ص
  .٣٩٤املرجع نفسه، ص  )٣٨(
  .٩٤ أكمل الدين احسان أُوغيل، املرجع السابق، ص )٣٩(
 -٣٩٤أحمد آق كوندز و سـعيد أوزتـورك، املرجـع السـابق، ص )٤٠(

٣٩٥.  
)٤١(  ،Äمكتبة النهضة أوروبا يف القرن التاسع عرشأمال الّسب ،

  .١٩٧ -١٩٦، ص ص١٩٨٩املرصية، القاهرة، 

  .١٩٨ -١٩٧أمال الّسبÄ املرجع السابق، ص ص )٤٢(
  .١٩٨املرجع نفسه، ص )٤٣(
، ١، تر: بش" السباعي، طيخ الدولة العث&نيةتارروب" مانرتان،  )٤٤(

  .٣٧، ص ١٩٩٣دار الفكر، القاهرة، 
  .٩٣أُوغيل، املرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )٤٥(
  .٩٤ -٩٣املرجع السابق، ص  )٤٦(
التاريخ الدبلومايس والعالقات ممدوح نّصار وأحمد وهبان،  )٤٧(

  .٦٢ -٦١ص، ١٩٩١ -١٨١٥السياسية بa القوى الكربى 
كربيــات مــدن روســيا، وكانــت  ثــا�هــي  ســانت بطرســربج: )٤٨(

  .تسمى لينينغراد
  .١٣٩محمد قاسم وحسa حسني، املرجع السابق، ص  )٤٩(
  .٦٢ممدوح نّصار وأحمد وهبان، املرجع السابق، ص  )٥٠(
املكتبـة انظر أيًضـا:  -.٤١٤محمد فريد بك، املصدر السابق، ص )٥١(

  .٠٨، امللف األول، الوثيقة ٣٢٠٤مج  الوطنية الجزائرية،
  .٩٤أُوغيل، املرجع السابق، ص إحسانأكمل الدين  )٥٢(
يف البحر األبيض املتوسـط، تبلـغ  يونانيةجزيرة هي كريت:  )٥٣(

، وهــي أكــرب جــزر اليونــان، وعاصــمتها ²كــم8336مســاحتها 
  خانيا.

  .٤٢أُوغيل، املرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )٥٤(
ــة مدينــة  )٥٥( ــورا، قليل ــبة جزيــرة م ــع يف ش ــة يونانيــة تق بحري

ـــة  ـــة املتحالف ـــدول األوروبي ـــدم" ال ـــتهرت بت ـــكان، اش الس
  م.١٨٢٧لألساطيل املرصية والعث&نية والجزائرية سنة 

  تقع يف نهاية الخليج الغرÅ ش&ل شبه جزيرة مورا. )٥٦(
  تقع وسط جزيرة مورا. )٥٧(
  ا.تقع يف رأس الخليج ش&ل جزيرة مور  )٥٨(
  . ٤١٥محمد فريد بك، املصدر السابق، ص )٥٩(
، ١، طتاريخ حرب الدولة العث&نيـة مـع اليونـانحقي العظم،  )٦٠(

  .١٤ص  ١٩٠٢مطبعة الرتقي، مرص، 
  .٦٧٥ص  ،١يل&ز أوزتونا، املصدر السابق، ج )٦١(
  .٤١٦محمد فريد بك، املصدر السابق، ص  )٦٢(
 ، امللـف األول، الوثيقـة٣٢٠٤مج  الجزائرية، الوطنيةاملكتبة  )٦٣(

٢٤.  
م ١٨٢٥: كان قيرصًا لروسيا من عـام 1855-1796)( األول نقوال )٦٤(

  .حتى وفاته
  .٤١٧املصدر نفسه، ص  )٦٥(
  .٠٩ص  ،٢يل&ز أوزتونا، املصدر السابق، ج )٦٦(
، ٤، طالتــاريخ اإلســالمي (العهــد العــث&�) محمــود شــاكر، )٦٧(

  .١٦٥، ص ٢٠٠٠املكتب اإلسالمي، ب"وت، 
  .٤٢١-٤٢٠ محمد فريد بك، املصدر السابق، ص )٦٨(
  .٩٤أُوغيل، املرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )٦٩(
، امللـف األول، الوثيقـة ٣٢٠٤مـج  الجزائرية، الوطنيةاملكتبة  )٧٠(

٠٤.  
  .٩٤أُوغيل، املرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )٧١(
  .١٠ص  ،٢ج يل&ز أوزتونا، املصدر السابق، )٧٢(

(73) M. De Pradt, Question De L’orient Sous Ses Rapports 
Généraux Particuliers, A La Libraire De Roret, Paris, 
1836, P 179. 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المسألة اليونانية وانعكاساتها عىل العالقات الدولية يف البحر المتوسط

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –واألربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٦٢

ورقات جزائرية دراسات وأبحاث يف نارص الدين سعيدو�،  )٧٤(
، دار الغــــرب ١، طتــــاريخ الجزائــــر يف العهــــد العــــث&�

  .٣٦٠ -٣٥٩، ص٢٠٠٠اإلسالمي، ب"وت، 
  .٣٢٧محمد فريد بك، املصدر السابق، ص )٧٥(
، امللـف األول، الوثيقـة ٣٢٠٤مـج  الجزائرية، الوطنيةاملكتبة  )٧٦(

٣٩.  
، امللـف األول، الوثيقـة ٣٢٠٤مج  الجزائرية، الوطنيةاملكتبة  )٧٧(

٣٠.  
، امللـف األول، الوثيقـة ٣٢٠٤مج  الوطنية الجزائرية، املكتبة )٧٨(

٢٩.  
  .٣٦٤نارص الدين سعيدو�، املرجع السابق، ص )٧٩(
  ٤٢٨) محمد فريد بك، املصدر السابق، ص ٨٠(
  . ٣٦٤) نارص الدين سعيدو�، املرجع السابق، ص٨١(
  .٣٦٥) املرجع نفسه، ص ٨٢(
  .٤٢٨، ص املرجع نفسه ) محمد فريد بك،٨٣(
  .٩٥أُوغيل، املرجع السابق، ص  إحسان) أكمل الدين ٨٤(
  .٤٢٩ -٤٢٨فريد بك، املرجع السابق، ص) محمد ٨٥(
  .١٧٨) عبد القادر موالي، املرجع السابق، ص ٨٦(
  .٣٦٥) نارص الدين سعيدو�، املرجع السابق، ص ٨٧(
، امللف األول، الوثيقـة ٣٢٠٤مج  ،املكتبة الوطنية الجزائرية )٨٨(

  ، املصدر السابق.٣٧
 الوثيقـةألول، ، امللف ا٣٢٠٤مج  ،املكتبة الوطنية الجزائرية )٨٩(

٣٧.  
 وتقـع مدينة تركية قد§ة، تعـرف رسـميًا بأدريانوبـل،أدرنة:  )٩٠(

 يف الـــركن الشـــ&يل الغـــرÅ مـــن تركيـــا، قـــرب الحـــدود
  .البلغارية

  .٧٧السيد محمد سليم، املرجع السابق، ص  )٩١(
بافـاري أصـبح أول ملـك عـىل  أمـ" ):١٨٦٧-١٨١٥أوتو األول ( )٩٢(

  .م١٨٣٠عن الدولة العث&نية عام  استقلتاليونان بعد أن 
  .78) املرجع السابق، ص٩٣(
  .١٧٩-١٧٨) عبد القادر موالي، املرجع السابق، ص ٩٤(
  .٣٦٧) نارص الدين سعيدو�، املرجع السابق، ص ٩٥(
  .١٧٩) عبد القادر موالي، املرجع السابق، ص ٩٦(
  .٣٦٩-٣٦٨) نارص الدين سعيدو�، املرجع السابق، ص ٩٧(


