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 التاريخ والحضارةبحث تكميلي للحصول على درجة الدكتوراه في قسم  
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  ملخص الدراسة
                                           سلم على اهلادي البشري والسراج املنري حممد ابـن      ، وأ   صلي                      بسم اهللا الرمحن الرحيم وأ

   :    وبعد ،         مت التسليم                         عبد اهللا عليه أفضل الصالة وأ
                                                     احلروب واملعاهدات العثمانية الروسية خالل الفتـرة مـن    " ـ                      هذه الرسالة املعنونة ب ف

   ،               تشتمل على مقدمة  "                    دراسة حتليلية نقدية   )   م     ١٨٠٥  –      ١٧٠٩  /    هـ     ١٢٢٠  -    ١١٢١ (
             وحتتوي املقدمة  .                     وقائمة املصادر واملراجع   ،               إىل عدد من املالحق   ،           وخامتة إضافة   ،           وأربعة فصول

    اليت                                       ويتضمن التمهيد دراسة العالقات املتنوعة ،                              ضيح ألمهية املوضوع وأسباب اختياره      على تو
                                  مع التركيز على اجلوانب العسكرية بني  ،                                              نشأت بني الدولة العثمانية وروسيا قبل فترة البحث

                                   دارت بني الدولة العثمانية وروسيا مع     اليت                                   أما الفصل األول فقد ركز على احلروب .       البلدين
ويف الفصل الثاين ركزت الدراسة على املعاهدات بني الدولـة   .                   ا وأحداثها ونتائجها         ذكر أسبا                                                     

                        مع الوقـوف علـى تلـك     ،                   ملا مت بينهما من حروب   ً اً     طبيعي   ً اً         كانت نتاج    اليت                   العثمانية وروسيا
              الدراسة علـى        ركزت                ويف الفصل الثالث  .                                          املعاهدات وحتليلها ومدى تأثريها على كال اجلانبني

                      أسـباب تلـك احلـروب               مع بيـان    ،                   بني العثمانيني والروس      حدثت  يت                عدد من احلروب ال
ـ                               صل الرابع على عدد من املعاهدات          وحيتوي الف .       نتائجها      وكذلك    ،        وأحداثها    ً اً               اليت كانت نتاج

                                                                وقد تطرقت الدراسة إىل حتليل تلك املعاهدات والوقـوف عنـدها وذكـر                 لتلك احلروب،
   ،             وعدد من املالحق   ،                  وذيلت الدراسة خبامتة .                                  مع ما تضمنته من تأثري على كال الطرفني ،       نتائجها

   .                     وقائمة املصادر واملراجع
  الباحث

  

  عمريمنصور بن معاضه سعد ال

  املشرف

  

  يوسف بن على الثقفي

  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  

  سعود بن إبراهيم الشريم. د
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Summary of the study 
In the name of God the Merciful, pray and gave up on Al-Hady, Al-

Bashir and the lit candle Mohamed ibn Abd-Allah upon him blessings and 
completed peace, and after: 

This study titled "wars and treaties ottoman-Russian during the 
period (1121-1220AH \ 1709-1805AD) Analytical and critical study, 
includes an introduction and four chapters and a conclusion and a number 
of supplements and the list of sources and references, containing submitted 
to clarify the importance of the issue and the reasons for his choice and 
includes boot study of the relationships varied and that has existed between 
the Ottoman Empire and Russia, together with the causes, events and 
results. In the second chapter study focused on the treaties between the 
state Ottoman Empire and Russia, which was the natural result of what had 
been two wars, with the stand of the treaties and analysis and their impact 
on both sides. 

In the third chapter, stood on a number of wars which arose between 
the Ottomans and the Russians and the causes of these wars and events 
with the stand on its findings. Chapter four contains a number of treaties 
which were the result of the wars between the Ottomans and the Russians, 
has dealt with the study to the analysis of those treaties and to stand and 
then said the results, with the contents of an impact on both sides. 
Appended to the study conclusion and a number of supplements and the list 
of sources and references. 
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  :املقدمة
          نري حممد بن  مل                                       والصالة والسالم على اهلادي البشري والسراج ا   ،                   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  - :    وبعد   ،،،                                            وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحابته الغر امليامني        عبد اهللا، 
                                                                          ما أن فرغت من السنة املنهجية للدكتوراه إال وأخذت يف شد رحال الفكر والتنقيـب  

                       اسات العليا التارخييـة                                                           والبحث عن موضوع يناسب أطروحة الدكتوراه لتقدميه إىل قسم الدر
       حفظـه    -                     د يوسف بن علي الثقفي  .                        خذ موافقة أستاذي سعادة أ أ    بعد           وذلك كله          واحلضارية، 

   .  -        اهللا ورعاه
       وفقـت    ،                          واملراجع والبحوث العلميـة  ،                                       وبعد األخذ والرد بني أمهات الكتب التارخيية

        احلـروب   "                                       إىل اختيار املوضوع احلايل والذي مت عنونته بـ   ،                 مث بتوجيهات أستاذي   ،        مبشيئة اهللا
      دراسة   )  م    ١٨٠٥-    ١٧٠٩ /  هـ    ١٢٢٠-    ١١٢١ (                وسية خالل الفترة                        واملعاهدات العثمانية الر

                                ملا متثله من األمهية التارخيية يف نبض  ،                                      وإمنا وقع االختيار على هذه احلقبة الزمنية  ".            حتليلية نقدية
            غلب عليهـا      اليت                    من العالقات بينهما  .                                                 شريان األحداث التارخيية بني الدولة العثمانية وروسيا

       وعلـى     ،                                            وانعكاسات تلك العالقة بينهما على مستوامها اخلاص ،                       يف تلك الفترة اجلانب احلريب
   .                    اجلانب الدويل بشكل عام

                                                                         ففي الوقت الذي أخذت فيه روسيا تظهر بقوة على مستوى األحداث الدولية مزهـوة  
                             وأخذت يف التدرج اإلهلـي لسـنة      ،             فلت مشس أجمادها أ                             فقد كانت الدولة العثمانية قد  ،     بقوا

                                 وكانت هذه السنة اإلهلية قد سرت على    ،                    امل لضعف الدول وقوا                وإذا كان هناك عو .     الدول
      تلـك     ى    حـد                         ؛ فإن الدولة العثمانية إ                              وباقية يف احلضارات احلالية واآلتية   ،               احلضارات السابقة

                           ردها إىل عدة أسباب كان مـن  ـ      كان م    اليت                               اعترا عوامل الضعف والشيخوخة    اليت        الدول
                     وبالتايل إخراجها مـن     ،                             ربة الدولة العثمانية وإسقاطها                  أخذت على عاتقها حما    اليت              بينها روسيا

   .             أوروبا بأسرها
                  وإسقاط اإلمرباطورية    ،                                                      وقد كانت روسيا مدفوعة يف ذلك بفتح العثمانيني للقسطنطينية

                                           فإن تلك األحداث مفادها سقوط الكنيسة الشرقية  ،       إىل مسجد  "          آيا صوفيا "      وحتويل    ،         البيزنطية
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                                                    بالتايل فقد انتقلت السيادة املسـيحية األرثوذكسـية إىل    و .                          قبلة مسيحيي روسيا األرثوذكس
                     واألخذ بثأرهم يف إسقاط    ،                                           اعتربت نفسها مسئولة عن محاية املسيحيني األرثوذكس    اليت        روسيا

              كانـت عقبـة      ،             مبوقعها اجلغرايف   ،                                       باإلضافة إىل ما تقدم فإن الدولة العثمانية .                الدولة العثمانية
   إىل                                وعلى ضوء ذلك فقد سـعى الـروس      ،            تصال بأوروبا                       يف طريق التقدم الروسي لال   ً اً  ود  كؤ

   .                              إسقاط العثمانيني بأي وسيلة كانت
ً              وبناًء على ما تقدم     :                                             ضح أمهية البحث من خالل عدة حماور على النحو التايل  يت    

   .                                     بدايات اتضاح مالحمها كدولة مرهوبة اجلانب    ية    وكيف                        الوقوف على تاريخ روسيا،  - 
  .                          مجعت بينها قبيل فترة البحث     اليت                                  تبيان للعالقات العثمانية الروسية - 
         ا على كال                                        ً      جعلت من املواجهات العثمانية الروسية أمراً حتمي    اليت                    إبراز أهم العوامل - 

  .       اجلانبني 
         وإخضاعها    ،                             حصلت بني اجلانبني خالل فترة البحث    اليت                       التعرف على أهم احلروب - 

   .                         للتحقيق والتحليل والنقد 
                           وما نتج عنها علـى مسـتوى    ،             ثمانيني والروس       مجعت الع    اليت                     إيراد أهم املعاهدات - 

           مع معاجلـة   ،                                                 باإلضافة إىل انعكاسات تلك املعاهدات على املستوى الدويل ،      الطرفني
   .                                     نصوص تلك املعاهدات معاجلة علمية منهجية 

               ً             عانيت منها كثرياً لقلة ما كتب     اليت                              فقد بدأت يف مجع املادة العلمية                 وعلى ضوء ما سبق
     الذي        سطنبول  إ                    حد املراكز املتخصصة يف            تواصلت مع أ   مث  ،        العربية                      عن موضوع البحث باللغة 

                سعد الدين أونال  "                              كما تشرفت بالتعامل مع الدكتور     ،                          مبا احتجت إليه من الوثائق        َ أرسل إىلَ 
   .                        ن يعمالن يف األرشيف العثماين ي    اللذ  "              مؤمن يلدزطاش  "             وكذلك األستاذ   " 

                                 وصول إىل سفارة خادم احلرمني الشريفني           ً   عانيت كثرياً لل             ادة العلمية             ويف مسرية مجع امل
                                                                 وبعد عناء جم استطعت خماطبة الشخص املسـئول عـن الطـالب السـعوديني      ،       يف موسكو

                    بعض الوثائق من هناك                      وقد حدثته عن حاجيت إىل  ،           ؤون العلمية                         الدارسني هناك وما خيتص بالش
             وعده أم تقدمي     سبق              ً  ؛ فال أدري أياً أ       غري مسمى                          وقد مضى على وعده ذاك أجل ،   ً خرياً     وعدين  ف
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                                         القائمني على دارة امللك عبد العزيز بالرياض            كما خاطبت .                            ً أطروحيت للمناقشة فجزاه اهللا خرياً
                                        وفيما خيص الترمجات العثمانيـة والتركيـة     .                                       الذين أكدوا يل عدم وجود ما خيص حبثي لديهم

   .                                                              واألجنبية فقد استعنت باملركز املصري للدراسات اآلسيوية والدولية مبصر
   ،             وأربعة فصـول    ،     ومتهيد   ،                                          ن حيث ما خيص خطة البحث فقد اشتملت على مقدمة     أما م

                   وباالنتقال إىل الفصل  ،                                                       عاجلت يف التمهيد العالقات العثمانية الروسية قبل فترة البحث .     وخامتة
-    ١١٢١ (                                       احلروب العثمانية الروسية خـالل الفتـرة    "                              األول من الرسالة والذي محل عنوان

                                       فقد ركزت يف هذا الفصل على حربني مهمتني بني   ".       وآثارها  )   م     ١٧٣٩-    ١٧٠٩ /  هـ    ١١٥٢
ـ     ١١٢٣             حـرب بـروث    :                              الدولة العثمانية وروسيا أال وهي              وحـرب عـام    ، م    ١٧١١ /    هـ

                             هم آثارمها على كـال الـدولتني     وأ  ،    ً                       ضعاً إيامها للتمحيص والتحليل خم . م    ١٧٣٩ /  هـ    ١١٥٢
               ثمانية الروسية             املعاهدات الع "                         بينما ركزت يف الفصل الثاين  .                            وانعكاساما على املستوى الدويل

                      على مجلة من  املعاهدات  "         ونتائجها  )  م    ١٧٣٩-    ١٧٠٩ /  هـ    ١١٥٢-    ١١٢١ (           خالل الفترة 
             وقد وقفـت يف   .          هم نتائجها                       مع ذكر دوافع إبرامها وأ ،        ة وروسيا                       كانت بني الدولة العثماني    اليت 

ـ     ١٢٠٢-    ١١٨٣ (                                     احلروب العثمانية الروسية خالل الفتـرة   "            الفصل الثالث -    ١٧٦٩ /    هـ
ـ      اليت               عدد من احلروب    على  "       وآثارها  )  م    ١٧٧٨   ن                               ً      قامت بني العثمانيني والروس موضـحاً م

                             املعاهدات العثمانية الروسـية   "     ً             وأخرياً الفصل الرابع .          هم نتائجها                          خالهلا أسباا وسري أحداثها وأ
                      والذي احتوى على عـدد   "        ونتائجها  )  م    ١٨٠٥- ٤ ٧  ١٧ /  هـ    ١٢٢٠-    ١١٨٨ (           خالل الفترة 

                                 فقد وقفت على تلك املعاهدات وحاولت   .                                            من املعاهدات املربمة بني اجلانبني العثماين والروسي
         اشـتملت      اليت        ً              منهياً أطروحيت باخلامتة .                  مع ذكر أهم نتائجها   ،                          حتليلها وقراءة ما بني النصوص

    .                                             ى خالصة هذه الدراسة واهم النتائج املستقاة منها  عل
       بكـري    /                                                                 ويف اخلتام ال يسعين إال أن أتوجه بالشكر إىل معايل مدير اجلامعة الـدكتور 

                      سعود بن إبراهيم الشرمي  /                   وكذلك فضيلة الدكتور ،                                  عساس يف دعمه لطلبة العلم وتشجيعه هلم
   .                                   عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

             رئـيس قسـم                        عبداهللا بن حسني الشنربي  /        الدكتور                    الشكر الغزير لسعادة            كما أتوجه ب
         على مـا     ،                                  ً ووكيل الكلية للدراسات العليا حالياً     ً  سابقاً،                           العليا التارخيية واحلضارية         الدراسات 
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         والشـكر                                     إلخراج هذا البحث إىل سـدة النـور،                  ووقوفه إىل جانيب                   قدمه من دعم متواصل 
                                                ن شرف الربكايت رئيس قسم التاريخ واحلضارة لتعاملـه       طالل ب  /                       موصول إىل سعادة الدكتور

    .                                                            ً                املتميز واملفيد مع طالب الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس فضالً عن خلقه وإخالصه 
                                        كف الدعاء إىل شيخي وأسـتاذي ومعلمـي       أ    رفع  أ                             كما ال يسعين يف هذا املقام إال أن 

   ،             تسطري هذا اجلهد                    ئياته األثر الكبري يف                 كان لتوجيهاته ومر      والذي  ،                    د يوسف بن علي الثقفي . أ
                 ه حقه من الشـكر    ائ                                                              وقد استفدت من مكتبته اخلاصة الشيء الكثري فيما يعجز اللسان عن إيف

   .                              والثناء والدعاء له يف ظهر الغيب
                                           قل القليل من حقهما مبا أيداين به مـن سـهام                               فإين أرجو من اهللا أن أيف والدي أ     وبعد 

    كما  ،                                                 عد بن معاضه العمري والذي له فضل ال يكافئه به إال اهللا س /                وكذلك أخي األستاذ ،     الليل
                    أخذت من وقتها الكثري     اليت    "                   غادة بنت سامل العمري "    أخيت                               ال يفوتين يف هذا املقام شكر أبنة

                        جعلها املـوىل قـرة عـني       ،     ألبيها                               ن نصوص الترمجة فكانت حبق خري بنت                 وأرهقتها بالكثري م
             جنـازي هلـذه                                    كل من كان له معي بصمة أمـل يف إ        لشكر إىل     ً             وأخرياً فإين أتوجه با  .         لوالديها

األطروحة داعي             وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني .                            ا اهللا هلم أن جيزيهم عين خري اجلزاء                                .    
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العالقات العثمانیة الروسیة قبل فترة 
 البحث
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  :العالقات العثمانية الروسية قبل فرتة احلرب 
         وهي فترة     ،   م     ١٨٠٥  -    ١٧٠٩   /   هـ     ١٢٢٠  –      ١١٢١                      حفلت الفترة املمتدة من 

                       كـان هلـا دور كـبري يف        اليت     ،                                              بالعديد من احلروب واملعاهدات العثمانية الروسية  ،     البحث
     ً                                               خصوصاً وأن الدولة العثمانية يف تلك الفترة مل تكن كمـا     ،                         الدولة العثمانية وإرهاقها       إضعاف

                 حالة من الضعف مما   ىل                                 يمنة، إذ وصلت الدولة العثمانية إ                              كانت يف سابق عهدها من القوة واهل
ـ        الـيت                  ومن هؤالء روسيا   ،                                    مكن ألعدائها من فرض إرادم كما يشاءون       ذاك يف            كانـت آن

    .                                 كما سوف نرى من خالل حيثيات البحث   .             عنفوان شباا
               ومع كثرة عـدد   ، )                 الثامن عشر امليالدي (                الثاين عشر اهلجري           وحىت أوائل     أنه          واحلقيقة

               العثمانيـة أو                                     روسيا مل تكن جترؤ على مواجهة الدولة  ن  أ    إال   ،                        الروس واتساع مساحة بالدهم
     .                                                                بل مل يكن هلا ذلك الدور الفعال واملؤثر على اخلارطة السياسية األوروبية                املساس مبمتلكاا، 

                        ً       دول القارة األوروبيـة ختلفـاً يف                كانت من أكثر    ،                    وحىت القرن السابع عشر   ،      فروسيا
          وعلى غرار  ،                               ة تنعم بطفرة صناعية وثورة فكرية                                      الوقت الذي كانت فيه معظم الدول األوروبي

                                                                              ما كانت أوروبا عليه فإن روسيا قد سيطرت عليها اخلرافات واجلهل االجتماعي والتفكـك  
                    وتفشي الرشوة وسيطرة    ،                 واحنالل مؤسسات احلكم   ،                                 القومي واحلروب املتواصلة على السلطة
   . )١ (                    يديهم دون بقية الشعب                 وتركز الثروات يف أ   ،                                   فئة قليلة من الروس على مقدرات البالد

                                   وسلسلة من التراكمات السـابقة مـن      ،             هو نتاج طبيعي     إمنا      روسيا       إليه         وما وصلت 
                                        حد الرحالة من خالل خمالطة الروس يف رحلتـه                         ويدلل على ذلك ما ذكره أ ،      اجلهالة         الغرق يف

                  وال يغتسـلون مـن    ،        وال بـول                   ال يستنجون من غائط  ،      خلق اهللا      أقذر    وهم   :"          هناك بقوله    إىل
          رؤوسـهم   و                        يف كل يوم من غسل وجوههم          وال بد هلم    ...       من طعام        أيديهم          وال يغسلون  ،  بة   جنا

        فتدفعها  ،                        ومعها قصعة كبرية فيها ماء ،                                  وذلك أن اجلارية توايف كل يوم بالغداة ،              بأقذر ماء يكون
                                     فيغسله ويسرحه باملشط يف القصعة مث يتمخط       رأسه                                 موالها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر     إىل

                              فإذا فرغ مما حيتاج إليـه محلـت    ،          ً                            ال يدع شيئاً من القذر إال فعله يف ذلك املاء و ،          ويبصق فيها

                                                 
   .   ٥  ص  ، م    ١٩٩٢ ،         دار الفكر ،    بريوت ،         بطرس األكرب  :          علي شعيب    )١ (



 

٨ 

 

                          وال تزال ترفعها من واحد إىل  ،                                                      اجلارية القصعة إىل الذي إىل جانبه ففعل مثل الذي فعل صاحبه
                                         وكل واحد منهم يتمخط ويبصق فيهـا ويغسـل    ،                                 واحد حىت تديرها على مجيع من يف البيت

   .                                             ً      لتايل فقد ظل اجلهل خييم على سكان تلك البالد عقوداً مديدة   وبا . )١ ( "               وجهه وشعره فيها
                                                          أن وقوع روسيا ضمن مفترق الطرق بني آسيا وأوروبا عرضها للكثري              زاد على ذلك

                ً      ً                               واليت استرتفت جهداً ووقتاً يف سبيل ظهـور روسـيا كدولـة     )٢ (             ومنها التترية   ،         من اهلجمات
    .  )٣ (              أوروبية حديثة 

  ،  )٤ (                                           ملسكوف والذين يرجعـون إىل السـاللة السـالفية                           باإلضافة إىل أن الروس أو ا
                                                                                واملنتشرة يف شرقي أوروبا مثلوا إمارات مستقلة تعمها الفوضى وعدم االستقرار حىت عهـد 

   .                                       والذي استطاع توحيد تلك القبائل حتت حكمه  )٥ ( )   ٨٧٩-   ٨٦٥ (         ردريك
      علـى                  وانقسام الـروس   "      ردريك   "          وذلك مبوت       ً طويالً                          إال أن ذلك االستقرار مل يدم

                                                 
ـ     ١٣٧٩  ،                        إحياء التـراث العـريب     ،    ٢ ط  ،      دمشق   ،                رسالة ابن فضالن   :    الن ـ          أمحد بن فض   )١ (    ، م    ١٩٥٩ /    هـ

   .   ١٧٨-   ١٧٧ ص
                ويرجح أن التتار   .   ١٣        يف القرن        املغول       بزعامة          وأوروبا      آسيا                        لي شعوب اكتسحت أجزاء من               اسم عام يطلق ع   )٢ (

     ق ظل                                  وبعد أن احنسرت موجات غزوهم حنو الشر  ،       سيبرييا                                       األصليني جاءوا من شرق وسط آسيا أو من وسط 
                     دار إحيـاء التـراث     ،      بريوت   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                                     التتار يسيطرون علي كل روسيا وسيبرييا 

   .     ٤٩٠  ص   ،   م     ١٩٦٥  ،      العريب
    دار   ،           القـاهرة    ،                                                         فتح العثمانيني عدن وانتقال التوازن الدويل من الرب إىل البحر   :                        حممد عبداللطيف البحراوى    )٣ (

   .     ١١٦   ص  ،   م     ١٩٧٩ /  هـ    ١٣٩٩  ،        التراث 
  ،                          املوسوعة العربية امليسـرة    .                                                                 شعوب تسكن بني جبال األورال والبحر األدريايت يف أوروبا الشرقية والوسطى   )٤ (

      ١١٢٦  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج
) ٥(   Rurik: ر   "        نغجرود   "           وقد اختذ من ،                                    تأسست على يده أول أسرة حاكمة يف روسيا يف الطريـق   "      فلكهوف "       على           

    .                 األسود حاضرة ملكه                     بني حبر البلطيق والبحر 
                   املؤسسـة العربيـة     ،        بـريوت    ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي  -

    .   ١٨  ص   ،   م     ١٩٨٠ /  هـ    ١٤٠٠  ،                 للدراسات والنشر 
   ،     ١                                                          تاريخ أوروبا احلديثة وآثار حضارا ،  القاهرة ،  املعارف ،  ج  :                          عمر اإلسكندري ،  سليم حسن  -

   .   ٢٣٦       م ،  ص  ٠   ١٩٢  /    هـ     ١٣٣٢   ،     ٢ ط
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   )١ (                  وهو غـارة املغـول     ،                    يف مساء روسيا خطر داهم                                فسهم مرة أخرى، يف الوقت الذي الح  أن
    .                                                                          الذين استطاعوا السيطرة على روسيا وفرض كلمتهم هناك ألكثر من قرنني من الزمان 

             شـمال ومـن                                     تعرض اإلمارات الروسية للتهديد من ال                    اد من سوء حظ روسيا     ومما ز
                       يف الوقت الذي متثل فيـه     )٤ (      توانيا  ول   )٣ (       وبولندا   )٢ (      السويد   من                         الغرب، وذلك من جانب كل

   . )٥ (                                    خطر املغول من اجلنوب والذي كان أخطرها 
                                    قاموا بعدد من الثورات معربين بذلك عن    ،                 وخالل حكم املغول هلم   ،            على أن الروس

                                                    وسنحت هلم الفرصة لتحقيق حريتهم من ربقة املغول بانقسام    ،                       عدم رغبتهم يف احلكم املغويل
                                          مما مكن للروس من توحيد صفوفهم واإلطاحة بتلك    ،                                 ملغول على أنفسهم وقيام احلروب بينهم ا

      ومـن     . )٦ (   سكو و                                                               اإلمارات املغولية املنقسمة على نفسها مكونني بذلك وحدة روسية مقرها م
          والذي كان  )٧ ( )  م     ١٥٠٥-    ١٤٦٢ (             امللقب بالعظيم  "              يفان  الثالث  إ  "                 حكام تلك الفترة      أبرز 

                                                 
) ١(   Mongols   :  ا ،         شعب آسيويويف القسم اجلنويب من  ،                                            منتشر على اخلصوص يف منغوليا وشرق منشوريا وغر                  

   .    ١٧٢٧  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                           ً وداخل االحتاد السوفيييت سابقاً ،          وسط سيبرييا
) ٢(   Sweden   :  وعاصمتها سـتوكهومل   ،         ال أوروبا                                   إحدى الدول اإلسكندينافية الواقعة يف مش                   Stockholm"   ."   

     .      ١٠٤١-    ١٠٤٠  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة 
) ٣(   Poland   :   ترمجة المسها بالفرنسية   "         بولونيا   "          ويقال هلا   ،   "   له "                  ويسميها العرب بالد                     "  Pologne   ."    للمزيد       

  ،                       املوسوعة العربية امليسرة  .    ٧٠٩-   ٧٠٦    ص ص  ،          دار املعرفة ،    بريوت ، ٥ ج ،            دائرة املعارف  :              بطرس البستاين   :      انظر 
   .   ٤٤٢-   ٤٤٠  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج

) ٤(   Lithuania   :  عاصـمتها فيلنيـوس    ،                                         وإحدى مجهوريات االحتـاد السـوفيييت السـابق    ،               أكرب دول البلطيق                    
"Vilnius" .   ١٥٥٣-    ١٥٥٢  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة    .   

    .     ١٨  ص   ،             املرجع السابق ،                 مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :     سلي         بسام الع   )٥ (
) ٦(   Moscow   :  ر موسكو ،           عاصمة روسيا ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                  وهي أكرب مدن روسيا ،                تقع على    ،  

   .    ١٧٧٩  ص   ،              املصدر السابق 
) ٧(   Ivan III :  أول من محل لقب قيصر                  TSAR  ، تزوج من بيـت   ،              إلمارات الروسية                       مت علي يديه توحيد معظم ا              

                                                                مما جعله يعترب روسيا حامية املذهب األرثوذكسي بعد سقوط القسطنطينية يف  "               قسطنطني باليولوج "         اإلمرباطور 
        املرجـع   ،                   مشاهري قادة العـامل    )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي   :             للمزيد انظر  .            يد العثمانيني

        املرجـع   ،                                        تاريخ أوروبـا احلديثـة وآثـار حضـارا      :    سن                       عمر اإلسكندري ،  سليم ح  .   ٢٥ ص  ،       السابق
   .   ٢٣٩-   ٢٣٨ ص ،      السابق
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           ً                                     وحاول جاهداً التحلي باللباس احلضاري األورويب عرب فتح    ،            العامل األورويب               له صالت طيبة مع 
                                                 باإلضافة إىل جلب الصناع والفنانني إىل روسيا لإلفـادة     ،                              العالقـات بينه وبني العامل األورويب

    .          من خربام 
               ً                   َّ                                       ومل يكن ذاك ممكناً إليفان إال بعد أن خلَّص روسيا من حكم املغول بعد هزميته إيـاهم  

   .                                                    م لينهي ذا التاريخ احلقبة املغولية وليعلن حرية الروس     ١٤٨٠     سنة
   )١ ( ج    يولو                                زوج من بيت اإلمرباطور قسطنطني بـال     قد ت  "      يفان  إ  "                   ومن اجلدير بذكر أن 

     .     )٣ ( )٢ (                                                            والذي دعم موقف روسيا يف ظهورها كحامية لرعايا املذهب األرثوذكسي 
                            د بالده أو اإلشراف علـى حبـر            هو مد حدو  "       ايفان   "                          على أن أهم ما كان حيلم به 

              ً                     ً                     باعتباره منفذاً أو بوابة روسيا تسهيالً لالتصـال بالعـامل      )٥ (                 وكذلك البحر األسود )٤ (       البلطيق
-    ١٥٠٥   " (               سـيل الثالـث    ا ب  "                    قق حلمه ذاك ليخلفه                           إال أن املنية وافته قبل أن حي   ،      اخلارجي

                                                 
       نـادى   ، ) م    ١٤٥٣-    ١٤٤٨ (                     آخر األباطرة البيزنطيني  :   Constantine atheist ten                 قسطنطني احلادي عشر    )١ (

  .  م    ١٤٥٣                                               وخالل حكمه سقطت القسطنطينية يف يد األتـراك عـام    ،                                   باالحتاد بني الكنيستني الشرقية والغربية
   .    ١٣٨٠  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،                العربية امليسرة         املوسوعة 

  ،              املرجع السابق   ،                                                         فتح العثمانيني عدن وانتقال التوازن الدويل من الرب إىل البحر   :                        حممد عبداللطيف البحراوى    )٢ (
                                                  الوجه اآلخر للنهضة األوروبية، حماضرات يف تاريخ أوروبا   :                 صاحل حسن العكيلي   :             للمزيد انظر   .      ١١٧  ص 

       مفيـد    :        انظـر    .    ٢٠٦  ص   ،   م     ٢٠٠٦  ،                       الوراق للنشر والتوزيع   ،      عمان   ،       ١٧٨٩-    ١٤٥٣       النهضة        يف عصر
-   ٤٧٦                                     تـاريخ أوروبـا يف العصـور الوسـطى       (                                      موسوعة تاريخ أوروبا احلـديث واملعاصـر    :        الزيدي 
    .      ٥١٥  ص   ،           اجلزء األول   ،           دار أسامة  ،    عمان ، ) م    ١٥٠٠

) ٣(   Orthodox  :   املوسوعة العربية امليسرة   .                      يسلم برياسة بابا روما    وال ،                              تطلق على كل مسيحي غري بروتستانيت                        ،  
   .    ١٤٨٨-    ١٤٨٧  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج

) ٤(   Baltic Sea:   املصـدر    ،    ١ ج  ،                          املوسوعة العربية امليسـرة    .                 ميتد يف مشال أوروبا ،                    ذراع من احمليط األطلنطي        
   .   ٣٢٩-   ٣٢٨  ص   ،        السابق 

) ٥(   Black Sea:   املوسوعة العربية امليسرة   .          والدردنيل ،         وحبر مرمرة ،  ور                         يربطه بالبحر املتوسط البسف ،        حبر داخلي                        ،  
   .   ٣٢٩-   ٣٢٨  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج
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                   هذا األمر األخري يظهر       إال أن     ،                 ً                      والذي حاول جاهداً توثيق العالقات بالغرب  )١ (  )   م     ١٥٣٣
     ملـا    -  "         بالفظيع   "           وامللقب بـ  )٢ ( )  م     ١٥٨٤-    ١٥٣٣   " (             أيفان الرابع   "                  بوضوح يف عهد ابنه 

                              ملد جسور من التواصـل العلمـي              والذي سعى  -                                   متيز به عهده األخري يف احلكم من الفظائع 
          ا وجزيـل                                                                           والتجاري مع العامل الغريب فدعا العلماء والصناع إىل روسيا وأغدق عليهم اهلـداي 

               يف الوصول إىل حبر   "              أيفان الثالث  "      ً                                   وحتقيقاً هلذا االنفتاح فقد حاول حتقيق حلم جده   .         العطايا 
    .                            ً                                              البلطيق وخاض هلذا األمر حروباً كثرية إال أن املنية كانت أسبق إليه من حتقيق حلمه 

              يف حالـة مـن               دخلت روسيا    إذ          االستقرار               انتهى بذلك عهد   "             يفان الرابع  إ  "      ومبوت 
     ـض         إال أن                                                              فوضى واالنسياب لتعود كما كانت من قبل من احلروب والتطاحن الداخلي   ال

-    ١٦١٣   "(               يـل رومـانوف      ميخا  "                     حد األمراء واملـدعو              عينوا عليهم أ و      أخرى          الروس مرة 
      علـى                                                          والذي متكن من مجع شتات الروس مرة أخرى وصرف جـل اهتمامـه      )٣ (   )      ١٦٤٥

   ،                                     ذكسية ملا وصلت إليه من التخلف واالضطراب                   ومنها الكنيسة األرثو   ،                اإلصالحات الداخلية
                                وبـذلك يعتـرب     ؛                                                               فأراد النهوض بروسيا والوصول ا إىل مصاف الدول األوروبية املتقدمـة 

                    منذ توليه يف أوائـل          يف روسيا                                       األب الروحي واملؤسس احلقيقي لألسرة احلاكمة   "         رومانوف   " 

                                                 
) ١(   Basil III: للمزيد  .                             ً          كما زادت روسيا يف عهده انفتاحاً على الغرب ،                                جنح يف تضييق اخلناق على سلطة األشراف       

   .   ٢٣٩ ص ،          رجع السابق  امل ،                                تاريخ أوروبا احلديثة وآثار حضارا  :                          عمر اإلسكندري ،  سليم حسن   :     انظر
) ٢(   Ivan IV:   وضـع   ،          لقب القيصر    ١٥٤٧                  أطلق على نفسه عام  ،                                       توىل عرش روسيا ومل يتجاوز الثالثة من عمره      

  .                                                                       كما سعى إلصالح الكنيسة وتوسيع نطاق مملكته مع عدم إغفاله االنفتاح على الغرب ،      ً      ً      قانوناً جديداً لإلصالح
   :    انظر

      .     ٢٦-  ٢٥  ص   ،             املرجع السابق ،                 مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥- ٢   ١٦٧  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي   -                  
-   ٣٤٠-   ٢٣٩ ص ،              املرجع السـابق    ،                                تاريخ أوروبا احلديثة وآثار حضارا  :         سليم حسن  ،             عمر اإلسكندري  -                

٣٤١   .   
) ٣(   Mikhail Romanov:  مؤسس حكم عائلة رومانوف يف روسيا اليت ظلت على عرش روسيا القيصرية حىت                                                                 

    .  م    ١٩١٧       شيوعية               قيام الثورة ال
   .  ٢٧  ص   ،             املرجع السابق ،                 مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي   -                



 

١٢ 

 

                أوائـل القـرن       ،  )١ ( م    ١٩١٧             بلشفية سـنة                                            القرن السابع عشر امليالدي وحىت قيام الثورة ال
    .    )٢ (       من بعده  )  م    ١٦٧٦-    ١٦٤٥   " (      لكسي إ  "                  ليكمل مسريته ابنه     ،    دي   يال  امل        العشرين 

                                        ومعظم ملوك أوروبا للتحزب ضد العثمـانيني   )٣ (                هذا بدعوة البابا  "     لكسي أ "        وقد قام 
            ثمانيني مـن       ً                                      داعياً العامل املسيحي إىل حرب صليبية الجتثاث الع  -            سب اعتقادهم  حب  –       الكفرة 

                              ً                                   وإن كانت تلك الدعوة مل جتد آذاناً صاغية إال أا تعترب إرهاصات أوليـه   . )٤ (               القارة األوروبية
   .        لعثمانيني   ا ىل إ                     لتوجهات روسيا ونظرا 

ـ                                                   روسيا مل تظهر مبظهر القوة اخلارجية واالستقرار الداخلي              ومع ذلك فإن        ن هلـا       ويك
      ابـن   )٥ (   ) م    ١٧٢٥-  ٧٢  ١٦   " (            بطرس األكـرب    "                                      تأثريها الدويل وثقلها السياسي إال يف عهد 

     " .    لكسي أ "
                      حىت تلكم اللحظـة قـد                                  احلضاري الروسي عما كان يف أوروبا                   على أن ذلك التأخر 

   :            ألسباب اآلتية               يكون مرده إىل ا
           ملا يقـارب                            حتت احلكم املغويل والذي استمر                                 روسيا مرتوعة احلكم الوطين وبقاؤها      بقاء - ١

   .                التخلص من املغول   "  ث          يفان الثال إ "          حىت استطاع   ،       القرنني
 

                                                 
) ١(   Bolshevik Revolution   :   وتعد أول ثـورة شـيوعية يف القـرن     ،               على أفكار ماركس ،             قامت يف روسيا                                   

   .     ٥٨٥  ص   ،   ق            املصدر الساب  ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                العشرين امليالدي 
) ٢(   Alexei :  بطرس األكرب   :             بسام العسلي   .                    وهو والد بطرس األكرب  ، م    ١٦٢٩        ولد سنة  ،          قيصر روسيا           )  ١٦٧٢    -

   .  ٢٧  ص   ،             املرجع السابق ،                 مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥
                املوسوعة العربية   .                    وخليفة القديس بطرس  ،         أسقف روما ،                                 والرئيس األعلى للكنيسة الكاثوليكية ،            هو احلرب األعظم   )٣ (

   .     ٢٩٧-   ٢٩٦  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،       مليسرة  ا
                                 الـروض األزهـر يف تـاريخ بطـرس      "                        أمحد الطهطاوي حتـت مسـمى   /    ترمجة ،               تاريخ بطرس األكرب :    ولتري   )٤ (

   .    ٥٢  ص  ، م    ١٢٦٦ ،          مطبعة بوالق ،       القاهرة ، "    األكرب
) ٥(   Peter the Great:  وهو ابن القيصر ، م    ١٦٧٢              ولد يف الكرملني              "   Alexei" ،   م    ١٦٨٢                    حكم روسيا منذ عـام   

    .                            مث توىل احلكم مبفرده وحىت وفاته  ، م    ١٦٩٦        وحىت عام Ivan V "  "       ً     مشاركاً ألخيه
   .     ٣٧٨-   ٣٧٧  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة     -                



 

١٣ 

 

                    إذ أضحت السويد مملكة  ،                                                        قلة املؤثرات األوروبية احلديثة للتغيري من منطية احلياة الروسية - ٢
                                 ً      ً       ً بينما وقفت بولندا الكاثوليكية سداً منيعاً وحاجزاً  ،                                قوية استطاعت السيطرة على البلطيق

       والبحر    )١ (    لقرم             ن على خانات ا و ي                 فيما سيطر العثمان ،        سي للغرب    ً                   قوياً يف وجه أي امتداد رو
  .      األسود 

                 وهو العصر الـذي   ، م    ١٥٨٤ "           يفان الرابع إ "                                    دخول روسيا يف حالة من الفوضى بعد موت  - ٣
                    خلي والتغلغل اخلارجي     ً                             معرباً بذلك عن نفسه من االنقسام الدا ، "          عصر الفوضى "     عرف ب

            والقلق مـن   ،                        بقاء روسيا على تلك احلالة ب              اللتني اهتمتا                   من بولندا والسويد           من قبل كل
       ً لك خملفاً                 وهو ما حدث بعد ذ .        من سباا    ها    قيام           قد تؤدي إىل             ضة يف روسيا    أي      حدوث 

  .        اململكتني                      آثاره السيئة على كال

     ألرض       مـالك ا         وطبقـة   ،                 طبقة رجال الـدين            ثالث طبقات؛                        انقسام اتمع الروسي إىل  - ٤
                      والثانية على الثالثة      األوىل   ن  تا     الطبق   ت د        حيث اعتم    " .       أقنان   "          عاملني ا  و   ، "        إقطاعيني  "

    اليت                                 قنان للقيام بالعديد من الثورات               مما حدا بطبقة األ ،            ن االكتراث ا                 يف زيادة ثرواا دو
  . )٢ (    وال                                       كلفت روسيا الكثري من الوقت والرجال واألم

                                                   حيث هناك من يشاركها نفوذها متمثلة يف السلطة الدينية  ،                          عدم مركزية السلطة السياسية - ٥
                                   وباع تليد يف حتريك اجلماهري الروسية ملا                   إذ كان هلا يد طوىل  –                   الكنيسة األرثوذكسية   –

    .               قد خيالف هواها 

                                                 
) ١(   Crimean  :   ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                              على الساحل الشمايل للبحر األسود ،                    شبه جزيرة جبنوب روسيا    ،  

   .      ١٣٧٧  ص   ،     ابق          املصدر الس
                    م اليت عربت بشكل واضح     ١٦٧١      يف عام   "            أسطفان وازن "                                         أصدق مثال على ذلك ثورة الفالحني اليت تزعمها    )٢ (

     ٤٠٠                                                  كما كانت مقدمة لسلسة من الثورات بلغ عددها ما يقرب  ،                                  عما يتعرض له الفالح من معاملة اإلذالل
    .     ثورة

   :            للمزيد انظر 
   .   ٢٠٩-   ٢٠٥    ص ص   ،   م     ١٩٩٧ /  هـ    ١٤١٧  ،    ٣ ط  ،            روبا احلديث                 دراسة يف تاريخ أو  :             حممد على حلة    -



 

١٤ 

 

         إصـالحات                وما قام به من       األكرب                   وقبل احلديث عن بطرس    ،            ً ومن املهم جداً    أنه      على
                             تستوقفنا هنا بعـض العالقـات    ،                   وخاصة العسكرية منها   ،                            مهمة مشلت كافة اجلوانب الروسية

   .                                            واليت تبني وبشكل واضح علو كعب الدولة العثمانية ،                                   العثمانية الروسية وخاصة احلربية منها
                                                                         ففي فترة توحيد الواليات الروسية كانت هناك بعض الصالت الروسـية العثمانيـة   

                                فقد كان ممثلـو الـروس يـزورون     ،                                   وخاصة بعد سيطرة العثمانيني على القرم   ،             التجارية منها
   . )٢ (                                لتسوية بعض املسائل التجارية هناك  )١ (           القسطنطينية

ـ     ١٤٩٢        ففي عام    "                 يفـان الثالـث    إ  "            يا آنـذاك                              م وبالتحديد يف عهد حاكم روس
                                                            وصل إىل القسطنطينية أول سفري روسي ومعه مجلـة مـن اهلـدايا إىل      )     ١٥٠٥-    ١٤٦٢ (

      سنوات                                  د السفارة الروسية بعد ذلك بأربع     لتتجد )    ١٥١٢-    ١٤٨١  (  )٣ (                 لطان بايزيد الثاين   الس
   . )٤ (                                                     للحصول من الدولة العثمانية على امتيازات للتجار الروس 

                                                 
إىل  ٣٩٥مـن   الدولة البيزنطيـة وعاصمة ، ٣٩٥إىل  ٣٣٠خالل الفترة من  إلمرباطورية الرومانيةاعاصمة    )١ (

أو اآلسـتانة  )إسـالم بـول  (القسطنطينية،  وأطلق عليها  حممد الفاتحفدخل  العثمانيونحني فتحها  ١٤٥٣
ضمن إصـالحات   اسطنبولإىل  ١٩٣٠غري امسها يف عام . وبدخوله صارت املدينة عاصمة السلطنة العثمانية

  .١٣٨١-١٣٨٠ص ، املصدر السابق ،  ٢ج، املوسوعة العربية امليسرة . القومية  أتاتورك
  ،               املرجع السـابق   ،                                                         فتح العثمانيني عدن وانتقال التوازن الدويل من الرب إىل البحر   :                       حممد عبداللطيف البحراوى   )٢ (

   .     ١١٧  ص 
    توىل  ،                         يعد ثامن السالطني العثمانيني ،              ابن حممد الفاتح    وهو  ) م    ١٥١٢ /  هـ   ٩١٨- م    ١٤٤٧ /  هـ   ٨٥١ (            بايزيد الثاين   )٣ (

                                 واجه العديد من الفنت الداخلية اليت  ،                    ً         وكان لني العريكة مياالً إىل السلم ، م    ١٤٨١ /  هـ   ٨٨٦                عرش السلطنة عام 
    .  م    ١٥١٢ /  هـ   ٩١٨       تويف سنة ،                                              تنازل باحلكم إىل ابنه سليم األول حتت ضغط اإلنكشارية ،                   متكن من القضاء عليها

    :            للمزيد انظر
ـ     ١٤٢٥ ،                    الدار الثقافية للنشر ،       القاهرة ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري - -   ١٧٥ ص  ،  م    ٢٠٠٤ /    هـ

١٧٦   .  

            دار الفجـر   ،         القـاهرة  ،                                                        الدولـة العثمانيـة، عوامـل النـهوض وأسـباب السـقوط       :             علي حممد الصاليب -
    .    ٢١٦-   ٢٠٣   ص ص ، م    ٢٠٠٤ /  هـ    ١٤٢٥ ،      للتراث

  ،    ٦ ط  ،               دار النفـائس    ،      بريوت   ،           إحسان حقي  /    حتقيق ،      مانية                         تاريخ الدولة العلية العث  :                   حممد فريد بك احملامي    )٤ (
    .      ١٨٤  -   ١٨٣  ص   ،   م     ١٩٨٨  -   هـ     ١٤٠٨



 

١٥ 

 

                            مع سفري روسيا هدنة يف مدينـة   )    ١٥٢٠-    ١٥١٢ ( )١ (                     برم السلطان سليم األول أ    كما 
    .  )٣ (  ) ٢ (      أدرنة 

                   من االنتصـار علـى     )     ١٥٦٦-    ١٥٢٠ ( )٤ (                                 وحينما متكن السلطان سليمان القانوين
             كما تـواردت    .  )٧ (                                     أرسل إليه قيصر روسيا يهنئه ذا الظفر    )٦ ( م    ١٥٢١            وفتح بلغراد    )٥ (   ار

                           القـانوين مـن فـتح            دما متكن          م وذلك عن    ١٥٢٣       ستانة  اآل                          سفارة روسيا على السلطان يف 
   . )٩ ( )٨ (     رودس 

                                                 
    حكم  ،                            سليم بن السلطان بايزيد الثاين ،                 هو السلطان التاسع  )  م    ١٥٢٠ /  هـ   ٩٢٦- م    ١٤٨٠ /  هـ   ٨٧٥ (         سليم األول   )١ (

        لصـارم      أي ا "       يـاوور  "                         لقب يف التاريخ العثمـاين ب  ،             قضاها يف احلروب  )  م    ١٥٢٠-    ١٥١٢ (     ً          ابتداًء من سنوات
    دار  ،    بريوت ،             عصام الشحادات /    ترمجة ،                                 املعجم اجلغرايف لإلمرباطورية العثمانية :       موستراس . س :           للمزيد انظر  .       العنيف
-   ١٨١ ص ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري  .   ٢٧ ص ، م    ٢٠٠٢ /  هـ    ١٤٢٣ ،       ابن حزم
  ص  ،                املرجـع السـابق   ،   قوط                                         الدولة العثمانية، عوامل النهوض وأسباب الس :             علي حممد الصاليب  .    ١٨٣-   ١٨٢
   .   ٢٤٣-   ٢١٧ ص

    .      ١٨٨  ص   ،             املرجع السابق ،                             تاريخ الدولة العلية العثمانية  :                   حممد فريد بك احملامي    )٢ (
) ٣(   Edirne  :   املوسـوعة العربيـة     .                                                  وتقع يف أقصى اجلهة الغربية من القسم الواقع يف أوروبا ،              إحدى مدن تركيا                    

   .    ٩٨  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،        امليسرة 
                       بلغت الدولة يف عهده قمة  ،                     ابن السلطان سليم األول ) م    ١٥٦٦ /  هـ   ٩٧٤- م    ١٤٩٤ /  هـ   ٩٠٠ (          ان القانوين    سليم   )٤ (

       للمزيد   .  م    ١٥٦٦ /  هـ   ٩٧٤              سنة حىت تويف عام  ٤٦               لتكون مدة حكمه  ، م    ١٥٢٠                توىل السلطنة عام  ،             العظمة والقوة
             حسـني جميـب    .    ٢٧٩ ص ،                املرجـع السـابق   ،                                   املعجم اجلغرايف لإلمرباطورية العثمانيـة  :       موستراس . س :    انظر

                    الدولة العثمانيـة،   :             علي حممد الصاليب  .    ١٨٨-   ١٨٧-   ١٨٦ ص ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :     املصري
   .   ٢٥٠-   ٢٤٤   ص ص ،            املرجع السابق ،                          عوامل النهوض وأسباب السقوط

) ٥(     Hungary :  املوسوعة العربية امليسرة   .             ً          ال متتلك منفذاً على البحر ،                وهي دولة أوروبية ،                 تعرف باسم هنغاريا                        ،  
   .      ١٩١٠-    ١٩٠٩  ص   ،             ملصدر السابق  ا  ،    ٢ ج

) ٦(   Belgrade :  ا١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                        ً       تسمى مفتاح البلقان نظراً ألمهيتها ،                     عاصمة صربيا وأكرب مد  ،  
   .     ٣٩٩  ص   ،              املصدر السابق 

   .     ٢٠٢  ص   ،             املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية  :                   حممد فريد بك احملامي    )٧ (
    .      ٢٠٦  ص   ،             املصدر السابق   )٨ (
) ٩(   Rhodes  :   يف منتصف املسافة بني جزر اليونان       لتركيا                       بالقرب من الساحل اجلنويب     تقع   ،                 إحدى جزر اليونان  ،                                 

   .     ٨٩٠  ص   ،              املصدر السابق   ،  ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .     وقربص         الرئيسية 



 

١٦ 

 

                      نيـة بـالتحرك صـوب                 القوات العثما )١ (                        م أمر السلطان سليم الثاين    ١٥٦٩       ويف عام 
                          وكذا محاية احلجاج باإلضـافة     ،                                    ً نصب عينيها إيقاف التقدم الروسي جنوباً       ً واضعةً )٢ (       ستراخان أ

     .   )٣ (                               إىل احملافظة على طرق التجارة هناك 
                     هو عدم اهتمام الدولة        إلخفاق     ذلك ا                               تلك احلملة إال أن السبب الرئيسي ل       إخفاق    ومع 

                         وذلك أن الدولة العثمانية   –        بإذن اهللا   -          جلالب للنصر                                    العثمانية بتلك احلملة االهتمام الكايف ا
                                                                                    كانت تنظر إىل روسيا على أا دولة من الدرجة الثانية ليس هلا حيلة إال دفع ما يترتب عليها 

  .                                                                 وهذا حبد ذاته يفسر النظرة القاصرة من قبل العثمانيني  حنـو روسـيا      . )٤ (     ً           سنوياً للعثمانيني 
     وذلك    ،                بقيادة خان القرم   ى                          العثمانية فقد أعدت محلة أخر                              ولتعويض عما سبق من قبل الدولة 

   .                                   ى الروس ومن دخول موسـكو وإحراقهـا                            م متكنت من حتقيق نصر عظيم عل    ١٥٧١    عام 
          قام ـا     اليت                    تلك األعمال احلربية  )  م    ١٥٧٤-    ١٥٦٦ (                                ونتيجة ملباركة السلطان سليم الثاين

       وذلـك     . م    ١٥٧٢          الذي يليه                                             فقد أعاد حاكم القرم الكرة مرة أخرى يف العام   ؛          حاكم القرم
                 لرية ذهبية وعقـد    )      ٦٠٠٠٠  (                                                  بتجهيز محله أخرى اضطرت من خالهلا روسيا لدفع ما قيمته

   . )٥ (                  صلح مع حاكم القرم 

                                                 
                   سليم الثـاين ابـن    ،                            هو السلطان العثماين احلادي عشر  )  م    ١٥٧٤ /  هـ   ٩٨٢- م    ١٥٢٥ /  هـ   ٩٣٠ (          سليم الثاين   )١ (

         للمزيـد   .  ات                             حيث ظل يف احلكم مدة مثـاين سـنو   ، م    ١٥٦٦ /  هـ   ٩٧٤                 توىل احلكم بعد أبيه  ،               سليمان القانوين
            حسـني جميـب     .    ٤٤٦ ص ،                املرجـع السـابق   ،                                   املعجم اجلغرايف لإلمرباطورية العثمانيـة  :       موستراس . س :    انظر

                         الدولة العثمانية عوامـل   :             علي حممد الصاليب  .    ١٨٤-   ١٨٣ ص ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :     املصري
   .   ٣٣١ ص ،            املرجع السابق ،                    النهوض وأسباب السقوط

) ٢(   Astrakhan  :   ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                                  إىل اجلنوب الشرقي منها على حبر قزوين ،  يا            إحدى مدن روس  ،  
   .     ١٤١  ص   ،              املصدر السابق 

  ،              دار احملروسـة    ،        بـريوت    ،                                                   العثمانيون من قيام الدولة إىل االنقالب علـى اخلالفـة     :               حممد سهيل طقوش     )   ٣ (
     .     ٢٢٨  ص   ،   م     ١٩٩٥ /  هـ    ١٤١٥

ـ     ١٤٠٨  ،  ١ ج ،                  مؤسسة فيصل للتمويل  ،          إستانبول   ،        ثمانية                 تاريخ الدولة الع  :               يلماز أوزتونا    )  ٤ (   ص   ،   م     ١٩٨٨ /    هـ
٣٦٨     

   .     ٣٧٧  ص   ،              املرجع السابق    )  ٥ (



 

١٧ 

 

    اليت    ،            محلة ضد روسيا   ،                مبساعدة خان القرم   ،                     جهزت الدولة العثمانية      ١٦٧٧       ويف عام 
                   للخروج بنفسه سـنة     ) م    ١٦٨٧-    ١٦٤٨ ( )١ (                          مما حدا بالسلطان حممد الرابع   ؛            منيت باإلخفاق

                                            ليواصل السلطان جهوده احلربية ضد روسيا بتجهيز  ،                           م على رأس محلة تكللت بالنجاح    ١٦٧٨
          اليت كـان    ،                              نة بني الدولة العثمانية وروسيا                       م انتهت بعقد معاهدة أدر    ١٦٨٠             محلة أخرى عام 

          فـع مـا               باإلضافة إىل د   ،                                                            من أهم بنودها استمرار روسيا يف دفع الضريبة السنوية حلكام القرم
   . )٢ (                               ترتب من ضريبة توقفت نتيجة احلرب 

              هـدة أدرنـة       فمعا   ؛                                                       ومما يالحظ التفوق العثماين على روسيا وفرض الشروط العثمانية
                                                    وعلى أثرها استقبل السلطان حممد الرابع السفري الروسـي     ،       ستانبول                    السابقة الذكر متت يف إ

                   ومما دار بني السـفري     ،         يصر روسيا                                                     والذي قدم للسلطان حممد الرابع اهلدايا واملبعوثة من قبل ق
                                                                            الروسي والسلطان حممد الرابع إبالغ األخري لسفري روسيا بقبول شروط املعاهدة بصدر رحب 

                                     مما يدل دالله واضحة على علـو الكلمـة     .  )٣ (                                       وتنفيذها من قبل القيصر وإال تعرض للعقاب 
   .       ثمانيني                                                                العثمانية وعدم قبول مساومات روسية فيما قد يفرض عليهم من قبل الع

       مبحاربة    )٤ ( "     صوفيا "          فقد اهتمت              عند ذلك احلد                          قف االحتكاك الروسي العثماين       ومل يتو

                                                 
                                            توىل احلكم يف فترة كانت البالد متوج خالهلا يف سلسلة   )  م    ١٦٩٢ /  هـ    ١١٠٤- م    ١٦٤٢ /  هـ    ١٠٥٢ (          حممد الرابع   )  ١ (

  :            للمزيد انظر .  م     ١٦٨٧ /  هـ    ١٠٩٩  م                                     وقد ظل على حكم البالد إىل أن مت عزله عا ،                         من الفنت الداخلية واخلارجية
         الدولـة   :                 علي حممـد الصـاليب    .    ٢٠٥-   ٢٠٤ ص ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري

   .   ٣٦٨-   ٣٦٧ ص ،            املرجع السابق ،                                     العثمانية، عوامل النهوض وأسباب السقوط
   .     ٥٢٥-   ٥٢٤  ص   ،              املرجع السابق   ،  ١ ج ،                       تاريخ الدولة العثمانية   :               يلماز أوزتونا      )    ٢ (
   .     ٥٢٦-   ٥٢٥  ص   ،              املرجع السابق    )٣ (
) ٤(   Sofia: ا ماريا زوجة ألكسي األوىل ،                أخت بطرس من أبيهمتيزت بذكائها ومكرها وطموحها للملـك   ،                             ووالد                                    

ـ  ، "           إيفان وبطرس "        م أخويهاـ                                        فكان هلا ما أرادت حيث تولت حكم روسيا باس   ،        والسيطرة        ياستها ـ          إال أن س
                                                       ساقتها إىل االعتقال على يد بطرس ونفيهـا كأسـرية يف ديـر                                          الفاشلة ومؤامرا للتخلص من أخيها بطرس 

  ،              املرجع السابق   ،                  مشاهري قادة العامل   )       ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي   :            للمزيد انظر .      ديفتشي
   .    ٤٣-  ٢٨   ص ص



 

١٨ 

 

   ت           بل إا أوفد ،       والنمسا )١ (                                                 وسعت لعقد حمالفة دينية ذا الصدد مع بولندا وفينيسا   ،         العثمانيني
   .                                       طامعة يف حتالف فرنسا معها ضد العثمـانيني   ، م    ١٦٨٧                  إىل فرنسا وذلك عام    ً اً   وفد   ا       من قبله

                             م بلغت مائة ومخسني ألف يف حماولة     ١٦٨٧                                         ونتيجة جلهودها تلك فقد جردت روسيا محلة عام 
  م     ١٦٨٩    عام    ى                         إال أن روسيا أطلقت محلة أخر   ؛         تلك احلملة    اق   أخف    ومع  .                 منهم الجتياح القرم

   . )٢ (                             مل تكن نتيجتها أفضل من سابقتها ،
             مبا قام به من  و   ،         فإنه يعترب  )  م    ١٧٢٥-    ١٦٧٢   " (         بطرس األكرب "                   وبالعودة للحديث عن 

ً                                         ابتداًء من قمة اهلرم الروسي وحىت أمخص أقدام اإلقطاع   ،      إصالحات                     حبق املؤسـس الفعلـي      ،     
    .               لروسيا احلديثة 

            فكان خيتـار     ،  ً          ً               عاً باحلرب حمباً للعلم والعلماء  ول        أظفاره          منذ نعومة   "          كان بطرس   "     فقد 
   ،           من العلـوم     ته      د معرف              ويعني هلم ما يري   ،         انب منهم ـ                                  لنفسه األساتذة من بينهم والسيما األج

                              علـى بعـض الفنـون احلربيـة           وتدرب    ، )         امليكانيكا (        وفن احليل    ة،ـ     هلندس          ً     فتعلم شيئاً من ا
                                                                    كما جعل مهه األول وشغله الشاغل إدخال تلك العلوم إىل روسيا ومسح الـبالد     ..         والبحرية

                         بعد أن كان يف كـل ذلـك                                  يـع أنظمة املعيشة صغريها وكبريها،               حة األوروبية يف مجـ     باملس
    .  )٣ ( "                    تعلوها املسحة الشرقية

                                                                           وكان الداعم لبطرس لالنفتاح على الغرب هو ذلك التأثري والذي تأثر به منذ صـباه  
                       سكتلنديني والذين تعلـم                             وسكو من األملان واهلولنديني واأل                          من خالل احتكاكه باألجانب يف م

             طريقهم مظاهر               كما اكتشف عن ،                                                   منهم األملانية واهلولندية ومبادئ العلوم واحلساب واهلندسة
   . )٤ (              احلضارة الغربية

                                                 
) ١(   Venice   :  املصـدر    ،    ٢ ج  ،                          املوسوعة العربية امليسـرة    .                تقع مشال إيطاليا .                   عاصمة مقاطعة فينيتو ،           أو البندقية        

   .      ١٣٥٦  ص   ،        السابق 
   .    ٣٢  ص   ،              املرجع السابق   ،                  مشاهري قادة العامل   )       ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )٢ (
    .      ٢٤٢                                                      تاريخ أوروبا احلديثة وآثار حضارا ،  املرجع السابق ،  ص   :                          عمر اإلسكندري ،  سليم حسن    )٣ (
   .   ٩  ص   ،              املرجع السابق   ،           بطرس األكرب   :          علي شعيب    )٤ (



 

١٩ 

 

                                    مقارنة مبا كان يف غرب أوروبا من اتقاد    ،                               أضف إىل ذلك التخلف احلضاري الروسي
                              النفتاح على الغرب وحماولة ترقية                               األمر الذي دفع بطرس للتحرك حنو ا   ،                مشعل احلضارة هناك

   .               روسيا على غراره
                        وااللتحاق مبركب احلضارة هو                                                 باإلضافة إىل ما سبق فإن مما أعان روسيا على النهوض

      ويدلل  ،                                                                            ما متيز به بطرس نفسه من علو اهلمة والذكاء املتقد والعزمية احلديدية يف تذليل الصعاب
                      ن القيصر بطرس يتحلـى   إ  :"                         ً يف موسكو وهو يصف بطرس قائالً                          على ذلك تقرير سفري هولندا

             ويتحلى مبيـل   .    خرين                                       ويتميز يف الوقت ذاته بقدرة على كسب ود اآل ،         وعني ثاقبة ،    نادر       بذكاء
    .  )١ ( "                                              ً       شديد إىل الشؤون العسكرية وينتظر الناس منه أعماالً بطولية

                                             يف مسرية األمم ال يكون دون معارضة من الذين ألفوا       جلذري       التغري ا               إال أن مثل هذا
           وقـد أدرك     ،                                 سوف تذهب أدراج الرياح بسبب التغيري   ه                   أو من أحس بأن مكاسب   ،         تلك احلياة
    .           بطرس ذلك

   ،                        والذين ألفوا حياة التخلف   ،                      فأخذت شرذمة من الرجعيني   ،               ما تنبأ به بطرس         وقد كان
                       أبعد من ذلك عندما رموا            ل ذهبوا إىل  ب   ،                                          بنشر الشائعات عن بطرس واموه بأنه ضد املسيح

                     وكان ذلك كله من قبيل   !  )٢ (      لكسي أ       يس ابن         ن بطرس ل أ                                   أم بطرس بالزنا واموها بأا زانية و
   .              عزم بطرس عليها    اليت         التقدم                  إيقاف حركة اإلصالح و

                                                                           إال أن تصميم بطرس على إجناز ما دار خبلده جعله يسعى لتحقيق هذا التغيري بـالقوة  
                                                               ً         جيد هناك ضرورة لوجود هيئات أو جمالس مثل جملس الدوما الذي كان مؤلفاً من كبار   "     فلم 

               طاح مبا تبقى هلا     لك أ                                                          املستشارين أو الس الوطين املكون من أكرب املالك يف سائر األحناء ولذ
                          اختـار أعضـاءه بعنايـة      "        السناتو  –           جملس الشيوخ   "      أمساه    ً اً        وكون جملس                 من نفوذ وهيمنة،

ـ     أنه      كما        ً                      ا مجيعاً يف قبضته يأمترون بأمره،      ليكونو   ا                                     شكل حكومات حملية يف األقاليم لتصريح مب
           رثوذكسـية                                         ومل يشأ بطرس األكرب أن يتـرك الكنيسـة األ                                  تؤمر به وتنفيذه على وجه الدقة،

                                                                سعى جلعلها حتت سيطرته هي األخرى فألف جلنة من األساقفة تـدير شـئون      أنه     بل   ،     وشأا

                                                 
   .    ٤١  ص   ،   م     ١٩٩٠  ،            دار التقدم   ،                االحتاد السوفيييت   ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )١ (
    .   ٤٠  ص   ،              املرجع السابق   ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )٢ (



 

٢٠ 

 

                                                وهكذا مجع قيصر روسيا كافـة السـلطات السياسـية                                    الكنيسة حتت رقابة حكومية واعية،
   . )١ (  "                والدينية يف يده 

     ً   حاذيـاً     ،                     ا يلزمهم يف خدمة الوطن                                      نشأ بطرس كليات لتعليم الناشئة احلديثة م أ  "     كما 
                                             فبنا عشر كليات لتعليم السياسة اخلارجية ومبادئ   ،                             انيا وغريها من املمالك املتمدنة       حذو جرم

  ،         والتعدين  ،        واملعامل   ،        والشريعة  ،         والضرائب  ،        واملالية   ،                  وقواعد عمل البحرية  ،           ب وإدارا    احلر
  ،        والفنون                         الكتب لتعليم هذه العلوم                                         وترجم عن اللغة السويدية وغريها ما يلزم من   .         والتجارة

                               وأحضر من اخلارج مـا حيتاجـه إىل     ،                         مني الوطنيني يف تلك الكليات          اء من املعل ي         وجعل األكف
        وأعطـى     ،                                  ليتعلموا إدارة السياسـة واملاليـة    "         كوتغسربغ   "                 ً    وأرسل أربعني شاباً إىل     ...    ذلك

                     لطباعة الكتب الغـرب               نشأ بطرس دار  أ    كما    . )٢ (  "                                    للكليات كامل احلرية بانتخاب رؤسائها 
    سان  "           بناء مدينة    ،                      على طرق النهضة الروسية   ،              وكذا من حسناته   ، )٣ (                   وبية واالستفادة منها   أور

     ً                             بعيداً عن مظاهر احليـاة القدميـة يف      ،                                 لتكون عاصمة له وحلقة اتصال بالغرب   )٤ ( "      بطرسربغ
   . )٥ (     موسكو

                           ً                                          وبذلك أصبح طريق اإلصالح سالكاً أمام بطرس النتشال روسيا من النظام اإلقطاعي 
                  على أن من األمـور    .     ذاك                              كاة الدول األوروبية املتقدمة آن                يف ركب احلضارة وحما          والسري ا

                                                                   سعى بطرس إلصالحها اجليش فعهد برعايته وإصالحه وتدريبه إىل اثنني من أمهـر      اليت        املهمة
                        والثـاين سويسـري وهـو      ،  "            بتريك غردون   "                     ، األول أسكتلندي وهو                  ضباط األمم الغربية

                   اإلصالحات على اجلـيش                                     الغريب واللذان قاما بإدخال الكثري من                   مدربان على النمط  "      ليفور "
                                            من املتطوعني من غريب أوروبا حىت مل ميض وقت طويـل     ً اً              دخال يف سلكه كثري            الروسي كما أ

                                                 
    .    ٢٠٥ ص   ،     ١                                                    يف أصول التاريخ األورويب احلديث ،  القاهرة ،  املنار ،  ط  :                عراقي يوسف حممد    )١ (
    .   ٦٨  ص   ،              املرجع السابق   ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )٢ (
   .   ١١٩  ص   ،              املصدر السابق   ،                 تاريخ بطرس األكرب   :      ولتري    )٣ (
    " .         بتروجراد  "   مث  ، م    ١٩١٤       حىت عام   "   St. Petersburg  "          كان امسها  ،                   والعاصمة السابقة هلا ،             ثاين مدن روسيا   )٤ (

   .      ١٥٦٧  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،                  ة العربية امليسرة       املوسوع
   .    ٦٨  ص   ،              املرجع السابق   ،           بطرس األكرب   :          علي شعيب    )٥ (



 

٢١ 

 

                                                                            على إصالحاما حىت أصبح اجليش الروسي يف مالبسه وأسلحته ونظامه وتدريباته وحتركاتـه  
   . )١ (    ً                 مماثالً للجيوش األوروبية 

          ً                                                         بطرس جاهداً لإلفادة من زياراته للمواين األوروبية وخرباتـه امليدانيـة يف            كما سعى
    .     ذاك         لقوية آن                                         إنشاء أسطول عظيم يضاهي األساطيل األوروبية ا

                                       داللة واضحة من قبله بتحقيق ما عجز عنـه                                  يف جهود بطرس، وخاصة احلربية منها،  و
               وكـذا البحـر                   على حبر البلطيق،                ية واإلشراف ا                                    أسالفه من اخلروج بروسيا من الدائرة الرب

    .    )٣ (                وكذلك احمليط اهلندي  ،  )٢ (                              األسود وإن استطاع فالبحر املتوسط
                                          ً                            وكل تلك األماين من قبل بطرس مل تكن لتمر جزافاً دون االصطدام بالدول املسيطرة 

     ً                                       خصوصاً وأن الدولة العثمانية وصلت يف فتوحاـا      ،                              البحار ومنها الدولة العثمانية        على تلك 
                                                                      مدى واسع خالل القرنني اخلامس عشر والنصف األول من القرن السادس عشـر فقـد       إىل

                       ومتكنت مـن البلغـار يف      ،                             كما ورثة أمالك إمرباطورية الصرب ،                       متكنت من فتح القسطنطينية
                      فأصبح البحر األسود حبرية  . )٥ (        والبغدان   )٤ (   فالق                            كما امتدت حدودها على والييت األ  ،        البلقان

                                                 
    .      ٢٤٣                 املرجع السابق ،  ص ،                                 تاريخ أوروبا احلديثة وآثار حضارا   :              عمر اإلسكندري    )١ (
                        ويغطي مساحة تقدر حبـوايل    .       أوروبا             وإىل اجلنوب من          إفريقية              وإىل الشمال من       آسيا                   حبر يقع إىل الغرب من      )٢ (

               ،  ويعترب تقنيا      العامل  يف                 املسطحات املائية                  وبذلك يكون من أكرب   .         ميل مربع         ٩٦٥،٠٠٠   أو    ٢        مليون كم     ٢,٥
            عـن طريـق                 بالبحر األسود         ،  ويتصل              مضيق جبل طارق                    حيث يتصل به عن طريق              احمليط األطلسي    ً    جزءاً من 

  ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .              قناة السويس       ن طريق  ع              وبالبحر األمحر   ،               مضيق الدردنيل
   .   ٣٢٩  ص 

                                ومن شـرقي إفريقيـة إىل جزيـرة     ،             تجمدة اجلنوبية                        ميتد من اهلند إىل املنطقة امل ،                      ثالث حميطات العامل مساحة     )٣ (
    .       ١٦٦٦  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة  .       تسمانيا

) ٤(     Alavlaq  :    وقد   .        بوخارست                احلالية وعاصمتها                 مجهورية رومانيا                                  أو فاالسيا هو اسم قدمي إلحدى مقاطعات    
   .                                            كان هذا االسم الذي أطلق عليها يف العهد العثماين

    .      ١٨٢  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة  -
   .   ٧٠٣-   ٧٠٢  ص   ،    ٢ ج  ،              املرجع السابق   ،                        تاريخ الدولة العثمانية   :              لماز أوزتونا  ي -

) ٥  (         Moldavia   : نظام مجهوري    ذات          أوروبية     دولة  ،             وعاصمتها جاسي ،                    امسها القدمي هو بغدان  ،       ً         وأحياناً مولدوفا           ،  
   .      ١٧٨٦  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .  .        ورومانيا          أوكرانيا   بني         أوروبا         تقع شرقي 
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   . )٢ (                         عاصمة النمسا أكثر من مرة    )١ (  نا ي                 ذا حاصرت مدينة في  وك   ،               تركية وهددت ار
                                                                          ومما زاد من حدة اخلطر الروسي إعالن روسيا الدائم واملتكرر بأا حاميـة املـذهب   

                                        وبعـد فـتح العثمـانيني للقسـطنطينية          أنـه                    ومما يدلل على ذلك  ،                  املسيحي األرثوذكسي 
                       ن روسيا قد اعتلى ذلـك          فإن مطرا                          وسقوط كرسي البابوية هناك،    ، )  م     ١٤٥٣  / ـ  ه   ٨٥٧ (

     حـد                     ويف رسالة بعث ـا أ   .  )٣ (            األرثوذكسية           ً                            املنصب مقلداً روسيا بذلك حق محاية الطائفة 
                                     تؤكد هـذا االجتـاه الروسـي يف محايـة        "          سيل الثالث ا ب "            قيصر روسيا                 الرهبان الروس إىل 

                                                                  ونظرة رجال الدين األرثوذكس إىل روسيا باعتبارها أصـبحت بعـد سـقوط     ،          األرثوذكس
             فرومـا األوىل    :"                               وقد جاء يف تلك الرسالة ما يلـي   .                             طنطينية حامية املذهب األرثوذكسي    القس

                  ولكن روما جديـدة   ،           ضحية األتراك  -           القسطنطينية-                                اارت بسبب هرطقاا والثانية سقطت
   . )٤ ( "               برزت إىل الوجود   -     روسيا-      وثالثة

          هم االضطالع                 رأى الروس أن علي    اليت                                              وبالتايل فإن استرداد القسطنطينية من الواجبات
   )٥ (                     البحرية مثل البسـفور                      والسيطرة على املضايق         يف الوصول   -      روسيا   –              وكذلك أمنياا  ،  ا

    .    )٦ (         والدردنيل

                                                 
) ١(     Vienna :   ا        النمسا         هي عاصمةذا تطويراً عن امسها الالتيين القدمي   .          وأكرب مد ومسيت                      ً               ) ومعناه   )          فيندوبونا       

   .      ١٣٥٥  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .  .                            اهلواء اجلميل أو النسيم العليل
   ،   ٧    ،  ط ٥ ج  ،                    كتبة النهضة املصرية  م  ،                                                 موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية ، القاهرة   :         أمحد شليب      )٢ (

    .      ٧٧٨  ص   ،   م     ١٩٨٦
    .   ٢٤  ص   ،              املرجع السابق   ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )٣ (
            تاريخ العرب  ،                              سياسة االندفاع حنو املياه الدافئة  )     ١٨٧٨-    ١٦٨٧ (                          العالقات الروسية العثمانية   :               عبدالرؤوف سنو     )   ٤ (

     ٤  ص  ، م    ١٩٨٤ ،          كانون األول /           تشرين الثاين  ،     ٧٤ /  ٧٣        العددان  ،                 دار النشر العربية ،    بريوت ،      والعامل
) ٥(   Bosphorus  :    مضيق طوله           )  يفصـل تركيـا األوروبيـة عـن تركيـا       ، )  م    ٥٤٩  (           واتسـاعه   ، )   كم   ٣٢                                       

    .    ٣٧١  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                            ويصل البحر األسود ببحر مرمرة ،       اآلسيوية
) ٦(   anelleDard   :   مضيق يبلغ طوله                )  املوسوعة العربية   .                      يصل حبر إجية ببحر مرمرة ، )   كم  ٦  (         واتساعه  ، )   كم   ٦٤                

   .   ٧٨٩  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،        امليسرة 
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                                        تكيد للمسلمني وتعدهم أعداء دائمني هلا مـا    "                                 ويف الوقت نفسه فإن روسيا ما فتئت 
                الـذين دخلـوا                     وتقاتل العثمانيني   ،                                              دامت تقاتل التتار يف الشرق واجلنوب وهم من املسلمني

                         وكالمها ميت إىل اآلخر بصلة من    ،                                               ً القسطنطينية مركز املذهب األرثوذكسي من املسلمني أيضاً
    .  )١ (  "            ناحية اجلنس 

                     نه وبناء على ما تقدم  إ ف ،         الذمة منه   أ      وحىت ترب  "     األكرب     بطرس  "                     وبالرجوع مرة أخرى إىل 
   :                على النحو التايل      كانت     اليت                               سوف نقف على أهم دعائم سياسته

  :                                  يسعى على مستوى سياسته الداخلية إىل   "     بطرس "        فقد كان   :               استه الداخلية   سي  -   أ
  .                                                السلطة املركزية وسيادته على تلك السلطة دون منازع    - ١
  .                                     ً       ً االنفتاح على الغرب واالستفادة منه علمياً وتقنياً    - ٢
                                                          النهوض باتمع الروسي اإلقطاعي إىل مصاف اتمعـات األوروبيـة      - ٣

  .         الصناعية 
  .                                    حديث على نسق اجليوش األوروبية املتطورة           تكوين جيش    - ٤

                                                  وقد متثلت تلك السياسة اخلارجية لبطرس يف حتقيـق حلـم     :                سياسته اخلارجية - ب
                                                                   أسالفه من قبل يف اخلروج بروسيا حنو االنفتاحية على مستوى احلـدود الربيـة   

   .                                                 والتخلص من حصار بولندا والسويد والدولة العثمانية    ،        والبحرية
            وهـذا مـا      ،                          ً العمل جبد على ما كان داخلياً "    بطرس "               مر فقد كان على               ولتحقيق هذا األ
        وهذا ما   .                          إال املضي يف سياسته اخلارجية  "    بطرس "                     وبالتايل فلم يعد أمام   .                     ملسناه منه فيما تقدم 

    .                                سوف نعاجله بإذن اهللا من خالل البحث 
  
  
  
  

                                                 
    .     ٤٤      م ،  ص    ١٩٨٨  /    هـ     ١٤٠٨   ،     ٧                                  تركية ،  بريوت ،  املكتب اإلسالمي ،  ط  :           حممود شاكر    )١ (
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  الفصل األول 
احلروب العثمانية الروسية خالل الفرتة من 

 رهاوآثا) م١٧٣٩-١٧٠٩/ هـ١١٥٢-١١٢١(

                                          ح         رب ب         روث ع         ام     :                      المبح         ث األول 
    .   م     ١٧١١ /  ھـ    ١١٢٣

  

  /        ھ     ـ    ١١٥٢                   ح     رب ع     ام    :                          المبح     ث الث     اني  
    ھـ     ١٧٣٩
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  :م١٧١١/هـ١١٢٣عام )١(حرب بروث: املبحث األول 
                                  ليخرج روسيا من احلصار املفروض عليها                      ً على عاتقه املضي قدماً  "          بطرس األكرب "   خذ  أ

ً                   سواًء الداخلية منها أو    ،                        وكانت سياسته اليت انتهجها .   ً                               ً براً حنو االتصال بالعامل عرب التحرر حبراً    
   .                 شرنا إليه من قبل  أ                   دف إىل هذا األمر مما    ،       اخلارجية

                                         األمر من قبل روسيا ما هو إال ضرب من القتال                          من املسلم به أن حتقيق هذا    أنه      على
            يا بتحقيـق  ـ                                            باعتبار دول اجلوار احمليطة بروسيا لن تسمح لروس   ،                     والتضحية يف سبيل حتقيقه

                                           فاحلرب املزمع احلديث عنها كان هلا مقدمات تسببت   .                              تلك األمنيات دون رقيب أو حسيب 
   .         يف حدوثها 

   .                              سيا كدولة ذات شـأن يف املنطقـة                          أن الوقت قد حان لظهور رو  "     بطرس "        فقد رأى 
           باإلضافة إىل  ،                                                                    ولتحقيق هذا األمر قرر شن احلرب على العثمانيني وإخراجهم من أوروبا بأسرها

   .                               رغبت روسيا يف أن تصبح دولة حبرية 
   ،                                                  بطرس مع خاصته موضوع البحر وضرورته بالنسبة لروسـيا                      ولتحقيق أهدافه ناقش

   ،                                            ضافة إىل أن الوقت قد حان إلجياد منفذ حبري لروسيا   باإل   ،                            وقد اتفق اجلميع على تلك األمهية
         روسـية   ال      ملـة    احل                  لتكون فاحتة شـهية   )٢ (                                    وكان توجههم حنو البحر األسود خمصصني أزوف

   . )٣ (           ع القيام اـ     املزم
                                                 

) ١(   Pruth  :   ر ينبع من جبال الكارياتيان                           ، مير يف األراضي الرومانية  ،                                      لواقعة يف اجلنوب الغريب من روسيا األوروبية ا                      
    ".  Danube        الدانوب  "                ليصب يف ر الطونة

  ،  ٣ ط ، ٢ ج ،             دار البصـائر  ،      دمشـق  ،             بسـام اجلـايب   /      حتقيـق  ،                       تاريخ سـالطني آل عثمـان   :         يوسف آصاف -
   .   ١٢٥-   ١٢٣  ص  ، م    ١٩٨٥ /    ١٤٠٥

   .   ٢٠٣  ص  ، ٥ ج ،       ر الفكر  دا ،    دمشق ،                              فن احلرب اإلسالمي يف العهد العثماين :           بسام العسلي -
) ٢(   Azov  :   أو آزاق       " Aezag"    ،   يربطه به مضيق كرتش ،              من البحر األسود ،         ذراع حبري                  .   

   .   ١٢٣  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة  -
  .   ١٠٧  ص  ،            املصدر السابق ،                   تاريخ سالطني آل عثمان :         يوسف آصاف -

   .     ١٩٩  ص  ،      السابق      املرجع  ،                              فن احلرب اإلسالمي يف العهد العثماين :           بسام العسلي -
   .    ٥٧  ص   ،              املرجع السابق   ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )٣ (
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                   ً                                                   كما كان بطرس مدفوعاً يف ذلك من قبل رجال الدين األرثوذكس والذي ما فتئوا يف 
                              فقد بعث بطريرك أورشليم برسالة   -        يف نظرهم   -        لعثمانيني                              إيقاد محاسة بطرس حملاربة الكفرة ا

                             وملا كان التتـر مـن رعايـا     ،                                   التتر زمرة تتباهى باستالم اجلزية منكم  :"             ً     إىل موسكو قائالً فيها
    .  )١ ( "                    من الرعايا العثمانيني   ،         واحلال هذه ،          ً فأنتم أيضاً ،         العثمانيني

   ،                األمـة الروسـية                انيني ما يوحدـ              يف حماربة العثم     رأى     بطرس     أن       ما سبق     إىل     أضف
     ً       خصوصـاً وأن   ،                    دولة روسيا وقائـدها     إىل               ويلفت انتباههم    ،   يحيـ                      وجيلب مساعدة العامل املس

                                                وبالتايل فإن مثل هذا العمل مما يعزز مكانة روسيا يف   ،        أوروبية                            بطرس كان يعتزم القيام برحلة 
   . )٢ (        األوروبية       الشؤون 

     ً           ً       دينياً للوقوف صفاً معـه                                                     ويف سبيل حتقيق ذلك حاول بطرس استثارة الدول األوروبية
                          اللحظـة يف وقـوف الـدول                        ن الوقت مل حين حىت تلك        أيقن بأ    أنه     إال   ،                 يف حماربة العثمانيني

                           أو رغبة البعض منها يف احلفاظ    ،          ه الداخلية ت  كال             شغال بعضها مبش      بعض الن   مع       بعضها           األوروبية
                  أهم من ذلـك مـن                           وحماولة تفرغ بعضها ملا هو  ،                   العثمانية مثل فرنسا           مع الدولة       روابط    على 

                                                احملافظة على اهلدوء والسكنية ضمن حدودها الشرقية كي    ت    أراد    اليت                     وجهة نظرها كالنمسا
   .   )٤ ( )٣ (       سبانية                        تتفرغ إىل حرب الوراثة اإل

      فقـد   ،                                           ً                 إال أن ذلك كله مل يفت يف عضد بطرس أو يقف حاجزاً دون حتقيق أحالمـه 
                            إىل التعجيل بإجياد منفذ حـول                                                      دفعت الضرورات االقتصادية والنمو الزراعي الروسي بطرس

                     م محلة دينية صـليبية      ١٦٩٥              حيث جرد يف عام  ،   )٥ (                                  البحر األسود لتصدير املنتجات الروسية

                                                 
   .    ٥٨  ص   ،              املرجع السابق   ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )١ (
   .    ٥٩-  ٥٨  ص   ،              املرجع السابق    )٢ (
) ٣   (    War of the Spanish Succession  ) عقب  ،                               قامت على حق اإلمرباطورية االسبانية    ) :  م    ١٧١٤  -    ١٧٠١    

   .     ٧٠٤  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة     " .  Charles II  "         اسبانيا         موت ملك 
   .   ٢٤٥  ص   ،                                                  تاريخ أوروبا احلديثة وآثار حضارا ،  املرجع السابق   :                          عمر اإلسكندري ،  سليم حسن     )   ٤ (
        املرجـع   ،              ملياه الدافئـة                   سياسة االندفاع حنو ا  )     ١٨٧٨-    ١٦٨٧ (                          العالقات الروسية العثمانية   :               عبدالرؤوف سنو    )  ٥ (

   .  ٥١  ص   ،       السابق
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               يف سبيل الـدين    :"     ً            خماطباً إياهم بقوله ،                           احلماسة الدينية للشعب الروسي                       ً لقتال العثمانيني مستغالً
  ،             نتم أنفسـكم       جلكم أ أل ،                     سبيل حريتكم واستقاللكم   يف ،                     يف سبيل كرامتكم وعزتكم ،      والوطن

-                             يب أنت وأمي ونفسي يا رسـول اهللا   بأ  -                   فإن أحفاد الوثين حممد   ...                   وألجل بنيكم وأحفادكم
          فهي حـرب   . )١ ( "                                                             سوف جيري ردهم إىل وطنهم القدمي إىل رمال وبراري شبه اجلزيرة العربية

   .            صليبية بال شك
       شـارك     ً اً    شعبي                                                               ً بل لقد بلغ من أمهية تلك احلملة بالنسبة لبطرس أن جعل منها كرنفاالً

         كما تطوع  ،                                        حيث ساهم النبالء واألغنياء يف دعم هذه احلملة ،                          فيه مجيع طبقات الشعب الروسي
                                                         باإلضافة إىل أن البطريرك واألساقفة قد قاموا بدفع الكثري مـن   ،                       الفقراء يف االخنراط يف اجليش
   . )٢ (  ية                                         وكل هذا كان بدافع شرف روسيا ورفعة النصران ،                            املبالغ املالية لدعم هذه احلملة

       غـولني    :"   وهم               ثالثة من قواده   إىل                 قيادة تلك احلملة      بطرس      أسند                  وعلى أية حال فقد   
   . )٣ (      أزوف    ً                             حمدداً مهمة تلك احلملة باالستيالء على  ، "              وغوردون والفوت 

       وشـدد   ،    أزوف              ألف جندي أمام   )       ٣٠٠٠٠٠ (               هلذه احلملة حوايل   "     بطرس "       وقد مجع 
                               ومن كان معه من العثمانيني حـال   )٤ (     كلربك              ة مرتضى باشا ب ي                          احلصار حول القلعة إال أن كفا

                                                 
        رسـالة   ،              جامعة أم القرى  ،            مكة املكرمة  ،                                         االمتيازات األجنبية يف سقوط الدولة العثمانية :                   ياسر عبدالعزيز قاري   )١ (

   .     ٣٤٠ ص ، م    ٢٠٠١ /  هـ      ١٤٢٢،٢ ج ،       دكتوراه
(2) SMOLLETT:History of Peter the Great, Emperor of Russia, LONDON,1836, P88. 

    .     ٣٦  ص   ،              املرجع السابق   ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :        العسلي       بسام   )٣ (
                       وأول من كان لـه هـذا    .                                وهو أعلي منصب يف الدولة العثمانية .                             مبعىن بك البكوات أو احلاكم العام :      بكلربك   )٤ (

                    عثمانية األوىل بكلربك                      وكان يوجد يف العهود ال .                                                     املنصب واللقب يف التاريخ العثماين سليمان باشا ابن أورخان
      وملـا   .                                         وكان نافذ الكلمة يأيت بعد السلطان مباشـرة  ،          ً                             وكان مسئوالً عن اجليش وما يتعلق به من أمور ،    واحد

   .                              بكلربك األناضول وبكلربك الروملي :                                                         توسعت الفتوحات العثمانية يف أوروبا انقسم هذا املنصب إىل قسمني
  .   ٦١٨-   ٦١٧ ص  ،            ملرجع السابق ا ، ٢ ج  ،                        تاريخ الدولة العثمانية   :               يلماز اوزتونا  -

   .   ٣٥ ص ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري -

        مكتبـة   ،      الرياض ،               عبدالرزاق بركات /      مراجعة ،                                          املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية :          سهيل صابان -
   .  ٦٤ ص ، م    ٢٠٠٠ /  هـ    ١٤٢١ ،        امللك فهد



 

٢٨ 

 

                               كما كان للسلطان مصطفى الثـاين  . )١ (      احلملة        إخفاق        وبالتايل    ،                      دون متكن الروس من فتحها
   . )٣ (      أزوف                                          دوره الذي لعبه يف احليلولة دون متكن الروس من  )٢ (   ) م    ١٧٠٣-    ١٦٩٥ (

       سـوار                       كانت مطوقة بصفني من األ    اليت                                         أضف إىل ذلك قوة وحصانة القلعة العثمانية
                                                    وأمامها على ضفيت الدون برجان متتد بينهما ثـالث سالسـل    .                      احلجرية وبسد ترايب وخندق

   . )٤ (                                       ً           حديدية متنع احلركة يف جمرى النهر وتقف حاجزاً أمام السفن
                                                                        وإذا كان ما سبق من أسباب تفوق العثمانيني وجناحهم يف صد اهلجوم الروسي فإنـه  

   :                      يعود إىل سببني رئيسيني مها  -     ا سبق          إضافة إىل م-     الروس       إخفاق              ويف املقابل فإن 
                                                     وتقاسم السلطة امليدانية بني ثالثة من القواد الـروس دون   ،                    اختفاء القائد املركزي  . ١

  .                    أدىن تنسيق فيما بينهم
                                    ً                            ضعف األسطول الروسي والذي مل يشكل عائقاً يف وصول اإلمدادات واألغذية إىل   . ٢

   . )٥ (                       العثمانيني عن طريق البحر

                                                 
                              وحول نتائج احلصار السابق الذكر   .      ٥٧٣  ص   ،           جع السابق    املر ، ١ ج  ،                        تاريخ الدولة العثمانية   :               يلماز أوزتونا    )١ (

       ٦٠٠٠٠                           وبالنسبة للمصادر العثمانية        ٣٠٠٠٠                               تسجل املصادر أنه قتل ما يقرب من    :"                    يذكر أوزتونا ما نصه
     " .                    ً جندي روسي آخر تقريباً      ٤٠٠٠                                       جندي عثماين القيصر أثناء انسحابه وقتلوا       ٥٠٠٠     طارد  .         جندي روسي

            كثرت يف عهده  ، ) م    ١٧٠٣-    ١٦٩٥ (           سلطان تركيا ،                      ابن السلطان حممد الرابع  ): م    ١٧٠٣-    ١٦٦٤ (           مصطفى الثاين   )٢ (
   .                            م وهو نفس العام الذي تويف فيه    ١٧٠٣                           مت عزله على يد اإلنكشارية عام .                             الفنت الداخلية واهلجمات اخلارجية

    .   ٦٣ ص ،        دار اجليل  ،     بريوت ،                    التاريخ القدمي واحلديث :         إملني نسيب -
   .    ٢١٢ ص ،            املرجع السابق ،    انية                 معجم الدولة العثم :             حسني جميب املصري -

   .   ٣٧٠-   ٣٦٩ ص ،            املرجع السابق ،                                            الدولة العثمانية، عوامل النهوض وأسباب السقوط :             علي حممد الصاليب -
           أمحد جـودت    :            للمزيد انظر  .    ٣٠٨  ص  ،            املرجع السابق ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية   :                   حممد فريد بك احملامي     )   ٣ (  

        مؤسسـة    ،        بـريوت    ،                   عبداللطيف حممد محيد  /    حتقيق  ،         ي الدنا               عبدالقادر أفند /     تعريب  ،            تاريخ جودت   :     باشا
   .   ١٣١  ص   ،   م     ١٩٩٩ /  هـ    ١٤٢٠  ،         الرسالة 

   .    ٦١  ص   ،              املرجع السابق   ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )٤ (
   .    ٦١-  ٦٠  ص   ،              املرجع السابق    )٥ (



 

٢٩ 

 

        ت تلـك  ـ       بل كان ،                                 ة مل يكن بالنسبة إىل بطرس آخر املطاف        تلك احلمل       إخفاق      إال أن 
              وقد توصل بطرس   .                              ة اخللل ومعاودة الكرة مرة أخرى                                 اهلزمية مقدمة لبحثه عن أسباا ومعاجل

                 التـدريب اجليـد           مهـارة            افتقـدت                                                  إىل نتيجة مفادها أن اجليوش اجلرارة ال فائدة منها إذا 
                     توصل إليها بطرس مـن      اليت                  على هذه النتيجة       ً وبناًء  ،       احلديثة         باألسلحة          والتعزيز         واالنضباط 

           ين يـأتون                            فقد بعث بطرس يف املدائن حاشر   ،    أزوف                      محلته األوىل لالستيالء على        إخفاق     جراء 
                     قبل عليه املهندسون من  أ         والنمسا و                       رجال املدفعية من هولندا           فقدم عليه  .           ذي خربة عليم    بكل 

   ،                              انصرف بطرس لبناء أسـطول حبـري   و .          من فينيسيا  "      اليما "                  وانضم إليه األمريال    ، )١ (      بروسيا
-       طوافـة -   روث   )   ١٠٠ (               سـفينة نقـل و   )  ٢٢ (                                   ومتكن خالل فتـرة وجيـزة مـن بنـاء    

   )  ٢٦ (                                                         وحول كل املوانئ الصغرية على ر الدون إىل مرافئ كبرية حشد فيها .     سفينة )   ٧٠٠ ( و
   . )٢ (  "                           ألف عامل من كل أحناء اململكة

           فقـد أدرك   ،    حملها   يف   ،                       يف ضرورة إنشاء أسطول حبري   ،                      وقد كانت وجهة نظر بطرس
                                           حد أسباب هزميته الرئيسية عدم امتالكه ألسـطول                                طرس يف هجومه األول على أزوف أن أ ب

        أسـباب       حـد       كان أ       والذي ،             األسطول الروسي                                   ومنذ تلك اهلزمية فقد سعى بطرس لبناء .   حبري
                                        فقد متكن األسطول الروسي من قطع اإلمـدادات   .                                     النصر الرئيسية يف محلته الثانية حنو أزوف

                                 ً                                     كما اشتبك مع السفن العثمانية حمققاً عليها أول نصر حبري روسي ضد البحريـة   ،  وف     عن أز
             ميكن لروسـيا     ،        روسي كبري       أسطول               ً        بطرس البدء فوراً يف بناء      رأى     ً          ونظراً لذلك فقد  .         العثمانية

                                    اء عليه فقد فرض بطرس ضرائب باهظـة    وبن .     األسود                العثماين يف البحر         األسطول          من مقارعة 
                               جرب النبالء على أن يدفعوا لصـاحل       كما أ ،      األسطول                منها يف بناء ذلك                    على الشعب لكي ينفق 

   . )٣ (          ذلك املشروع

                                                 
  ) ١(   Prussia  :    مسيت    ".               بروسيا الشرقية "                                                          ً     اسم كان يطلق باألصل على املقاطعة األملانية اليت أطلق عليها الحقاً اسم    

      املصدر   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                                                         املنطقة على اسم السكان األصليني الربوسيني ذوي األصول البلطيقية
   .     ٣٦٠-   ٣٥٩  ص   ،        السابق 

    .     ٣٧  ص   ،              املرجع السابق   ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )٢ (  
(3) JACOB ABBOTT : Peter the Great , NEW YORK , 1901 , P 101-102.  



 

٣٠ 

 

  )       ١٠٠٠٠٠ (                  سار يف جيش مكون من  ،                               بعد أن اطمأن بطرس إىل استعداداته      هكذا و و
        حيـث مت    ، Lefort           ىل السويسري   وإ  Gordon          ً                            جندي مسنداً قيادته إىل اجلنرال االسكتلندي 

           ك يف الدفاع    ً                                    وماً استبسلت احلامية التركية املتواجدة هنا               مدة ثالثة وستني ي      أزوف          حصار قلعة 
                                                              خذ فيه املهندسون البنادقة والسويديون والـدمنركيون واهلولنـديون                       عنها، يف الوقت الذي أ

                                      ً   واليت مل تستطع املقاومة أكثر من ذلك خصوصاً يف  )١ (                                     واإلنكليز حبفر األنفاق املؤدية إىل القلعة 
     ُ                        وقد قُبل هذا النصـر الروسـي                          عنها لتسقط يف يد الروس،          عثمانية                     ظل انقطاع اإلمدادات ال

   ذا                                                                            بالفرح والبهجة يف موسكو واالستقبال احلار للقيصر وجنوده من قبل املسئولني الروس وك
    وجد       أزوف                   ويف املقابل فان ضياع  .                                 الشوارع وعلت األهازيج وعمت السعادة   ت    فزين       الشعب، 

                     على أن هذا االسـتياء   .    أزوف             تياء من ضياع                                       ردة حزن يف اجلانب العثماين باإلضافة إىل االس
   ويف   .           م فيما بعد    ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣                                             العثماين كان من أهم األسباب احملركة حلرب بروث عام 

                          مـن تـذوق طعـم البحـر        ،     مضنية                  وبعد جهود تارخيية   ،                            املقابل وذا النصر متكنت روسيا
              لـم الروسـي               إىل حتقيـق احل        مقدمة      أزوف                              إذ كان النصر الذي حققه بطرس يف   ،  )٢ (     األسود

                                                       فسعى بطرس بعد اإلطالل على البحر األسود إىل حماولة الوصول إىل    ،                  باإلشراف على البحار
   .                                            حبر البلطيق والذي كان ضمن ممتلكات مملكة السويد 

ـ     اليت                إىل تنفيذ خطته   ً اً                                وقد رأى بطرس أن الوقت أصبح مناسب             ي إىل وصـول  ـ      ترم
      علـى   "                               بطرس من خـالل البنـد الثـامن                                وهذا بالفعل ما تضمنته وصية ،                روسيا إىل البلطيق

                    وكذا البند التاسـع    .  )٣ (     ..."                   ً      ً    ً                   يني أن ينتشروا يوماً فيوماً مشاالً يف سواحل حبر البلطيقـ      الروس
                              ن كل ما سبق ليعرب بشكل واضح عن   وإ  .  )٤ (     ..."                         واالستيالء على حبر البلطيق     "...         من وصيته 

                                                 
    .      ٥٧٣  ص   ،              املرجع السابق   ،  ١ ج ،                       تاريخ الدولة العثمانية   :               يلماز أوزتونا    )١ (  
    .      ٥٧٣  ص   ،              املرجع السابق    )٢ (  
             تاريخ الدولة  :                 حممد فريك بك احملامي  :     انظر  .    ٤٩٩  ص   ،              املصدر السابق   ،            تاريخ جودت   :              أمحد جودت باشا   )٣ (  

    .    ٣٣٢  ص   ،              املرجع السابق   ،         عثمانية          العلية ال
               تاريخ الدولـة   :                 حممد فريك بك احملامي  :     انظر  .    ٤٩٩  ص   ،              املرجع السابق   ،            تاريخ جودت   :              أمحد جودت باشا   )٤ (  

    .    ٣٣٢  ص   ،              املرجع السابق   ،                  العلية العثمانية 



 

٣١ 

 

                                مل األمة الروسية على تنفيذ وصيته         وضرورة ع   ،                                      نية بطرس املبيتة لالستيالء على حبر البلطيق
   .           حىت بعد موته

  ،  )١ (                                                                   وكان اختاذ القرار الروسي يف الوقت الذي حكم مملكة السويد شارل الثاين عشر
        معركـة         وحـىت              م بني اخلصـمني      ١٧٠٠                                           حيث استمرت املعارك الروسية السويدية منذ عام 

   .  م     ١٧٠٩     عام )٢ (       بولتافا
                                   وسيا والسويد خاطـب بطـرس جنـوده                م احلامسة بني ر    ١٧٠٩                   وقبل معركة بولتافا 

                أنكم تقاتلون من    ا       فال تظنو .                                  لقد حلت الساعة اليت ستقرر مصري الوطن  !              أيها احملاربون   :"    ً قائالً
               مـن أجـل        ،            جـل شـعبكم        مـن أ    ،           كلت إىل بطرس و                      ُ بل من أجل الدولة اليت أُ ،        أجل بطرس

   . ا        مصري روسي   ت                                          وقد صدق بطرس فقد كانت معركة بولتافا ما قرر . )٣ (      ..."     وطنكم
                                  ليس على مسـتوى الصـراع الروسـي       ،                              كانت معركة بولتافا حامسة بالفعل     حيث

                            فعلى صعيد املواجهة الروسـية   ،                                          بل على مسرح أحداث القارة األوروبية فيما بعد   ،       السويدي
                ومل تعد كما كانت  ،                             ور روسيا كقوة حيسب هلا ألف حساب                    فقد أدت املعركة إىل ظه ،         السويدية 

   ول                          بح يف مقـدورها مواجهـة د  ـ       حيث أص ،             ني واملتربصني اـ  ع             ً    ً      يف السابق هدفاً سهالً للطام
                       كان يضرب جبنودها املثل يف     اليت                           فيما حتطمت القوة السويدية   .                           أوروبا وحىت الدولة العثمانية

ـ  ،         دريب اجلادـ                             من حيث االنضباط والتكتيك والت        أوروبا       لـدى     ً اً                      وأصبح ملكها شارل الجئ
   .                الدولة العثمانية

                                                 
-    ١٦٨٢ (                ولد يف اسـتوكهومل  ،                             ابن شارل احلادي عشر ملك السويد  ):CHARLES XII (              شارل الثاين عشر   )١ (  

                    عاد إىل بـالده سـنة    .                                         م أمام بطرس األكرب فاجته إىل الدولة العثمانية    ١٧٠٩                   هزم يف معركة بولتافا ، ) م    ١٧١٨
     بسام  .  ٤٥ ص ،            املرجع السابق ،                مشاهري قادة العامل  )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب  :           بسام العسلي :    انظر . م    ١٧١٥
   . ٢  ٢٠-   ٢٠١ ص ،            املرجع السابق ،                              فن احلرب اإلسالمي يف العهد العثماين  :        العسلي 

) ٢(   Poltava   :   خاركوف   "             إىل الغرب من   "          أوكرانيا   "                     مدينة روسية يف إقليم        " "    Kharkov  ."  بسام العسلي            :  
   .    ٤٦  ص  ،            املرجع السابق ،                مشاهري قادة العامل  )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب 

   .    ٤٧  ص   ،              املرجع السابق   ،          بطرس األكرب  :          علي شعيب    )٣ (



 

٣٢ 

 

                                                       لصفحات املليئـة بـالعرب يف تـاريخ نضـال الشـعب                 سطع ا                  وكانت بولتافا من أ
   . )٢ (                                              وقد بلغ ا اد لدى الروس أن تغنوا ا يف ملحمام  ،  )١ (       الروسي 

                  شـراف علـى حبـر         من اإل   ،               وبعد هذه املعركة   ،                           ومن جهة أخرى فقد متكنت روسيا
         لروسـيا               وبذلك حتقـق  . )٣ (                                               وفتح نافذة على أوروبا وتقوية صالا مع غرب أوروبا   ،       البلطيق

                                   وكان مفكرها وصانع جمدها القيصر بطرس    ،    جلها               ناضلت وضحت من أ    اليت                أحالمها القدمية
     .                                                                   والذي وقف خلف الروس موقف القائد امللهم اجلسور الصابر املتيقن بالنصر 

                          وقلـب ال يعـرف اخلـوف أو     ،         رأس حديدي    ذو "         ه األتراك                   وهو بالفعل كما وصف
    .  )٤ (  "                  مهما عظمت األحداث                           وعزم ال يصله اخلور أو الوهن  ،     الوجل

                                                                     ن اهلزمية يف نظر القيصر بطرس تعد عزمية ميكن االستفادة منها فيما بعد يف حتقيق     بل إ
                                                       ً                ففي هزائمه اليت وقعت مع السويديني فإنه كان حيث جنوده زارعاً األمل يف قلـوم     ،     النصر
                موننا كيف نضرم            ولكنهم سيعل   ،                             ن السويديني سيضربوننا هذه املرة     علم أ        إين كنت أ "   :     بقوله

   . )٥ ( "         يف املستقبل
                  ليس علـى مسـتوى      ،       دى واسعـ       ارات صـ          هلذه االنتص   ت                    وعلى أية حال فقد كان

                               واليت خشيت متدد الدب الروسي أكثر  ،                      على صعيد أوروبا بأسرها   بل  ،                     الدولة العثمانية فحسب
   .      من ذلك

 ً      اً فكرة                                 ً       وكردة فعل أوروبية فقد طرحت مراراً وتكرار   ،                         ونتيجة هلذا االنتصار الروسي
        يف عـام       نـه   إ      بـل  ،                                                             إقامة حلف جيمع بني بالد أوروبا الشمالية ملواجهـة اخلطـر الروسـي   

                                                  ً          م اقترح وزير بروسيا يف موسكو إقامة حلف دفاعي جيمـع كـالً مـن        ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣

                                                 
   .    ٤٨  ص   ،  ق           املرجع الساب  ،          بطرس األكرب  :          علي شعيب    )١ (
   .    ٧٣  ص   ،              املرجع السابق   ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )٢ (
   .    ٧٣  ص   ،              املرجع السابق    )٣ (
    .     ٥٦  ص   ،              املرجع السابق   ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )٤ (  
     .     ٢١٩  ص   ،              املرجع السابق   ،                            دراسة يف تاريخ أوروبا احلديث   :             حممد علي حله    )٥ (  



 

٣٣ 

 

                         ً           ومما يذكر يف هذا اجلانب مدلالً على ختـوف   .                               وبروسيا وبولندا لصد اخلطر الروسي )١ (       الدامنرك
-    نـا  ي                 وزير روسـيا يف في -     وربيش                               وسي ما دار من حوار بني البارون أ  لر                   أوروبا من االمتداد ا

   : م    ١٧٠٩ /  هـ    ١١٢١                                             والفيلسوف ليبتز عقب االنتصار الروسي يف بولتافا 
                                                          لقد بدأ الناس خيشون القيصر كمـا كـانوا يف السـابق خيشـون       :"     وربيش         البارون أ

    ".      السويد
    ً                خميفاً ألوربـة كلـها                               اخلرب يسري يف أن القيصر سيكون  :"                         ً الفيلسوف ليبتز يرد موافقاً

   . )٢ (  "       الشمال   ا                   وسيكون نوعا ما تركي
      وحـل     ،                           رة االزدراء األورويب جتاه الروس           فقد تغريت نظ ،                  وبعد معركة بولتافا    أنه      كما

                                                        انعكس بدوره على احترام البالطات األوروبية ملمثلـي روسـيا    ،    اخلوف                  حملها احترام خمتلط ب
   . )٣ (           الدبلوماسيني

                                             فقد أدركت أن روسيا أصبحت اخلطر املاثل واهلـاجس                                أما بالنسبة للدولة العثمانية
- ي      تولستو        فقد بعث       األمر         وحول هذا  .          ت حني مناص     ، وال                   ولكن بعد فوات األوان   ،     املؤرق

          ال تدهش ألين   :"                                       ً    خبطاب إىل رئيسه مدير العالقات اخلارجية قائالً فيه-     ستانة              سفري روسيا يف اآل
         وأقول لك  ،                          ان امللك السويدي بكامل قواه                                           كنت أبلغك برغبة الباب العايل يف السالم عندما ك

                                        وسبب شكي وارتيايب أن العثمانيني يـرون أن   .    رتاب          إنين أشك وأ  :                 بعد دحر السويديني ،   اآلن
                                   وسرعان ما يريد أن يرتـب األمـور يف      ،                                         جاللة القيصر انتصر على الشعب السويدي القوي

ـ   ،                            حيث ال يوجد أمامـه أي عـائق   ،        وبعد ذلك ،                بولونيا على هواه           دأ احلـرب               ميكـن أن يب

                                                 
  ) ١(   Denmark  :    ثلث مساحة البالد عبارة عن جزر  .                    ،  تقع يف مشال القارة   فية        اإلسكندنا        أوروبا            هي إحدى دول                             .  

   .     ٨٠٦-   ٨٠٥  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                         املوسوعة العربية امليسرة  
  ،             دار الفكـر    ،        دمشـق    ،                 نور الدين حاطوم  /    ترمجة  ،                                 تاريخ القرن الثامن عشر يف أوروبة   :               ماتيو أندرسون    )٢ (  

    .    ٢٥٠-   ٢٤٩  ص   ،   م     ١٩٧٧ /  هـ    ١٣٩٧
   .     ٢٧٦-   ٢٧٥  ص   ،              املرجع السابق   ،                حياة بطرس األكرب   :          بوغانوف   )٣ (



 

٣٤ 

 

                                                    خذ جيتاح العثمانيني من خلو الطريق أمام بطرس بعد هزميته                       وهذا يبني القلق والذي أ . )١ ( "    معهم
   .        السويديني
                              ملا كانت حتتويه سياسة بطرس مـن           لو فطنت                              احلال يؤكد أن الدولة العثمانية       ولسان   

   . )٢ (                                                 إضعاف جماوريه للزمها مساعدة السويد يف حرا ضد روسيا
                        ذاك استغالل تلك الفرصـة                             وجب على الدولة العثمانية آن ت ي       ك كان        واحلال تل   نه  إ    بل

                                 لصاحلها ومساعدة شارل ملك السـويد    -                     احلرب الروسية السويدية  -                  اليت جادة ا السماء
                                                                                 ضد روسيا والذي أشار على الدولة العثمانية مبثل هذا التحالف كما وجه السفري الفرنسـي  

                       إال أن اجلهـل واملنفعـة    ،                 د يف حرا ضد روسيا                                      نظر الباب العايل على ضرورة مساعدة السوي
                                                                            الشخصية وعدم إدراك خطر روسيا حال دون تفكري رجاالت الدولـة العثمانيـة بشـكل    

                         عدم اسـتقاللية السـلطان      ا                  ً بل مما زاد األمر سوًء   ، نـ                       واستغالل ذاك الطالع احلس   ،    صحيح
ـ        لحة الشـ           شغلتهم املص                           التام ملن حوله من األتراك ممن         وخضوعه   ،     برأيه   ة ـ               خصية عن منفع

                                                                  ومل خيرج شارل إال بوعود عثمانية مبساعدته ومعاونته مىت تطلب األمر وهو ما  ،                الدولة العثمانية
    .  )٣ (         مل حيصل قط 

                                             سياسة بطرس إال يف وقت متأخر ازدادت فيه روسـيا                            ن الدولة العثمانية مل تفقه      على أ
                          دخلت الدولة العثمانيـة يف      فقد  .                                              وخالل ذلك كان دور العثمانيني هو دور املنتظر لدوره ،   قوة

     ً              ً                                  واحداً تلو اآلخر تبعاً لألهواء واملصاحل الشخصية مما شـغلها   )٤ (                          حالة من تغيري الصدور العظام
   .                  ها من اخلطر الروسي  ئ      ً             خارجياً عما حام يف مسا

                                                 
   .     ٢٨٤  ص   ،             املرجع السابق  ،                حياة بطرس األكرب   :          بوغانوف   )١ (
   .     ٣١٣-   ٣١٢  ص  ،            املرجع السابق ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية   :             حممد فريد بك    )٢ (
  ،              ملـي مطبعـة   ،          إسـتانبول  ،                                            توركيه تارخيي إستانبولك فتحندن زمامنزه قـادار   :           مصطفى حمسن  ،        أمحد حامد   )٣ (

   . ٤  ٢٦  ص  ، م    ١٩٢٦
                          وهو من كانت لـه اجلـدارة    ،                                                   الشخص الذي حاز منصب رئيس الوزراء يف الدولة العثمانية  :             الصدر األعظم    )٤ (

   :           للمزيد انظر  .                              بإدارة شئون الدولة عن السلطان
   .  ٨٣-  ٨٢  ص  ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري -
   .   ١٤٤-   ١٤٣  ص  ،            املرجع السابق ،   خيية                                       املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التار :          سهيل صابان -



 

٣٥ 

 

                                                                             وكردة فعل مجاهريية عثمانية فقد اشتعلت الثورة يف دار السلطنة العثمانية معربة عـن  
                               بل والتحرك لألخذ على يد املعتدين    ،                              عس الدولة العثمانية عن إنقاذها    وتقا      أزوف           غضبها لفقد 

                         كان حبرية عثمانية طوال عدة        بعد أن    ،                                            حيث أصبح مبقدور روسيا استغالل مياه البحر األسود
      أمحـد                     وتعـيني السـلطان     ،                                                وكان من نتائج تلك الثورة عزل السلطان مصطفى الثاين   .    قرون

                       واستعادا مـرة أخـرى         أزوف                   جهده لالقتصاص لضياع      ً                 بدالً عنه والذي وجه كل )١ (      الثالث
   . )٢ (             وتأديب روسيا 

    عشر       الثاين                                                                ومما صعد روح العداء العثماين جتاه الروس هو التجاء ملك السويد شارل 
                                          ونتيجة هلذا األمر فقد عد بطرس أمر محاية شارل    ؛                        من ممالك الدولة العثمانية   )٣ (            إىل قلعة بندر

ً                      وبالتايل توجب عليها إرضاًء لبطـرس طـرد ملـك                  يما ال يعنيها،    ف                     ً من قبل العثمانيني تدخالً                        
          من قيصـر     ً اً             هانه هلا وجتاوز                     ته الدولة العثمانية إ                           وعزل رئيس قلعة بندر مما اعترب   ،           السويد شارل

    .  )٤ (                                روسيا يف التدخل يف شؤوا الداخلية 
      حتـه                                                                 ن انتصار بطرس على السويديني يف معركة بولتافا أعطاه نشوة بالنصر من     حيث إ

                                        اتبع معها أسلوب االستهجان هلا واالسـتخفاف      اليت                                       جرأة لتغيري سلوكه مع الدولة العثمانية

                                                 
                          توىل السلطة بعد أخيه مصطفى  ،                      ابن السلطان حممد الرابع  ): م    ١٧٣٦-    ١٦٧٣ /  هـ    ١١٤٩-    ١٠٨٣ (          أمحد الثالث   )١ (  

                         كما تأسست دار للطبعـة يف   ،                  دخلت يف عهده املطبعة . م    ١٧٣٠                         خلع من قبل اإلنكشارية سنة  . م    ١٧٠٣     الثاين
    .         إستانبول

    .   ٦٤-  ٦٣ ص ،            املرجع السابق ،                    التاريخ القدمي واحلديث :         املني نسيب -
   .    ١٧٤-   ١٧٣ ص ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري -

   .   ٣٧١-   ٣٧٠ ص ،            املرجع السابق ،                                           الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط :             علي حممد الصاليب -
    .    ٣ ٧  ص   ،              املرجع السابق   ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )٢ (  
  ) ٣(   BENDER  :   وهي معروفة اليوم باسم بندريس                            ) BENDERIS( .     كانت مدينة إسـالمية تابعـة حلكـم                                  

           مشاهري قادة   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي   .                                وهي تابعة اليوم لالحتاد السوفيييت  .         العثمانيني
   .  ٧٢ ص ،             املرجع السابق   ،       العامل 

ـ     ١٤٢٢  ،                      مؤسسة الكتب الثقافية   ،      بريوت   ،             ة العثمانية                   تاريخ الدولة العلي  :                 إبراهيم بك حليم    )٤ (     ،  م    ٢٠٠٢ /    هـ
   .   ٢٢٦ ص



 

٣٦ 

 

         نتصاره يف                         إذ بعث بطرس برسالة بعد ا .                                                بقدراا العسكرية ودورها التارخيي بالنسبة إىل روسيا
ـ  أ  :"               الثالث جاء فيها    أمحد                                       بولتافا عرب سفريه يف إسطنبول إىل السلطان    دم                    نه يريد ويرغب يف ع
                  نه يريـد إلقـاء     وأ ،                          وعدم جتاوزه احلدود العثمانية ،                                        استقبال الدولة العثمانية لشارل الثاين عشر

   . )٢ ( "                            الذي أهانه من قبل هو وأتباعه )١ (                              القبض على مازيبا حاكم أوكرانيا
                                                                            وهو يف خطابه هذا خياطب بطرس الدولة العثمانية بصيغة األمر اإللزامي بتنفيـذ مـا   

                                                         بل بطرس مبا تفعله الدولة العثمانية يف سبيل كسـب ود بطـرس             وإمالء من ق   ،          يطلبه بطرس
. وهو ما مل تقد             ًوخصوصاً تسليم شارل ملك السويد  ،                                        ً م الدولة العثمانية إىل االستجابة إليه متاما                       ً      

                 اثيـق واألعـراف                                                       ن ذلك يتناىف مع شيم الدولة العثمانية ومـع كافـة املو   إ             إىل روسيا حيث 
           لدى الدولة    ً اً                                    ي ضاع صيته يف أوروبا كلها قد أصبح الجئ           أن شارل الذ            باإلضافة إىل ،       الدولية

   .  ) ٣ (                                               كسب السلطان العثماين هيبة ومسعة وأعلى من مكانته        وهو ما أ  ،          العثمانية
        عنـدها                                  عثمانية أن شارل ملك السويد ضيف                                  ومن ناحية أخرى فقد اعتربت الدولة ال

ً                                  وبناًء عليه فقد قامت بواجب الضيافة للضي   ً اً     سياسي   ً اً        وليس الجئ                ويظهر هذا األمر    ، ه      ف وصحب    
               م يشكره فيهـا      ١٧٠٩     يوليو  ٣١  يف     أمحد                         بعث ا شارل إىل السلطان    اليت                 من خالل الرسالة

        ً إكراماً   ،                      بل إن الدولة العثمانية . )٤ (      يف بلده    أنه              أحس من خالهلا    اليت                            على كرم الضيافة العثمانية
ـ   مع   . )٥ (       ستانبول إ                                قد طلبت منه إرسال سفري دائم له يف    ،          للملك شارل       علـى     ً اً    ً           تربتاً إياه ملك

   .                                                              وهذا يف حد ذاته داللة من قبل الدولة العثمانية على تكرمي امللك شارل ، ا               ً السويد وليس الجئً

                                                 
  ) ١(   Ukraine   :  رفت يف املصطلحات واملدونات البيزنطيةع                                  " وبعد ذلك أصبحت كلمة أوكرانيا  ، "            روسيا الصغرى                             

       هي أكرب  و .             وعاصمتها كييف .                    تقع أوكرنيا يف أوروبا  ".             البالد احلدودية "  أو "          بالد التخوم "  أو "     املسرية "  أو "    السري "   تعين
   .  ٩٢-  ٩١ ص ، ٤ ج ،            مؤسسة هانياد ،    بريوت ،                         املوسوعة التارخيية اجلغرافية :           مسعود اخلوند  .                    بلد أورويب بعد روسيا

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi,V.Cilt, Güven Yayincvi 

Tarafindan Yayinianiniştir Güven Basimevi Istanbul. 1971, P2384-2385. 

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2385. 

(4) Ord . Prof. ismail Hakki UzunÇarşili : Osmanli TarĨhi, Iv.Cilt, I. BöIüm,3 Baski, Türk Tarih 

Kurumu Basimevi- Ankara 1982, P 64 .  

(5) Ord . Prof. ismail Hakki UzunÇarşili : Osmanli TarĨhi, Iv.Cilt, P 66.  



 

٣٧ 

 

     فكيف    ، )١ (     ً يومياً     ٤١٣،٥         بلغ قدره    ً اً                                            بل لقد فرضت الدولة العثمانية للملك شارل مرتب
             ملطالب بطـرس         ن ترضخ                                 انية بعد هذا الكرم للملك شارل بأ                              يكون األمر بالنسبة للدولة العثم

                        ا اعتربت شـارل ضـيفها          ، كما أ       على ذلك   ة                      وهي اليت استقبلته غري جمرب   ،             وترضى بتسليمه
   .                                    وجيب إكرامه وليس أسره وتسليمه إىل بطرس

               وقبيـل إعـالن      ،                                                            ومع ما تقدم من استهجان بطرس للدولة العثمانية إال أن العثمانيني
                           يا واختاذ ما يلـزم يف حسـن   ـ  س         لمي مع روـ                     تباع املنهج السوي الس ا          قد حاولوا    ،    احلرب

   . )٢ (            معاشرة الدول
             كـراي خـان      ة                                                      ومن ذلك أن شارل الثاين عشر ملك السويد قد طلب مساعدة دول

                ر مـن الدولـة   ـ                ُ                       ن طلبه هذا قد قُبل بالرفض حيث صدرت أوامـ    ولك   ،              القرم ضد روسيا
        باإلضافة   ،  )٣ (   عها                                                                    العثمانية إىل خان القرم بعدم التحرك ضد روسيا مبا يتناىف مع السالم املربم م

         بالتزامه                               إىل السلطان العثماين يذكره فيه             قد بعث خبطاب   ،                  وقبل معركة بولتافا   ،          إىل أن بطرس
                             وكان سبب هذه الرسـالة قلـق      ،               نه سوف يظل كذلك أ و   ،                                 التام بصداقته مع الدولة العثمانية

             لة العثمانية                        وبالفعل فقد التزمت الدو  .  )٤ (                                             بطرس من تدخل الدولة العثمانية ملساندة شارل ضده
                                                                ى موقفها يف عدم التدخل لصاحل أي من السويد أو روسيا وتـرجيح كفـة                  باحلياد حمافظة عل

   .             حدمها على اآلخر أ
  ن       م إال أ                                                                        وعلى الرغم من موقف الدولة العثمانية النبيل جتاه روسيا والتزامها مببدأ السال

       تنبـئ      اليت              ة العثمانية                             خذ يف ارتكاب احلماقات جتاه الدول    ، وأ                         بطرس كانت له نوايا غري ذلك
          قدم علـى                                                           فبعد انتصاره يف معركة بولتافا فإنه جتاوز احلدود العثمانية وأ                سوء نيته جتاهها،    عن 

                                                 
(1) Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , Tashih / Abdüiladir Dedeoĝlu – Nuri Barut 

III. Cilt, Istanbul 1999, 2. Baski, P 54 . 

   .   ٢٢٥  ص  ،            املرجع السابق  ،                               تاريخ الدولة العلية العثمانية   :                 إبراهيم بك حليم    )٢ (  
(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2382. 

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2384. 



 

٣٨ 

 

    .                                 دون أدىن احترام للدولة العثمانية   ) ١ (                    سر ثالمثائة جندي سويدي أ
           ، أو أـا                                                                     ومل تكن هذه احلادثة فريدة يف تاريخ بطرس جتاه تعامله مع الدولة العثمانية

   ،                         وذلك أن شارل ملك السـويد  ،                             فقد أقدم مرة أخرى على تكرارها                   لت من قبله باخلطأ،  حص
                                        ً        قرر الرجوع إىل بالده خالل فترة وجيزة ومتهيداً لـذلك     ،                               والذي أقام يف بندر فترة من الزمن

      الـيت             نسب الطرق                              ديني والذين كانوا معه الستكشاف أ                               فقد أرسل سبعمائة من اجلنود السوي
                                             وعندما علم الروس ذا العمل من قبل شارل فـإن   .              العودة إىل بالده               يسلكها يف طريق    سوف 

               لوا منهم جمموعة      إذ قت ،                              نية ليهامجوا تلك القوة السويدية                              ستة آالف جندي عربوا احلدود العثما
                                                          باإلضافة إىل ذلك كله فإن بطرس مل يتواىن يف حتريض رعايا الدولـة   . )٢ (                    سروا البقية الباقية   وأ

               اء العديد مـن              إضافة إىل إنش ، )٤ (           واجلبل األسود )٣ (      وصربيا            كس يف بغدان                   العثمانية من األرثوذ
   .                                ً       ً   مما اعتربته الدولة العثمانية ديداً مباشراً هلا   )٥ (         زاق وغريها                 القالع يف كمانكا وأ

                مما جعل الدولـة    .  )٦ (                                                 كما عمل الروس على إنشاء أسطول روسي قوي يف حبر االزاق
   .    ً وحبراً                                     ً العثمانية حماصرة باحلربية الروسية براً

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2384. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2384 - 2385. 

  ) ٣(   Serbia  :   ر                  ،  حيدها من الشمال        البلقان      يف وسط         مجهوريةومـن اجلنـوب           وبلغاريا         رومانيا          ومن الشرق      ا ،                
   .              عاصمتها بلغراد ،           واجلبل األسود          والبوسنة         كرواتيا                  ، ومن الغرب كل من               ومجهورية كوسوفا                مجهورية مقدونيا

   .    ١١٢٢-    ١١٢١  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة  -
     ٢١٨ ص ،  ١١  ج  ،            املرجع السابق ،                          املوسوعة التارخيية واجلغرافية :           مسعود اخلوند -

  ) ٤(   Montenegro  :   مشـتقاً مـن اسـم جبـل      ،               ن الثـاين عشـر                                      ظهر امسها أول ما ظهر يف أواخـر القـر                    ً     
                يقع جنوب شـرقي   .             أي اجلبل األسود ،Crna Gora                  ً              كما يطلق عليه أيضاً اسم كرنا غورا ،Lovcen     لوفشني
    . Podgorica                 وعاصمته بردغوريتا .     صربيا

    .    ٦١٣-   ٦١٢  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة  -
   .   ٢٣١ ص ،  ١١ ج ،           ملرجع السابق ا ،                          املوسوعة التارخيية واجلغرافية :           مسعود اخلوند -

(5) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2386. 

(6) Akdes Nimet Kurat : XII  Kael'in Türkiyede Kalişi ve Bu Siralarda Osmanli 

imparatorluĝu, Istanbul Riza Kosun Matbaasi , 1943, P62 .  



 

٣٩ 

 

                  وقد يعود هذا األمر    ،                                                       ومع ذلك فقد كانت الدولة العثمانية ذا نفس طويل جتاه روسيا
   :                            إىل عدة أسباب على النحو التايل

                                                         الثالث يف معايشة الدولة العثمانيـة ألي كـوارث أو نكبـات        أمحد                   عدم رغبة السلطان  . ١
     مـع     ؛            الرجال واملال                                                            باإلقدام على مغامرات حربية قد تكلف الدولة العثمانية الكثري من 

  .                                         اإلتيان بنتيجة عكسية على الدولة العثمانية 
                                                                        غياب الرجل املناسب يف منصب الصدارة صاحب احلنكة السياسية واحلكمة اإلداريـة يف    . ٢

  .            إدارة الدولة
     وليس                                         ولذلك فإن السلطان كان يتبىن سياسة االدخار    ؛                                 شح اخلزانة املالية للدولة العثمانية  . ٣

  .                                                الدخول يف معارك حربية معناه إنفاق الكثري من األموال   ن      عروف أ      ومن امل .            سياسة اإلنفاق
                                                                            علو شأن الروس بعد معركة بولتافا فقد أصبح لدى اجلميع هاجس مبـالغ فيـه حـول      . ٤

  .                                                         ات روسيا ومدى قوا وأن حتقيق االنتصار عليها ليس باألمر اليسري   كان  إم
                     ثالـث العديـد مـن      ال    أمحد                                               باإلضافة إىل ذلك كله فقد شهد بداية حكم السلطان

                وصـدور أحكـام    ،                                      وكذلك الكثري من عمليات التمرد يف الـبالد  ،                      التغيريات للصدور العظام
       وفقـد   ،       لحـروب                                            وتراخي اجليش العثماين وعدم جاهزيته الكليـة ل  ،                   اإلعدام يف حق الكثريين

                                    كل هذه األمور جمتمعة قد ساقت الدولـة    .  )١ (                       نوع من التحصينات اجليدة                  احلدود العثمانية ل
                                                                          انية إىل حماولة الوصول إىل حل سوي ومنهج معتدل مع روسيا والتغاضي قدر اإلمكـان       العثم

   .          عن تصرفاا
                                                                             ويف سبيل هذا املنهج السلمي والذي اتبعته الدولة العثمانية جتاه روسيا فقـد بعـث   

                                                   بطرس لالطالع على حقيقة التحركات العسكرية الروسية على         القيصر                   العثمانيني سفارة إىل 
                              ً           وقد مت تعيني حممد مصطفى أغـا رئيسـاً هلـذه     .                            ة العثمانية وفهم حقيقة املوقف          حدود الدول

         الثالـث      أمحد                                                       قدمت إىل اإلمرباطور الروسي احتجاجها الشديد باسم السلطان    اليت          السفارة
                           باإلضافة إىل إنشـاء السـفن      ،   وزى                               نشاء قلعة كمنقاه على سواحل ر أ                 على قيام الروس بإ

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2386. 



 

٤٠ 

 

                                              وكان من املفترض أن يرد الروس على تلك االحتجاجات  ،  وس                         الروسية بصفة مستمرة يف فرن
    أن              وـذا يتـبني    . )١ (                        سطنبول دون أي نتيجة تذكر                        أن تلك السفارة عادة إىل إ   إال    ؛         العثمانية

                                                                              روسيا مل تكن ترغب يف الصلح مع الدولة العثمانية ولذلك فقد فضلت عدم الدخول معها يف 
   .                   يالء على البحر األسود                   حتد من نشاطها يف االست    أن               تعهدات من شأا 

                                                                        ومن ناحية وكما يبدو فإن بطرس قد وصل إىل مرحلة الغرور بعد االنتصارات الـيت  
   .                                ليد األمور يف املنطقـة دون منـازع                          أصبح يف مقدوره التحكم مبقا    أنه          أكدت له    اليت        حققها

       وحماولة    ، ة                                               انتهجها الروس يف التعدي على أمالك الدولة العثماني    اليت                        باإلضافة إىل أن السياسة
     ً           خصوصاً وأن سياسة  ،                                      وجتريد الدولة العثمانية من ممتلكاا هناك   ،                       االستيالء على البحر األسود

              فنالحظ يف البند  ،                                                            بطرس كانت دف إىل السيطرة على سواحل البحر األسود مما ضمنه وصيته
           ً لطيق وجنوباً                            ً      ً    ً               على الروسيني أن ينتشروا يوماً فيوماً مشاالً يف سواحل حبر الب "                الثامن من وصيته 

                           وينبغي ضبط البحـر األسـود    "                           وكذلك البند التاسع من وصيته   )٢ ( "                   يف سواحل البحر األسود
                        ما سبق من وصـية بطـرس        وإن . )٣ ( "                                  وذلك ألجل إنشاء دار صناعات حبرية فيه   ؛    ً      ً شيئاً فشيئاً

                                                                           لداللة واضحة على عزم الروس وإصرارهم على السيطرة على البحر األسود والذي هو من 
   ،                                                                     ات الدولة العثمانية كل ذلك قد ساق العثمانيني إىل جماة ذلك اخلطر الروسـي         ضمن ممتلك

                             أو مبعىن آخر فإن احلرب الدفاعية    ،     ً              حتمياً على العثمانيني                             ً وأصبحت مواجهة ذلك اخلطر أمراً
     ً            خصوصاً بعد ما تبني           ال مفر منه       ً أمراً   ت                                           من قبل العثمانيني ضد الروس حلماية أمالكهم أصبح

ً                   فأخذت تعد للحرب عـدا ابتـداًء مـن نـوفمرب        ،                      نية سوء نية بطرس جتاهها             للدولة العثما                           
                                                                           وقد أيد هذا اهلاجس املتخوف من قبل الدولة العثمانية جتاه نية بطرس تلك الرسالة   . م    ١٧١٠

                                                 
(1) Akdes Nimet Kurat : XII  Kael'in Türkiyede Kalişi ve Bu Siralarda Osmanli 

imparatorluĝu, P63-64 .  

              الدولة العلية        تاريخ ،                 حممد فريد بك احملامي :    انظر .   ٤٩٩  ص   ،              املصدر السابق   ،            تاريخ جودت   :              أمحد جودت باشا   )٢ (  
   .   ٣٣٢  ص  ،            املرجع السابق ،         العثمانية

               تاريخ الدولـة   ،                 حممد فريد بك احملامي :    انظر  .    ٤٩٩  ص   ،              املصدر السابق   ،            تاريخ جودت   :              أمحد جودت باشا   )٣ (  
   .   ٣٣٢  ص  ،            املرجع السابق  ،                 العلية العثمانية



 

٤١ 

 

      أمحـد                        إىل السلطان العثمـاين                                      القرم دولت كراي املعني من قبل إستانبول             بعث ا خان    اليت 
                        وعدم االستهانة مبا يقـوم     ،     نفسها                          الرامية إىل احتالل إستانبول             من خطط بطرس             الثالث حيذره 

                                  نه إذا وثق بالروس فإن القرم سـوف   إ  :"                     ً     حربية يف سبيل ذلك قائالً فيها                 به الروس من جهود 
                احلقيقي للروس هو            حىت إن اهلدف   ،  )١ (  لي         فقد الروم                                       تضيع من يد الدولة العثمانية ومن املمكن

   . )٢ ( "    ذاا                     االستيالء على إستانبول 
                                                                      كما دعم موقف خان القرم ذاك وزاد من خماوف السلطان العثماين خطـاب شـارل   

      أنـه          رية إىل                          نلفت انتباه جاللتكم اإلمرباطو  :"                                        ملك السويد إىل جناب السلطان والذي جاء فيه
              فسيهجم فجـأة   ،                     ً                                             إذا تركنا للقيصر وقتاً كي يستفيد من املنافع اليت حصل عليها من مصيبتنا

                وإن القالع الـيت   .                                          ً ثلما هجم على السويد دون أن يعلن احلرب إطالقاً                  على إحدى والياتكم م
                                                                               بناها على الدون وعلى سواحل حبر أزوف وأسطوله تفضح نواياه اخلبيثة من حيث أضـرارها  

                                                          ومما زاد من حدة املوقف وجعله يف تصاعد هو سعي ممثلـي فرنسـا     . )٣ ( "              ضد إمرباطوريتكم
   .   )٤ (                            بالدسائس بني العثمانيني والروس  ل        إستانبو                           جنلترا يف العاصمة العثمانية  وإ

                          ة العثمانية ترأسه السلطان  ن                                        ثر ذلك فقد عقد اجتماع طارئ يف عاصمة السلط      وعلى أ
               مت من خالل هـذا   و   ، م    ١٧١٠      ديسمرب     ٢٠                              الثالث ملناقشة األوضاع الروسية يف    أمحد          العثماين

              صون والتعـدي                                                                االجتماع مناقشة تصرفات روسيا من عمل أسطول عند حبر آزاق وإقامة احل
ً  وبناًء  ،                                                                         على القرم وانتهاك احلدود العثمانية يف مالحقة من الروس للجنود السويديني وأسرهم     

       ن احلرب   وأ   ،                       ن روسيا قد جتاوزت حدودها    ان أ             مبا فيهم السلط   ،                       على ذلك فقد قرر احلاضرون

                                                 
  ) ١(   Rumeli  :   وروبا                                                           االسم العام الذي أطلق على أراضي الدولة العثمانية الواقعة يف أ      .    

   .   ٧٠٣ ص ، ٢ ج ،            املرجع السابق  ،                       تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتزنا -
   .   ١٢٩  ص  ،            املرجع السابق ،                                          املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية :          سهيل صابان -

(2) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, Türk Tarih Kurumu Basimevi – Ankara 

1992, P 256 .  

   .     ٢٨٥  ص   ،              املرجع السابق   ،                حياة بطرس األكرب   :   ف       بوغانو   )٣ (
   .     ٢٨٦  ص   ،             املرجع السابق   )٤ (



 

٤٢ 

 

      ليـه                        قر السلطان ما توصـل إ  ا    وقد  ،                          روسيا على الدولة العثمانية      ً       واقعياً فرضته             ً أصبحت أمراً
يـاالت                                الفرمانات واألوامر إىل سـائر اإل         وأرسلت ،                            تمعون ومت إعالن احلرب على روسيا  ا       

                           سوف يتم من خالهلا خوض احلـرب      اليت                                              العثمانية بشأن عمل االستعدادات احلربية الالزمة
    .  )١ (                   العثمانية ضد الروس 

  ن    خرو                                 روسيا يف سجن يديكوال ومعه سبعون آ                               وبناء على ما تقدم فقد مت حجز سفري
                                                                                                 يف خطوة من الدولة العثمانية حلمايـة رعاياهـا مـن التجـار العثمـانيني واملوجـودين يف                   

   .                        املتخذ بشأن احلرب ضد روسيا                        باإلضافة إىل تأكيد القرار    )٢ (      روسيا 
                             السفري الروسي وتعتـربه مصـدر                                     لعثمانية كانت تنظر بعني الريبة إىل        الدولة ا    أن    كما 

                       مما جعله حتـت الرقابـة      ؛                          لروسيا ضد الدولة العثمانية   ً اً    وعين   ً اً         اره جاسوس                  ديد دائم هلا باعتب
                                                                        وبالفعل فقد كان ظن الدولة العثمانية يف حمله فالسفري الروسي والذي ما لبثـت   . )٣ (       الشديدة

              دودة وإنفـاق    احمل   غري                            ية إال واخذ يف إقامة العالقات                       نبول من األراضي العثمان  تا س           قدامه تطأ إ أ
   .                                                                   ل ملعرفة أحوال الدولة العثمانية وإرسال التقارير املفصلة عنها إىل روسيا              الكثري من األموا

                         تلك التقارير املرسلة مـن       أحد                                         ان األمر على حقيقته فضلنا أن نستعرض أجزاء  ي    ولتب
           إن أوضـاع    :"                                                                      السفري الروسي إىل روسيا عن الدولة العثمانية وما جيري فيها على النحو التايل

    اليت                      ً            جيعلنا نفهم ذلك جيداً املالبس اخلاصة     وما  ،                    شكاليات كثرية للغاية                    املسيحيني يف تركيا ا إ
                                                           وعندما جاءم مساعدات من اخلارج فإن الوضع كان على وشك أن جيعل  ،               يتعني أن يرتدوها

  ،                                                           وكذلك فإن ميزانية الدولة العثمانية ا شكوك وشـبهات كـثرية   ،                  املسيحيني يف حالة مترد
                                حىت إن جمموعة كثرية من رجال الدولة   ،                ضرائب كثرية بشدة                          وبالنسبة للضرائب فقد مت مجع 

                          مل تكن هناك أموال يف اخلزانة     أنه     إىل     ً ونظراً  ،                                   وكان هناك شبه تأييد للحرب ضد فينسيا ،    لصوص
                          ومن مث فإن وجود جيش دائم يف  .                                               فإن احتمال بداية احلرب يف وقت طويل هو احتمال طفيف

                                                 
(1) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 256-257.  

(2) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 257.  

(3) Akdes Nimet Kurat : XII  Kael'in Türkiyede Kalişi ve Bu Siralarda Osmanli 

imparatorluĝu, P61 .  



 

٤٣ 

 

                                      د من رجال اجليش خالل ستة أو سبعة أشـهر       العدي        إىل جلب                         تركيا واحلاجة إىل وقت طويل 
    أهم    ،       نكشارية                              تسبب ذلك يف تدهور أحوال فرقة اإل و ،                                 كفيل بإعاقة ومنع بداية احلرب بسرعة

       وألـم   ،            قليلة للغاية                             ً نكشارية كانوا يتقاضون أمواالً            ومن مث فإن اإل ،                     الفرق العسكرية لألتراك
                             جارة والطـرق األخـرى فـإم                                                    كانوا يتحصلون على هذه الرواتب واألموال من خالل الت

       ن رجال  إ               ويف تلك األثناء ف    ...                             انشغاهلم بالتدريبات العسكرية    من                          انشغلوا ذه التجارة أكثر 
                   نه ينبغي العـيش يف      ، وأ                                                         الدولة األتراك كانوا على قناعة بأنه ال ميكن خوض حرب ضد روسيا

                    اجليش الروسي مل تكـن                      ومن مث فإن اإلصالحات يف                                 صلح بني الدولة العثمانية وروسيا،      حالة 
     وهذه  .                                      وكذلك تقوية األسطول الروسي عند حبر االزاق   ،                             تروق األتراك بأي حال من األحوال

                                      بل إن األتراك كانوا يشكون ويشـتبهون يف   ،                                      األمور جعلت األتراك يف شك دائم إزاء الروس
    .  )١ ( "                                                   الرعايا املسيحيني وكانوا يعدوم حلفاء لإلمرباطور الروسي

       وعمـا     ،                                                        ير يتحدث وبالتفصيل عن السياسة اخلارجية للدولة العثمانيـة             ويف هذا التقر
                                                         كما يورد بعـض األوضـاع الداخليـة للمسـيحيني يف الدولـة       ،                       ميكن للعثمانيني القيام به

                                                                         كما يبني السفري الروسي يف التقرير السابق ما وصل إليه اجليش العثمـاين وخاصـة    ،         العثمانية
                     ومما ال شك فيـه فـإن    .                          العثمانيني إىل احلرب ضد روسيا     نظرة    إىل         باإلضافة  ،              فرقة االنكشارية

                       لعثمانيني يف سـجن ذلـك    ا                                                      إعالن احلرب من قبل الدولة العثمانية قد صادف مناسبة تروق 
                                 باعتبار ذلك الرجل إمنا هو جاسـوس     ،                               باإلضافة إىل األسباب السابقة الذكر   ،            السفري الروسي

    .          ً                      وليس سفرياً من وجهة نظر العثمانيني
                                                                  رار إعالن احلرب من قبل الدولة العثمانية ضد روسيا باألمر الذي خيفى على         ومل يكن ق

                                                                              بطرس والذي بعث خبطاب إىل السلطان العثماين يف حماولة منه لإلبقاء على الصلح مع الدولة 
                     على إجابة حول مطالبه                                          نه أرسل هذا اخلطاب عندما مل يتسىن له احلصول إ  :"        يقول فيه           العثمانية
                      قد صدرت األوامـر لـه                 وإن خان القرم  ،        ه يف احلبس                 ري تولستوى مت إلقاؤ        وإن السف ،     األخرية

                                                 
(1) Akdes Nimet Kurat : XII  Kael'in Türkiyede Kalişi ve Bu Siralarda Osmanli 

imparatorluĝu, P62.  



 

٤٤ 

 

               ه يشعر بصـدور   ن  وإ ،      بصعوبة                                       ن ملك السويد سوف يغادر ويعرب من بولندا أ-    وذكر-     باحلرب
               إذا مل يـأيت رد  -     حديثه                                   ً ل عن صحة هذه األمور من عدمها مواصالً     وتساء-             قرار احلرب ضده

   ،                                      د أقنعتمونا بنقض الصلح والسالم من قبلكم                                       من قبلكم حول استمرار السالم فإنكم بذلك ق
                        وهلذا اهلدف فقـد أمرنـا    .               ربية إزاء عدوناـ                                        وسوف نلجئ إىل اهللا ونتخذ كافة الترتيبات احل

    أن                        لح لذلك فإنه من املؤكـد  ـ                           وإذا مت سفك الدماء وفسد الص .                      بإرسال جيوشنا إىل احلدود
                        ذلك وإننا نكرر بأنه ليس         ن لعمل                               نا وسوف يساندنا الرب ألننا مضطرو               احلق سوف يكون مع

                    ومساعي للحفاظ علـى                    ً ولقد بذلنا جهوداً   ،                                        يف نيتنا على اإلطالق إفساد أو نقض هذا الصلح
                                    وإذا مل حيصل اإلمرباطور الروسي على جواب  .                                 ً وإننا نعد باحلفاظ على الصلح مستقبالً     ذلك، 

             ا على جـواب              لكن إذا حصلن  ،                  اية للصلح والسالم    أنه                         فإن هذا يتم تصويره على         بعد ذلك
                                                                             قاطع حول عدم إفساد ونقض الصلح فإن اإلمرباطور الروسـي سـيبلغ قواتـه وجيوشـه     

   . )١ ( "                  باالنسحاب على الفور
  ن  أ            ولكنـه رأى     ،                                                         ومل يكن ذلك اخلطاب من بطرس من باب التودد للدولة العثمانيـة 

           رفيعة لـو                       سوف ختسر تلك املكانة ال   ،                                      أثبتت للعامل مدى قوا بعد معركة بولتافا    اليت    ،     روسيا
                                                    باإلضافة إىل ما يترتب على تلك اهلزمية من فقـد لسـيطرة      ،         العثمانيني   م              حصل وازمت أما

                             باإلضافة إىل عودة شـارل ملـك      ،           رانيا وازاقـ                وكذلك خسارة أوك   ،  داـ               روسيا على بولن
                    وبالتايل فقـد بعـث    . )٢ (                                                             السويد إىل موطنه وإعادة تنظيم قواته ومهامجة روسيا واالنتقام منها

    أن      ً      ومبيناً هلـا     ،        ارتكبتها    اليت                 ً                                لك اخلطاب معدداً على الدولة العثمانية بعض األخطاء      بطرس ذ
                                                ن انسب ما ميكن عمله هو اإلبقاء علـى الصـلح بـني                                ختاذها قرار احلرب ليس يف حمله وأ ا

                   كانـت احملـرك األول         الـيت                                             يف الوقت نفسه أعماله ضد الدولة العثمانيـة          ً متناسياً   ،       البلدين
   .             ذهم قرار احلرب             للعثمانيني الختا

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2392. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2391-2392. 



 

٤٥ 

 

                                        عدم تراجع الدولة العثمانية عن قرار احلرب                                 ومع ذلك فإن بطرس كان على يقني من 
   .                                                                 ولذلك فلم ينتظر رد الدولة العثمانية على خطابه فأخذ يعد للحرب عدا   ؛            والذي أعلنته

                                    خذ زمام املبادرة باحلرب يف حماولة منـه      ، وأ                                  ً وذا فقد سولت له نفسه التحرك سريعاً
                                                                              فادة من عامل الوقت يف ضرب القوات العثمانية ومباغتتها قبل اكتمـال اسـتعداداا       لالست

                                   ومما يدلل على ذلك أن هـذه احلـرب مت    ،      ً                      ا حرباً صليبية ضد أعداء املسيح            ً     احلربية معلناً إياه
       بطـرس      ً   حمـاوالً     ، )١ (                                                         إعالا من قبل الروس يف الكاتدرائية يف موسكو حبضور القيصر بطرس

                                                               عر املسيحيني ضمن ممتلكات الدولة العثمانية يف حماولة منـه يف إحـداث              استثارة مشا     بذلك 
   .                                                                   ً        ً االضطرابات الداخلية وشغل الدولة العثمانية وانقسامها على أمرها داخلياً وخارجياً

                                                                           ومل يكن هذا التكتيك مبستغرب من قبل بطرس فهو ما ضمنه البند الثـاين عشـر مـن      
                                                   يحيني الذين هم من مذهب الروم املنكرين رياسة البابـا                               ينبغي أن نستميل جلهتنا مجيع املس "     وصيته

                                                                                       الروحية واملنتشرين يف بالد ار واملمالك العثمانية وممالك بولندا وجنعلـهم أن يتخـذوا دولـة    
                                                          ومن الالزم قبل كل شيء إحداث رياسة مذهبية حـىت نـتمكن مـن      ،            ً       ً   روسيا مرجعاً ومعيناً هلم

                                            فنسعى ذه الواسطة الكتساب أصدقاء كـثريين ذوي   ،                                   إجراء نوع نفوذ وحكومة رهبانية عليهم
   .                   ً             وذا حترك بطرس موقناً بالنصر املؤكد . )٢ (  "                                  غرية نستعني م يف والية كل من أعدائنا

                           مث الوصول إىل ر الطونة عـرب   ،                                          وكانت خطة بطرس ترتكز على التحرك إىل البغدان
                          باإلضافة إىل قيامه بتحـريض   .    انية                        والبغدان ضد الدولة العثم     فالق       ً          مستفيداً من مترد األ   )٣ (   ياش

     .   )٤ (                                    على إعالن التمرد ضد الدولة العثمانية                    املسيحيني يف الروملي

                                                 
(1) EUGENE SCHUYLER: Peter The Great Emperor Of Russia , New York,Vol 

II,1884, P187. 

                    تاريخ الدولة العلية  ،                 حممد فريد بك احملامي :    انظر .   ٥٠٠  ص   ،              املصدر السابق   ،            تاريخ جودت   :              أمحد جودت باشا   )٢ (  
   .   ٣٣٣ ص ،            املرجع السابق  ،          العثمانية

                                                               قصورها وسراياا على األسلوب العثمـاين مـن الناحيـة املعماريـة      .   دار       ٢٠٠٠٠              كانت حتتوي على  :   ياش   )٣ (  
        املرجـع    ،                       تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتزنا .     كنيسة  ١١      دكان و    ٢٠٠٠                     كما حتتوي على أكثر من  ،        والتأثيث
   .   ٧٠٣ ص ، ٢ ج ،      السابق

(4) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 257.  



 

٤٦ 

 

                               طويق اجليش العثماين له، والبالغ  بت   ،                    وهو على ضفاف ر بروث      فوجئ           إال أن بطرس 
      ألـف    )  ٠ ٤ (                                     فيما كان عدد اجلنود الروس ال يزيد عـن     ،        ألف جندي  )    ٢٠٠  (           عدده حوايل 

    نزل     فقد    ،                                                 خذ عناء الطريق وعدم الراحة من اجلنود الروس كل مأخذ        ت الذي أ           جندي يف الوق
     ً            حماذياً هلـم علـى      )١ (              حممد باشا بلطجي                    وكان الصدر األعظم ،                 جبنوده على ر بروث     بطرس 

                                                                              طرف النهر من الناحية األخرى غري مكترث باجلنود الروس حىت بلغ ممر فاجلي وقرر العبـور  
                                                       فرقة من اجلنود الروس ملنعه من العبور يف حماولة مـن بطـرس                               منه وملا علم بطرس أرسل إليه

  ل                                                                                لدفع العثمانيني إىل بناء جسر جديد قد يستغرق االنتهاء منه عدة أيام على حساب اكتمـا 
           إال أن سهام  .         رض املعركة                    لراحة والتنظيم على أ            خذ فترة من ا                            االستعدادات احلربية الروسية وأ

                                    فما مل يكن باحلسبان هو تفوق العثمانيني    .          ت هذه املرة                               املكر واخلديعة من قبل بطرس قد طاش
                              بل وتشييد عدد من اجلسور يف وقت   ،                               وعبور النهر وإجبارها على الفرار   ،                  على الفرقة الروسية

                                                   من ذلك بالنسبة للروس هو حترك العثمانيني من فورهم  حنو         واألمر  ،                      قياسي لعبور بقية اجلند
                                                  الطريق أو طالبني للراحة يف الوقت الذي ظن فيه بطـرس                              املعسكر الروسي غري مبالني مبشاق 

              ق حيتم علـيهم  ـ                   من النهر، فإن املنط                            ع جتاوز العثمانيني اجلهة األخرى ـ     حىت م    أنه           ومعاونوه
                             وهذا حبد دوره قد يستغرق عـدة     ،                    فوفهم قبل االلتقاء مـ                          خذ قسط من الراحة وتنظيم ص أ

                           ومبا مت من العبـور السـريع    .               ً مبا يرونه مناسباً                                          أيام تتيح للجنود الروس ترتيب أوراق املعركة 
                         د تفاجـأ الـروس جـوم                                      ً                    للعثمانيني إىل ر بروث والتحرك سريعاً حنو املعسكر الروسي فق

                                                                توقع مما عرضهم للفرار أمام ضربات العثمانيني حيث حصر الروس فيما بني   امل   غري       مانيني  ث   الع
   . )٢ (                 العثمانيني والنهر 

  

                                                 
    قاد  .                                         توىل الصدارة مرتني يف عهد السلطان أمحد الثالث .                             عمل يف القصر السلطاين مدة مديدة :              حممد باشا بلطجي   )١ (  

                                                                     م اليت قامت بني الدولة العثمانية وروسيا وانتهت بتوقيع معاهدة بروث مـن      ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣         حرب بروث 
   .   ١٢٨ ص ،        ع السابق    املرج ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري  .          نفس السنة

   .   ١٣٥-   ١٣٤  ص   ،              املصدر السابق   ،            تاريخ جودت   :              امحد جودت باشا   )٢ (  



 

٤٧ 

 

                  يف االستفادة من ظالم    ،                           منه للتخلص من احلصار العثماين        يف حماولة    ،            وقد فكر بطرس
                        اجليش الروسي مـن فـوره                                                 ن خان القرم قد فهم ما يرمي إليه بطرس حيث هاجم  أ         الليل إال 

                املؤن الغذائيـة          اغتنام   ،                 ومن خالل هذه احلركة                              التراجع وقد استطاع خان القرم،           ليجربه على 
                                      ر إىل اختاذ الروس للوضع الدفاعي يف الوقت                وقد دفع هذا األم  ،  )١ (                     الرئيسية للجيش الروسي

                                                                               الذي أصبحت فيه قوات قلعة بندر يف الساحل املواجه لنهر بروث ليقع اإلمرباطور الروسـي  
   . )٢ (              احلصار العثماين      قبضة         وجيشه يف 

                                                                   ويف ظل هذا احلصار العثماين املفروض على اجليش الروسي فقد بلغ اجلوع والعطش 
                                                    مبلغه حيث دب اليأس إىل قلب بطرس وجيشه دون أي بادرة                         وانقطاع اإلمدادات من األخري

                       وقال يف خطاب أرسـله إىل     ،                                                  أمل يف النجاة حىت إن بطرس أصيب باملرض وشعر بعظم األزمة
           وإذا كـان     ،                                            إنين حماصر جبيش عثماين يفوق جيشي بأربعة أضـعافه   :"                   موسكو يبني حاله تلك 

   .   )٣ ( "         ً             ف منوت قتالً أو نصبح أسرى   وسو   ً اً   ائع   ل ج ظ                           جناب احلق مل ميدنا مبدد فإنين سأ
                                               ً                            كما بعث بطرس برسالة إىل رئيس الربملان الروسي خماطباً إياه مبا ميكنه فعله يف حالـة  

   ،                               لكن القوات العثمانية قامت حبصاره   ،                          إن اجليش الروسي مل يرتكب خطأ  :"                 ً أسره أو قتله قائالً
                  ولذلك فإن اهلزميـة     ؛   مؤن                                                       وقام األتراك بقطع الطريق عليهم ومل يستطيعوا احلصول على أي 

  ل  ي                             ، وعليكم أن تقوموا بتعيني بـد                               ومن مث فإنين أستقيل من حكم روسيا   ،               ستالحقهم أو األسر
    .  )٤ ( "                          ين قبل أن يقوم األتراك بأسري ع

                                                                      وهذه الرسالة من بطرس هلي خري برهان على ما وصل إليه هو وجيشه من الـألواء  
                                    ته إلحراق سائر أمتعت اجلـيش الروسـي                                    بل إن ما أصابه من هذه الشدة قد سري   ،      والضنك

                                                 
(1) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, Őtüken Neşriyata.ş, P316 . 

(2) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, Őtüken Neşriyata.ş, P316 . 

   .   ٢٦٥  ص  ،                   فتحندن زمامنزه قادار                       توركيه تارخيي إستانبولك   :           مصطفى حمسن  ،        أمحد حامد   )٣ (  
(4) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 259.  



 

٤٨ 

 

                              وهذه يف حد ذاا توقع مبكر مـن   )١ (                                               وأسلحته والعربات حىت ال يستفيد منها اجليش العثماين 
                                     كما أصبح جل ما يدور خبلد بطرس ويشـغل   .                                           بطرس بأا النهاية اليت ال ملجأ منها إال إليها 

   . )٢ (                                        فكره هو كيفية إجياد الطعام واملاء له وجليشه
      علـى                                          ً توقعة من قبل الروس وجد بطرس نفسه مضطراً  امل   غري            هذه الظروف        ويف ظل

     مـن                                    يف ظل تلك الظروف ما هـو إال ضـرب                                       الصلح وطلب األمان إذ إن مواصلة املعركة 
     زوجة  )٣ (                    كما كان لكاترين األوىل .                                                 ضروب االنتحار وعدم العقالنية إذا كان هناك جمال للصلح

              كما كانت مصرة  ،                  يف نفوس اجلنود الروس   ة     احلماس                                  بطرس الدور األمثل يف بث روح العزمية و
                   يف الضغط على القيصر                        ً     ً وبالتايل فقد كانت عامالً مهماً   ،                                  بل ومقتنعة مببدأ الصلح مقابل النجاة

   .              إىل قبول الصلح 
                                                                      كل هذه الظروف مما أهلت بطرس إىل إرسال مندوبني للتفاوض مع العثمانيني حـول  

                                    توصـل الطـرفني إىل اتفاقيـة بـروث                      وبالفعـل فقـد   .                          الصلح وإـاء تلـك احلـرب   
   .                       أت تلك احلرب بني الطرفني     اليت    م    ١٧١١ /  هـ   ١٢٣ ١

  

                                                 
   .   ٢٦٥  ص  ،                                          توركيه تارخيي إستانبولك فتحندن زمامنزه قادار  :           مصطفى حمسن  ،        أمحد حامد   )١ (  

(2) K . WALISZEWSKI: Peter The Great, London , Vol I , 1897 , P 46.  

  ) ٣(   CATHERIN I  ) أصلها من عائلة فقرية مـن   .              زوجة بطرس األكرب  ):    ١٧٢٧-    ١٦٨٤ /  هـ   ١٤٠ ١-    ١٠٩٦                         
                          م عندما فتح الروس مدينـة      ١٧٠٢               مث أخذت أسرية سنة ،         ً           تزوجت أوالً جبندي سويدي ،                  إحدى واليات ليفونيا

      وقـد   ، م    ١٧١١                                        عرفها بطرس األكرب فأعجبته فاختذها لنفسه سنة .                           فاختذها األمري منشكوف خليلة له .        مرمي بورغ
       تولـت   . م    ١٧٢٤                        وجعل منها إمرباطورة سـنة  ،                               تزوجها بطرس ورزق منها بعدة أوالد .     حروبه               رافقته يف معظم

        املرجـع   ،                                    فن احلرب اإلسـالمي يف العهـد العثمـاين    :           بسام العسلي  .  م    ١٧٢٧                      احلكم بعده حىت ماتت سنة 
   .   ٢٠٤-   ٢٠٣ ص ،      السابق



 

٤٩ 

 

 :م١٧٣٩/هـ١١٥٢حرب عام :  املبحث الثاني
      صاحبت     اليت                      ويرجع ذلك إىل األحداث   ،                                       ساءت العالقات بني الدولة العثمانية وروسيا

            الثاين انتخب         أوغسطس                    ملا تويف ملك بولونيا    أنه    ك   وذل . )١ (     الثاين       وغسطس            لك بولونيا أ     موت م
                    م مما حـدا بروسـيا       ١٧٣٣    ً                 ملكاً على بولونيا سنة    )٢ (                              أهايل بولونيا ستانسالس لكزونيسكي

                    يكون سكان بولونيـا      أن                    روسيا مل يكن يطيب هلا    ، ف )٣ (                                والنمسا إىل إعالن احلرب على بولونيا
   ،   ً   لكـاً                                     بل كانت تسعى إىل تعيني مـن ترتضـيه م     ،                                   على قدر من الوحدة أو استقامة األحوال

        البنـد  -                                                                        باإلضافة إىل نشر الفوضى داخل بولونيا بل زواهلا وهذا ما اقتضته وصـية بطـرس  
                                                               ً          ينبغي استعمال أصول الرشوة ألجل إلقاء الفساد والبغضاء واحلسد دائماً يف داخلية  "-      الرابع
                                                           وتفريق كلمتهم واستمالة أعيان األمة ببذل املال واكتساب النفوذ   -          أي بولونيا–  )   له (     ممالك 

                         وبعد احلصول على انتخاب من  .                                            جملس احلكومة حىت نتمكن من املداخلة يف انتخاب امللك   يف
                                                                           هو من حزب روسيا من تلك األمة ينبغي حينئذ دخول عساكر روسيا إىل داخل البالد ألجل 
                                                                                محايتها والتعصب هلم بإقامة العساكر املذكورة مدة مديدة هناك إىل أن حتصل الفرصة الختـاذ  

                                                        وعندما تظهر خمالفة يف ذلك من طرف الدول ااورة فألجل إمخـاد     .        ن اإلقامة             وسيلة متكننا م
                           مث نترقب الفرص السترجاع احلصص   )   له (                ً                                نار الفتنة مؤقتاً ينبغي أن نتقاسم املخالفني يف ممالك 

                                                            وبالتايل فإن احتاد أهايل بولونيا وانتخاب ستانسـالس لكزونيسـكي     ،  )٤ ( "               اليت قد أعطيت هلم
                      على السياسة الروسـية     ً اً                                             ن يرتضونه حلكم البالد والعباد كان يف حد ذاته مترد    ً        ملكاً عليهم مم

      اتفقت      م قد     ١٧٢٢             روسيا ويف سنة     أن        ومن ذلك                   لتمزيق ذلك البلد،      تسعى     اليت             ضد بولونيا

                                                 
) ١(   August II   )  رك ضد شـارل                      وحتالف مع روسيا والدمن ،                 اعتنق الكاثوليكية ،          لقب بالقوي   ):  م    ١٧٣٣-    ١٦٧٠             

  .     ١٧٥  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                      الثاين عشر ملك السويد 

) ٢(   Stanislas I   )  اضطر أن  .          ملك السويد    ١٢           بتدخل شارل   ،   )   م     ١٧٠٤  (           ً     انتخب ملكاً عام   ): م    ١٧٦٦-    ١٦٧٧        
  .   ٩٦٤ ص ، ١ ج ،   ابق         املصدر الس . م    ١٧٠٩                                                      يستسلم ملنافسه أغسطس بعد هزمية شارل يف معركة بولتافا عام 

  .   ٣٢١ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :            حممد فريد بك    )٣ (

                      تاريخ الدولة العليـة   :            حممد فريد بك  :    انظر .   ٤٩٩-   ٤٩٨  ص  ،            املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             أمحد جودت باشا   )٤ (
  .   ٣٣١ ص ،            املرجع السابق  ،          العثمانية



 

٥٠ 

 

   . )١ (                                     الوقوف يف طريق أي حماولة بولونية للوحدة    على                    من النمسا وبروسيا     ً      ٍ سراً مع كلٍ
                                           قد حاولت جاهدة للدخول يف حتالفات مع فرنسا إال                             وكانت روسيا قبل هذا االتفاق

   . )٢ (             ً إىل ذلك سبيالً           إا مل توفق 
  ا                         كان من صاحلها بقاء بولوني    اليت    ،         فإن فرنسا                                   وعلى النقيض من موقف روسيا والنمسا

     ً          وحفظاً ملصاحلها يف    ،        الظاهر     ً             دفاعاً عن بولونيا يف   )٣ (                    أعلنت احلرب ضد النمسا   ،           عزيزة اجلانب
                             يف حرا ضد بولونيا واملنـاداة                                            لوقت الذي أعلن فيه الروس احتادهم مع النمسا    يف ا  ،       الباطن

   . )٥ (          ً            الثاين ملكاً على بولونيا           ابن آغسطس   )٤ (           غسطس الثالث  بأ
                                                                          ومن خالل ما سبق فقد سعت فرنسا الستنهاض حليفها التقليدي الدولـة العثمانيـة   

   )٦ (                   املسـيو دي بونفـال                                                           لدخول معها يف حرا تلك للحفاظ على وحدة بولونيا عن طريـق 
                        ن جتاوز الروس لبولونيـا      ، وأ                                                    للدولة العثمانية أمهية بولونيا احلاجزة بينها وبني الروس       موضحة

                       إال أن الدولة العثمانية   .  )٧ (                                                           معناه أن القسطنطينية قد أصبحت قريبة املنال واهلدف بعد بولونيا

                                                 
  .   ٣٢١ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :             حممد فدريد بك    )١ (

(2) MAARIF Vekaletinge Mualltmlerden Murekkep Bir Heyete Telif Ettirilmistir " 

Tarih" III. Kitap , istanbuk , devlet matbaasi , 1929, p. 12. 

  .   ٣٢١ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :            حممد فريد بك    )٣ (

) ٤(   August III   )  بعـد   ، م    ١٧٣٦          ً             انتخب ملكاً لبولندا عام  ،                          ابن ملك بولندا أغسطس الثاين   ):  م    ١٧٦٣-    ١٦٩٦      
  .     ١٧٥  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة  .                     حرب الوراثة البولندية

  .   ٣٢١ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :            حممد فريد بك    )٥ (

) ٦(   De Bonneval   :  لكنه   ،                                            خدم يف اجليش الفرنسي خالل حرب الوراثة األسبانية .                        من أسرة نبيلة من ليموزين     
        م اختلف     ١٧١٧       ويف عام  .          صاحب سافوى  "     يوجني "                       وأصبح يعمل حتت إمرة األمري ،                       انضم إىل اجليش بعد إهانته

                      ودخل يف خدمته واعتنـق   ،                          فاجته إىل السلطان أمحد الثالث ،            ومل حيالفه احلظ ،                           معه فعرض خدماته على عدة دول
         ً      ً وبذل جهداً واضحاً  ، "         حممود األول "                                     استمر يف خدمة العثمانيني يف عهد السلطان   ".   امحد "  ه         وأصبح امس ،     اإلسالم

               جـون باتريـك     .  م    ١٧٤٦           وتويف عـام   ، م    ١٧٣٥                       وحصل على رتبة باشا عام  ،                         يف إصالح العسكرية العثمانية
         منشـأة  ،           اإلسـكندرية  ،              ناهـد دسـوقي   /    ترمجة ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :      كينروس
   .   ٤٣٨  ص  ، م    ٢٠٠٣ ،      املعارف

  .   ٣٢٢-   ٣٢١ ص ،            املرجع السابق  ،                               تاريخ الدولة العلية العثمانية  :            حممد فريد بك    )٧ (



 

٥١ 

 

ـ                               دخول مع فرنسا يف تلك احلرب ممـا  ـ                         مل تلقي أي اهتمام يذكر لل                   له وزراء الدولـة  ـ      أغف
                                      ل إليه األمور يف حالة السيطرة الروسـية   و                                ة نتيجة جلهلهم السياسي عما سوف تؤـ         العثماني

   . )١ (           على بولونيا
                       إقامـة حتـالف دفـاعي       ،                       يف مقابل وقوفها مع فرنسا                       كل هم الدولة العثمانية      وكان 

                  اخليـة يف فرنسـا    د                                              إال أن تلك الفكرة قد قابلت الكثري من العراقيل ال   ،                هجومي بني البلدين
        جنلتـرا   إ     مـن                                          حالف قد يـؤدي إىل إثـارة حفيظـة كـل                 ن مثل هذا الت                 للتعلل الفرنسي بأ

     ً                    خصوصاً أن احلرب كانت علـى     ،                                      وبالتايل فإن الوقت غري مناسب هلذا التحالف . )٢ (       وهولندا
                           وليست مستعدة لفـتح جبهـة      ،                ة اجنلترا وهولنداـ                         إذ كانت فرنسا تسعى حليادي   ؛      األبواب

   .          جديدة ضدها
                                                                     وإن كانت فكرة التحالف تلك صائبة إال أن اجلهل يكون يف عدم اسـتغالل تلـك   

     حـىت     ؛                                      وقوف فرنسا إىل جانبها لصد التقدم الروسي  يف                       سنحت للدولة العثمانية     اليت         الفرصة
   .                                                           ولو مل يتم ذلك التحالف الدفاعي اهلجومي بني العثمانيني والفرنسيني

                                   العثمانية للوقوف معها فإا قد كسبت                   يف استنهاض الدولة       أخفقت  ن             لكن فرنسا وإ و
                               يف بطرسربج ثين روسـيا عـن تلـك                  عن طريق سفريها       فرنسا    ت        كما حاول ،              حيادية بروسيا 

   . )٣ (     يف ذلك       أخفقت     أا        احلرب إال 
                 ات الروسية حماصرة          قائد القو "  Munich "                                        وبالفعل فقد حتركت القوات الروسية بقيادة

     طاعت               وأثناء ذلك است      ً                    منتظراً املساعدات الفرنسية،      سالس                  واليت حتصن فيها ستان )٤ (          قلعة دانزج
                        تولت علـى سومرسـكانتز                      من سكوتالنديا كما اس                                طاعت القوات الروسية افتتاح قسم   است

              أسفر اشـتباك      حيث    ،           جندي فرنسي                كان فيها ألفا    اليت                     مهامجة قلعة هاغلسربغ    إىل         باإلضافة

                                                 
  .   ٣٢٢ ص ،            املرجع السابق  ،                               تاريخ الدولة العلية العثمانية  :            حممد فريد بك    )١ (

  .   ٤٣٥ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )٢ (

  .   ٢٣٢ ص ، م    ١٩١١ ،          مرآة الغرب ،       نيويورك ،             الوقت احلاضر                        تاريخ روسيا منذ نشأا إىل :               باسيليوس كرباوي   )٣ (

) ٤(   Danzj  :   ٧٧٨  ص   ،              املصدر السابق   ،    ١ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .                      وميناء على حبر البلطيق ،             مدينة بولندية   .  



 

٥٢ 

 

                 وليعقب ذلك متكـن     ،     لباقني    سر ا                       قائد احلامية الفرنسية وأ             الروسيني وقتل                   الطرفني عن انتصار
            أما ستانسالس    ،       ً خذ أسرياً                فري فرنسا والذي أـ                       وهناك ألقي القبض على س .              الروس من دانزج

   . )١ (                 فقد متكن من الفرار
              ا عن طريق ضرب                                                            وقد كان لالنتصار السابق أثره يف قيام فرنسا مبحاولة إرجاع هيبته

        ومملكـة     )٢ (                ودوقيـة بارمـا                                   وذلك باالستيالء على كيال وفيلبسربغ                    النمسا حليفة روسيا؛ 
                                                                        مما حدا بالنمسا إىل طلب املدد والعون من حليفتها روسيا حيث لبت روسيا النداء    ، )٣ (     نابويل

                                                   وقد احتد اجليشان الروسي والنمسـاوي يف حماربـة اجلـيش       .                       وبعثت بعشرين ألف مقاتل 
   . )٤ (                           الفرنسي والذي انتصر عليهما 

                           مبا يوافـق هـوى املنتصـر    )٥ (        مع فرنسا  م     ١٧٣٥                               مما حدا بالنمسا إىل إبرام معاهدة 
                       ومع ذلك فإن فرنسا أحست    ،      يطاليا         وقسم من إ )٦ (     لورين                   حيث حصلت فرنسا على   -     فرنسا-

                                                     فإن حساا مع الروس مل ينتهي بعد خبالف النمسا مما جعلـها     ،              رغم تغلبها ذاك   ،         أحست بأا
               وبضرورة اختـاذ     ،   نيا                                                                توعز إىل الدولة العثمانية خبطر االمتداد الروسي بعد االستيالء على بولو

   . )٧ (                                                            الدولة العثمانية لإلجراءات املناسبة يف حرا للروس مبا يكفل أمنها

                                                 
  .   ٢٣٣-   ٢٣٢ ص ،            املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )١ (

) ٢(   Parma  :   املوسـوعة العربيـة     .                   مقاطعـة بارمـا             ،  عاصـمة                    إميليـا رومانيـا         بإقليم          إيطاليا   ال        مدينة مش                    
  .     ٣٠٥  ص  ،            املصدر السابق ، ١ ج ،      امليسرة

) ٣(   Naples :   عاصمة   .                   البحر األبيض املتوسط                               ،  تقع يف جنوب البالد،  على ساحل        إيطاليا                هي ثالث أكرب مدن      
  .      ١٨١٢  ص   ،    ٢ ج  ،              املصدر السابق   .              ومقاطعة نابويل          كامبانيا      إقليم 

  .   ٢٣٣ ص ،            املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )٤ (

  .   ٣٢٢ ص ،            املرجع السابق  ،      مانية                        تاريخ الدولة العلية العث :            حممد فريد بك    )٥ (

) ٦(   Lorraine :   املنطقة الفرنسية الوحيدة اليت          لورين هي   .    ميس        عاصمتها   .               الستة والعشرين       فرنسا        أقاليم       هي أحد                            
      املصدر   ،    ٢ ج  ،                        املوسوعة العربية امليسرة   .        وأملانيا   ،            ولوكسمبورغ   ،        بلجيكا  :                        تشترك باحلدود مع ثالث دول

  .      ١٥٧٥  ص   ،        السابق 

  .   ٢٣٣ ص ،           ملرجع السابق ا  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )٧ (



 

٥٣ 

 

       ذهبـت        الـيت                                                   من النمسا وروسيا استرجاع ما فقدتاه من هيبتـهما               وقد أرادة كل
                                                              وكان اخلروج من ذلك الشعور هو اجتياح أراضي الدولـة العثمانيـة      ،                  زميتهما أمام فرنسا
   ،                                   وما وصلت إليه من االضطرابات الداخلية   ،                          انت أحوال الدولة العثمانية                 حليفة فرنسا كما ك

   .    ً                    سبباً يف جترؤ األعداء عليها 
                        أرادة إقامة تواجد عسكري    ،              ً وكما حتلم دائماً   ،                               باإلضافة إىل تلك األسباب فإن روسيا

                    سـواء احلربيـة أو     ،                                                         هلا يف مشايل البحر األسود كمقدمة للسيطرة على املضايق ومتكني سفنها
                    وكان الوسيلة لتحقيق    ،                                                    من عبور البوسفور والدردنيل حبرية تامة ودون قيد أو شرط   ،        التجارية

                               تصب مشايل البحر األسود مثـل ـر       اليت                                           تلك الغاية هي السيطرة على مصاب بعض األار
   . )٤ (  ) ٣ (  Kuban       وكوبان  ،   )٢ (Dnieper      ودنيرب  ،Dniester   )١ (      دنيستر

        املربمـة                              و اجلو من فرنسا مبوجب املعاهدة      إىل خل         باإلضافة   ،                   كل تلك األسباب جمتمعة
   .                                                  من النمسا وروسيا إىل إعالن احلرب على الدولة العثمانية             قد أهلت كال   ،           معها من قبل

   )٥ (                            لحصـول علـى جنـوب صـربيا                                          وكانت النمسا قد اتفقـت مـع الـروس ل   
          حرية مالحة            باإلضافة إىل    ،   فالق                              صول الروس على استقالل بغدان واأل         يف مقابل ح )٦ (        والبوسنة

                                                 
) ١(   Dniester :  ر يفصل بني أوكرانيا ومولدافيا                             ، تاريخ الدولة العليـة   :           حممد فريد بك .                  ويصب يف البحر األسود                      

   .     ٣٣٥  ص  ،            املرجع السابق  ،          العثمانية
        املصـدر    ،    ١ ج  ،                          املوسوعة العربية امليسـرة    ).   كم     ٢٥٩٢  (           يبلغ طوله  ،                            أحد األار ويصب يف البحر األسود   )٢ (

  .     ٨٠٦  ص   ،         السابق

   ).     كـم    ٩٣٥ (      بطـول  ،        ً       ً                                    وجيري مشاالً مث غرباً حىت يصب بفرعني يف حبر أزوف والبحر األسود ،               ينبع من القوقاز   )٣ (
  .      ١٤٩٤  ص   ،    ٢ ج  ،              املصدر السابق 

  .   ١٩٥  ص  ، ١ ج ،                  مكتبة األجنلو املصرية ،       القاهرة ،                                        الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها :                  عبد العزيز الشناوي   )٤ (

) ٥(   Serbia  :ر                  ،  حيدها من الشمال        البلقان      يف وسط         مجهوريةومن اجلنـوب          وبلغاريا         رومانيا            ، ومن الشرق    ا ،              
     ربية            املوسوعة الع  .            واجلبل األسود          والبوسنة         كرواتيا                  ، ومن الغرب كل من               ومجهورية كوسوفا                مجهورية مقدونيا

   .      ١١٢٢-    ١١٢١  ص   ،              املصدر السابق   ،    ٢ ج  ،        امليسرة 
) ٦(   Bosnia  :تقع يف جنوب   .        السابقة           يوغوسالفيا                               جبنوب شرق أوروبا،  إحدى مجهوريات     ان     البلق      تقع يف       دولة           

  ،                   ، املصـدر السـابق   ١                           املوسوعة العربية امليسـرة، ج   .        كرواتيا                             حيدها من الشمال والغرب واجلنوب   .       أوروبا
  .   ٤٣٥ ص



 

٥٤ 

 

   . )١ (                                مالحة السفن الروسية يف البحر األسود
                    ة العثمانية متخـذة                                                        وعلى ضوء االتفاق السابق فقد افتتحت روسيا احلرب على الدول

  ،  )٢ (                    م متجهني إىل بالد الكرج    ١٧٣٦                                زاق القرم من أراضيها يف مارس سنة               من مرور بعض قا
   . )٣ (              دولة العثمانية                    حجة إلعالن احلرب على ال   ،                                ملساعدة الدولة العثمانية ضد إيران

                                                                       وجوم مفاجئ وغري متوقع استوىل الـروس علـى قلعـة آزاك بعـد حصـار دام      
   ،        ورقـابو              من اجتيـاز أ   Munich" "                بقيادة املاريشال               كما قام الروس  ) م    ١٧٣٦ / ٥ / ٣ (    ً يوماً  ٣٤

                                                         حيـث دخلـوا قـرم وقـاموا خـالل شـهر بتخريـب كـبري           ،                  وألول مرة يف التاريخ
   . )٤ ( ) م    ١٧٣٦ / ٥ /  ٢٨ (

                      وخوتني وميونخ حيث جتاوز    )٥ (              ألف مبهامجة بندر  )     ٨٠  (           قوة قدرها                كما قام الروس ب
               هلذه التحركـات       وكان  .                                                       جتاوز اجليش الروسي ر الطورله ودنيستر وتقدم الروس حنو خوتني

            لياس باشـا                                                                     الروسية أثرها يف أخذ االستعدادات من قبل ويل باشا سر عسكر بندر وقوجلاك إ
    ي،        إسالم كرا   )٧ (              وسر عسكر بوجاق   ،      ي باشا  عل )٦ (         ووايل مرعش   ،                     حمافظ خوتني وحاكم بغدان

                                                 
(1) MAARIF Vekaletinge Mualltmlerden Murekkep Bir Heyete Telif Ettirilmistir          

" Tarih" III. Kitap , p 14. 

) ٢(   Georgia :  تقع عند ملتقى   .        القوقاز        يف منطقة                 دولة ذات سيادة   هي  و   .         ً                      تعرف قدمياً ببالد الكرج أو كرجستان              
         أرمينيا  و  ،       تركيا   ،       روسيا              ،  ومن الشمال            البحر األسود                     ،  كما حيدها من الغرب         غرب آسيا   مع                 أوروبا الشرقية
      املرجع   ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :            حممد فريد بك   .                 وعاصمتها تبليسي  ،        من الشرق        ربيجان  أذ            من اجلنوب،  و

  .   ٢٦١ ص ،      السابق

  .   ٣٢٢ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :            حممد فريد بك    )٣ (

  .   ٦٠٩ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتونا   )٤ (

) ٥(   Bendery :  ر دينيستر شرق رومانيا ،           اد السوفيييت     يف االحت حممد فريـد   .                          وإىل الشمال الغريب من أوديسا ،                          على           
   .   ٣١٣ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :   بك 

) ٦(   Merasch :  املعجم اجلغرايف لإلمرباطوريـة   :       موستراس . س .           يف والية أضنه ، "       األناضول "                     مدينة يف تركية اآلسيوية                          
   .   ٤٦١  ص  ،   ابق         املرجع الس ،         العثمانية

) ٧(   Boudjak :   ــيوية ــة اآلس ــدة يف تركي ــول "                           بل ــان  ، "         األناض ــره م ــة ق ــا  .                     يف والي ــق عليه                يطل
   .   ١٧١  ص  ،            املرجع السابق ،                                 املعجم اجلغرايف لالمرباطورية العثمانية :       موستراس . س  ".     كرمكي "   اسم



 

٥٥ 

 

   . )١ (                              باإلضافة إىل حمافظ اق قرمان وجاجنا    ي،   كرا
                                                                              واقتضت اخلطة العثمانية مهامجة القوات العثمانية بقيادة علي باشا القوات الروسـية  

                                                         هوى الرأي قد غلب على القائد العثماين علي باشا فقرر الدخول     أن   إال    ؛              على أطراف خوتني
                                      استغل الـروس تلـك الفرصـة وجعلـوا         أن     فكان    ،             اشرة مع الروس                 يف مواجهة حامسة ومب

                                                            حىت إذا أصبحوا يف مدى مرمى مدافعهم بدأ اهلجوم املدفعي الروسي ضد    ،                 العثمانيني يتقدمون
                ومن فر منهم فقد    ،                                                 وكان غاية يف الشدة حىت أودى حبياة الكثري من العثمانيني   ،            اجليش العثماين

                                           وكان من نتائج تلك املعركة اـزام املعنويـة      ،      ىل بندر                             ذهب إىل خوتني بينما ذهب آخرون إ
                                                                                  اجلندية العثمانية وصدور القرار السلطاين بإعدام علي باشا والذي كـان املتسـبب األول يف   

   . )٢ (           تلك الكارثة
        حصـاره        وضرب   ،                للهزمية العثمانية        ً استغالالً   ،                              وعلى الفور فقد حترك اجليش الروسي

                       والذي كان يف وضع ال يسمح    ،                   لياس باشا حمافظ خوتني      وجلاك إ                       حول قلعة خوتني مما اضطر ق
          وكان شرطه    ،                                          إىل الدخول يف مفاوضات مع الروس لتسليم القلعة   ،                     له مبقاتلة اجليش الروسي

  ،                                            الروس مل يلتزموا بذلك الشرط رغم إقرارهم بـه     أن   إال    ،                       يف ذلك هو سالمة سكان خوتني
   . )٣ (    لنهب              عملوا السلب وا                                فأخذوا يف مهامجة الكبار والصغار وأ

                              استطاعوا دخوهلا معلنني متكنهم من     اليت                                      كما تقدم الروس بسرعة متجهني إىل بغدان
                                             العثمانية للقادة العثمانيني بعرقلـة التقـدم           األوامر                      وبناء على ذلك فقد أتت  .           عاصمتها ياش

  مت      أنه            باإلضافة إىل   ،                فظة بندر حلمايتها                                              الروسي كما مت إرسال أعداد كبرية من املتطوعني إىل حما
       برائيل                              ا فقد مت تكليف حممد باشا حمافظ إ   وكذ  -       الدانوب-                            تسليح السكان على ضفاف الطونة

   . )٤ (                                                       بتشكيل وحدة قوامها اثنا عشر ألف جندي وقيادا لتحرير ياش
                                                 

(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2514. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2515. 

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2515-2516. 

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2516-2517. 



 

٥٦ 

 

       قام ا     اليت                                                                     ومما عجل بتقوية اجلبهة العثمانية ورغبة الروس للسالم هو الثورة العارمة
                                                ما كان من الروس يف احتقار سكان بغدان ومعاملتـهم                  وكان سبب ذلك هو    ،          سكان بغدان

         حاكمهـا                                                 ً ومل يكن هذا فقد على رؤوس سكان بغدان بل مشل أيضاً   ،                 على درجة من اإلذالل
                                                 من احلزن حيث استولوا على بيوا وكنائسها وأمواهلـا     ً اً                             فقد أضفى الروس على املدينة نوع

   . )١ (                                             وأديرا مما عجل بثورة البغدان وانقالم ضد الروس
                                                                    نه ومن حسن طالع الدولة العثمانية يف تلك الفترة أن تصدر منصب الصدارة أ     كما و

                       خذ يف مجع اجليوش وإعـداد   أ                    يواز حممد باشا والذي                               رجل حمنك سياسي وهو الصدر حاجي إ
                         ومن الناحيـة العسـكرية       أنه             باإلضافة إىل  .  )٢ (                                 لوازم احلرب حيث جنح يف صد تقدم الروس

                                                           ريبها على النسق األورويب الفرنسي كونت دى بونيفال والذي أسـس                      العثمانية فقد توىل تد
         ً                   عمل جاهداً على إعادة إحيـاء      أنه      كما   ،    ً                                         فرقاً من قاذيف القنابل واملدربة على النسق األورويب

   . )٣ (       من جديد   ا                                                                  اجليوش العثمانية وإدخال التحديثات األوروبية احلديثة مما أعاد احلياة فيه
                                           ن النمسا وعلى اجلانب اآلخر قد شرعت يف مفاوضات   بأ                  ورد إىل علم الروس    أنه      كما

   ثر      وقع أ           مما كان له   ؛                                                                  رمسية مع الدولة العثمانية لتسوية الرتاع القائم بينهما وإاء تلك احلرب
                                              لو مت االتفاق بني العثمانيني والنمساويني فإم بذلك     أنه                 حيث أدرك الروس .             سيئ على الروس

   .                      واجهة الدولة العثمانية                            قد أصبحوا يف امليدان وحدهم يف م
                                                                         وخلطورة انسحاب النمسا فقد جلئ الروس إىل تفرقة اجلهود العثمانية بالقتال يف عدة 

                                       واستنهاض اهلمم النمسـاوية لالسـتمرار يف      ،                                   جبهات لصرف الضغط العثماين على النمسا
ـ     أن     ً     خصوصاً بعد    ، )٤ (                    إال أن ذلك مل يؤيت مثاره   ؛      القتال          ى مبـدأ                              مت التأكيد من قبل النمسا عل

                                                                                                                                               
2517. 

(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2517. 

  .   ٣٢٢ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :            حممد فريد بك    )٢ (

  .   ٤٣٨  ص  ،             املرجع السابق  ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )٣ (

(4) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, IV, P 22 .  



 

٥٧ 

 

                                            أرسلها إمرباطور النمسا بقيادة اجلنـرال فـون       اليت                 صورته يف البعثة   ت                الصلح والذي اتضح
                                                             حيث أعطاه الصالحيات التامة للتفاوض مع العثمانيني وإـاء تلـك     Von Neipperg   ربج  ي ن

     ً                                                                خصوصاً بعدما متكنت اجليوش العثمانية من االنتصار على النمسـا يف البوسـنة     ،  )١ (    احلرب
                  سالت الكـثري مـن                                ها إىل ما وراء الدانوب بعد أن      ه إيا    ملجئ  -   فالق  األ-    لفالخ         والصرب وا

                        سفري فرنسا للصلح بينـها    " Flanov  "                              وبالتايل فقد وسطت النمسا املسيو                   الدماء النمساوية، 
                                            حلقت النمسا على يد بكلربك بوسـنة يف املعركـة       اليت                 وكذا بعد اهلزمية  ،  )٢ (             وبني العثمانيني

    عوض     فيه     متكن        ً                            وأيضاً هزميتهم يف صربيا يف الوقت الذي  ،  ) م  ٣٧  ١٧ / ٨ / ٤ (                    امليدانية بانياقولو
          وغلو مـن       كيم أ                                                              حممد باشا من استرجاع قلعة فتح اإلسالم وآدا قلعة ومسنديره كما متكن ح

                                     ً                                              دخول كرواتيا وقد كان هذا النجاح دافعاً للعثمانيني للتقدم حنو بلغراد وحماصرا مما اضـطر  
 ً                                                        ةً بعد تأكدها من فقد بلغراد وعدم متكنها مـن الـدفاع عـن                           النمسا إىل طلب الصلح خاص
                            اجتاحت فيينا من الثورة ضـد      اليت              يف ظل الظروف       ً خصوصاً   ،                       تامشوار إذا استمرت احلرب

   . )٣ (        اإلمرباطور

                         نود النمساويني يف مواصـلة                                              كل هذه األمور أدت إىل خفض الروح املعنوية لدى اجل
          مـين ـا         الـيت                         وكذا املقاومة الشرسـة    ،  اء ي    األكف                              باإلضافة إىل فقد النمسا للقادة        القتال، 

             باإلضـافة إىل     ،                     والذين حتولوا إىل اإلسالم                                             النمساويني من جانب القوات اإلقطاعية يف البوسنة
                 مما جعـل العمـل      ؛   ويني                                                      عدم وجود سري خطة عمل حربية واضحة املعامل بني الروس والنمسا

                                   تلك األمور عجلت زمية منساوية مبكـرة     كل    )٤ (                             دون ترتيب أو تنسيق بني البلدين   ً اً      عشوائي
                    ى اجلبهـة الروسـية     عل   ً اً                   وكان هذا بدوره مؤثر .    لصلح                                  مام العثمانيني ورغبتهم الشديدة إىل ا أ

                                                                  ن فقد روسيا حلليفتها النمسا قد قرا من التفكري وجبدية حول الـدخول يف                 العثمانية حيث إ

                                                 
  .   ٤٣٩ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )١ (

  .   ٣٢٢ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :            حممد فريد بك    )٢ (

  .   ٦١١-  ١٠ ٦-   ٦٠٩ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتونا   )٣ (

  .   ٤٣٨-   ٤٣٧ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )٤ (



 

٥٨ 

 

                             رب من حتقيق انتصار عظيم علـى                                                    معاهدة بلغراد مع ما كانت روسيا حتلم به لو استمرت احل
                                 فليشـكر األتـراك حممـد وفلنـوف       :"                                   وهو ما عرب عنه قائد القوات الروسـية    ،         العثمانيني

                     على النضال وابتغـاء                                                       وهو يشري هنا إىل مبدأ اجلهاد والذي حفز اجلنود العثمانيني . )١ ( "     ونيربج
              علـى السـفري        عول ي    أنه      كما ،                  ، صلى اهللا عليه وسلم            الرسول الكرمي   ا         رغبهم            الشهادة اليت

                                                                                الفرنسي والذي قام مبا هو منوط به من قبل بالده يف حتقيق رغباا وانعكـاس املـوازين يف   
                                             ومن ناحية أخرى فإنه يوجه شكره إىل رئيس بعثـة     ،                                التدخل الفرنسي املؤثر على سري احلرب

ـ         سعى إىل      والذي   Von Neipperg   ربج  ي                              التفاوض النمساوية اجلنرال فون ن    لح               التفكري يف الص
  .                 ار على العثمانيني                 حربية أخرى لالنتص      بطرق    ً                         دالً من إقناع إمرباطور النمسا  ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .   ٤٤٠ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )١ (



 

٥٩ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الثاني الفصل
املعاهدات العثمانية الروسية خالل الفرتة من 

 ونتائجها) م١٧٣٩-١٧١١/ هـ١١٥٢- ١١٢٣(

  /     ھ ـ     ١١٢٣                    معاھدة ب روث ع ام     :             المبحث األول 
   م    ١٧١١

  /     ھ ـ     ١١٢٥                   معاھدة أدرنة ع ام    :              لمبحث الثاني  ا
    .   م     ١٧١٣

                                    معاھ      دة الص      لح ع      ام    :                           المبح      ث الثال      ث 
   .  م     ١٧٢٤  /   ھـ    ١١٣٦

  /     ھ ـ     ١١٥٢                  معاھدة بلغراد عام   :               المبحث الرابع 
    ھـ     ١٧٣٩
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  :م١٧١١/هـ١١٢٣معاهدة بروث : املبحث األول 
                 أسفرت عنها أحداث     اليت                                                   إن املعاهدة اليت حنن بصدد احلديث عنها هي تلك املعاهدة

                                                  ني الدولة العثمانية مـن جهـة والـروس مـن جهـة         م ب    ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣         حرب بروث 
                                                                           حيث مت االتفاق بني الطرفني العثماين والروسي على إاء احلرب بينهما مقابل ما أقرته  .    أخرى

   .           معاهدة بروث
                   مبثابة طـوق جنـاة             م ما هي إال     ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣              ن معاهدة بروث              وحقيقة األمر أ

         ومل يعـد     ،                      دما بلغت القلوب احلناجر                                              بالنسبة إىل الروس اقتضته ظروف احلرب على روسيا بع
                          ان ذلك ما ضمنته هلم معاهدة   وك   ،                                                 أمام الروس ما خيلصهم من األسر أو القتل إال طلب األمان

                    ً                                                     فبطرس الذي خرج معلناً احلرب على الدولة العثمانية حيدوه األمل يف االنتصار عليها    .    بروث
      ويكمن                        رة يف حساباته العسكرية،       هذه امل           ؛ قد أخطأ                                   وحتطيم قوا والسيطرة على البحر األسود

                                                                    ً   احلريب من قبل بطرس يف مسريه املتواصل وتوغله باجتاه العثمانيني وابتعاده كـثرياً            ذلك اخلطأ
           شـر ملـك                                                 حيث وقع  فيما وقع فيه من قبل خصمه شارل الثاين ع   ،                 عن بالده وخط متوينه

                ذلـك العسـكري       وهو    ،            وذلك أن شارل  ،                  ما عرف حبرب الشمال                  ً   السويد يف حرما معاً في
    ً                  ً             وبدالً من أن يسـري مباشـرتاً باجتـاه       ،                                    قد طاش سهمه هذه املرة يف حربه ضد الروس   ،    الفذ

      ن على  و                               وكرين حيث يسكنها القوقاز الثائر           ً      ه اجته جنوباً إىل األ                       موسكو ويضرب عدوه يف مقتل
                         من قبل شارل لبطرس الفرصة                                 دم ضد الروس وقد أتاح هذا اخلطأ                    روسيا يريد شارل مساع

                                                 ً                         ختريب الطريق املؤدية إىل موسكو واالنكفاء داخلها تاركاً اجليش السويدي يعاين طـول      إىل
    .  )١ (            د وسوء الطرق                         املسري ورداءة اجلو وقلة الزا

                                   فإن ما حدث لشارل ملك السويد من قبل                                  وعند العودة مرة أخرى إىل حرب بروث 
             ت ضد اجلنـود                                              وذلك أن دولت كراي خان القرم قد قام بعمل هجما                 حدث لبطرس من بعد 

                           عند الشاطئ األيسر مـن ـر     "     يزوم إ "                           ريب األماكن املمتدة حىت مدينة                  الروس كما قام بتخ

                                                 
  .   ٢٤٧  ص   ،                                                تاريخ أوروبا احلديثة وآثار حضارا، املرجع السابق   :                         عمر اإلسكندري ، سليم حسن    )١ (
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                                                                       كما قامت قوة تاتارية أخرى قدرها ثالثون ألف جندي جمـات متواصـلة علـى     ،      طورله 
   . )١ (                                                                القوات الروسية بطول ر طورله مع قوات أخرى قازاقية وأخرى بولندية 

                                                  بطرس اخطأ عندما اعتمد على مسـاعدات مسـيحية غـري                        باإلضافة إىل ذلك فإن
                         مـن مولـدافيا والصـرب                                  ح أول األمر يف استشارة سكان كل              وذلك أن بطرس جن   ؛     مؤكدة

                             مع الوعد من قبله لسكان تلـك     ،                                                  واجلبل األسود واليونان يف مساعدته ضد الكفرة العثمانيني
                           التايل فقد سقط بطرس يف مصيدة   وب  ،                                                املناطق من املسيحيني بتخليصهم من أعدائهم العثمانيني

           بـل علـى      ،                                                        تلك البلدان القليلة السكان مل تقدم ما كان بطرس يرجتيه منها    إن           املأمول حيث 
   . )٢ (                                                  العكس فإن حاكم مولدافيا أعلن والءه للسلطان العثماين 

                                    ً                                   ومن ذلك أن حاكم مولدافيا قد اتفق سراً مع بطرس على أن ميده بعشرة آالف مـن  
                                                   مع ضمان بطرس يف أن تصبح مولدافيا مستقلة حتـت محايـة      ،         ضد األتراك               القوات ملساندته 

                                       أما إذا فشلت هذه احلملة فإن القيصر بطرس    .                               وكل ذلك يف حال جناح احلملة الروسية .     روسيا
          وبذلك فقد    . )٣ (                     الكثري من الثروة واجلاه    ئه                                              قد وعد حاكم مولدافيا باستقباله يف روسيا مع إعطا

                     مل حتصل قط ليواجه بطرس     اليت        ً                     عتمداً على املساعدات املسيحية                       أسرع بطرس جبيشه القليل م
   .                     يفوق جيشه ثالثة أضعافه   ً اً      عثماني   ً اً   جيش

                                                                            وللوقوف على حقيقة التعاون بني الروس ورعايا الدولة العثمانية من املسيحيني فـإن  
     انيني                      ن احلرب بينه وبني العثم                            ً   رس نفسه والذي كان يعلم يقيناً بأ                          قصة ذلك التعاون تعود إىل بط

                                             وبذلك أراد بطرس االسـتئثار برعايـا الدولـة                                   سياسة اليت ينتهجها ال مناص منها،        يف ظل ال
                            ومن تلك الطرق اليت انتـهجها                                وتوظيفهم حلسابه وكسب والئهم له ،                     العثمانية من املسيحيني 

                     بطرس اإلمرباطـور األول   "                                                   بطرس واملوجهة لكسب والء هؤالء املسيحيني أمره بكتابة مجلة 
             ه السريني على                  قام بتوزيعها عمالؤ    اليت                                أسفل صورته على العملة الروسية  "          اليونانيني       للروس و

                                                 
(1) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 257.  

  .  ٧٦  ص  ،            املرجع السابق  ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )٢ (

(3) EUGENE SCHUYLER: I bib , P187. 
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                   املوجـه مـن قبـل                                  مالء بطرس على املسيحيني البيـان           كما وزع ع ، )١ (                 املسيحيني يف البلقان
     وذكر    ،            حامي املسيحية    أنه      فيه                   ً                                    اإلمرباطور بطرس خماطباً مسيحيي الدولة العثمانية والذي أعلن 

   . )٢ (                                                                  أن الدولة العثمانية تقوم بظلم املسيحيني يف سائر اإلمرباطورية العثمانية     فيه        ً تاناً
   ،                                ً                          ن مثل هذه االدعاءات قد وجدت رواجاً بني مسيحي الدولة العثمانية             ومن الطبيعي أ

      كمـا     ،                                                                           وإمنا أراد بطرس من ذلك كله إحداث البلبلة والفوضى داخل أركان الدولة العثمانية
                            ً   ن روسيا سوف حتميهم وتكون عونـاً                           إىل أولئك املسيحيني مفادها أ    الة                   أراد بطرس إيصال رس

              ن اخلري بل كـل                                 أدىن ثورة ضد الدولة العثمانية وأ                                       هلم ضد ظلم الدولة العثمانية عند قيامهم ب
   . )٣ (                                                  اخلري هلؤالء املسيحيني هو االنضمام إىل بين دينهم وهم الروس 

                      ي الدولة العثمانية إذ  ي    مسيح                                               وبالفعل فقد وجدت تلك الدعوات الروسية صداها لدى 
   ،                                                                                أقدم حاكم اجلبل األسود على التمرد على الدولة العثمانية واالعتداء على رعاياها املسلمني

              هـاجم حـدود         أنـه                                          املسيحية غري مكترث بالدولة العثمانية كما ب         الديانة                بل وإجبارهم على 
   . )٤ (              البوسنة واهلرسك

              وعمـل لـذلك      ،                انه حامي املسيحيني               إمرباطور الروم و    أنه                  خذ بطرس يف تكرار     كما أ
                   ويف سبيل حتقيق ذلـك     ،                                                           دعاية دينية ضخمة وخاصة بني رعايا الدولة العثمانية من املسيحيني

                                                      إىل املسيحيني يف الدولة العثمانية لترسـيخ هـذه الفكـرة       )٥ (                          فقد بعث بالعديد من الرهبان

                                                 
) ١(   Balkan  :   جنوب  ،       اليونان ،       ألبانيا :                    يدخل يف تسميتها كل من ،                               تقع يف اجلنوب الشرقي لقارة أوروبا ،         شبه جزيرة     

  .   ٤٠٠ ص ،            املصدر السابق ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .                            تركيا اجلنوبية ومعظم يوغسالفيا ،       بلغاريا ،           شرق رومانيا
(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2387. 

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2387. 

  : للمزید انظر   )٤ (

- Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2387. 
- EUGENE SCHUYLER: I bib , P183. 

           ليكرس نفسه  ،                                                               والراهب يف النصرانية هو رجل عابد عزل نفسه عن سبل احلياة االعتيادية ،       مجع راهب  :         الرهبان    )٥ (
                           ً                         دور بارز يف النصرانية، خصوصاً يف الكنائس الكاثوليكيـة           وللرهبان  .                         والكلمة من الرهب مبعىن اخلوف .     لدينه

                          يعيش الرهبان يف وحدات تسمى  .         واهلندوسية ،        واليانية ،                    ً          كما تظهر أمهيتهم أيضاً يف البوذية ،                   واألرثوذكسية الشرقية
                            مؤسسة أعمال املوسوعة للنشـر   :                       املوسوعة العربية العاملية .                                    وكل رهبنة تتبع جمموعة تعليمات مرشديها .      األديرة

   .   ٨٧ ص ،  ١١ ج ،      الرياض ،      لتوزيع  وا
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   . )١ (                                        ولتحريضهم على الثورة ضد الدولة العثمانية
                                 التعاون بني روسيا ورعايا الدولـة     ا                           س يف بولتافا أثره يف توثيق عر               وكان النتصار بطر

   "  Bapovic "                                                                    العثمانية من املسيحيني فظهر يف موسكو بعد تلك املعركة صريب يدعى بابوفيتش
                   كمـا قـام حـاكم     ،             اإلمرباطور بطرس                           ألف صريب مسلح ينتظرون أوامر     ١٩     ً         معلناً أن هناك 

                           وكذلك حصل مثل هذا االتفـاق     ،                   فيما بينه وبني روسيا                               فالق بتوقيع معاهدة سرية للتعاون   األ
   . )٢ (                     بني روسيا وحاكم بغدان 

ً                                                                          وبناًء على ما سبق فقد كان اعتماد بطرس على اجلالية العثمانية املسيحية مل يكن نتيجة      
            وإن كان ذلك   ،            ة العثمانية                                         وإمنا عن بينة جهد روسي سبقت املواجهة الروسي   ،           ختمينات جزاف

       .                             مثاره كما كان يتوقع  بطرس      يؤت              اجلهد الروسي مل 
                          إلخفاق بطرس فيما كان يطمح                         توقعة من قبل بطرس ونتيجة   امل   غري               ونتيجة لإلحداث 

                                                                                إليه فقد عقد جملس حرب أخري يف ظل احلصار العثماين شارك فيه كافـة الـوزراء والقـادة    
              إىل صـلح مـع                                                        باإلضافة إىل زوجته كاترين واقترح اتمعون حماولة الوصول   ،        واجلنراالت

                    برسـالة إىل الصـدر   -              القوات الروسية     قائد -                             وبناء على ذلك فقد بعث شارمتيف   ؛         العثمانيني
   . )٣ (                                   األعظم يعرض عليه رغبة روسيا يف الصلح 

                                                                         ويروى أن أمر الصلح الذي ارتضاه احلاضرون يف هذا االجتماع إمنا أدلت به كاترين
                           ديث حوهلا مـع العثمـانيني،        جيب احل    اليت                                         رأت أن جندة اإلمرباطور هي املسألة الرئيسية    اليت 

                       األفالق والذي هـرب مـن            حد قادة                                ار عليها بتلك الفكرة هو قطريوط أ         ن الذي أش       ويقال إ
   . )٤ (                     م إىل اإلمرباطور الروسي          بالده وانض

                                                                    وهذا نص خطاب شارمتيف والذي أرسله إىل الصدر األعظم يعرض يف طياته رغبـة  
                   سيدي الصدر األعظـم    :"                           رة بني البلدين والذي جاء فيه                              روسيا يف الصلح وإاء احلرب الدائ

                                                 
(1) Ord . Prof. ismail Hakki UzunÇarşili : Osmanli TarĨhi, Iv.Cilt, P 70.  

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2387. 

(3) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 259.  

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2400. 
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                                                  على الرغم من رغبة اإلمرباطور يف هذه احلرب فإنه وحسـب     ،                       احملترم نائب حضرة السلطان
                                         ومعروف لدى رجال دولتكم الشخص الذي تسبب يف  ،                              ً علمنا قام السلطان ذا اخلالف أوالً

                          بإاء احلرب وإقرار الصـلح     ً اً    مكلف              ه فإنين أصبحت                         ويف حالة زيادة األمر عن حد ،        ذلك األمر
   ،                             نين على استعداد هلـذه الرغبـة                          وإذا أقررمت بأمر الصلح فإ .      إقراره                     والسالم الذي من املمكن 

                                    وإنين متفائل بان اهللا سوف يسـاعد مـن    .                                     وسوف جيازي اهللا من تسبب يف سفك هذه الدماء
                    رجـل الـذي قمنـا                              ننا ننتظر ردكم وإعـادة ال   وإ .                             على إعانة ومنع سفك هذه الدماء     يعمل 

    .  )١ ( "       بإرساله
                                                                    لكن الصدر األعظم أمر حببس مبعوث الرسالة ومواصلة حصار اجليش الروسي وعدم 

   . )٢ (                                        منا هي مكيدة أراد الروس من خالهلا كسب الوقت   ً      ظناً منه أ                  إيقاف إطالق املدافع 
   ،                               ترفرف يف معسكرات اجلـيش الروسـي                                 ألثناء فقد شوهدت الرايات البيض        ويف هذه ا

                            وكأن الروس فهموا مـا جـال    . )٣ (                                          األصوات من قبل الروس بكلمة األمان بالعثمانية        وارتفعت 
   .                                                    فأرادوا بتلك احلركة تأكيد نيتهم الصادقة فيما خيص الصلح  ،                        بفكر الصدر األعظم ورجاله

      فيـه                                                                 ً   يف الوقت الذي وصل فيه إىل الصدر األعظم خطاب آخر من شارمتيف مؤكـداً 
   . )٤ (                                          العثمانيني وعدم رغبتهم يف سفك مزيد من الدماء                                 التزام الروس ورغبتهم يف الصلح مع

          للتشـاور          باجتماع        األعظم      الصدر      أمر                                  التأكد من صدق نوايا الروس يف الصلح       وبعد
                        وكان موقف خـان القـرم                               العثماين يف حبث إمكانية الصلح،                           مع خان القرم وأركان اجليش

                      وعدم إعطاء اإلمرباطـور     ،     روسية                          وإصراره على حتطيم القوات ال   ،                         املعارضة التامة ملبدأ الصلح
     مـع     ،                                    ومن الطبيعي إال ينفذ شروط الصلح كاملة   ،                               الروسي األمان ألنه شخص ماكر وغدار

                      سطنبول نفسها إذا سنحت  إ                                                    تذكريه للصدر األعظم بنوايا ذلك اإلمرباطور يف االستيالء على 
  ن    ؛ أل                                                              وإصرار خان القرم على عدم الدخول يف مفاوضات البتـة مـع الـروس      ،         له الفرصة

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2400. 

(2) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 257.  

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2400. 

(4) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 257.  
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   . )١ (                                               وقد يفلح يف إقناع رجال الدولة العثمانية يف الصلح   ،                         اإلمرباطور الروسي رجل حمتال
                             ً     ً                                         وكان موقف خان القرم هذا متفقاً متاماً يف ذلك مع السويديني والذين قاموا بإخبـار    

                          مل يتمكن من النجاح يف مسعاه     أنه       ؛ إال                                             ملكهم شارل الثاين عشر املتواجد يف بندر ملنع الصلح
                                                                                ذا حيث قد اتفق العثمانيني بقيادة الصدر األعظم واستقر رأيهم على ارتضاء الصلح يف حال  ه

   . )٢ (                                                 قبول روسيا بكافة الشروط املفروضة من قبل العثمانيني 
                                                                            وكان قبول العثمانيني ملبدأ الصلح والذي عرضه الروس مبثابة عيد بالنسبة للروس فلم 

                                          ى إيقاف احلرب وقبول ما عرضـه الـروس مـن                                       يصدق بطرس أن العثمانيني قد وافقوا عل
ً                                                وبناًء عليه فقد مت تكليف وفد روسي من قبل بطرس يتكون من   .     الصلح                   وزير خارجية روسيا       

                              وكانت التعليمات الـيت حصـلوا      ،                                  جل التفاوض مع العثمانيني بشأن الصلح             وشارمتيف من أ
   :                  شروط الصلح كالتايل             لتفاوض حول                      عليها من قبل اإلمرباطور 

                                                                     كافة املناطق اليت مت االستيالء عليها إىل الدولة العثمانية مقابل السالم وجناة       إعادة  -   ١
  .                      اإلمرباطور الروسي وجيشه 

  .                            املناطق وتسليمها إىل العثمانيني                                     هدم كافة احلصون والقالع اليت شيدت يف هذه  -   ٢

  .                                                     إعادة لتوانيا إىل السويد يف حالة مناقشة األمر مع السويد  -   ٣

                                                     نيني واليات أخرى إذا تطلب األمر وعدم معارضة مـا يـراه                        مع إمكانية منح العثما
                                                     وإظهار الرضا والقبول من قبل الروس باإلضافة إىل تفـويض     ،          إلمتام الصلح   ً اً               العثمانيني مناسب

                ً فيما يراه مناسباً    ،                              سواء مع العثمانيني أو مع السويد   ،                                 شارمتيف الختاذ القرارات باسم حكومته
                               إىل الصدر األعظـم أو غـريه مـن                       ٌ  دفع الرشاوى سواٌء             وفد الروسي إىل                 مع إمكانية هذا ال

   . )٣ (                        العثمانيني إلمتام هذا الصلح

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2400-2401. 

(2) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 257.  

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2401. 



 

٦٦ 

 

ـ     ١١٢٣      يونيه   ٢٣                                       حيث أسفرت تلك احملادثات عن معاهدة بروث يف     م    ١٧١١ /    هـ
   : )١ (             تضمنت ما يلي     اليت 

  .                                 جيري تسليمها كاألول للدولة العلية                             زاق مع أراضيها وسائر ملحقاا  أ     قلعة  -   ١
                                                           ائنة يف أعايل طيفان وقمانكه وصـمار املختصـة بالقيصـر ـدم                      القلعة اجلديدة الك -   ٢

                                                املوجودة ضمن قمانكة جيري تسليمها بتمامها للدولـة     )٢ (                واملدافع واجلبخانة ،       بالكلية
  .                                            وفيما يأيت من الزمن ال يبين يف احملل املذكور قلعة .      العلية

       ني هلـم  ـ     تابع   وال   )٣ (                                                    ال حتصل مداخلة بعد اآلن من طرف القيصر املرقوم مع اللهويني -   ٣
                             حلضرة صاحب السعادة دولتكـراي                       وال إىل القزاق التابعني    ،                   وهم رياش والبورتقال

                                                         بل يرفع القيصر يده عن مجيع تلك املواضع حبيث تعود كما كانـت   ،         خان القرم   ،   خان
  .         قبل اآلن

              تجار الروسيون        وأما ال ،       من طرفه         إستانبول                                     ً  بعد اليوم ال حيق للقيصر أن يقيم سفرياً يف -   ٤
  .                                                    ممالك احملروسة ألجل التجارة فإم مأذونون يف اإلقامة فيها        ً    أتون براً إىل        الذين ي

                                                                      األسرى من املسلمني الذين أسروا من قبل ومن بعد يلزم وجيب علـى القيصـر أن    -   ٥
  .                                     يسلمهم للدولة العلية مهما كان عددهم

   إىل                فبعد اآلن يتوجه  ،                                      التجأ ووقع حتت جناح عناية الدولة العلية   نه  إ      ؛حيث     سوج     ملك أ -   ٦
           وإذا وجـد   .                                       ً وال حيصل له التعرض واملمانعة من طرفهم قطعاً ،                   مملكته باألمن والسالمة

  .                                                  بينهم عدم التوفيق ورضاء احتاد فعليهم أن جيريا املصاحلة
                              اليت سبق وقوعها يف جانب رعايـا     ،                                      غض طرف الدولة العلية عن احلركات اخلارجية -   ٧

                            وأن ال يصري عليهم فيما يأيت من    ،   وسة                           وسائر املنسوبني إىل املمالك احملر   ،             الدولة العلية

                                                 
  .   ٤٩٥-   ٤٩٤  ص   ،              املصدر السابق   ،            تاريخ جودت   :               أمحد جودت باشا    )١ (

) ٢(   Cephane  :   سهيل  .                واألسلحة والذخائر ،        والقنابل ،                      مث مشل مكان حفظ البارود  ،                      مكان حفظ الدروع يف األصل     
  .  ٨١ ص ،           ملرجع السابق ا ،                                          املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية :     صابان

  .   ٣٥٥ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :           حممد فريد بك .                                 ما كان يطلقه األتراك على البولنديني   )٣ (
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  .                             كما تقرر ذلك يف الشروط والعهود   د         الزمان تع
                       ميمنا بفكرنا شطر املصادر      إذا    أما    ،                                          هذا ما ورد يف املصادر التركية عن معاهدة بروث

                دة بـروث علـى   ـ     معاه  "   Hurewitz "                             أن جنمع بني احلسنيني فسوف يوافينا        وأردنا   ،       األجنبية
   : )١ (           النحو التايل

     هـي      ،                                                                  عة أزق جيب أن تعود إىل اإلمرباطورية العثمانية كما كانت وقـت احتالهلـا    قل -   ١
  .              واألرض اليت حوهلا

                                 ً                       وكاميىن زاتون والقلعة اجلديدة تاجاً نروج اليت بنيت بـالقرب      ،      تيكان    ،           الثالثة قالع -   ٢
                                         واملدفع الذي خيص القلعة األخرية هو وكل ذخريته    .                          ً ن ر سامارا جيب أن دم مجيعاً م

  .                                  وحيظر إعادة بناء أي من القالع الثالثة  .                          م إىل اإلمرباطورية العثمانية   يسل
    ،                                                                      جيب على القيصر عدم التعرض بأي أسلوب يف املستقبل لباراباس وبوتكاىل الكوساك -   ٣

      جيب أن     ،                                                                رعايا بولندا وهؤالء الذين يعتمدون على قوة هاث ديفلت جريى أمري كرميا
  .                     ما مت تعريف ذلك من قبل ك    ،                               يتركهم القيصر يتمتعون بأراضيهم

                    ال يكون له أي ممـثلني                 فإن القيصر جيب أ   ،                             باستثناء التجار الذين يسافرون  ،          يف املستقبل -   ٤
  .                                                يقيمون يف القسطنطينية ولو كانوا برتبة سفري أو وزير

      طلـق                            بغض النظر عن عددهم جيب أن ي    ،                                      ً مجيع األتراك الذين سجنوا أو أخذوا عبيداً -   ٥
  .       سراحهم 

    ،                ال متتد يد إليـه       فيجب أ  ،  )٢ (                     ه حتت محاية الباب العايل         د وضع نفس           ن ملك السوي إ    حيث  -   ٦
      جيب أن     ،  ة                         وباملثل إذا مل يستطيع العود  .                ال يقاوم بأي عنف                         وعندما يعود إىل دولته جيب أ

  .                                             حيل السالم بني الطرفني مبجرد التوصل إىل قبول الشروط

                                                 
(1) Hurewitz, J. C : Diplomacy in the Near and Middle East ,A Documentary record: 

1535-1914, D-Van Nostrand Compony, In C, Vol. I. London, 1956. p 39 .  

                                    املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانيـة   :          سهيل صابان .                                               مقر رئيس الوزراء أو مقر احلكم يف الدولة العثمانية   )٢ (
  .  ٣٠ ص ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري .  ٤٩ ص ،            املرجع السابق ،        التارخيية
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        ً          طوا وعداً للسـكان       أن يع   ،                    وعلى الروس من جانبهم  ،         من جانبه                 على الباب العايل   جيب  -   ٧
               وأن يعيشـوا يف    ،                                                         من الرعايا وغريهم ممن هم حتت احلماية بعدم التعرض من أي نـوع 

  .    أمان
          أزاق ومجيع      قلعة                يتحدث عن تسليم       األول       فالبند  ،                بنود معاهدة بروث    إىل           وعند النظر 

       يلزم يف          املعاهدة                      بينما البند الثاين من .                             من قبل الروس إىل الدولة العلية   ،                   ما يتبعها من األراضي
 مع التعهد الروسي بعدم بناء مثـل تلـك القـالع يف     ،                    دم القالع املتفق عليها             طياته روسيا                                                 

     مـن                                  لث من املعاهدة بعدم التعـرض ألي                                        ومن جانبه يلتزم قيصر روسيا يف البند الثا .       املستقبل
ـ   .       ممتلكام     كافة                           رعايا بولندا أو القرم هم و   ى                                              وحول البند الرابع من معاهدة بروث فإنـه أعف

                               كما ألزم روسيا من جهـة أخـرى    ،                                                       الدولة العثمانية من أي التزام جتاه روسيا باستقبال ممثليها
                             الذين اسـتثنتهم املعاهـدة يف                   باستثناء التجار  ،             الدولة العلية                             بعدم إرسال سفري عنها دائم إىل

                                 أما البند اخلامس فهو خيـص األسـرى    .          جل التجارة أ                    الدولة العثمانية من                  االنتفاع من أراضي 
   أو                                                  ق مجيع األسرى الذين يف حوزة أي من الطرفني دون قيـد                         حيث نص ذلك البند على إطال

                                                                         وقد المس البند السادس امللك شارل ملك السويد وعن عودته إىل بالده دون ممانعة أو  .   شرط
                                                        كما أشار البند نفسه عن وجوب إحالل السالم بني اجلانبني الروسي  ،                    تعرض له من قبل الروس

                  وحول البند السابع  .                                                مل يكن ذاك فاألوىل ما إبرام هدنة بني الطرفني إىل حينه      وإذا    ي،       والسويد
                             ً                                                   من معاهدة بروث فقد كان إيذاناً عن عفو شامل مينح من قبل العثمانيني والروس إىل مجيع من 

   .   آخر                 الطرفني لصاحل طرف                     شارك يف احلرب من رعايا 
   ً جداً         ومقبولة         معقولة          ملية بنود                                    بنود معاهدة بروث فهي من الناحية الع    إىل           وعند النظر 

    ً                نظراً خلط سري املعركـة   ،                                              بينما مل تكن بذلك املكسب املقنع بالنسبة للعثمانيني ،             بالنسبة للروس
                                فإن ما مت يف معاهدة بروث ما هو إال  .                  وحاشيته وكافة جيشه        وأسرته                   وحصر القيصر الروسي 

                    ي نوع يذكر من حيـث                   ومل يكن باملعاهدة أ-    أزوف-                                استرجاع من قبل العثمانيني حلق ضائع
   .              املكاسب الفعلية

   ،                     كرب ما يف تلك املعاهـدة                                وف إىل جسد الدولة العثمانية هو أ                   وقد يكون استرجاع أز
                        من العثمـانيني السـتغالل                         فلم يكن هناك أي فريق . ً اً                               وهو يف حد ذاته استرجاع وليس مكسب
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                           عرب بطرس نفسـه عـن تلـك       وقد  .         على الروس                     فرض شروط أكثر قساوة و            موقف القيصر 
               رغم احلزن علـى    ،           هذه القضية  :"                                     كرب خسائره فيها هو ضياع أزوف فقط بقوله             املعاهدة بأن أ

                          آمـل أن تكـون للناحيـة     ،               ً                   اليت كلفتنا كثرياً من العمل واخلسـائر -    أزوف-           ضياع األماكن
         القيصـر        إليه       ما وصل        توظيف           بالعثمانيني        األجدر     فكان  . )١ ( "      ً      ً تعزيزاً عظيماً-       البلطيق-     األخرى

   .                            وتقدير بنود املعاهدة حق قدرها ،         بشكل أفضل   وث                 وجنده يف حادثة بر
                                                                         وحقيقة ما يقال عن معاهدة بروث أا انتصار يف اجلانب الروسي أكثر منه يف اجلانب 

                           شـرفوا علـى اهلـالك يـتم                                   واحملاصرين هم وقيصرهم والذين أ              فالروس املهزومني   ،       العثماين
                    مانيني والذين تكلفوا      والعث .                                                خالصهم بإرجاع حق مغتصب إىل أصحابه دون عقاب أو حساب

          أي مكسـب                                                                 األموال وخسروا الرجال يف حماربة الروس كان نصيبهم استرجاع أزوف دون 
   .                    آخر مع قدرم على ذلك

   ،                                                      بعد التصديق على املعاهدة من قبل الطرفني العثمانيني والروس      فإنه و   ،   حال        على أي و
          واجلنـرال     ،         بتر شفريوف                                                ً           فإن بطرس قد أعطى العثمانيني على سبيل الرهائن كالً من البارون

ً                                           وبناًء على ما مت فقد بعث الصدر األعظم إىل املعسـكر     .               بتروفيش ميخائيل   ،             شارمتيف وابنه     
                                                                                الروسي بعض املواد الغذائية من السكر واألرز واخلبز وغريها والذين كانوا يف أمس احلاجـة  

            وبذلك فقـد     ؛      تمادها                        ملصادقة السلطان عليها واع         إستانبول                       كما مت بعث املعاهدة إىل ، )٢ (      إليها 
                            العثمانية ال يعترض طرق عودم                                                     أصبح اإلمرباطور الروسي مبن معه من اجلنود يف أمان الدولة

   . )٣ (                                                 حد اجلنود العثمانيني أو من واالهم من التتار أو غريهم  أ
   أن                                                 من انكسار اجلانب الروسي أمام القوات العثمانيـة                       وكان من أمهية حرب بروث 

    .  )٤ (                         ومت إبالغ اجلميع ذا اللقب   ،              الث لقب الغازي   الث    أمحد    ،          محل السلطان

                                                 
  .  ٩٩ ٢  ص  ،            املرجع السابق  ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )١ (

(2) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 259.  

  .   ٤٩٥-   ٤٩٤  ص   ،              املصدر السابق   ،            تاريخ جودت   :               أمحد جودت باشا    )٣ (

(4) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 260.  
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                                                                  ويف الوقت الذي أخذت اجليوش الروسية يف االنسحاب كان قد وصـل إىل خيمـة   
                                                       ً                        الصدر األعظم ملك السويد شارل الثاين عشر والذي مل يكن راضياً البتة عن مـا دار بـني   

                      ارل أن هذه الفرصـة ال          إذ رأى ش .                                                 العثمانيني والروس من صلح انتهى بتوقيع معاهدة بروث 
           والصـلح مت               إن هذا السالم   :"                                        نه جيب استغالهلا بأي مثن حيث قال للصدر األعظم أ و   ،    تعوض

                                                          وإذا كانت هناك صداقة بيننا وبني الباب العايل ومنافع حلكومـة   ،                     دون علمي وعلم السلطان
اطـور        س اإلمرب            وبعد أن يـئ  ،                            ا وأخذها يف االعتبار حتت أي ظرف                        السويد فإنه مل يتم مراعا       

                                 ب ومنافع أكثر مما هـو فيـه مـن                                  وأصبح يف هذه احلالة جعل على مكاس   ،            الروسي وجيشه
                                ومل يتم إرساهلم إىل أقـدام حضـرة      ،                      اإلمرباطور وحاشيته وجيشه          أسر أسرة  مت     أنه     حىت ،   ضرر

    .  )١ (  "        السلطان
                          ن الشريعة اإلسالمية قد أعطت                            األعظم على شارل فقد ذكر له أ                 ويف سياق رد الصدر 

                                                                         ملن يطلبه يف الوقت الذي وافق فيه اإلمرباطور الروسي على كافة املطالب والشـروط         األمان
           ن الدولـة     مث إ .                                                                 اليت اشترطها العثمانيون وبالتايل فقد حصل املقصود وانتفى سـبب احلـرب  

                     وعلى حساب مصلحتها من                                                       العثمانية غري مكلفة خلوض حرب مع روسيا يف ظل نواهلا مرادها 
ـ  ،       يد شارل                                صدر األعظم كالمه املوجه إىل ملك السو         مث أردف ال .         جل السويد أ   ن  أ     ً         مذكراً إياه ب

          حرا ضد                                       سويدي مبشاركة ثالثني ألف جندي إىل جانبها يف   ً اً                            الدولة العثمانية قد تلقت وعد
            سر اإلمرباطور                    ارل بأنه يف حالة مت أ         ً  عظم مذكراً ش              وأضاف الصدر األ .                  روسيا وهو ما مل حيصل

     .   )٢ ( ؟                             الروسي فمع من سوف تتم العاهدة
        مث قـال     ،                                                               إال أن شارل قام بالرد على كافة االدعاءات اليت أدىل ا الصدر األعظـم 

                        وكيف تدار مملكيت منذ فترة  ؟                                          سر إمرباطور الروس فكيف يتم إدارة وحكم بالده        إذا مت أ  :"  له

                                                 
  :للمزید انظر    )١ (

- Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2404. 

- EUGENE SCHUYLER: I bid , P202. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2404. 
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                                         ن الضمانات اليت أعطاها إمرباطور روسيا بشأن  إ  ؟         ولة أخرى                       ُ       طويلة وأنا بعيد عنها وأُقيم يف د
                        مث اقتـرح علـى الصـدر    -                                   ً          يت إىل وطين ال اطمأن هلا أو أثق ا شخصياً على اإلطالق   عود

                 فأعطين ألف مـدفع  -         طور الروس         يقصد إمربا-                              بأن الفرصة الزالت قائمة ومل يهرب-     األعظم
   . )١ ( "                               حلق باإلمرباطور الروسي وأقوم بأسره        ، وسوف أ      نكشاري      وألف إ

                      قد التزم مبعاهدة سـالم      أنه       ً   بيناً له                      وافق على اقتراح شارل م                 ن الصدر األعظم مل ي    إال أ
                       باإلضـافة إىل أن اجلـيش      ،                               ال ميكن نقضها أو اإلخالل ا من قبله    اليت                   مع إمرباطور الروس

                                    وبذلك انتهت حماوالت ملك السويد شارل يف  . )٢ (                              ميكن أن يترأسه أو يقوده مسيحي       املسلم ال
     اخلطأ        ن ذلك  وأ   ،        نظر شارل                      تكبه من خطـأ من وجهة                                 حماولة إقناع الصدر األعظم مبا كان ير

    ً              مبطالً بـذلك مجيـع      ؛                        ً          ن الصدر األعظم كان مقتنعاً مبا قد كان    إال أ   ،                  ميكن تفاديه وتصحيحه
   .                        حماوالت شارل السالفة الذكر

                                                                        وعلى الرغم من إقرار معاهدة بروث إال أن اجلدل العثماين حول تلك املعاهدة قـد  
                   حيث كـان الفريـق    ،            وبني معارض هلا   ،   اا       قر يف طي أ   ما                                 علت أصواته بني مؤيد هلذه املعاهدة و

                                                             عاهدة ال يعارض نصوصها أو شكلياا أو حول مـا دار فيهـا بـل                        العثماين املعارض هلذه امل
             وإفناء جيشها    ،                                وكان يرى أن مواصلة احلرب ضد روسيا ،                             معارضته حول املعاهدة من أساسها

                    ما كان ينبغي فعلـه                                         رباطور الروسي أو أسره هو عني الصواب وهوـ              ره مع قتل اإلمـ      أو أس
                                                          بينما رأى الفريق األول واملقر ملعاهدة بروث أن املكاسب اليت حصل  ،                  من قبل الصدر األعظم

                                        وعند متامها دون إراقة للدماء فقـد حصـل     ،    جله أ                                      عليها العثمانيني هي ما كانوا حياربون من 
   .       املقصود 

                الدول األجنبيـة                                                            ومل يقف ذلك اجلدل عند العثمانيني أنفسهم بل تعداه ليطال سفراء 
                                    الثالث خيربه بتفاصيل حرب بروث وما دار     أمحد                                     فقد بعث سفري السويد خبطاب إىل السلطان

   ،                    سر اإلمرباطور الروسـي     ، وأ                                             ومبا اقترفه الصدر األعظم من عدم سحق اجليش الروسي   ،    فيها

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2404. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2404. 



 

٧٢ 

 

            ع ما بعث به                        ً     ً  ليكون خطابه هذا متوافقاً متاماً م  ؛                              العثمانية من هذا اخلطر بالكلية        الدولة         وانتهاء
   . )١ (                                                        خان القرم من تأنيب إىل السلطان حول ما اقترفه الصدر األعظم 

         ً                        نبول فرحاً بالنصر وكـذلك إقـرار     تا س                            م من إقامة احلفالت والوالئم يف إ         وعلى الرغ
   ً اً                                                                           السلطان بتلك املعاهدة إال أن السلطان كان يف غاية الغضب وكان تعبريه عن غضبه واضح

  ال  "                                          والذي بعث به إىل الصدر األعظم حيث جاء فيـه   )٢ (     مايوين                       وبشدة من خالل الفرمان اهل
                                  فو اهللا العظيم باهللا الكرمي أقتلك بـال     ،                                           يوجد إنسان يف السلطنة ميكنه إجهاد السلطان عنك

                            وهذا ما جعل الصـدر األعظـم     ،  )٣ (  "                                           فحياتك ليس هلا قيمة وال ينفع الندم يف النهاية .    أمان
             بعد أن بني من    ،                            إىل والدة السلطان يسترمحها فيه                                   يستشعر قمة غضب السلطان ويرسل خبطاب

                                                                                 خالله أن تلك املعاهدة إمنا متمها مبا رآه من مكاسب سوف تعود على الدولة العثمانيـة دون  
   . )٤ (             إراقة للدماء 

   ،                             جنلترا ما ذهب إليه الصدر األعظم          ً                   فقد أيد كالً من سفراء النمسا وإ              ومن جهة أخرى
                                                  ويد ما قام به الصدر األعظم من عدم اقتناص مثل تلـك                ً              بينما عارضت كالً من فرنسا والس

    .  )٥ (       الفرصة 
         فاجنح هلا               ن جنحوا للسلم  إ و "                                           وقد يكون الصدر األعظم قد ارتضى الصلح من باب 

                                    ً                   من املعلوم أن بطرس عندما مت حصاره متاماً مـن قبـل اجلـيش       ،   أنه     على ، "             وتوكل على اهللا 
                من عمـل احلـرب      ً اً                         ي والبالغ عددهم أربعني ألف                ً                     العثماين مل جيد بداً مبن معه من اجليش الروس

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2405. 

                  أول من استخدم هذا  .             ً        ً            وهي تعين طائراً أسطورياً ذا حظ وقدرة .              باللغة التركية "   أما " و ،               باللغة الفارسية "  مها  :"     مهايون   )٢ (
                                              وتطلق على كل ما ينسـب إىل السـلطان للتعظـيم     .                تقل إىل العثمانيني                               املصطلح هم األتراك الغز، ومنهم ان

              املعجم املوسوعي  :          سهيل صابان .   ١٥٢ ص ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري .        والتفخيم
  .   ٢٢٦ ص ،            املرجع السابق ،                            للمصطلحات العثمانية التارخيية

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2405. 

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2405. 

(5) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2405. 



 

٧٣ 

 

                            ية الروسية يف غاية اإلحكام حىت                            وكانت تلك االستعدادات الدفاع ،    عدته        عد لذلك  أ          الدفاعية و
         بل علـى     ،                                        هجماته على اجليش الروسي مل حيقق أي نصر يذكر   ى  حد                   إن اجليش العثماين يف إ

     وبعد     أنه             باإلضافة إىل . )١ (       الف جندي آ                                            العكس فقد انسحب بعد أن استشهد من جنوده سبعة 
                   العثماين ضد الـروس                                                                 هذه احلادثة فقد مت إعادة الصفوف العثمانية واختذ القرار بعمل اهلجوم 

                                          ً                  نكشارية رفضوا اهلجوم وفضلوا هجوم املـدافع بـدالً مـن اهلجـوم         ن اإل    إال أ   ،        مرة أخرى
                     متليه عليه خميلتهم دون                             نكشارية وعد استجابتهم إال ملا           ثبت مترد اإل   ة ت  دث ا  احل      وهذه . )٢ (      امليداين

   .                               االنضباط العسكري يف اإلذعان لقادم
    أن                 ومما ال شـك فيـه    .            وفوضوية صرحية ،                                    وهذا خلل واضح ضمن العسكرية العثمانية

           إسـتانبول           جنلترا يف إ                             ويؤكد ذلك ما تضمنه تقرير سفري  .                   ً كان يعلم بذلك يقيناً       األعظم      الصدر 
                         ممن يتحلون بالعقل السليم-    بروث-     ملعركة                         قال شهود العيان على هذه ا "   :              حول تلك املعركة

                                                                                 لو كان الروس يعلمون بالرعب واحلرية اللذين انتابا العثمانيني ويستطيعون أن يسـتفيدوا     نه  إ
                              ألمكنـهم بـالطبع أن يـدحروا     ،                                               من تفوقهم ويواصلوا القصف املدفعي ويقوموا جـوم  

               لكـن بطـرس مل    .        سي قد شل                                              فاجليش العثماين الذي يعادل أربعة أمثال اجليش الرو .         العثمانيني
   . )٣ ( "         يتصور ذلك

        أقرـا      اليت                                                              ومن هذا املنطلق فقد فضل الصدر األعظم الصلح ووجد يف هذه النهاية
   ً        بـدالً مـن      ،                      ولعظمة اإلمرباطور الروسي   ،     ً           وكسراً هليبة الروس ،                ً      ً معاهدة بروث نصراً مؤزراً 

                    يه هـزائم الدولـة                      يف الوقت الذي كثرة ف .                                         اإلقدام على هجوم واسع ال يعرف ما هي عاقبته 
     مـع    ،  )٤ (                         وصل إليها اجليش العثمـاين      اليت     ً                      عاً مع تزامن احلالة السيئة ا         وأصبحت تب   ،         العثمانية

                                                 
(1) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 258.  

(2) Ord . Prof. ismail Hakki UzunÇarşili : Osmanli TarĨhi, Iv.Cilt, P 89.  

  .   ٢٩٢-   ٢٩١  ص  ،            املرجع السابق  ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )٣ (

     مركز   ،         إستانبول ،          صاحل سعداوى /               نقله إىل العربية ،                              الدولة العثمانية تاريخ وحضارة   :                        أكمل الدين إحسان أوغلي    )٤ (
  .  ٦٢  ص   ،  م    ١٩٩٩ ،            قافة اإلسالمية                          األحباث للتاريخ والفنون والث



 

٧٤ 

 

                      نه لن يستسـلم مهمـا       ، وأ               ً يرفض اهلزمية متاماً    أنه    هـ                               إعالن اإلمرباطور بطرس يف الوقت نفس
            حىت النصـر                      د القوات العثمانية   ــ                                   حىت لو أدى به املطاف إىل متابعة احلرب ض   ،         كلفه األمر

   . )١ (              أو الفناء دوا
              فقد عقد جملـس     ،         العثمانيني ب                                           ومل تكن تلك التصرحيات من بطرس من قبيل التالعب 

         يف حالـة      أنه                                 وقرر مجيع القادة العسكريني الروس   ،                                حرب روسي أثناء ذلك احلصار العثماين
        اجلميـع                  وبالتايل فقد قرر  .                    يرفضون تسليم أنفسهم -     الروس-    فإم   ،                   رفض العثمانيني للصلح

       ً                                               وتنفيذاً لذلك فقد أقاموا املتاريس حول أمتعتهم ومهمـام     ،                        اختراق صفوف اجلنود األتراك
   . )٢ (                                         وتقدموا جهة معسكر العثمانيني بنحو مائة قدم

                  فإن احلرب قد تـأيت     ،                وهو ما سوف يفعله   ،                                 ولو اختذ اإلمرباطور الروسي تلك اخلطوة
                    الص من ذلـك احلصـار                 و حتقق للروس اخل أ ،                                 أو ترغم العثمانيني على قبول الصلح    ،      بالنصر

                                      ولكن بعد أن تسفك العديد مـن الـدماء      ،                   أو تكون اهلزمية للروس ،          قل القليل            العثماين يف أ
         ازفـة يف                                                        وبذلك أراد الصدر األعظم عدم اللجوء إىل التخمينـات أو ا  .                 العثمانية دون ذلك

    .        املمكنة                                   إليه الدولة العثمانية بأقل اخلسائر                وحتقيق ما تصبو   ،     اهول
   ،                                           الحتماالت كثرية يف ظل العسكرية العثمانية السيئة ا ف   ،                      ن كانت فرص الروس قليلة  وإ

                                كون أصوب احللول يف رأي الروس لـو                         ة ضد اجليش العثماين سوف ت                 وخيار احلرب الروسي
           نب ذلك كله                               وبالتايل فقد أراد الصدر األعظم جت   .                                      فضل العثمانيني عدم قبول املعاهدة الروسية

                                                           وهذا مما مل حيسب حسابه الذين عتبوا على الصدر األعظم حول مواصلة    ،           ال حتمد عقباه      مما قد 
   .                           احلرب ضد الروس من العثمانيني 

                               من غري احلكمة حمو العسكر الروسـي      أنه                                     ومن ناحية أخرى فقد رأى الصدر األعظم
       اعـدة               وقنع به على ق ،                       فرضي بالنصر الذي وقع له   ،                                    مع قبول الروس لكافة الشروط العثمانية

   . )٣ (                           احلزم واالحتياط وشعار املروءة 

                                                 
  .  ٧٧-  ٧٦  ص  ،            املرجع السابق  ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )١ (

  .   ١٨٢  ص  ،            املرجع السابق  ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )٢ (

  .   ١٣٦-   ١٣٥  ص   ،              املصدر السابق   ،            تاريخ جودت   :               أمحد جودت باشا    )٣ (



 

٧٥ 

 

                        خطأ مثل السويد وفرنسـا                                 ة والقائلة بأن الصدر األعظم قد أ                    أما حجج الدول األجنبي
   .                 ول إليه أمر احلرب                               لحتها هي دون االهتمام مبا سوف تؤ                     فإا كانت تنظر بعني مص

     .   نيني        ى العثما  عل       بالكثري                                                     ولو نظرنا بعني احلكمة فإن اسر اإلمرباطور الروسي لن يعود 
              فإن الغالب أن    ،                                             مبا نادى به الرأي املؤيد إىل اسر اإلمرباطور الروسي     عاد    أنه                 وحىت لو افترضنا

                                                                             روسيا سوف تقدم فدية كبرية الفتكاك إمرباطورها العائد إىل روسيا وهو حيمل كل مشـاعر  
                    ما أخذه العثمـانيني           استرداد       ً                    مبيتاً النية الكربى يف كيفية   ،                               احلقد واحلنق على الدولة العثمانية

                            أما يف حالة قتله وحمو عسـكره    .                                                مع حرصه الشديد على كيفية إذالل الدولة العثمانية  ، ا   منه
                                                                                فإن الدولة العثمانية لن تواصل احلرب ضد روسيا الحتالهلا من أدناها إىل أقصـاها ولكـن   

     تـل                 وسـوف يكـون ق     ،        بد الدهر أ                                               اجلانب الروسي بدوره لن ينسى للعثمانيني هذا املوقف 
               القضـاء علـى       أن           باإلضافة إىل  .                                                 اإلمرباطور الروسي فاحتة صفحة سوداء معتمة بني البلدين 

                              البلبلة بـني رعايـا الدولـة       من    ً اً   نوع                           وقتل اإلمرباطور بطرس سوف حيدث    ،           اجليش الروسي
                                                                 وكذا فإن اإلقدام على مثل هذا العمل من قبل الدولة العثمانيـة قـد    .                    العثمانية من املسيحيني

    .  )١ (                                   يف كساد التجارة واختالل األمن يف املنطقة           ً يكون سبباً
                                                                        ولذلك فقد أراد الصدر األعظم تاليف ذلك كله واظهر من التساهل والتسامح مـا مل  

                                 ن الصدر األعظم أراد إقامة عالقـات      إذ إ   ؛               ن اإلمرباطور بطرس ظ                       يكن خيطر ببال الروس أو ي
   . )٢ (                                               حسنة مع اإلمرباطور الروسي وعدم إذالله بشروط شائنة 

         وكذلك من    ،                             العثمانيون من مضايقة الجئ ملكي                           ومبوجب معاهدة بروث فقد ختلص
   .                                             باإلضافة إىل ما أقرته املعاهدة للدولة العثمانية  )٣ ( ،               سر إمرباطور روسي أ

                                                 
(1) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, Őtüken Neşriyata.ş, P318 . 

  .  ٧٧  ص  ،            املرجع السابق  ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :             بسام العسلي    )٢ (

                 النـرباس للنشـر     ،         بغـداد    ،            شكري نـدمي   /    ترمجة ،                                 سليمان القانوين سلطان الشرق العظيم  :            هارولد المب    )٣ (
  .   ٣٨٢ ص  ،   م     ١٩٦١ ،        والتوزيع



 

٧٦ 

 

        وبصـيص    ،                                                  حال فإن حرب بروث مبا أقرته من معاهدة كانت وميض أمل         وعلى أي

                                   عد خسائر كثرية للعثمانيني يف حروم مع                                            وروحانية نصر يف تاريخ الدولة العثمانية أتت ب ،   نور

    .              الدول األجنبية

                           فرازها ملعاهدة بروث كانت من                                      ومن املؤكد أن حرب بروث مع ما مشلته من إ    أنه      على

                        هزميـة يتلقاهـا اجلـيش       أ وـ       وهي أس                           مرت يف تاريخ اإلمرباطور بطرس،     اليت        احلروب      أسوأ

                               أي أمل لروسـيا لالمتـداد حنـو       ،   زمن     وخالل    ،                                  الروسي يف تارخييه باإلضافة إىل أا مجدت

                             لقد طردين اهللا من هذا املكان كما   :"                                    ً وقد عرب عن تلك احلقيقة بطرس بنفسه قائالً . )١ (     اجلنوب

   . )٢ ( "               طرد آدم من اجلنة

                                                 أقرا معاهدة بروث من اإلذالل لكربياء بطرس أقصى ممـا      اليت                     وكان يف تلك النهاية

                            وريث اإلمرباطورية الرومانيـة      أنه              ً سيحي ومعلناً    ً         خملصاً للعامل امل                فبطرس الذي خرج   ،      يتحمله

                       وإذن له باخلروج مع توفري    )٣ (                                                    املقدسة وناصر املسيحية قد عاد من تلك املعركة بعفو سلطاين

    .                     احلماية العثمانية له 

                                                                    ويف خضم معاهدة بروث فقد أشيع أن اإلمرباطور الروسي قد بعث إىل خيمة الصدر 

                                                  غرت الصدر األعظم للموافقة على هذا الصلح إضـافة إىل                              األعظم زوجته كاترين وهي اليت أ

                                           وقد درج على إيراد هذه احلادثة العديـد مـن     .                                      ما بعثت إليه من اجلواهر واحللي واألموال 

                                                                                مؤرخي العصر احلديث متخذيها حجة ملهامجة الصدر األعظم واامه بالغفلة واخليانة للدولـة  

                                                 
  .   ٢٦٤-   ٢٦٣ ص  ،              املرجع السابق   ،                                 تاريخ القرن الثامن عشر يف أوروبة   :               ماتيو أندرسون    )١ (

  .   ٤١٣  ص  ،            املرجع السابق  ،                                                 القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية   :                   جون باتريك كينروس    )٢ (

  .  ٧٧  ص  ،            املرجع السابق  ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (           بطرس األكرب   :            بسام العسلي   )٣ (



 

٧٧ 

 

                                            وحول هذه الرواية حيدثنا كتاب التاريخ العثماين   ،  )١ (                                  العثمانية وتقدمي مصلحته على مصلحتها

                           حول جميء كـاترين إىل خيمـة                                        لكن ال توجد أي معلومة يف املصادر احمللية  :"   نصه          املفصل ما

   . )٢ ( "           الصدر األعظم
ـ                   م إىل دحـض تلـك                                                        مث ينتقل الكالم بعد نفي جميء كاترين إىل خيمة الصدر األعظ

              وباإلضـافة إىل   "   ،                       يها يف مقابل إجراء الصلح                       ن الصدر األعظم قد حصل عل     قيل إ    اليت         الرشوة
     فإنه    ،                      كما تقول رواية كاترينه   ،                                                 ذلك فإنه إذا كان الصدر األعظم قد حصل على رشوة كبرية

            وإال فقـد مت     ،                     لكن األمر مل يكن كـذلك    ،                                       من املؤكد أن يظهر عليه عالمات الرجل الثري
   . )٣ ( "                       مصادرة أمواله على الفور

                    امت الصدر بتقاضـي      اليت                ن هذه الرواية أ   إىل     منه      ارة                      مث يردف املفصل كالمه يف إش
                                                                                رشوة كبرية إلجراء الصلح إمنا هي رواية غربية ليس هلـا يف املصـادر العثمانيـة أسـاس     

                                     ن بلطجي حممد باشا قد حصل على مائيت ألف  إ   .                           ل يف املصادر األجنبية والغربية      وقد قي  :"     بقوله
     .   )٤ ( "                             لية مل تذكر ذلك األمر على اإلطالق                      ً               ذهبية وجموهرات كثرية جداً لكن مصادرنا احمل

                                                 
   :          سبيل املثال         منهم على    )١ (

   .    ١٠٠ ص ، م    ١٩٨٠ / م    ١٤٠٠ ،            املكتب اإلسالمي ،    دمشق ،                                الدولة العثمانية وعالقاا اخلارجية  :          على حسون  -

  ،            دار املـريخ   ،         الريـاض   ،                                   تـاريخ أوروبـا احلـديث واملعاصـر     :               إمساعيـل يـاغي   ،                   عبدالفتاح أبوعليـة  -
  .   ٢٤٢-   ٢٤١ ص ، م    ١٩٧٩ /  هـ    ١٣٩٩

   .    ١٢٠ ص ، م    ١٩٩٩ ،                 مؤسسة شباب اجلامعة ،   رية      اإلسكند ،                              تاريخ الدولة العثمانية وحضارا :          حممود السيد   -

    حممد   .    ٢٤٨ ص ،                                                تاريخ أوروبا احلديثة وآثار حضارا ،  املرجع السابق  :                          عمر اإلسكندري ،  سليم حسن  -
  .  ٩٩ ص ،            املرجع السابق ،    ١٥١٢-    ١٢٣٢                       الدولة العثمانيةوتوسعها :            كمال الدسوقي

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2403. 

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2403-2404. 

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2404. 



 

٧٨ 

 

                                                                         ولكن املفصل ينظر إىل حادثة الرشوة بعني الشك والريبة إىل الكاتب عمـر ورئـيس   
                          وإمنا هي نظرة شك ال ترقى إىل    ،                      ً                      بكر دون اامهم مباشرتاً أو تأكيد التهمة عليهم    أيب       الكتاب 

   . )١ (      اليقني         التثبت و     درجة 
                                للمحامي فريد بك على هذه احلادثة   ،                العلية العثمانية                            ويعلق حمقق كتاب تاريخ الدولة 

                            إن قصة اوهرات هذه ال تقـوم    :"                                              أوردها احملامي فريد بك يف كتابه السابق الذكر بقول    اليت 
         وأن كـل     ، ة                                                          وما أظن أن الوزير العثماين كان جيهل أن كاترين ستكون له سـبي  ،        على ساق 

                           فلو كان يطمع جبسـم املـرأة    .       ب بالدها                                           جواهرها وجواهر بالدها ستكون ملك دولته إذا غل
                            مث هل كان اجلند يسلمون للباشا     ...                                 ً وإن كان يطمع باجلواهر فهي له أيضاً ،                فهي له بعد النصر

                           وهم الذين يعزلون ويقتلـون   ،                                                         ويوافقونه على هواه ذه السهولة إذا عرفوا أن يف األمر خيانة 
                                قق األدلة على تأكيده على عدم صحة                وبعد أن أورد احمل . )٢ ( "                           السالطني والوزراء ألتفه األسباب

ً              بناًء على ما أورده   ،       نه يقرر      ية  فإ         تلك الروا                           ولذا فإين أرى أن هذه القصة   :"                حكمه عليها بقوله   ،   
          قد خيسـره                        ً نه أدرك أن هناك أمراً                    على هذه املعاهدة إال أل                              لفقة وأعتقد أن حممد باشا مل ميض م
   . )٣ ( "                        فتوحاته لو استمر احلصار يف

                  على عـدم تقاضـي                               فاملؤرخ الروسي بوغانوف يؤكد ،           ت به األعداء             والفضل ما شهد
   . )٤ (                                رشوة يف مقابل إمتامه معاهدة بروث                الصدر األعظم ألي

        وهـو يف     ؟   ذاك               ى منصب عثماين آن  عل                           ، أفلم يكن الصدر األعظم هو أ            وبعد هذا كله
         ة باسـم               ً                والتخاطب رمسياً مع الدول األجنبي   ،            وإدارة اجليوش   ،                         مقام السلطان يف احلل والربط

   .                    وبيده خزائن الدولـة    ،               وإبرام املعاهدات   ،            وإقرار السالم   ،           وإعالن احلروب ،                 الدولة العثمانية 

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2404. 

  .   ٢١٤ ص ،            املرجع السابق ،                                                                 حاشية كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية، ملؤلفه حممد فريك بك احملامي   )٢ (

  .   ٢١٤ ص ،            املرجع السابق   )٣ (

  .   ٢٩٩  ص   ،             املرجع السابق  ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )٤ (



 

٧٩ 

 

                      ومن جهة أخرى فما حاجة  !              ً                                         فهل يكون نزيهاً يف ذلك كله وخيون الدولة يف تلك الواقعة فقط 
                                                  رجل يف منصب الصدر األعظم ومكانته إىل مثل هذا العمل؟

      وقـد     ،                                 يريد الصدر األعظم وال يرغب يف صدارته                            ولكن الذي يظهر أن هناك من ال 
                                         نفسه املريبة يف حماولة إلصاق مثل تلك التهمة                                  امه للصلح مع الروس ما تستأنس له         وجد يف إبر

                   وتشويه مسعت الصـدر     ،                                                         بالصدر األعظم والتشهري به يف حماولة منهم لالصطياد يف املاء العكر
          جودت باشا     أمحد                      وحول هذا األمر حيدثنا   ن،                             لطان يف حماولة لعزله وهو ما كا             األعظم لدى الس

     ً                                                                             قاصداً ما بلغته تلك الفرية من الصدر األعظم بسبب الوشاية فيه من قبل مـن ال يريدونـه   
                ً                 كان قد بلغ مبلغاً ال ميـر يف خـاطر   -                يقصد الصدر األعظم-                  ولكن االفتراء يف حقه  :"     بقوله

                     ن كان برئ الذمة مـن       وهو أ .  نة   ستا  اآل                  يه قبل أن يصل إىل           من عزله ونف              ً فتمكنوا أخرياً ،     وخيال
   .                         ق هذه التهمة بالصدر األعظم ا  لص                                وهو بالضبط ما كان يسعى إليه من إ . )١ ( "           هذا االفتراء

  
  

                                                 
  .   ١٣٦-   ١٣٥  ص  ،            املصدر السابق ،          تاريخ جودت  :               أمحد جودت باشا    )١ (



 

٨٠ 

 

  :م١٧١٣/هـ١١٢٥معاهدة أدرنة : املبحث الثاني 
                         خلصت اإلمرباطـور الروسـي       اليت                                            كانت معاهدة بروث مبثابة األمل بالنسبة للروس

                                 ، وكان الفناء من اجلـيش الروسـي                  هم اجليش العثماين                              وجيشه من كارثة حمققة بعد أن حصر
   .                  قرب منه إىل النجاة  أ

                                                                      ويف مثل هذه احلالة فإن موافقة الصدر األعظم على الدخول يف مفاوضات مع الروس 
   .    إليه   ا           لصهم مما آلو            وبادرة أمل خت                                                إلاء حرب بروث مت حساا من قبل الروس على أا نصر

                                               نت موجهة من قبل اإلمرباطور الروسـي إىل املفاوضـني     كا    اليت                     وبالتايل فإن األوامر
                                                                                الروس إلاء ذلك املأزق واخلروج منه واضحة بقبول كل ما يطلبه العثمانيني وعدم إبداء أي 

   .                                 تعنت حول ما يراه العثمانيون مناسب
                          انتـهت بتوقيـع معاهـدة          الـيت                                               وبالفعل فقد سارت املفاوضات العثمانية الروسية

                      وقد تصرف فيها الوفـد        ً طويالً   ً اً           ومل تأخذ وقت   ،            يسر وسهولة   م يف    ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣    بروث
                                                  ومل يظهر أي تعنت ومل يرفضوا معظم الشروط اليت صدرت من    ،                        الروسي بكل لباقة واحترام

      ً                                                          تنفيذاً لوصية إمرباطورهم بطرس والذي أراد اخلروج من ذلك املأزق بـأي     )١ (             قبل العثمانيني
    .           طريقة كانت

                                                   الوفد الروسي من لني اجلانب فقد مت توصل الطرفني العثماين                        وكنتيجة طبيعة ملا أبداه 
          حرب بروث-                   أت تلك احلرب بينهما    اليت    م    ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣                      والروسي إىل معاهدة بروث

   .             احلصار العثماين                                        أنقذت املعاهدة اإلمرباطور الروسي وجيشه من     حيث- م    ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣
                            ية من قبل العثمـانيني جتـاه                                                 ومل يكن التخلص من احلصار العثماين أكثر األمور احلامت

   در                                                                        بل لقد مت إرسال املؤن الغذائية من قبل املعسكر العثماين إىل الروس بأمر من الص   ،     الروس
                                          الفرق من اجليش العثماين حبماية اجليش الروسـي     ى  حد                     كما وكل الصدر األعظم إ   ،     األعظم

              تكون حمتملة من                                               ً                 وضمان سالمته حلني خروجه من احلدود العثمانية خوفاً عليه من هجمات قد
   . )٢ (                القازاق والتاتار

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2402. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2404. 



 

٨١ 

 

         م فـإن     ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣                                                   وأمام احترام العثمانيني ألنفسهم وملا أقرته معاهدة بروث
     أراد  )١ (                                                                  املعاهدة السابقة الذكر مل تكن يف نظر اإلمرباطور بطرس أكثر من حرب على ورق     تلك

   . م    ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣                                       من خالهلا التخلص فقط مما آلت إليه حرب بروث
            إذ كان مـن     ،                                  عدم تنفيذ معاهدة بروث من قبل الروس                 ً بلطجي باشا كثرياً     حزن     وقد أ

                                                                                  املأمول أن يقوم اإلمرباطور الروسي بطرس بتنفيذ ما مت االتفاق عليه من قبل الطرفني العثماين 
                                                                    فقد أدى تعطيل تلك املعاهدة إىل زيادة الشائعات حول الصدر األعظم بلطجـي     ؛       والروسي

               كمـا أن عـدم      ،                                    قابل اإلفراج عن اإلمرباطور الروسي وجيشه                       باشا يف أخذه رشوة ضخمة م
                                                                              تنفيذ الروس ملعاهدة بروث زاد من قوة احلزب املعارض لصدارة بلطجي باشا حيـث أتـاح   

                ر أمانة الصـدر                                                                الروس بتعطيلهم ملعاهدة بروث لذلك الفريق املعارض غرس الشائعات يف حن
                              بروث بعد أن كان النصـر قـاب                                 وحول عدم فاعليته يف إدارة حرب ،                األعظم بلطجي باشا

                      ومن مث إعدامه من قبـل     ،                             وكل ذلك انتهى بعزل بلطجي باشا   .            من العثمانيني     أدىن        قوسني أو 
             ن كان مجيع ما     ؛ وإ                                       وهو ما كان بالضبط يسعى إليه مثريو الفتنة   .      الثالث    أمحد                  السلطان العثماين

                        ه تعطيل معاهـدة بـروث                                                            سبق إلرهاصات مبكرة على النية السيئة واملبيتة من قبل بطرس جتا
   .    عليه                         وعدم الوفاء مبا مت االتفاق

         عليـه يف                                                                      ً تبع هذا األمر عدم تسليم الروس لقلعة آزاق إىل العثمانيني كما كان متفقاً
                                        وذلك أن األوامر العثمانية قـد صـدرت إىل      ،                                     معاهدة بروث بني اجلانبني العثماين والروسي

                    لكن اجلنـرال وسـيل      ،                 لعة ازاق من الروس    لم قـ                  رية العثمانية بتسـ                     قبطان باشا رئيس البح
      ً متذرعاً  . )٢ (                              رفض تسليم القلعة إىل قبطان باشا   ،                                واملكلف من قبل روسيا كرئيس للقلعة   ،     باولو

                           إخـالء القلعـة وتسـليمها       م                                                     مبا وصله من أوامر من قبل القيصر بطرس والذي يأمره بعـد 
                           حتطيمها مبا ذهبت إليه معاهدة               كان من املفترض     اليت                        كما مل حيطم الروس القالع   )٣ (         للعثمانيني

                                                 
   .   ٥٩٦  ص  ، ١ ج  ،             املرجع السابق  ،                        تاريخ الدولة العثمانية   :               يلماز اوزتونا    )١ (

(2) Ord . Prof. ismail Hakki UzunÇarşili : Osmanli TarĨhi, Iv.Cilt, P 91.  

  .   ٣٠٣  ص   ،             املرجع السابق  ،                حياة بطرس األكرب   :         بوغانوف    )٣ (



 

٨٢ 

 

                                                                                  بروث باإلضافة إىل مواصلة روسيا التدخل يف شؤون بولندا والقازاق مبا يتناىف مع ما أقرتـه  
   .           معاهدة بروث

                                             خـذ يف انتـهاجها مبـا يتنـاىف مـع معاهـدة        أ      الـيت                         ونتيجة لتصرفات بطـرس 
              ليـه األمـور                            إىل القيام بدراسة ما آلت إ   ،                    وعدم تنفيذه ملا أقرته   ، م    ١٧١١ /  هـ    ١١٢٣    بروث

                                                                  كما مت دراسة التقارير واملرسلة من قبل املسئولني العثمانيني وفهم وجهـة   ،              ومراجعة الوضع 
   .                                                        نظرهم حول ما انتهجه الروس جتاه عدم تنفيذ بنود معاهدة بروث

ً                                           وبناًء عليه فقد مت عمل اجتماع عاجل برئاسة السلطان                        الثالث ودراسـة كافـة       أمحد       
                        تعامل مع بطرس هي اإلعداد  ل                           قرر الس أن الطريقة املثلى ل    وقد    ،                     األمور حول معاهدة بروث

        ألوامـر                 كما مت إرسـال ا    ،                                                    للحرب وقد اختذ الس قرار احلرب ذاك مبوافقة السلطان عليه
                                                           ياالت واملسئولني لعمل الالزم واختاذ التدابري واإلعداد للحرب املقرر                      الالزمة جلميع الوالة واإل

   . )١ (                  القيام ا ضد الروس
                                             الثالث الوقوف على حيثيات االستعدادات احلربيـة      أمحد                       هذه املرة قرر السلطان   ويف 

                                                               من السلطان يف الوقوع فيما كان من قبل الصدر األعظم بلطجي باشـا يف         ً حتاشياً   ؛ )٢ (     بنفسه
   ن إ    حيث    .                         وعدم مواصلة حربه ضد روسيا   ،                                      حرب بروث من إقرار معاهدة بروث مع الروس

                                               الثالث والذي كان يرى أن مصلحة الدولة العثمانية     أمحد       لطان  لس ا                       تلك املعاهدة مل تكن تروق 
   .                          يف مواصلة حرب بروث ضد الروس

      الـيت                                                                        ومما ساعد العثمانيني على اختاذ قرار احلرب ذاك هي احلالة النفسـية لـديهم  
                         ن العثمانيني كـانوا مـا       إذ إ )٣ (                                               ساعدم على اختاذ قرار احلرب ضد روسيا يف يسر وسهولة

                               كانت ال تـزال حاضـرة يف نفـوس        اليت                             الة من نشوة النصر ضد روسيا               يزالون يعيشون ح
   .                          العثمانيني من جراء حرب بروث

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2407. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2407. 

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2404. 



 

٨٣ 

 

                                        اإلمرباطور بطرس إمنا كان يتالعب م يف إقراره     أن                 العثمانيني أدركوا     أن           باإلضافة إىل 
  مل        والذي أ   ،                                           وكل ذلك يف حماولة منه للخروج من احلصار العثماين   ،                       ملعاهدة بروث دون تنفيذها

                                                 ومن جهة أخرى فقد رأى العثمانيني يف عدم تنفيذ روسيا    ،                             به هو وجنوده أثناء معركة بروث
   ،                    الدولـة العثمانيـة      إىل                         من قبل روسيا وإمرباطورها   ً اً    موجه   ً اً                           لقرارات معاهدة بروث استخفاف

                          كل تلك األسباب جعلت الدولة  .                                                   وعدم االكتراث ملا سوف تتخذه الدولة العثمانية ضد روسيا
   .                                      جتمع أمرها يف اختاذها لقرار احلرب ضد روسيا           العثمانية

                                                                     وعلى النقيض من ذلك فقد كان اإلمرباطور الروسي يتحاشى يف الوقـت الـراهن   
             علـى تغـيري      ،           من جهة أخرى   ،              مع حرصه الشديد   ،                               الدخول يف حرب جديدة مع العثمانيني

     .                                                          شروط معاهدة بروث بالطرق السلمية دون اللجوء إىل اخليار احلريب
                اللـذين كانـا     -               نرال شـارمتيف  ـ                             ان كال من سفري روسيا شفريوف واجل     وقد ك

ـ   أ                                    زين كرهائن لدى الدولة العثمانية على ـ    حمتج      دولة ـ                                ثر معاهدة بروث يف خطوة مـن ال
                    روسيا ليست مستعدة يف     أن            ً يعلمان يقيناً -                                               العثمانية لضمان تنفيذ تلك املعاهدة من قبل روسيا 

                     ن قرار احلرب من قبـل    وأ   ،                       يدة مع الدولة العثمانية      حرب جد                          الوقت الراهن على الدخول يف 
                                               مما دفعهما للتدخل يف حماولة منهما حلل تلك األزمة بني    ،                              العثمانيني حاسم وليس باألمر اهلزيل

                                       جنلترا يف التدخل حلل األمور العالقـة بـني                           حيث طلبا وساطة هولندا وإ   .                العثمانيني والروس
                                                 على طلبهما للقاء السلطان وحمادثتـه وفهـم وجهـة                            مت نقلهما إىل أدرنة بناء    كما   ،        البلدين

                                  ً     من اجلانب العثماين واجلانب الروسي ممثالً عنه                              لفعل فقد مت عمل حمادثات بني كل   وبا  .  )١ (    نظره
           وعدم جلـوء     ،                                                         سفري روسيا شفريوف واجلنرال شارمتيف يف حماولة إلصالح ما ميكن إصالحه

   . )٢ (                    الدولتني إىل خيار احلرب
                                                   حثيث من قبل سفري روسيا شفريوف ملنع حـرب جديـدة بـني           ويف سعي    ،  نه     كما أ

       نه على                                ي ملتزم مبا أقرته معاهدة بروث وأ                          فقد أعلن أن اإلمرباطور الروس   ،                العثمانيني والروس

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 

(2) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, P 261.  



 

٨٤ 

 

                    وقد طلب من الدولـة   .                       ن املسألة مسألة وقت فحسب  وأ   ،                          ستعداد لتنفيذها واإليفاء ا     أمت اال
        كرب ممـا   أ                                    و بأي أمر آخر من شأنه التسبب يف خالف                                     العثمانية التريث وعدم املبادرة باحلرب أ

    .  )١ (                من اإلمرباطور بطرس                            ً هو عليه اآلن حلني التأكد متاماً
                                                         ً            ويف نفس اإلطار فقد بعث شفريوف برسالة  إىل اإلمرباطور بطـرس ناصـحاً إيـاه    

   دم   وع   ،                                                                         بالتعجيل يف إمتام ما مت االتفاق عليه بني العثمانيني والروس فيما عرف مبعاهدة بروث
                          دخول يف حـرب جديـدة ضـد                                إياه يف الوقت نفسه من مغبة ال       ً وحمذراً ،                املماطلة يف إمتامها

                                                             يف الوقت نفسه بأن االستعدادات يف الدولة العثمانية خلوض احلرب ضـد          ً ومنبهاً   ،         العثمانيني
   . )٢ (                                           روسيا تقوم على قدم وساق بإشراف السلطان نفسه

     وذلك    ؛                          احلسنة جتاه الدولة العثمانية                                             وبناء على ما سبق فقد فضل بطرس إبداء النوايا
                        ان العثماين والروسـي إىل                 توصل فيها الطرف     حيث                                      بالدخول يف مفاوضات مع الدولة العثمانية 

                                            قام بتوقيعها واملصادقة عليها الصـدر األعظـم       إذ  )   هـ    ١٧١٢     بريل  إ  ١٧ (               معاهدة إستانبول
ـ           ني العثماني                            أقرت يف طياا السالم بني الدولت    اليت    )٣ (         يوسف باشا    ومل  ، ً اً                      ة والروسية عشرين عام

                           فقد تعهد بطرس بسحب قواتـه     .                    ما كان يف معاهدة بروث              يدة كل البعد ع              تكن يف جمملها بع
                                                     مع عدم تدخله يف منع ملك السويد من الـذهاب إىل موطنـه    ،                       من بولندا خالل ثالثة أشهر

                  اق عليها من قبـل        مت االتف    اليت              وحتطيم القالع ،                                         باإلضافة إىل تسليم قلعة االزاق إىل العثمانيني 
   . )٤ (             يف معاهدة بروث

                                              ً نبول بني البلدين إال أن روسيا أيضا مل حترك ساكناً   ستا                      لرغم من إقرار معاهدة إ      وعلى ا
                                           والذي يبدو أن روسيا إمنـا أرادت مـن تلـك     )٥ (    نبول   ستا                               تنفيذ ما اتفق عليه يف معاهدة إ يف

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 

     أصله  .                                       هو الصدر األعظم يف عهد السلطان أمحد الثالث  ): م    ١٧١٢-    ١٧١١ /  هـ    ١١٢٤-    ١١٢٣ (         يوسف باشا   )٣ (
         عزل عـن   . م    ١٧١٠ /  هـ    ١١٢٢             إلنكشارية عام             وأصبح رئيس ا ،                        وقد نشأ يف فرقة اإلنكشارية ، "      جورجيا "   من 

   .   ١٦٦ ص ،            املرجع السابق ،                     معجم الدولة العثمانية :             حسني جميب املصري .                             منصب الصدارة بعد عام من توليه
(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 

(5) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 



 

٨٥ 

 

                   خلوض احلرب ضدها مـع                                                             املعاهدة امتصاص غضب الدولة العثمانية وحماولة إحباط دافعيتها
                                  األمر وأصـبحت احلـرب هـي اخليـار            ن تطلب        احلها وإ                  كرب قدر من الوقت لص     كسب أ

    .                ستراتيجي الوحيد  اإل
                                                  أثارا روسيا وظلت حجر الزاوية يف املد واجلزر يف مجيـع      اليت                   على أن نقطة اخلالف

               رل الثاين عشـر            كرب امللك شا                               لدولة العثمانية كانت ختص وبشكل أ                       مفاوضاا ومعاهداا مع ا
   .                                             ملك السويد حول كيفية عودته إىل موطنه عرب بولندا

                                                                           ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة العثمانية جاهدة على إرجاع امللك شارل الثـاين  
                                     اخليفة من الوقوع يف يد اجلنـود الـروس                             ً فإن شارل نفسه كان متوجساً                  ً عشر إىل بلده ساملاً

   .                     وغري مطمئن لنوايا بطرس
                          الصدر األعظم يوسـف باشـا      ،                         ومنذ فترة مبكرة من صدارته   ،    األمر              وقد أدرك هذا

                        ومنذ توليه منصب الصدارة    ،              ً                                    والذي توىل خلفاً عن الصدر السابق بلطجي باشا حيث أوضح
                      الثالث ورجال الدولـة      أمحد                  ويف حضرة السلطان   ،                            يف اجتماع له بالديوان العثماين   ،         العثمانية
   . )١ (                          لك شارل الثاين عشر إىل موطنه                   ومن الضروري عودة امل    أنه    ،         العثمانية

                        ن ليس لديها مانع يف عودة                                كان خيشى منه فروسيا تصرح تارة بأ                   وبالفعل فقد وقع ما 
                                                          وتارة أخرى يكون هناك قوات يف بولندا وهي الطريق اليت سوف يعرب    ،                  امللك شارل إىل موطنة

   ً                 ثقاً كل الثقـة مـن                                      ومن جهة أخرى فإن امللك شارل مل يكن وا   .                       منها امللك شارل إىل موطنه
   .                        وكان يتوجس منه سوء النية   ،          نوايا بطرس

      فهـو     ،                 ً                                           فبطرس مل يكن واضحاً كل الوضوح حول ما خيص عودة امللك شارل إىل بالده
                                                                                 يصرح بعدم السماح بتطبيق معاهدة بروث الحتوائها على املادة اخلاصة بعودة امللـك شـارل   

                يف تلـك املـادة        رأى                 د يكون بطرس قـد    وق . )٢ (                                      الثاين عشر إىل بالده وهو ما لن يسمح حبدوثه
   .                                        موطنه ذريعة الختاذها حجة يف نقض معاهدة بروث    إىل                                  القاضية بعودة امللك شارل الثاين عشر 

                                                 
(1) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P319 . 

   .   ٢٦٧  ص  ،                                          توركيه تارخيي إستانبولك فتحندن زمامنزه قادار  :           مصطفى حمسن  ،        أمحد حامد   )٢ (  



 

٨٦ 

 

                   ً                                                ومن جانب آخر فإن كالً من سفري روسيا شفريوف واجلنرال شارمتيف يؤكدان بأنه 
             ً      دا خالية متاماً مـن        ن بولن  وأ   ،                          لك شارل إىل موطنه عرب بولندا                           ليس هناك ما يقلق من ذهاب امل

     ً                                                                    مؤكداً ما ذهبا إليه سفري بولندا لدى الدولة العثمانية يف خلو بولندا من اجلنود    .           اجلنود الروس
   . )١ (                       الروس وعدم تواجدهم فيها

        وإمنا هو    ؛                ميع وعدم صحة ذلك                                           ومن جهة أخرى فإن شارل قد نفى ما ذهب إليه اجل
     ً                         مؤكداً كالمـه بـأن اإلمرباطـور       .  ية                                        هو تواجد القوات الروسية يف األراضي البولند     مؤكد 

   ،                                          القالع السويدية احلدودية بني بولندا والسـويد    ى  حد           ستيالء على إ   باال       ً مؤخراً           الروسي قام 
       وهـذا   )٢ (                                سد طريق العودة يف وجه امللك شـارل                              معىن ذلك من اإلمرباطور بطرس إال      وليس

                ن هـذا املوقـف       يل فإ        ، وبالتا                                                     بدوره ينبئ عن نوايا غري حسنة من قبل بطرس جتاه امللك شارل
                                                               اكرب من لدن الدولة العثمانية يف حتري احلقائق والضغط على بطرس إلعطاء    ً اً             يسترعي اهتمام

   .                                                      ضمانات أكثر حول سالمة عودة امللك شارل الثاين عشر إىل موطنه
                  الثالـث إال وقـد       أمحد                              من قبل امللك شارل إىل السلطان                وصلت هذه األنباء     أن    وما 

                      وقد ذهب الصدر األعظـم     .                               يوسف باشا للوقوف على حقيقة األمر                   استدعى الصدر األعظم 
                                                                    ما ذهب إليه كال من سفري روسيا وبولندا واجلنرال شارمتيف يف خلو بولندا من        لك إىل   يف ذ

         وتزويـر     ،      وادعاء   ،                                              ن هذا األمر من قبل امللك شارل ما هو إال حمض افتراء أ و   ،           اجلنود الروس
                          كل الثقة من كـالم الصـدر                          ً ن السلطان مل يكن واثقاً إ         ومع ذلك ف   .             وخمالفة للواقع   ،       للحقائق

                                                               وبالتايل فقد أمر بالتحقيق حول األمر ومعرفة جلي األمور ودقيقها حول    ،               األعظم يوسف باشا
   . )٣ (          هذا املوضوع
   ،                        سف باشا من احلرب ضد روسيا                                    ومن املهم أن نفهم موقف الصدر األعظم يو    أنه      على

             نفسه كـان ال            ويف قرارت    أنه     إال   ،             نية حبرب روسيا   ثما               قيام الدولة الع       يعارض        ن كان مل       فهو وإ
   . )٤ (                                              خذ أمر إعالن احلرب ضد روسيا على حممل الضيق والثقل  وأ   ،      يريدها

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 



 

٨٧ 

 

                                     الثالث عندما مل يثق يف كالم يوسف باشـا      أمحد                                    ومن هنا يتبني لنا وجهة نظر السلطان
                وبالتـايل أمـر      ،  هه                                                             حول تكذيبه ملا ذهب إليه امللك شارل الثاين عشر عن سوء نية بطرس جتا
    .                                                            السلطان يف التحقيق حول صحة وجود قوات روسية يف بولندا من عدمها

                                                               حال فإن موقف الصدر من احلرب العثمانية الروسية أو من عودة امللـك           وعلى أي
         الثالـث      أمحد                                     إذ عاجله قرار العزل من قبل السلطان   ؛                                شارل إىل موطنه مل يعد ذا أمهية تذكر

            ً                           ً                         ان باشا صدراً أعظم للدولة العثمانية متنياً من السلطان بإحالل كافـة          عنه سليم   ل ي        وتعيني بد
                             يبدو أن سليمان باشا اخللـف مل                                    لروس على يد الصدر األعظم اجلديد، و                  األمور العالقة مع ا

                                               فقد وقع سليمان باشا فيما وقع فيه الصدور العظام    ،            ً                   يكن أوفر حظاً من يوسف باشا السلف
            عشـر ملـك                                          الروس كان حمورها عودة امللك شارل الثـاين                          من قبله حول خالفات مجة مع 

                                                             وقد أصبح سليمان باشا على قناعة أن دائرة احلل العثماين الروسـي                      ً  السويد إىل موطنه ساملاً، 
                                                                               تكمن يف عزل شأن امللك شارل الثاين عشر عن احملادثات العثمانية الروسية وذلك بعودته إىل 

   . )١ (                   بالده بأي طريقة كانت
                                           ً                  يدين ملا وصل إليه الصدر األعظم سليمان باشا كالً من إمساعيل باشـا             وكان من املؤ

                                                                     وابن خان القرم حممد كراى اللذين وظفا أنفسهما إلمتام رحلة امللك شـارل إىل     ،         حمافظ بندر
   ،            وفرق االستطالع   ،     واخليل   ،      واجلنود   ،          ً                                     موطنه ساملاً موفرين كل السبل الكفيلة بذلك من املؤن

                                          مللك شارل والذي حتجج بوجود القوات الروسـية     ق ا و           مر مل يكن لري        إال أن األ   .          وما إىل ذلك
   . )٢ (                                ً لن تسمح له بالوصول إىل موطنه ساملاً    اليت           يف بولندا

            إياه بـرفض                                                              ً ويف هذه احلالة فقد كتب إمساعيل باشا مبا كان إىل الصدر األعظم خمرباً
              نقـل الصـدر         حيـث     .                                                       امللك شارل الذهاب إىل موطنه مع عدم وجود موانع متنعه من ذلك

        ة ذلـك           إذ مت دراس   .      الثالث    أمحد                                                    األعظم ما كان من إمساعيل باشا وامللك شارل إىل السلطان
   :                     مجع احلاضرون على ما يلي                       الوضع يف جملس سلطاين وقد أ

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2408. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2409. 



 

٨٨ 

 

   إال              عـد عليهـا                                السويد يف الدولة العثمانية مل ي                                  إن إقامة امللك شارل الثاين عشر ملك -   ١
  .                     باملشقة ومكابدة املتاعب

         ومجيعهـا   ،                   الدولة العثمانيـة      من               شارل الثاين عشر        للملك                 املتكررة والدائمة         الطلبات  -   ٢
  .                      منافع الدولة العثمانية    إىل                                       مطالب حتقق مصلحته ومصلحة بالده دون النظر 

     نـه   أ     ً  خصوصاً و  ،                         قضاها يف الدولة العثمانية    اليت                                 امللك شارل قد جتاوز فترة الضيافة    إن -   ٣
  .   ذمي

       كـان     أنه              السبب يف ذلك و   ؛             وتعاليه عليها      طانية                                 عدم انصياع شارل إىل القرارات السل -   ٤
  . ً اً             ً                 يرى نفسه ملكاً أكثر من كونه الجئ

ً                                                                          وبناًء على ما توصل إليه احلاضرون فيما سبق فقد قرروا بقيادة السلطان إلزام امللـك       
                  وعليه تنفيذه وأيد    ،              يف حق امللك شارل                         ً ن هذا األمر أصبح إلزامياً  وأ   ،                    شارل بالرحيل إىل بلده

   . )١ (                                              ين ذاك صدور فتوى شيخ اإلسالم بصحة ما صدر عن الس          قرار احلاضر
                                                                           وقد مت إخبار إمساعيل باشا حمافظ بندر مبا توصل إليه احلاضرون الختاذ الالزم الذي قام 

  ج                امللك شارل احـت     أن   إال    .                                                      بدوره بإيصال رسالة الس العثماين تلك إىل امللك شارل الثاين
   ،                              وطلب من إمساعيل باشا مهلة جديدة   ،            إلمرباطور بطرس                  وبعدم وضوح نوايا ا   ،            باجلنود الروس

     قامة       ن حق إ أ و   ،            ه مهلة جديدة                               امللك شارل بأنه ليس من حقه إعطاؤ                 إمساعيل باشا افهم     أن   إال 
                                                   وبعد جدال بني االثنني اضطر إمساعيل باشا إىل اعتقال امللك  س .                        امللك شارل ليس من صالحياته

   . )٢ (   بسه                                     شارل لعدم انصياعه لألوامر السلطانية وح
              لشعب التركـي                        فعمله هذا أثار حفيظة ا   ،                           إمساعيل باشا يف حبس امللك شارل         مل يوافق

      علـى                             امللك شارل على أنه ضـيف                              نكشارية الذين كانوا ينظرون إىل                 باإلضافة إىل غضب اإل
                             ، كما أم نظروا إىل شارل على )٣ (                               ن حبسه ذاك ما هو إال إرضاء للروس  وأ   ،                الدولة العثمانية

   .                                     لعثمانيني عدو للروس وبالتايل وجب إكرامه      صديق ل    أنه 

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2409. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2409. 

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2409. 



 

٨٩ 

 

                                       الثالث جتنب فتنة داخلية قد جتتاح الـبالد      أمحد                         الوضع فقد أراد السلطان    ذلك       وأمام 
                                                     فقام بعدد من اإلجراءات للخروج من تلـك األزمـة بأقـل       ،                     من جراء حبس امللك شارل

      كمـا     ً      بدالً منه،        م باشا                                                      ومنها إقالة الصدر األعظم سليمان باشا وتعيني خوجه إبراهي   ،      اخلسائر
   . )١ (                                                      قام السلطان بعزل شيخ اإلسالم وكذلك إمساعيل باشا حمافظ بندر

       الثالث     أمحد                خذ حيث السلطان  وأ                                       ن توىل إبراهيم باشا منصب الصدر األعظم إال  أ    وما 
                           إرغام روسيا بـالقوة علـى           يطمح يف                 كان إبراهيم باشا  و   )٢ (                        على إعالنه احلرب ضد روسيا 

       محاسـة      أن   إال  .                                   ن الداء الروسي ال دواء له إال احلـرب        ورأى أ   ،         العثمانيني             النصياع ملطالب  ا
   .           ً               وعشرين يوماً وهي مدة صدارته       ً واحداً                                             إبراهيم باشا تلك مل تكن أكثر من طفرة مل تدم إال 

    بدأ                 ً  والذي كان مقتنعاً مب   ،                             منصب الصدارة بعد إبراهيم باشا   ا       علي باش )٣ (              إذ توىل الداماد
       الثالث     أمحد                إقناع السلطان        مما خوله    ،                         لديه نفوذ كبري على السلطان     وكان    ؛              السالم مع روسيا

   . )٤ (                                                          ً        باملنفعة الكبرية للدولة العثمانية من جراء السالم مع الروس بدالً من احلرب
                                                                  ويف هذه األثناء فقد وصلت رسالة من اجلنرال شفريوف إىل اإلمرباطور بطرس خيربه 

                                         ذره فيها من خوض معركة جديدة مع العثمانيني                                       فيها بوصل حبل املفاوضات مع العثمانيني وحي
   . )٥ (                     ال ميكن التنبؤ بنتائجها

  د                                     ة العثمانية يبني فيها اعتذاره الشـدي ـ                                      وهنا حترك بطرس فقد أرسل رسالة إىل الدول
                                                      نه مستعد للسالم مع الدولة العثمانية ويبني فيها نوايـاه                                لعدم تنفيذ شروط معاهدة بروث وأ

   . )٦ (           احلسنة جتاهها

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2409. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2409. 

) ٣(   Damad  :   املعجم املوسوعي للمصـطلحات   :          سهيل صابان  .                                       هو الصهر والنسيب الذي تزوج بنت السلطان                          
   .   ١٠٩  ص  ،            املرجع السابق ،                  العثمانية التارخيية

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2410. 

(5) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2410. 

(6) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2410. 



 

٩٠ 

 

                       وبوساطة هولندا وإجنلترا                                             أسهم يف دفع عجلة املفاوضات العثمانية الروسية       كل ذلك 
              وقد متخضت كـل     .                                                    ملنع قيام تلك احلرب العثمانية الروسية إلضرارها بتجارما   ا       حيث سعت

          واليت كانت  . م    ١٧١٣ /  هـ    ١١٢٥                                    ظهور ما عرف يف التاريخ مبعاهدة أدرنة              تلك اجلهود عن
   : )١ (                      شروطها على النحو التايل

                               وترك أحـد مـن جنـود موسـكو                 وعدم إبقاء ،                                   إخراج إمرباطور موسكو جيشه من بولندا    :       دة األوىل   املا •
                           إرسـال أي جنـدي إىل هـذه           وعـدم     ،                      ً                       وعلى الروس التحرك فوراً إلخراج اجليش من بولنـدا  .       بداخلها

                                      وعلى إمرباطور موسكو الدفع بسائر جيوشه ،                               شئون بولندا بأي صورة من الصور             وعدم التدخل يف ،      األراضي
   .                                                         أما ملك السويد الذي سيمر ببولندا فإنه له حق دخوهلا وعبورها   .                  ً            اضي البولندية فوراً ودفعة واحدة      من األر

    امجة    ومه   ،                                                                                  وإذا قام الروس بأي اضطراب ضد بولندا فإن الدولة العلية سوف تتحرك إىل جانب ملك السويد
                        جراء الروسي مبثابة نقـض       ذا اإل                                  ولذلك فإن الدولة العلية سوف تعترب ه ،                         جيش موسكو داخل هذه األراضي

                                                                           وإذا وقعت حرب بني ملك السويد واإلمرباطور الروسي ألي سبب من األسباب وخرج جيش ملك  ،       املعاهدة
    ،                                                 التصدي  مللك السويد وجيشه داخل األراضي البولنديـة    ه                                        السويد من بولندا فإن إمرباطور موسكو ال ميكن

                                                  سي يف بولندا وسوف تساعد الدولة العلية ملك السويد يف                                          وذه الصورة فإنه ينبغي عدم ترك أي جندي رو
   .                                                عبور بولندا إىل بالده ولن يتم السماح للروس بدخوهلا

   ،                  ايء عن طريق موسكو   ه      بإمكان                            ولة العلية أو اإلرسال إليها                             إذا أراد ملك السويد زيارة الد   :             املادة الثانية •
     وسوف     ،                                           يام باستكمال هذه الزيارة ولن يتم اإلضرار به                                                وعند وصوله فإن الدولة العلية ترسل جيشها إليه للق

                             وعلى جيش موسكو عـدم اخلـروج      .                          وحتدد عدد من رجال اجليش لذلك   ،                            تعمل الدولة العلية على محايته
                                                    وتعيني إمرباطور موسكو فرقة من اجليش للحماية حـىت يصـل     )             بغدان واألفالق (        اململكتني    يف          لإلضرار به 
                               وكذلك فإنه عند وصول ملك السويد    ،       ً         نوع سراً أو عالنية    أي         أضرار من      بأي    سيا           وال تقوم رو   ،          ً ويعود ساملاً

   .                                                      أضرار لسائر البالد واملناطق التابعة ملوسكو على هذه احلدود     بأي                          فإن الدولة العلية لن تقوم 
                                                                          سوف تكون قلعة ومملكة القازاق على اجلانب األخر لنهر أوزى حتت سـيادة إمرباطـور      :             املادة الثالثـة •

                                                            وسيتم اإلبقاء على املواقع واحلدود القدمية للقالع األخرى على اجلانب    ،                      و كما كان األمر يف املاضي    موسك
                                   وما عدا ذلك من قالع حتكمها موسكو مثل    .                                ً ستظل حتت حكم اإلمرباطور الروسي أيضاً و   ،              األخر لنهر أوزى

                           يتم التحرك مبا يتنـاىف مـع        ولن  .                                                                جزيرة سيدجه وأطراف القرم ستكون حتت سيادة الدولة العلية العثمانية
                           القازاق يف نقض الصلح وعليها    ة                         وال ميكن ملوسكو التعلل بطائف   ،                                شروط عقد الصلح أو األضرار بأي شخص

   .                                                                                       بذل اجلهود للسيطرة على هجماا وال ميكن للقازاق مهامجة أراضى الدولة العلية وخمالفة بنود الصلح
                  موسكو وقلعة األزاق     بني                                إثارة اإلضرابات بني القالع احلدودية                            لن يتم بناء أي قلعة ميكنها   :             املادة الرابعة •

                                                 ومن املقرر أن تقوم موسكو بتسـليم قلعـة األزاق إىل      .                      على حدود الدولة العلية )٢ (               وبني جركس وكرمان

                                                 
 A.DAVS. NMHD.01  :                            أرشيف رئاسة الوزراء بتصنيف    )١ (
) ٢(   Kirman  :   املوسـوعة   :           مسعود اخلوند .  رس                                                     إقليم قدمي يف إيران يقع جنوب غريب صحراء لوط بني مكران وفا          

        مدينـة        ١٠٠٠         موسـوعة   :                       عبـد احلكـيم العفيفـي    .   ٢٠٧ ص ،                املصـدر السـابق   ، ٤ ج ،                 التارخيية اجلغرافية
  .   ٣٩٥ ص ، م    ٢٠٠٠ /  هـ    ١٤٢١ ،           أوراق شرقية ،    بريوت ،      إسالمية



 

٩١ 

 

                                                                              ولقد مت اشتراط قيام يوسف باشا ببناء مثل هذه القالع واحلصون يف املنطقة بـني كرمـان      ،           دولة العليةـ   ال
                                                   ومل يتم تنفيذ هذا الشرط يف حني ينبغي القيام بتطبيقـه    .                             مهمات أثناء هدم وتسليم األزاق            وجركس لوضع

                                                                                              على الفور حيث أن قلعة األزاق ال تزال يف يد موسكو وقام اإلمرباطور ببناء قلعة عند الشاطئ اآلخر لنـهر  
                      بني قلعة األزاق والقلعة                                                                         تن وسوف يتم تسليم قلعة األزاق للدولة العلية ولن يكون هناك فاصل سوى ر تن 

   .                                    ومن حق الدولة العلية بناء قلعة مكاا  .        مت هدمها     اليت
                          وعلى موسكو أن تقوم بتسليم    ،                                              سوف يشمل الصلح قلعة األزاق وأماكن كثرية تابعة هلا   :            املادة اخلامسـة •

              وإعادة املدافع    ،   افع                        وعدم االستيالء على هذه املد   ،                                               مدفع لديها بالقلعة املشار إليها إىل الدولة العلية    ٦٠    عدد 
                                                             ً                 وينبغي إخطار إمرباطور موسكو بتسليمها إىل الدولة العثمانية  فوراً وبال تردد على أن    ،    ً                 فوراً إىل الدولة العلية

                     وىف املقابل فإن الدولة  ،                       وإذا تضررت فليكن قيمتها  ،                                                تكون هي املدافع العثمانية األصلية كما كانت يف األصل
   .                    متيور إىل اجلانب الروسي                             العلية سوف تقوم بتسليم مدافع 

                                                           قلعة جديدة عند صمار وكماجنة وحدود بغدان وفيما بعد فإن مسألة     أي            سوف يتم هدم    :             املادة السادسـة •
          قلعـة إال      أي                                                                                 بناء القالع ستكون بشروط ولقد اتفق اجلانبني على ذلك فيما بينهم وأكدوا على عدم بنـاء  

   .                 بإخبار اجلانب اآلخر
                              املواجهة لنهر أوزى وصمار حيـث         األار                           رسيم احلدود مع الروس من خالل          سوف يتم ت   :             املادة السابعة •

   ،                      حصن أو قلعة من طرفهـا     أي                                                                     أن جانب صمار سيكون حتت السيادة العثمانية ولن تقوم الدولة العلية ببناء 
   .                          يدخل حـدودها مـن النـهر         الذي               قلعة على اجلانب     أي                                        وكذلك فإن احلكومة الروسية لن تقوم بتشييد 

                                                                                     لصلح بني موسكو والدولة العلية فإن قلعة األزاق وما حوهلا عند النهر املشار إليه ستكون حتـت         ومبوجب ا
         أن هـذه      أي   .                                كما كانت من قبل إىل الدولة العلية        األراضي                                           سيادة الدولة العلية وعلى موسكو أن تعيد هذه 

     ً                ووصوالً إىل ر تن سـوف                                                                      املناطق قبل استيالء موسكو عليها وعلى قلعة األزاق من بداية ر أرل وصمار 
                            قلعة أو حصن ذه املنطقة فإا     أي          وإذا وجدت    ،                          وسوف تعود إىل حالتها القدمية   ،                       تكون حبوزة الدولة العلية

   .                                          وكذلك فإن األمر على هذا النحو من جوانب مويش   ،                           ستكون حتت  السيادة العثمانية
   ،                    القرم واألزاق وغريهـا    يف                  لة العلية املتمثلة                                    ال ميكن ملوسكو جتاوز احلدود اإلسالمية للدو   :             املادة الثامنة •

                                                                                           وكذلك ال ميكن للقازاق التابعني للروس القيام بذلك وال ميكنهم االعتداء على رعايا هذه البالد اإلسالمية 
                  إحداث إضرابات ذه    يف          أو التسبب    ،   نوع    أي         أضرار من      بأي                    ولن يسمح هلم بالقيام    ،             صورة من الصور     بأي

                                    وإال فإن ذلك سوف يتم اعتبـاره نقـض      ،                                   منع هذه التجاوزات بصورة حمكمه ومنيعة         وسوف يتم     ،       املناطق
                                                            ً                              وىف املقابل فإن الدولة العلية سوف تقوم بالسيطرة والتنبيه مشدداً على خانات القـرم والسـلطان      .     للصلح

      ىل هذه                   وعدم وصول جيوشهم إ   ،                               واحلدود الروسية أو الرعايا الروس        األراضي                            والقالغاى وذويهم بعدم مهامجة 
                                                            صورة من الصور وإقرار أمور العدل واالستقرار ذه املنطقة من خالل      بأي                   وعدم االعتداء عليهم    ،      املمالك

                                            عتداء أو خمالفة بنود الصلح فإنه يتم حماسـبته   ال ا              جند لإلضرار أو     أي          وعند ورود    .                        السيطرة التامة العثمانية



 

٩٢ 

 

   يف                                        وكذلك فإن الدولة العلية سوف تقوم بالفصل    ،                                                ً على الفور وحتقيق العدالة وإرجاع احلق إىل صاحبه فوراً
      ً            ً                                              إحقاقاً للحق وإبطاالً للباطل وسوف يتم مراعاة شروط الصلح على حـدود    .                     نزاع ينشب هلذه األسباب    أي

                       سوف يتعاملون معه بصورة          والروسي         العثماين                              تصرف خيالف هذا الصلح فإن اجلانب     أي         وإذا ظهر    ،      اجلانبني
   .              صورة من الصورة     بأي        أو تأخري    ،       أو تقصري   ،             حامسة دون إمهال

                                                                                 على طائفة القاملوق عدم معاداة ومهامجة النوجاى واجلراكسة التابعني خلانية القرم التابعة    :             املـادة التاسـعة •
                  وىف املقابـل فـإن      .                                            ضرر من ناحيتهم فإن موسكو سوف تتحمل هذا الضرر    أي         وإذا حدث    ،             للدولة العلية

               وعلى الطرفني أن    ،             صورة من الصور     بأي                          م مبهامجة أراضى وحدود موسكو                                  الدولة العلية لن تسمع لتاتار القر
   .                                    يقوموا بصيانة هذا األمر والتأكيد عليه

                                                                             لن يكون للدولة العلية مفاوض عنها فيما يتعلق بشئون القرم لدى موسكو وسوف يـتم     :             املادة العاشرة •
   .                                             حبث املسائل املتعلقة ذا األمر من خالل رضاء الطرفني

                             خلمسة وعشرين سنة تاليه وخـالل                                  مدة هذا الصلح من تاريخ انعقاده            لقد مت حتديد   :        ادية عشر        املادة احل •
                   وكذلك فإنه سوف يتم    ،                                                                     هذه املدة فإن الطرفني سوف يقوما مبراعاة شروط الصلح وعدم خمالفة هذه البنود

     وسوف    ،        ده كاملة                                                وسوف يؤكد اجلانبان على هذا العقد من خالل تنفيذ بنو   .          حالة الطلب   يف             مد هذا الصلح 
                                    وىف املقابل فإن موسكو سوف يكون هلا سفري    ،                                                       تقوم الدولة العلية بإرسال سفري هلا ليؤكد ويراعى عقد الصلح

            مجادى اآلخـر     ٣   يف                                                                          يراعى عقد الصلح وتنفيذه بسرعة ومتابعة كافة إجراءاته وسوف يصل هؤالء السفراء 
                                         وسوف تأتى رهائن روسية إىل الدولة العليـة                        يوم من التاريخ املذكور     ٩٠                   هـ وسوف يقيموا ملدة     ١١٢٥

                                   وسوف يدعم السفراء مواد هذا الصـلح     ،            ً                                  شهر ا حتقيقاً لتنفيذ بنود هذه املعاهدة اهلمايونية    ١٣          وتقوم ملدة 
                                                                               وسوف يراعى الطرفان مواد هذا الصلح وشروطه ملا ينفع الدولتني عرب حمادثـات السـفراء      ،            النافع املفيد

         والصـالة     .                                                              لسفراء لتجديد وختم بنود املعاهدة مرة أخرى عند ايتها فيما بعـد                     وسوف يتم حتويل هؤالء ا
                                                                                     والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وفخر املرسلني حممد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم صاحب املعجزات 

          مواثيقـه         عهوده و   يف                              قام بعمل العهود واملواثيق وصدق       الذي                                       الكثرية والربكات الوفرية ذو الرفعة والسمو 
                    فوض وكـالء الدولـة            العثماين                   واليوم فإن السلطان     ،                                           وجعل الناس تعترب بعهوده ومل خيلف وعد وال ميثاق

                                                                                                     إلبرام هذا الصلح وسائر القادة التاتار والقرم واجليوش واخلانات وسائر العباد التابعني للدولة العلية مراعاة 
  .                         واألمر والفرمان لصاحب األمر    ،         هذا األمر

                         إىل أحد أسس اخللل الذي أدى               املادة األوىل       متحورت                   د معاهدة أدرنة فقد         وحول موا
                                        ً                                 ً           إىل تدهور العالقات العثمانية الروسية مفضياً ا إىل احلرب إذا استمر الوضع قائماً على حاله، 

                                                                    العثمانية أن بقاء اجليشي الروسي يف بولندا أو سيطرته على تلك الناحيـة                  حيث عدت الدولة
                                                                     لكربى بني البلدين واملؤدية إىل احلرب بني الـدولتني العثمانيـة والروسـية،                أحد اخلالفات ا

                                     فعلى قيصر روسيا إخراج تلـك القـوات      ،                           ومن باب حفظ السالم بني اجلانبني   ،            وبالتايل فإنه
                                                                                 الروسية من هناك مبا يتبع ذلك إخراج الروس من عدم تكرار إرسال اجلنود الروس إىل بولندا 



 

٩٣ 

 

                     أكـدت املـادة علـى     ف                       أما فيما خيص ملك السويد   .           ً شؤوا قطعاً                       مرة أخرى أو التدخل يف
                                                  ً                              السماح مللك السويد باملرور من األراضي البولندية متجهاً إىل مملكته مع عدم التعرض له من 

                                                                        وإال فأن الدولة العثمانية جمربة بالتحرك إىل جانب ملك السويد والـدفاع عنـه      ،         قبل الروس
                                                       الروس يف نظر العثمانيني نقض للمعاهدة املربمة بينهما، ومـن                               باعتبار أن هذا اإلجراء من قبل 

                                                                                   املالحظ أن العثمانيني يف هذه املادة قد شددوا على قضية بولندا وقطع السبيل أمـام روسـيا   
   .                                                الختاذ الذرائع ومنها ملك السويد للسيطرة على بولندا

                  كربيائها ليس فقـط                                           فإا متثل مادة ضغط على روسيا واالستيفاء من                املادة الثانية    أما 
                                                           وإمنا بالدفاع عنه ومحايته وعدم إثارة القالقل يف طريقه لزيـارة     ،                      بعدم التعرض مللك السويد

              وبالتايل وجـب     ،                                                                  ً      الدولة العثمانية باعتبار ملك السويد يف زيارته للدولة العثمانية ضيفاً عليها
                       السويد يف طريق ذهابه إىل          محاية ملك    ،       ً                        ً       احتراماً للدولة العثمانية وحتاشياً لغضبها   ،         على موسكو

   .                لدولة العثمانية  ا
                                                                           وقد تقرر يف املادة الثالثة ترسيم احلدود بني العثمانيني والروس كما كانت يف املاضي، 

                                            مع أخذ الدولة العثمانية لبعض القالع اليت يسطر   ،                                     وعدم االعتداء مبا كان من التوسع الروسي
    .             عليها الروس 

                                               وتفوق مليزان القوى لصاحل العثمانيني، كما أكـدت                             وهذا انتصار يف اجلانب العثماين
                                                                                 املادة على االلتزام ببنود املعاهدة وعدم اإلخالل ا، وأن على موسكو احملافظة على بنودهـا  

                                                   وكأن الدولة العثمانية تـوجس الريبـة مـن أمانـة       ،                              وعدم التعلل بنقضها ألي سبب كان
                                   إىل أن موسكو مسؤولة عن استتباب األمن                   باملعاهد، باإلضافة                         وأخالقيات موسكو يف االلتزام 

    .                                                                              وذلك بالسيطرة على هجمات القازاق التابعني هلا ضد رعاية وممتلكات الدولة العثمانية 
                                  القالع احلدودية مع الدولة العثمانية      بناء     عن            كف يد الروس     إىل               املادة الرابعة      وتذهب 

                وهـذا انتقـاص     ،                  لدولة العثمانيـة                                                    اليت تبعث على إثارة الريبة والشك يف نوايا موسكو جتاه ا
                                         كما أن هذا األمر ال يذكر يف اجلانب العثمـاين    .                                         لكربياء روسيا وتفوق مليزان القوى العثمانية

                يف املنـاطق بـني       قالع                           تقرر للجانب العثماين بناء    إنه                                    وإمنا تفرد به اجلانب الروسي فقط، بل



 

٩٤ 

 

      ومـن    .                     د لعلو كعب العثمانيني                                                   كرمان وجركس اليت منعت من البناء فيها روسيا، وهذا تأك
    مها  ل                             دوها دون غريها يف هذه املادة لتس ر                                             املالحظ أمهية قلعة األزاق يف نظر العثمانيني، حيث أف

                  على شاط ر قن دون       قلعة                                               كما أكدت املادة الرابعة على حق العثمانيني يف بناء   ،         من الروس
ـ                                              وباإلمجال فإن املادة الرابعة تدل داللة قطعية على   .      الروس                           وق ميـزان القـوى لصـاحل        تف

     .                                                     ، وموافقة اجلانب الروسي على ما متليه السلطنة العثمانية          العثمانيني
             قلعـة االزاق       برد         ب الروسي ـ     اجلان     على  د  ي ك       مل التأـ       فهي تش              املادة اخلامسة     وحول 

                                                                 ً       وتكرار مثل هذا األمر وذكر قلعة األزاق يف بداية املادة اخلامسة تكراراً ملـا مت    ،         العثمانيني   إىل 
                     ومن جهة أخـرى عـدم      ،            بة للعثمانينيـ                          على أمهية قلعة األزاق بالنس                    املادة الرابعة ليدل    يف 

                                                    منت املادة رد الروس للمدافع العثمانيـة الـيت كانـت    ـ       كما تض  ،                    ثقتهم باجلانب الروسي
    وإال    ،                                                    د برد املدافع العثمانية ذاا قبل استيالء الروس عليهـا ـ                           موجودة يف قلعة األزاق والتقي

             ن شرط رد تلك                                اء يف الدبلوماسية العثمانية إذ إ               وهنا نلتمس الذك  .                    لى روسيا دفع قيمتها     فإن ع
                                              بل كما كانت يف األصل وهذا من املسـتحيل، ولعلـم     ،                               املدافع العثمانية ليس الرد فحسب

     مـر            ولتصعيب األ  "                        وإذا تضررت فليكن قيمتها  "                              ً          العثمانني بذلك فقد أوردوا تبعاً لذلك مجلة 
                                                   ن حتديد عدد املدافع على أن يكون مـا يسـلمه الـروس                   اشترط العثمانيو              على الروس فقد 

           وهذا حيسـب    .                    ً                                                  للعثمانيني ستني مدفعاً وبالتايل فلم يعد أمام الروس إال دفع قيمة تلك املدافع
                                         ً               ومما يدلل على تلك الدبلوماسية املتقدمة أيضاً هـو ذكـر رد     .                            لصاحل الدبلوماسية العثمانية 

                                                               وسية اليت مت االستيالء عليها مع عدم االلتزام اجلانب العثماين بأن تكون                      العثمانيني للمدافع الر
                                               أو التعويض عما أصاا من الضرر والتلف كما حصل يف   ،             أوردها كاملة  ،                تلك املدافع صاحلة

   .             اجلانب العثماين
                                               يف ظاهرها هدم القالع من كال اجلانبني، ولكـن األمـر                  املادة السادسة          وقد تضمنت 

                  يف طياا على القالع                                                 وقفنا على طيات نص املادة السادسة لوجدنا أا تركز                ليس كذلك، فلو
                                                                       دون غريها، ومبا أن الدولة العثمانية ذات عمر تليد فقد كان هلا الكـثري مـن               اجلديدة فقط

                     ر التوسع ولذلك فقـد                                                            القالع القدمية على تلك احلدود، بينما كانت روسيا وما تزال يف طو



 

٩٥ 

 

                         وهذا بالضبط ما ذهبت إليه   ،                                  القالع اجلديدة يف تلك املناطق احلدودية      بناء               اضطرت روسيا إىل 
                    سب لصاحل الدبلوماسية                              اجلديدة، وبالتايل فإن مثل هذا حي                                املادة من هدم تلك القالع الروسية

                           ً                                            كما أكدت املادة السادسة أيضاً على عدم بناء قالع جديدة يف املناطق احلدودية إال    ،         العثمانية
                   ً     بناء قالع جديـدة نظـراً                                   ون الدولة العثمانية غري حمتاجة إىل       وقد تك  ،   خر               بإخبار الطرف اآل

   .                                             وبالتايل فإن باطن هذا الشرط األخري موجه إىل روسيا  ،                    لقالعها يف تلك املناطق
                                                مادة حدودية حيث تقرر يف طياا تأكيد احلـدود بـني       فهي                املادة السابعة      وخبصوص 

                                           عليه قبل التوسع الروسي لصاحل اجلانب العثماين،                                      اجلانبني مع عودة تلك احلدود إىل ما كانت
                                                                            مبا يف ذلك قلعة األزاق ومجيع ما خيصها من األراضي واملمتلكات، بل وزيادة على ذلك فإن 
                                                                                ما مت بناؤه من قبل الروس من قالع سوف يؤول إىل أمالك الدولة العثمانية مع تعهد اجلانبني 

     .              يف تلك املناطق                                      العثماين والروسي بعدم بناء قالع أو حصون 
                                                                       ومن الطبيعي أن يكون عدم بناء القالع واحلصون يف صاحل اجلانب العثمـاين، فـإن   

   ،                                                                                  الدولة العثمانية مبا مت يف هذه املادة من استرداد حصوا وقالعها وما تبع ذلك من أراضـيها 
        ولـو يف                                                                          باإلضافة إىل استحواذها على ما بناه الروس مل تعد يف حاجة إىل بناء قالع جديـدة  

                                                                                  الوقت الراهن، بنيما فقد الروس قالعهم وحصوم اليت بنوها وأنفقوا عليها الكثري، باإلضافة 
       وإخفاق                                             ومعىن ذلك عودة االنكماش الروسي إىل ما كان عليه   .                        إىل فقد الكثري من األراضي 

  ،   اح                                                                           اخلطط التوسعية اليت سعى بطرس إىل حتقيقها من قبل، لتذهب اجلهود الروسية أدراج الري
    .                                    وتكون هذه املادة يف صاحل اجلانب العثماين

                                        التزام اجلانبني على عدم التعدي على حـدود      ان    تؤكد    ما  فه          والتاسعة              املادة الثامنة     أما 
ـ    ،          الطرف اآلخر     دود                                    ً                        مع ضبط ما كان من أمم يف جانب أي طرفاً منهما من التعدي على ح
                              ثة يف حفظ األمـن واسـتتبابه يف                          ن على مواصلة اجلهود احلثي               وقد تعهد اجلانبا .          الطرف اآلخر

         ولكن عند    ،                وهذا ما مت باإلمجال .                                                   منطقة احلدود واختاذ اإلجراءات الكفيلة مبداومة ذلك السالم
      تـا                                               فسوف نالحظ علو كعب الدولة العثمانية، حيـث كل   تني                        الوقوف على نصوص تلك املاد

ـ           يف اجلانب ا   م ز                          املادتني تبدأ بصيغة األمر واحل               ذلك يف اجلانـب                           لروسي بينما هي ليسـت ك



 

٩٦ 

 

    كما   .                                                           ٍ           وهذا دليل على انتقاء الكلمات واختيار الصيغ املناسبة ملقام كلٍ من الدولتني  .        العثماين
                                                                                  أسهبت املادتان يف التأكيد على البدء باألمم اليت تسيطر عليها روسيا وتصويرها على أا هي 

                      يا الدولة العثمانيـة     رعا                                                               من ينقض العهود ويعتدي على رعايا وممتلكات الدولة العثمانية، وأن
       كما أن   .                                     وهذا حتميل كامل لألخطاء يف اجلانب الروسي  .                         فعون عن أنفسهم ذلك الظلم      إمنا يد

                                                                                روسيا سوف تكون مسئولة عن حتمل ما ينتج من هجوم األمم التابعة هلا على رعايا الدولـة  
                 ثماين وهذا دليـل                                                                     العثمانية أو اإلضرار مبمتلكات العثمانيني، بينما مل يذكر ذلك يف اجلانب الع

    .                                            على عبقرية الدبلوماسية العثمانية وعلو كعبها
                                                               فإن الدولة العثمانية تؤكد على تبعية القرم حلضرا السلطانية وعدم                املادة العاشرة   ويف 

   .                                                      استقالليتها بوضع مندوب هلا قد ميثل القرم أمام حكومة روسيا
  )   ٢٥ (                            ضمنته من عمر املعاهدة البالغ                تلك املعاهدة مبا           ً ة منهيتةً                املادة احلادية عشر     وتأيت 

                             سوف يسعيان مبا يكفل لبنـود              إىل أن الطرفني      ً مشريةً   ،                                    سنة قابلة للزيادة إذا تقرر من اجلانبني
                                                     ومن نفس املادة فقد اشترطت الدولة العليـة رهـائن روس    .                              تلك املعاهدة بالتنفيذ من قبلهما

   .                                       كضمان للوفاء من قبل روسيا ببنود املعاهدة
                            والثانية قد ركزت على سـالمة        األوىل                                  وعند قراءة مواد املعاهدة فإن املادة         وباإلمجال 

    وأن    ،              املساس مبمتلكاا    أو            شؤون بولندا   يف                                والتأكيد على روسيا بعدم التدخل    ،      بولندا       أراضي
                       ة إىل ضـرورة االهتمـام                كما ذهبت املاد ،         البولندية        األراضي               كافة جنودها من        إخراج      عليها 

   .                    ً السويد إىل موطنه ساملاً                   واحلرص على عودة ملك 
ً                                                      وابتداًء من املادة الثالثة وحىت املادة التاسعة فهي مواد حدوديـة                   إذ مت مـن خالهلـا    ،      

                     أو انتقال بعضـها إىل   ،             ول بناء القالع                            وكيفية التنسيق فيما بينهما ح ،                  توضيح حدود الدولتني
   .                 أو هدم البعض منها ،         لطرف اآلخر ا

         وس لقلعة                              د اجلانب العثماين على تسليم الر                                  ومن املالحظ من خالل مواد املعاهدة تأكي
     ن دل   وإ .                  واخلامسة والسـابعة  ،        والرابعة ،  ثة                       مرات من خالل املادة الثال                       االزاق والذي تكرر أربع

                                                                     فإمنا يدل على عدم ثقة العثمانيني بأمانة قيصر روسيا بطرس حول تنفيذ بنود          على شيء     ذاك



 

٩٧ 

 

                         ن تعطيلها من قبل الـروس   إ    حيث  ،    بروث                        كما حصل من قبل يف معاهدة  ،                   املعاهدة وااللتزام ا
   .                              قد أفضى إىل معاهدة أدرنة احلالية

                                      علو كعب الدولة العلية وذلك مـن خـالل            ً                       هر أيضاً، ومن خالل مواد املعاهدة،   ويظ
                          فاملادة األوىل من املعاهدة هي   .                      والتاسعة واحلادية عشرة ،       واخلامسة ،        والثالثة ،        والثانية ،          املادة األوىل

                                          أن عدم تنفيذها يفضي بالتايل إىل نقـض تلـك    و ،                  لى الروس القيام ا ع    اليت                مجلة من األوامر
                                      وال يكون ذلك إال خطـاب ديـد يتبنـاه     .                                         املعاهدة من قبل اجلانب العثماين ومهامجة روسيا

                                                      ويف املادة الثالثة تلتزم روسيا بإعطاء الدولـة العليـة    . ة  قو        دين منه أ                       اجلانب القوي جتاه من هو
       ومعـىن   .         قل القليل أ  يف    ة                  دون مقابل أو مقايض ،        واحد فقط     طرف                 الع وهو التزام من        بعض الق

   .                                                             هذا فقدان روسيا لبعض األماكن اليت كانت متلكها لصاحل الدولة العلية
          مل تسـتطع      إذ                                                           ومن حيث املادة اخلامسة فهي تفرض غرامات مالية فقط على روسـيا  

  مل      إذا                     ية يف اجلانب العثمـاين                                   دومنا أي ذكر ملثل تلك الغرامات املال ،                           القيام برد املدافع العثمانية
         للدولـة     ة                         كما كفلت املادة احلادية عشر .                          رد املدافع الروسية إىل الروس    على           العثمانيني      يقدر 

   .                                                        العلية االحتفاظ برهائن روس لضمان تنفيذ روسيا ملواد املعاهدة
                        نيني يؤكدون، ومن خالل هذا           فإن العثما ،                                         وإذا ما رجعنا إىل املادة العاشرة من املعاهدة

     ً                       مسـتقالً عـن جسـد الدولـة        ا        ً وليس جزًء   ،                               لى أن القرم حظرية إسالمية عثمانية ع   ،     البند
   .                                              حىت يوضع له مندوب خاص بشؤونه لدى احلكومة الروسية ،         العثمانية

                                                                        وبامل فإن معاهدة أدرنة ما هي إال الوجه اآلخر ملعاهدة بروث مع تغري يف صـيغة  
   .                    البلدين وكذا احلدود                                 وعمق أكثر حول املوضوعات العالقة بني ،        العبارات

 



 

٩٨ 

 

 :م١٧٢٤/هـ١١٣٦معاهدة صلح عام : املبحث الثالث 
                          م إىل دخول طرف ثالث سـاحة      ١٧٢٤ /  هـ    ١١٣٦                          تعود أحداث معاهدة صلح عام 

    اليت                             وهي الدولة الصفوية يف إيران   ،                          من الدولة العثمانية وروسيا        جنب كل               األحداث جنب إىل
   .         ً      ً              كانت طرفاً ثالثاً يف خضم األحداث 

ـ  ـ             كن تلك املعاه    ومل ت ـ ـ                           دة فريدة يف تـاريخ الدول ـ    ،    فويةـ        ة الص   خ ـ            أو يف تاري
ـ    ،    فوينيـ                                    املواجهات العسكرية بني العثمانيني والص ـ ـ                     ففي أوائل تكوين ال      فوية ـ           دولة الص

                  فوية هزمية نكراء يف ـ            بالدولة الص )١ (                                                أحلقت الدولة العثمانية وعلى عهد السلطان سليم األول
                           الشـاه إمساعيـل الصـفوي          زمـن   م     ١٥١٤ /  هـ   ٩٢٠        الديران            ً  عرفت تارخيياً جب    اليت         املوقعة

         وعلى اثر       فوية، ـ                          ن املؤسس احلقيقي للدولة الص                 والذي يعده املؤرخو   )٢ (   ) م    ١٥٢٤-    ١٤٩٩ (
   )٦ (       ومـرعش    )٥ (           وديار بكـر  )٤ (        وكردستان )٣ (       من تربيز          ٍّ أصبحت كلٍّ                      تلك اهلزمية الصفوية فقد 

                                                 
         وخليفـة   ،                              ، سـلطان الدولـة العثمانيـة    ) م    ١٥٢٠-    ١٤٦٧ (                                          سليم األول بن بايزيد الثاين بن حممد الفـاتح     )١ (

 Selim the (                                                            تلقب بأمري املؤمنني من خلفاء بين عثمان،  يعرف لدى الغرب والبعض ب         وأول من ،      املسلمني

Grim (  أي سليم العابس ويلقب كذلك ب                           ) أي الشجاع عند األتراك،  حكم لثمانية سنوات بدءا من   )     ياوز                                                 
-   ١٨٦ ص ،                املرجـع السـابق    ،                                    تاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة    :           حممد فريك بك .           م وحىت وفاته    ١٥١٢    عام 
   .    ١٠٠١-    ١٠٠٠  ص  ،            املصدر السابق ، ١ ج ،                    وسوعة العربية امليسرة  امل .   ١٨٧

     الذي  ،                                                                                     إمساعيل بن حيدر بن جنيد الصفوي،  مؤسس األسرة الصفوية يف إيران،  من أحفاد الشيخ صفي الدين   )٢ (
                                                                                           استقر بأردبيل من أعمال أذربيجان، استطاع مع أتباعه وأنصاره خوض معارك عدة ضد حكام بعض املناطق 

                                                                      وتوج جهوده باالستيالء على تربيز عاصمة دولة آق قويونلو ودخلها دخول الفاحتني   .            لتغلب عليهم          يف إيران وا
                                                                                                  وأعلنها عاصمة للدولة الصفوية وأعلن نفسه شاها على الدولة ولقبه أتباعه بأيب املظفر شاه إمساعيل اهلـادي  

     ُ                    كما فُرض املـذهب الشـيعي    ،   ية                                      ويف عهده أعلنت تربيز عاصمة للدولة الصفو  .                          الوايل وأصدروا بامسه العملة
   .   ١٦٠ ص ، ١ ج ،            املصدر السابق  :                       املوسوعة العربية امليسرة  .      ً     ً      مذهباً رمسياً للبالد

) ٣(   Tabriz   :  حمافظة أذربيجـان               ،  وهي عاصمة     سهند           ،  مشال جبل      إيران              تقع يف مشال غرب    ،              إحدى مدن إيران                 
   .   ٤٨٩ ص ، ١ ج ،                                     املوسوعة العربية امليسرة ، املصدر السابق  .        الشرقية

) ٤(   Kurdistan :  ١٤٥٠ ص ، ٢ ج ،            املصدر السابق .                 يتركز فيها األكراد ،                 تقع مشال غرب إيران ،              إحدى مدن إيران      
) ٥(   Diyar Bakr  :٨٢٧ ص ، ١ ج ،  بق          املصدر السا  .                   تقع جنوب شرق تركيا ،              إحدى مدن تركيا   .   
) ٦(   Mrash :   .  ٢ ج ،                املصـدر السـابق    .                 بآسـيا الصـغرى   ،                      تقع جنوب شـرق تركيـا   ،              إحدى مدن تركيا ،     

   .    ١٦٨٦-    ١٦٧٦ ص



 

٩٩ 

 

   . )١ (                     بلستني حتت احلكم العثماين  وإ
                 ً عندما كان حاكماً                               ومنذ وقت مبكر إىل اخلطر الرافضي      األول                      وقد تنبه السلطان سليم 

                وانتشاره فعـزم     ي   افض                              ثمانية حيث رأى تغلغل املذهب الر                      وقبل توليه السلطنة الع )٢ (        لطرابزون
   ،            قدر اإلمكـان    ي   افض                       على احلد من ذلك اخلطر الر   ،     سلطان                 بعد توليه منصب ال   ،          أول ما عزم

                                 إن املبتدعني من الصوفية والشيعة قد   :"         وكان فيها          وصلت إليه     اليت         ً                وخصوصاً بعد تلك الرسالة
                      ومل يتورعوا عـن قتـل      ، ا    وب                           ً وباتوا ميعنون يف القرى سلباً   ،          وزاد عددهم   ،            استفحل خطرهم

                              فأدرك السلطان سليم أن األمر جد   .  )٣ ( "                       وأتوا على األخضر واليابس   ،          وسيب النساء   ،      الرجال
   .                             خطري وكان احلل يف معركة جالديران

                                                               ة الصفويني أمام العثمانيني يف معركة جالـديران إىل حتـالف الدولـة                وقد هيئت هزمي
          البـوكريك         ستيالء                   وكان هذا األمر بعد ا   ،                            ً                الصفوية مع العامل الغريب متمثالً ذلك يف الربتغاليني

                                                                      حيث وصل إليه سفري الشاه إمساعيل يعرض عليه إقامة حتالف بني اجلانبني الصـفوي   )٤ (   رمز هل
                                 أن يكون الشعبان الربتغايل والفارسي  "                        معاهدة كان من ضمن بنودها   ك  ذل        ونتج عن    ،        والربتغايل

                                                           وهذا يف حد ذاته يظهر مدى ما وصلت إليه الدولة الصـفوية مـن    . )٥ ( "     ً             احتاداً ضد العثمانيني
                            لألعداء يف حماربة دولة إسالمية،                                                   تقدمي مصاحلها الشخصية على منافع األمة مجعاء يف مد يدها 

   !                      ال وهي الدولة العثمانية أ

                                                 
      مكـة   ،                                                                جهود العثمانيني إلنقاذ األندلس واسـترداده يف مطلـع العصـر احلـديث     :                   نبيل عبد احلي رضوان    )١ (

   .   ٤٣٦ ص ، م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٨ ،                   مكتبة الطالب اجلامعي ،      املكرمة
) ٢(   Trabzon :  البحـر               علـى سـاحل          تركيا              تقع يف مشال شرق  ،             حمافظة طرابزون      عاصمة    ،              إحدى مدن تركيا        

   .    ١١٥٦ ص ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .     األسود
    دار  ،         القـاهرة  ،                                                            احلروب العثمانية الفارسية وأثرها يف احنسار املد اإلسالمي عن أوروبا :     هريدى              حممد عبداللطيف    )٣ (

   .  ٤٨ ص ، م    ١٩٨٧ /  هـ    ١٤٠٨ ،      الصحوة
) ٤(   Hormuz :  املوسـوعة   .                                                                    جزيرة مقابلة لشاطئ إيران اجلنويب يف مضيق هرمز بني اخلليج العريب وخليج عمان          

   .    ١٨٩٥  ص  ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،              العربية امليسرة
        املرجـع   ،                                                                جهود العثمانيني إلنقاذ األندلس واسـترداده يف مطلـع العصـر احلـديث     :             عبداحلي رضوان       نبيل   )٥ (

   .   ٤٣٧ ص ،      السابق
   .  ٩٧ ص ،    ١٩٧٦ ،                دار الرائد العريب ، ١ ج ،                     تاريخ الصفويني وحضارم :        امحد اخلوىل ،        بديع مجعة :    انظر



 

١٠٠ 

 

                                            ً                         ن األلفة والتالحم الصفوي الربتغايل بدا أكثر عمقاً من خالل ما سوف نتبينه من     بل إ
                        قدر لك احترامك للمسيحيني  أ   إين   :"        جاء فيها    اليت         إمساعيل                                رسالة ألفونسو البوكريك إىل الشاه

                                     واألسلحة الستخدامها ضد  قالع  التـرك يف     ،     واجلند   ،               عرض عليك األسطول  وأ   ،      يف بالدك
                                                                ردت أن تنقض على بالد العرب أو اجم مكة فستجدين جبانبك يف البحر األمحر       وإذا أ   .    اهلند

                         وسيجدين الشاه جبانبه علـى   .         أو البصرة  ،          أو القطيف   ،            أو يف البحرين   ،        أو يف عدن   ،        أمام جدة
                                ومل يكن ذلك العرض مـن البـوكريك    . )١ (   "                                          امتداد الساحل الفارسي وسأنفذ له كل ما يريد

                  بني اجلانبني العثماين                           ل إليه من اخلالفات الواسعة        إال مبا وص   ،    انيني                       مبساعدة الصفويني ضد العثم
                            املدخل إىل ذلك لن يكـون إال يف      أن   ،                     يف مساوماته مع الصفويني ،   له    ت   أكد    اليت    ،       والصفوي

                                لن يتنازلوا عن أي عرض أيا كان يف            ن الصفويني أ و   ،              األول العثمانيني                 مساعدم ضد عدوهم 
   .                انت ضد العثمانيني                          مقابل مساعدم ومن أي جهة ك

                                                                     وهكذا فقد ظل الشاه إمساعيل يبحث عن حليف له يقوي من عضده ضـد الدولـة   
   . )٢ (                                                         وكان هذا الشرط يف مقدمة أي تسوية ميكن الوصول إليها مع الشاه   ،         العثمانية

                         فلقد بعث برسالة إىل بعـض     ،                                             ن الربتغاليني مل يكونوا بالقدر الكايف يف نظر الشاه إ   بل 
              ً                              التعاون عسكرياً باإلضافة إىل تقـدمي التسـهيالت        ً                 وضاً معهم حول إمكانية          وروبا متفا      ملوك أ

                                كما بعث الشاه إمساعيـل يف شـوال     .  )٣ (                                        للجيوش األوروبية يف حالة عزمها على غزو مصر
   . )٤ (                                                            هـ برسالة إىل البنادقة يعرض عليهم التحالف ضد الدولة العثمانية   ٩٠٦

        ، فقـد                                  سته العدائية حنو الدولة العثمانية             من نوعه يف سيا                           ً ومل يكن الشاه إمساعيل فريداً
                                             عد خليفة الشاه إمساعيل وهـو الشـاه طهماسـب           ، فقد أ            تباع جه ذاك                سار خلفاؤه على ا

                                                 
   .  ١٢ ص ،  دت ،    صرية              مكتبة األجنلو امل ،       القاهرة ،                               التيارات السياسية يف اخلليج العريب :          صالح العقاد   )١ (
   .   ٢٢٦ ص ، م    ١٩٧٣ ،                  دار النهضة العربية ،    بريوت ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٢ (
   .  ٩٩-  ٩٨ ص ،            املرجع السابق ،                     تاريخ الصفويني وحضارم :        أمحد اخلوىل ،        بديع مجعة :    انظر  .   ٧١ ص ،            املرجع السابق   )٣ (
        املرجـع   ،                        املد اإلسالمي عـن أوروبـا                                           احلروب العثمانية الفارسية وأثرها يف احنسار :                   حممد عبداللطيف هريدى   )٤ (

   .   ١٠٠-  ٩٩ ص ،            املرجع السابق ،                     تاريخ الصفويني وحضارم :        أمحد اخلوىل ،        بديع مجعة :    انظر  .   ٤٥ ص ،      السابق



 

١٠١ 

 

                                                                    محلة كبرية توجهت حنو العراق حيث عادت تلك احلملة الفارسية بعد أن متكنت من    )١ (    األول
   . )٢ ( م    ١٥٣٠           العراق سنة 

ـ                          للفـت نظـر السـلطان             ً   ة كافيـاً                                           وكان خروج العراق من يد الدولـة العثماني
                                                خلطر الذي تتزعمه الدولة الصفوية ضد العثمانيني حيث     إىل ا   )٣ (   ) م    ١٥٦٦-    ١٤٩٤ (       القانوين

   . )٤ (                                                              متكن القانوين من ختليص العراق من قبضة الفرس بل ودخول عاصمتهم تربيز
                                                                       وقد أدت تلك احلروب املتتالية بني العثمانيني والفرس إىل وصول كل من اجلانبني إىل 

                                               منهما ملصاحلهما حيث نتج عن ذلـك صـلح آماسـيا                   ً للحرب والتفاتاً                  ً حماولة الصلح جتنباً
) Amassia(    م والذي نص على    ١٥٥٤    عام              ) ٥( :   

                                                 
) ١(   1576)-Tahmasb I (1514:    خـالل     .           إمساعيل األول                                        ً      أحد شاهات إيران الصفويني األقوياء كان خلفاً ألبيه      

        يف الغرب            العثمانيني                                  ً        إىل العديد من األخطار اخلارجية وخصوصاً من قبل              ولة الصفوية   الد                فترة حكمه تعرضت 
   .    ١١٥٤ ص ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .       يف الشرق         واألوزبك

   .   ١١٢ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٢ (
   ملا   ،                    باسم سليمان القانوين          ويف الشرق   ،                  باسم سليمان العظيم       الغرب        عرف عند  ،                        سليمان األول بن سليم األول   )٣ (

   ،                  القرن السادس عشر                                  أصبح سليمان حاكما بارز يف أوروبا يف   .                                        قام به من إصالح يف النظام القضائي العثماين
                                قاد سليمان اجليوش العثمانية لغزو   .                                                                  يتزعم قمة سلطة اإلمرباطورية العثمانية العسكرية والسياسية واالقتصادية

  يف          فيينـا         حصـار                قبل أن يتوقف يف           مملكة ار            وأغلب أراضي        ورودس        بلغراد                        املعاقل واحلصون املسيحية يف 
     حـىت               مشال أفريقيا                 ومناطق شاسعة من ،         الصفويني           يف صراعه مع              الشرق األوسط              ضم أغلب مناطق   .     ١٥٢٩
     حـىت              البحر األمحر   إىل               البحر املتوسط                                                   ت حكمه،  سيطرت األساطيل العثمانية على حبار املنطقة من  حت        اجلزائر
   .    ١٠٠١ ص ،            املصدر السابق ، ١ ج ،        ة امليسرة              املوسوعة العربي .     اخلليج

      احلروب  :                   حممد عبداللطيف هريدى  :     انظر .   ١١٢ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٤ (
   .  ٦٤-  ٦٣ ص ،            املرجع السابق ،                                                      العثمانية الفارسية وأثرها يف احنسار املد اإلسالمي عن أوروبا

   :    انظر   .   ٢٤٠-   ٢٣٩ ص ،           ملرجع السابق ا ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٥ (
        املرجـع   ،                                                              احلروب العثمانية الفارسية وأثرها يف احنسار املد اإلسالمي عن أوروبـا  :                   حممد عبداللطيف هريدى -

  .  ٦٥ ص ،      السابق

                                                                          تـاريخ العالقـات العثمانيـة اإليرانيـة احلـرب والسـالم بـني العثمـانيني          :                  عباس إمساعيل صـباغ  -
     ١٨٢-   ١٨١ ص ، م    ١٩٩٩ /  هـ    ١٤٢٠ ،    بريوت ،        والصفويني



 

١٠٢ 

 

  .                                       تترك قلعة قارص وقلعتها للدولة العثمانية -   ١
  .                                         لوقوع احلوادث املعكرة لصفو السالم بني الدولتني      ً منعاً )١ (   ورد  هر س              حتدد حدود والية  -   ٢
  ىل                                 تبات الشيعة املقدسة يف العـراق وإ                         فرس الذاهبني إىل زيارة الع                  تأمني سالمة احلجاج ال -   ٣

  .                             األراضي اإلسالمية املقدسة يف احلجاز
      بعـث      أن           إذ ما لبثت              ً  يني مل تدم طويالً،                                   فترة اهلدوء تلك بني العثمانيني والصفو    أن   إال 

ــام   ــارس ع ــيش إىل ف ــانيني جب ـــ   ٩٩٨                                   العثم ــز      ١٥٩٠ /    ه ــن تربي ــن م                      م متك
   )٥ (   ) م ٨   ١٦٢-    ١٥٨٧ (                             ثر ذلك آثر الشاه عباس الكـبري       وعلى أ . )٤ ( )٣ (        وداغستان )٢ (      وتفليس

     نبول      سـتا                     وهي ما عرفت مبعاهدة إ   )٦ ( م    ١٥٩٠         معها عام    ً اً                                مهادنة الدولة العثمانية وعقد صلح

                                                 
) ١(   Sohrord:   م احلربية يف القرون  .                           سكنها األكراد يف القرن العاشر .                     مدينة يف مشال غريب إيرانا املغول حبمالخر                                 

   .   ٢٠٣ ص ،            املرجع السابق  ،  ٤ ج ،                         املوسوعة التارخيية اجلغرافية :           مسعود اخلوند .      الوسطى
) ٢(   Tbilisi :  ا ،               هي عاصمة جورجياعرف حالياً باسم ،         وأكرب مدوت     ً            "  تبليسي      -  isTbili  " ،  ا مليونيبلغ عدد سكا                     

              ،  عرفت لـدى         ر كورا                  ،  يشق وسط املدينة   %) ٨ (                                              نسمة معظمهم يدينون باألرثوذكسية مع أقلية مسلمة 
                  املوسوعة العربيـة   .    ١٩٣٦                ً        اته الذي ظل رمسياً حىت عام           وهو االسم ذ       تفليس     باسم                العصور الوسطى        العرب يف 

   .   ٥٣٨-   ٥٣٧ ص ،            املصدر السابق ، ١ ج ،      امليسرة
) ٣(   Dagestan :  حمـج   "          وعاصـمتها  ،                       جنوب شرق روسيا األوروبية ،                                  إحدى مجهوريات االحتاد السوفيييت السابق     

   .   ٧٧٥ ص ، ١ ج ،            املصدر السابق  ".    قلعة
   .   ٢٤٤ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٤ (
) ٥( Shah Abbas I   : أصـبح     .             ً               كان يعرف أيضاً باسم عباس األكرب  .             ساللة الصفويني                   ً    كان احلاكم األكثر مسواً من       

               يف وسط الفوضوية  .     وسجنه            حممد الصفوي                      ،  بعدما مترد على أبيه     ١٥٨٧                       يف بداية شهر أكتوبر عام        إيران    شاه 
                         ،  ووصل إىل العرش الفارسي     ١٥٨١         ،  يف عام       خراسان                     ً     ،  عني عباس األكرب حاكماً على         بالد فارس         العامة يف 

                             وهو مصمم على رفـع الثـروات     .     ١٥٨٩                              ُ       ً             عدة مرشد غويل أوستاجلو،  الذي قُتل الحقاً يف يوليو عام    مبسا
                           بعد كفـاح طويـل وحـاد،       .                    الذين احتلوا خراسان          األوزبكيني                                ً    الساقطة من بالده،  أفرغ جهوده أوالً ضد 

              نقل عاصمته من   .                      ،  اليت أبعدم من بالده    ١٥٩٧  يف       هرات                            ،  وهزمهم يف معركة عظيمة قرب     مشهد       استعاد 
                    املوسـوعة العربيـة    .    ١٦٢٨      عـام                             التاسع عشـر مـن ينـاير         تويف يف   .     ١٥٩٢      يف عام         أصفهان   إىل        قزوين
   .    ١١٧٥ ص ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،      امليسرة

   .   ٢٤٥ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٦ (



 

١٠٣ 

 

   :               األوىل وجاءت كتايل
                            وقره وبـاغ وكنجـة وقـارص     )١ (              تربيز وآذربيجان :                            احتفاظ العثمانيني مبدن وأقاليم -   ١

  . )٣ (   تان س ر   ولو )٢ (      واوند        سهرورد          وتفليس و
                                                                      توقف اخلطباء ودعاة الشيعة عن سب اخللفاء الراشدين والسيدة عائشة رضـي اهللا   -   ٢

   . )٤ (         عنهم أمجعني
                                                                         وما كانت تلك املعاهدة يف نظر الشاه إال مسألة وقت أجربته ظروف الدولة الصفوية

     لثأر                              نفسه كان ينتظر مناسبة الوقت ل          ويف قرارت    أنه     إال   ،          لى توقيعها    اك ع ذ             كانت متر ا آن    اليت 
   .            من العثمانيني

                              وسالمة بالده من الثورات والفـنت                                             ومل اطمأن الشاه إمساعيل الكبري إىل جاهزية جيشه 
            يفان وشريوان      م مث إ    ١٦٠٣             ىت استرد تربيز                              ً           خذ يف مهامجة معاقل األتراك واحداً تلو اآلخر ح أ

  يف       خـذ               الشاه عبـاس أ     أن           باإلضافة إىل  . )٥ (                                كما هاجم العراق واستوىل على بغداد   ،     وقارص
   . )٦ (                                  قد حمالفات معها ضد الدولة العثمانية ع                       مراسلة الدول األوروبية ل

                                                 
) ١( Azerbaijan    :ا مدينة تربيز؛ والغر     ٦٧١٢٤                الشرقية مساحتها  ،                 حمافظتان إيرانيتانمسـاحتها   ،     بيـة                              كلم وقاعد          

        املرجـع    ،  ٤ ج ،                               املوسـوعة التارخييـة اجلغرافيـة    :               مسـعود اخلونـد    .                           كلم وقاعدا مدينة أروميـة      ٣٨٨٥٠
   .   ١٩٥ ص ،      السابق

) ٢( Nehavand   :     املوسـوعة التارخييـة    :               مسـعود اخلونـد    .                                                مدينة إيرانية يف الشمال الشـرقي لنـهر الفـرات                     
  ص  ،            املرجع السابق ،            مدينة إسالمية      ١٠٠٠    وعة    موس :                 عبد احلكيم العفيفي .   ٢٠٩ ص ،            املرجع السابق ، ٤ ج ،        اجلغرافية
٥٠١-   ٥٠٠   .   

) ٣(   Lorestan  :   ٤ ج ،                             املوسوعة التارخييـة اجلغرافيـة   :           مسعود اخلوند  .                                      مقاطعة يف غريب إيران على احلدود العراقية  ،  
   .   ٢٠٨ ص ،            املرجع السابق

        املرجـع   ،        أوروبـا                                                          احلروب العثمانية الفارسية وأثرها يف احنسار املد اإلسالمي عـن  :                   حممد عبداللطيف هريدى   )٤ (
   :    انظر   .  ٧٢ ص ،      السابق

        املرجـع   ،                                                                   تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية، احلرب والسالم بني العثمانيني والصفويني :                عباس إمساعيل صباغ -
   .    ١٨٧-   ١٨٦-   ١٨٥ ص ،      السابق

   .   ٣٢٣ ص ،            املرجع السابق ،                     تاريخ الصفويني وحضارم :        أمحد اخلوىل ،        بديع مجعة -
   .   ٢٤٩-   ٢٤٨-   ٢٤٧ ص ،            املرجع السابق ،     سالمية         الشعوب اإل :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٥ (
        املرجـع   ،                                                                احلروب العثمانية الفارسية وأثرها يف احنسار املد اإلسالمي عـن أوروبـا   :                   حممد عبداللطيف هريدى   )٦ (

   .  ٧٢ ص ،      السابق



 

١٠٤ 

 

                                    على أيام السـلطان مـراد الرابـع      ،                                        كل هذه األمور جمتمعة حدت بالدولة العثمانية
ــة كــبرية اســتطاعت اســترداد بغــداد ســنة  ،  )١ (   ) م    ١٦٤٠-    ١٦٢٣ (                                                         إىل شــن محل

   . )٣ (                 كرية يف معظم حاالا                                          وهكذا فقد ظلت العالقات العثمانية الصفوية عس . )٢ ( م    ١٦٣٨
                             من العثمانيني والصـفويني مـن         ً               جلياً ما كان عليه كل                         ومن خالل ما سبق فإنه يظهر 
   .                                ن هذا األمر مل يعد باملستغرب بينهما          ضد بعض، وأ                              تبادل لشن احلمالت احلربية بعضهما 

                                 م والذي حدث على أيام الشاه ههمسب     ١٧٢٤ /  هـ    ١١٣٦                    وبالعودة إىل صلح عام 
   . )٤ (                                                  فإن البداية لتلك املعاهدة سوف تكون من خالل أفغانستان )  هـ    ١١٤٤-    ١١٣٥ (     الثاين

       سـكان      أن          أن نـدرك                                                 ً   وحىت نكون ضمن أحداث تلك املعاهدة فيجب علينـا أوالً 
    :                                                                              أفغانستان كانوا عبارة عن جمموعة من العشائر مقسمة على أفغانستان على النحو التايل

                             ة من أفغانستان كمـا كـانوا                           وكانت تقطن األجزاء الشرقي  :   Durrani        الدوراين   -   أ
  .           باسم العبديل             ً يعرفون أيضاً

           وكانت مـن   .                                        كانت تنتشر يف األجزاء اجلنوبية من أفغانستان  :   Ghilzai       غليزاي   -    ب
  . )٥ (                 أقوى عشائر قندهار

                                                 
     بـن             سليم األول   بن                 سليمان القانوين   بن       سليم   بن              مراد الثالث   بن             حممد الثالث   بن           أمحد األول               مراد الرابع بن    )١ (

ـ       ١٠٢١                                                 هو اخلليفة العثماين الثامن عشر،  عـاش بـني عـامي                حممد الفاتح   بن               بايزيد الثاين       ١٠٤٩ و      هـ
    ً   عامـاً      ١١                      م وكان عمـره آنـذاك         ١٦٢٣ /  هـ      ١٠٣٢             عاما منذ عام     ١٧    حكم   .  م      ١٦٤٠ و      ١٦١٢ /  هـ

   .    ١٦٧٧  ص  ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .      ً ميالدياً
      تاريخ   :                 عباس إمساعيل صباغ .   ٢٧٤ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار :           للمزيد انظر   )٢ (

   .   ١٩٤ ص ،            املرجع السابق ،                                              نية اإليرانية احلرب والسالم بني العثمانيني والصفويني              العالقات العثما
                                                                  تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية احلـرب والسـالم بـني العثمـانيني       :                 عباس إمساعيل صباغ  :            للمزيد انظر   )٣ (

   .            املرجع السابق ،        والصفويني
) ٤(   Afghanistan  :    أوزبكسـتان   ،           طاجكسـتان                        ً             ً   يف وسط آسيا ،  حتدها غرباً إيران،  ومشـاالً          آسيوية     دولة             ،   

      املصدر  ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .             وعاصمتها كابل ،     ً      ً جنوباً وشرقاً          وباكستان  ،       الصني        ً ،  وشرقاً             تركمانستان
   .   ١٨٠-   ١٧٩  ص  ،      السابق

) ٥(   Kandahar  :   املصـدر   ، ٢ ج ،                            املوسـوعة العربيـة امليسـرة    .                   تقع إىل اجلنوب منـها  ،                  إحدى مدن أفغانستان        
   .    ١٤٠٢ ص ،      السابق



 

١٠٥ 

 

  .                                          وقد سكنوا املناطق الواقعة إىل الشمال من اهلند  :     وزبك أل ا  -    ت
-Hazara       هـازار  (                                        وكان يتكون من جمموعة من القبائل املغوليـة   :              قلب أفغانستان  -    ث

                              وكان معظم قبائـل أفغانسـتان     ).Chahar Aimack   مياك     شهر أ-Taimany     تامياين
       مـذهب               كانـت علـى         الـيت                  دا بعض القبائل                         مسلمني على املذهب السين ما ع

   . )١ (Hazara                 الروافض مثل هازار
   وال    ،                                                                ً   وكانت أفغانستان حىت القرن السادس عشر والسابع عشر غري مكتملة سياسـياً 

                             وذه الصورة وجدة أفغانسـتان   . )٢ (                                   وحدة قادرة على قيادة البالد األفغانية               يوجد ا حكومة م
    أن       يف حـني   ،                                       تسيطر على األجزاء الغربية من أفغانسـتان     اليت                                 نفسها واقعة بني الدولة البابرية

                                              يف الوقت الذي كانت فيه قندهار تارة تتبع للدولة  ،                      ً               قسمها الشرقي كان تابعاً للدولة الصفوية
                            ضمها الشـاه عبـاس األول إىل       أن                وقد ظلت هكذا إىل  ،                 أخرى تتبع الصفويني               البابرية وتارة 

     مطلع     إىل                                            م وبقيت ذا احلال يتناوب على حكمها والة صفويني     ١٦٢٢                   الدولة الصفوية عام 
   . )٣ (                      القرن الثامن عشر ميالدي

           فقد كانـت   )  هـ    ١١٣٥-    ١١٠٥ (                                      ويف عهد الشاه سلطان حسني بن الشاه سليمان
      وقـد   "                         جـوركني خـان الكرجسـتاين    "                    سند حكمها إىل األمـري   أ  د                      قندهار تابعة للفرس وق

   ،                                     وقد حاول االستقالل بتلك اإلمارة فلم ينجح   ،                   على كرجستان املسيحية       ً والياً "     جوركني "   كان
   . )٤ (                                     اإلسالم فعفا عنه الشاه وعينه على قندهار ب       مث دان

    رون            مما جعلهم جيأ   ،                         على درجة من الذل واالحتقار  بأ           أهل قندهار   "      جوركني "        وقد عامل
                              شكواهم تلك مل يتم تقديرها حـق      أن   إال    ،      ورجاله "     جوركني "                            إىل الشاه الصفوي مما يلحقه م 

                                                 
   .   ٢٧٤-   ٢٧٣ ص ، ق           املرجع الساب ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )١ (
   .   ٢٧٤ ص ،            املرجع السابق   )٢ (
        املرجـع   ،                                                                    تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية احلرب والسالم بني العثمانيني والصـفويني   :                 عباس إمساعيل صباغ   )٣ (

   .   ٢٠٣ ص ،      السابق
   .   ١٦٣ ص ، م    ١٨٩٨ ،            مطبعة املقتطف ،   مصر ،           تاريخ إيران :               شاهني بك مكاريوس   )٤ (



 

١٠٦ 

 

       بل لقد    ،                                                                   أو التعامل معها من قبل الصفويني على القدر الذي كان أهل قندهار يأملون   ،     قدرها
   . )١ (                     ورجاله على ما هم عليه  "      جوركني "       ظل حال 

                      سحقها من جذورها وذلك      وقرر  "      جوركني "                              ومع ذلك فقد أزعجت تلك الشكاوى 
                          حد أهم زعامات قنـدهار ومت   أ "     مريويس  "           القبض على        فألقى   ،                         بالقضاء على زعامات النضال

               ره مـن خطـر                 إىل الشـاه حيـذ   "     جوركني "       حيث كتب                              رساله إىل أصفهان عاصمة الصفويني، إ
                               ن اخلري كله يف بقائـه يف أصـفهان    أ           لطة الشاه وـ             املارقني على س   ة        حد العصا     أنه أ و "     مريويس "

   . )٢ (  ً          داً عن قندهار   بعي
               على قـدر مـن     "      مريويس "       إذ كان    ،         إىل أصفهان "     مريويس "       بإرسال  "     جوركني "          وقد أخطأ
             وقد مهد لـه     .                                                  مما جعل الشاه يعجب به حىت أصبح من خاصة الشاه وجلسائه   ،             احلكمة والذكاء

                                                                               هذا القرب من البالط الفارسي من حتسس البيت الصفوي عن قـرب ومعرفـة أحوالـه عـن     
                                                 وجد رجال الشـاه منقسـمني إىل قسـمني قسـم مؤيـد       "     مريويس "      ذلك أن          وساعده يف .   كثب

   . )٣ (                       يضع يده يف يد القسم األخري "     مريويس "      مما جعل   ،                        وقسم آخر يريد التخلص منه ، "     جوركني " ل
             وأثناء تأدية    ،                                الشاه للذهاب إىل احلج فسمح له بذلك  "      مريويس "                 ويف أصفهان استأذن 

                    قندهار من نري احلكـم                      ث شرح هلم ما تعانيه               ببعض العلماء حي  "      مريويس "               شعرية احلج التقى 
            وقـد حصـل      .                                              وحماوالته الدائمة واملتكررة إىل طمس املـذهب السـين     ، ي   افض          الصفوي الر

       قندهار    ي       على سني   ي   افض                            فتوى تبني خطر احلكم الصفوي الر                    من علماء الدين على "     مريويس "
   . )٤ (                     ً ن هذا األمر يعترب جهاداً أ و   ،                                   نه من الواجب التخلص منه بل ومقاومته أ و

                                                   إىل أصفهان دخل يف مفاوضات مع عدد من التجـار الـروس    "     مريويس "            وأثناء عودة 
                                فحرضته تلك اجلماعة علـى إثـارة      ،                                             ومبعوثي بطرس األكرب الذين كانوا يقيمون يف أصفهان

                                                 
   .   ٢٧٥ ص ،            املرجع السابق ،  ية            الشعوب اإلسالم :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )١ (
   .   ١٦٤ ص ،            املرجع السابق ،           تاريخ إيران :               شاهني بك مكاريوس   )٢ (
   .   ١٦٣ ص ،            املرجع السابق   )٣ (
   .   ٢٧٦ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٤ (



 

١٠٧ 

 

   . )١ (                        األفغان يف قندهار ضد إيران
  "     األكرب     بطرس  "                             وذلك عند وصول مبعوث اإلمرباطور   ،  "     مريويس "                وقد واتت الفرصة 

  "      مريويس "          حيث استغل  "    وركني ج "                            فقد كان يرأس تلك البعثة أخا    ، "         سلطان حسني "         إىل الشاه 
                                        والذي امه مبيله إىل الروس مما جعل الشـاه   "    وركني ج "                       خذ حيرض الشاه ويؤلبه ضد  أ     ذلك و

   . )٢ ( "    وركني ج "      ً     مراقباً على  "     مريويس " ً        اً جعل من           يصدر مرسوم
               واالنفراد حبكـم    "      جوركني "    صمه             القضاء على خ  "      مريويس "               حال فقد استطاع          وعلى أي

    بعد  أ                             يف الوقت الذي كان فيه الصفويني    ،                                  وكان معىن ذلك اخلروج على احلكم الصفوي   ،      قندهار
                                             وقد فضلوا الوصـول معـه إىل اتفاقيـة تقضـي        ، "     مريويس "              بعث جيش حملاربة       ن عن        ما يكونو

   . )٣ (                                 يف مقابل إعالنه اخلضوع والطاعة لفارس  "      مريويس "                 باعتراف فارس حبكم 
                     فقد رفض التفاوض مـع     ،                                بعد ما يكون للتسليم باحلكم الصفوي أ  "      مريويس "        وقد كان 
          ً                لتكن واثقاً مـن أن سـاعة     :"                                         كما بعث معه برسالة ديد إىل الشاه جاء فيها   ،             مندوب الصفويني
   . )٤ ( "                                                       ن األفغانيني البواسل هم من اختارهم اهللا ملعاقبة الفرس املارقني أ و   ،               االنتقام قد أزفت

  مل       أنـه      إال   ،               سان بقمع التمرد ا                                   الراهن فقد أمر الشاه الصفوي حاكم خر            وإزاء الوضع 
   .                        بقمع ذلك التمرد األفغـاين   "        خسروخان "              إىل حاكم جورجيا                           ً يستطع ذلك فوجه الشاه أمراً

        فحاصـر    "        جـوركني  "          البن عمـه                                    ً على استعداد ملثل هذا األمر انتقاماً  "        خسروخان "      وكان  
       محاقـة      أن   إال    ،                          األهايل على تسـليم املدينـة                               قندهار وعندما طال احلصار عزم  "        خسروخان "

                                                 
                                                                                تاريخ إيران بعـد اإلسـالم مـن بدايـة الدولـة الطاهريـة حـىت ايـة الدولـة           :                 عباس إقبال إشتياين   )١ (

    دار  ،         القـاهرة  ،                           حممـد عـالء الـدين منصـور     /      ترمجـة  ، ) م    ١٩٢٥ /  هـ    ١٣٤٣- م   ٨٢٠ /  هـ   ٢٠٥ (     جارية    القا
   .   ٦٨٧ ص ، م    ١٩٨٩ ،       الثقافة

        املرجـع   ،                                                                   تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية، احلرب والسالم بني العثمانيني والصفويني  :                 عباس إمساعيل صباغ   )٢ (
                                  سالم من بداية الدولة الطاهرية حـىت                    تاريخ إيران بعد اإل :                 عباس إقبال اشتياىن  :     انظر  .    ٢٠٤-   ٢٠٣ ص ،      السابق

   .     ٦٨٧ ص ،            املرجع السابق  ،  ) م    ١٩٢٥ /  هـ    ١٣٤٣- م   ٨٢٠ /  هـ   ٢٠٥ (                      اية الدولة  القاجارية
   .   ٢٧٧-   ٢٧٦ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٣ (
   .   ٢٧٧ ص ،            املرجع السابق   )٤ (



 

١٠٨ 

 

          املدينة حىت                                                    رفضت إعطاء األهايل األمان جعلتهم يستميتون يف الدفاع عن     اليت    "       خسروخان "
          كما سـقط     ،                  من جمموع مخسة وعشرين   ً اً  لف أ  ٢٤        من جيشه          فأبادوا  "     خسرو "             متكنوا من جيش 

                    ن التفرد حبكم قندهار  م  "      مريويس "                   كل هذه األحداث مكنت  .        يف املعركة       ً صريعاً  "        خسروخان "
   . )١ ( م    ١٧١٥        حىت موته 

                           وتويل أخيه عبداهللا للحكم من  "     مريويس "                             سياسة قندهار قد تغريت بعد موت     أن    على 
   : )٢ (                      ً                                    بعده إذ كان عبداهللا مياالً إىل عقد صلح مع الفرس بالشروط التالية

  .                                                 عدم التزام اجلانب األفغاين بأي مبالغ مالية جتاه الفرس -   ١
  .         د قندهار                    عدم إرسال أي قوات ض -   ٢
    " .     عبداهللا "                   ً        أن يكون احلكم وراثياً يف أسرة  -   ٣

                           أخذت توغر عليه قلوب األفغان   "      عبداهللا "            صدرت من قبل     اليت               هذه التصرفات    أن   إال 
  "        عبـداهللا  "                                                                      الذين ضحوا بأنفسهم يف مقابل احلرية حىت ما كادوا أن يتذوقوها إال وقد عـزم  

            علـى عمـه    "       مريويـس  "    ابن   "     حممود "              وهكذا فقد ثار  .                             ردهم إىل احلكم الفارسي مرة أخرى
           من قبـل يف    "      مريويس "   ه   أبو                           ً                      وقتله وتوىل حكم قندهار متبعاً يف سياسته ما كان عليه  "     عبداهللا "

   .             جماته للصفويني
                                                                  ونتيجة لالستقالل السياسي والذي حصلت عليه قندهار فقد حذت حذوها كـربى  

                          لى الفرس، وقد تعاونت مـع       روج ع                            إذ ثارت تلك القبائل معلنة اخل "      العبديل "               العشائر السنية 
   . )٣ (                   وزبك على غزو خراسان  األ

  ن                      ، وقد تأهـب اجلانبـا                                   خذ حممود يعد العدة لغزو فارس نفسها أ                 هذا يف الوقت الذي 
      عـام    Gulnabad "         جلنابـاد  "        عرفـت ب     اليت                                        األفغاين والفارسي خلوض تلك املعركة بينهما

                      غـان علـى املدفعيـة             استوىل األف    أن                             م حيث انتصر اجلانب األفغاين بعد     ١٧٢٢ /  هـ    ١١٣٥

                                                 
   .   ٢٧٨-  ٧٧ ٢ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )١ (
   .   ٢٧٩-   ٢٧٨ ص ،            املرجع السابق   )٢ (
   .   ٢٧٩ ص ،            املرجع السابق   )٣ (



 

١٠٩ 

 

   . )١ (                                                                   الفارسية واستخدموها ضد املشاة الفرس مما عجل بفرار اجليش الفارسي وتفرقه
                                                                     وبناء على ما وصلت إليه الدولة الصفوية من ضعف فقد طمع حممـود يف دخـول   

       ً        وتنفيذاً لـذلك   ،         على الفرس      األخري        األفغان     ً            خصوصاً بعد انتصار  "      أصفهان "                العاصمة الصفوية 
                                    قام األفغان بنهب القرى واملدن الـيت يف      وقد  .      أصفهان              ن معه مسريه حنو                فقد واصل حممود مب
                                                                بينما أعلنت بعض املقاطعات الفارسية استقالهلا عن الدولـة الصـفوية      ،                طريقهم إىل أصفهان

      كمـا   ،                     عن جسد الدولة الصفوية  "    تون "                    والذي أعلن استقالله ب "  محد     ملك أ "   مع            مثلما حدث
        بعضـهم                                   األفغان هلا حىت بدأ النـاس يأكـل          عد حصار                              انتشرت ااعة يف أرجاء أصفهان ب

    بعد   "     حممود "                  التنازل بالعرش إىل   "    حسني "                                     ويف ظل هذه الظروف فقد قرر الشاه سلطان  .    ً بعضاً
   . )٢ ( م    ١٧٢٢ /  هـ    ١١٣٥                وقد كان ذلك عام    ،                       أن فقد كل أمل يف املقاومة

     عـن                                                            كبار البالط الصفوي مل تكن راضية على تنازل الشاه سلطان حسـني      أن    على 
                                                   ً   مما جعلهم ينصبون طهمسب الثاين بن الشاه سلطان حسني شـاهاً   "    حممود "                العرش إىل األفغاين 

   . )٣ (                                         على البالد يف حماولة منهم إلنقاذ العرش الصفوي
                              وجلوسه على عرش فارس مل يكن آخر  "      أصفهان "                العاصمة الصفوية   "     حممود "       ن دخول  إ
                       الذين غزو إيـران مـن           فاألفغان    .                  وكان عليه مواجهتها   ،              األخطار حمدقة به      كانت   إذ    ،     املطاف

                         بينما أراد العثمانيني مثل    ،                            عزمت على غزو إيران من الشمال    اليت                           الشرق قد لفتوا نظر روسيا
          يف حماولـة    "      طهمسب "                            خذ فيه وىل عهد الشاه حسني وهو               يف الوقت الذي أ   .            ذلك من الغرب

     مـن     ً اً     كـثري     أن       ً       هذا فضالً علـى     ،                                            تكوين جيش كبري ومهامجة األفغان وختليص إيران منهم

                                                 
   .   ٢٨٢ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )١ (
                                                       تاريخ إيران بعد اإلسالم من بداية الدولة الطاهرية حىت اية  :                 عباس إقبال إشتياىن  :     انظر .   ٢٨٢ ص ،            املرجع السابق   )٢ (

     ٦٩٠ ص ،            املرجع السابق ، ) م    ١٩٢٥ /  هـ    ١٣٤٣- م   ٨٢٠ /  هـ   ٢٠٥ (                الدولة القاجارية
        املرجـع   ،                                                                   تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية، احلرب والسالم بني العثمانيني والصفويني  :                 عباس إمساعيل صباغ   )٣ (

   .   ٢٠٥ ص ،      السابق
                                                                        تاريخ إيران بعد اإلسالم من بداية الدولـة الطاهريـة حـىت ايـة الدولـة       :                 عباس إقبال إشتياىن  :     انظر  -          
     ٦٩٠ ص ،            املرجع السابق ، ) م    ١٩٢٥ /  هـ    ١٣٤٣- م   ٨٢٠ /  هـ   ٢٠٥ (    ارية     القاج



 

١١٠ 

 

                   ال حتمل نفسها مغبة                                                          املقاطعات الفارسية أخذت يف االستقالل عن جسد الدولة الصفوية حىت
   . )١ (   مود         التبعية حمل

             سل إىل قندهار  ر                                            تلك األخطار احملدقة به فأخذ يعد العدة اتها فأ  "     حممود "         وقد أدرك 
                   إىل فـارس للخدمـة                                                    ألف جنيه إسترليين بغرض جتنيد عناصر جديدة وإرسـاهلا       ٣٠٠     مببلغ 

   . )٢ (                                           حاكم سستان قد استوىل عليها قبل وصوهلا إىل هناك    أن   إال    ،             العسكرية هناك
   ،          يف مشال فارس  "      طهمسب " ب           ً البدء أوالً  "     حممود "                               وأمام هذا الوضع الراهن فقد قرر 

     حتـت     )٣ ( "    قـم  "                              ومع جناحها يف دخول بعض املدن مثل                     محلة كبرية إليه هناك،   "     حممود "   جه   فو
   . )٤ ( "     طهمسب "                         ال أا مل تستطع القضاء على             حكم األفغان إ

               ببعثة إىل إيران   "          بطرس األكرب "                                              وحتت وطأة الظروف الراهنة فقد بعث إمرباطور روسيا 
                                                                              كان اهلدف من ورائها االطالع على ما وصلت إليه أحوال إيران الداخلية يف حماولـة مـن   

                 وحتويل حبر قـزوين   ،   ران                         يف توسيع مملكته على حساب إي                       الستغالل األوضاع الراهنة  "     بطرس "
   . )٥ (            إىل حبرية روسية

           والتعجيـل    :"-            البند التاسع-                                          ومل يكن ذلك مبستغرب على بطرس فقد ذكر يف وصيته
                                                                                 بضعف بل بزوال دولة إيران لنتمكن من الوصول إىل البصرة ورمبا إعـادة جتـارة املمالـك    

   . )٦ ( "             بة خمزن للدنيا                                                           الشرقية القدمية إىل بالد الشام والوصول منها إىل اهلند اليت هي مبثا
  

                                                 
   .   ٢٨٧-   ٢٨٦ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )١ (
   .   ٢٨٨-   ٢٨٧ ص ،            املرجع السابق   )٢ (
) ٣(   Qom   :   واحلوزة العلمية يف قم تعترب ثاين أهم املراكز العلميـة   ،     إيران                            إحدى مدن اجلمهورية اإلسالمية يف                                                  

        املصـدر   ، ٢ ج ،                            املوسـوعة العربيـة امليسـرة    .     طهران                كم جنوب العاصمة    ١٥٧            تقع على بعد  ،      للشيعة        الدينية 
   .    ١٣٩٣ ص ،      السابق

   .   ٢٨٧ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٤ (
(5) Hurwitz , I bid , P 42 . 

      املرجع   ،          العثمانية                     تاريخ الدولة العلية :            حممد فريد بك  :    انظر .   ٤٩٩ ص ،            املصدر السابق ،          تاريخ جودت :        أمحد جودت   )٦ (
   .   ٣٣٢ ص ،      السابق



 

١١١ 

 

                                                         اهلدف من وراء تلك البعثة هو املطالبة بتعويض عما حلق القافلة     أن               وقد ادعى الروس 
   . )٢ (            التابع إليران   )١ (                       الروسية على يد خان خيوه

                                شكت إليه اختالل األوضـاع يف مشـال       اليت    "    حممود "                             وقد قابلة تلك البعثة الروسية 
                           وزبك أو الليجيان املتواجدين                   عته السيطرة على األ             رد بعدم استطا    أن               فما كان منه إال    ،    فارس
                                                                         وكان هذا اجلواب يف حد ذاته يدل على التخلف واجلهل يف الدبلوماسية السياسية لدى  .    هناك

   ،    ً                                                                   فبدالً من الرد على الروس بإمكانية السيطرة على تلك املناطق ومعاقبة اخلـارجني    ، "    حممود "
   . )٣ (                            تحرك ضده ملا منا إليهم من ضعفه                                         فإنه باجلواب السالف الذكر قد مهد للروس بال

                                                                        وبالتايل فقد سال لعاب بطرس لتحقيق تلك األمنية يف ظل أوضاع الدولة الصـفوية  
    أنه                           ً ألف مقاتل جتاه فارس معلناً    ٢٢  يف   "          بطرس األكرب "        فقد حترك    .                     واالجتياح األفغاين إليران

  "       مشاكـا  "        واجته إىل  )٤ ( "   بند  در "           فاستوىل على   "     حممود "                                   يريد أن خيلص فارس من الطاغية األفغاين 
                 ن أي تقـدم مـن                                  بعوث العثماين والذي حذر الروس بأ                                  وبينما هو يف طريقه إليها إذ وصله امل

                وبالتـايل فقـد      ،                                                             اجلانب الروسي داخل أراضي إيران ما هو إال إعالن احلرب ضد العثمانيني
   . )٥ (                             عدم الدخول مع العثمانيني يف حرب  "     بطرس "    فضل 

                                               ماين قد سبقه جملس حرب عقد لتداول األمر حول اجتياح                       على أن ذلك التحرك العث
                  تفيد بذلك االجتياح     اليت                                       وذلك بعد ورود تقارير الوالة العثمانيني   ،                     الروس لألراضي اإليرانية

            وإبـراهيم    ،                        وحسني باشا زاده وايل فـان    ،                             ورد تقرير حسن باشا وايل العراق     حيث   .      الروسي
       أمهيـة         علـى    ت  كد      واليت أ . د    هرور س و   ،     وجلدر   ،                وكذلك أمراء قارص  ،  )٦ (     رضروم          باشا وايل أ

                                                 
) ١(   Khiva  :   ٢٠٢ ص ،            املرجع السابق ، ٤ ج ،                         املوسوعة التارخيية اجلغرافية :           مسعود اخلوند .                 مدينة يف مشال إيران   .   
   .   ٢٨٩ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٢ (
   .   ٢٩٠-   ٢٨٩ ص ،            املرجع السابق   )٣ (
) ٤(   Derbend  :  ١٠٠٠         موسـوعة   :                 عبد احلكيم العفيفي .                      نوب روسيا على حبر قزوين                      مدينة من مدن داغستان جب      

   .   ٢٢٩ ص ،            املرجع السابق ،            مدينة إسالمية
   .   ٢٩٠ ص ،            املرجع السابق ،               الشعوب اإلسالمية  :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٥ (
) ٦(   Erzurum :  املصـدر   ، ١ ج ،                            املوسـوعة العربيـة امليسـرة    .                      عاصمة حمافظـة أرضـروم   ،              إحدى مدن تركيا        

   .   ١٢٠ ص ،      السابق



 

١١٢ 

 

                                              أن السلطنة العثمانية قد بعثت قبل ذلك مببعوثها     على .                         لعثماين ملواجهة اخلطر الروسي        التحرك ا
        وقد صدر    ،                                        م إىل البالط الصفوي للوقوف على أحوال إيران    ١٧٢٠   سنة "     أفندي    أمحد       دوري "

                        وبالفعل فقد تقرر من خالل   .  )١ (                ً                                    تقرير أفندي حمذراً من اخلطر األفغاين والذي بدأ يهدد إيران
           نبول فتواه    ستا                      كما أصدر شيخ اإلسالم يف إ ، "                       جار الدار أحق بدار اجلار "                 الس احلريب ذاك أن 

         وقـذفهم     ،               بسبهم الصـحابة    ،                هم يف حكم املرتدين       رافضة      وأن ال   ،                    بأن إيران هي دار حرب
              وسـرعان مـا    . )٢ ( م             واستحالل نسائه   ،                                واستباحتهم قتل أهل السنة واجلماعة   ،     عائشة       السيدة 

   )٤ (                    ن واوند وتربيـز والر      ومنجوا )٣ (                          ً                      اجتاحت القوات العثمانية كالً من روان وشهرارد وآباد
   ،                                 يقطنها غالبية سـنية مـن سـكاا       اليت    ،                    كما استنجد أهل شريوان . )٦ (  ) ٥ (  ان         وكنجه ومهذ

   . )٧ (          يف يد الروس    ها    وقوع              ً    ن إىل جندا خوفاً من         لعثمانيو     فهب ا   ،                بالسلطان العثماين
  م     ١٧٢٣           إسـتانبول               برسـالة إىل  "             طهمسب الثـاين  "                         زاء الوضع الراهن فقد بعث   وإ

                                        وكان رد العثمانيني بأن األفغان قد استولوا    ،                                        يستفسر عن هجوم القوات العثمانية على بالده
                  فـإن العثمـانيني                   ودربند وبالتايل   )٨ (                                   وبأن القوات الروسية استولت على باكو   ،          على أصفهان

                                                 
        املرجـع   ،                                                                   تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية، احلرب والسالم بني العثمانيني والصفويني  :                باس إمساعيل صباغ ع   )١ (

   .     ١٤١                               تاريخ جودت ،  املصدر السابق ،  ص  :          أمحد جودت   :      انظر   .    ٢٠٦ ص ،      السابق
        املرجـع   ،       وروبـا                                                          احلروب العثمانية الفارسية وأثرها يف احنسار املد اإلسالمي عـن أ  :                   حممد عبداللطيف هريدى   )٢ (

   .  ٨١-  ٨٠ ص ،      السابق
) ٣(   abad :  ١٩٥ ص ،            املرجع السابق ، ٤ ج ،                         املوسوعة التارخيية اجلغرافية :           مسعود اخلوند  .         غريب مهذان ،             مدينة يف إيران   .   
) ٤(   Lar :  ١٠٠٠         موسـوعة   :                 عبد احلكيم العفيفي .   ١٩٥ ص ، ٤ ج ،            املرجع السابق .            من مدن اجلنوب ،             مدينة يف إيران      

   .   ٤٢٥  ص  ،            املرجع السابق ،            مدينة إسالمية
) ٥(   Hamadan  :   املرجـع   ، ٤ ج ،                           املوسوعة التارخيية اجلغرافيـة  :           مسعود اخلوند  .               جنوب غريب إيران ،             مدينة يف إيران        

   .   ٥١٣  ص  ،            املرجع السابق ،            مدينة إسالمية      ١٠٠٠       موسوعة  :                 عبد احلكيم العفيفي .   ٢١٠ ص ،      السابق
        مي عـن                                                                احلـروب العثمانيـة الفارسـية وأثرهـا يف احنسـار املـد اإلسـال        :                     حممد عبداللطيف هريـدى    )٦ (

   .   ٦٠٣ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتونا :    انظر .  ٨١ ص ،      أوروبا
   .   ٢٩٠ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٧ (
) ٨(   Baku  :   موسـوعة   :                   عبد احلكيم العفيفـي   .                                                  مدينة كربى وعاصمة مجهورية آذربيجان تطل على حبر قزوين         

   .  ٩٠ ص ،            املصدر السابق ،            مدينة إسالمية      ١٠٠٠



 

١١٣ 

 

                     ومن خالل تلك اإلجابـة    .  )١ (             ا يف يد األعداء م             ربيز قبل سقوطه        يروان وت                يريدون استرجاع إ
              نه إمنا يهـدر   أ و   ، ه و                                       العثمانيني قد بيتوا النية إلمتام ما قد بدؤ    أن "     طهمسب "                  العثمانية فقد فهم 

   .         ً دبلوماسياً         ً                      وقته عبثاً يف حماولة املناورة معهم 
        فتئـوا                                                                    ومن ناحية أخرى فإن حتركات الروس قد أقلقت الباب العايل فـالروس مـا   

     قـد   )٢ ( "   رشت "    حاكم    أن        ومن ذلك    ،                                               يستغلون الفرصة تلو األخرى الجتياح األراضي اإليرانية
                                                             صه من األفغان مما مهد الطريق للقوات الروسية لالستيالء عليها حتـت   ي                  استنجد بالروس لتخل

   . )٣ (                     مظلة محايتها من األفغان
             ة من السلطان                متثل بإرسال رسال                                            كل تلك التحركات الروسية قد صحبها غضب عثماين

                        لروس بأنه يف حالة جتـاوز             ً        ً  تضمنت ديداً عثمانياً ل  "  رب        بطرس األك "            إىل اإلمرباطور   "          محد الثالث أ "
   . )٤ (                                                                القوات الروسية جنوب دربند فسيكون ذلك مبثابة إعالن للحرب بني الدولتني

       حرب بني     يام                                                             وأمام هذا الوضع فقد أحست فرنسا بتضرر مصاحلها التجارية يف حال ق
  "                   املاركيز دي بونـاك  "         إستانبول                                                بني العثماين والروسي ولذلك فقد أوعزت إىل سفريها يف    اجلان

    .  )٥ (                          بالتوسط حلل األزمة بني اجلانبني
                                                                          ولبدء احملادثات فقد اشترطت روسيا انسحاب العثمانيني من كافة املناطق اليت دخلوها 

                  رئيس الكتاب حممـد                                                    وبالطبع فقد رفض اجلانب العثماين ذلك الشرط على لسان   ،       يف إيران
              أو جورجسـتان                                       لعثمانيني يدهم عليه سواء من أذربيجان        ما وضع ا    أن           والذي أوضح    ،     أفندي

                                                 
        املرجـع   ،                                                                   تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية، احلرب والسالم بني العثمانيني والصفويني  :                 عباس إمساعيل صباغ   )١ (

   .   ٢٠٨ ص ،      السابق
) ٢(   (Rasht)  Resht:    عبـد احلكـيم     .                        كيلومترات جنوب حبر قزوين  ١٠                               مدينة يف مشال إيران على بعد حوايل              

   .   ٢٥٢ ص ،            املصدر السابق ،      إسالمية      مدينة       ١٠٠٠       موسوعة  :       العفيفي
                                                                                تاريخ إيران بعـد اإلسـالم مـن بدايـة الدولـة الطاهريـة حـىت ايـة الدولـة           :                 عباس إقبال إشتياىن   )٣ (

   .   ٦٩٢ ص ،            املرجع السابق ، ) م    ١٩٢٥ /  هـ    ١٣٤٣- م   ٨٢٠ /  هـ   ٢٠٥ (         القاجارية
        املرجـع   ،            ني والصـفويني                                                         تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية احلرب والسالم بني العثماني  :                 عباس إمساعيل صباغ   )٤ (

    .    ٢٠٨-   ٢٠٧ ص ،      السابق
        املرجـع   ،                                                                    تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية احلرب والسالم بني العثمانيني والصـفويني   :                 عباس إمساعيل صباغ   )٥ (

    .    ٢٠٨ ص ،      السابق



 

١١٤ 

 

              وبالتايل فمـن     ،                                                             وكذا شريوان وداغستان هي يف األصل حق عثماين قبل استيالء إيران عليها
    .  )١ (                                   املستحيل رد ما هو للعثمانيني إىل إيران

   ،                                   مهلة ثالثة أشهر إلخبار دولته مبا كـان                                  وعلى هذا األساس فقد طلب سفري روسيا 
                                    يف الوقت الذي اقترحت فيه فرنسا علـى   .      ً                                    منتظراً منها الرد يف إكمال املفاوضات من عدمها

                                                                              الطرفني العثماين والروسي إقامة هدنة بني اجلانبني حلني الوصول إىل حل ائي هلذه األزمة بني 
                                   ذه اهلدنة تكون انتهت الصفحة األوىل من   و . )٢ (                                       البلدين وبالفعل فقد وافق اجلانبني على ذلك

   .                          املفاوضات العثمانية الروسية

                                        من تلك اهلدنة كسب الوقت يف الوصول إىل صيغة    ت              روسيا إمنا إراد    أن           والذي يبدو 
                              قد بدأت مفاوضات مع سفري الدولة    ،               وعلى اجلانب اآلخر   ،     روسيا    إن   إذ  "     طهمسب "         تفاهم مع 

  ن                    توصل إليها الطرفـا     اليت                    سفرت تلك املفاوضات     وقد أ "         إمساعيل بك "                الصفوية يف بطرسربج
                                                                                الصفوي والروسي إىل تنازل الصفويني عن الواليات الشمالية لروسـيا ويف مجلتـها دربنـد    

                                يف مقابل مسـاعدة روسـيا لشـاه       )٤ ( ذ     ستربا  وأ   )٣ (                               وداغستان وشريوان وكيالن ومازندران
                         صفحة التالية من املفاوضات           ولتبدأ  ال  .                            اء إيران من األراضي اإليرانية         يف طرد أعد "     طهمسب "

   ،    ً          شاهاً على إيران "     طهمسب "                                                           العثمانية الروسية حبلتها اجلديدة يف إعالن روسيا اعترافها بالشاه
       وإمنـا   . )٥ (                             متت بني اجلانبني الصفوي والروسـي     اليت                                    باإلضافة إىل إفصاح روسيا عن املعاهدة

    ذلك                 الشرعية وتسويغ                  اإليرانية بالصبغة                                    روسيا من ذلك صبغ ما أخذته من األراضي        أرادت

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2448. 
(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2448. 

) ٣(   Mazandaran:   املرجع  ، ٤ ج ،                         املوسوعة التارخيية اجلغرافية :           مسعود اخلوند .                               بالد واقعة يف إيران جنويب حبر قزوين      
   .   ٢٠٨  ص  ،      السابق

) ٤(   Astervaz:   ١٩٥  ص  ، ٤ ج ،            املرجع السابق  .                  مدينة يف مشال إيران   .   
   :           للمزيد انظر   )٥ (

- Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2448 . 
- VOLTAIRE : History of the Russian Empire Under Peter The Great, Akron, 

Ohio, VOL. II,1901,p 104-106. 



 

١١٥ 

 

      املربمة                              هو حق مكتسب مبا كفلته املعاهدة      وإمنا                                  ح الروسي إليران بأنه ليس كما يظن،       االجتيا
                      ن ليس هناك مـا ميكـن                                 خر إرسال رسالة إىل العثمانيني بأ          ومن جانب آ .                 مع الدولة الصفوية

   .         هم  بشأنه ع         التفاوض م
                        باإلضافة إىل عدم اعتـراف     ،   نيني                            فض تلك املعاهدة من قبل العثما                 ويف املقابل فقد مت ر

            كما أكـدت    . "         سلطان حسني "                      إليران يف ظل وجود الشاه       ً شاهاً "     طهمسب "                  الدولة العثمانية ب
     يها،   عل    وا        قد استول    اليت                                                                الدولة العثمانية على ضرورة خروج الروس من كافة املناطق اإليرانية

                     روس بـالقوة ومبنطـق                                  ن فيه أم سوف يسعون إىل إخراج ال                           يف الوقت الذي أعلن العثمانيو
   . )١ (                      احلرب إذا اضطروا إىل ذلك

                                قد تؤدي ما إىل احلرب فقد تـدخلت      اليت                                      وأمام جتدد األزمة بني العثمانيني والروس
-  هـ    ١١٣٦    شوال ٢ (                  وبالفعل فقد تقرر يف   ،                                      فرنسا مرة أخرى لرتع فتيل احلرب بني اجلانبني

                              قسيم أجزاء من املناطق اإليرانية                                   معاهدة بني العثمانيني والروس تقضي بت   )٢ (   ) م    ١٧٢٤     يونيه  ٢٤
            على النحـو                            وقد جاءت معاهدة الصلح تلك  ،           ً        للطرفني بديالً عن احلرب         كحل مرض       بينهما 
   :     التايل

                  ً   وآراس إىل دربند حـداً   )٣ (           ً                  ركستان شرقاً إىل ملتقى ري كورا                   يكون اخلط املمتد من ت -   ١
  .    ً           فاصالً بني الدولتني

  .              من شريوان للروس     وقسم  )    كيالن ،     ندران ز  ما ،       سترآباد أ (             تكون مقاطعات  -   ٢
  ،  )٤ (       مراغـه   ،       أرومية  ،     كورس  ،  ة و ي خ ،    تربيز ،     يروان إ  ،      خنجوان ،    كنجه ،       قره باغ (        تكون مدن -   ٣

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2449. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2449. 

) ٣(   Kura  :    ر ينبع من مشال شرق                   وصـوالً إىل مجهوريـة           تبليسي                             ويعرب األراضي اجلورجية وعاصمتها  ،     تركيا               ً    
    .     ١٤٩٨ ص ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .        حبر قزوين          حيث يصب يف           آذربيجان

) ٤(   Maragheh:   ًاملرجـع   ، ٤ ج ،                             املوسوعة التارخييـة اجلغرافيـة   :           مسعود اخلوند .                            ً عاصمة آذربيجان اإليرانية قدميا        
   .   ٢٠٩-   ٢٠٨  ص  ،      السابق



 

١١٦ 

 

  .               تابعة للعثمانيني  )  )١ (       كرمنشاه ،    مهدان ،     سنندج ،     سلماس
                    اعترافه بنصوص هـذه          بشريطه                                                   حيتفظ الشاه بالبقية الباقية من ممتلكات دولته املوروثة  -   ٤

  . )٢ (       املعاهدة
                    لإلخالل ذه املعاهـدة    "      طهمسب "               أي عمل يصدر من                           حتالف العثمانيني والروس ضد -   ٥

  . )٣ (          ن أو الروس                               ه استرداد ما حتصل عليه العثمانيو        من حماولت
                                   ً                                         وبالتايل فإن تلك املعاهدة كانت إيذاناً مبيالد دولة صفوية جديدة غري ما كانت عليـه  

                                                حيث مت تقسيم أجزاء فارس على أسـاس مـن املصـلحة     .                            من قبل التدخل العثماين الروسي
   .                                     مجعت ما بني أعداء األمس العثمانيني والروس    اليت          املشتركة

                                                             قد هزت تلك املعاهدة مصداقية الدولة العثمانية أمـام علمائهـا                   ومن ناحية أخرى ف
                على أساس اقتسام  ،                                                             ورعاياها يف رعايتها للعامل اإلسالمي حني وضعت يدها يف يد دولة مسيحية

   . )٤ (                أمالك دولة إسالمية
   ،             التقدم الروسي    وقف                                      واحلال كان يقتضي على الدولة العثمانية                     على أن لسان الواقع

                                                                    معناه أن ما وقع يف يد العثمانيني كان من املمكن أن جتتاحه القوات الروسية                 وإن عدم تدخلها
    .                                                                              لوال التدخل العثماين والذي كفل لتلك املناطق يف أقل القليل االحتفاظ ويتها اإلسالمية 

  

                                                 
) ١(   Kermanshah:   املرجـع    ،  ٤ ج ،                               املوسـوعة التارخييـة اجلغرافيـة    :           مسعود اخلوند .                     مدينة يف مشال غريب إيران        

   .   ٣٩٥ ص ،            املرجع السابق  ،             مدينة إسالمية      ١٠٠٠       موسوعة  :                 عبد احلكيم العفيفي .   ٢٠٩-   ٢٠٨  ص  ،      السابق
        املرجـع   ،                عثمانيني والصفويني                                                   تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية، احلرب والسالم بني ال  :                 عباس إمساعيل صباغ   )٢ (

    .    ٢٠٩-   ٢٠٨ ص ،      السابق
   .   ٢٩١-   ٢٩٠ ص ،            املرجع السابق ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار   )٣ (
        املرجـع   ،                                                                    تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية احلرب والسالم بني العثمانيني والصـفويني   :                 عباس إمساعيل صباغ   )٤ (

   .   ٢٠٩ ص ،      السابق



 

١١٧ 

 

 :م١٧٣٩/هـ١١٥٢بلغراد  معاهدة:املبحث الرابع 
                                                                             لقد كان مفتاح معاهدة بلغراد ومدخلها هو ما مت بـني اجلـانبني العثمـاين واجلانـب     

                                               ويف حترك اجليش العثماين لصد اهلجمات النمساوية فـإن     نه  إ    إذ   .                      النمساوي على وجه اخلصوص
   ،      سـاوي                                                                        اجليش النمساوي قد باغت القوات العثمانية جوم ليلي محل معه ثالثني ألف فارس من

                                       إال أن القوات العثمانية كانت متيقظة هلذا    ،                            محلة شرسة ضد القوات العثمانية   ،               ومثلهم من املشاة
                                   حيث تصدت القوات العثمانية للـهجوم     ،                          فقد النمساويني فرصة املباغتة أ   مما    ،              اهلجوم النمساوي

     ثـة                                                                  بل وأخذت يف شن محلة هجوم واسعة على اجليش النمساوي نتج عنها قتـل ثال    ،        النمساوي
   ،               عشر ألف آخـرين         سر اثين  وأ   ،                                             اجلنراالت باإلضافة إىل قتل اثىن عشر ألف جندي منساوي    من

   . )١ (                                                           وقد ساعد جنح الليل على فرار البقية الباقية من اجليش النمساوي
                                                  أصابت اجليش النمساوي فإن قدرته على املقاومة بشدة قد     اليت                      وبناء على هذه اهلزمية

                                                     ش العثماين يستغل تلك الفرصة الذهبية ويسرع بقواته حلصار           مما جعل اجلي   ،            أصيبت يف مقتل
   ،                                                                                  بلغراد يف الوقت الذي أحلقت القوات العثمانية يف البوسنة بالقوات النمساوية هزائم متالحقة

   )٢ (                                                                        كما أن قوة من عشرين ألف جندي عثماين قد حتركت لدعم احلصار العثماين حول بلغراد
    .                          يف تشديد حصارها حول بلغراد                                مما عزز من موقف القوات العثمانية 

                                             توقع واستحالة املقاومة النمساوية يف ظل الضـغط    امل                            وأمام هذا الوضع النمساوي غري 
                                    خبطاب إىل إمرباطور النمسا يشـرح فيـه     "    ولس "                              فقد وجه قائد القوات النمساوية    ،       العثماين

   . )٣ ( ني                                           ويؤكد فيه على ضرورة إجراء الصلح مع العثماني   ،                        استحالة الدفاع عن بلغراد
                                                                           وعند التأكد من خطورة املوقف من قبل النمسا فقد وجه قائد القـوات النمسـاوية   

                 يعرض عليه رغبـة    -                              وذلك بعد موافقة إمرباطور النمسا-                    خبطاب إىل الصدر األعظم  "   ولس "
      إال أن  .                                                                      بالده يف الصلح ويقترح على الصدر األعظم إجراء هدنة مؤقتة حلني الرد على اخلطاب

                                                 
(1) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P365-366 . 

(2) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P366 . 

(3) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P366 . 
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    .  )١ (                      ً                    ذلك االقتراح مجلة وتفصيالً وواصل حصاره لبلغراد                 الصدر األعظم رفض
     لعلو    ،                           إال أن وجهت بوجهها صوب فرنسا   ،                                     فما كان من النمسا وأمام الرفض العثماين

                                                 منها التوسط بينها وبـني العثمـانيني إلـاء تلـك        ة    طالب   ،                         كعب فرنسا لدى الباب العايل
  "        فلنـوف  "                         ى الدولة العثمانية املسيو                                          وقد قبلت فرنسا بتلك املهمة منتدبة سفريها لد .    احلرب

                                                           ومل يكن قبول فرنسا بتلك املهمة إال خدمة ملصاحلها مدفوعة يف ذلـك    .  )٢ (              إلمتام تلك املهمة
   :                           بعدة أسباب على النحو التايل 

                                                                        سعي فرنسا احلثيث إلبعاد روسيا بأي شكل كان عن البحـر األسـود أو التغلغـل      -   أ
  . )٣ ( ً                           اً على مناطق التجارة الفرنسية           مما يشكل خطر   ،                      للوصول إىل البحر املتوسط

  .                                                         سياسة االحتواء بالنسبة للدولة العثمانية واحملافظة على بقائها             اتباع فرنسا ل  -    ب

  .                                            من النمسا أو روسيا على حساب الدولة العثمانية                           عدم رغبة فرنسا يف تقوية أي  -    ت

                                                                         حرص فرنسا الشديد على احملافظة على نفوذها التجاري الشرقي وعلى ما نالته مـن    -    ث
   .                متيازات عثمانية  ا

                                     بذهلا سفريها لدى الباب العـايل املسـيو       اليت                                   وبالفعل فقد تكللت اجلهود الفرنسية
                                                                           يف إقناع الدولة العثمانية بضرورة إبرام مثل هذا الصلح حيـث وافقـت الدولـة      "      فلنوف "

   .                                                  العثمانية على ما اقترحته فرنسا يف خوض غمار املباحثات
                               ً             عثمانيني والنمساويني مل يستمر طويالً إذ سرعان ما                            إال أن خط املفاوضات ذاك بني ال

                                                                           وذلك بعدما رغبة النمسا بنفسها عن تسليم بلغراد يف الوقت الذي أصر فيه الصـدر     ،    توقف
   . )٤ (                                                   أن أي تسوية مع النمسا لن تكون إال من خالل تسلم بلغراد     على       األعظم

                                                 
(1) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P316 . 

  .   ٣٢٢ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :            حممد فريد بك    )٢ (

(3) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, IV, P 23.  

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2514. 
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            وجهات النظر                                                        وسرعان ما تدخلت فرنسا الستكمال مسرية املفاوضات تلك وتقريب 
                                                      ً        وقد جنح الفرنسيني يف إقناع النمسا بضرورة تسليم بلغراد بـدالً مـن      ،                   العثمانية النمساوية

                                                     مما قد يؤهل العثمانيني لالستمرار يف القتال وطلب املزيد من    )١ (                          سقوطها عنوة يف يد العثمانيني
    .                                    وهكذا فقد استمرت بذلك عجلة املفاوضات  ،                             النمسا يف مقابل إبرامهم للصلح

    وهو    ،     سبتمرب ٧-          مجادى الثاين ٣                لدولة العثمانية                             تسليم بلغراد من قبل النمسا ل      وقد مت 
  ن                                ة العثمانية ليستكمل بذلك اجلانبا                                                        اليوم الذي ارتفعت فيه الراية الشريفة العثمانية فوق القلع

        آلخـرة         مجـادى ا   ١٤ (                             نتج عنها معاهدة بلغـراد األوىل     اليت                             العثماين والنمساوي املفاوضات
   . )٢ (   ) م    ١٧٣٩      سبتمرب   ١٨-  هـ    ١١٥٢

                                                                    ويف خضم التصديق على املعاهدة فقد وصلت األخبار حول االنتصارات الروسية من 
                                            شعر إمرباطور النمسا شارل السادس بالندم علـى                               يالء على خوتني ودخول بغدان مما أ    االست

                                                                            االستعجال لتصديق على تلك املعاهدة يف الوقت الذي مت فيه تدمري وحتطيم جزء من حتصينات 
                         املفاوضات حول بنود معاهدة      مام                                         وبذلك فإن الوقت قد فات على شارل للتراجع أ  ،  )٣ (    غراد  بل

       فرنسا   ة                       يضع النمسا كلها يف مواجه    قد                     باإلضافة إىل أن تراجعه    ني                         الصلح اليت أبرمها العثماني
                       أن متت تلك املعاهدة بفكر       فكان  ،  ُ                                          طُلب منها التدخل من قبل النمسا إلاء تلك احلرب    اليت 

    .  )٤ (        ة فرنسية     ورعاي
                      حالة احلرب بني النمسـا         وإاء   ،           تلك املعاهدة       أخبار         فإن ورود       اآلخر           وعلى اجلانب 

           فيهـا دون          أصبحوا    اليت                                                          والدولة العثمانية جعل الروس يعيدون حسابام حول تلك احلرب
       القوات       أخذت    اليت        ً               خصوصاً يف ظل االنتصارات   ،                             نصري يف مواجهة الدولة العثمانية    أو     حليف 

   .                              انية يف حتقيقها على اجلانب الروسي     العثم

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2514. 

(2) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2514. 

(3) MAARIF Vekaletinge Mualltmlerden Murekkep Bir Heyete Telif Ettirilmistir: Tarih ,p. 44. 

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2515. 
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         ً                     أبداها كالً مـن سـكان بغـدان        اليت                                        باإلضافة إىل ذلك فإن االضطرابات واملقاومة
      جعـل    ) ٢ (                        أخذت يف جتهيزها ضد الـروس     اليت                              وكذا التحركات احلربية للسويد )١ (   فالق   واأل

              من الدخول يف                                                                   ً الروس يعيدون حسابام حول االنضمام ملعاهدة بلغراد واالكتفاء مبا كان بدالً
   .                        حسابات غري مضمونة النتائج

   ،                                                                      وبالتايل فقد وسطت روسيا فرنسا للتدخل وإاء تلك احلرب القائمة بني اجلـانبني 
  ة                                                                              وبالفعل فقد حتركت فرنسا إلبرام معاهدة صلح بني اجلانبني العثمـاين والروسـي بواسـط   

                           لنجاح وإبرام معاهدة بلغراد                    وقد تكللت مساعيه با  "      فلنوف "                             سفريها لدى الباب العايل املسيو
   : )٣ (                    جاءت على النحو التايل    اليت          الثانية

                                                                               البد من إاء كافة أنواع اخلصومة والعداء بني اجلانبني وعدم السعي للمواجهة أو إحـداث     :           املادة األوىل  •
   بني                                          ً     ً                                        أي حرب والعمل على تقوية عالقات الصداقة براً وحبراً من خالل مراعاة هذا الصلح وقد تفضال اجلـان 

                                                ً     ً                                      الدولة العلية وموسكو على عدم اإلخالل ذا الصلح براً وحبراً ومراعاة ما جاء به من شروط وكذلك سائر 
   .                                                   رعايا البلدين عليهم عدم خمالفة ذلك والسري وفق الصلح 

                                                                              سوف يتم العمل من قبل الدولة العلية وموسكو لصاحل رعايا الطرفني والسعي للحفاظ على    :             املادة الثانية •
            قاط لتـأمني                                                                          والصداقة من خالل مراعاة هذا الصلح بال أي خمالفة وسوف يتم وضع حصن يف كافة الن      الود

    ،                                ني كما كانت قبل احلـرب يف املاضـي                                                     ويف الوقت نفسه فإنه سيتم اإلبقاء على مواد حدود الدولت  ،        الرعايا
   .                                               ولقد اتفقت كل من موسكو والدولة العلية على ذلك 

      ومـن    ،  م  ٠٠  ١٧                                                     م هدم قلعة األزق بصفة تامة وسوف يتم اإلبقاء على حـدود        سوف يت   :              املادة الثالثـة  •
           ً           وميكنها أيضاً جتديد بناء                               ن اليت تفصل احلدود بني الدولتني،                                            املمكن للدولة العلية القيام ببناء قالع يف األماك

        رعايـا       ماية                                                وسوف يقوم الطرفني بتعيني حرس على املناطق احلدودية حل                                 لعة األزاق ثانية عند حدود قوبان، ق
                        موسكو لن اجم األزاق ولن                         ومن ناحية أخرى فإن دولة    .                             وكذلك عدد من القالع للهدف ذاته    ،       اجلانبني
   .                             سفنها البحر األسود وحبر األزاق       تدخل

                    ً                                                          البد من التنبيه مشدداً على رعايا الطرفني مبراعاة شروط الصلح ولن يـتم التعقيـب يف      :              املادة الرابعـة  •
   ،                   لن تطالب الدولتني ا ،    ،                                                 رعايا من خالل الدخول واخلروج من احلدود بأوراق شخصية                 الوقت نفسه على ال

                      ات احلدودية يف األمـاكن            ووضع العالم   ،                 يم احلدود وبال تأخري                                     ومبوجب املعاهدة فإنه ينبغي الشروع يف ترس

                                                 
(1)  Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2517. 

(2) MAARIF Vekaletinge Mualltmlerden Murekkep Bir Heyete Telif Ettirilmistir          

" Tarih" III. Kitap , p. 44. 

    .A . DVNS . NMH . D . 01     :                          أرشيف رئاسة الوزراء بتصنيف    (٣)
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               تمادات املعاهدة             بعد تبادل اع    ،                            لعمل مبوجب مواد معاهدة الصلح          وسوف يتم ا    ،                         املناسبة لترميم هذه احلدود
   .                                                  من قبل اجلانبني والتصديق عليها ووضع جنود على احلدود 

   ،                                                                                  ينبغي على تاتار القرم التابعني لدولة القرم التابعني للدولة العلية وسائر األجناس األخرى   :             املادة اخلامسة  •
                 أي نوع أو اإلضرار     من   ،         أو اعتداء   ،                                                والقاملوق التابعني لدولة موسكو عدم القيام بأي هجوم   ،             وكذلك القازاق

                   وكذلك على الدولـة                                   لروسي محاية رعايا الدولة العلية،            وعلى اجلانب ا   .        والرعايا   ،                   بأي شيء من املمتلكات
                       مجة حدود الدولتني العلية                          وسائر املدن األخرى وعدم مها                                الروس وعدم مهامجة سواحل ر أوزى            العلية محاية 

      ومـن      ،                            يسري على هذه احلدود من اجلانبني          ات وكل من                                وينبغي أال حيدث ب لألموال واحليوان  ،       وموسكو
                                                                                          الضروري عدم اإلخالل باألمن يف هذه املناطق احلدودية وإذا مت اإلضرار بأحد وتبني ذلك فإنه ينبغي علـى  
                                                                                               الدولة معاقبته على الفور وإعادة احلق إىل أهله بسرعة وحتمل كافة األضرار والتلفيات الناجتة عـن هـذه   

   .           االعتداءات 
                                                 وطائفة القارطاي وهي طائفة من تاتار القـرم عـدم       ،                             ينبغي على جيوش الدولة العلية   :             ملادة السادسـة  ا •

                                                        وكذلك فإن موسكو ينبغي عليها عدم اإلخالل بـاألمن أو جتـاوز      ،                               اإلخالل باألمن وجتاوز احلدود الروسية
                            وكذلك ميكن للدولـة العليـة                                                    ومن املمكن ملوسكو احلصول على رهائن من الدولة العلية    ،               احلدود العثمانية

    ،                                طاي كما جرت العادة منذ زمن بعيد                 وتأمني قبائل القار    ،                                      احلصول على رهائن من موسكو الستتباب األمن
                                                                                            وإذا صدرت أي شكوى بشأن القارطاي فإنه على موسكو والدولة العلية التحرك السريع ملنع أسباب هـذه  

   .                                   الشكوى وضمان ما مت إتالفه على الفور 
                                                                           ينبغي تبادل كافة األسرى واألجانب سواء من جيوش الدولتني أو غري ذلك سواء الذين مت    :       السابعة       املادة •

                                                            وإعادة موسكو والدولة العلية كافة األسرى ساملني غامنني بعـد ورود     ،                   هذه احلرب أو قبل ذلك   يف      أسرهم 
           من األسـرى               افة الرعايا          والسماح لك   ،          صورة فعلية                                                 وثائق اعتماد هذا الصلح والتصديق على هذه املعاهدة ب

                                                                    ً          وعلى الدولتني إذاعة ونشر هذا األمر إىل كافة املدن واألقطار والتنبيه مشدداً على كافة    .               بالعودة بال تأخري
                                          وينبغي التأكيد والتشديد على تنفيـذ هـذه      ،                                    بإطالق سراح هؤالء األسرى مبوجب عقد الصلح         املسئولني

                            ومبوجب هذا االتفاق فإن دولـة      ،             عن تنفيذ ذلك          واملسئولني  م                                        الفرمانات من قبل الدولتني إىل سائر موظفيه
   ،       وثيقـة              ً                       وال ميكنها أيضاً املطالبة بأي ورقـة أو     ،                                               موسكو ال ميكنها االعتداء على أي رجل يعرب من أراضيها

               وإذا قام أحـد     .            وبوجاق وغريها   ،      وقوبان   ،               والتاتار بالقرم   ،                                            ويشمل هذا األمر رعايا الدولة العلية العثمانيني
                                                                                         لروس بالتعدي على رجال الدولة العلية بأي ضرر فإن موسكو سوف تتحمل هذه األضرار وتقـوم بـرد    ا

   .              احلقوق ألصحاا 
                                                                                 إذا مت اام رعايا الطرفني مبخالفة القانون والتسبب يف أضرار أو التمرد بعد التصديق على    :              املادة الثامنة  •

                                               بلده فعلى كلتا الدولتني عدم قبوله وطرده علـى                                                 عقد الصلح هذا وإقراره وانسحب هؤالء الرعايا كل إىل
                                                                                               الفور أما إذا هاجر الرعايا إىل الدول األخرى لتغيري مذهبه فإنه له احلق يف ذلك وليس للدولة األخرى منعه 

  .                  بأي صورة من الصور 
             ارسة التجارة                                                                     إن التجارة هي أحد الركائز والنتائج هلذا الصلح ولرعايا الدولتني احلق يف مم   :               املادة التاسعة •

                                                                   ة العلية هلم احلق يف تداول التجارة بدولة موسكو وهلم احلرية التامة يف هذه   ول                 ولذلك فإن جتار الد   ،        واالنتفاع
                                                   ً            أما التجار التابعني لدولة موسكو فإم هلم نفس احلق أيضاً يف مزاولـة     .                                التجارة بضرائب مقبولة متفق عليها
   .                                                        تامة وجيوز لكال  الطرفني التحرك حبرية يف جتارم بالبحر األسود                                  جتارم يف أقطار الدولة العلية حبرية 



 

١٢٢ 

 

                                                                             إذا حدث أي خالف أو نزاع بني رعايا الطرفني أثناء إقرار مدة هذا الصلح فإنه البد من    :              املادة العاشرة  •
  ح                                                   وينبغي على اجلانبني صيانة عقد هذا الصلح بعدم السـما    .                                     إاء هذا اخلالف بالعدل والفصل فيه بسرعة

                                 أما الرتاعات واخلالفات اليت حتدث بـني    .                                                     حبدوث أي نزاع أو أمر عارض يناقض ويتعارض مع هذا الصلح 
                             والبد من تذليل كافة العقبـات     ،                                                                 الرعايا على احلدود بني اجلانبني فإنه ينبغي الفصل فيها بسرعة بني الطرفني
                      والبد من قيام اجلـانبني     ،         على بنوده                                                          لتسوية هذه الرتاعات واخلالفات وإقرار عقد الصلح من خالل احلفاظ

   .                                                                          بالعمل على حفظ األمن وراحة املواطنني والرعايا من قبل اجلانبني بال إخالل أو جتاوز 
            أو جزية عند    ،        أو ضرائب    ،                                             لن يتم مطالبة رهبان موسكو وقساوستهم بأي رسوم   :                  املادة احلادية عشـرة  •

      أي أن    ،                                       مر بالنسبة لكافة الزوار املسيحيني الـروس         وكذلك األ   ،                                 زيارم القدس الشريف واألماكن األخرى
                                             وال ميكن للدولة العلية التعدي عليهم أو خمالفـة     .                                                  هؤالء سوف يكونوا مبثابة مستأمنني لدى الدولة العثمانية

   .                                      الشرع بشأم خالل فترة إقامتهم بالدولة 
          ومن مث فإن     ،              كاتبات الرمسية             اإلمرباطور يف امل                          سوف يستخدم حاكم موسكو لقب    :                  املادة الثانية عشـر    •

                   وف يتم احلفاظ علـى    وس    ،                                                                       الدولة العلية سوف تقوم بإقرار اعتماد ذلك يف مكاتباا اإلمرباطورية الروسية
   .               القائمة بينهم               بنود الصداقة  

                                                                      ينبغي على رعايا الطرفني احلفاظ على األمن مبوجب مواد عقد الصلح املـربم بـني      :                  املادة الثالثة عشر  •
   .                                                                                         والدولة العلية وسوف يكون لرجال موسكو والدولة العلية احلرية التامة يف التحرك مبناطق الدولتني       موسكو 

   ،                                                                        يتم إرسال سفراء الدولتني العظام للحفاظ على مواد هذا الصلح الذي مت إقـراره    :                  املادة الرابعة عشر  •
                                 اطورة موسكو والسـلطان العثمـاين                    وبإمكام إبالغ إمرب   ،                                          وعلى السفراء محاية الصداقة والود بني الدولتني

   .                بكافة املستجدات 
                                                                     سوف يقوم سفري دولة فرنسا بالوساطة يف تبادل وثائق اعتماد هذا الصلح بـني     :                 املادة اخلامسة عشـر    •

                        وسوف يتم التمسك بكافـة                               ً شروط الصلح خالل مخسة عشر يوماً،                                  الطرفني وسوف يتم التوقيع على كافة
                            ل وكما ذكر يف املادة الرابعة                                         هتمام مبا سبق خبالف مسألة ترسيم احلدود بال إخال                        املواد املتفق عليها دون اال

       إلخـالل                                            ً                                           فإنه ينبغي على الدولة العلية التنبيه مشدداً على خان القرم باحلفاظ على بنود الصلح وعدم ا    عشر 
             تأخري وكـذلك                                                       وإذا حدث أي جتاوز فإنه البد من إائه بالعدل واحلكم دون  ،                         بنظامه بأي صورة من الصور

                         وعلى كافة الرعايا احترام                                   د فترته بصورة دورية عند انتهائه،                                       ينبغي على السفراء جتديد عقد هذا الصلح وم
                                  ً                                                           هذا الصلح وعدم اإلخالل بنظامه مصداقاً ملا أمرنا به خامت النبيني فخر األنبياء واملرسلني حبيب احلق حممـد  

                                                   لشيم الكرمية الذي حافظ على العهود واملواثيق ومل خيل ا                                         صلى اهللا عليه وسلم صاحب املعجزات الباهرة وا
    .                              اد مع روسيا لتضع احلرب أوزارها                              وعلى هذا املنوال متت معاهدة بلغر  ،      ً                       صداقاً ملا أمرنا به احلق عز وجل  وم

                 من بنـود هـذه           مبا هو آت    "     هورتز "         فيطالعنا          األجنبية          عن املصادر     أما  ،                             هذا ما جاء يف املصادر العثمانية
   : )١ (                    هدة على النحو التايل     املعا

  

                                                 
(1) Hurwitz , I bid , P 47-51 . 
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  - :          البند األول •
                                                                                      منذ هذا اليوم فإن العداء واحلروب بني الطرفني تصبح معلقة لألبد وأي عمل عدائي جيرم من أي طرف 

                       قد حل على الرب والبحـر                   أن السالم الثابت    ،                                          وأي خرق هلذه املعاهدة سوف يقابل مبقاومة كبرية    ،          من الطرفني
                                                                     خملصة ال ميكن أن تتغري طاملا هناك التزام ذه الشروط املوقع عليها مـن كـال                            وأصبحت هناك عالقات صداقة

                                                                                ني من مسوها اإلمرباطوري ومن جاللة السلطان العثماين عنهم وعن ورثتـهم وخلفـائهم وعـن     ي            الطرفني السام
           الطـرفني                                                                                      إمرباطوريتهم وممتلكام وأراضيهم وعن رعايا كال الطرفني من سكان البالد لذلك فإن مستقبل كـال 

                                               ً       ً                                          سوف يتجنب أي فعل عدائي أو الدعوة إليه سواء علناً أو سراً وهم سوف حيافظون بينهما على املودة اخلالصـة  
                                                                                              وعلى السالم الصادق ويتمنون لبعضهما البعض كل نوع من الرخاء والسعادة لذلك سوف يتوافر األمن والنمو 

   .                        لكال اإلمرباطوريتني ورعايامها
  - :      الثاني      البند  •

                                                                                   ال الطرفني املتعاهدين ينوى إقامة سالم مستقر ومستمر لذلك فإن رعايا اإلمرباطوريـة جيـب أن       إن ك  
                                               نوع من أنـواع االضـطهاد داخـل احلـدود إلحـدى          ألي                                          يتمتعوا باحلرية الالزمة للعيش وأن ال يتعرضوا 

   .          ذه املعاهدة                                             ً      ً                       اإلمرباطوريتني وهذا ما نصت عليه هذه العهود واضحاً وصرحياً وسيتم التوقيع عليه يف ه
  - :            البند الثالث •

    ،  م    ١٧٠٠                                                                             قلعة أزوف سوف تترك مهدمة وتترك األرض املقامة عليها داخل احلدود اليت رمستها معاهدة   
                                                                   وبنص هذه املعاهدة حيق لروسيا أن تبىن قلعة جديدة هلا على اجلزيرة الواقعة    ،                           وأن تستخدم كحاجز بني الدولتني

                   ومتنع روسيا من بناء     ،                                                يسمح للدولة العثمانية إقامة قلعة بالقرب من أزوف     ً وأيضاً    ،                       يف ر دون بالقرب من أزوف
       .                                                      أي أساطيل أو إبقاء أساطيلها أو سفنها يف البحر األسود

  - :            البند الرابع •
                                                                                    إن رعايا كال اإلمرباطوريتني سوف يتم تعريفهم على احلدود حتت اسم كال اإلمرباطوريتني بعد توقيـع    

                                     ملمارسة جتارم بدون أي صعوبات تعـيقهم                                        ً     ً ة كتجار هلم كافة احلقوق ويتمتعون بنفوذً كافاً                  معاهدة السالم احلالي
                                                       بعد وضع املواقع املناسبة والعالمات واإلشارات اليت سوف يـتم      ،                                       وهذه املعاهدة تضمن هلم ذلك منذ هذا اليوم

                                   توبة وبتحديـد اختصاصـام وإمتـام                                      وجيب على التجار االلتزام باألوامر املك  .                              استخدامها بالنسبة هلؤالء التجار
   .                                                                                صفقام يف مدة ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ التبادل وهذا ما تنص عليه املعاهدة احلالية

  - :           البند اخلامس •
                                                      ً                              إن رعايا اإلمرباطورية الروسية من الكوساك والكالموكس وأيضاً من مجيـع الـدول الـيت ختضـع       

   أن   .                                                          لة القيام بأي غزو أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد تتـار كرميـا                                     لإلمرباطورية الروسية جيب عليهم عدم حماو
                                                   ً                                                رعايا اإلمرباطورية العثمانية جيب عليهم نفس الفعل وأيضاً التتار التابعني لنفس اإلمرباطورية جيب أال يتعرضـوا  

              قاموا بأي عمل                                                 ً                     أن رعايا روسيا جيب أن ميارسوا احلرية الكاملة وفقاً هلذا السالم املقدس وإذا    ،              ألي أذى أو ضرر
                                إن رعايا تتار كرميا وغريهـم مـن       ،                                                                  عدائي سوف يتم معاقبتهم بقسوة وعلى املثل رعايا اإلمرباطورية العثمانية

                                                       أو جنسهم جيب أن ال حياولوا ارتكاب أي عمل عدائي ضد املدن أو       امسهم                         ً           الرعايا العثمانيني عموماً مهما اختلف
                                                                رباطورية الروسية أو ضد أحد رعاياها يف روسيا العظمى أو الصـغرى أو                                     القرى أو املواقع اليت تسيطر عليها اإلم

                                                                                            ضد مدن الكوساك اليت ختضع جلاللة اإلمرباطورة أو األماكن اليت يسكنون فيها على ر دنبري أو ر دون أو أي 
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            ن يوافقـوا       وجيب أ   ،                                                                           مكان آخر أو ضد احلدود الصغرية أو القرى أو سكاا داخل احلدود لإلمرباطورية الروسية
                                                                             والرعايا العثمانيني جيب عليهم عدم القيام بأي عمل عدائي وجتنب حدوث أي ضرر سرى أو    ،              على ذلك بإحكام

   أو     ،                                                                                            معلن عن طريق أخذ العبيد أو سرقة احليوانات أو مضايقة أي من الرعايا الروس بأي أسلوب من األساليب
                                            مرباطورة فسوف يتم معاقبة من يقترف ذلك بأشـد                                                  يتسبب له بأي جرح أو ضرر موجه ألي من رعايا جاللة اإل

             ً                                                                ً                  العقوبات وفقاً للقوانني املقدسة وحق العدل وجزاء اقتراف اجلرمية وأي شيء يقترف خمالفاً من أي طـرف مـن   
    .                                     األطراف سوف يتم اختاذ اإلجراءات املناسبة

    :             البند السادس •
                                  غرى وسكاما أو من يعيشـون فيهـا         أو الص  )      الكربى (                                         تعاقد الطرفان وقبل على أن كبارديس العليا   

       وعلـى      ،              ً                                                                 يصبحون أحراراً وغري خاضعني ألي من كال اإلمرباطورتني ولكنهما سوف خيدمون كناقل بني الدولتني
                      ة الروسية من جانبـها   ي                                                                             الباب العايل يف بورت أن يتخذ اإلجراءات املناسبة لتنفيذ هذه الشروط وباملثل اإلمرباطور

                                                                   فإن الروس من جانبهم كانوا يستخدمون كبارديس لنفس الغرض وسوف تسـتمر       ،                     جيب أن تتبع هذه الشروط
                                                                                                    هذه املعاملة التجارية واجلانب العثماىن يف بورت له احلرية يف القيام بنفس العمل لنفس الغاية وإذا أشتكى شعب

    .                                                            كبارديس من أي من الطرفني فسوف يتم معاقبة الطرف الذي خيالف ذلك
    :             البند السابع •

                                                                                 السجناء والعبيد سواء العسكريني أو غريهم قبل أو بعد احلرب أو يف أية ظروف أو بسـبب أي       مجيع  
            ً                                إىل بالده وفقاً ملعاهدة السالم هذه بدون تبادل أو       الفور                                               دافع عند أي من الدولتني جيب أن يسلم أو يرسل على 

   ،                            ستقبل بالنسبة لكال اإلمرباطورتني                                                                  فدية وبدون أي استثناءات وبأي عدد متواجد سواء يف الوقت احلاضر أو يف امل
                                    أو أولئك يف اإلمرباطوريـة العثمانيـة      ،      ً                                                        وبعيداً عن ذلك أولئك يف اإلمرباطورتني الروسية الذين اعتنقوا املسيحية

                                                                     وهذه األوامر سوف يتم نشرها يف مجيع املدن والواليات يف كال اإلمرباطورتني خبصـوص     ،                   الذين اعتنقوا اإلسالم
                             مجيع العبيد الـذين مت أخـذهم       ،                                                  ذلك فإن احلرية سوف متنح بدون أي صعوبات أو استثناءات ل   .            حرية السجناء

   ،        أو كوبان   ،        أو بوجاك   ،               أو من هم يف كرميا   ،                                                             ووضعوا يف األسر منذ اية التوقيع على هذه املعاهدة أو أثناء السالم
                              حتريرهم وعودم إىل بالدهم بـدون                                        أو غريهم من رعايا الباب العايل سوف يتم   ،         أو التتار   ،                أو هم وسط األتراك

                                    جواز سفر من اإلمرباطورة الروسية الذين                                 أي عنف من أي نوع ضد أي شخص حيمل                وسوف مينع ارتكاب    .    فدية
                           كل من خيضعون ملخالفـة ذلـك       ،                                   والذين هلم حق حمدود يف تنفيذ العقوبات    ،                           هلم احلق يف تسلم الروس العبيد
    .                 دس بأشد العقوبات   املق                              يتعرضون للعقوبة وفق  القانون

    :             البند الثامن •
                                                                                           بعد توقيع هذه املعاهدة احلالية للسالم فإن أي قوة من املوقعني عليها قام بأي عمل إجرامي سواء فرعى   

                                                                            ة سوف ال جيد أي محاية ما عدا أولئك الذين اعتنقوا النصرانية داخـل اإلمرباطوريـة    ي                  أو كبري خيص اإلمرباطور
                                    جيب على الفور أن يردوا أو على األقـل     ،                                    نقوا اإلسالم داخل اإلمرباطورية العثمانية                وأولئك الذين اعت   ،       الروسية

                                         لئك الرجال إما أن يتم استبعادهم أو نفيهم  و       لذلك فأ   .                                                    ينفوا من األراضي الذين اقترفوا فيها هذا الفعل اإلجرامي
                                   ية أو العكس أحـد رعايـا الدولـة                                                    وىف حالة أن أحد رعايا روسيا فر إىل الدولة  العثمان   ،                بني كال اإلمرباطورتني
    .                              جيب أن يعاد عندما تطلبه حكومته  )                عن طريق التزوير (                      العثمانية فر إىل روسيا 
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    :             البند التاسع •
                                                                                         رعايا روسيا من التجار يسمح هلم حبرية التجارة بسالم يف مجيع أنواع التجارة اليت م دوهلم أو شعوم   

                                                           لضريبة وهؤالء التجار الذين خيضعون للروس هلم احلرية يف التجارة يف                                       بنفس طريقة التجار الروس يف الدفع لنفس ا
    .                                                                    ولكن التجارة الروسية يف البحر األسود جيب أن تكون على السفن التركية فقط    ،               املدن العثمانية

    :             البند العاشر •
ـ                                                                             إذا حدث أي نزاعات أو اختالفات بني رعايا كال اإلمرباطورتني أو احلكام أو القادة على         دود يف     احل

                               والقضايا اليت تنشأ بـني رعايـا       ،                                                                  أثناء سريان معاهدة السالم فيجب اللجوء إىل التحقيقات بأقصى سرعة ممكنة
                                                                            جيب أن يتم حلها مع رعاية عالقات السالم واملودة عندما حتدث هذه اخلالفات يف نطاق حمدود    ،            إحدى الدولتني

   .                                            ني احلرص على التعامل مع هذه اخلالفات بأسلوب الود                                              بني الرعايا أو بأي تصرف عدائي فيجب على كال الطرف
  - :               البند احلادي عشر •

                                                                                      يسمح للنصارى الروس ورجال الدين بأن يزوروا مدينة القدس املقدسة وغريها من األماكن اليت ختصهم   
     يـا                                                                                           حبرية كاملة وال يفرض عليهم دفع أي رسوم اليت تفرض على أولئك املسافرين أو احلجاج إىل القدس أو رعا

                                                                 ً             إن رعايا الروس سوف حيصلون على جوازات سفر موقعة من الباب العايل وفقاً لعالقات الود     ،                 الدولة العثمانية
    ً                                                                      وفقاً للقانون املقدس ال يوجد أي عدوان أو عنف يوجه للرعايا الروس بينما هـم يف      ،                     اإلمرباطورية العثمانية   مع 

   .                                   الواليات اخلاضعة لإلمرباطورية العثمانية
  - :         لثاني عشر       البند ا •

     كـل             إمرباطـورة                                                            ً               املفاوضات الودية جيب أن تتم باسم اإلمرباطورية العثمانية وأيضاً باسم اإلمرباطورة   
                                                                                               الروس وسوف يتم الوصول إىل اتفاق يرضى الطرفني حيث الرخاء والكـرم والقـوة الـيت تتطلبـها جاللـة      

   .         اإلمرباطورة
  - :                البند الثالث عشر •

                                                                    رباطوريتني وتأكيد البنود احلالية هلذه املعاهدة وتعزيزها بفعالية فإن كـل                           من أجل تقوية السالم بني اإلم  
                                                                                             شيء خيص الرعايا احلاليني وشئوم سوف يتطلب من وزراء جاللة  اإلمرباطورة بأن يقيموا يف بورت وأن يأخذوا 

                      س االمتيازات اليت يتمتع                                                                               فعالية مناسبة لتنفيذ سياسة جاللة اإلمرباطورة وهؤالء الوزراء املعينني سوف يتمتعون بنف
   .                                                ا سفراء فرنسا وغريهم من السفراء من القوى املختلفة

  - :                البند الرابع عشر •
        توقيـع         منـذ                                               ً                              من أجل تقوية عالقات السالم واملودة بني اجلانبني وفقاً هلذه املعاهدة جيب تبادل السفراء   

                                     باهلم على احلدود وتكـرميهم ومعاملتـهم                                                               االتفاق بني الطرفني ويكون السفراء على درجة من الكفاءة ويتم استق
            كإشـارة إىل      ،                                                                                    معاملة جيدة وعقد االحتفاالت اخلاصة بتبادل السفراء بني القوى املتميزة والعثمانيني يف بـورت 

                                                         يقوم السفراء حبمل اهلدايا اليت تليق جباللة اإلمرباطورية وتقدميها     كما     ،                                     عالقات الصداقة يتم تقدمي هدايا للسفراء
   .       إلمرباطور      جلاللة ا

  - :               البند اخلامس عشر •
                       السفري الفرنسي الذي عمل                                                                 سوف يتم تبادل التصديق على هذه املعاهدة يف غضون ثالثة اشهر بواسطة 

     ً   وأيضـاً     ،                                                                          وسوف تقوم باإلعالن عن قبول البند الرابع بالسماح بالتجارة املنتظمة على احلـدود  ،           كوسيط للسالم
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                                                      ومع القدرة على تبادل السالم وعدم االنقسام أو التفريق بني     ،   ميا                                     بالتجارة مع بورت حيث الوصول إىل خان كر
                                                                                              بنود معاهدة السالم فإن كال الطرفني سوف يسعى إىل حتقيق العدل واملساواة وااللتزام ذه البنود اخلمسة عشر 

        ل مجيـع         وإبطـا     ،                                  وإعالن هذه املعاهدة منذ ذلك اليـوم     ،                                           وتطبيقها يف املستقبل من كال الطرفني وعدم خرقها
   .                                                                   املعاهدات السابقة هلذه املعاهدة مع احلفاظ على احلدود اليت مت رمسها وتوضيحها

                                  حتدث عن إاء كافة اخلالفات املتعلقـة                          البند األول منها والثاين                 وحول املعاهدة فإن 
          وأن هـذا    ،                  ً     ً   يف مجيع أمالكهما براً وحبـراً       منها               ً وإحالل السالم بدالً  ،                    بقيام احلرب بني الطرفني

                                                                      م سوف يشمل مجيع رعايا اجلانبني على أال يتعرضوا ألي نوع من االضـطهاد داخـل       السال
                                                                ومن الطبيعي أن تبدأ معاهدات السالم مبثل هذه البنود الدالـة علـى    .                 حدود الدولة األخرى

                                           ومن املالحظ أن النسخة العثمانية قد ذكـرت أن      أنه     إال .                           توجه األطراف املربمة للسالم حنوه
                    ً       وكأن احلـرب مل تكـن شـيئاً      ،                             عود إىل ما كانت عليه قبل احلرب                  حدود الدولتني سوف ت

                 وف تعود كما كانت                                        حققها الروس واملناطق اليت استولوا عليها س    اليت             فاالنتصارات ،      ً مذكوراً
                                                      فراد البند األول والثاين لاللتقاء بنفس املسار حول التشديد                               ثمانية من قبل، باإلضافة إىل أن أ ع

                                                توجه حنو سدة السالم هلو خري دليل صـادق علـى حـرص                             على وضع احلرب أوزارها، وال
   .                  ً                                    البلدين للمضي قدماً حنو إقرار السالم واستتباب األمن بينهما

                   مع بنـاء الدولـة    ،         زاق مهدمة                            اتفق اجلانبني على بقاء قلعة األ     فقد              البند الثالث     وحول 
             زاق ولكن عند  أل           وكذا قلعة ا ،               تفصل بني الدولتني    اليت          احلدودية        األماكن                   العلية بعض القالع يف 

              على أن أهم ما  .                             البند ببناء قلعة على ر الدون          ح هلا هذا     فقد مس ،        لك روسيا   وكذ ،          حدود قوبان
             ومعـىن هـذا    ،   زاق                            من دخول البحر األسود أو حبر األ                                  تضمنه هذا البند هو منع سفن روسيا

                                       وهذه ضربة موجهه يف خاصرة التقدم البحري ،                                      حرمان روسيا من حق االنتفاع ذين البحرين
                                                              حيث حرمت أساطيل روسيا من حق االنتفاع بالبحرين يف إنشاء الترسانة  ،              العسكري الروسي

                         ممـا يلـزم يف طريـق ذاك       ؛                                                        البحرية الروسية وتطويرها عن طريق املناورات احلربية أو غريها
        وبالتايل    ،                                                             كما أن هذه اجلملة كانت عامة دون ختصيص لسفن روسية معينة دون أخرى .      التقدم

                ً                                   ربية كتجارية مثالً يف حكم السفن احلربية من عدم االنتفاع   احل         السفن غري               فقد أصبحت حىت
   .            ذين البحرين
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                                                   إىل التشديد على كال الطرفني باإلسراع يف ترسـيم احلـدود                 البند الرابع        وقد ذهب 
               مع التنبيه على  ، ة     لى حد                    لتعريف حبدود كل طرف ع ل          ة املناسبة                    ووضع العالمات احلدودي ،      بينهما

                            وقد خصصت النسـخة األجنبيـة    .                                   نبني بعدم التعدي على أمالك الطرف اآلخر            رعايا كال اجلا
                                 بينما ذهبت النسخة العثمانيـة إىل   ،                                                  طائفة التجار بوجوب مساعدم لتحقيق أهدافهم التجارية

                                         بعدم التعقيـب علـى الرعايـا بـاألوراق                كما أشارت ،  كل                           إطالق العنان لكلمة الرعايا ك
                          يل فليس بـني الـوثيقتني أي         وبالتا .               وهذا من التسهيل   ،                        ومن أولئك الرعايا التجار   ،       الشخصية

   .                           ذا اختلف التعبري واستقر املعىن       تناقض إ
               باحملافظة على ما              اإلمرباطوريتني   كال      أمم            التشديد على     إىل        فقد ذهب              البند اخلامس    أما 

     مـع   .                                                     واحترام ذلك وعدم التعدي حدود أو ممتلكات الطـرف اآلخـر     ،               مت من السالم املربم
     مـع   ،               ً                                                    ذاك البند لفظياً على رعايا الدولة العلية من حيث مهامجتهم لرعايا روسيا          مالحظة ميل 

                     إضافة إىل أن النسـخة   ،                                                          التساهل يف اجلانب اآلخر واملوجه لرعايا روسيا وكأم هم املظلومون
                              قد يتسبب ا أي طرف على حسـاب      اليت                                             العثمانية حتمل يف طياا كافة النفقات واألضرار

   .          الطرف اآلخر
                                                إىل التشديد على كال اجلانبني بعدم اإلخـالل بـاألمن يف                 البند السادس      ا ذهب     بينم

            فيمـا بـني           رهـائن                ند من تبـادل   ب                         ولضمان ذلك فال ميانع هذا ال   ،                     املناطق احلدودية بينهما
-                                                                        كما نوه البند على السعي إىل ازدهار التجارة وتطورها واستخدام شعوب املنطقـة  .      اجلانبني

   .                                 كناقل للتجارة بني العثمانيني والروس-                     كما هو موضح يف املعاهدة
   ،                       سواء من اجليش أو الرعايا   ،                             تؤكد على وجوب تبادل مجيع األسرى                 املادة السابعة و

                               وااللتزام بعدم املساس م أثنـاء   ،                                               وإطالق سراحهم فور تبادل صكوك التوقيع على املعاهدة
ـ                        ويستثىن من ذلك من دان ب   .                 عودم ألوطام بسوء      دان             ا موسـكو أو                   اإلسالم مـن رعاي

         النسـخة           مع تفرد  .                                  وهذا ما ذهبت إليه النسخة األجنبية    ،                              املسيحية من رعايا الدولة العلية ب
                                                                                  العثمانية بتحمل اجلانب الروسي لكافة األضرار يف حال التعرض لرجال الدولة العلية من قبل 

   .             الرعايا الروس
   ،                      م من رعايـا الـدولتني                 بأن مرتكيب اجلرائ              البند الثامن      أوضح                    وللنواحي األمنية فقد 
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                             سوف يسلمون إىل الطرف اآلخـر يف     ،                 أو التسبب يف أضرار   ،                           والذين قاموا مبخالفة القانون
              ومـن دخـل يف      ،                                                  وال يستثىن من ذلك إال من دخل يف اإلسالم من رعايا روسـيا  ،         حالة طلبه

   .                              املسيحية من رعايا الدولة العلية
   يف                            ة بني البلدين وما هلا من دور    تجار           على أمهية ال              البند التاسع                    وعن التجارة فقد أكد 

                                     فقد تقرر من خالل هـذا البنـد حريـة       ،     ً              ودعماً لعجلة التجارة   ،       وبالتايل   ،               االزدهار والتقدم
                     وقد تفـردت النسـخة    .   هما                                                          التجارة لتجار كال البلدين يف تلك البلدان مع نفس املعاملة لكلي

    وقد  ،                       من خالل املراكب العثمانية                                           ن التجارة الروسية يف البحر األسود ال تكون إال          األجنبية بأ
             وبالتايل فـال   .                                                                       تكون النسخة العثمانية قد اكتفت مبا ورد يف البند الثالث مبا مت إيضاحه من قبل

                                      من قبل روسيا بأحقية الدولة العليـة يف     ً اً                   حال فإنه يعد اعتراف         وعلى أي  ،                  يوجد تعارض بينهما
   .                            البحر األسود وأنه أحد ممتلكاا

                                   للتأكيد من قبل اجلانبني على السعي حلل     شر ا         البند الع              لصلح فقد أدرج        ً       وإقراراً ملبدأ ا
                                                 باإلصالح فيما يدعم سري املعاهدة، وهذه داللة من اجلانبني                            اخلالفات وتسوية األمور والسعي 

   .                                    حنو سعيهما للصلح والتأكيد على إنفاذه 
            بذهاب الدين          باإلقرار                 البند احلادي عشر         فقد اختص  ،                             ومل تنس املعاهدة الشؤون الدينية

    وقد  ،                       الدولة العلية مثل القدس                                                       الروس لزيارة األماكن املقدسة بالنسبة هلم واملتواجدة يف أمالك 
                                                                             ج يف هذا البند إىل جانب رجال الدين الروس كافة مسيحيي روسـيا الزائـرين لتلـك       إدر

      تـهم                                                               حيث تقرر من خالل هذا البند عدم مطالبتهم مببالغ مالية وكـذا محاي  .             األماكن املقدسة
   .             وتوفري األمن هلم

   ىل إ  "           إمرباطـور    "                                          فإن روسيا تطالب الدولة العلية بإضافة لقب                  البند الثاين عشر   ويف 
      وحـىت     ،                                    ومعىن ذلك هو عدم اعتراف الدولة العلية  ،                           وسيا يف مجيع املكاتبات الرمسية      حاكم ر

           ب، مع أمهية                                                  بأحقية حاكم روسيا كإمرباطور أو االعتراف له ذا اللق   ،                  كتابة نصوص املعاهدة
   .                         اعتراف الدولة العلية بذلك   ىل إ           نظرة روسيا 

                                            إىل ضرورة وجود سفراء روس على درجة عالية مـن                    البند الثالث عشر        وقد ذهب 
            وهذا مـا مل   ،                                           ن يف أراضي الدولة العلية ملتابعة أمور رعاياهم         واملتواجدي ،                  متيازات املمنوحة هلم  اال
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         اإلتيـان   ب                             بينما اكتفت النسخة العثمانية  ،     جنبية                           وقد أورد هذا األمر النسخة األ .             يكن للعثمانيني
                                                                    سوف يكون لرجال موسكو والدولة العلية احلرية التامـة للتحـرك مبنـاطق        أنه          على ذكر

              فإن حترك أولئك  ،                                                       وقد يكون هذا هو نفس املعىن والذي ذهبت إليه النسخة األجنبية .       الدولتني
                          مع منحهم الصفة الرمسيـة يف     ،  هم                              دون التأكد واالطمئنان على رعايا    ً راً ز                الرجال لن يكون ش

                                         وبالتايل فال يوجد هناك بني النسختني أي تداخل   .                                     تنقالم سواء من بلدام أو البلد املضيف
   .                                                     سوى اإلسهاب يف النسخة األجنبية واإلمجال يف النسخة العثمانية

     بـع            البند الرا-       السفراء       إرسال         فسوف يتم  ،       ً                             ومصداقاً ملا مت بني اجلانبني يف هذا املعاهدة
   .                 الصلح واحلفاظ عليه       إقرار          كدليل على -   عشر

       مهمـة     ،             عن طريق سفريها   ،                 ً         هذه املعاهدة مسنداً إىل فرنسا                 البند اخلامس عشر      وينهي 
   .                                      باعتبار فرنسا هي من سعى لكليهما بالصلح ،                                       تبادل صكوك اعتماد هذه املعاهدة بني اجلانبني

                   وب حمافظة خان القرم    بوج-                النسخة العثمانية-                               وقد أرفق يف طيات البند اخلامس عشر
                          وكأن الدولـة العثمانيـة    .                                                        على ما يضمن سالمة حدود الدولة العلية واستمرارية هذا الصلح

                   سري خطوات تنفيذ هذا                                    وبالتايل فقد كلفت خان القرم متابعة ،  يا                          كانت غري واثقة من نوايا روس
             لعثمانيـة يف     ً            ممثالً عن الدولة ا ،                                          ومحاية احلدود من أي خطر حمتمل من اجلانب الروسي ،     الصلح
                      وقد يكون كل جانب أراد  ،                                                     بينما ذهبت النسخة األجنبية إىل التأكيد على جانب التجارة .   ذلك

                                                                               التأكيد على ما يهمه كمرفق ضمن البند اخلامس عشر من املعاهدة والذي سوف يوقع عليـه  
   .                           وبناء عليه فقد أورد ما يهمه ،          الطرف اآلخر

                              ولذلك وجهـوا اهتمـامهم حنـو       ؛     روسيا                                         فالعثمانيون مل يكونوا واثقني متام الثقة من
                                                                         بينما كانت روسيا تعلم بعدم إقدام العثمانيني على اإلخالل بشروط املعاهدة وإعالن  ،     احلدود

   .                                   ولذلك فقد فضلوا التأكيد على التجارة ،                      احلرب ضدهم دون سبب مقنع
ً                بالتايل وبناًء على ما سبق فإن و                                              إحدى نتائج تلك احلرب هو عودة الكثري من األجزاء             

                      إىل الدولة العثمانيـة     ت       ا أعاد أ           باإلضافة إىل    ،                                      فقدا الدولة العثمانية من قبل إىل حوزا    اليت 
                                                           كما أثبتت تلك احلرب أن الدولة العثمانية هي الدولة العامليـة   .                            الكثري من مكانتها أمام أوروبا

     لـى                                                                       األوىل حيث حاربت روسيا والنمسا وإيران يف وقت متزامن حققت االنتصار وحازت ع
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    كما  . )٢ ( "                                        مهينة للنمسا وحمطمة للروس ومرحبة للعثمانيني "                     كما كانت تلك املعاهدة  . )١ (      التوسع
                                             قد أكدوا للعـامل قـدرم علـى احلفـاظ علـى         ،                   ومن خالل هذه املعاهدة   ،            أن العثمانيني

         أن هـذه              باإلضافة إىل  .  )٣ (                          مع االحتفاظ مبكانتهم الدولية ،                              إمرباطوريتهم من أي اعتداء خارجي
                           زاق و البحر األسود حيث حرمت                             اريخ األمنيات الروسية يف حبر األ        نكسة يف ت        ة كانت      املعاهد

   .                                         تلك املعاهدة الروس من االنتفاع ذين البحرين
       خـربوا                     فها مع النمسـا، وأ                                               وعقب انتهاء تلك احلرب فإن روسيا قامت بتجديد حتال

                        سا لدى الدولة العثمانية                      ويف املقابل فقد سعت فرن  .  )٤ (                                الباب العايل بذلك من خالل بيان رمسي
                           وبالفعل فقد مت إبرام معاهدة    ،                                                   بضرورة االحتاد مع السويد يف مواجه اخلطر الروسي النمساوي

   . )٥ ( م    ١٧٤٠                                هجوم ودفاع بني العثمانيني والسويد 
                                                                  ومن املهم أن نشري إىل الدور الذي لعبه الفرنسيني يف الصلح مما يوضح الدور     أنه      على

                                   وبعد انتهاء تلك احلرب فقـد ارتفـع       أنه      كما  .  )٦ (               سا يف تلك الفترة                      العاملي والذي بلغته فرن
                                                                                    كعب فرنسا لدى الدولة العثمانية مما حدا بالباب العايل إىل جتديد االمتيازات املمنوحة لفرنسا 

                            وكـذلك السـماح للمؤسسـات                               صاحل التجاريـة الفرنسـية،                             وتوسيعها وزيادة املنافع وامل
                                         وهذا بـدوره قـد أدى إىل مطالبـة بـاقي        ،             ببناء الكنائس                              الكاثوليكية والرهبان الفرنسيني 

                                                                               احلكومات األوربية فيما بعد باحلصول على قدر من االمتيازات ومعاملتها يف موازاة احلكومة 
   .                                              والذي فتح باب شر على الدولة العثمانية فيما بعد )٧ (        الفرنسية

                                                 
  .   ٦١٢ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتونا   )١ (

  .   ٤٤١ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )٢ (

(3)R Grant Barnwell: Russ-Turkish War, San Francisco,California , p. 24. 

(4) MAARIF Vekaletinge Mualltmlerden Murekkep Bir Heyete Telif Ettirilmistir : 

Tarih, III. Kitap , istanbuk , devlet matbaasi , 1929, p. 45. 

  .   ٣٢٣ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :            حممد فريد بك    )٥ (

  .   ٣٤٥  ص   ،  ٢                                                              دور االمتيازات األجنبية يف سقوط الدولة العثمانية، املرجع السابق، ج  :                     ياسر عبد العزيز قاري   )٦ (

(7)Maarif Vekaletinge Mualltmlerden Murekkep Bir Heyete Telif Ettirilmistir: Tarih, 

III. Kitap , p. 45. 
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   الثالث الفصل
العثمانية الروسية خالل الفرتة من  احلروف
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١٣٢ 

 

 :م١٧٦٩/هـ١١٨٣عام  احلرب الروسية العثمانية: املبحث األول 
    اليت                                          م بني الدولة العلية وروسيا مبعاهدة بلغراد    ١٧٣٩ /  هـ    ١١٥٢              انتهت حرب عام 

                            بل على العكس فقد فقدت روسيا    ،                               على مستوى النتائج بالنسبة للروس        ً مذكوراً            ً مل تكن شيئاً
                                                   كما كلفت روسيا الكثري من النفقات واملصروفات املاديـة     ،                        يف تلك احلرب مائة ألف جندي

                 خذ يرزح حتت طائلة  أ      والذي    ،                                      انعكست على املستوى الداخلي للشعب الروسي    اليت    ،    اهظة   الب
   ،               وغـالء املعيشـة     ،                                 كما أدت تلك احلرب إىل ارتفاع األسعار   .         فرضت عليه    اليت    ،       الضرائب

    اليت                          ىل انتشار األمثلة الشعبية إ                                                    وكان كل ذلك مدعاة للشعب الروسي إىل الثورة ضد النظام و
            خذ الشـارع   أ    اليت                 ومن تلك األمثلة   .                            عب من تلك االقتصاديات الفاحشة                تدل على نفور الش
        يف إشارة   "                           واحليطان اليت يبنينها ال تعلو   ،                            املدن اليت حتكمها النساء ال تبقى "                الروسي يف ترديدها

          نمـو إذا                 إن املزروعات ال ت "                خذ الروس يف ترديد     كما أ ، )١ ( "        يفانوفيا     آنا إ "                   منهم إىل اإلمرباطورة
                   مع أمنيام القلبية  "         بطرس األكرب "                           خذ الروس يف التحسر على أيام      كما أ   ".    رأة            كان احلاكم ام

   . )٢ (                            خبروجه من قربه ومعاقبة املسئولني
        إيفـان   " ،       ن أختها           م بتنصيب اب    ١٧٤٠          حكمها سنة  "        يفانوفيا     آنا إ "                 ولتنهي اإلمرباطورة 

             ً              والذي كان طفـالً ال يتجـاوز    . )٣ (   ) م    ١٧٤١-    ١٧٤٠  "(           يفان السادس إ "     باسم  "         أنطونوفيش

                                                 
)١(  Anna Iefanovna :  آنا إيفانوفنا)اليت  إيزميلوفنشأت وترعرعت يف قرية  بيتر األولة ابن) ١٧٤٠-١٦٩٣

. اإلمرباطورة لكنه حد من صالحياارشحها جملس شورى امللك لتكون  بيتر الثاينبعد موت . تقيم والدا ا
. م ١٧٣٠إمرباطورة واعتلت العرش الروسي سنة  الكرملنيرفضت آنا شروط الس وقامت بتتويج نفسها يف 

املوسوعة العربية .  سانت بيترسبريغ                          ً         بسبب مرض الكلية ومل ختلف نسال  ودفنت يف  ١٧٤٠توفيت سنة 
 .٢٣٠ص ،ر السابقاملصد،١ج،امليسرة

  .   ٢٣٥ ص  ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )٢ (

) ٣(   Ivan VI  ) أصبح اإلمرباطور يف عمر الشهرين   .              آنا إيفانوفنا   ً       لفاً خلالته                إمرباطور روسيا خ    ) :     ١٧٦٤-    ١٧٤٠                            
                                          أا وصية ابنها على العرش ودام حكمـه حتـت                    آنا ليوبولدوفنا             أعلنت والدته        نوفمرب   ويف       ١٧٤٠        أكتوبر  يف 

      حيـث             بيتر األول     ابنة                     إليزافيتا بيتروفنا    ً                                  شهراً حىت أسقطه احلرس اإلمرباطوري حتت قيادة     ١٤             وصاية والدته 
                                       سنة ومت اغتياله من قبل أحد حراسه يف حبسه     ١٦                    فتوفيت والدته وعمره       ريغا          والدته إىل                  قامت بنفي الطفل و

  .   ٢٨٩ ص ،            املصدر السابق ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .                قلعة شليسسيلبورج  يف 



 

١٣٣ 

 

                                إال أن احلرس اإلمرباطوري ثار عليـه    "     بريون "                          حيث أسندت وصايته إىل الدوق    ً اً          لثالثة أشهر ا
   . )١ ( " ا ن       وبولدوف      آنا لي "         أمه األمرية "           يفان السادس إ "             ً         ً    ونفاه وعني بدالً عنه وصياً على
ـ     ،           يفان السادس                    إال أن األمر مل يكتمل إل           ليصـابات            م خرجـت إ     ١٧٤١   نة          ففـي س

   إىل                      من عزلتـها وظهـرت   "           كاترين األوىل "                من زوجته الثانية "         بطرس األكرب "     ابنة  ، )٢ ( "       ليزابيث إ "
                                           جاهدة إىل الوصول إىل التاج امللكـي يف روسـيا     "        ليصابات إ "         وقد عملت  .               الساحة السياسية

                                     بالتقرب إىل كافة طبقات اتمع الروسـي    "        ليصابات إ "                           خذة يف ذلك كافة السبل فأخذت   مت
                        وتنفق بسخاء على أفـراد     ،       د املرضى    وتعو   ،          واملستشفيات   ،                           فكانت تزور الثكنات العسكرية

ـ   م وأصبحوا ينادونوبـذلك جنحـت    .                    ا إمرباطـورة علـيهم                                         الشعب حىت ملكت أفئد              
   . )٣ (                                                           يف كسب تأييد اتمع الروسي هلا يف تويل حكم البالد والعباد يف روسيا "       ليصابات إ "

              كانـت تسـعى         الـيت                                     يف وصوهلا للتاج امللكي يف روسيا فرنسا "       ليصابات إ "        كما أيد 
          على حكـم   "       ليصابات إ "                         ، وقد وجدت ضالتها يف تعيني                               قليص نفوذ األملان يف البالط الروسي  لت

                        كل ما يف وسـعه ملناصـرة     ل ـ    بعم "      الشتاري "             سفريها يف روسيا    إىل       أوعزت        حىت إا .     روسيا
                                 دمي املشورة الالزمة واملعونات املادية ـ                             يف طريقها للوصول إىل العرش وتق "       ليصابات إ "        ومؤازرة 

    .  )٤ (          يف سبيل ذلك
         يا أوالدي   :"                            بني جنودها ومناصريها وقالت هلم "        اليصابات "                      وعندما حان الوقت وقفت 

        ن إراقة         فحذرم م  ".                     يا أمنا وسنقتلهم كلهم   ،   نعم  :"                  فأجابوها بصوت واحد "                 هل تعرفون من أنا؟
      قسموا   فأ "                           فهل تقسمون أنكم متوتون ألجلي؟ .            ن أموت ألجلكم           إنين أقسم بأ  :"        وقالت هلم .      الدماء

   . )٥ (                    بدمائهم وميوتون ألجلها             بأم يفدوا

                                                 
  .  ٩٥ ص ،            املصدر السابق ، ٦ ج :            دائرة املعارف   )١ (

) ٢(   Elizabeth    ) تولت القيادة خلفـا                وكاترين األوىل  رب    األك      بطرس                    إمرباطورة روسيا ابنة     ) :     ١٧٦٢-    ١٧٠٩                    
           يف الفتـرة         روسيا            هي إمرباطورة   .            بيتر الثالث           م ، وخلفها     ١٧٦٢             م وتوفيت سنة       ١٧٤١    سنة               إليفان السادس

  .   ٢١٣  ص  ،  بق          املصدر السا ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة  ).    ١٧٦٢-    ١٧٤١ (

  .   ٢٣٨ ص ،            املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )٣ (

  .   ٢٣٨ ص  ،             املرجع السابق   )٤ (

  .   ٢٣٩ ص  ،             املرجع السابق   )٥ (



 

١٣٤ 

 

       يفـان   إ "                                                                وبالفعل فقد مت القبض على أم ووصية امللك وعلى زوجها وكذا اإلمرباطـور 
                 ليصابات إمرباطورة         ونودي بإ  ،                                            كما مت إلقاء القبض على كافة معاونيهم وخاصتهم  ،  "      السادس

     .           على روسيا
          القائمـة                         سيا بتوظيفها لألحـوال                 الوصول إىل عرش رو "       ليصابات إ "              وهكذا استطاعت 

   ،                                                     إذ أحسنت يف التقرب إىل الشعب الروسي وكسب حمبتـه وعطفـه     ،             ذاك بشكل صحيح  آن
                      كما كـان هلـا اليـد       ،                                                        والذي تضجر من ناحية أخرى من هيمنة األملان على مقدرات البالد

                         ستجالب تأييدهم باإلضافة إىل                                                يف إغداق األموال على القادة وذوي املناصب اهلامة يف ا       الطوىل
              كما أن رجـوع     ،                                               قد كسبت تأييد فرنسا يف مسريا للوصول إىل عرش روسيا  "        ليصابات إ "  أن
                           ً وجد لدى الشعب الروسي تعاطفاً                              رس األكرب والذي يعترب أباها قد أ            بالنسب إىل بط "       ليصابات إ "

                لعزة والرفعة من                 وقائد الروس إىل ا   ،                                                     معها باعتبارها ابنة الرمز السياسي املقدس بالنسبة للروس
   كل  .       م أبيها                               ووجدوا فيها ما قد يعوضهم عن أيا "       ليصابات إ "              س األمل يف ابنته              ل فقد وضع الرو  قب

   .                 إىل تويل زمام روسيا "       ليصابات إ "                  تلك األسباب قد ساقت
   قد  ) م ٢   ١٧٦-    ١٧٤١ (               امتدت عشرين سنة    اليت                 خالل فترة حكمها "       ليصابات إ "     وكانت

      روسيا             م حيث حصلت    ١٧٤٣     بوسنة              انتهت مبعاهدة أ و ،         دامت سنتني ،   سوج    ً     حرباً ضد أ      خاضت
   ) م    ١٧٦٣-    ١٧٥٦  "(                   حرب السنوات السـبع  "            كما أا خاضت )١ (                       فيها على بعض أحناء فلندة

          ً                                     فحققت عدداً من االنتصارات كما أن اجليوش الروسـية   ،          ملك بروسيا  ) ٢ (                ضد فريدريك الثاين
   . )٣ ( م    ١٧٦٠               احتلت برلني سنة 

                                                 
) ١(   Finland  :   حيـدها غربـاً    ،                       تقع مشال القارة األوروبية ،                               هي إحدى دول أوروبا اإلسكندينافية ،             مجهورية فنلندا     ً         

                 وخلـيج فنلنـدا    ،                ً       ً   وحتدها روسيا شرقاً وجنوبـاً  ،    ً        ومشاالً النرويج-                 جزء من حبر البلطيق-    ثنيا               السويد وخليج بو
  .    ١٣٢٤  ص  ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة  .                وعاصمتها هلسنكي ،     ً جنوباً

) ٢(   1786)-Frederick the Great (1712 :   م    ١٧٤٠                              خلف أباه فريدريك ولـيم عـام    ،                أعظم ملوك بروسيا  ،  
                         حىت أصبحت بروسيا أعظم بالد   .             ونشر التعليم         االقتصاد                               الواليات األملانية وشق الطرق وقوى             استطاع مل مشل 

                                            وقائدة النهضة العلمية واألدبية والفكرية فيها        أوروبا

  .  ٩٥ ص ،            املصدر السابق ، ٦ ج :            دائرة املعارف   )٣ (



 

١٣٥ 

 

                 ً     إال أا اهتمـت كـثرياً    "        اليصابات "                                          وعلى الرغم من تلك احلروب واملصاحبة لفترة حكم
                                                          فقد اعتنت باملذهب األرثوذكسي ورجالة ففرضت علـى األديـرة أن      ،               إلصالحات الداخلية  با

             ً                 كما فرضت عدداً مـن العقوبـات    ،         ً                                       ترسل بعضاً من تالمذا إىل األكادميية الالهوتية يف موسكو
                 اخل وعلـى طريـق      ...                                                            على رجال الدين املخالفني ملظهر القس الديين من التدخني أو شرب اخلمر

                                     والذي كان قد الغي على زمـن كـاترين      ،                إحياء جملس الشورى  "         اليصابات "   دة            اإلصالحات إعا
              باإلضـافة إىل  .              ً                                                كما أرسلت عدداً من أوالد التجار إىل هولندا ليتعلموا هناك فن احلساب ،    األوىل

                وكثـر كـذلك يف      ،                            وكذا أكادميية الفنون اجلميلـة    ،                               ويف عهدها قد مت إنشاء جامعة موسكو    أنه 
   . )١ (                                                        الروسية إىل شىت بقاع أوروبا لالستفادة من التقدم األورويب هناك                       عهدها البعثات العلمية

                                  فيمن ال حيسن قدرها إذ توىل عرش روسيا  "        اليصابات "      بذلتها    اليت               كل تلك اجلهود     ارمتت 
    ). م    ١٧٦٢-    ١٧٦٢  "(               بطـرس الثالـث   "                    وحفيد بطرس األكرب باسم "           آنا بتروفنا "               بعدها ابن أختها

        فريدريك  "                                          ه ومن ذلك ميوله الشديد وإعجابه مبلك بروسيا                               والذي كان غري مبايل مبلكه أو مملكت
                                        ومن هذا املنطلق فقد أقـدم علـى إيقـاف       ،                                     وبنظم احلياة االجتماعية واحلربية الربوسية   ، "     الثاين

   "          اليصـابات  "           ولوال مـوت     ،                          قد شنتها من قبل على بروسيا   "        اليصابات "           كانت خالته     اليت       احلرب
                      بل على العكس من ذلـك     .                         ها من على اخلارطة األوروبية                                 لتحولت بروسيا أثرا بعد عني ولتم حمو

                                                             على عقد معاهدة دفاعية هجومية مع بروسيا وإرجاع كل مـا متكنـت    "           بطرس الثالث "        فقد أقدم
   . )٢ (           هلا مرة أخرى "        اليصابات "                                  منه روسيا من بروسيا على أيام خالته

         ام تلـك            وبعد إبـر    ،  نه أ "            فردريك الثاين "          مبلك بروسيا "           بطرس الثالث "             ومما يبني إعجاب
    غ يف                                                         أومل وليمة كبرية دعا إليها سفراء الدول وكبار الدولة وبـال    ،                        املعاهدة الدفاعية اهلجومية

           لنشرب خنـب    :"                     تبعث على الدهشة مث قال       إىل حد   "  Gaultr      غولتر  "                    استقبال مندوب بروسيا
           على إحـدى                 ً إذ جعلين أميناً-                  يقصد فريدريك الثاين-             ً      ً لقد خولين شرفاً عظيماً   ...          امللك سيدنا

           َّ                       إذا اصدر إيلَّ أمره مبحاربـة اجلحـيم       أنه                وجيب أن تعلموا   .       ال يطردين أ      فأرجو    ،       رق جيشه ف

                                                 
  .   ٢٥١-   ٢٤٧   ص ص  ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )١ (

  .   ٢٥٥  ص   ،             املرجع السابق   )٢ (



 

١٣٦ 

 

         من ابـن     "       ليصابات إ "                     وهذا جل ما كانت ختشاه  . )١ ( "                              لسرت إىل تلك احلرب بكل إمرباطورييت
      الـيت                                         سرار الدولة كما كانت تستبعده من االس                     حيث كانت ال تبيح له بأ   "    بطرس "       أختها

      ملـك     "              فردريك الثـاين  "                                         أمور احلرب وسياسة الدولة خشية منه يف إبالغ                 تعقد للمشاورة يف
                         رتـداء الـزي العسـكري                  أجرب جيشه على إ             ابه بربوسيا ـ           من شدة إعج   نه  إ   ىت ح   )٢ (      بروسيا

   . )٣ (       الربوسي 
               وكـذا قيـادة      ،                      خذ يف معاملة فرق احلـرس                 عند هذا احلد بل أ "           بطرس الثالث "  قف    ومل ي

                  نـه ميقـت رؤيـة     إ   : "                    وكـان يقـول عنـهم      ،        واالمتهان                بكثري من السخرية    ،          اجليش الوطين
    وجد                               يانة اململكة الروسية نفسها مما أ                                         أضف إىل ذلك امتهانه الشديد لرجال الدين ولد  ".      وجوههم

             ً                       كان يفكر جـدياً يف إلغـاء الكنيسـة        أنه     بل  ،  )٤ (                                بني بطرس الثالث وكافة رجال دولته    ً اً    نفور
   . )٦ (            مذهب الربوسيني )٥ (            الربوتستانتية                                          األرثوذكسية وإكراه رعاياه الروس على اعتناق 

           والذي أصبح  "             فريدريك الثاين "                                               أما على مستوى سياسته اخلارجية فقد قرب إليه معتمد
       نمسـا                  بينما أصـبحت ال    ،                          واملوجه احلقيقي لسياسة روسيا   ،            واآلمر الناهي   ،            مستشاره اخلاص

   . )٧ (        ً                 حدث بوناً بينهما وبني روسيا                          وفرنسا مهمشة مما أزعجهما وأ
   غري    ،    ً                                           سكرياً معظم وقته ال يعي ما يدور حوله يف أكثر األحيان "           بطرس الثالث "       كما كان

           فـورنزوف  "           ً                         بل كان ميـاالً إىل حمبوبتـه وعشـيقته       ،        ه كاترين                     ياته العائلية أو بزوج حب      مبال
                                                 

  .   ٢٥٦  ص   ،             املرجع السابق  ،                                 خ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر    تاري :               باسيليوس كرباوي   )١ (

  .   ٢٥٢  ص   ،             املرجع السابق   )٢ (

  .    ٣٢       م ،  ص     ١٩٢٢                             كاترين الثانية ،  القاهرة ،    :            مطبعة اهلالل    )٣ (

  .   ٢٥٤  ص   ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )٤ (

                                                يطلـق هـذا االسـم علـى الـذين ال ينتمـون إىل        .                    ركة اإلصالح ومبادئهـا          نشأت عن ح .          حركة دينية   )٥ (
                         وكذلك يف إعطاء الفرد حرية  ،                                                             وتنطوي الربوتستانتية على أفكار حتررية يف األمور الدينية والدنيوية .           الكاثوليكية

           انتية هي يف             وروح الربوتست .                                 وهذا مضاد للتقليد وللسلطة الدينية .                ويف التسامح الديين ،               واحلكم على األمور ،       التقدير
  .   ٣٥٧  ص   ،             املصدر السابق  ،  ١ ج  ،                       املوسوعة العربية امليسرة .                                          مسؤولية الفرد جتاه اهللا وحده وليس جتاه الكنيسة

  .    ٣٣                                    كاترين الثانية ،  املرجع السابق ،  ص   :            مطبعة اهلالل    )٦ (

  .   ٢٥٦  ص   ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )٧ (



 

١٣٧ 

 

Fornzov"   وحول هذا الوضع حيدثنا املسيو دي براتيل سفري فرنسـا يف     . ه                أكثر منها إىل زوج                                                   
                                                             البيتية مدعاة للخجل فهو يصرف معظم لياليه بالتـدخني وارتشـاف            إن عيشته   :"          ً روسيا قائالً

                حىت ال يعود يعـي                                                                 ً اجلعة وقد يدوم على تلك احلالة حىت الساعة اخلامسة أو السادسة صباحاً
   ،                                  مع أا ليست يف شيء من الصفات احملبوبة   ،            ً                 وقد حتبب كثرياً إىل اآلنسة فورنزوف .       على شيء

                                                   ها فال ميكن للعقل أن يتصور أكثر منه شناعة وهي أشـبه                                فهي ساذجة لدرجة البالدة أما وجه
   . )١ ( "  َ             بأَمة منها بسيدة

                                          كانت صابرة على امتهان زوجها واحتقاره هلـا      اليت                  زوج بطرس الثالث            أما كاترين
                                                                          د كانت تنتظر الوقت املناسب لالنتقام وكانت كما وصفها سفري فرنسا يف روسيا املسيو ـ   فق
                          ً                     هانات اليت كانت حتل ا يومياً كانت جتتمع يف بركـان     واإل                  إن تلك االحتقارات  :"        ي براتيل د

              أن الوقت قـد                              وبالفعل فعندما أحست كاترين . )٢ ( "                                  دماغها الذي كان يتوقع فرصة لالنفجار
                                             والشعب يؤازرها أعلنت تنصيبها باسـم كـاترين      ،       والقادة   ،      والبالط   ،            ن رجال الدين      حان وأ

ـ   كم   ،               حاكمة على روسيا )٣ (   ) م    ١٧٩٦-    ١٧٦٢ (       الثانية   ة ـ                               ا مت اعتقال بطرس الثالث وجمموع
                            مرت ا روسـيا يف ظـل حكـم        اليت       احلقب   أ                       وبذلك انتهت حقبة من أسو   .  يهـ         من معاون

   .         رس الثالثـ   بط
                     ة خارجية ذات أهـداف                     حىت وضعت لنفسها سياس                              وما كانت األمور تستقر لكاترين

   : )٤ (                                                    الثانية حتقيقها فقد ارتكزت سياستها اخلارجية على ما يلي              أرادة كاترين
  .      رثوذكس         يسكنها األ    اليت                             استعادة املقاطعات البولونية  -   أ

                                                 
  .   ٢٥٥-   ٢٥٤  ص   ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )١ (

  .   ٢٥٧  ص   ،             املرجع السابق   )٢ (

) ٣(   1796)-Catherine II (1729  :    ا      ١٧٦٢   من        روسيا         إمرباطورةا جتسد حقبة الطاغيـة    .         حىت وفاويقال إ                             
                                 مسـتبد عاقـل خـري مـن مسـتبد        :"                                                  دافع فولتري عنها عندما قامت بانقالب على زوجها،  وقال  .       املستنري
  .   ٢٢٤ ص ،            املرجع السابق ، ٨ ج ،                          املوسوعة التارخيية واجلغرافية :           مسعود اخلوند  ".    جاهل

  .  ٩٦ ص ،            املصدر السابق ، ٦ ج :            دائرة املعارف   )٤ (



 

١٣٨ 

 

                        وتأسيس عدد مـن الـدول    ،                      وإخراج الترك من أوروبا ،                      احتالل ساحل البحر األسود  -    ب
  .                البلقان واليونان ،     الفالخ ،     فالشية ،                                    اجلديدة يف املناطق التركية مثل مولدافيا

   .                            وتنصيب ابنها قسطنطني من بعدها ،                 احتالل القسطنطينية  -    ت
              ن ملكها مـات   إ              ه ببولونيا إذ                             لتنفيذ سياستها السابقة مبتدئ              لفرصة كاترين          وقد واتت ا

                  ن على أنفسـهم إىل                                 خلي البولوين حيث انقسم البولنديو           يف الصف الدا   ً اً                  فجأة مما سبب انشقاق
   : )١ (                    قسمني على النحو التايل

                                 وكان يـرى توليـة العـرش ألمـري       ":    مرتسك "     وصهره "     بريهل "             برئاسة الوزير :   ً أوالً  -
   .                        اصره يف ذلك فرنسا والنمسا   وتن .     سكسوين
               حــد أشــرافهم                            ويــرى توليــة العــرش إىل أ  ":          ارتورســكي ز "         برئاســة  :     ً   ثانيــاً  -

                  وهذا جل ما كانـت   .                        وكان من ضعف الشخصية مبكان )٢ ( "         بنياتفسكى  س  و       ستانيسال "     ويدعى
   .                                  وبالتايل فقد أيدته لتويل حكم بولونيا   ،                                       تطلبه بروسيا وروسيا ممن يتوىل حكم بولونيا

                                                               سام البولوين والتنافس على رئاسة العرش أثره يف قيام حـرب أهليـة                وكان هلذا االنق
                         على عرش بولونيـا وسـحق    "                   ستانيسالس بونباتوسكي "                          أسفرت عن تدخل روسيا وتنصيب

   .      أعدائه
        روسـيا  -               فأعـداء األمـس     ؛          اية املطاف "                   ستانيسالس بونباتوسكي "            ومل يكن تنصيب

                           ردريك الثاين ملـك بروسـيا    ف          فقد توصل .                                 قد أصبحا أحباب اليوم بفضل بولونيا-       وبروسيا
   :                                                              الثانية إمرباطورة روسيا إىل اتفاق يقضي يف طياته على هدفني هامني ومها         وكاترين

   .                 ً                                ويقضي بالوقوف صفاً يف طريق أي حماولة لإلصالح يف بولونيا :         هدف سياسي   :   ً أوالً
  ن  أ و .                                                   وهو الدفاع عن حقوق األرثوذكس والربوتستانت يف بولونيـا  :       هدف ديين :     ً ثانياً

   . )٣ (                                                             ألهداف ال تتم يف نظر كل من روسيا وبروسيا إال من خالل تقسيم بولونيا     هذه ا

                                                 
  .   ٢٦١  ص   ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )١ (

) ٢(   1798)-Stanislaus II (1732:   كانـت   .                    ليخلف  أوغسطس الثالث ، م    ١٧٦٤          انتخب عام  ،               احد ملوك بولندا       
        املصـدر   ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .                  روسيا فردريك الثاين                                             تسانده روسيا بقيادة كاترين الثانية وكذا ملك ب

  .   ٩٦٤  ص  ،      السابق

  .   ٢٦٤-   ٢٦٣  ص   ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )٣ (



 

١٣٩ 

 

                                               من روسيا وبروسيا كانتا تأمالن يف أن تغرق احلكومات                       اهلدف السياسي فإن كال      فأما
            للوصـول إىل     ،                                        وأال تكون ذات مقـدرة علـى إدارة الـبالد      ،                        البولونية يف حبر من الفوضى

      كـان                وأما بروسـيا     ،                             توسيع أمالكها من ناحية الغرب                   فروسيا كانت تطمع إىل   ؛        أغراضهما
  ،  )١ (                                                  استرجاعه والتوسع على حساب بولونيا يف تلـك املنـاطق         أرادت و   ،                  غربيها بيد بولونيا

                                              ً                                 وبالتايل فإن روسيا وبروسيا قد اتفقتا الوقوف صفاً يف حماولة أي إصالح من أي نوع كان يف 
    .               ما كانت تنويه                    بولونيا يعرقل سري 

                                        ً                            دف الديين فإن البابويني هناك قد غالوا كثرياً فيما خيص غريهم مـن الفئـات     اهل     أما
               ن مـن وحشـية                                ألرثوذكسية والربوتستانتية يعانو ا   و             فقد كان معتنق .                     الدينية املسيحية األخرى

       بطـرس   "        فقد كتب    ،                                       ومل تكن تلك احلوادث فريدة يف تاريخ بولونيا .                      واضطهاد البابويني الكثري
                ً                             ملك بولونيا الفتاً نظـره إىل مـا يتعـرض لـه      "           وغسطس الثاين أ "    م إىل    ١٧١٨    سنة   "     األكرب

                 م يهدده فيه بأنه     ١٧٢٣                           كما كتب بطرس إىل البابا سنة  .                             األرثوذكس من سوء معاملة يف بالده
                                                                                   سوف يعامل كاثوليك بالده بنفس املنوال املتبع مع األرثوذكس يف بولونيا إذا مل يقلع أتباعـه  

   . )٢ (          د األرثوذكس                               من الكاثوليك يف بولونيا عن اضطها
                            عريضة اعتراض إىل ملك بولونيا    ،          أسقف روسيا " ،        كونينسكي "     م رفع    ١٧٦٥       ويف عام 

   ،                      ومنعهم من بناء الكنائس   ،           خذ لكنائسهم                      ا األرثوذكس يف بلده من أ                   املعاملة اليت يتعرض هل   ن ع
                   وطالب فيها بإحقاق . )٣ (                            وفصل اآلباء عن األزواج واألبناء   ،                             وأداء الطقوس الدينية اخلاصة م

               ، كانت تتوق إىل            ً حكومة وشعباً   ،                 وبالتايل فإن روسيا .                                     العدالة للرعايا البولنديني من األرثوذكس
                   ومل يكن ذلك التعامل                                اصرة أبناء عقيدم من األرثوذكس،                                 النتقام من البابويني يف بولونيا ومن ا

      ئـات          يـع الف              بل تعداه إىل مج   ،                                      ً             الوحشي من قبل البابويني يف بولونيا قاصراً على األرثوذكس
                                                            ومن بني تلك الفئات الربوتستانت والذين كانوا على نفس ما كانـت                      املسيحية املخالفة هلم، 

                                                 
  .   ٢٦٢-   ٢٦١  ص   ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )١ (

  .   ٢٦٢-   ٢٦١  ص   ،     سابق        املرجع ال   )٢ (

  .   ٢٦٤  ص   ،             املرجع السابق   )٣ (



 

١٤٠ 

 

   .                                                                                 عليه بروسيا من املعتقد وبالتايل فإن بروسيا كانت تتحني الفرصة ملناصرم والـذود عنـهم  
   .                                                                  وبالتايل فإن اهلدف الديين قد وحد جهود كل من روسيا وبروسيا حول بولونيا

                                                            تقسيم بولونيا فإن إقرار مثل هذا املشروع يعد خطوة حتول ضمن لغة              وأما فيما خيص 
                                                               وهو ظهور مبدأ تقسـيم بولونيـا وإقـراره كربنـامج عملـي جيـب         ،                 السياسة األوروبية

                 سـعت إىل تقسـيم       اليت                                                          وبالتايل فإن مثل هذا التقسيم هو مبثابة إقرار من قبل الدول .      تنفيذه
                ن بولونيا مل يعد     ، وأ                              ة األوروبية مل تعد تتسع لبولونيا         بأن اخلارط-      بروسيا ،      النمسا ،     روسيا-       بولونيا

   .                      ن دورها كدولة قد انتهى  وأ  ،            هلا ما تؤديه
      فـإن     ،    عوام  األ           حرب السبعة        أواخر    وحىت    ،                                  وللوقوف على حيثيات تلك الفكرة فإنه

                                  وكان من أكابر املعارضني لتلك الفكرة    ،                   قابل بالرفض يف روسيا   ت ت       نيا كان                فرضية تقسيم بولو
                                          ً                      بانني وكانت تتمحور رؤيته يف إقامة حلف يضم كالً من روسـيا وبروسـيا    .  آي .        الكونت ن

                       وبالتايل وجـب مسـاعدة      .                                                       وبريطانيا والدمنرك والسويد وبولونيا يطلق عليه حلف الشمال
ـ  .                                        بولونيا يف النهوض والقيام بدورها املنوط ا ا                                           كما أن روسيا كانت تنظر إىل بولونيا على أ  

                       وذلك عندما مل تكن روسيا   ،  )١ (                          خطر أعدائها النمسا وبروسيا       ا وبني أ                   ذلك احلاجز األمين بينه
                                           أنه من خالل منو العسكرية الروسية وتطورها فإن    إال    ،         تلك الدول ل                       قد رأت من نفسها مقارعة 

                       وبالتايل فإن فكرة رفـض   .                   ة يف طريق توسع روسيا            أصبح حجر عثر  –        بولونيا   –          ذلك احلاجز 
                                                   د تغريت لصاحل التقسيم بعد احلـرب الروسـية الربوسـية                                   التقسيم لبولونيا من قبل روسيا ق

   .                 أثبتت تفوق الروس     اليت    م    ١٧٦٢  –  م     ١٧٥٧
                             ي روسيا إعادة النظر حول حدود  ي                م اقترح بعض سياس    ١٧٦١   م و    ١٧٥٩         ففي عامي 

       مستشار -                       حل الكونت زاخار تشويشيوف   م أ    ١٧٦٣       ويف خريف .               رقية لصاحل روسيا           بولونيا الش
  م     ١٧٦٨                ويف تشرين الثـاين  .                            على ضرورة ضم بولونيا الشرقية-                        اإلمرباطورة لألمور العسكرية

                     رأى ضرورة ضم بولونيا    "Gosudarstvenny Soviet "        من روسيا          ، من أجل أ              فإن جملس الدولة

                                                 
  .   ٢٦٣-   ٢٦٢ ص ،            املرجع السابق  ،                                تاريخ القرن الثامن عشر يف اوروبه :             ماثيو أندرسون   )١ (



 

١٤١ 

 

                                                                   وبالتايل فإن فكرة تقسيم بولونيا قد أصبحت ذات صدى واسع وترحيب شديد يف  . )١ (       الشرقية
   .                     أروقة السياسة الروسية

 Count              الكونت لينار "      م قدم     ١٧٦٩       ويف عام     أنه        لفكرة                       وقد ساعد على متحور تلك ا

Lennart"   أنـه       كما .      ً               مقترحاً بتقسيم بولونيا   ،                                       مبعوث فريدريك الثاين ملك بروسيا إىل روسيا      
                    مما أعاد النظر حـول   . )٢ (                                                            ومن نفس السنة فإن النمسا قد استولت على كونتيه زييس البولونية

         أرادتـا     ني       واللـت                       ل صمت بروسيا وروسـيا                                          تقسيم بولونيا يف حالة التوسع النمساوي يف ظ
    .                           مشاركة النمسا يف تلك القسمة

                             أخي فريدريك الثاين ملك بروسيا    ،                                      كل تلك األحداث قد عجلت بزيارة األمري هنري
                                وقد توصـل الطرفـان إىل ضـرورة     . )٣ (                              إىل روسيا لبحث املسألة البولونية   ، م    ١٧٧٠      أواخر 

   .                      اإلسراع يف تقسيم بولونيا
                        إذ كانت بولونيا ترزح حتت    ،                                 ور فكرة تقسيم بولونيا أوضاع البلد               كما ساعد على متح

                            حىت إن امللك خيشاهم من أمثـال     ،                           كانت تسيطر على مقاليد األمور    اليت                   نري فئات من اتمع
                دخـل البلـد يف      ، أ                                   وآل تشاروتوريسكي املوالني لروسيا ممـا  ،                         آل بوتوكي املوالني إىل فرنسا

                                         ة األوروبية وبقائه ضـمن دائـرة التخلـف    ـ      النهض                               منازعات داخلية جعلته يف ختلف عن
                                                                      ناهيك عن عجز واضح يف اقتصاديات بولونيا إذا ما قـورن مبثيالـا مـن دول       ،       اإلقطاعي

                                                                    أضف إىل ذلك وضع اجليش البولندي والذي كان يفتقر إىل جاهزية اجليوش احلديثة    .      أوروبا
                 ً             جعل بولونيـا مرتعـاً للسـلب                   لحة احلديثة مماـ     واألس   ،        واالنضباط   ،        والتنظيم   ،          من التدريب

                            كل تلك األمور مما دعمت فكـرة   .                                                والنهب من قبل جاراا دومنا حتصينات أو دفاعات حتميها
   . )٤ (           التقسيم تلك

                                                 
  .   ٢٦٢ ص ،            املرجع السابق  ،                                تاريخ القرن الثامن عشر يف اوروبه :             ماثيو أندرسون   )١ (

  .   ٢٦٧ ص ،            املرجع السابق   )٢ (

  .   ٢٦٨ ص ،            املرجع السابق   )٣ (

-   ٢٦١  ص   ،                 املرجـع السـابق    ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي  :            للمزيد انظر   )٤ (
  .   ٢٦١ ص ،            املرجع السابق ،                               تاريخ القرن الثامن عشر يف اوروبه :             ماثيو أندرسون .   ٢٦٣-   ٢٦٢



 

١٤٢ 

 

                                                                         وكان من تداعيات االضطهاد والذي يتعرض له غري البابويني يف بولونيا أن اسـتنفر  
                         والربوتستانت ومن شـايعهم                                                        سفري روسيا هناك القوى املناهضة لتلك املعاملة من األرثوذكس 

              د غريهـم مـن    ض   ،                                             راضني عن تلك املعاملة من قبل البابويني يف بولونيا  ال                من الكاثوليك غري 
   ،                                                        خرب بذلك السفري الروسي والذي وضح لدولته ما جيري يف بولونيـا      كما أ .               الطوائف الدينية

ـ      ي                                                                         حيث جهزت روسيا جيش قوامه مثانني ألف جندي جعلته رهن إشـارة السـفري الروس
                                                                         وليس من املستبعد أن يكون ذلك االستنفار من قبل سفري روسيا إمنا هو بإيعاز مـن   . )١ (    هناك

                                                                              قبل حكومته الختاذ ذلك ذريعة للتدخل يف شؤون بولونيـا لنصـرة الطوائـف املسـيحية     
   .       املضطهدة

       خـذ يف   أ        والـذي     ،                  الرأي العام األورويب        ها ذاك         ساند موقف                        وكان ما متنته روسيا فقد
                        وحتت هذا الضغط الدويل فقد    .                                            لة الطوائف الدينية من غري الكاثوليك يف بولونيا            التذمر من حا

      وإطالق    ،                                                                      تقرر من خالل جملس بولونيا السماح لغري الكاثوليك بااللتحاق بالوظائف احلكومية
            ن يكون امللك   وأ   ،                                             بشرط أن يكون الدين الرمسي لبولونيا الكاثوليكية   ؛                     احلرية الدينية يف البالد

                                     م بني روسيا وبولونيا كـان مـن ضـمن        ١٧٦٨                      كما عقدة معاهدة يف سنة  .       ً ثوليكياً  كا       ً دائماً
                                أو حذف أي من شرائعها إال مبعرفـة     ،        أو زيادة   ،       أو حترير   ،                   ال جيوز لبولونيا تغيري    أنه         شروطها

   .                                          مما مسح لروسيا بالتدخل الصريح يف شؤون بولونيا . )٢ (               روسيا وموافقتها
       احتـاد   "                             ثوليك والذين كونوا ما عـرف ب                                   وقد أدى هذا الوضع إىل تذمر بعض الكا

                       بل ورفض تدخل روسـيا يف     ،                                           يف معارضة ما مت اختاذه من قبل احلكومة البولونية   ، "         الكاثوليك
                                           انقسمت فيها بولونيا على نفسـها إىل فـريقني       اليت                         مما ساق البلد إىل الثورة   ،            شؤون بولونيا

                                   وليكية ممن أرادوا اإلبقاء على مـا مت                                            فريق احلكومة وما يتبعها من الطوائف غري الكاث   ،       متباينني
                                                                             وفريق الكاثوليك والذين أرادوا الرجوع بالبالد إىل ما كانت عليه مطـالبني بعـودة      ،     اختاذه

                                                 
  .   ٢٦٥  ص   ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )١ (

  .   ٢٦٥   ص  ،             املرجع السابق   )٢ (



 

١٤٣ 

 

                 وهكذا فإن تـدخل   . )١ (                                                           التميز للكاثوليك دون غريهم وعدم مساوام بأي طائفة دينية أخرى
   ،                     سياسـية واالجتماعيـة      ى الـ                 حدث نوع من الفوض                               يا يف شؤون بولونيا الداخلية قد أ   روس

                                      ً        وكذا أحزاب سياسية يف صراعات دائمة بعيـداً عـن      ،                               وظهور تكتالت طائفية دينية وعرقية
   ،                                                              وبالتايل فقد مسح ذلك الوضع لروسيا لتدخل انفها يف شـؤون بولونيـا     ،                 مصاحل البلد العليا
   .                 وهذا جل ما تبتغيه

   ،                    يد الفريق األول روسيا     فقد أ   ،                                  ونتيجة لالنقسامات السابقة يف بولونيا   ،   حال   ي      وعلى أ
           من املال إىل    ً اً    مبلغ "      شواسيل "                  حيث بعث وزير فرنسا   ،                                 بينما وقفت فرنسا يف صف الفريق اآلخر

   .                                                              وبالقواد العسكريني لقيادم وإسداء النصح هلم يف معاركهم ضد الـروس    ،              احتاد الكاثوليك
     قائد    "       سوفاروف "                                           بينهم وبني القوات الروسية إىل أن متكن اجلنرال                    ً وقد كانت احلرب سجاالً

                         وبذلك ثبتت الكلمة العليا  . )٢ (                                                  القوات الروسية من حمق االحتاد وتدمري قوام وتشتيت مشلهم
    .                 لروسيا يف بولونيا

    ً           خميبـاً لـوزير                                                          ً       وكانت هزمية االحتاد الكاثوليكي وتفوق القـوات الروسـية أمـراً   
               هم هـو حتـريض              واالنتقام من   ،                                     والذي رأى أن أفضل طريقة لنيل من الروس "      شواسيل "     فرنسا

                                                                                الدولة العلية على حماربـة الـروس حيـث أوعـز إىل سـفري فرنسـا يف القسـطنطينية        
   . )٣ (     الروس     حرب                   ر الدولة العلية إىل    ة جل                        بعمل كافة اإلجراءات الالزم "    فرجن "     املسيو

                                          طيلـة املـدة الـيت قضـتها مـن معاهـدة          ،                                   وحقيقة األمر أن الدولـة العثمانيـة  
  م     ١٧٦٩ /  هـ    ١١٨٣                          نار احلرب العثمانية الروسية              م  وحىت اشتعال     ١٧٣٩ /  هـ    ١١٥٢      بلغراد

                                               قد ركنت إىل اهلدوء والسكينة واحنلت خالل تلك الفترة    ،                           ً وهي مدة تقرب من الثالثني عاماً
          ىل كره خوض                   إن النفوس اشرأبت إ   حىت    ،                                  بسط مبادئ احلرب لدى اجليوش العثمانية         الطويلة أ

                                                 
  .   ٢٦٦  ص   ،             املرجع السابق  ،                                     تاريخ روسيا منذ نشأا إىل الوقت احلاضر :               باسيليوس كرباوي   )١ (

  .   ٢٦٧  ص   ،             املرجع السابق   )٢ (

  .   ٢٦٧  ص   ،             املرجع السابق   )٣ (



 

١٤٤ 

 

                            ذلة من قبل األعداء موجه ملـا               ولو كان على  ،  )١ (      من ذلك                            ً احلروب وحبب إليها السالم بدالً
   .   سالم    أنه               يدعيه األتراك

                       من خوض غمار تلك احلـرب   )٢ (                                            ومما يبني ذلك ما عزم عليه السلطان مصطفى الثالث
           ة العليـة  ـ              ن األوىل بالدول    ه بأ                                        إال أن صدره الناصح راغب حممد باشا أشار علي   ،        ضد الروس

                        ال تقع الدولة العليـة يف     لكي                            جعة جيوشها قبل خوض أي معركة     ومرا   ،               و تنظيم عساكرهاـ  ه
             ملا تضمنه كالم                                                ً وبالفعل فقد تراجع جناب السلطان عما أراده ضمناً . )٣ (                   مغبة ما ال حيمد عقباه

                                                وهو كالم صادر من شخص مطلع على حقائق األمـور حـق      .                     الصدر األعظم راغب باشا
      كـان                                                                       ومن جهة أخرى يبني ما وصلت إليه الدولة العلية من اجلهـل التـام عمـا      ،      اطالعها

     مـن  -                   الثامن عشر املـيالدي  /                     القرن الثاين عشر اهلجري-                          راا من الدول يف تلك الفترةـ   ألق
   .    ً وحبراً                 ً التقدم احلريب براً

                                                                       إال أن ذلك مل يكن اية املطاف إذ أخذت روسيا يف حماولة إثارة مسـيحيي اجلبـل   
           عن إرسـال                   ن جورجيا امتنعت                 ومنطقة القرم حىت إ   ،       وجورجيا   ،      ووالشيا   ،         ومولدافيا   ،     األسود

                     كما عملت روسيا علـى   ، )٤ (                                                       الضرائب السنوية إىل الدولة العلية بناء على حتريض من روسيا
                                                                              تشييد حتصينات حربية يف منطقة صربيا اجلديدة لقطع االتصاالت بني األتراك والتتار يف حالة 

                                                                   وكان آخر أعمال روسيا إثارة هي تتبعها لالجئني البولونيني داخـل حـدود      ،        وقوع حرب
                                 مـع إقامـة مذحبـة راح ضـحيتها        ،                                               لة العلية يف إقليم بلطه وحماصرته وإشعال النار فيه    الدو

                                                 
  .   ١٥٨  ص   ،             املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             أمحد جودت باشا   )١ (

            يف عهده قامت     ). م    ١٧٧٤-    ١٧٥٧ (           سلطان تركيا  ): م    ١٧٧٤-    ١٧١٧ (                                  مصطفى الثالث بن السلطان أمحد الثالث   )٢ (
                                                                                         والدولة العثمانية،  وفيها انتصرت الدولة العثمانية يف بداية احلرب،  مث لقيت الدولة العثمانية        روسيا        احلرب بني 

                                      وانتـهت تلـك احلـرب مبعاهـدة كتشـك       ،                املدن العثمانيـة                                    بعض اهلزائم،  واستولت روسيا على بعض 
  .    ١٧٠٩  ص  ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .       كينارجه

  .   ١٥٧  ص   ،             املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             امحد جودت باشا   )٣ (

(4) Őmer Faruk Yilnaz : Osmanli Tãrihi , III, P 130 . 



 

١٤٥ 

 

                            ث واملتواصل عن طرق سـفريها يف                           أضف إىل ذلك سعي فرنسا احلثي . )١ (                   البولونيني مع األتراك
                       فة إىل أن مـوت الصـدر        باإلضا  .                                إلقناع السلطان خبوض احلرب ضد روسيا "    فوجني "     ستانة  اآل

                                                         ألرباب التملق واملداهنة الستحسان احلرب لذوي الوجاهة مع جهلهم           ً فتح باباً    قد          راغب باشا 
   . )٢ (                      ال يفقهون منها سوى امسها    اليت              التام باحلرب

                                كان يف حالة هياج شـعبية مؤيـدة            إستانبول                               أضف إىل ذلك أن الشعب التركي يف
           منا إلـيهم                                    وما كانت هذه الثورة الشعبية إال ملا  ،                                       للحرب رامية كل من يسعى لعرقلتها باخليانة

   ،                   األتراك يف تلك املناطق                     واملساس بكرامة السكان    ،         لة العلية                           من تعدي روسيا على حدود الدو
            أمثال فرنسا                               أصحاب النفوذ ومن هلم مصلحة من                                   وذا جنح مؤججو تلك الثورة من األتراك 

       من خالل    ،                                 واستغالل جهل الشارع حول حتقيق مآرم   ،                         يف كسب صوت العامة إىل صاحلهم
  .  )٣ (                                    دولة العثمانية إىل اختاذ قرار احلرب ذاك      دفع ال

                                                                         ونتيجة ملا سبق فقد رأت السلطة العثمانية أن روسيا قد جتاوزت حدودها وزايـدت  
      وبناء  .                                                   وبالتايل فإن من واجبها وضع حد لتلك التجاوزات الروسية   ،                        على امتهان الدولة العلية

            ال بـد مـن    "           ذي صرح بأنه                                                    عليه فقد عقد جملس حرب برئاسة السلطان مصطفى الثالث وال
                             حيث تقرر يف هذا الـس إعـالن    . )٤ ( "                                            البحث عن الوسائل الكفيلة باإلطاحة ؤالء الكفرة

      بسبب                                                الصدر األعظم حمسن زاده حممد باشا قد مانع تلك احلرب      ولكن   ،              احلرب على روسيا
      أراضي                                                    وخلو احلدود العثمانية من التحصينات الالزمة للدفاع عن    ،                     ضعف العساكر العثمانية

                                                                 مع ما للعدو من قدرات عسكرية تفـوق مـا كانـت عليـه العسـكرية         ،                الدولة العثمانية
                                          وإمنا تأجيلها لبعض الوقت الذي تتدارك فيـه     ،                            وكانت وجهة نظره ليس منع احلرب .         العثمانية

                                                 
   :           للمزيد انظر   )١ (

   .   ٤٤٩-   ٤٤٨ ص ،            املرجع السابق ،                                   مانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية           القرون العث :                 جون باتريك كينروس -
- Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, Iv, P 41 

  .   ١٥٩  ص   ،             املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             أمحد جودت باشا   )٢ (

(3) Ord . Prof. ismail Hakki UzunÇarşili : Osmanli TarĨhi, Iv.Cilt, P 372.  
  .   ٤٤٨ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :   روس              جون باتريك كين   )٤ (



 

١٤٦ 

 

  ،                                                                              الدولة العلية بعض اإلصالحات احلربية املنوطة بإصالح اجلـيش العثمـاين مـن الترتيـب    
                                مث االنصراف لشؤون احلرب بعد اكتمال     ومن    ،                    وحتصني احلدود العثمانية   ،        والتدريب ،        والتنظيم

                   ً  واإلمهال وكانوا سبباً                                       إال أن بعض رجال الدولة وقادا رموه باجلنب .                        اجلاهزية احلربية العثمانية
   . )١ (                                    ُ                              كما زينوا للسلطان تلك احلرب فكان أن غُرر بالسلطان والذي اقتنع برأيهم        يف عزله، 

                       من قبل الصدر األعظم محزة   Obreskov         وبر شكوف  أ            لسفري الروسي                وقد مت استدعاء ا
                      حيث مت إخبـار السـفري      ،                  ً                          والذي مت تعيينه بدالً من سلفه حمسن زاده حممد باشا   ،         ماهر باشا

                       وأن عليها سحب قواا من    ،                                                      الروسي بضرورة عدم تدخل روسيا يف الشؤون الداخلية لبولندا
                   فما كان من السـفري     .                       من قبل الروس معناه احلرب                   وأن عدم تنفيذ ذلك   ،                األراضي البولندية

   .                 لتسويف واملماطلـة  ل                                                     ً      الروسي إال أن طلب مهلة شهرين لتلقي األوامر من بالده ممهداً بذلك 
     مـن          ً ن بعضاً                         وبالتايل فقد كلف العثمانيو   ،                                         وقد أدركت الدولة العلية ذلك ومعىن ذلك احلرب

                         مث ما لبثت الدولة العلية     .                 املتواجدين يف روسيا                                           رجاهلم لتأمني عودة التجار والرعايا العثمانيني 
                                    جراء وقائي لضـمان سـالمة الرعايـا      كإ )٢ (                                     أن ألقت القبض على السفري الروسي وسجنته

                                       وكانت هذه يف جمملها خطوات تأكيدية من قبل  . )٣ (                                   العثمانيني يف املمالك الروسية حىت عودم
   .                             الدولة العلية إىل املضي حنو احلرب

 ً                          اً فإن الواجب على العثمانيني                                    لب من الدولة العثمانية قد جاء متأخر             ن كان هذا الط  وإ
          القاضـية   )٤ (                                                                ذاك الوقوف يف وجه أي حماولة روسية للتقدم حنو تنفيذ وصية بطرس األكـرب   آن

         ً                                                  تقف حاجراً بني روسيا وأوروبا وهي السويد وبولونيـا والدولـة       اليت                       بإزالة العوائق الثالث

                                                 
  .   ١٥٩  ص   ،             املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             امحد جودت باشا   )١ (

   :           للمزيد انظر   )٢ (
  .   ٤٤٩ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس -

-  Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2564 
(3) Őmer Faruk Yilnaz : Osmanli Tãrihi , III, P 134 . 

        تـاريخ   :             حممد فريد بـك   .    ٥٠١-   ٤٩٨   ص ص ،            املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             أمحد جودت باشا :           للمزيد انظر   )٤ (
  .   ٣٣٤-   ٣٣٠   ص ص ،            املرجع السابق  ،                        الدولة العلية العثمانية



 

١٤٧ 

 

                                                     زالة احلاجز األول وهو السويد من قبل روسيا فلم يعد هلـا          حيث متت إ   ،                 العلية وهو ما حصل
          أمامها إال         ومل يبق   ،                                             مث سعت روسيا إىل االستيالء على بولونيا اهلدف الثاين ،               أمالك خارج أرضها

         وهو مـا     ،                           روسيا اإلشراف على حبر البلطيق   ت                       ومن ناحية أخرى فقد أراد . )١ (                الدولة العثمانية
                                           ومل يبقى أمامها إال االستحواذ على البحر األسود    ،      سويدية                           حدث باالستيالء على الواليات ال

    .  )٢ (                                                التابع للدولة العثمانية كما جاء يف وصية بطرس األكرب
                بإيقاد نار احلرب  " ي       كرمي كرا "                                        حال فقد أوعزت الدولة العلية إىل خان القرم         وعلى أي

               دراج القـوزاق       اسـت  "        كرمي كراي "                   وبالفعل فقد استطاع    .                              واإلحياء بأن روسيا هي من ابتدأها
                                                                                      والتابعني لروسيا لتعدي على حدود الدولة العثمانيـة بالسـلب والقتـل لرعايـا الدولـة      

   .             ً      ً                                            وكان هذا سبباً كافياً يف نظر الدولة العثمانية إلعالن احلرب على روسيا  . )٣ (         العثمانية
                                                          نكلترا ملنع فتيل احلرب حيث بعثت برسالة إىل السـلطان مصـطفى       لت إ        وهنا تدخ

      كمـا     .         وبني روسيا                          وأا مستعدة للوساطة بينه   ،    احلرب                 عليه عدم خوض تلك              الثالث تقترح 
                                           حلقت باألراضي العثمانية من جراء تدخل رعايـا      اليت                           نكلترا بتحمل كافة األضرار       تعهدت إ

                                         الذي عقد العزم على حرب روسيا قام بـالرد                      إال أن السلطان مصطفى    ،                روسيا إىل أراضيها
    .  )٤ (             نكلترا وشكرها إ    على 

ـ  ) م    ١٧٦٩ / ١ /  ٣١  "(        كرمي كراي "                             تلك احلرب قد ابتدأها خان القرم      وكانت    ة ـ      حبمل
                                                                        ً          على أوكرانيا جبيش بلغ قوامه املائة ألف فارس حيث أثخن فيها وعاد منـها منتصـراً مـع    

                              خان القرم عجـل باحنسـار مـد     " ي       كرمي كرا "         إال أن موت . )٥ (                  ئات األلوف من األسرىـ  م
    .                    االنتصارات العثمانية

                                                 
  .   ٣٣٠ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :  بك         حممد فريد    )١ (

        تـاريخ   :             حممد فريد بـك   .    ٥٠١-   ٤٩٨   ص ص ،            املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             أمحد جودت باشا :           للمزيد انظر   )٢ (
  .   ٣٣٤-   ٣٣٠   ص ص ،            املرجع السابق  ،                        الدولة العلية العثمانية

  .  ٣٤ ٣ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :           حممد فريد بك   )٣ (

(4) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2567. 

  .   ٦٢٣ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتزنا   )٥ (



 

١٤٨ 

 

             م مت اجتمـاع      ١٧٦٩                      مارس من يوم الثالثـاء      ٢٠        فإنه ويف                الطرف العثماين         أما على
               وقضاة العسـكر  -             ً                    والذي عني خلفاً لسلفه محزة ماهر باشا-                         الصدر األعظم حممد أمني باشا 

                حيـث مت إلبـاس      ،                               ورجال الدولة يف حضرة بالط السلطان   ،             وسائر الوزراء   ،          وشيخ اإلسالم
                                ج السـلطان مصـطفى الثالـث إىل              اتبعها خرو   ،                                    الصدر األعظم اخللع وكذا الراية الشريفة

ــاين  ــيش العثم ــى اجل ــان عل ــا لالطمئن ــحراء داود باش ــدة   ١٩   ويف    . )١ (                                                      ص             ذي القع
                                                   م أقيمت مراسم توديع اجليش العثماين على شرف السلطان يف     ١٧٦٩     مارس   ٢٧ /  هـ    ١١٨٢

   . )٢ (               معسكر داود باشا
       للدفاع                                                                   ويف احلال فقد حتركت القوات العثمانية بقيادة الصدر األعظم حممد أمني باشا 

                                                                 من أن تقع يف قبضة الـروس والـذين كـانوا حماصـرين هلـا بقيـادة        "     شوكزمي "        عن مدينة
   .     يف ذلك       أخفقت                       إال أن القوات العثمانية  . )٣ (      الروسي "      جالتسني "     الربنس

ـ     ،          بشكل رئيسي   ،             ويعود سبب ذلك      در ـ                                      إىل سوء تقدير السلطان يف اختيـار الص
       رية من ـ                           وليس له دراية باألمور العسك   ،                       الذي كان من أرباب القلم   ،                   األعظم  حممد أمني باشا

                  ً     ومع ذلك مل يلقـي بـاالً                                                          حيث فاجأ القادة العسكريني بسؤاله عن كيفية تنظيم احلملة؟   ،   قبل
                                                                        بل عرب بقواته الدانوب إىل موالدافيا بدون خطة للعمليات العسكرية ممـا جعـل      ،        ملقترحام

   . )٤ (                         الناموس يف مناطق املستنقعات                        وتفشي وباء املالريا لكثرة    ،                       اجليش عرضة لنقص اإلمدادات
            ً                            حيث كان مياالً إىل السلم وإبرام الصلح مـع   ،                                        باإلضافة إىل اونه التام يف قيادة تلك احلملة

        لح مـع  ـ                    اقتنع ا بإبرام الص    اليت          ً                                 ومنتظراً من جهة أخرى وعود السفري الروسي له   ،     الروس
   . )٥ (                      العثمانيني مىت قامت احلرب

                                     حد اجتماعاته بقادة اجلند وقبـل بـدء                  الصدر األعظم يف أ             هذا األمر قول           ومما يؤيد  
                                                 

(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2567. 

(2) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P396 . 

  .   ٣٣٥ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :           حممد فريد بك   )٣ (

  .   ٤٥١ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )٤ (

(5) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P396 . 



 

١٤٩ 

 

                                           مما أدهش اجلميع بقولـه ذاك وجعلـهم يف حـرية         ...".                 إنين ال يروق يل احلرب  :"           القتال قوله
                         وبث روح العزمية واإلصرار يف    ،    ً                                        فبدالً من مناقشة الصدر األعظم لالستعدادات احلربية. )١ (    تامة

        ومراجعة    ،                                     لوعيد بالعقوبة للمخالفني لألوامر واخلونة  وا   ،                     والقيام مبا يلزم للحرب   ،         نفوس اجلند
    ً                                  فبدالً من ذلك كله فإننا نرى الصدر األعظم    ،                         واالطمئنان على جاهزية اجليش   ،           اخلطط احلربية

   .                                                            يفاجئ اجلميع بعدم رغبته للحرب تلك واستمالة نفسه للدعة والراحة

        والطاعة    ،        والتنظيم   ،                                                       كما كانت العساكر العثمانية من جهة أخرى تفتقد إىل التدريب
          وكانت هذه  . )٢ (            ً                                                 فكانت حبق امساً بال جسم مما عجل بظهور الضعف والتالشي فور اشتداد احملن

   .                 حلقت باجليش العثماين    اليت                 من أوىل النكبات
                                                                          كما ساعد على تلك اهلزمية العثمانية بطء التحـرك اإلداري والعسـكري العثمـاين    

                                    وضها مما أعطى الروس فرصة كبرية لترتيب                                      والذي تأخر ستة أشهر من إعالن احلرب حىت خ
                                                             وكذا استجالب املعونات املالية من قبل بروسيا ضمن اخلطـاب والـذي    . )٣ (              قوام وتنظيمها

                                                                               وجهته كاترين إىل فردريك ملك بروسيا والذي أوضحت له فيه ثقتها التامة بكسـب تلـك   
   . )٤ (              احلرب مع األتراك

                                   سلطان بإعدام الصدر األعظم يـاغلقجى                                        وعلى اجلانب العثماين فقد مت تنفيذ قرار ال
                              الذي كان على درايـة بـاألمور      هو  و   ،   ً    بدالً عنه                                      حممد أمني باشا وتعيني مولداواجني علي باشا 

                       وأثناء عبوره مع جيشـه    ،    أنه      وذلك   ،                                     إال أن األقدار حالت بينه وبني حتقيق النصر   ،        العسكرية
                فـاض النـهر يف      ،             ابلة من النهر                                       ليهاجم اجليش الروسي والذي كان يف اجلهة املق "      دينستر "  ر

            فكان أن رجع    ،                                        مما جعل اجلنود العثمانية يف حالة من االرتباك   ،                           صورة مرعبة ومفاجئة قبل حينه
                                                                               من مل يصل إىل الشاطئ اآلخر إىل معسكرام مع غرق كثري من املراكب العثمانية مع من فيها

                        رى فقد استقبلتهم املدافع                        أما من وصل إىل الضفة األخ   ،                       راح ضحيتها ستة آالف جندي    اليت 

                                                 
(1) Ord . Prof. ismail Hakki UzunÇarşili : Osmanli TarĨhi, Iv.Cilt, P 375.  

  .   ١٥٩  ص   ،             املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             أمحد جودت باشا   )٢ (

(3) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2567. 

(4) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P396 . 



 

١٥٠ 

 

                  مجـادى األوىل سـنة       ١٧                                                        الروسية بوابل مـن الـنريان حـىت قتلـوا عـن آخـرهم يف       
                                                  وكان هذا مدعاة لتقدم اجليش الروسي واسـتيالئه علـى    . )١ ( م    ١٧٦٩      سبتمرب   ١٨ /    ١١٨٣

    .               الفالخ والبغدان
ـ       ، حىت إ                    دوية يف أوروبا بأسرهاـ               ت تلك احلادثة مـ     وكان      بهوا ـ                   ن مؤرخي أوروبا ش

                        ة جنـاة بطـرس األكـرب يف    ـ                  انه قبل حينه حبادثـ                                 احلادثة ومساعدة النهر لروسيا بفيض    تلك 
     .   )٢ (      ة بروثـ     موقع

                            عزمها على غزو اليونان وحترير       إعالا                                         وكان ذلك مدعاة لإلمرباطورة كاترين الثانية 
                               هدفت من ذلك كاترين إىل كسب قلوب   .                                         الشعوب املسيحية من نري احتالل الكفرة األتراك

                                باإلضافة إىل فتح عدة جبهات قتالية    ،                                         الدولة العثمانية ومساعدم هلا يف حتقيق مآرا        مسيحيي
     .                             متعددة على الدولة العثمانية

                                                                            ومل تكن تلك الدعاية من قبل كاترين الثانية إال مقدمة جلهود الكنيسة األرثوذكسـية  
                   ية واسعة هناك إلعالن            للقيام بدعا   ،                        عن طريق عمالئها يف اليونان   ،          عملت جاهدة    اليت          الروسية

                                                                                الثورة والتمرد على الكفرة األتراك والوعد مبساعدم من قبل اإلمرباطورة كاترين وحتريرهم 
   . )٣ (                       ونصرم على عدوهم املشترك

                                                 ً                     وبالفعل فقد حترك األسطول الروسي من حبر البلطيق متجهاً إىل احمليط األطلسي ومنه 
ً                 البحر املتوسط وبناًء عليه فقد أخرب ال    إىل   Saint Priest              نبول الكونـت     ستا               سفري الفرنسي يف إ                 

                               اك مل يعطي املوضوع أمهيتـه الـيت          حد األتر       إال أن أ   ،                                 الباب العايل بتلك التحركات الروسية
   .                                                        لعدم تصديقهم بإمكانية تواجد األسطول الروسي يف البحر املتوسط   )٤ (    ستحق ت

                                                 
  .   ٣٣٥ ص ،            املرجع السابق  ،          العثمانية                     تاريخ الدولة العلية :           حممد فريد بك   )١ (

  .   ١٦٠  ص   ،             املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             امحد جودت باشا   )٢ (

  .   ٤٥١ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )٣ (

   :           للمزيد انظر   )٤ (
  .   ٤٥١ ص ،            املرجع السابق ،   كية                                            القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التر :                 جون باتريك كينروس -

  .   ٦٢٤ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتونا -



 

١٥١ 

 

                    رية الروسية وحىت تلك       ن البح   ؛ أل                                          ن كان هذا األمر من وجهة نظر العثمانيني يف حمله  وإ
   ،                              كانت قاصرة عما كان يف غرب أوربا و   ،                                            الفترة كانت قاصرة عما يؤهلها ملثل ذاك االلتفاف

   "            ومن ذلـك أن  .            أو حىت األسلحة   ،                أو املالحة البحرية   ،        أو السفن   ،                      سواء على مستوى البحارة
       القصور                  كان يعلق على ذلك -                                      قائد القوات الروسية الفعلي يف تلك احلملة- "       لفنستون أ    جون 
                     إن جهل الروس يرجع إىل   :"              كانت ترد بقوهلا    اليت                                   كالمه إىل اإلمرباطورة كاترين الثانية   ً اً    موجه

   . )١ ( "                               ولكن جهل األتراك يرجع إىل الكهولة ،      احلداثة
        قدمت إىل     اليت       دودة  احمل   غري                              العثمانية املساعدات الربيطانية                         ومما يدلل على وجهة النظر 

              الروسـي مـن                                  املتوسط إذ كان معظم قادة األسطول                                األسطول الروسي للوصول إىل البحر
                             دت يف الظاهر إىل الكونت الروسي                        كما أن تلك احلملة قد أسن   .     نكليز                  األمرياالت والضباط اإل

                                 دة الفعلية كانـت بيـد األمـريال                           أما يف احلقيقية فإن القيا )  Kont Aleksiy Orlov (      ورلوف  أ
          نكليـزيني                     ونيـه الضـابطني اإل      ومعا )  John Elphiston (                         سكتلندي جـون الفنسـتون      الأل

Greggو Dugdale  ) ٢( .   
     كانت     اليت                                                                 وما كان ذلك الدعم من قبل بريطاين إىل روسيا إال ضمن سياسة بريطانيا  

                                 مع احلفاظ على اجلانـب اآلخـر مـن       ،                                          ترمي إىل تشجيع التوسع الروسي يف مقاومة فرنسا
   .                           ن الدويل يف القارة األوروبيـة                                   الدولة العثمانية للحفاظ على التواز    على                    سياستها وهو اإلبقاء 

                                                                                 وبالتايل فقد قدمت احلكومة الربيطانية كل الدعم الفين والتقين للبحرية الروسية يف مسـريا  
               سبانيا مبثابـة                                ة ملسرية الروس من قبل فرنسا أو إ                    كما اعتربت أن أي عرقل   ،               إىل البحر املتوسط

  ،           قل التقدير      ، ويف أ               اللوم فاألجدر م                                    ويف املقابل فإن ساحة األتراك ال ختلو من . )٣ (         عمل عدواين
   .                                            خربهم به السفري الفرنسي من حتركات األسطول الروسي           التأكد مما أ

                                                 
  .   ٤٥٢-   ٤٥١ ص ،            املرجع السابق ،                                                القرون العثمانية،  قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )١ (

  .   ٦٢٥-   ٦٢٤ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتزنا   )٢ (

  .   ٤٥٢ ص ،            املرجع السابق  ،                                                القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                ون باتريك كينروس ج   )٣ (



 

١٥٢ 

 

       اشتعلت     اليت    ،                                                   حال فقد استطاع الروس الرتول بقوام يف شبه جزيرة املورة         وعلى أي
                                    كما لقي الثوار هناك كل الـدعم مـن      ،                                           ا الثورة من قبل السكان هناك ضد احلكم التركي

                                                                     إال أن تلك األماين الصليبية املشتركة قد اصطدمت بإصرار وعزمية حاكم املـورة   . )١ (       لبنادقة ا
     ودحر    ،                                                   والذي استعان بعصابات قطاع الطرق األلبان يف دحض الثورة   ،                 حمسن زاده حممد باشا

  يف  "              فـاتح املـورة   "                           ً            وكان ما فعله حمسن باشا كافياً لتتوجيه بلقب .                      الروس وأجالهم عن اجلزيرة
   . )٢ (                       السنوي لفتح القسطنطينية         االحتفال

             إال أن األسطول    ،                                                كان من صد هلجوم الروس اآلنف الذكر من قبل العثمانيني    ما     وإن
                           ومن ذلك أن البحرية الروسية    .                           بتواجده يف مياه البحر املتوسط                         ً الروسي ما زال يشكل خطراً

          التقـت يف               وكانـت قـد    ، "    ساقز "                                                  أرادة التعويض عما حلقها يف املورة فاجتهت قاصدة جزيرة
                            والـتحم اجلـانبني العثمـاين       "    ساقز "     مشال "      دريا "                                       طريقها باألسطول العثماين بقيادة القبطان

                     بينما اكتفى األتـراك     ،                                                       والروسي يف معركة استمرت أربع ساعات انسحب الروس على أثرها
           يف املينـاء                        السفن العثمانية ترسو       وكانت .                                         بذلك االنسحاب الروسي وتوجهوا إىل ميناء جشمه

                فقرر العثمانيون   ،  "Dugdale "        بقيادة            ً                       تبعتها ليالً حراقتان من مراكب الروس و           رة متقاربة    بصو
         حيث مسـح     ،                                       ن قدومها ما هو إال حبجة االنضمام إىل األتراك  وإ   ،                         إغراقها إال أا طلبت األمان

             لسنة اللـهب                          ا كان منها إال أن أطلقت أ                                                هلا بدخول امليناء وعند اقتراا من املراكب التركية م
                                                                                       مما أدى إىل اشتعال القطع البحرية العثمانية مع ما فيها من العتاد احلريب وبذات البارود والذي 

-   متوز   ٥ /  هـ    ١١٨٤             ربيع األول سنة  ١١           وكان ذلك يف  .    ً               حمدثاً انفجارات مدوية   ة           زاد الطني بل
    .  )٣ ( م    ١٧٧٠     يوليو

                                                 
  .   ٤٥٢ ص ،            املرجع السابق  ،                                                القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )١ (

  .   ٤٥٢ ص ،            املرجع السابق   )٢ (

   :           للمزيد انظر   )٣ (
   .    ٣٣٦-   ٣٣٥ ص ،            املرجع السابق  ،         لعثمانية                     تاريخ الدولة العلية ا :           حممد فريد بك -

  .   ٦٢٥ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز اوزتونا -



 

١٥٣ 

 

      فينتني                                                                     وكان نتيجة تلك احلادثة احتراق األسطول التركي واملتواجد هناك برمته عدا س
               وقد ذاع خرب تلك  .                   خذ يف قصف ميناء جشمه            بقواته حيث أ   "        لفينستون أ "                  تبعه دخول الكونت

                             احتفلت بذلك النصـر بإقامـة             ن كاترين إ   حىت  . )١ (                                      احلادثة يف أوروبا مما زاد من اعتبار روسيا
              لكل مقاتل كتب    ً اً     نيشان      ً اضعةً و )٢ ( "  "Tsarsko-Selo   سلو-       تسارسكو  "                   قوس النصر يف منطقة 

                                                                 وحق هلا فقد كانت تلك اهلزمية أسوء هزمية يتلقاها األسطول العثماين منـذ   "    هناك     كنت "    عليه
   . )٣ (             موقعة ليبانتو

                          سطنبول باملرور عرب الدردنيل                               ناء على األحداث السابقة مهامجة إ ب "       لفنستون أ "       وقد قرر
  Kont Aleksiy Orlov (        ورلـوف                    ؛ إال أن القائـد أ                                والذي كان يف حالة عجز دفاعي واضح

             أما األتـراك   .                                          لتكون قاعدة النطالق العمليات احلربية فيما بعد   "    ملنوس "        ل جزيرة         فضل احتال )
                مبحاولـة محايـة     ،  "        دي تـوت  "              وبقيادة الكونت   ،                                   على اجلانب اآلخر فقد باشروا على الفور

                وبناء القالع على    ،                          القيام بتحصني مضيق الدردنيل   :                                   القسطنطينية باختاذ عدة إجراءات ومنها
                                          كما مت حتويل املراكب التجارية إىل سفن حربيـة     ،             املدافع الضخمة              وتسليحها بوضع    ،     ضفتيه

   . )٤ (                 بوضع املدافع عليها
                                                                        وعلى الفور فقد مت استدعاء القائد البحري حسن اجلزائري من قبل السلطان والذي 

   إذ    ،                                        وقد زود بأربعة آالف مقاتل بناء على طلبـه    ،      احملاصرة "    ملنوس "                      كلفه بالدفاع عن جزيرة 
                             مما جعلهم يبـاغتون احملاصـرين      ،                                  طريقة سرية للساحل الشرقي من اجلزيرة               استطاع إنزاهلم ب

          السـلطان             وقد كافأه .                                                          وجيربون القوات البحرية الروسية على رفع احلصار واجلالء عن اجلزيرة
   . )٥ (                                 ن عينه قائد عام البحرية العثمانية                      على عمله البطويل ذاك بأ

                                                 
  .   ٦٢٥ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتونا   )١ (

                               وكانت املقر الصـيفي للقياصـرة    ،                     وهي اآلن حتمل اسم بوشكني ،                     تقع بالقرب من لينجراد ،             منطقة يف روسيا   )٢ (
  .   ٤٥٣ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس  .     لروس ا

  .   ٤٥٣ ص ،            املرجع السابق   )٣ (

  .   ٣٣٦ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :           حممد فريد بك   )٤ (

  .   ٤٥٤ ص ،            املرجع السابق ، ة                                              القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركي :                 جون باتريك كينروس   )٥ (



 

١٥٤ 

 

            فقـد متكـن      ،                النسبة للعثمانيني                                          ً  وإن كان هذا حال البحر فلم يكن الرب أحسن حاالً ب
              بينمـا متكـن    ""Romanzov                                                   الروس من احتالل قسم كبري من بغـدان بقيـادة الكونـت   

                                           عمل الروس السيف يف سكاا الرجـال والنسـاء                      من احتالل بندر حيث أ ""Panin      الكونت
                       ونتيجة إلمهال العثمانيني   ،   أنه         ومن ذلك   ،            باحتالل القرم                      ، وذلك إلكمال ما بدءوه  )١ (       واألطفال

         والـذين     ،                               فقد متكن الروس من بث عمالئهم هناك   ،                                    لذلك اجلزء املهم من كيان الدولة العلية
ـ      ،                 ً             قلوب القرميني غيظاً ضد العثمانيني            جنحوا يف ملء   ل                                 ومنوهم باالسـتقالل واحلريـة يف ظ

                                                                           ً وكانت نتيجة تلك السياسة الروسية أن كثري من قادة القرم مالوا إىل االستقالل بعيداً  .     روسيا
                        وبالتايل فقد كف القرميون    .                            الثانية هلم بتحقيق تلك األمنية                         ثمانيني يف ظل وعود كاترين      عن الع

                                                                                  يد املساعدة عن العثمانيني وساروا ينظرون إىل السلحدار إبراهيم باشـا منـدوب الدولـة    
   . )٢ (                   مغتصب جيب التخلص منه    أنه                     العثمانية هناك على

                            قبالن كراى خان الثاين قد مجـع                ن حاكم القرم                              طيات ميل القرميني إىل روسيا فإ  ويف
    ً          تبعاً ملـا رآه     ؛                                                 ً                   أعيان القرم وأقنعهم بضرورة االنضمام إىل روسيا حفاظاً على أنفسهم وأمواهلم

   . )٣ (               فوافقوه على هذا   ،                                    من تفوق روسيا وغفلة الدولة العثمانية
                                               خان الثالث فقد وجد أن القرم أصبح يف حالـة مـن                            أما اخلان اخللف سليم كراي

                   ل بتركـه للسـلطة   ـ     ا عج                                       بينما تواصل روسيا احتالهلا لكافة أجزائه مم   ،     نقسام          الفوضى واال
                                                            ً     نبول وقد أتاح هذا األمر للروس تولية صاحب كراى خان الثـاين حاكمـاً     تا س           وذهابه إىل إ

                                  سلحدار إبراهيم باشا والـذي هـزم           ً                                   رم تابعاً للروس حيث احتد مع الروس يف منازلة الـ    للق
ـ     قد   ""Dolgoruki          م كان األمري    ١٧٧١ / ٧ / ٣      عام   ويف .          إىل بطرسربج          ً خذ أسرياً  وأ     توىل ـ     اس

                                                 
  .   ٦٢٦-   ٦٢٥ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتونا   )١ (

   .    ١٦١ ص ،            املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             أمحد جودت باشا   )٢ (

   .    ١٦١ ص ،                         تاريخ جودت ، املصدر السابق  :               أمحد جودت باشا    )٣ (



 

١٥٥ 

 

ـ    ٢٩٦                                        ولتذهب القرم إىل يد الروس بعـد أن ظلـت    . )١ (              على كامل القرم    ً         اماً حيكمهـا  ـ    ع
          ن مليونان  أ   إذ    ،                                                           وكان استيالء الروس على القرم مبثابة الصاعقة على الدولة العلية   ،         العثمانيني

                             أن روسيا قد أصبحت تشرف علـى       كما ،                                        ونصف املليون مسلم ذهبوا أدراج احلكم الروسي
   . )٢ (           البحر األسود

   ،                                                                   وذه النتيجة فقد وصلت احلرب بني اجلانبني العثماين والروسي إىل قمة االسترتاف
                         على الركـون إىل مهادنـة       مها         والذي أجرب   ،               أو املستوى املادي   ،       ى األنفس             سواء على مستو

   . ً اً   بعض       بعضهما 
  

                                                 
    :             للمزيد انظر    )١ (

   .    ١٦٤ ص ،            املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             امحد جودت باشا -

  .   ٦٢٧-   ٦٢٦ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز اوزتونا -

  .   ٦٢٧ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز اوزتونا   )٢ (



 

١٥٦ 

 

 :م١٧٧٤/هـ١١٨٨عام  احلرب الروسية العثمانية: املبحث الثاني 
            وهذه يف حـد     ،                                 خرجت روسيا وحىت ذلك التاريخ منتصرة   ، م    ١٧٧٠           يف خريف عام 

                                                   ً     فحىت ذلك التاريخ مل تكن دولة أوروبية وحدها لتحقق نصراً على  .                       ذاا نقطة حتول يف التاريخ
     لترا   نك               كز الرابع بعد إ                                                      وبالتايل فقد سقطت الدولة العثمانية من حيث القدرة إىل املر ،         العثمانيني

   . )١ (                                         وفرنسا وروسيا بعد أن كانت حتتل املرتبة األوىل
                           ول إليه األمور بني العثمانيني                               الدول األوروبية تنتظر ما سوف تؤ                  ومع ذلك فقد كانت

                             نكلتـرا وبروسـيا تواليـان                    ، بينما كانـت إ                    ا والنمسا للعثمانينيـ                     والروس مع تأييد فرنس
        وحتقيـق     ،                           ا بني تلك الـدول األوروبيـة                                   إال أن ذلك ال خيفي مشاعر التنافس فيم . )٢ (     روسيا

   ول ـ                 وهو يقوم برحلة ح   ،                   فمنظر األسطول الروسي   ،                            احلها من خالل العثمانيني والروسـ   مص
      الـيت                 ومنها فرنسـا    ،                                            قد ولد ردة فعل معادية لدى بعض الدول األوروبية   ،               القارة األوروبية

   . )٣ (                       أثارها ذلك األمر وأقلقها
                                      ناطق وأغلقت املوانئ يف وجه مرور السـفن                                  حيث أخذ نفوذ روسيا يقوى يف هذه امل

   .   )٤ (                                 من السفن اليت تسمح هلا روسيا باملرور   ً اً              وأصبح عدد حمدود   ،                    األوروبية يف هذه املياه
                                             فإن العثمانيني كانوا أكثر املتضررين من تواجـد                  الدول األوروبية                 وإذا كان هذا حال 

                      ذلك األسـطول الروسـي                  ومن ذلك مضايقة    ،                                   األسطول الروسي ضمن مياه البحر املتوسط
                                                وقف عقبة يف طرق خطوط االتصال بني العاصمة العثمانية     أنه      كما   ،                    خلطوط املالحة العثمانية

                                                              بل لقد تعدى ذلك للتدخل يف شؤون الواليـات العثمانيـة السـورية       ،                وممتلكاا اآلسيوية
   . )٥ (            واملصرية منها

                                                 
  .   ٦٢٦ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتزنا   )١ (

  .   ٦٢٧ ص ،            املرجع السابق   )٢ (

  .   ٢٦٧-   ٢٦٦ ص ،            املرجع السابق  ،                   الثامن عشر يف أوربة            تاريخ القرن  :             ماثيو أندرسون   )٣ (

   .  Hat Humayan  )    ١٦٦ (                                             خط مهايوين ، أرشيف رئاسة الوزراء ، رقم الوثيقة    )٤ (
  .   ٤٥٤ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس   )٥ (



 

١٥٧ 

 

               فصاله عن جسـم                       قاب قوسني أو أدىن من ان    كان      الذي    )١ (                    وذلك على أيام علي بك
          وقد أكـد     ،       ع الروسـ                                            وقد استغل يف ذلك انشغال العثمانيني حبرم هذه م   ،                الدولة العثمانية

         يقصد علي   -       إن غرضه   "  M. De Jonville                                         على هذا االجتاه قنصل فرنسا املسيو دي جونفيل 
ـ     . )٢ ( "                                             جعل مصر دولة مستقلة قوامها قوة املماليك املطلقة  -  بك   ر ـ                        وبعد أن مت له أمـر مص

    طول ـ                                                                     سعى إىل حتقيق حلمه بضم سوريا حتت واليته وكان خري معاون له يف مسعاه ذاك األس
   أن         فكـان    ،              لطان العثمـاين ـ       عن الس           ً                     ان مستعداً ملساعدة أية قوة خارجه       والذي ك   ،      الروسي

                     قائد األسطول الروسي يف   Count Alexis Orlov      ورلوف                             اتصل علي بك بالكونت ألكسيس أ
                                                         مع وعد من قبل علي بك للروس بإقطاعهم بعض املدن العربيـة يف                        البحر املتوسط ملساعدته

   . )٣ (       نظري ذلك
                        ملساعدة علي بـك وظـاهر    )٤ (                                          فظهر األسطول الروسي أول األمر بالقرب من حيفا

ــر ــفت      )٥ (        العمـ ــية أن قصـ ــة الروسـ ــفن احلربيـ ــت السـ ــا لبثـ                                                              مث مـ
                                                 

                     واحد من كبار املماليك  .                أو علي القازدغلي : ) م      ١٧٧٣  -      ١٧٢٨  /   هـ      ١١٨٧  -        ١١٤٠ (             علي بك الكبري    )١ (
                               فلما مات هذا توىل اإلمارة بعـده   ،                                    كان من مماليك إبراهيم كتخدا القازدغلى .                ومن أعظمهم شخصية ،     يف مصر
         مث يقتلهم  ،           واخذ ينفيهم ،                 وصادر أموال خصومه ،             واختار األنصار ، م    ١٧٦٣     ً       وشيخاً للبلد  ،      ً     مث أمرياً للحج ، م    ١٧٥٤

وعزم على االستقالل عـن   ،          ً              أصبح حاكماً مطلقا على مصر .                       م ويهبها ملماليكه وخاصته                  ويستويل على إقطاعا                      
                وضـرب النقـود    ، م    ١٧٦٩                      أعلن استقالل مصر عـام   .                                      فخلع الوايل حممد األورفلى وأخرجه من البالد ،     تركيا
    لبث                                                                                    انقلب عليه قائده حممد أبو الذهب فنشبت بني االثنني عدة معارك جرح على أثرها علي بك، مث ما  .    بامسه

  .    ١٢٣٠  ص  ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .                 أن تويف قي القاهرة
  .   ١٥٣-   ١٥٢ ،                  دار النهضة العربية ،    بريوت ،                          دراسات يف تاريخ العرب احلديث :                 عمر عبدالعزيز عمر   )٢ (
  .   ١٥٤ ،            املرجع السابق   )٣ (
) ٤(   Haifa   :  على خلـيج    "       احلديقة "        كرمل أي                تقع جبوار تالل ال ،                                            مدينة فلسطينية عربية عريقة يعين معناها البلدة           

                     عدت ميناء هام لالتصال  . م .                                                             عرفت منذ زمن الكنعانيني املنحدرين من أصل عريب منذ ثالثة آالف عام ق .   عكا
        املرجـع    ،             مدينة إسالمية      ١٠٠٠       موسوعة  :                 عبد احلكيم العفيفي .                                      مبدن التجارة يف مشال إفريقية وجنوب أوروبا

  .   ٢٠٩  ص  ،      السابق
    وايل  "             سليمان باشـا  "      قاتله  .                   وخلف أباه على حكمها ،        ولد بصفد ،        حاكم عريب  ): م    ١٧٨٢-    ١٦٩٥ (          ظاهر العمر   )٥ (

                                     واستقر يف عكا وحصنها ومتكن من التغلـب   ،                                    فلما مات سليمان فجأة استفحل أمر ظاهر ، م    ١٧٣٧  ق ـ    دمش
                 فاضـطرت حكومـة    ،                                                    مت له امتالك واليات صيدا وعكا وحيفا ويافا والرملة وغريها .                  على وايل دمشق اجلديد

        املصـدر   ، ٢ ج ،                            املوسـوعة العربيـة امليسـرة    .                      ومبوتـه زالـت دولتـه    ،        ً قتل غدراً .         العتراف به            اآلستانة إىل ا
  .    ١١٧١-    ١١٧٠ ص ،      السابق



 

١٥٨ 

 

               طـاط النشـاط                                                           باملدافع فأخربت منها حنو ثالمثائة بيت وكان هذا مـن مجلـة احن   )١ (    بريوت
   . )٢ (                            االقتصادي يف بالد الشام اجلنوبية

                                                                          ويعد هذا العمل الروسي أو تدخل أجنيب مباشر يف الواليـات العثمانيـة ملسـاندة    
   . )٣ (                                    استقالهلا السياسي عن الدولة العثمانية 

                                                                       ومع أن الدول األوروبية قد التزمت احلياد إال من تقدمي االستشارات الالزمة وبعض 
               خـالل التـدخل                                 أما كترجيح كفة على أخرى مـن    ،                 تقنيات حول األسلحة       وكذا ال   ،      القادة

                  ولكن هذا املوقف قد  .                 من الدول األوروبية             يف حسابات أي                   ً ن ذلك مل يكن وارداً          العسكري فإ
                                                                                 تغري نتيجة االنتصارات اليت حققها الروس يف ظل تراجع العثمانيني والذي تبعه ذلك التوسـع  

   .      الروسي
  ،                                            ياب إىل حتركات األسطول الروسي يف البحر املتوسـط                         فقد أخذت فرنسا تنظر بارت

                           من النمسـا وبروسـيا مـن                   ِّ بينما خشيت كلِّ   ،                     انتاا اخلوف على جتارا    اليت         نكلترا      وكذا إ
                     بني روسـيا والدولـة                            وبالتايل فقد سعت بالوساطة    .                                 التوسع اجلغرايف الربي والبحري لروسيا

      وأصرت    ،                        الثانية رفضت تلك الوساطة        كاترين                  إال أن حاكمة روسيا    ،    لسالم    جل ا              العثمانية من أ
   . )٤ (                                                     أا لن تتفاوض إال مع السلطان نفسه ودون أي تدخالت خارجية

    كما  ،   )٥ (                                                                 وبالتايل فقد عقدت فرنسا مع العثمانيني معاهدة مشتركة للوقوف ضد روسيا

                                                 
) ١(   Beirut:   تقع وسط    ،  كم   ١٠٠                                                      وهي العاصمة العريقة اليت تبعد عن دمشق عاصمة سورية حبوايل  ،             أهم مدن لبنان        

  ،               مدينة إسـالمية       ١٠٠٠       موسوعة  :                 عبد احلكيم العفيفي  .                   البحر األبيض املتوسط                         اخلط الساحلي اللبناين شرقي 
  .   ١٤٩ ص ،            املرجع السابق

    :            للمزيد انظر   )٢ (
   .    ٣٣٩ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :    د بك       حممد فري -

  .   ٣١٤-   ٣٠٨-   ٣٠٧ ص ، م    ١٩٩٣  ،  ٢ ط ،    دمشق ،    ١٩١٦-    ١٥١٦                 العرب والعثمانيون :             عبدالكرمي رافق -

                                                                              العصر العثماين من القوة واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية ،  املرجـع السـابق ،      :                    نادية مصطفى وآخرون    )٣ (
   .      ١٢٢ ص

  .   ٤٥٥ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :      ينروس            جون باتريك ك   )٤ (

  .   ٤٥٥ ص ،            املرجع السابق   )٥ (



 

١٥٩ 

 

                                                                                 كما أبرمت النمسا معاهدة أخرى مع العثمانيني تعهدت فيها النمسا بالوقوف مع العثمانيني  ،
           والح يف األفق    .                                 فالق يعطى للنمسا يف نظري مساعدا تلك                 يف مقابل قسم من األ   ،       د روسيا ض

                                       وكان هذا األمر مما يقلق فريـدريك حـاكم        ،                             منساوية روسية أوشكت على الوقوع   ً اً      أن حرب
                       وكأن هذه احلرب سوف تقود  . )١ (                  ً م بدعم روسيا مالياً    ١٧٦٩                           بروسيا والذي تعهد يف معاهدة 

   .          عرف ايتها ت      حرب ال                   أوروبا بأسرها إىل
      كمـا     ،                                                               أضف إىل ذلك أن روسيا قد أنفقت كامل خزينتها املالية على تلك احلـرب 

                                    ن من خسائر يف العتاد والعدة وإزهـاق                            باإلضافة إىل ما تكلفه اجلانبا . )٢ (                     فعلت الدولة العثمانية
ـ      اليت                                            ثر هذا على حتركام العسكرية وكذا االنتصارات أ    وقد  .     لألنفس    ام                  توقف صـداها لع
   .                                               وبالتايل فإن خيار السالم كان احلل األنسب لكال الطرفني . )٣ ( م    ١٧٧٢

                    من مدن بلغاريا وذلك  "      جورجيو "      ً                                        ومتهيداً للصلح فقد ادن العثمانيني والروس يف مدينة
                                 م تبعها إرسال كـل مـن الطـرفني        ١٧٧٢          يونيو سنة   ١٠ /  هـ    ١١٨٦              ربيع األول سنة  ٩  يف 

       وكـان     ،                                 للوصول إىل صيغة حول بنـود السـالم                 بوالية البغدان "      فوكشان "                ملندوبيه إىل مدينة
   . )٤ ( م    ١٧٧٢          أغسطس سنة    ٨ /  هـ    ١١٨٦              مجادى األوىل سنة    ٩          اجتماعهم يف

ـ     ١١٨٦    سنة        اآلخرة     مجادى     ٢٣              جل املهادنة إىل  أ                      وقد اتفق اجلميع على مد      ٢١ /    هـ
               حيـث طـالبوا      ،     روسيا                                تم االتفاق عليه فهو طلبات مندويب          أما ما مل ي   . م    ١٧٧٢          سبتمرب سنة 

ـ                                                وحرية املالحة للسفن الروسية التجارية منها يف مجيع حب   ،     القرم         باستقالل    . ةـ                  ار الدولة العلي
                             وانتـهى االجتمـاع األول بـني       ،                                الدولة العلية تلك الشروط الروسية   و             حيث رفض مندوب

   . )٥ (                     اخلصمني دون نتيجة تذكر 

                                                 
  .   ٢٦٧-   ٢٦٦ ص ،            املرجع السابق ،                              تاريخ القرن الثامن عشر يف أوربة :             ماثيو اندرسون   )١ (

  .   ٦٢٧ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز اوزتزنا   )٢ (

  .   ٦٢٧ ص ، ق           املرجع الساب   )٣ (

  .   ٣٣٧ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :           حممد فريد بك   )٤ (

  .   ٣٣٧ ص ،            املرجع السابق   )٥ (



 

١٦٠ 

 

                                من إحساسهم جبـور شـروط السـالم       ً اً                                     وكان رفض العثمانيني ملا قدمه الروس نابع
     إننا   :"                                                          ويدلل على ذلك قول املفاوض العثماين عثمان أفندي عن تلك الشروط   ،       سية تلك    الرو

   ،                        ً       ً   لكن هذا الصلح مل يكن أمراً أساسـياً  ،                    واتفقنا على هذا األمر   ،                         رأينا أن موسكو تريد الصلح
                                        لكن بعد إبداء الروس هذه الرغبة مت مناقشة  ،                                          ومل يكن يرغب السلطان العثماين نفسه يف البداية

                           ن موسكو تريد مـن الدولـة    إ ،                            ميكن أن يقوم على أساسها الصلح                 كن هذه البنود ال ل ،      البنود
   . )١ ( "                                   العثمانية التنازل عن الكثري من احلقوق

   ا                جل املهادنة بينهم أ       فقد مد    ،     ً                                           وتبعاً اللتقاط األنفاس من كال اجلانبني العثماين والروسي
  يف  )٢ (       خارسـت  و            وس يف مدينة ب                                                     أيضا سبعة أشهر حىت عقد االجتماع الثاين بني العثمانيني والر

                                    م وقد طرحت روسيا بنودها ملحقة إياها     ١٧٧٣          نوفمرب سنة    ٩ /  هـ    ١١٨٦          شعبان سنة     ١٣
                  ذي القعـدة سـنة       ٢٣                                                        ببالغ ائي حول التحذير من مغبة عدم  تنفيذها كحد أقصـى يف  

   :              وهذه البنود هي  .  م    ١٧٧٣          نوفمرب سنة     ١٥ /  هـ    ١١٨٦
    ً          حفظاً السـتقالل    "         يكي قلعة " و  "     كريش "                                          أن تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن حصن -   ١

  .     القرم
                             حرية املالحة يف البحر األسود وحبر    ،                   جتارية كانت أو حربية   ،                     أن متنح املراكب الروسية -   ٢

  .             جزائر اليونان
  .                                                     تسليم ما بقي من حصون القرم مع الدولة العلية إىل التتار -   ٣
                بشرط دفع جزية                                        وايل الفالخ هذه الوالية له ولورثته الشرعيني ، "           جرجوار غيكا "      إعطاء  -   ٤

  .                      معينة كل ثالث سنوات مرة
   ".    أوزي "       وكزاكوف أ                       لروسيا وهدم حصون مدينة   "       قلبورن "                 التنازل عن مدينة  -   ٥
  .                                   روسيا يف املعاهدات واملخاطبات السياسية   ة                              طى لقب باديشاه إىل قيصر أو قيصر     أن يع -   ٦

                                                 
(1) Ord . Prof. ismail Hakki UzunÇarşili : Osmanli TarĨhi, Iv.Cilt, P 418.  

) ٢(   Bucharest   :   ا                   عاصمة رومانيا وأكربر الدانوب ،    مد ر دامبوفينا رافد وتعترب املركز  ،                                             تقع يف بوالخيا على            
  .   ٤٢٥  ص  ،            املصدر السابق ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .                                الرئيسي التجاري الصناعي لرومانيا



 

١٦١ 

 

  . )١ (                                                          أن يكون لروسيا حق محاية مجيع املسيحيني األرثوذكسيني يف بالد الدولة -   ٧
   ه          الذي ضـمن    ،                                                             قد كانت تلك الشروط الروسية مما مال إليه التيار السياسي العثماين و
               ً             ولكن رفضهم رمسياً لتلك الشروط    .              ه وكذلك القادة                        وكذا الصدر األعظم ومعاونو   ،       السلطان

                                        والذي تزعمه املفيت وهيئة العلماء إذ رفضوا    ،                        من خوفهم من التيار الديين   ً اً                الروسية كان صادر
      ًً                      وحتاشياًً من فتنة سوف يقع فيها    ،                          وبالتايل فإن التيار السياسي   .            املسلمة ملصريها               أن تسلم القرم

    ٢٢ /  هـ    ١١٨٦        ذي احلجة     ٢٨                             ً   رفض تلك الشروط وأعلن ذلك رمسياً يف    ،              مع علماء الدين
             من العثمانيني        خذ كل     حيث أ                ً ذلك املؤمتر أيضاً       إخفاق                وكان معىن هذا هو  )٢ ( م    ١٧٧٣     مارس 

   .               االستعداد للقتال ب       والروس 
                                                                ن زاده حممد باشا الصدارة للمرة الثانية أثره يف ترقية اجليش العثماين             وكان لتويل حمس

                               وتنظيمه مـا اسـتطاع إىل ذلـك       ،                                    إذ دأب حمسن زاده على حماولة تسليح اجليش   ،    ً   نوعاً ما
   . )٣ (    سبيال

                                                                   وقد اتضحت حماوالت حمسن باشا اإلصالحية يف ازام الـروس أمـام األتـراك يف    
                  ونشـب القتـال يف    )٤ ( "      سلسترا "                    ثمانيني الروس يف مدينة           ما حاصر الع ك   "       روستجوق "  نةـ    مدي
ـ                                  رقات ومتكن العثمانيني مـن املد ـ    الط    الف    ة آـ                                         ينـة بعـد أن قتـل مـن الـروس مثاني
        عثمـان   "                 للقائد العثمـاين     "    غازي "                               ذا االنتصار أن منح السلطان لقبـ     ان هلـ   وك .  ديـ   جن

   . )٥ (    ً              نظرياً حلمايته املدينة  "     باشا

                                                 
  .   ٣٣٧ ص ،                                          تاريخ الدولة العلية العثمانية املرجع السابق :           حممد فريد بك   )١ (

   :           للمزيد انظر   )٢ (
   .    ٣٣٨ ص ،            املرجع السابق  ،                       لدولة العلية العثمانية       تاريخ ا :           حممد فريد بك -

  .   ٤٥٥ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :                  جون باتريك كينروس -

   .   ٤٥٥ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :                  جون باتريك كينروس   )٣ (
) ٤(   Slstra  :   يف مواجهـة   ،                                    ميناء على الضفة اجلنوبية لنهر الدانوب .                 يف دوبروجه اجلنوبية ،  يا                 تقع مشال شرق بلغار           

   .    ٩٩٦ ص ،            املصدر السابق ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .                  كانت مدينة رومانية .                      مدينة كالراسي الرومانية

   .    ٣٣٨ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :           حممد فريد بك   )٥ (



 

١٦٢ 

 

          واليت كانت  "       بازارجق "                                     س من املعركة األخرية كانوا أن مروا مبدينة                  وأثناء انسحاب الرو
           وكان نتيجة    ،          ً                                                         ً خالية متاماً من أي حامية مما ساعد الروس على إظهار غضبهم مما حلق م مؤخراً

   . )١ (                                                      ذلك قتل كل من يف املدينة من الشيوخ والنساء واألطفال العزل
                وكان مـن شـدة      ،           ق م األتراك             إذ سرعان ما حل   ،                    ً      إال أن ذلك مل يدم طويالً للروس

                                امتألت بـاللحوم الـيت مل يكتمـل        اليت                        دبار خملفني قدور الطعام                   ع الروسي أن ولوا األ    الفز
                       وهزميتهم للروس مبسـاعدة   "     فارنا "                                        اتبعها العثمانيني بصد هجوم روسي على مدينة . )٢ (     نضجها

   . )٣ (                       إحدى فرق األسطول العثماين
   ذي    ٨           الثالـث يف                       فاة السلطان مصـطفى                ات العثمانية بو                     وقد انتهت تلك االنتصار

    حيث    .                           حد دعاة اإلصالح والقائمني عليه          الذي كان أ   ، م    ١٧٧٤      يناير     ٢١ /  هـ    ١١٨٧       القعدة 
                                    ً                       سفراء الدول األوروبية إىل احلفالت متحدثاً معهم حول أهـم مالمـح             ً        كان كثرياً ما يدعو
                وأا قد تعهـدت     ، ة                             ن فرنسا حليفة الدولة العثماني  بأ                 ً وكان يصرح دائماً ،              اإلصالح يف بلدام

        نكشارية                                ان مصطفى الثالث لرفع معنويات اإل                 ويف بادرة من السلط .                          بالنهوض بالبحرية العثمانية
         يف الربيع  ،                   ً سنشرب هذا الكأس معاً  :"                                 ً      ً     ً   فقد شرب يف ثكنام يف بدء حكمة شراباً مرطباً قائالً هلم

                     ولـة العثمانيـة ويف              النهوض بالد      ً                  مدلالً بذلك على عزمه على )٤ ( "                 حتت أسوار بندر شاه ،     املقبل
   .                                                        نظرته اإلصالحية هلذه الفئة املهمة من جسم الكيان احلريب العثماين

          يف تأسـيس   "      دى توت "                                            خذ السلطان مصطفى الثالث يف تشجيع جهود البارون     كما أ
                                                            وتعليم ضباط البحرية واجليش وغريهم أسرار علم حساب املثلثات بـل   ،               مدرسة الرياضيات

                                               للرجوع بالعثمانيني إىل ما كانوا عليه من الفتوحات          ً لع دوماً           كما كان يتط .                وجعلها حتت إدارته

                                                 
   :           للمزيد انظر   )١ (

   .    ٣٣٩ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :     يد بك      حممد فر -

  .   ٤٥٥ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :                  جون باتريك كينروس -

   .   ٤٥٥ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :                  جون باتريك كينروس   )٢ (
   .   ٤٥٥ ص ، ق           املرجع الساب   )٣ (
   .    ٣٢٩ ص ، م    ٢٠٠٧ ،           دار القاهرة ،       القاهرة ،                                      دور اإلنكشارية يف إضعاف الدولة العثمانية :                أماين جعفر الغازي   )٤ (



 

١٦٣ 

 

                                                                   وكانت حتدوه يف ذلك آمال عريضة تظهر من خالل أشعاره وكذا إطالقه على نفسه    ،      والنصر
    رغم    ،                                                    وقبل وفاته صمم على قيادة محلة عسكرية بنفسه إىل الدانوب   نه  إ    حىت ، "          فاتح العامل "   لقب

   . )١ (                                      إال أن املنية قد وافته قبل أن يتم له ذلك   ،   حية                                  رفض العلماء والقادة لسوء ظروفه الص
                                                                        يف حني تسلم مقاليد السلطة من بعد السلطان مصطفى الثالث شقيقه عبـد احلميـد   

   نه  إ    حىت ،                      من حرا األخرية مع روسيا                                         والذي قدم على دولة منهوكة اجلانب مما حلقها )٢ (    األول
         ألغى تلك    نه  إ    بل )٣ (                ضوب خزينة الدولة                                         ع توزيع اإلنعامات على اجلنود كما هو متبع لن      مل يستط

                                                                        وهو ما يدل على شدة ما وصلت إليه الدولة العثمانية من أزمة مالية بسبب تلك    ،       األعطيات
   . )٤ (            احلرب الروسية

                                                                      ومع ذلك فقد كان من أوىل أعمال واهتمامات السلطان عبد احلميـد األول عنـد   
                           ماين وأفراده أكد هلم فيه على                                                   جلوسه على عرش السلطنة توجيه خطاب إىل قادة اجليش العث
   . )٥ (                                                      ضرورة العمل املشترك واملثابرة واجلد يف مقاومة العدو الروسي

                                      شد اجلنود املزودين بالعتاد والعدة اليت ال  حل                                   يف الوقت الذي أخذت فيه كاترين تستعد 
                                                         فقد كانت كاترين مصممة على إنفاذ مشروعها والقاضـي بطـرد    ،                       قبل للدولة العثمانية ا

           ا أطلقـت   إ   حىت  ،                                                           ك من أوروبا واالستيالء على القسطنطينية وإحياء بيزنطة مرة أخرى     األترا
                               ومن ذلك أا وفرت لـه مربيـات      .           ته هلذا األمر                    على حفيدها والذي هيأ "      قسطنطني "   ية    تسم

                                               باإلضافة إىل تأدية وفد من قبل اليونان ميني الـوالء     ،                          كما درج على تعلم اليونانية   ،        يونانيات
                                                              وبالتايل فإن كاترين أرادة تنفيذ مشروعها ذاك بأي وسـيلة كانـت    . )٦ (    الصيب             والطاعة لذلك 

                                                 
   .   ٤٥٨-   ٤٥٧ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :                  جون باتريك كينروس   )١ (
                        أخـو السـلطان مصـطفى      ). م    ١٧٨٩-    ١٧٧٤ (               سـلطان تركيـا     ):  م    ١٧٨٩-    ١٧٢٥ (                عبد احلميـد األول    )٢ (

                    املوسـوعة العربيـة     .                         ً       ً                           اطردت الدولة يف عهده ضعفاً وركوداً بسـبب حرـا مـع روسـيا     .     وخلفه ،      الثالث
  .    ١١٨٠  ص  ،            املصدر السابق ، ٢ ج ،      امليسرة

   .    ٣٤١ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :           حممد فريد بك   )٣ (

   .    ١٥٧-   ١٥٦ ص ،            املرجع السابق ،               لدولة العثمانية                       دور اإلنكشارية يف إضعاف ا :                أماين جعفر الغازي   )٤ (

(5) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P419 . 

   .   ٤٥٩ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :                  جون باتريك كينروس   )٦ (



 

١٦٤ 

 

                                                         إلرادة كاترين ورغباا فقد اجتمعت اجليوش الروسـية بقيـادة            ً وتنفيذاً .                 ومهما كلفها األمر 
              ليلتقـي مـع    "       وارنـه  "                                ً      والذي جنح باجتياز ر الطونه قاصداً مدينة  "         رومانزوف "            الفلد مارشال

                 بقيـادة أفنـدي     "       شـومال  "                               ثه الصدر األعظم من معسكره مبدينة                      اجليش العثماين والذي بع
  يف  "         قوزليجـق  "                                                                   عبدالرزاق ليتلقى اجليش العثمـاين هزميـة كـبرية بـالقرب مـن مدينـة      

   . )١ ( م    ١٧٧٤     يوليو  ١٤
                                                                    ونتيجة لذلك فقد أصبح العثمانيني يف وضع حرج من جراء حتطم اجلزء األكرب مـن  

                           كما أن خطوط االتصاالت فيمـا   ، "     شوميال "    دينة                                 ومل يبق معهم ما يؤهلهم للدفاع عن م   ،     قوام
             نكشارية عـن                     باإلضافة إىل عصيان اإل . )٢ (                                          بينهم وبني العاصمة أصبحت مهددة من قبل الروس

                بينما واصل اجليش   ،  )٣ (    نبول   ستا                              تركهم ساحة املعركة والعودة إىل إ                      القتال ورفضهم األوامر و
       وغلـى        حاجي أ "               استوىل الروس على          تقدم فقد             وأثناء هذا ال ، "     شوميال "                     الروسي تقدمه حنو مدينة

      جلهـة        مـن ا  "       شـوميال  "                                                 كما أن طالئع اجليش الروسي قد أخذت يف مهامجـة مدينـة   ، "     بازار
                         ذي أقعـده عـن مواصـلة    ـ    وال   ،                      مرض الصدر األعظم الشديد                  ومما زاد الطني بلة ،        الشمالية

ـ   أ                     الذي وجه فرقة بقيادة    ،       نكشارية                ً           فيما توىل ذلك بدالً عنه أغا اإل   ،       القيادة     باط ـ           حـد الض
                                  وقد اخندع عبد اهللا باشا مبظهر طليعـة     .                                           األتراك ويدعى عبد اهللا باشا لصد القوات الروسية

              أو إرسال عيون    ،                      ً         وبالتايل فقد تقدم مسرعاً دون روية   ،                                اجليش الروسي حيث ظن أم فئة قليلة
ـ     ،                لكشف حقيقة الوضع    ت                                                       مما أدى به ومبن كان معه إىل الوقوع يف الفخ الروسي حيـث مت

وإطالق وابل من الرصاص جتاههم حيث استشهد معظم أفـراد     ،               م من مجيع اجلوانب     حماصر                                                   
   . )٤ (                    تلك الفرقة العثمانية

                                                 
   .    ٣٤١ ص ،            املرجع السابق  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية :           حممد فريد بك   )١ (

   .   ٤٥٦ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :             اتريك كينروس     جون ب   )٢ (
   :           للمزيد انظر   )٣ (

  .   ١٣٥  ص  ،            املصدر السابق  ،                    تاريخ سالطني آل عثمان :         يوسف آصاف -

   .    ٣٠٤-   ٣٠٣ ص ،            املرجع السابق ،                                      دور اإلنكشارية يف إضعاف الدولة العثمانية :                أماين جعفر الغازي -

   :           للمزيد انظر   )٤ (
- Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2606       
- Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P421       



 

١٦٥ 

 

                لبقية الباقيـة                                            ثر رجعي سيئ يف ايار الروح املعنوية يف نفوس ا                    وقد كان هلذه احلادثة أ
   ية                                                          وقد اتضح ذلك عندما حاول الصدر األعظم إصالح ما ميكن بدفع البق   .               من اجليش العثماين

                    ن تلك القوات كانـت    وأل   ؛                                                          الباقية من اجليش العثماين لوقف التقدم الروسي بقيادة علي باشا
   . )١ (        مع الروس   ة                               فإا الذت بالفرار عند بدء املواجه   ،                              غري نظامية ومل تألف أصوات املدافع

                                                                   ثر هذه النتائج فقد ظلت القوات الروسية دون منـازع يف ميـدان احلـرب          وعلى أ
   "       شـوميال  "                                               وبالرغم من دفاع الصدر األعظم مبن بقي معه عن مدينة ،  لى                وصاحبة الكعب األع

            فإـا لـن      ،                ن صمدت بعض الوقت    ، وإ                      إال أن مثل تلك الدفاعات ،                     والذي استمر عشرة أيام
        هـزار  "                                                             أضف إىل ذلك توارد األخبار زمية العثمانيني أمام الـروس يف منطقـة   .         ً تصمد طويالً

   "      سلسترا "                                  وس إبراهيم باشا والذي كان يدافع عن      جرب الر     كما أ ،                   واستيالء الروس عليها "    جراد
            نه يسـتحيل   إ  :"                     ً    ه إىل الصدر األعظم قائالً فيه            املوجه من قبل                ويوضح ذلك خطابه  ،           على التراجع

   . )٢ ( "                  بقاؤنا هنا بعد اآلن
                                                                       وإزاء نقص اإلمدادات واملؤن وقلة الرجال فقد رأى الصدر األعظم أن أفضل وسيلة 

    سال                    وبالتايل فقد قام بإر   ،          إىل حل سلمي   م          الوصول معه          هو حماولة   ،                   لصد ذلك اخلطر الروسي
                               إال أن الروس طلبوا إرسال مندوبني    ؛                       ملعسكر الروسي لطلب اهلدنة                      أحد الضباط األتراك إىل ا

     ُ                    وقد قُبل الطلـب الروسـي    . )٣ (                                        ً         من قبل األتراك للتفاوض حول شروط السالم بدالً من اهلدنة
    ".       قينارجة "           ريخ مبعاهدة                        ومت بينهما ما عرف يف التا   ،             مبوافقة األتراك

  

                                                 
(1) Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, P2567. 

(2) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, P421 . 

   .   ٤٥٦ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :          يك كينروس        جون باتر   )٣ (



 

١٦٦ 

 

 ) :م١٧٨٧/هـ١٢٠٢( احلرب الروسية العثمانية عام :  لثالثاملبحث ا
                                م معلنة انتهاء احلـرب الروسـية       ١٧٧٤  /    هـ     ١١٨٨                        جاءت معاهدة قينارجة عام 

     تقالل                          كان من أهم بنودها منح االس    اليت   ،  م    ١٧٧٤-    ١٧٦٩  /   هـ    ١١٨٨-    ١١٨٣          العثمانية 
            إال أن ذلـك    .                           عثماين والروسي بذلك االستقالل        جلانبني ال ا                          ٍّ   السياسي للقرم واعتراف كلٍّ من

                                                                        ً      االستقالل مل يكن يف نظر روسيا إال مقدمة لضم القرم واالستحواذ عليها وسلخها متاماً مـن  
                                             ومما يؤكد هذا االجتاه الروسي هو عدم إخالء اجلـيش    .                                 جسد الدولة العثمانية لصاحل روسيا 

   .      نارجة                       حىت بعد توقيع معاهدة قي )١ (           الروسي لقرم
                          فإنه وعلى مسـتوى اجلانـب       ،                                             وإذا كانت هذه هي النظرة الروسية حليثيات األمور

         املسـلمة                                                                   فإن الرأي العام العثماين كان ينظر بكامل األسى واحلزن لضياع القـرم   ،        العثماين
                                                       بينما كان اجلانب السياسي العثماين يستشعر اخلوف مـن قبـل     ،                     ووقوعها حتت رمحة روسيا

        أصـبحت             إسـتانبول                             وكان معىن ذلك أن الطريق إىل                   الستيالء على القرم،            سيا يف حالة ا  رو
  .                         ى استرداد القرم إىل حوزا                                                  وعلى هذا املنوال فإن الدولة العثمانية كانت عازمة عل   )٢ (    ممهدة

                                                                                وبالتايل فإن ما نصت عليه معاهدة قينارجة من منح االستقالل السياسي للقرم مل يكن يف نظر 
    .        يس غري                                          ى حد سواء سوى استراحة حمارب اللتقاط األنفاس ل                   العثمانيني والروس عل

                   ا إلثـارة املشـكالت                     م فقد بعثت جواسيسه    القر      ً                        ومتاشياً مع سياسة روسيا يف احتالل 
   . )٣ (                                          واختاذ ذلك ذريعة لتدخل يف شؤون قرم الداخلية                الداخلية هناك، 

           النقسـام يف                     فأوجدت التنـاحر وا                                 السياسة الروسية يف القرم مثارها،            وقد آتت تلك 
                                      قسم مناصـر للعثمـانيني وقسـم مؤيـد       :                              الشعب التتري حىت أصبح على قسمني     صفوف 
                                                                 وكان حصيلة ذلك كله هو إسقاط خانية دولة كراي ومتكني جاهني كراي املوايل  ، )٤ (     للروس

    .                      للروس من خانية القرم 

                                                 
   .     ٦٣٥                     ،  املرجع السابق ،  ص    ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا    )١ (
   .  ٧٤                 املرجع السابق ،  ص  ،                               الدولة العثمانية تاريخ وحضارة   :                        أكمل الدين إحسان أوغلى    )٢ (
   .     ٣٥٩                                                   تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص   :   ك           حممد فريد ب   )٣ (
    .      ٦٣٦                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا    )٤ (



 

١٦٧ 

 

                                                                         إال أن األمور مل تسر وفق مبتغى الروس إذا ما لبث سكان القرم من اسقاط جـاهني 
                                 وهنا تدخلت روسيا يف متكني جاهني كراي                       ً    ً     ليم كراي الثالث خاناً بدالً عنه،           كراي ومتكني س

                                                   وإن دل ذلك فإمنا يدل على متكن الروس الواضح من التدخل    ، )١ (                       من خانية القرم مرة أخرى
    .                                                                 والتالعب بالشؤون الداخلية للقرم يف ظل غياب العثمانيني عما جيري هناك 

                                                         ن مبتابعة سري األمور يف القرم بكثري من القلق يف ظل خانية شاهني                   وقد اكتفى العثمانيو
  ،  )٢ (                                                  يف توطيد النفوذ الروسي يف القرم منذ توليه خانيتـها                                 كراي املوايل للروس والذي ما فتئ

                                                                            حيث أقام شاهني كراي مدة يف بطرسبورغ تعلم من خالل إقامته تلـك اآلداب والعـادات   
   . )٣ (                           حىت بلغ به احلال يف شرب اخلمور              لبس وأخذ ا              أكل واملشرب وامل            الروسية يف امل

                فأراد مسخ القرم    ،                                                       وبالتايل فقد كان جاهني كراي من أشد املعجبني باحلضارة الروسية
       وسـيا                                       وقد ظهر على جاهني كراي ذلك اإلعجـاب بر    .           ً      ً             وحتويلها كماً وكيفاً لتوافق روسيا

      الـيت                مع وضع األومسة   ،     الروس                   أخذ حياكي ا جنراالت                             والذي متثل من خالل مالبسه حيث
                                           ً                                       منحته إياه اإلمرباطورة كاترين الثانية متبختراً بني شعبه من خـالل عربتـه واملصـنوعة يف    

     ً             واضعاً يـده علـى     ،                              على رفع أقداحهم لشرب خنب الشرف     ً            جمرباً املسلمني هناك  ،       بطرسربغ
   . )٤ (                 ً                    أمالك األوقاف متهماً العثمانيني بالرجعيني 

        ً                ا متمثالً يف ذلك أسـياده          اإلتيان                  درج جاهني كراي على      اليت                  وكانت تلك األعمال
                   وكان عاقبة أمره أن    ،                                  ه وأجداده مما حفز قلوب القرميني عليه            ً                 الروس وخمالفاً ملا كان عليه أباؤ

                        ونتيجة لذلك فقد فر جاهني                                وعينوا مكانه ادر كرياي الثاين،  ،  م    ١٧٨٢                  خلعه القرميون عام 
   ،       روسـيا           إمرباطورة        الثانية                                انت اللحظة اليت انتظرا كاترين ك و   ،                   ً      كراي إىل روسيا طالباً العون

                                                 
   .     ٦٣٦                     ،  املرجع السابق ،  ص    ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا    )١ (
   .    ٧٤                 املرجع السابق ،  ص  ،                     مانية، تاريخ وحضارة            الدولة العث  :                        أكمل الدين إحسان أوغلى    )٢ (
   .       ٢٢٧      م ،  ص    ١٩٨٨ /  هـ    ١٤٠٨ ،               دار الفكر احلديث ،                              تاريخ الدولة العثمانية ،  بريوت  :             إمساعيل سرهنك   )٣ (
    .      ٦٣٧                     ،  املرجع السابق ،  ص    ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا    )٤ (



 

١٦٨ 

 

                        والذي متكن من دخول القرم  )١ ( ن                      ن ألف جندي بقيادة بومتك و       امه سبع               حيث جهزت جيش قو
   . )٢ (               واالستيالء عليها 

                                                                      وكانت الدولة العثمانية من الضعف حبيث وقفت عاجزة عن منع روسيا من دخـول  
           ً روسية خماطباً      يالة  إ                                  جترأت روسيا لتعلن أن القرم قد أصبح                       ونتيجة لذلك الضعف فقد    )٣ (      القرم 
      ً                         مطالباً إياهم بأداء قسم الـوالء      ،  )٤ ( "                      أنكم أصبحتم رعايا روس     : "                 ن القرميني بقوله     بومتك

   آق     إىل                                 كما مت نقل مركز قرم من باجتة سراي    ،    ذلك   يف                                  لإلمرباطورة أو املغادرة ملن ال يرغبون
   .             التغيري احلاصل                  كإجراء روتيين على    )٥ (     مسجد 

     توصل    : "                               ذرعت به من ضمها للقرم ذاك بقوله                دعته روسيا وما ت                    ويعلق يلماز على ما ا
                                                                                إىل ذروة قلة احلياء بالتصريح القائل بأن السبب املوجب لضم قطر مثل قرم ال يسكنه فـرد  

   .   )٦ ( "                                 ً                    هو التخلص من مشكلة بسيطة تثري حرباً جديدة مع العثمانيني    ،             روسي أو مسيحي
                                                                          جة هذا االستيالء الروسي على القرم فقد زالت من التاريخ خانية القرم املسـلمة     ونتي

     ـم   إ   بل    ،                                ومل يكتف الروس باالستيالء على القرم    ،     ً     ً                 دوراً هاماً يف أوروبا الشرقية      مثلت    اليت 
   ،                                       حيث ارتكب الروس أبشع اازر البشرية هناك   ،                                  أشهروا السيف على سكان القرم املسلمني

                                                              ثر من ثالثني ألف قتيل مسلم يف أقل من شهرين من االسـتيالء الروسـي                 ونتج عن ذلك أك
             حتفه نتيجـة                                                  ن ممن جنا صوب الدولة العثمانية على أن أكثرهم لقي                 بينما هاجر الباقو   ،     عليها

                                                 
) ١(   1791) -Jarjory Aleksandherfch Botmcn (1739 :     صـفي كـاترين الثانيـة     ،               مارشـال روسـي                         

      املصدر  ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .        ً      عني حاكماً للقرم ،        ً     َ                     لعب دوراً هاماَ يف ضم شبه جزيرة القرم ،         ومستشارها
    .    ٤٢٣ ص ،      السابق

    .      ٣٥٩                                                  تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص  :             حممد فريد بك    )٢ (
   .    ٥٢                   ، املرجع السابق ،  ص  )   م     ١٨٧٨  -    ١٦٨٧ (                      قات الروسية العثمانية     العال  :                عبد الروؤف سنو    )٣ (

(4) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, IV, P 8. 

    .      ٦٣٧                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١                                            يلماز أوزتونا ،  تاريخ الدولة العثمانية ،  ج   )٥ (
   .     ٦٣٨  –     ٦٣٧                 املرجع السابق ،  ص   )٦ (



 

١٦٩ 

 

   . )٢ (                                                 وتعد هذه من اهلجرات األوىل يف تاريخ الدولة العثمانية   .  )١ (                 املرض واجلوع والربد 
                أن اخنفض تعـداد     ،                             ة من قبل الروس ضد مسلمي القرم                        وكان لتلك األعمال اإلرهابي

                                                      بينما أخذ سيل من الروس بالتدفق على القرم واالستيالء على    ،                          سكان القرم إىل ما دون الثلث
   . )٣ (                 األراضي واملمتلكات 

        والطرد   ،           ومحلة التهجري   ،                                                  وأمام االستيالء الروسي على القرم ونتيجة الرتكاب اازر
             نتيجـة مـا            إستانبول                            باإلضافة إىل الغضب العارم يف    ،           سلمي القرم                 اتبعها الروس مع م    اليت 

                         فإن الدولة العثمانيـة مل      ،                  وجري على يد الروس   ،      وتعذيب   ،            القرم من قتل   و             يتعرض له مسلم
    .         ً                       جتد مناصاً من إعالن احلرب ضد روسيا 

     ،                                                                        إال أن تدخل فرنسا قد حال بني الدولة العثمانية وبني قيام تلك احلرب مع الـروس 
                                                                                   وكان تدخل فرنسا لعلمها اليقني بعدم إمكانية تغلب الدولة العثمانية على روسـيا يف ظـل   

                                                     باإلضافة إىل ما قد منا إىل فرنسا من احتاد روسيا مع النمسا    ،                             استعداد روسيا التام لتلك احلرب
                                        وهو املشروع القاضي بطرد العثمـانيني مـن      )٤ ( "               املشروع اإلغريقي   "                 حول ما عرف باسم 

                                   النمساوي مبحاربة الدولة العثمانيـة    –                                       ا وتقاسم أمالكهم حيث يقضي االتفاق الروسي      أوروب
    ،                                  انيني وتتكون من الفـالخ والبغـدان                               ً                 إلنشاء حكومة مستقلة تكون حاجزاً بينهما وبني العثم

                                        على أن يعني عليها ملك أرثوذكسي يضـاف إىل    "      داسي  "                               وإقليم بساربيا يطلق عليها مملكة 
    أما    .                              ول إىل روسيا مع بعض جزائر الروم            والذي سوف يؤ   ، "          أو تشاكوف  "               ذلك ميناء أوزى 

       وبـالد     ،                                                                       فيما خيص النمسا فهي بالد الصرب والبوسنة واهلرسك من أمالك الدولة العثمانيـة 
    أما    ،                                             على أن تعوض عن ذلك ببالد مورة وجزيريت كريت وقربص   ،                       دملاسيا من أمالك البندقية

      ستانة                       ويف حالة االستيالء على اآل  ،                      ً يتم االتفاق عليها الحقاً       أجزاء                           بقية الدول األوروبية فتعطى

                                                 
    .      ٦٣٨                     ،  املرجع السابق ،  ص    ١                  ولة العثمانية ،  ج                          يلماز أوزتونا ،  تاريخ الد   )١ (
    .   ٧٥                                                   الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة ،  املرجع السابق ،  ص :                       أكمل الدين إحسان أوغلى    )٢ (
    .      ٦٣٨                     ،  املرجع السابق ،  ص    ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا    )٣ (
   .    ٧٥                                 تاريخ وحضارة ،  املرجع السابق ،  ص                  الدولة العثمانية :                       أكمل الدين إحسان أوغلى    )٤ (



 

١٧٠ 

 

   . )١ (                                                         فإنه سوف يتم إحياء مملكة بيزنطة كما كانت قبل الفتح العثماين
              ً     واعتبار ذلـك حـالً      ،        ضم القرم    لى                                        وهكذا فقد فضلت الدولة العثمانية السكوت ع

                        ية لوقت يكون العثمانيون                           مع استكمال استعداداا احلرب   ،     ً                           مؤقتاً فرضته عليها الظروف الراهنة
   . )٢ (                فيه أكثر جاهزية 

                                                     ويل على احتالل القرم من قبل الروس حىت أخذ الروس يف حتويل ـ            ومل ميض وقت ط
   )٣ (               فأصبحت سباستبول                         عهم على حساب العثمانيني،ـ         اصلة توس                        القرم إىل قاعدة عسكرية ملو

                 جلديـد يف البحـر                      دتني لألسطول الروسي اـ                   عند مصب الدنيرب قاع   )٤ (         رم وخرسونـ      يف الق
   . )٥ (     األسود

                                                             م زارت كاترين الثانية مع صديقها جوزيف الثاين إمرباطور النمسـا      ١٧٨٧       ويف عام 
                        ن يف حفل عظيم مارين مـن                           حيث استقبلهما القائد بومتك   ،    جندي      ن ألف            يرافقها ستو   ،     القرم

ـ  ا  أر      ، وقد  )٦ (  "             طريق بيزنطة   "                              حتت أقواس النصر اليت كتب عليها    ه                      دت كاترين من ذلك كل
        القواعد      تبين            ت فيه روسيا                    يف الوقت الذي ما فتئ   ،   حلرب   ا ىل إ                               استفزاز الدولة العثمانية وجرها 

   ،                        باإلضافة إىل إثارة األفـالق    ،                        تكثيف العتاد والعدة هناك        وتواصل   ،                    احلربية يف البحر األسود
             كمـا شـجعت       ،                                                 واليونان ضد الدولة العثمانية وحتريضهم لثورة عليها   ،        والبلقان   ،        والبغدان

                                                 
    .    ٣٦٠-   ٣٥٩                                                  تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص  :             حممد فريد بك    )١ (
   .    ٧٥                                                  الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ،  املرجع السابق ،  ص :                       أكمل الدين إحسان أوغلي    )٢ (
) ٣(   Sebastbol  :   قاعدة حبرية وحربية كربى على خلـيج بـالبحر    .     القرم     جنوب  ،                           مدينة باالحتاد السوفيييت سابقا                                          

    .    ٩٥٧ ص ،            املصدر السابق ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .     األسود
) ٤(   Kherson  :    ر الدنيرب على بعد أنشئت  .                        كم من مصبه يف البحر األسود  ٢٤                                              مدينة جنوب غريب أوكرانيا على      

   .   ٧٥٣ ص ، ١ ج ،            املصدر السابق .                       كميناء وحوض لبناء السفن      ١٧٧٨    عام 
    .      ١٦٧                                            يف أصول التاريخ العثماين ،  املرجع السابق ،  ص   :                      أمحد عبد الرحيم مصطفى    )٥ (
    :             للمزيد انظر    )٦ (

    .      ٣٦١                                                  تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص  :             حممد فريد بك   -                  
    .    ٩  ٣٦                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا   -  



 

١٧١ 

 

   . )١ (                                    اليونانيني على مهامجة السفن العثمانية           القراصنة
             لة العثمانية                        وتدخل روسيا يف شؤون الدو   ،                                      ونتيجة لتلك األعمال الروسية واالستفزازية

                            حلـرب ضـد روسـيا بتـاريخ                                     فقد قررت الدولة العثمانية إعالن ا                     وتعريض أمنها للخطر،
    ً          عامـاً كانـت       ١٣     اريخ                                       حيث مضى على معاهدة قينارجة وحىت ذلك الت  ،  م    ١٧٨٧ / ٨ /  ١٣

                           ومل يكن هنـاك بصـيص أمـل       أ،       إىل أسو   ئ     من سي       تنتقل                                خالهلا العالقات العثمانية الروسية
   . )٢ (                          النفراج تلك العالقات بينهما 

                            روسيا قادمة ال حمالة مع وصوهلم                                              ومن ناحية أخرى فقد أدرك العثمانيني أن احلرب مع 
                                       وبالتايل فإمنا أراد العثمانيني من إعالـم     ،                                         مرحلة اليأس من الطرق الدبلوماسية مع روسيا   إىل 

   .                            الروس قبل استكمال استعدادام                                        ذاك للحرب كسب عامل الوقت لصاحلهم ومباغتة 
                                                                       ونتيجة إلعالن حالة احلرب من قبل العثمانيني ضد الروس فقـد أرسـلت الدولـة    

    :             تضمن ما يلي   )         جولفاكوف  (             ستانة املسيو           ً                 مانية بالغاً إىل سفري روسيا باآل    العث
   .                                           حاكم الفالخ العاصي للدولة وامللتجئ إىل روسيا   )            موروكوداتوا (      تسليم    -   ١
   .                             ا من أمالك الدولة العثمانية  إ    حيث    ،                                 فك االرتباط الروسي حبماية بالد الكرج   -   ٢
   .                                                     عزل بعض قناصل روسيا احملرضني لألهايل ضد الدولة العثمانية    -   ٣
   .                                          قبول قناصل للعثمانيني يف موانئ البحر األسود    -   ٤
                                                                            عطاء كامل احلق للدولة العلية بتفتيش مراكب روسيا التجارية واملارة مـن بوغـاز    إ     -   ٥

   . )٣ (                                         ستانة للتحقق من خلوها من األسلحة والذخائر   اآل
ً                                                                     وبناًء على ما تقدم فقد مت تكليف الصدر األعظم يوسف باشا مـن قبـل السـلطان                 

                   إال أن السفري الروسي    .     الذكر     نفة  اآل                               إبالغ سفري روسيا مطالب العثمانيني    ،    األول           عبد احلميد

                                                 
     :              للمزيد انظر    )١ (

    .      ٣٦١-   ٣٦٠                                                   تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص   :             حممد فريد بك   -                                    
    .      ١٦٨-   ١٦٧                                                                   أمحد عبد الرمحن مصطفى ،  يف أصول التاريخ العثماين ،  املرجع السابق ،  ص   -                    

    .      ٦٣٩                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١          مانية ،  ج                 تاريخ الدولة العث  :                يلماز  أوزتونا    )٢ (
    .      ٣٦١                                                  تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص  :             حممد فريد بك    )٣ (
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                                   ً                                          طلب من الصدر األعظم خماطبة بالده مؤكداً أن البت يف مثل تلك املطالب العثمانية تتخطى 
   . )١ (          نطاق حدوده

                                                                            ودومنا انتظار عثماين للرد الروسي ملعرفة العثمانيني املسبق برفض روسيا ملثـل تلـك   
                تقرر من خالله أن                انية جملس طارئ            الدولة العثم                            والستغالل عامل الوقت فقد عملت    .      املطالب

   رب       وأن احل   ،                  والتعدي على مسلميه   ،                                                روسيا قد خالفت بنود املعاهدات املربمة باحتالهلا القرم
                    توى شيخ اإلسالم مفـيت  ـ                 قرار الس ذاك بف       دعم  ومت                            أصبحت اخلالص الذي ال مفر منه،

ـ    . )٢ (                                      والذي أصدر فتواه بإعالن احلرب على روسيا    ،     أفندي    أمحد       زادة          ت تقـام  ـ            بينما كان
                                                                              املواعظ واخلطب يف أرجاء الدولة العثمانية حلث الناس على اجلهاد واستخالص القرم املسلمة 

   . )٣ (           من يد الروس
ـ    له ـ                            ات الصدر األعظم للحرب فقد وص             ويف ظل استعداد                 ان مهـايوين مـن   ـ      فرم

       تعـايل                 بد منه يف ظـل                 ً                             احلميد األول مذكراً إياه بأن وقوع تلك احلرب كان ال           السلطان عبد
               وتزويـده مبـا       ر،ـ                              رى بإعداد جيش قوي ومطيع لألوام                ويأمره من جهة أخ  ،             روسيا وعتوها

                  ً                                           خوض تلك احلرب مشدداً السلطان على ضرورة العمل اجلماعي واإلخـالص يف     ىل إ     حيتاج 
    .  )٤ (         تلك احلرب 

         ً                                                                واستعداداً للحرب فقد أخذت الدولة العثمانية ترفع من مستوى جاهزيتـها علـى   
                                     كما قامت بعمـل التحصـينات الالزمـة       .                 وجيوشها بشكل مكثف         مدافعها  ة            احلدود بزياد

                                                                       كما صدرت األوامر العلية إىل كافة األرجاء العثمانية مبصـادرة مجيـع السـفن      ،  )٥ (      بالقالع
    .  )٦ (                                         الروسية املوجودة يف موانئ الدولة العثمانية 

                                                 
(1) Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , III, P172-173 

(2) Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , III, P172-173 

(3) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, Őtüken Neşriyata.ş, P448 . 

(4) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, Őtüken Neşriyata.ş, P447 . 

(5) Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , IIII P172-173 

(6) Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , IIII P446. 
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       داداته                      اين بعد أن أكمل اسـتع ـ          طول العثمـ                               وعلى املستوى البحري فقد حترك األس
ـ  ـ                                          احلربية بقيادة الغازي حسن باشا اجلزائري وال   ً زاً ـ                                ذي أخذ حيث جيشه على اجلهـاد حمف

    :          ً مهمهم قائالً 
                                                      تعلمون ما أجريته مع قصوري من اإلصالحات واخلـدم يف املـدة      ..             أيها الرفاق   " 

     ليوم        يف هذا ا و   .                                           وبعناية اهللا تعاىل وحسن توفيقه قد جنحت يف معظمها   ،                     الطويلة للدين والدولة
      ً                 فقياماً حبق النعمة الـيت     .                                        عالء شأن وشهرة الدولة العلية لبقاء سالمتها                  قد أحيل على عهديت إ

           ً                                          يلزمنا مجيعاً أن نضع نصب أعيننا فداءها بأرواحنا فيمـا     ،                             حنن متمتعون ا يف ظل هذه الدولة
       بـة يف                                                            وألجل أن نفي ذه اخلدمة املقدسة حنتاط للطوارئ اليت تصـادفنا رغ     ،             عهد به إلينا

             حـدة منـهن               وكافأت كل وا   ،                   وقد أعتقت مجيع جواري   .                           الوصول إىل املرام بأحسن طريقة
                            ين أستودع اهللا أوالدي وأحبـائي    وإ    ،      ً                        قياماً بواجب يلزمين يف هذه الدار               َّ حسب خدمتها إيلَّ

            ً                فإن عدت ساملاً كان ذلـك مـن      ،                                              ألمتكن من القيام ذه الوظيفة املهمة باإلخالص والصدق
                                                           نكم أنتم أمراء البحرية الذين ترتكن عليهم الدولة فيلزمكم أن  إ   .           ه وتعاىل على            مواهبه سبحان

   ،                              وتقطعوا عنكم العالئق الدنيويـة    ،                                              تضعوا أمهية هذه اخلدمة اليت عهدت إليكم نصب أعينكم
                                               وإن كان لديكم من األعذار ما مينعكم من أداء هـذا     ،                              حىت بذلك تؤدون اخلدمة مبا يليق هلا

                              الذي يقع منكم أمام العدو مـن         اإلمهال    وأن    ،                       ادها لسماعها اليوم منكم                 الواجب يلزمكم إير
                    وال خيفاكم ما يترتـب     ،                                                         حركات خمالفة للنظام يوجب املسؤولية على فاعليه أمام مجيع األمة

                                                  فمن عزم منكم على اخلدمة يف الوقائع املنتظرة بالصداقة    .                             على فاعليه من اجلزاءات الشديدة
                              وكان من حسن طالع العثمانيني أن   .  )١ (  "                         حىت يطمئن رفاقه الباقون                        واجلسارة التامة فليقسم 

   . )٢ (                                                                هبت عاصفة يف البحر األسود أدت إىل تدمري الكثري من السفن الروسية هناك 
  "         قلـربون   "          حنو قلعـة    "             إمساعيل باشا  "            رك وايل أوزى ـ                       وعلى املستوى الربي فقد حت

ـ                   إال أن اسـتماتة    ،     ً                    مهامجاً إياها بستة آالف جندي        يف ظـل     ،         اع عنـها ـ                 الـروس يف الدف

                                                 
     .       ٢٣٠-   ٢٢٩               صدر السابق ،  ص                            تاريخ الدولة العثمانية ،  امل  :              إمساعيل سرهنك    )  ١ (

(2) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, Őtüken Neşriyata.ş, P447 . 
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      حـال     ،                                               مع نقص انعدام مثل تلك اإلمدادات يف جانب العثمانيني   ،                 دادات املتواصلة هلمـ    اإلم
      اجلانب       إال أن    ،                                         وعلى الرغم من عدم متكني العثمانيني من القلعة   )١ (                      دون متكن العثمانيني منها

                       الدفاع اجلنرال الروسـي                  كما أصيب يف ذلك   .                                     الروسي خسر الكثري من اجلنود للدفاع عنها
    .  )٢ (                قائد قلعة قلربون 

                          يف ظل فقد الكثري من اجلنـود    "      قلربون "                                       وكان الستبسال اجلنود العثمانيني أمام قلعة 
                        مع عدم اكتمال استعدادات    ،                                              باإلضافة إىل تدمري العاصفة للكثري من السفن الروسية   ،     الروس

                                  لتشاؤم مفادها أن إخالء القرم خري من                ن إىل مرحلة من ا                             روس احلربية أن وصل القائد بومتك  ال
                  ً                                 وقد كتب بذلك خطاباً إىل اإلمرباطورة كـاترين الثانيـة       ،                            البقاء فيها يف ظل تلك الظروف

                                                إننا إذا فقدنا القرم من أيدينا فإنه بذلك يكـون      : "                                 ً يوضح هلا خطورة مثل هذه اخلطوة قائالً 
                          إال أن اإلمرباطورة أخـذت يف   "                            لألتراك بسهولة على مصراعيه   ً اً                     الطريق إىل موسكو مفتوح

    .  )٣ (  "                 نا قمنا مبا يلزم          ال تقلق فإ  "    له              ً دئته قائلةً
            بعدم انتظار   "   ن     بومتك "         فقد أمرت    ،             حنو حتقيق النصر       ً                      وتأكيداً هلمة اإلمرباطورة كاترين 

     فسار     ،                              فما كان منه إال أن صدع مبا أمرت    ،                                       العثمانيني والتحرك صوب مدينيت بندر وأوزى
   . )٤ (                      ما لبثت أن سقطت يف يده     اليت        ً      حماصراً إياها        حنو أوزى 

                ومبجرد سقوطها أن      روس            إذ ما لبث ال    ،              على العثمانيني   ئ                        وكان سقوط أوزى ذا أثر سي
                                                                           ذحبة بشرية راح ضحيتها أكثر من مخسة وعشرين ألف غالبيتهم من النسـاء واألطفـال    مب       أقاموا 

   . )٥ (               وكذا قلعة خوتني   )        أوديسا  (                                       العزل كما حلق أوزي سقوط قلعة خوجا باشا و

                                                 
    :             للمزيد انظر    )١ (

- Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, Őtüken Neşriyata.ş, P448. 

- Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, IV, P 99. 

(2) Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, Őtüken Neşriyata.ş, P448 . 

(3) Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , III P174 

    .      ٣٦١                                                  تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص  :             حممد فريد بك    )٤ (
    .      ٦٤٠                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :                يلماز  أوزتونا    )٥ (



 

١٧٥ 

 

            وصله إعـالن        ، إذ                                   وبينما كان الصدر األعظم يستعد للتحرك   ،                  وعلى اجلانب العثماين
                ً             وكان دخوهلم مربكاً للترتيبـات      ،  )١ (                                              النمسا انضمامها للحرب جبانب الروس ضد العثمانيني 

     ً معلناً   "              جوستاف الثالث "                                   ويف املقابل فقد وصل مندوب ملك السويد     أنه     إال  ،                 احلربية العثمانية
     ً                   ً                      طالباً مساعدات مادية نظراً ملا متر به بـالده مـن      ،                                  وقوفه إىل جانب العثمانيني يف حرم تلك

                                                                      وعلى الفور فقد أمر السلطان عبـد احلميـد األول بتلبيـة كافـة رغبـات          ،           أزمة مالية
    .    )٤ (   )٣ (    ً                 ماحناً إياها مليار آقجه )٢ (      السويد

           عبد احلميد                    حلرب فقد ودع السلطان                                       وعلى مستوى حترك العثمانيني وانطالقهم حنو ا
   ،            إنين أدعو احلق   : "                                                                   األول الصدر األعظم وكبار القادة وبقية اجلند بالكلمات التوجيهية التالية

                                    وال ميكن ألحد أن يتدخل يف شـؤون اجلـيش                          كي يوفقكم يف هذه احلرب،   ،       ه وتعاىل     سبحان
   .   )٥ ( "  ظم                                   وعلى كافة أركان اجليش طاعة الصدر األع  –            الصدر األعظم   –     سواك 

             وقـد هامجـت      ،                                          ً            ً وكان أوىل حتركات الصدر األعظم حنو النمسا قاصداً تنحيتها أوالً
                          فأحلق به هزمية ساحقة فر على   "    شيش "                ً   والذي كان متجمعاً يف    ،                           القوات العثمانية جيش النمسا

                     ً                            من أرض املعركة مولياً األدبار بعد أن غنم العثمانيني  "             جوزيف الثاين   "                      أثرها إمرباطور النمسا 
    .    )٦ (                                                     مثانني مدفع ووقع الكثري من جيش النمسا أسرى بيد العثمانيني

                                           األمور لن تستمر للعثمانيني ذا الشكل كما سوف      فإن          هذا النصر                 وعلى الرغم من 
ـ           وعـدم كفا    ،                      عن كافة أنواع النظـام           وابتعاده   .    ً              نظراً لقلة خربة اجليش   ،    نالحظ    ،         ة قـواده    ي

                                                 
(1) Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , III P174. 

(2) Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , III P174. 

       ٤،٦١٨                             وزنه مخسة قراريط وثالث حبات أي  ،                                        ضرب ألول مرة يف عهد السلطان أورخان العثماين ،        نقد أبيض   )٣ (
            وعة العربية     املوس .                                                                            جم ولكن طرأت على وزن هذه العملة وعيارها وحجمها تغريات كبرية إبان العصر العثماين

   .   ١٨٤ ص ،            املصدر السابق ، ١ ج ،      امليسرة
    .      ٦٤١                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :                يلماز  أوزتونا    )٤ (

(5) Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , III P175. 
    .      ٦٤٠                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :                يلماز  أوزتونا    )٦ (



 

١٧٦ 

 

   ،    األول       احلميد   عبد         السلطان              مث حدث أن تويف  .  )١ (  ء                                     واستمرار فعاليات العدو حىت شهور الشتا
    .    )٢ (                   السلطان سليم الثالث   ،                وهي على هذا احلال   ،                   ليتسلم زمام السلطنة

                       بـث روح العزميـة بـني                               ليم الثالث إال وأخذ يف حماولة ـ                     وما أن توىل السلطان س
            مبا كان مـن                                  ً      ية يف مراسيم توليته للعرش مذكراً إياهمـ                 بإلقائه خطبة محاس    ،            نوده وقوادهـ  ج

        مث حتـدث                         هم على التمسك بالدين،ـ  ض     كما ح   ، ا                             تصارات اجليوش العثمانية وبطوال        تاريخ ان
                                 والصرب واجلهاد للدفاع عـن الـدين     ،          ر والقادةـ                     م ووجوب طاعة أويل األم            عن سبب اهلزائ
   . )٣ (              وحماربة الكفرة 

         مكافـآت                                                                 ويف خطوة حتفيزية قام السلطان سليم الثالث بزيادة مرتبات اجلند وصرف 
                                         كما قام السلطان بتعيني حممد مالقا ابن حاكم    ، )٤ (                                     إضافية تزيد عما كانت عليه يف عهد سلفه 

                ً                                                                  حاكم القرم قائداً يف منطقة الكوبان دف إثارة تتار القوقاز ضد روسيا ووقـوفهم جبانـب   
    .  )٥ (                        العثمانيني الستعادة القرم 

                  أراد الذهاب بنفسه     ،   ً ضاً                        بل ويف خطوة حتفيزية منه أي                           ومل يكتف السلطان سليم بذلك، 
                     قد ال حيمد عقباها يف ظل     اليت                                                    حلرب وقيادة اجلند لوال ممانعة وزرائه وخاصته هلذه اخلطوة   ا ىل إ

   .   )٦ (                              عدم ثبات اجلنود يف ميادين القتال
   إال                     ها لتحقيق النصـر،                ليم الثالث إجرا                                  ومع تلك اإلصالحات اليت حاول السلطان س

                                                       ن سليم الثالث قد تسلم زمام األمور والدولة العثمانيـة يف                                أن احلقيقة القائمة هي أن السلطا

                                                 
   .  ٧٦                 املرجع السابق ،  ص  ،                               الدولة العثمانية تاريخ وحضارة   :                      مل الدين إحسان أوغلي   أك   )١ (
                    ابن أخي عبد احلميـد    ). م    ١٨٠٧-    ١٧٨٩ (           سلطان تركيا  ): م    ١٨٠٨-    ١٧٦١ (                            سليم الثالث ابن مصطفى الثالث   )٢ (

                ويضعف من شـوكة   ،                                     أخذ يدخل النظم الغربية يف اجليش واألسطول ،         ً           كان مصلحاً شديد الغرية .          األول وخلفه
   .    ١٠٠١ ص ،            املصدر السابق ، ١ ج ،                      املوسوعة العربية امليسرة .        إلنكشارية ا

   .     ٣٤٩                                                          الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط ،  املرجع السابق ،  ص  :               علي حممد الصاليب    )٣ (
    .     ٣٥                 املرجع السابق ،  ص   )٤ (
   .    ٦٩       هـ ،  ص    ١٤١٧ ،          دار الطائف ،                                        موقف أوروبا من الدولة العثمانية ، الطائف  :             يوسف الثقفي    )٥ (
   .     ٢٦٧                                                  تاريخ الدولة العثمانية العلية ،  املرجع السابق ،  ص  :                 إبراهيم بك حليم    )٦ (



 

١٧٧ 

 

    .  )١ (                     واجليش يف حالة من السوء                         واخللل أصاب معظم أجهزا،    ،                حالة فوضى عارمة
                                                          قيام احتاد بني جيش روسيا والنمسا وتنسيق عسكري فيما بينـهما                    ومما زاد الطني بله

  buzau                            لعثمانيني هزمية كربى يف معركـة                           وقد جنح ذلك االحتاد يف هزمية ا    ،                 ملواجهة العثمانيني
   ،             عاصمة األفـالق          بوخارست                                 ألف تركي وعلى أثرها احتلت النمسا     ٢٣           راح ضحيتها     اليت 

   . )٣ (                            تبعها سقوط بلغراد بيد النمسا  ،  )٢ (                                     بينما استوىل الروس على ياش عاصمة بغدان
      زمية يف                    ً    فقد تعرض الروس أيضاً لله  ،                                         ومل يكن العثمانيني هم من تعرض للهزمية وحدهم

         ي غـازي                                                                           معركة إمساعيل امليدانية يف أقصى جنوب بسبارابيا على يد العثمانيني بقيادة جزائر
                                                  يقوم جوم مضاد كبري استوىل من خالله على أهم أربع قالع   "   ن     بومتك "       مما جعل   ،         حسن باشا

     ، )٤ (         وإمساعيـل   ، Kili       كيلـي    :                                                         دفاعية عثمانية يف دلتا الطونة بني بيسارابيا ودوبروجه وهـي 
Tulce ،    زميتهم يف إمساعيل السابقة بقتل أكثر مـن ألـف      ٣٠                                                               أيساكجي وقد انتقم الروس      

   . )٥ (                                       مسلم يف إمساعيل معظمهم من النساء واألطفال 
   الق ـ     باألف  "      يركوى "                        تلقى هزمية موجعة يف معركة       جيشه                        وعلى اجلانب النمساوي فإن 

      إال أن   ،  )٦ (     جندي       ١٠٠٠   سر           من اجليش وأ      ٥٠٠٠             نتج عنها قتل  ،                  د القوات العثمانيةـ      على ي
أن تلك اهلزمية النمساوية صاح                           ب     ها تفوق حليفتها روسيا ومواصلة سيل االنتصـارات ضـد                                                   

       أضف إىل     ،                                                        فقد متكن الروس من السيطرة على مناطق مشال وشرق البحر األسود   .         العثمانيني
       ته على     وأجرب   ،                                                               ذلك أن احلربية الروسية متكنت من القضاء على بعض قطع األسطول العثماين

                                                 
   .     ٣٣٣                                                           دور االنكشارية يف إضعاف الدولة العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص  :                  أماين جعفر الغازي    )١ (
    .      ٦٤١                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا    )٢ (
    .      ٦٤١                  املرجع السابق ،  ص    )٣ (
                                                 محلت هذا االسم نسبة إىل القائد العثماين الذي فتحها يف  .                       وهي اآلن مدينة يف رومانيا ،                      من أهم القالع العثمانية   )٤ (

       القرون  :                  جون باتريك كينروس  .                           وكانت متتاز مبوقعها احلريب احلصني ،                                  القرن اخلامس عشر يف عهد بايزيد الثاين
   .   ٤٦٤  ص  ،            املرجع السابق ،                مرباطورية التركية                       العثمانية قيام وسقوط اإل

    .      ٦٤٢-   ٦٤١                     ،  املرجع السابق ،  ص    ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا    )٥ (
   .     ٦٤١                 املرجع السابق ،  ص   )٦ (



 

١٧٨ 

 

   ويف     ،                                                                          االنسحاب من سيفاستبول إىل البسفور معلنة سيطرا على البحـر األسـود بكاملـه   
 ً                         اً لتحركات القائد الروسـي                                                       الدانوب متكن الروس من السيطرة على منافذه مما جعله مفتوح

   . )١ (  "   ن     بومتك "
ـ       ً                                                    وإكماالً خلط سري املعارك بني األطراف املتحاربة فإن القوات الروسية     ام            يف أوائل ع

      ً   حمققـةً   Machin     ً                   هجوماً عند قريـة ماشـني     Repnin                          م واصلت بقيادة األمري ريبنني     ١٧٩١
   . )٢ (                                                السيطرة على مفتاح املمرات اجلبلية املوازية للدانوب 

                                                                          وأمام هذا الوضع العثماين املتدهور والتفوق الروسي الكبري فقد خشيت بروسيا مـن  
                                     ومن مث اجتاه روسيا بنظرها حنوهـا بعـد      ،         رايف الكبريـ                               ذلك التفوق الروسي واالمتداد اجلغ

                                                                ولذلك فقد مت االتفاق بني بروسيا والدولة العثمانية على معاهدة تلتزم   ،                   ختلصها من العثمانيني
   . )٣ (                                                                                  فيها بروسيا مبساعدة الدولة العثمانية ضد روسيا والنمسا حىت يتم حترير القرم والقوقـاز  

   ؛                                       ا إلجراء الصلح مـع الدولـة العثمانيـة                  من روسيا والنمس                           ً وبالفعل فقد دعت بروسيا كالً
    .  )٤ (       ً                           ً     ً                            وتنفيذاً جلدية األمر ساقت بروسيا جيشاً كبرياً على احلدود إلجبارمها على الصلح

                                                                     وعلى املستوى السياسي فقد مشرت بروسيا عن جهد كبري إلقناع الدول األوروبيـة  
  .    )٥ (                 لـدول املتحاربـة           لصلح بني ا   ا ىل إ                                              مبشاطرا فكرا تلك املنادية بإيقاف احلرب والدعوة 

                                                           روسيا من جهد واضح إليقاف احلرب فقد اقتضى احلال بعث رسالة شكر ب     ً            ونظراً ملا قامت به 
                           ولـة إصـالح بـني األطـراف                               إليها على ما بذلته مـن حما                                وتقدير من قبل الدول العثمانية

       ح جلهود                                                                وهذا دليل واضح على رغبة الدولة العثمانية يف الصلح وتأييدها الواض  .  )٦ (        املتحاربة
   .                   بروسيا من أجل السالم

                                                 
   .    ٨١                                                    موقف أوروبا من الدولة العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص  :             يوسف الثقفي    )١ (
   .    ٨١                 املرجع السابق ،  ص   )٢ (
    .     ٧٦                 املرجع السابق ،  ص   )٣ (
   .  Hay Humayan     ١٤٨ /    ٦٢٣١                                           خط مهايوين ، أرشيف رئاسة الوزارة رقم الوثيقة    )٤ (
   .  Hay Humayan     ١٤٨ /    ٦٢٢٠                                           خط مهايوين ، أرشيف رئاسة الوزارة رقم الوثيقة    )٥ (
   .  Hay Humayan     ١٧٦ /    ٧٨٩٩                                           خط مهايوين ، أرشيف رئاسة الوزارة رقم الوثيقة    )٦ (



 

١٧٩ 

 

                                                                       باإلضافة إىل ظهور نشاط دبلوماسي وحركات دينية وسياسية يف األوساط األوروبيـة  
                                             تبحث عن السالم وتنادي بإيقاف احلرب بني الدولـة            األوروبية                        تنذر باخلطر مما جعل الدول 

        أخـذت       الـيت                                      أضف إىل ما سبق ظهور الثورة الفرنسية    ،                                 العثمانية وعدوتيها روسيا والنمسا
                                  وقد أوجدت مجيع تلك الظـروف وحـدة      )١ (          ناقوس اخلطر                              ً نذرها تلوح يف مساء أوروبا داقةً

                                                                             الدول ذات الشأن حول حماولة توحيد جهودها ملواجهة تلك األخطار ونتيجة ملا سبق فقـد  
                                               عمل معاهدة صلح بني الدولة العثمانيـة والنمسـا                                  من بريطانيا وبروسيا وهولندا ل      ً سعت كالً

        أغسـطس     ٤          هـ املوافق     ١٢٠٥               من ذي احلجة عام     ٢٢  يف   "   Sistow      زشتوي  "    اسم       عرفت ب
   . )٢ (  م     ١٧٩١

                                                                        وكان مما سهل مهمة الوصول إىل تلك املعاهدة بالنسبة للنمسا هو مـوت حاكمهـا   
          مهه ملواجهة              والذي وجه كل    "              ليوبولد الثاين  "                       حيث خلفه على احلكم أخوه   "             جوزيف الثاين  "

                                                     ورث إمرباطورية تسودها املنازعات الداخلية وحتتاج إىل فترة    نه  أ     كما  .                    خطر الثورة الفرنسية
                ذلـك التحـالف      ىل إ                           أخذ ينظر بعني القلق والريبة     أنه             باإلضافة إىل   ،                    ليست بالقصرية ملعاجلتها

                                  املعنية بسرعة التوقيع علـى تلـك                               وبالتايل فقد ساعدت تلك الظروف   ،  )٣ (              العثماين الربوسي
     .                                عاجلت العديد من القضايا بني اجلانبني ً اً        عشر بند   ة    أربع        متضمنة   ة      املعاهد

                                                                              ومنذ إبراهم معاهدة الصلح تلك بني الدولة العثمانية والنماسا فإن بروسيا قد ميمـت  
                                                                حيث طلبت منها عقد معاهدة سالم مع الدولة العثمانيـة علـى غـرار      ،                بوجهها حنو روسيا

              ً        ا تستعد عسكرياً للوقوف                                                 إال أن الرفض الروسي لذلك املقترح الربوسي، جعل بروسي   ،      النمسا
                                                                               إىل جانب العثمانيني ضد الروس، كما تضامنت بريطانيا مع بروسيا للوقوف ضد املد الروسي 

   .   )٤ (                                              وطالبات روسيا بوقف احلرب واإلصغاء للمقترح الربوسي

                                                 
    .     ٧٤-  ٧٣                                                 موقف أوروبا من الدولة العثمانية ، املرجع السابق ص   :              يوسف الثقفي   )١ (
   .    ٨٢                  املرجع السابق ،  ص    )٢ (
   .    ٧٧                 املرجع السابق ،  ص   )٣ (
   .    ٨٤-  ٨٣                  املرجع السابق ،  ص    )٤ (



 

١٨٠ 

 

                                                                     وبانسحاب النسما من احلرب وضغط الدول األوروبية على روسيا وجدت روسيا أا 
           ً                                          عركة، خصوصاً يف ظل ازدياد ضغط السويد عليها اليت أجربـا                        أصحبت وحيدة يف ميدان امل

   .   )١ (                 أن حتارب على جبهتني
ً                                                                        وبناًء على ما سبق فقد جنحت املساعي اليت بذلتها بريطانيا بوروسيا يف إبراهم معاهدة      

           هـ، املوافق     ١٢٠٦          مجادى األوىل     ١٥                          ً   بني الدولة العثمانية وروسياً يف   Yassy  "     ياش  "      الصلح 
                                                         وقبل إقرار املعاهدة بشكلها النهائي مت االجتماع مبدينة بطرسربج     أنه      على  .   م  ٢   ١٧٩      يناير    ٩

                                  م بني سـفراء بروسـيا وبريطانيـا        ١٧٩١                           هـ السادس عشر من يناير سنة     ١٢٠٦      يف سنة 
  .  )٢ (                                 لوضع اخلطوط العريضة ملعاهدة الصـلح   "                الكونت أوسترمان  "                       والنمسا مع وكيل روسيا 

                                                    يل على ضعف الدولة العثمانية من جهة، وإرضاء لروسـيا                               وإن اختيار مدينة بطرسربج هلو دل
                                                                             من جهة أخرى بوضع شروطها اليت ترغبها إلاء احلرب، كما أن عـدم مشـاركة الدولـة    

                                    والرضا مبا مييليه عليهـا األوروبيـون      ،                                          العثمانية يف ذلك االجتماع وهي أحد أطراف احلرب
    .        لدولية                                                لدليل ما وصلت إليه من ضعف واضح وايار ملكانتها ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .  ٧٦                                                الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، املرجع السابق ، ص  :                        أكمل الدين إحسان أوغلي    )١ (
   .  Hay Humayan     ١٤٨ /    ٦٢٢١                       سة الوزراء رقم الوثيقة                     خط مهايوين ، أرشيف رئا   )٢ (
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   الرابع الفصل
العثمانية الروسية خالل الفرتة من  املعاهدات

 ونتائجها) م١٧٨٧-١٧٦٩/ هـ١٢٠٢- ١١٨٣(

  )          قینارج ة  (                          معاھ دة كتش ك كین ارجي      :             المبحث األول 

   .  م     ١٧٧٤  /   ھـ    ١١٨٨    عام 

    .  م    ١٧٩٢  /   ھـ    ١٢٠٦           معاھدة یاش   :               المبحث الثاني 

                                         معاھ    دة تح    الف دف    اعي ع    ام     :                        المبح    ث الثال    ث  

    .   م     ١٧٩٨  /   ھـ    ١٢١٣

                                       معاھ  دة تجدی  د التح  الف ال  دفاعي     :                    المبح  ث الثال  ث  

   . م    ١٨٠٥  /   ھـ    ١٢٢٠    عام 
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  )قينارجة(ي ينارجكتشك كمعاهدة : املبحث األول 
  م١٧٧٤/هـ١١٨٨عام 

              أفندي ومنيـب      أمحد                                                          يومان من املفاوضات كانت كفيلة مبندويب الدولة العثمانية رمسي
        ارشـال     وامل  Renin  /                                                              أفندي للوصول إىل اتفاق معاهدة قينارجة مع مندويب روسـيا األمـري   

Romanzov  ) ١( .   
                                       إلبرام هذه املعاهدة يف ظل حتقيـق املطالـب                    كون يومان كافيني                   حيث من الطبيعي أن ت

                                                   إذا كان العثمانيون يف موقف ال يؤهلهم للتعنت أو إبداء   .                               الروسية وقبول اجلانب العثماين ا
      صل إىل     التو          على سرعة                             وبالتايل فقد ساعدت تلك الظروف   ،                            الرأي أو رفض الشروط الروسية

                                               أكثر مطالب الروس هو ما تضمنه مؤمتر خبارست من قبل                                   بنود هذه املعاهدة، باإلضافة إىل أن 
   إال       متوز،    ٢١                      ها من قبل العثمانيني يف                                ومع أن املعاهدة قد مت التوقيع علي  .                  ورفضه العثمانيون 

ـ     ٦٣           ذلك ذكـرى         ليوافق                                            أن الروس قد أخروا توقيعهم عليها أربعة أيام           د بـروث  ـ       ملعاه
           مـن خـالل                                                           فكأمنا أراد الروس من خالل ذلك التأخري التخلص من شائبة بروث    )٢ (      املخزية

    :    )٣ (                                                  وقد اتفق اجلميع يف معاهدة قينارجة على البنود التالية   ،              معاهدة قينارجة
    :            املادة األوىل 

  .         إىل األبد                                                                       ُ           كل ما سبق وقوعه بني الدولة العلية ودولة روسيا من عداوة وخماصمة قد محي وأُزيل من اآلن 
                                                                                             وكل األضرار والتعديات اليت صار الشروع يف استعماهلا وإجرائها من الطرفني باآلالت احلربية وبغريها صـارت  

                عن العدوان بوجه     ً      ً                                                           ً     ً     ً نسياً منسياً إىل األبد وال جيري بعد اآلن وال يف وقت ما انتقام بل صار الصلح براً وحبراً عوضاً 
                                                            ن طريف اهلمايوين ومن طرف خلفائي األماجد وكذلك يحفظ ويصان ما جرى                   بل يراعى ويصان م              ال يعتريه التغري

                                دة والساملة من التغيري وتستمر هذه            لصافية املؤب                                                            متهيده مع ملكة روسيا املشار إليها وخلفائها من االتفاق واملواالة ا
                      بني الدولتني ويف أمالكهما   ة                                                                          املواد جارية ومعتربة بكمال الدقة واالهتمام وتكون قضية املواالة مرعية ذه الصور

         لبغضـاء                                                           ً        ً                      وبني رعايا الطرفني حبيث ال تقع فيما بعد ضدية بني الفريقني ال سراً وال جهراً وال نوع مـن أفعـال ا  

                                                 
    .      ٦٢٨-   ٦٢٧                  املرجع السابق ،  ص    ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز اوزتونا      )١ (
   .     ٦٢٨                 املرجع السابق ،  ص     )٢ (
                  وقد أوردها ثلة من   .      ٥١٧-   ٥٠٢                                 تاريخ جودت ،  املصدر السابق ، ص ص   :    ً                  نقالً عن أمحد جودت باشا      )٣ (

    .    ٣٥٨-   ٣٤٢                                                   تاريخ الدولة العلية العثمانية ، املرجع السابق،  ص ص   :            حممد فريد بك  :      منهم         املؤرخني
- Hurewitz, op, cit , pp 54 - 61 
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                 متهم بال استثناء                            املتهمني لدى الدولتني وكيفما                                املتجددتني تكون جرائم مجيع الرعايا              وحبسب املواالة  .         واألضرار 
                                                                              عنها بالكلية من اجلهتني والذين أخذوا منهم ووضعوا يف السجون يطلق سـبيلهم وتعطـى         ً      ً      نسياً منسياً ويعرض

                      نوا أحرزوه من الرتـب   ا                                                                        الرخصة برجوع األشخاص الذين نفوا إىل اجلهات وبعد إمضاء املصاحلة يرد إليهم ما ك
          ً           يلة ما أصالً وال بضـرر                                     ً                                        واألموال أو الذين استحقوا منهم عقاباً من أي نوع كان ال يتعرض هلم بسبب ما أو بوس

                                                                                          وتأديب وإذا تصدى أحد لضررهم والتعرض هلم يصري تأديبه وكل من املذكورين يكون حتت محايـة وحمافظـة   
    .                                                   ً                    القوانني ومن الواجب معاشرم حبسب عادات الواليات قياساً على الواليات املتامخة 

    :               املادة الثانية 
                                                   التصديق إذا ظهر من بعض رعايا الدولتني عدم الطاعة أو                                           بعد تنقيح هذه العهدة املباركة ومبادلة صكوك 

                                                                                                 خيانة أو اموا بتهمة أخرى ووجدوا يف بالد إحدى الدولتني لقصد االختفاء أو االلتجاء فهؤالء ما عدا الـذين  
                                                                               ً               دخلوا منهم يف الدين اإلسالمي يف دوليت العلية والذين تنصروا يف دولة روسيا ال يقبلون أصالً وال جتـرى هلـم   
                                                                                                احلماية بل باحلال يردون إىل بالدهم أو يطردون من بالد الدولة اليت التجأوا إليها وذلك حـىت ال حيصـل بـني    

  ،                                                                              ً                الدولتني بسبب هكذا أشخاص ال نفع فيهم أمر يفضي إىل الربودة بني الطرفني أو يكون باعثاً لبحث ال طائل حتته
ً            وكذلك إذا حصل من أحد رعايا الطرفني سواًء كان من اإلس                                           الم أو من زمرة املسيحيني ذنب أو تقصري وعلى أي                                      

    .                                                               مالحظة كانت التجأ إلحدى الدولتني فإنه ينبغي رده عند طلبه بال تأخري 
    :               املادة الثالثة 

                                                          ان ويديسان وجانبويلق ويدجيكول التاتارية يصري قبوهلا واالعتراف                                ع قبائل القرمي وطوائف بوجاق وقوب  مجي
                                                                            ف الدولتني بشرط أن ال تكون تلك القبائل تابعة لدولة أجنبية بوجه مـا واخلانـات                          حبريتها بال استثناء من طر

                                                                                                املنتخبون من نسل آل جنكيز املستقلون يف حكومام باتفاق مجيع طوائف التاتار يبقون على ما هم عليه حيكمون 
                        ة ما لدولة مـن الـدول                                                                           يف الطوائف املرقومة حبسب قانوم وعادام القدمية بشرط أن ال يؤدوا ضريبة عن ماد

                                                                                          ودولتنا العلية ودولة الروسيا ال يتداخالن يف أمر انتخاب اخلانات املومأ إليهم ونصبهم وال فيما حيدث   .       األخرى 
                   ً                          بل يكون حكمهم نافـذاً يف حكومتـهم ويف األمـور      ،                                            من أمورهم املخصوصة وال يف أمور حكومتهم بوجه ما

   ً                رفاً بكوا غري تابعة  ت                                      وطائفة التاتار املرقومة تكون مقبولة ومع  .       ستقلة                                       اخلارجية كدولة مستقلة مثل سائر الدول امل
                ذايت السـلطانية                                            الطائفة املذكورة هي من أهل اإلسـالم وكـون      أن     وحيث   .                           ألحد سوى للحق سبحانه وتعاىل 

     ً         ى خلالً يف احلرية                                                      وخليفة املوحدين فإا توجب على الطائفة املرقومة أن ال تلق                 ة هي إمام املسلمني                املوسومة بالعدال
  .                                                                                              املمنوحة لدولتهم وبالدهم بل جيب أن تنظم أمورها املذهبية من طريف اهلمايوين مبقتضى الشـريعة اإلسـالمية   

                                                                                               وأراضي كرش وأراضي القلعة املسماة بالقلعة اجلديدة اليت خصصت لدولة الروسيا والقصبة الواقعة جبانب قرمي 
                                                            واألراضي اليت وقع االستيالء عليها ومجيع األراضي الواقعة بني ميـاه                  والقالع واألماكن                     وقوبان ما عدا ثغورها 

                         فهذه مجيعها ترد للطوائـف    )   له (                                                            ري برادونسكي ودي دادزي ومياه ري آق صو وطورله حىت حدود مملكة 
  ة                        وبعد تكميل عهدة املصـاحل   .                                                                      املرقومة وقلعة أوزي مع قطعتها القدمية تبقى حتت تصرف دوليت العلية كالسابق 

         ما هو هلا                                                      ً            عساكرها من املمالك التاتارية وتتعهد دوليت العلية أيضاً بكف يدها عن                            تتعهد دولة روسيا بإخراج مجيع 
    ً             ً                                                                                 كلياً كان أو جزئياً من مجيع أنواع القالع والقصبات واملساكن وسائر األشياء الواقعة يف جزيرة القرمي وجزيـرة  

     ً                                                    سكرياً للمحل املرقوم أو عساكر بل ترد املمالك املذكورة لطوائف                                      ً  قوبان وطمان وأن ال ترسل فيما يأيت حمافظاً ع
                                                                                                    التاتار املرقومة بالوجه احملرر وكما أن دولة روسيا جعلت الطوائف املرقومة غري تابعة ألحد ومستقلة حقيقيـة يف  
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                سل فيمـا يـأيت                                             ً                                          حكومتها على وجه أن تكون احلرية املطلقة معموالً ا فيها كذلك دولتنا العلية تتعهد بأن ال تر
                                            ً       ً                                        للقصبات والقالع واألراضي واملساكن املذكورة حمافظاً عسكرياً وال غريه من زمرة عساكر السكبان أو غريهـا  
                                                                                      ً               كيفما كان امسهم ونوعهم واحلرية املمنوحة للطوائف املرقومة من طرف دولة الروسيا متنحها هلا أيضاً دولتنا العلية 

    .                 ذكورة تابعة ألحد                                 مع االستقالل حبيث ال تكون الطوائف امل
    :               املادة الرابعة 

                                                                                        ملا كان مبقتضى القواعد األصلية املخصوصة جبميع الدول جيوز لكل دولة أن جتري يف ممالكها مـا تـراه   
                                تبنيا ما تستنسبه من القالع واملدن    ن                                                               من النظام فللدولتني املتعاقدتني الرخصة الكاملة املطلقة بدون تقييد أ      ً مناسباً 

    .                ً                         دد ما يكون قدمياً من قالعهما وسائر أمالكهما                          بنية وأن يصلح كل منهما وجي   واأل          والقصبات
    :              املادة اخلامسة 

       دولـة                                                                                قد تيسر جتديد ما للجوار من حقوق املواالة واملصافاة بانعقاد هذه املصاحلة املباركـة فل     أنه      حيث
     ً                              ً     مرخصاً من الدرجة الثانية فيقيم دائماً لدى           ً       ً   يعين سفرياً متوسطاً أو  )         أنوبياتو (       ألستانة                          روسيا أن تعني من طرفها يف ا

                                                                                                            دولتنا العلية وعلى الدولة العلية أن جتري للسفري املوما إليه بالنظر لرتبته مراسم االعتبار والرعاية اجلارية منـها  
                    يف رتبـة رفيعـة أو                                                    وإذا وقع احتفال رمسي عمومي وكان سفري إمرباطور األملان   .                           ً لسفراء الدول األوفر اعتباراً 

                                        الكبري وإذا مل يكن لدولة ندرالنك سفري كـبري    )                      أي هوالندا أو الفلمنك  (                              صغريه فإنه يكون بعد سفري ندرالنك 
      ) .             أي البندقية   (                               فإنه يكون بعد سفري ونديك الكبري 

    :               املادة السادسة 
      سـفري                            من الذين هم بالفعل يف خدمة                                 ة أو أمر غري الئق يستوجب التعزيز                         إذا وقعت سرقة أو مة عظيم

         والـذين    .                                                                                            دولة روسيا فبعد التقرير جيب استرداد تلك األشياء املسروقة بالتمام على الوجه الذي يبينه السـفري  
            سكر ورجوعهم                                                                                 يتصورون قبول الدين احملمدي وهم يف حالة السكر فال يقبلون يف الدين احملمدي بل بعد زوال ال

            سله السـفري                                رارهم واعترافهم يف مواجهة من ير       بيان إق                            عود عقوهلم لرؤوسهم يطلب منهم                   إىل حالتهم األصلية ب
    .                           مث يصري قبوهلم على هذا الوجه       ً                               أيضاً وأمام بعض املسلمني ممن ليس هلم غرض

    :               املادة السابعة 
                                                                                               تتعهد دولتنا العليا أن تصون حق الديانة املسيحية وكنائس املسيحيني صيانة قوية ومتنح سفراء دولة روسيا 

ً            ً                                        فهيمات املتنوعة عند كل احتياج سواًء كان متعلقاً يف الكنيسة املذكورة يف املادة الرابعة عشرة                  الرخصة بإبراز الت                                 
                                                                              ً                          الكائنة يف احملروسة القسطنطينية أو يف صيانة خادميها وإذا عرض السفري املومأ إليه شيئاً ما بواسطة معتمد له يتعلق 

    .                       ة قبول املعروض واملعتمد                                                     بدولة مصافية وجماورة لدوليت العلية فتتعهد دولتنا العلي
    :               املادة الثامنة 

                                         بزيارة القدس الشريف وسائر األمـاكن الـيت           رعاياها                                               تعطي الرخصة التامة لرهبان دولة الروسيا ولسائر 
                                                                                      ً        تستحق الزيارة وال يتكلف املسافرون وال السائحني لدفع نوع من أنواع اجلزية واخلراج والويركـو أصـالً وال   

                                                                             ء الطريق ال يف القدس الشريف وال يف سائر األماكن وتعطى هلم الفرمانات بالوجه الالئـق                     يطلب ذلك منهم بأثنا
              ال يمكن أن حيصل                              مون منهم يف أراضي دوليت العلية           والذين يقي            سائر الدول                                  مع أوامر الطريق اليت تعطى إىل رعايا 

    .                     ى قوة أحكام الشريعة                                   ً     الوجوه بل تصري محايتهم وصيانتهم متاماً مبقتض                        هلم تعرض ومداخلة بوجه من 



 

١٨٥ 

 

    :               املادة التاسعة 
      حيـث                                                                                   املترمجون املوجودون يف خدمة سفراء روسيا املقيمني يف حمروسة القسطنطينية من أي ملة كـانوا  

                            ة واالعتبار وال جتوز مواخذم يف                               دولتني فإم يعاملون بكمال املروء                                      خدموا أمور الدولة وخدمتهم هذه راجعة لل
    .                    من طرف من هم خبدمته                 األمور املكلفني ا 
    :               املادة العاشرة 

                                                           وإيصال التنبيهات الالزمة من طرف سرادرية عساكر الطرفني للمحالت                             حلني إمضاء هذه املصاحلة املباركة 
                                                          ً                              املقتضية إذا حدثت خالل ذلك خماصمة يف أي حمل كان ال يعد ذلك تعرضاً وما حيصل بسبب ذلك من الفتوحات 

    .                                                      ً ن كأنه مل يكن وال أحد من الدولتني يستفيد من مثل هذا شيئاً                     واالستيالء ال يعترب ويكو
    :                   املادة احلادية عشرة 

                                                                                       قد تقرر ألجل منفعة الدولتني سري سفنهما وسفن جتارمها بال مانع يف مجيع حبارمها وتعطي الرخصـة مـن   
           وكـل حمـل     ]         ي املواين  أ [                                                                        جانب دوليت العلية إىل سفن روسيا وسفن جتارها بأن تتمتع بالتجارة يف كل األساكل 

                                                                                                       بالوجه الذي أجازته دوليت العلية يف السائر الدول وأن ميكثوا يف املعابر والثغور املتصلة بالبحـار املـذكورة ويف   
  .                                                                                             عموم املرافئ والشطوط الساحلية من البحر األبيض إىل البحر األسود ومن البحر األسود إىل البحر األبـيض  

                                   العلية إىل رعايا دولة الروسيا بـأن                                     املادة قد أعطيت الرخصة من جانب دوليت                             وكما صار البيان أعاله حبق هذه 
          ً                                                                                          يتحدوا براً مع أهايل ممالك دولتنا العلية ويكون هلم ما حصلت به املساعدة واملساملة واملعافيات يف التجارة احلرية 
                                                                                               إىل أحب أصدقائنا فرنسا وانكلترا ويسريون على هذا املنوال يف ر الطونة وعند ظهور أي نـوع كـان مـن    

ً     االحتياج سواًء كان                                                                                   يف أمر التجارة أو فيما يتعلق بنفس التجار أو باجلميع تراعى شروط امللتني املذكورتني وتعترب              
                   ً                                                                                على الوجه احملرر لفظاً بلفظ يف هذه املادة ولتجار الروسية أن ينقلوا وخيرجوا كل نوع من األمتعة بعد أن يؤدوا 

        وسـائر                    ومرايف البحر األسود              لوا إىل سواحل              وجيوز هلم أن يص                                         الرسومات اليت يعطيها غريهم من امللل املذكورة 
         املواضـع                                                                                          البحار وإىل حمروسة القسطنطينية وقد رخص لرعايا الطرفني بالتجارة وتسيري السفن يف عمـوم ميـاه   

                                                                                               املذكورة بال استثناء وأعطيت هلم الرخصة من جانب الدولتني باإلقامة يف بالدمها املدة الالزمة إلدارة مصـاحلهم  
                                                         ً                              التعهد بذلك من الطرفني ذا الباب بأن يكون لتجار روسيا أيضاً ما لرعايا سائر الدول املتحابة             وجتارم وحصل 

            جانب دولتنا                                                                                      من احلرية واملساملة ولكون احملافظة على النظام يف كل املواد هي من ألزم األمور أعطيت الرخصة من 
                                      ملواقع اليت ترى أا الزمة لذلك ويعتربون يف                                                          العلية بتعيني قناصل ووكالء قناصل من طرف دولة روسيا يف عموم ا

                                                                                              سائر األمور مثل قناصل سائر الدول املتحابة وقد رخص هلؤالء القناصل ووكالء القناصل بـأن يسـتخدموا يف   
                                             عنهم بربأتلي ويكون هلؤالء الترامجني مـا ألمثـاهلم           ً                   ئزين براً آيت الشاهانية املعرب                           معيتهم ترامجني من املسلمني احلا

                                                                                  أنكلترا وفرنسا وسائر امللل من املعاقبات وأعطيت الرخصة من جانب دولة الروسيا إىل رعايا             ودين يف خدمة     املوج
                        مع روسيا من االمتيـازات           ً     ً                                            روا براً وحبراً يف ممالك روسيا ويكون هلم ما لسائر امللل املتحابة ج                   دوليت العلية بأن يتا

                                                    ساعدة بكل وجه لسفن الدولتني اليت تطرأ عليها الطوارئ يف                                        ات وذلك بعد أداء الرسوم املعتادة وجترى امل       واملعافي
                                                                                                 أثناء سريها يف البحر يعين عند وقوع حوادث تلزم هلا اإلعانة مبا يلزم جلانب سائر الدول األوفر صداقة ويؤخـذ  

    .                                              هلذه السفن ما يلزمها من األشياء باألسعار اجلارية 
    :                    املادة الثانية عشرة 

                                                                  أن تعقد معاهدة جتارية مع األفريقيني أي حكومات طرابلس الغـرب وتـونس                         إذا رغبت دولة الروسيا 
    االت                                سيا على مرغوا وتكفل حكومات اإلي                                                              واجلزائر فدولتنا العلية تتعهد ببذل اعتبارها وجهدها حلصول دولة رو

    .                                      املذكورة بأا حتافظ على العهود املرسومة 



 

١٨٦ 

 

    :                    املادة الثالثة عشرة 
                         يعين من طرف دولتنا العلية   )     ً                     متاماً روسية لولرك بادشاهي  (                   رة يف اللسان التركي                       يلزم استعمال هذه العبا
    ً               متاماً روسية لـولرك    (                                    خصوص اقتضى وضع هذا اللقب املعترب أعين         ب ويف كل  ي                         يف مجيع السندات وعامة املكات

      ) .              إمرباطورجيه سي 
    :                    املادة الرابعة عشرة 

                                                     ق العام يف حملة بك أوغلي يف جهة الغلطـة غـري الكنيسـة             على الطري                             جيوز لدولة روسيا أن تبين كنسية 
             ً                                                                                املخصوصة قياساً على سائر الدول وهذه الكنيسة هي كنيسة العوام وتسمى باسم كنيسة دوسوغرنة وتكون حتت 

    .                                                                          صيانة سفري دولة روسية إىل األبد وتكون أمينة من كل تعرض ومداخلة وتصري حراستها 
    :                   املادة اخلامسة عشرة 

                                                                                 قتضى النظام الذي به تعينت وحتددت حدود الدولتني يبعد عن املالحظة وجود أمر يستوجب نزاع      إنه مب
                                                         لكن ألجل دفع أسباب املضار واخلسائر احملتمل ظهورها من عوارض غري   .                                 جسيم يوجب املباحثة لرعايا الطرفني 

                         احلاكم املوجود علـى طـرف                             عند حدوث أمر كهذا جيب على    أنه                                          مأمولة قد وقع القرار باالتفاق بني الدولتني
                   عد تفتيش املادة كما                             عرفة مأمورين يتعينون لذلك وب           جيري فحصها مب    أنه                                      احلدود أن يفتش على املادة اليت حدثت أو

                                                       وحصل التعهد الصايف بأن مادة حسن النظام واملواالة اليت متهدت    .                                    ينبغي جيرون إحقاق احلق لصاحبه بال تأخري 
    .                     ً                 ة املباركة ال تتغري أصالً حبدوث قضايا كهذه      ً                   حديثاً وانعقدت ذه العقيد
    :                    املادة السادسة عشرة 

                                       رمان وكلي وإمساعيل وسائر القصبات والقرى                               العلية مملكة البوجاق مع قالع أقك                     ترد دولة روسيا لدوليت 
                فالق والبغدان مع       اليت األ    ً                          أيضاً وكذلك ترد لدوليت العلية إي                                                  مبا فيها من مجيع األشياء وترد لدوليت العلية قلعة بندر 

                                                                                                     كافة قالعها مدا أو قصباا وقراياها وما هو داخلها من مجيع األشياء وقد قبلت دوليت العلية املمالك املرقومـة  
    .                                                    ً                ً      ً    على الشروط اآليت بياا وتعهدت حبفظ الشروط املذكورة متاماً ووعدت بذلك وعداً معموالً به 

           ً                                               اجلديدة مجيعاً من أي قسم كانوا من املراتب والكيفيـات واحلـال                                  جيري العفو عن أهايل هاته احلكومات  :   ً أوالً 
                                                                                         واالسم والوجاهة بال استثناء وأن تغضي عما ظن فيهم من األعمال املغايرة وكل مة تتعلق ـم مـن   
                                                 ً      ً                               احلركات اليت كانت خمالفة ألمور دوليت العلية وتكون نسياً منسياً إىل األبد وعلى موجب مضمون املادة 

                                                                                   إعادم إىل مناصبهم ورتبهم وترد أمالكهم السابقة ويعودون إىل ما كانوا ميلكونه من األمالك         األوىل يصري
    .                        قبل احلرب وتتجدد أمورهم 

                                                                                      الديانة املسيحية تكون من كل الوجه حرة كاألول وال حيصل ممانعة إلجرائها قط وال مينع إحداث كنائس   :      ً ثانياً 
    .                               جديدة وال ترميم الكنائس القدمية 

                                                      رائل وخوتني ويف سائر املواضع املأخوذة بغري حق املتعلقة مـن                               ي واألمالك املوجودة ضمن دائرة إب     األراض  :     ً الثاً  ث
    .                                                                            القدمي باألديرة وبسائر األشخاص فهذه مجيعها ترد للمرسومني املعرب عنهم اآلن بالرعايا 

    .                                                  يكون جلماعة الرهبان االعتبار مبا يناسبهم من االمتياز   :      ً رابعاً 
                                                                                          يرخص لألعيان الذين يرغبون التوجه إىل حمل آخر بترك الوطن أن ينقلوا أشياءهم باحلرية وأن ميهلـوا    :     ً امساً  خ

                                                                                        مدة سنة لالنتقال من وطنهم وذلك ليكون هلم وقت كايف لتنظيم مصاحلهم وتعترب هذه املهلة من تـاريخ  
    .                  التصديق على الصك 



 

١٨٧ 

 

    .                                ذلك من احملاسبات القدمية مهما كانت                          حتصيل شيء ال نقود وال خالف     ال يصري  :      ً سادساً 
                                                          ً                                 ال يصري تكليفهم وال مطالبتهم بشيء عن مدة احلرب بتمامها بل نظراً ملا صادفوه بأثناء امتداد احلرب من   :      ً سابعاً 

                                              ً                                         املضرات والتخريب قد أعطى بعد ذلك للمذكورين أيضاً مهلة سنتني تعترب من تـاريخ مبادلـة صـك    
    .                 التصديق اهلمايوين 

                                           ة الكلية يف أمر تعيني اجلزية وحنافظ على سخائها                                د دولتنا العلية مبعاملتهم باملروء                         بعد انقضاء هذه املهلة تتعه  :        ً ثامناً
                                                                                         اجلليل على قدر اإلمكان ويصري تأدية جزيتهم بواسطة مبعوثيهم مرة يف كل سنتني وبعد أداء هذه اجلزية 

                                            شا أو حاكم وال يطالبون بشيء ما مـن اقتـراح                              ً      ً             بتمامها فال يتعرض هلم أحد أصالً كائناً من كان من با
                                     عوا ا يف الزمن السعيد أيـام سـلطنة                               نون متمتعني باالمتيازات اليت متت   يكو   بل    ت                   الضرائب بأي اسم كان

    .                                 جدي األجمد السلطان حممد خان الرابع 
                اسم مصـلحتكدار                                    ً                  كومات أن يقيم كل منهم من طرفه وكيالً لدى دوليت العلية ب                 يرخص ألمراء هذه احل  :      ً تاسعاً 

                                    يات الذين كانوا يتعاطون رؤية أمـور          بو كتخدا                                        ً       ويكون هؤالء الوكالء نصارى من ملة الروم بدالً من الق
                                     ة وينالون ما يستحقونه حبسب قواعد امللل      املروء                                                  امللك وجتري حبقهم من جانب دوليت العلية املعاملة بكمال
     .                                             أي أم يكونون معتربين ومن كل تعرض آمنني ومصانني 

                         الروسيا بأن يتذاكروا عند            إمرباطورية                                                        تعطى الرخصة وحتصل املوافقة من جانب الدولة العلية إىل سفراء   :      ً عاشراً 
                                                                                              االقتضاء فيما يتعلق بصيانة ومساعدة احلكومتني املذكورتني وتتعهد الدولة العلية برعاية ما يعرضه سفراء 

    .     لتني                                                 الروسية من املواد حبسب اعتبار الصداقة الالئقة بالدو
    :                    املادة السابعة عشرة 

                                                                                          يلزم دولة الروسيا أن ترد إىل دوليت العلية جزائر البحر األبيض اليت هي اآلن حتت حكمها وتتعهد دوليت   :    ً أوالً 
                                 وتعاملهم بالعفو عن مجيـع أنـواع                                                              العلية بأن جتري يف حق أهل اجلزائر املذكورة كمال الرعاية والعدل 

                                                                 رح ا يف املادة السالفة وعموم األفعال اليت جرت مبظنة املخالفـة ألمـور      املص  ]           أي اجلرائم  [         القباحات 
    .              عنها بالكلية    ى                                ً      ً     دوليت العلية فهذه مجيعها تكون نسياً منسياً ومعف

                                                                       وتضييق على ديانة املسيحيني وال حيصل ممانعة بوجه ما يف أمر تعمري وجتديد الكنائس                ال يصري أدىن تعرض   :      ً ثانياً 
    .             ً                                         واملداخلة أصالً يف حق األشخاص الذين خيدمون الكنائس املذكورة               وال يصري التعرض 

                                                                                          بسبب التكديرات والتخريبات اليت أورثتها هلم هذه احملاربة من تاريخ وجودهم حتت حكومة دولة الروسية   :      ً ثالثاً 
     ئـر                         يستحصل مـن أهـايل اجلزا                                                                وبعد مرور سنتني من تاريخ استرداد اجلزائر املذكورة لدوليت العلية ال 

    .                  ً من أي نوع كان أصالً  "      سنوي  "             املذكورين رسم 
                                                                                         الذين يرغبون يف ترك الوطن ويريدون التوجه إىل بالد أخرى تعطى هلم الرخصة من جانب دوليت العليـة    :      ً رابعاً 

                                                                                   ً      بنقل أمواهلم وأشيائهم ولكي يكون هلم وقت كايف لتنظيم مصاحلهم ميهلون مدة سنة كاملة اعتباراً مـن  
    .                      تصديق على صك املعاهدة                تاريخ مبادلة ال

                                                                                            يلزم رجوع أسطول روسيا من مياه الدولة العلية يف مدة ثالثة أشهر من بعد مبادلة التصديق على هـذا    :      ً خامساً 
    .                                     دوليت العلية أن تعينه على قدر اإلمكان                                  لصك وإذا احتاج األسطول لشيء فعلى ا



 

١٨٨ 

 

    :                    املادة الثامنة عشرة 
                                                       صوي مع مقدار كايف من األراضي الكائنة يف ساحل الطرف الشمايل   ي                               قلعة قلربون الواقعة يف بوغاز أوز

                                                                                              من النهر املذكور مع الصحراء اخلالية الواقعة بني آق صور وأوزي صو تبقى مستقلة على الدوام حتت تصـرف  
    .                 روسيا بال معارضة 

    :                    املادة التاسعة عشرة 
                                      كرش وثغورها مع أراضـيها مـن البحـر                                                         يكي قلعة الواقعة يف جزيرة القرمي ومجيع ما هو موجود داخل 

                            ً                                                          األسود حىت حدود كرش القدمية طوالً حلد احملل املسمى بوخاجة وسن بوخاجة على خط مستقيم من األعلى إىل 
    .                                                 حبر أزاق يبقى حتت تصرف روسيا على الدوام بال معارضة 

    :               املادة العشرون 
      ١٧٠٠                          حسن باشا حمافظة آجو بتاريخ                                                   يسحب مفهوم السندات اليت عقدت بني احلاكم وتولستوي وبني 

    .                                                        هـجرية خصصت قلعة أزاق حبدودها األوىل إىل دولة الروسيا لألبد       ١٣٠٠         ميالدية و 
    :                       املادة احلادية والعشرون 

                                                                                          وحيث إن القبارطني أي القبارطة الكبرية والقبارطة الصغرية هلما تعلق مع خانات القرمي بسبب وقوعهما 
                                                                          د أحيلت مادة ختصيصهما لدولة الروسيا إىل خانات القرمي ومشورم وإىل رأي رؤسـاء                        يف جوار طائفة التاتار ق

    .         التاتار 
    :                        املادة الثانية والعشرون 

                                                                                               قد تقرر باالتفاق بني الدولتني حمو وإزالة مجيع الشروط والعهود السابق والعهدة الواقعة يف قلعة بلغـراد  
      ً      ً          ً                                      وط حمواً أبدياً وهو أن كالً من الدولتني املعاقدتني ال يقوم بداعية ما                                          املنعقدة بينهما وما حدث بعدها من كافة الشر

                              هـ ميالدية بني احلاكم تولستو وبني     ١٧٠٠                                                         من حيث العهود املذكورة ويستثىن من تلك الشروط الواقعة يف سنة 
             شروط املذكورة                                                                                      حسن باشا حمافظة قلعة آجو فيما يتعلق بتعيني وحتديد حدود القلعة املذكورة وحدود قوبان فإن ال

    .                    تبقى كاألول بال تغيري 
    :                        املادة الثالثة والعشرون 

                                             يف حوايل كورجي ومكريل املستولية عليهـا عسـاكر                                     بغداد جق وكوتانسي وشهربان الكائنة        إن قالع 
                                                                                                 الروسيا تقبلها دولة الروسية على أن تكون هذه القالع ألصحاا األصليني وذلك أن بعد التحقيق إذا تـبني أن  

                                                                                                    يت العلية كانت مالكة هلا منذ القدمي أو منذ مدة مديدة حينئذ تكون عائدة لدوليت العلية وبعد مبادلة التصديق    دول
                                                                                        ً     على هذا الصك املبارك ختلي عساكر الروسيا القالع املذكورة يف الوقت املعني ودوليت العلية تتعهد أيضاً حبسب 

                                                 درت منهم حركات ضد دوليت العلية يف أثنـاء امتـداد                                                  مضمون املادة السابقة بأن تشمل بالعفو مجيع الذين ص
                                                                                               احملاربة وأن تكف يدها إىل األبد عن أخذ الوبركو عن الصبيان والبنات وعن طلب أي نوع كان من اجلزية وأنه 
                                                                                                   ما عدا الذين هلم تعلق ا من القدمي ال تدعي على فرد واحد من الطوائف املذكورة بكونه من رعاياها وأا تترك 

                                                                                       أخرى مجيع األراضي وسائر االستحكامات اليت ضبطها الكرجيون واملكريون حلكومتهم وحملافظتهم املطلقـة      مرة 
                          ً                                                                          وأا ال تتعرض وال جتري تضييقاً على أديرة وكنائس الديانة بوجه ما وال متنع ترميم القدمي وال بناء اجلديد منـها  

                                           رض بأي داع كان ألمـوال األديـرة والكنـائس                                                       وبأن متنع باشة جلدر ومجيع رؤساء اجليوش والضباط من التع



 

١٨٩ 

 

                                                                                              املذكورة وإضاعتها وال تتعرض دولة الروسيا للطوائف املذكورة وال تتداخل يف أمورهم ألم من رعايا دولـيت  
    .        العلية 

    :                        املادة الرابعة والعشرون 
                  ة اليمىن مـن ـر                                                                             بعد إمضاء املواد والتصديق عليها تتهيأ باحلال مجيع عساكر الروسيا املوجودة يف اجله

                                                                                             الطونة للعودة والرجوع حبيث يف ظرف شهر واحد تقطع الضفة اليسرى من هر الطونة املذكور وبعـد مـرور   
                         م لعساكر اإلسالم وبعده حتصل                              قومة يصري إخالء قلعة حرسوه وتسل                    ً                    العساكر املذكورة متاماً إىل الضفة اليسرى املر
                                           وقد تعني هلذا اإلخالء مهلة شهرين وبعد انسـحاب              الق والبوجاق                                        املبادرة دفعة ويف آن واحد لتخلية مملكيت األف

                                  الواحدة قلعة يركوك وبعـده قلعـة                                                                كافة عسكر روسيا من اململكتني املذكورتني تترك عساكر روسيا من اجلهة 
                                           وتسري متوجهة لتلتحق بسائر عسـاكرها تاركـة                                                    رائل ومن اجلهة األخرى قصبة إمساعيل وقالع كلي أفكرمان   إب

                          ثالثة أشهر وبعد ذلك تتـرك                                                                املذكورة للعساكر اإلسالمية وقد خصص لتخلية اململكتني املذكورتني مهلة      القالع 
       أشـهر                                                                                        عساكرها تاركة القالع املذكورة للعساكر اإلسالمية وقد خصص لتخلية اململكتني املذكورتني مهلة ثالثة 

 ر طورله وعلى هذا الصورة حتصل ختلية                                                            وبعد ذلك تترك عساكر روسيا مملكة بغدان ومتر يف اجلهة اليسرى من                                 
                   دة بني الدولتني وعند             واملصاحلة املؤب                                                                 املواضع واملمالك السابق ذكرها يعين يف مدة مخسة أشهر بعد إمضاء املعاهدة 

                                                                        من اململكتني املذكورتني تترك عساكر روسيا للضفة اليسرى من ر طورله حينئذ يصري                       مرور كافة عساكر روسيا 
                                                                                   تني وبندر للعساكر اإلسالمية وأما أر اضي قلربون اليت سبق التصريح عنها وزاويـة الصـحراء               تسليم قالع خو

                                                                                              الواقعة بني آق صور وأوزي صو يصري تسليمها على الوجه املوضح يف املادة الثامنة عشرة ـذه الشـروط ويف   
                     سيا املوجودة يف جهـات               وعلى عساكر رو  .                                                          الوقت املذكور لدولة الروسيا وتكون إىل األبد مصانة من التعرض 

                                                                                                 جزائر البحر األبيض أن جتري بالسرعة املمكنة ما يتعلق بأسطول اجلزاير املذكورة مـن املصـاحل والتنظيمـات    
                                                                               ً                   الداخلية وترد اجلزائر املذكورة كاألول لتضبطها دوليت العلية مصانة من التعرض ألنه نظراً لبعد املسافة ال ميكن 

         بإعانـة                                                              ال عزمية أسطول روسيا ولكوا دولة مصافية فدوليت العلية تتعهـد       ً      ونظراً الستعج  .               تعيني وقت لذلك 
                                                                                            األسطول املذكور يف إيفاء لوازمه وبإعطائه كل شيء من الوسع واإلمكان وما دامت عساكر روسيا موجودة يف 

             جارية فيهـا                                                                                          املمالك املستردة لدوليت العلية على الصورة املذكورة فحكومتها وما يتعلق ا من النظامات تستمر
                                                    وإىل حني خروج مجيع عساكر روسيا من املمالك املذكورة ال تقع   .                                      كما كانت يف الوقت الذي كانت فيه بيدها 

                           املأكوالت ومداركة سائر لوازم                                                                          مداخلة من جانب دوليت العلية يف أمورها ويبقى العمل يف كيفية تناول ما يلزم من 
                                ً                        ً ما هو اآلن إىل حني خروجها منها متاماً وال تضع دوليت العلية قدماً                                       عساكر روسيا يف املمالك املوجودة فيها على 

                                                                                               يف القالع املستردة املذكورة ما مل يرسل سر عسكر روسيا األول اخلرب إىل مأموري دوليت العلية الذين عينوا هلذا 
                  ملهمات اليت للروسيا            والذخائر وا  .                                                                    األمر بتخليه وفراغ كل حمل من املمالك املذكورة وبعدم إجراء حكومتها فيها 

                                                                                              يف هذه القالع والقصبات يصري إخراجها من طرف عساكر روسيا بالوجه الذي تريده وتترك مدافع دوليت العلية 
                                       يف خدمة روسيا من أهايل الواليات املسـتردة                  والذين استعملوا   .                                       اليت وجدت يف القالع املستردة لدوليت العلية 

                                                               كيفية كانوا إذا رغبوا يف االنسحاب واالنتقال بأهلهم وعياهلم وأمواهلم                                   لدوليت العلية من أي جنس ويف أي حال و



 

١٩٠ 

 

                                                                                                 مع عساكر روسيا يف املدة السنوية املنعقدة ال مينعون وتتعهد دوليت العلية بعدم ممانعتهم بأي وجه كان مبوجـب  
    .                                                           الشروط املذكورة سواء خرجوا من ذلك الزمن أو يف مدة سنة كاملة 

    :   ن                     املادة اخلامسة والعشرو
                                                                             احلرب من ذكور وإناث من أي درجة ورتبة كانوا يسرحون ويردون إىل أوطام مـا عـدا            مجيع أسرى 

                                                                                                 املسيحيني الذين دخلوا يف الدين احملمدي بإرادم يف دوليت العلية واملسلمني الذين تنصروا بـإرادم يف أثنـاء   
                     ً           ً   ذه العهدة املباركة حاالً بال عذر أصـالً                                                             وجودهم يف أراضي روسيا وهذا كله بعد مبادلة التصديق على صكوك ه

        من أهايل     يني و                            سترقاق من هليني وبغدانيني وأفالق                                                    وبال عوض وبغري فدية وكذلك مجيع املسيحيني الذين وقعوا يف اال
                                                                             ني كافة بال استثناء يعتقون بال مثن وبغري عوض وكذلك الذين استرقوا من رعايا روسـيا                      املورة واجلزائر والكرج

                                                                                  ممالكي احملروسة يصري تسليحهم وردهم إىل موطنهم وذلك بعد انعقاد هذه املصاحلة املباركة وكذلك          ووجدوا يف 
    .                   ً                                        جتري هذه األمور أيضاً ذه الصورة عينها يف حق رعايا دوليت العلية

    :                        املادة السادسة والعشرون 
                       ملوجودة يف القرم بالواقع                     خيابر سر عسكر روسيا ا   ى                                            ألول وصول اخلرب عن إمضاء هذه املواد إىل القرم وأز

                                                                                          حمافظ أوزي ويف مدة شهرين يرسالن مأمورين معتمدين ألجل تسليم وتسلم قلعة قلربون مع الصحاري املصرحة 
                                                                                                  يف املادة الثامنة عشرة اليت مر ذكرها املعتمدون املذكورون جيرون متام املادة املذكورة يف مدة شهرين من تـاريخ  

                                                                        ادة املذكورة جتري بتمامها يف مدة أربعة أشهر من تاريخ يوم إمضاء هذه املعاهدة                             مقابلتهم واجتماعهم يعين أن امل
    .                                                                                     وإن أمكن ففي أقل من ذلك بدون تأخري خيربون الصدر األعظم والفلد مارشال عن إكمال مأموريتهم 

    :                        املادة السابعة والعشرون 
                                  واملصافات بني الـدولتني يصـري بعـث      ة               املباركة واملواال                                        ألجل زيادة تأكيد ومتهيد وتقوية هلذه املصاحلة 

                                                                                         وتيسيري سفريين كبريين فوق العادة حاملني صكوك التصديق هلذه املصاحلة اخلريية ويكون ذلك يف الوقت الذي 
                                                                                                   يتعني برضاء الطرفني فيتقابل السفريان يف رأس احلدد مبعاملة متماثلة ويراعى حبق السفريين املوما إليهما الرسـم  

                                        وترسل هدايا بواسطة السفريين املوما إليهما                                 ً                 ق سفراء دول أوروبا األوفر اعتباراً لدى دوليت العلية               املعتاد املرعي حب
    .                                  ً                الئقة بشأن دولتيهما ليكون ذلك دليالً على صفاء اجلهتني 

    :                        املادة الثامنة والعشرون 
               ورئيس الكتـاب      أمحد                                           دة من معتمدي دوليت العلية ومها املوقع الرمسي                             عد إمضاء مواد هذه املصاحلة املؤب ب

                                                                                              إبراهيم منيب دام جمدمها ومن مرخص دولة الروسيا الربنس رينني جنرال لفونتا ختمت عواقبه بـاخلري تصـدر   
                                                                                ً     ً        التنبيهات من جانب الصدر األعظم واجلنرال فلدمارشال إىل مجيع عساكر الدولتني املوجودة براً وحبراً يف كـل  

         ً                                              يرسل أيضاً يف احلال من جانب الصدر األعظم واجلنريال فلدمارشال                                        جهة ملنع كل نوع من معاملة خصامية بينهم و
                                                                                                 معاونني إىل أساطيلهم املوجودة يف البحر األبيض والبحر األسود وجتاه بالد القرم وإىل مجيع املواقع احلربية ملنـع  

               ألعظم واجلنـرال                                واملعينان املرسالن من طرف الصدر ا  .                           يف كل حمل بعد انعقاد املصاحلة                       العدوان وأسباب القتال 
                             وإذا سبق وصول معاون روسيا إىل   .                                                              فلدمارشال البد أن يكونا حبسب التنبيهات مصانني ومأمونني من كل وجه 

                                                                                                سر عسكرها فاملؤما إليه يبعث إىل سر عسكر دوليت العلية أمر الصدر األعظم احلاوي على التنبيـه وإن سـبق   
                                               لية إىل سر عسكر الروسيا أمر الفلدمارشال احلـاوي                                                وصول معاون الصدر األعظم يبعث سر عسكر الدولة الع

                                                                                               كذلك على التنبيه ومبا أن الصدر األعظم وفلدمارشال دولة روسيا بترو قونت روماجنوف قد فوض إليهما مـن  



 

١٩١ 

 

                                                                                                 طريف اهلمايوين ومن طرف إمرباطورية روسيا املشار إليها أمر متهيد عقود وعهود عهدة الصلح املباركة املنعقـدة  
                                        إمضاؤها من طرف الصدر األعظم والفلدمارشال                                 د املسطورة يف العهدة املذكورة يصري          الصلح املؤب            فجميع مواد

                                            واملواد املنعقدة اليت متهدت وصار الوعد ا تراعي   .                                  ا للتصديق كما لو كانت جرت حبضورمها  م              وختمها بأختامه
             وحيرر يف املواد   .                 ً شيء خمالف هلا قطعاً                                                                 مراعاة قوية بدون تغيري وال تبديل وجتري بالدقة حبسب منطوقها وال يفعل

                                                                                              املذكورة اليت تقررت وجرى التصديق عليها من طرف الصدر األعظم والفلدمارشال املومأ إليهما سندان ممضيان 
        دمارشال          وسند الفل                                   األعظم يتحرر بالتركية واإليطاليانية                    أحدمها وهو سند الصدر   :                           بإمضائهما وخمتومان خبتميهما 

             أن يوصلوا إىل     ً                                                     أيضاً ومبقتضى الرخصة املعطاة إىل املرخصني من طرف الدولتني ينبغي               واإليطاليانية              يكتب بالروسية 
                                           ً                                                         الفلدمارشال السند الواحد باعتبار كونه صادراً من جانب دوليت العلية وبعد إمضاء املواد خبمسة أيام وأن أمكن 

                        ألعظم يأخذون سندات الفلد             ندات الصدر ا                  املا يسلم املرخصون س                                      يف مدة أقل من ذلك جتري مبادلة السندات وح
    .                       مارشال القونت روماجنوف 

                                                                                    إن ما جرى جتديده ومتهيده حبسب املواد املذكورة من الصلح والصالح املبطل للحرب والكفاح يكـون  
     ً       ً                                                                                      مقرراً ومعترباً من بعد اآلن وحبسب ما اعتادت عليه سلطيت من شيم الصداقة الكرمية ومن الوفاء بالعهود فإننـا  

                              ً                                                                   ري العهد وامليثاق والتصديق متاماً ونراعي حق الرعاية مجيع ما وقع من قيود وشروط يف الثماين والعشرين مادة  جن
                                                                                           املذكورة وجنري مجيع عهود مواثيق الصلح والصالح وكذلك شرط املادتني احملررتني يف نيشاين اهلمايونيني اللذين 

                                                  اليت صار تأييدها والتصديق عليها من مرخص دولة روسيا                                               صار إعطاؤمها ويكون ذلك مدة دوام واستمرار املواد 
                        ايوين وال من طرف أخالفنـا                              رفها وال من طرفنا السلطاين اهلم                       ال حيصل خلل وال خمالفة من ط    أنه          صنا حبيث خ   ومر

                                                                                            ووكالئنا ذوي املقام املتصفني باإلنصاف واملريمريانيني أصحاب االحتشام واألمراء ذوي االحترام وعموم عساكرنا 
    .                                                  ملنصورة وكافة املتشرفني بشرف العبودية من صنوف اخلدمة  ا

                                                                           كما تضمنت املعاهدة مادتني إضافيتني تعهدت من خالهلا الدولة العلية بتأديـة مخسـة   
            وهو مخسة آالف    ،                                                        عشرة ألف كيس لروسيا يف مدة ثالث سنني يدفع منها يف كل سنة قسط

                              ملا هو مذكور يف املادة السـابعة          ً تأييداً     بيض                                       واملادة الثانية سرعة ختلية جزائر البحر األ   ،   كيس
ـ    ،                                 وأسطول روسيا املوجود يف البحر األبيض  .             هدة املذكورة  ا ع          عشرة من امل    ً رطاً  ت            وإن كان مش

                                      فدولة روسيا قد تعهدت بإخراجه قبل املدة    ،                   خيرج يف مدة ثالثة أشهر   نه  إ                املادة املذكورة     يف 
   .                  املذكورة إن أمكن 

                                                 قد وضعت معاهدة قينارجة أوزار احلرب بني العثمـانيني                        وهكذا ومن خالل ما سبق ف
    :                                                         وقد تناولت هذه املعاهدة العديد من اجلوانب على النحو التايل   .       والروس

                                             التأكيد على إزالة كافة العداوات القائمة بـني           املعاهدة      أقرت                املستوى السياسي     فعلى 
ً    وبنـاًء   .                     قابل لإلحياء من جديـد   ال                                                       الدولة العثمانية والدولة الروسية واعتبارها من املاضي غري      

     ً                   جيابياً يف صورة عفو شـامل                                ني العثمانيني والروس سوف ينعكس إ                        عليه فإن الصفاء املطلوب ب



 

١٩٢ 

 

                                    كما سوف يتم اإلفراج عـن املعـتقلني يف    ،                                       كافة رعايا البلدين الذين اشتركوا يف احلرب   ن ع
   .                   ون املساس بإنسانيتهم                                                   مع إعطاء اجلميع حرية السفر إىل أوطام يف كرامة تامة ود   ،      السجون

          ومعاقبـة     ،                                                               كما المس اجلانب السياسي التأكيد على مبدأ التعاون األمين بني اجلـانبني 
             أو الدينيـة     ،                                             وكل عمل عدائي من شأنه إثارة النعرات العرقيـة    ،             عمال اإلجرامية        مرتكيب األ

             ماية أو حـق                                       ومن طيات ذلك التعاون األمين عدم توفري احل   .                           واملفضية إىل التوتر بني اجلانبني
   .                     عند تسلم طلب رمسي بذلك    ً فوراً           وتسليمهم                     االلتجاء ألولئك املغرضني 

   ،                                                                        ومن اجلوانب املهمة يف معاهدة قينارجة اعتراف كال احلكومتني العثمانية والروسـية 
                                                        ومن شروط هذا االعتراف التزام اجلانبني العثماين والروسي بعدم    .           جزيرة القرم             باستقالل شبه

                                                                  لقرم الداخلية أو اخلارجية من أي نوع كان ومن ذلك ترك احلرية لقبائـل                 التدخل يف شؤون ا
                               هد بسالمة أمنها ومعاملتها علـى         مع التع   ،                                          التاتار بانتخاب حاكمها دومنا أي ضغوط خارجية

   .                          قدم املساواة بالدول املستقلة
ً                                                                     وبناًء على ما مت االعتراف به من استقالل القرم فقد توجب على العثمانيني والروس ر   د     

                كل منـهما عـن          وكف يد    ،            وسحب جيوشهما   ،                                   ما أخذاه من القرم على املستوى اجلغرايف
                                             املعاهدة السلطة الروحية للسلطان العثماين علـى           وتستثنت .         ا يف القرم م                املطالبة بشيء خيصه

                           و سـلطان املسـلمني وإمـام                     السلطان العثماين ه       وجعلت   ،                          سكان القرم باعتبارهم مسلمني
ً      وبناًء عليه  .        املوحدين                                                             وبعد املالسالت بني قاضي عسكر الدولة العلية والقضاة مـع علمـاء      ،    

                                                ا من علماء القرن ويكون املبدأ العلمي هو األسـاس                             فقد تقرر أن يكون والة األمور     م،    القر
                            ً                                         كما مت تأسيس قوانني القرن طبقاً ملبادئ الشـرع القـومي وتعـاليم اإلسـالم       ،           يف اختيارهم

   .   )١ (      السمحة
                                                        لكال الدولتني احلرية املطلقة إلصالح ما دم من املـدن والقـالع                     كما تتيح املعاهدة

                 ال يدخل يف قائمـة     ، ً اً                       واعتبار ذلك إجراء روتين   ،                                  واألبنية من جراء احلرب أو لقصد اإلصالح
   .                 االستعدادات احلربية

                                                 
  .A.DVNS. NMH.D.00009  :                األرشيف العثماين    )١ (



 

١٩٣ 

 

                          االستيالء عليـه مـن قبـل                                                       ومن جهة أخرى فإن قينارجة لفتت نظر اجلانبني بأن ما مت
              فهو باطـل وال     ،                                          خالل فترة إمضاء املعاهدة ووصوهلا إىل قادة اجلند   ،    انبني     من اجل         جيوش أي

   .       ً                       خيول أياً من اجلانبني االستفادة منه
                                                                           وقد قررت قينارجة يف طياا جواز مرور السفن الروسية يف كافة البحار اليت تسـيطر  

      كمـا   .     جنلترا  وإ                             ى قدم املساواة مع كل من فرنسا                   ومعاملتها يف ذلك عل   ،                      عليها الدولة العثمانية
   .                                                                     فرضت املعاهدة على الدولة العثمانية خماطبة قيصر روسيا بإمرباطور مجيع الروس

   ،                                                             أوردا معاهدة قينارجة إلزام اجلانب الروسي برد واليـة البوجـاق      اليت            ومن األمور
                  باإلضـافة إىل مـا      ،            فالق والبغدان        وكذلك األ   ،          وقلعة بندر   ،     مساعيل      وكلي إ   ،            وقالع افكرمان

                  ويف املقابـل فقـد    ،                                                        يه روسيا من جزر البحر املتوسط إىل ملكية الدولة العثمانيـة          استولت عل
                                                                                  أضفت قينارجة الشرعية لروسيا باالحتفاظ بقلعة قلربون الواقعة على لسـان الـدنيرب مـع    

   .                                               وكذا الركن الذي يشكل الصحراء بني بـوغ والـدنيرب     ،                          الشريط على الضفة اليسرى له
                                                     شبه جزيرة القرم مع كافة موانئهما وثغورمها وأراضـيهما                             باإلضافة إىل قالع يكي وكرش يف

                               أضف إىل ذلك أن قلعة آزاق واملتفق  .                                               على امتداد البحر األسود ومنطقة بوخاجة إىل حبر آزاق
   .                 م سوف تكون للروس     ١٧٠٠ /  هـ    ١١٠٠                                          على حدودها بني اجلانبني العثماين والروسي لعام 

                               أعطت روسيا احلق يف متثيل األرثوذكس                        فإن معاهدة قينارجة قد             اجلانب الديين        أما على 
       سـماح    ال                            كما ألزمت الدولة العثمانية ب .             والتحدث بامسهم  ،              واملنافحة عنهم   ،                  يف الدولة العثمانية

     يـة                                                                               لروسيا ببناء كنيسة يف القسطنطينية لألرثوذكس على النمط اليوناين مع توفري كامل احلما
                         تامة واملطلقة لرجال الدين              حرية احلركة ال         املعاهدة       أتاحت                                واألمن من قبل العثمانيني هلا،كذلك

                                                                           وكذا لعامة رعايا روسيا من غري رجال الدين لزيارة األماكن املقدسة دومنا دفـع أي     ،     الروس
                               كما احتفظت املعاهدة لروسيا حبـق   ،                              مع ضمان الدولة العثمانية ألمنهم   ،                  ماديات متعلقة بذلك

   .      الرمسية                                             متثيل رجال الدين يف املناسبات واحملافل العثمانية
                                                        فقد مت إلزام العثمانيني مبعاملة التجار الـروس علـى قـدم                    اجلانب االقتصادي     وعلى 

                         من حيث االمتيازات املمنوحة    ؛     جنلترا إ                                                 املساواة بنظرائهم من جتار الدول الصديقة مثل فرنسا و



 

١٩٤ 

 

                                                    فقد مسحت املعاهدة لروسيا حبرية املالحة البحرية يف كافـة    ،                     ومن حيث املالحة البحرية   ،  هلم
                                                     مبا يف ذلك حق االسترياد والتصدير واستخدام املوانئ واإلقامة    ،                           حبار ومضايق الدولة العثمانية

                          إىل بولونيا بشيء ولو أـا                     كما مل تشر املعاهدة  .                                     حيث شاءوا إلاء كافة معامالم التجارية
   .                سوف نذكره يف حينه         وذلك ما   ،                        كانت الباعث على تلك احلرب

    غلب  أ                                      تلك املعاهدة لكفيلة برجحان كفة روسيا يف    ىل إ    نية                 حال فإن نظرة متأ         وعلى أي
                        كانت الدولة العثمانيـة      اليت                               فبغض النظر عن البنود الشكلية ،                           بنود تلك املعاهدة وعلو سهمها

   إال    ،                    سواء يف السلم أو احلرب   ،                                                    قد أعطتها من قبل إىل كثري من الدول يف جممل معاهداا معها
   .    مبكان                                 أن معاهدة قينارجة كانت من السوء

                                                                              وقد يكون احلامل للدولة العلية على تلك التنازالت لروسيا هو ما وصلت إليه الدولـة  
            يف ظـل منـو    ،                     والعجز االقتصادي الكبري   ،             واخللل العسكري   ،                          العثمانية من الضعف السياسي

    .  )١ (                  روسيا وازدياد قوا
                 مور وحىت معاهـدة                                                         ويف املقابل فإن الدولة العثمانية حتمل وزرها ملا آلت إليه األ    أنه     إال
             مرت فيها على     اليت                           وحىت نشوب القتال مع روسيا        بلغراد             أعقبت معاهدة     اليت        فاملدة .       قينارجة

                ً                                    فإا مل حترك ساكناً للتطوير من نفسها ضمن الشأن الداخلي    .   سنة  ٣٥                      الدولة العلية أكثر من 
          الطويلـة                      وكان لتلك الفتـرة  .                                                 بل ركنت إىل العزلة عما حيدث من تغيري أوريب ورقي علمي 

                      أو خيضع حلركـة تطـوير     ،                    الذي مل يشترك يف حروب                                   انعكاساا السيئة على اجليش العثماين
                      لعثماين إىل جهل اجلنـود                            حىت أدى ذلك اجلمود العسكري ا   ،                           شاملة ملماثلة اجليوش األوروبية

                                خذ فيه اجليش الروسـي يف مقارعـة                 يف الوقت الذي أ   .                    بأبسط األجبديات احلربية   ن        العثمانو
   ،                             وجلب كبار القـادة األوروبـيني     ،        والتطوير   ،                                     وش األوروبية املتطورة مبا مشله من الرعاية   اجلي

   .                                                                واسترياد األسلحة املتطورة وزيادة جاهزيته بكافة الوسائل الكفيلة بذلك
                                                                         وعند العودة مرة أخرى إىل بنود معاهدة قينارجة فإننا سوف نالحظ وجهـني لتلـك   

                                     وهو ما أعطته الدولة العثمانية لروسيا    ،     شكلية   ً اً         عليه بنود                     ا هو ما ميكن أن نطلق م   أوهل   ،      البنود

                                                 
  .   ٣٦٩  ص  ،            املرجع السابق ، ٢ ج ،                                             دور االمتيازات األجنبية يف سقوط الدولة العثمانية :                    ياسر عبد العزيز قاري   )١ (



 

١٩٥ 

 

                      ري من الدول غري روسـيا             ً                                                  ومل يكن بدعاً من قبل على إعطاء الدولة العلية ملثل تلك البنود لكث
                ثر بالغ السـوء   أ                                          أو ميكن القول أن مثل تلك البنود مل تكون ذات  ،             نكلترا وفرنسا          من أمثال إ

   :            ود الشكلية    البن                          على الدولة العلية ومن تلك 
                                 والذين قدموا يد املساعدة للروس ضد    ،                                 إجراء العفو الشامل عن كافة السكان  -   أ

  .         العثمانيني
  .                            والسماح هلم بالذهاب إىل أوطام   ،                                 العفو عن مجيع السجناء وإطالق حريتهم  -    ب
                 مع تسليم أولئـك     ،                                                 التعاون األمين بني العثمانيني والروس حول مرتكيب اجلرائم  -    ت

  .   ً           ً             مسياً من أي طرفاً منهم إىل اآلخر                 ارمني عند طلبهم ر
                                                                   ترك احلرية لكال الطرفني يف بناء واستصالح وترميم ما يرياه من املدن واحلصون   -    ث

  .                                         واألبنية يف احلدود اجلغرافية اململوكة لكل جانب
                يف كافة املخاطبات    "                 إمرباطور مجيع الروس "    لقب                            يتعني على العثمانيني استخدام   -    ج

  .              ر احلاكم الروسي           يأيت فيها ذك    اليت            العثمانية
              والذي مييـل يف               صلب املعاهدة                                    خر للمعاهدة فهو ما ميكن أن نطلق عليه             أما الوجه اآل

                                   وهذا أمر طبيعي فرضته ظروف احلرب على    ،                                      غلب بنوده حنو اإلجحاف يف حق الدولة العلية أ
                                                                   وقبل احلديث عن ذلك اجلانب جيب التنويه حول أمر مهم فيما يتعلق مبا سـوف     .         العثمانيني

                                               وقد يكون األخطر يف ذلك اجلانب ذوبان املعاين احلقيقية    ،                          أيت على ذكره من صلب املعاهدة ن
        يف طياا                             اخلفاء أكثر من اجلالء واملوجود و   ،               وضوح تلك البنود   م   وعد   ،                  يف بعض بنود املعاهدة

                         وجد مشكالت فيما بعد حـول   أ   مما   -           كما سوف نرى-                           ا ميكن تفسريه على أكثر من وجه مم
                          وحول كيفية التوصل إىل حـل     ،                                       نود من قبل الدولتني مبا يوافق هوى كل دولة            تفسري تلك الب

   .                                                                      جذري لتلك املعضلة مما كان له انعكاساته اخلطرية على مستوى العالقة بني الدولتني
                                                                       وبالرجوع مرة أخرى إىل ما مت تسميته بصلب املعاهدة وإللقاء الضوء حـول تلـك   

                                              حنر الدولة العثمانية يف تلك املعاهدة هو ما أتت        وجهت إىل    اليت                 من أوىل الضربات   أن        البنود 
                    وتعد هذه بادرة خطرية   -                      باستثناء االستقالل الديين  –                                  عليه املعاهدة من منح االستقالل للقرم 



 

١٩٦ 

 

            واسـتقطاعه     ،                                          فمعىن ذلك هو فصل بلد مسلم عن والية العثمانيني   ،                        يف تاريخ الدولة العثمانية
   ،                                              ن استقالل القرم كان حيمل يف طياته الشـيء الكـثري            وبالتايل فإ   .                       من جسد الدولة العثمانية

                                     ومن جهة أخرى فإن الروس كان بإمكـام     ،                                          فمعناه تقطيع أواصل الدولة العثمانية من جهة
                                                              ولكنهم فضلوا عدم استعداء الدول األوروبية واإلخالل بنظرية التوازن    ،                حتقيق أفضل مما كان

                                     الدول األوروبية وحىت تلك اللحظة القضاء          ً                           ة خصوصاً ويف ظل نظرة حيلولة الكثري من ي     الدول
                 وتأجيـل تنفيـذ      ،                                             ً      ً ففضل الروس تقطيع أواصر الدولة العثمانية رويداً رويداً .             على العثمانيني

              مـة لتحقيـق                             نبول إىل مناسبات أكثـر مالء                               حة العثمانيني واالستيالء على إستا  زا       خططهم إل
                      ن ذلك كان مبثابة اخلطوة      م، وأ                            م الروس على االستيالء على القر               ومما يدلل على عز .      مصاحلهم

           باإلضافة إىل    ،                                   هو احتفاظ الروس بيكي قلعة وقلعة كرش   ،                                التالية بعد كف يد العثمانيني عنها
   .          من املعاهدة   ة                                     قلعة آزاق كما ورد يف املادة الثامنة عشر

ـ     ذ                                                                            وبالتايل فإن مثل هذا التعامل مع الدولة العثمانية أصبح النموذج احملتذى معهم من
   . )١ ( م    ١٩١٤  /   هـ    ١٣٣٣                                هدة وحىت قيام احلرب العاملية األوىل        تلك املعا

                  فقد كـان إعـادة   -                البند السادس عشر-                                ما أعادته روسيا إىل الدولة العلية            وبالنظر إىل
          سع الروسي         فإن التو .   ذاك                              مانيني اقتضته الظروف الدولية آن                    ً        حلفظ مصاحلها وليس خوفاً من العث

                                       معناه اصطدام الروس بالنمسا يف ظل خروجها      كان   ،            فالق والبغدان                    يف بعض األماكن، مثل األ
     ً                                               خصوصاً مبا حققته من االنتصار األخري على العثمانيني وعلـو     ،                       من تلك احلرب منهكة القوى

                                       ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا الصدام بـني   .                                         شأا يف أوروبا والذي أراد الروس احلفاظ عليه
                                إيقاف املد الروسي الربي داخـل             كانت تطمح إىل    اليت                                   روسيا والنمسا قد تشترك فيه فرنسا

     ً                                وتبعاً لذلك فقد فضل الروس إعادة تلـك     .ً                            ورمبا مت إشراك العثمانيني أيضا                 القارة األوروبية، 
   .                                 وترك خططها التوسعية إىل فرصة أخرى    ،                                املناطق على ما كانت عليه قبل احلرب

             روس من جـزر                                                                  أما البند السابع عشر من املعاهدة وما تضمنه من رد ما استوىل عليه ال
                                     فإن هذا األمر ليس مـن قبيـل الفضـل       ؛                                          البحر املتوسط إىل العثمانيني وانسحام من هناك

                                                 
  .   ١٩٨ ص ،            املرجع السابق ، ١ ج ،                                        الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها :                 عبدالعزيز الشناوي   )١ (



 

١٩٧ 

 

         ن بقـاء                   ً        ً    روسي سوف يكون آجالً أو عـاجالً أل                فذلك االنسحاب ال ،                    الروسي على العثمانيني
              وهذا ما سـوف     ،          نكليز هناك                           املتوسط معناه اإلضرار مبصاحل اإل                      األسطول الروسي يف البحر 

        إبـرام                    وقد يتطور األمر إىل    ،                                          نكليز إىل إجبار الروس على سحب األسطول الروسي       يدفع اإل
                باإلضـافة إىل أن   ،       روسـيا         ال حتبذه        وهذا ما    ،                 نكلترا والعثمانيني                         معاهدة هجومية دفاعية بني إ

      نكليز              بعد مساعدة اإل     ً خصوصاً    ،     نكليز                 لود والصفاء مع اإل                               الروس كانوا يريدون اإلبقاء على ا
        البحـر      إىل                                    باإلضافة إىل أن الروس قد حققوا بوصوهلم  .           لبحر التوسط   ا ىل إ               للروس يف وصوهلم

   .                                                       وذلك باحتكاكهم باألرثوذكس هناك ولفـت نظـرهم إىل روسـيا      ،          حد أهدافهم        املتوسط أ
   .                                                        وبالتايل كسب والئهم الذي سوف حيتاجون إليه يف جولة أخرى مقبلة

ـ      اليت                                                  كما كفلت املعاهدة حرية املالحة الروسية يف مجيع املياه          الدولـة     ا             تشـرف عليه
                  ممـا مسـح للـروس     ،                               من البحر األسود وحىت البحر املتوسط-               البند احلادي عشر–          العثمانية 

   . )١ (                                  التدخل يف الشؤون الداخلية للعثمانيني ب
                                                                         باإلضافة إىل أن مثل هذا الوضع ميكن استغالله من قبل الـروس وخاصـة يف البحـر    

                سوف يستفاد منها     اليت    ،                       ة طاقاا احلربية البحرية     وزياد   ،            للسفن احلربية       معامل       إلنشاء   ،     األسود
                                             مثل هذا االنفتاح قد جعل القسطنطينية العثمانية         كما أن .                         يف وقت الحق يف ضرب العثمانيني

                         من حيث اختفاؤه حـىت عـن    "                                 فبعد أن كان البحر األسود من احملرمات ،               يف خطر روسي دائم
      الـيت                                  جية من حيـث احملـارم التركيـة                                  أصبح ومبا أقرته املعاهدة ذا ازدوا )٢ ( "           عيون األجانب

   .                  يشاركهم فيها الروس
                                                       السماح لروسيا بتعيني قناصل يف كافة األراضي العثمانية مبـا                        ً ومن خطر املعاهدة أيضاً

                                              وهذا مما مسح للروس بزيـادة تدخلـهم يف الشـؤون     .            ً              الروس مناسباً لتحقيق مصاحلهم    راه  ي

                                                 
  .   ٢٩٩-   ٢٩٨ ص ،            املرجع السابق ،                                             العثمانيون من قيام الدولة إىل االنقالب على اخلالفة :             حممد سهيل طقوش   )١ (

    دار  ، م    ١٨٣٩-    ١٨٠٨      ثـاين                                          حركة اإلصالح العثماين يف عصر السلطان حممود ال :                       حممد عبد اللطيف البحراوي   )٢ (
  .  ٦٤ ص ، م    ١٩٧٨ /  هـ    ١٣٩٨ ،      التراث



 

١٩٨ 

 

         وتبـادل     ،                      صليات مراكـز للتجسـس               أضحت تلك القن    وقد    . )١ (                         الداخلية للدولة العثمانية
        باإلضافة    ،             وإثارة القالقل   ،                                               وجتنيد املتعاونني لصاحل روسيا داخل األراضي العثمانية   ،        املعلومات

         وزيـادة     ،              وكسـب والئهـم     ،                   وحماولة تقوية نفوذهم   ،                               إىل دعم األرثوذكس يف الدولة العلية
                         الشعور القـومي بضـرورة       ومنو    ،             ً                     وكان هذا كفيالً بعزلتهم عن العثمانيني   .               ارتباطهم بروسيا

                                                                                 وحدم واالنفصال عن جسد الدولة العثمانية مما كان له أثره يف منو روح الثورة لديهم ضـد  
                        ُ                                             وكل تلك األساليب قد آتت أُكلها يف التعجيل الروسي بدك بنيان اإلمرباطوريـة   .         العثمانيني

   .                   العثمانية من الداخل
                  كانت األساس ملا آلت     اليت            ة بولونيا                        عدم تطرق املعاهدة إىل مسأل                    ومن األمور املستغربة

    وقف                                               وقد يكون السبب يف ذلك هو أن العثمانيني كانوا يف م   ،                            إليه األمور حىت معاهدة قينارجة
            فكيـف ـم      ؛                                         خذ منهم من حقوق سياسية واقتصادية ودينيـة                          ال يؤهلهم إىل املنافحة عما أ

                           ان عن بولونيا بأي شكل مـن                                    باإلضافة إىل عدم رغبة الروس على اإلتي                      للمنافحة عن بولونيا؟
   .    ً كلياً                                      األشكال وحتييد العثمانيني عن تلك القضية

ً                                           األمور الدينية يف املعاهدة ابتداًء مبا ورد يف البند الثالث منها من حيث استقالل        ومتثلت                              
                ه إمام املسـلمني                                                                    القرم السياسي باستثناء اجلانب الديين والذي ظل بيد السلطان على اعتبار

                                                               ولكن ذلك االعتراف بالسلطان ومكانته الدينية ال يغين وال يسـمن ممـا      ن،              وخليفة املوحدي
                                      وإمنا أرادة روسيا من ذلك االعتراف ملكانة  ،                                         عقدت العزم عليه روسيا يف االستيالء على القرم

                        العام وهيئـة العلمـاء                                  قرم واملوافقة عليه من قبل املفيت                                 السلطان الدينية هو مترير استقالل ال
           ومن جانـب     .                  على استقالل القرم                                من قبل علماء الدين على السلطان       عارضة      يتم امل      وحىت ال 

                                                                        آخر فقد كان ذلك االعتراف أول اعتراف دويل حبقوق السلطان على مسلمني خارج حدود 
   . )٢ (     دولته

                                                 
  .   ٢٩٩ ص ،            املرجع السابق ،                                             العثمانيون من قيام الدولة إىل االنقالب على اخلالفة :             حممد سهيل طقوش   )١ (

   .   ٤٥٦ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :                  جون باتريك كينروس   )٢ (



 

١٩٩ 

 

ـ                         ظ أن العثمانيني بعد ذلك أـ     املالح     ومن    ،   لمنيـ                               خذوا يف التمسك بلقب خليفة املس
ـ  ـ           حيث جعل من   ،    قوم                  ه ذاك االهتمام زمن            الذي مل يولو   د ـ                 ً       ً      ه العثمانيني سالحاً معنويـاً ض

                                                                                  أوروبا يف ظل تصور األوروبيني بأن اخلليفة على هذا املنوال إمنا هو صورة معاكسة للبابـا يف  
   . )١ (           العامل الغريب

       ملمارسة -                البند الرابع عشر-                    مت االتفاق على إنشائها    اليت                              أما فيما خيص الكنيسة الروسية
                                                              ن ختصيص القسطنطينية لتلك الكنيسة فله عدة مدلوالت فالقسـطنطينية    فإ .                الطقوس اليونانية

                                                  وحلمهم بالعودة إىل آيا صـوفيا ممـا يـدعون لـه يف        ،                           عاصمة األرثوذكس ومهبط أفئدم
              روسيا من خالله    ت                                                         وبالتايل فإن اختيار القسطنطينية للكنيسة األرثوذكسية إمنا هدف   .      صلوام

                                      وكسب والئهم يف االستفادة من قواهم يف حتقيق    ،    حوهلا           والتفافهم   ،                   إىل لفت نظر األرثوذكس
                     ومن ناحية أخرى فـإن   .                                                      مآرا االستعمارية كما حدث من مساعدم إياها يف احلرب األخرية

                                                                آخر وهو وضع حجر األساس من قبل روسيا إلنفاذ مشروعها يف إحياء اململكة             ً هناك مدلوالً
   .                                   األرثوذكسية وطرد العثمانيني من أوروبا

                                                      الساليف فقد أخذت روسيا يف إرسال بعثات إىل الكنيسة الروسية              طريق التقارب       وعلى
    .                                  مما دعم أواصر التقارب فيما بينهما    )٢ (         اليونانية

                         ي الدولة العثمانية فقـد   ي                   واضح يف املعاهدة ملسيح  ال                              أما فيما خيص التمثيل الروسي غري 
   ، )٣ (      واضـح   ال              ك املفهوم غـري                                                    كان ميثل نقطة انطالق لروسيا مبطالب دينية عدة حتت ظل ذل

                وبالتـايل فـإن      ،        بشكل رمسي )٤ ( "              املسألة الشرقية "                    ور ما عرف فيما بعد بـ              باإلضافة إىل ظه
                                ك الذرائع الروسية إمنا كانت مـن        وكل تل .                                         معاهدة قينارجة كانت املسئولة عن تلك القضية

              ا مـن محايـة                  ما ادعته روسـي     أن   بل   ،  )٥ (                                            جل التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة العثمانية أ

                                                 
   .  ٨٦-  ٨٥ ،            املرجع السابق ،                                                العثماين من القوة واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية       العصر :                  نادية مصطفى وآخرون   )١ (
     م ،      ١٨٣٩-    ١٨٠٨                                               حركة اإلصالح العثماين يف عصر السلطان حممود الثاين ،    :                         حممد عبد اللطيف البحراوي    )٢ (

   .  ٢٩                 املرجع السابق ،  ص
   .   ٢٧٠-   ٢٦٩ ص ،   ابق         املرجع الس ،                               تاريخ القرن الثامن عشر يف أوروبة :             ماتيو أندرسون   )٣ (
   .  ٩٦ ص ،            املصدر السابق ، ٦ ج  :             دائرة املعارف   )٤ (
   .  ٩٦ ص ،            املصدر السابق   )٥ (



 

٢٠٠ 

 

                      ليشمل مجيـع الرعايـا         توسع                                                     األرثوذكس من رعايا السلطنة مل يتوقف عند هذا احلد بل لقد 
                                                    وهذا حبد ذاته دليل واضح على ذوبان معاين تلك املعاهـدة   . )١ (                          املسيحيني يف الدولة العثمانية

   .                                            وسهولة التالعب ا من قبل الروس  مبا خيدم مصاحلهم
               قد عـززت مـن      ،                                مبا اشتملت عليه من اجلوانب الدينية   ،                          وبالتايل فإن معاهدة قينارجة

   . )٢ (                        كان الروس هم املسئولني عنه                               الداخلي للدولة العثمانية الذي        االيار
                                                                       وفيما خيص اجلانب االقتصادي فإن معاهدة قينارجة قد فتحت باب االمتيازات علـى  

                      على قدم النديـة مـع      ً  فساً و                                تضمنتها املعاهدة جتعل من روسيا منا    اليت             فاالمتيازات .       مصراعيه
     مـع    ،  )٣ (                      يف اإلمرباطورية العثمانية  Capitulation                               جنلترا يف احلقوق التجارية واملسماة         فرنسا وإ

              املمنوحة لبقية                      تلف عن تلك االمتيازات                                ته املعاهدة من امتيازات لروسيا خت               مالحظة أن ما كفل
                      لطنة العثمانيـة عـن                                فتلك االمتيازات كانت متنحها الس  ،                              الدول األوروبية من حيث الطريقة

          العثمانيني           وخيدم مصاحل    ،                            مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية                             طيب خاطر ملن تريد وكيفما تشاء 
   .            يف الوقت نفسه

                                                                           أما ما منح لروسيا يف تلك املعاهدة فهو ما فرض على العثمانيني من قبـول األضـعف   
                   وجهة نظـر الـدول       من   ً اً     مكتسب   ً اً                                  وبالتايل فقد أصبحت تلك االمتيازات حق .           بشروط األقوى

   . )٤ (                                                األوروبية تفرضه عن طرق القوة على الدولة العثمانية
     قـد     ،                                                                         كما أن انفتاح البحر األسود ومجيع حبار الدولة العثمانية يف وجه التجارة الروسية

                     واالنفتاح على الشـرق     ،                         والتوسع التجاري االستعماري   ،                            أفاد الروس يف اخلروج من عزلتهم
   ء                                                     كما أرادة روسيا من ذلك االنفتاح تصدير احلبوب من املـواين  ،                ة الدول األوروبيةـ      ملنافس

   . )٥ (       اجلنوبية

                                                 
   :           للمزيد انظر   )١ (

  .   ٤٥٧ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :                  جون باتريك كينروس -
   .   ٤١٠ ص ،            املرجع السابق ، ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :            روبري مانتران -

   .   ٤٥٧ ص ،            املرجع السابق ،                                               القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :          يك كينروس        جون باتر   )٢ (
   .     ٦٢٩-   ٦٢٨                   ، املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا    )٣ (
   .  ٨٦   ،            املرجع السابق ،                                                      العصر العثماين من القوة واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية :                  نادية مصطفى وآخرون   )٤ (
  .   ٢٩٥-   ٢٩٤ ص ،            املرجع السابق ،                                             العثمانيون من قيام الدولة إىل االنقالب على اخلالفة :             حممد سهيل طقوش   )٥ (



 

٢٠١ 

 

                                                                             ومما يدلل على تلك النظرة الروسية التوسعية هو ما ورد يف املعاهدة فيما خيص البنـد  
     خلدمة                               ه االمسي على واليات مشال إفريقية                                             الثاين عشر منها حول تعهد السلطان باستخدام نفوذ

   .        سية هناك                   املصاحل التجارية الرو
                                                                             ومن ناحية أخرى فقد أرهقت تلك املعاهدة خزانة الدولة العثمانية مبا تضمنته من دفع 

                ً   وكان ذلك متزامنـاً    ،  )١ (                            مليون آقجه على مدة ثالث سنوات     ٧٥٠                     غرامات حربية مقدارها 
                           ومن املالحظ أن هذه املرة األوىل     أنه      على .                                          ضعف االقتصاد العثماين ونضوب اخلزينة العثمانية

   . )٢ (                                       تدفع فيها الدولة العثمانية غرامات حربية    اليت            التاريخ يف
    اليت                              خذ اجلزية من سكان بعض املناطق                               ملعاهدة يد الدولة العثمانية عن أ             كما كفت تلك ا

   ،        ملدة سنتني- ) ٣ (      الفقرة /                البند السابع عشر ، ) ٧ (      الفقرة /                البند السادس عشر-              يقطنها املسيحيني
      الـيت                      وحىت مع انتهاء املدة   ،                      خزينة الدولة العثمانية           املوجهة إىل                       وكانت هذه إحدى الضربات 

                               ا تفرضه الدولة العثمانية علـى                                                     فرضتها املعاهدة واخذ اجلزية فإن تلك اجلزية تسقط غريها مم
                      فقدت اخلزينة السلطانية      فقد         وبالتايل   ؛                                               بقية سكان اإلمرباطورية العثمانية من ضرائب أو غريها

   .          من مواردها   ً اً   هام   ً اً    مورد
      وكانت    ،                                                              نت معاهدة قينارجة ما آلت إليه احلربية العثمانية من الضعف الواضح   أبا    وقد 

                    ن علـى العثمـانيني     وأ   ،      باملغيب   ت  خذ              العثمانية قد أ       القوة                     داللة واضحة على أن مشس       مبثابة 
   . )٣ (           متهم احلربية و                     للقيام بإصالح شامل ملنظ              ً التحرك سريعاً

        مبعـوث    –               البارون دى توت              ما وقف عليه      نورد                                وللوقوف على تلك العسكرية اهلرمة
  -               يف احلرب األخـرية                                                            فرنسا كمستشار عسكري إىل الدولة العثمانية لإلصالح من حربيتها

            بالعسـكرية     َّ ملَّ                              مبا رآه من الضعف الشديد والذي أ                                      وقد كانت الصدمة كبرية بالنسبة للبارون
  .         لعثمـاين                             نوا قد غابـت عـن اجلـيش ا                    أن تقاليد احلرب وف "               فقد وجد البارون   .         العثمانية

                    كما وجد اجلهل قد خيم  ،                                                         والتحصينات ووسائل اإلمداد والتدريب والتنظيم يف حالة يرثى هلا

                                                 
  .   ٦٢٩ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز اوزتونا   )١ (

  .   ٦٢٩ ص ،            املرجع السابق   )٢ (

  .   ٦٣٠ ص ،            املرجع السابق   )٣ (



 

٢٠٢ 

 

       ووحدات  ،                                 وعدم االنضباط واضح يف ميادين القتال ،                                   على الضباط حىت بأبسط املبادئ اجلغرافية
                                               والسرقات متفشية يف دار اإلمداد والتموين ممـا أدى   ،                               كثرية من اجلنود ترفض اخلروج للقتال

ـ      .                 إىل نقص حاد فيهـا                            ت عـن القيـام بواجبـها                                            أمـا الفروسـية اإلقطاعيـة فقـد توقف
                                      وفرق املشاة ترفض اخلروج للقتال إال بصحبة  ،                          نكشارية يعتدون على رؤسائهم   واإل ،       العسكري
                              أما فيما خيص البحرية العثمانية   - "                                        أي أن اجليش العثماين كان يف حالة فوضى شاملة ،      الضباط

                                                    أن السفن اليت كانت تضع املدافع على األسطح كانت مدافعها  "  - ه                       فقد ذكر البارون يف تقرير
   ن                                   وأن عملية التجهيزات العسكرية للسـف  ،  رة ا                                        ضعيفة وارتفاعاا مصممة لتناسب عمائم البح
                                         وأنه من حق القائد األعلى للبحريـة تعـيني    ،                                    ً كانت يف أيدي رجال جاهلني ال يدركون شيئاً

                               وهؤالء منحوا حق إجراء املـزادات   ،            ملن يدفع أكثر                                 األشخاص يف املناصب القيادية يف السفن 
                                                      وبالتايل فإن ما ذكر يدل على فساد عسكري كامل للمنظومـة   . )١ ( "                      على الوظائف التابعة هلم

   .                                        احلربية العثمانية يف ظل التفوق احلريب ألوروبا
               ويف ذلك الـزمن    :"                                                         ً وحول نفس املوضوع يطالعنا جودت بأمور العساكر العثمانية قائالً

     احلرب        أعلنت     فلما    ،                                                         ن يعرفون حال الدولة وما حتتاج إليه من الرجال وأركان السلطة       قل الذي
                                         كان نظام العساكر اإلسـالمية وقوانينـها يف    ،           على حني فجأة   م    ١٧٧١ /  هـ    ١١٨٢      يف سنة 
                                           للذين ال يصلحون للجندية فأصبحت الدولة مضطرة                             وكانت املرتبات العسكرية بة   ،     اختالل

          لفت آذام                       موا رائحة البارود وال أ                        وأرباب احلرف الذين ما اشت                      إىل جلب رجال من الفالحني 
   )٢ ( "                          استماع صدى القنابل واملدافع

                         كما وصفها فردريك الثـاين   ،                         خاضها العثمانيني ضد الروس     اليت                  فتلك احلرب األخرية
                                      مل تكون راجعة بالدرجـة األوىل إىل تفـوق    "                    حرب العميان مع العور "       على أا   ،          ملك بروسيا

                                                                      روسية وبالتايل فرض كلمتها على الساحة بفضل ما هو راجع إىل احنطاط الدولـة           األسلحة ال
   . )٣ (      ً عسكرياً      نفسها           العثمانية 

                                                 
   .   ٤٥٠-   ٤٤٩ ص ،            املرجع السابق ،                          م وسقوط اإلمرباطورية التركية                     القرون العثمانية، قيا  :                  جون باتريك كينروس   )١ (
   .   ١٩٦ ص ،            املصدر السابق ،          تاريخ جودت :             امحد جودت باشا   )٢ (
   .  ٧١ ص ،            املرجع السابق  ،                               الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة :                       أكمل الدين إحسان أوغلي    )٣ (



 

٢٠٣ 

 

                                  الستار عن ضعف احلربية العثمانية مما        أزاحه        ارجة قد   ين                            وعلى هذا املنوال فإن معاهدة ق
      الضعف                       ومن جهة أخرى فقد أبان     ،          العثمانيني      أمالك                                   حفز الدول األوروبية على التعدي على

     .                                                               العثماين ذاك بأن مسألة طرد العثمانيني من أوروبا أصبح أمر وقت فحسب
                        الدرجة الثالثـة بـني                                   فإن معاهدة قينارجة ترفع روسيا إىل             الشأن الدويل          وعلى صعيد 

     ً          وتبعاً لذلك فإن  . )١ (                                                          جنلترا وفرنسا بينما تسقط الدولة العثمانية إىل الدرجة الرابعة           الدول بعد إ
   . )٢ (                                    قد كرست مكانة روسيا يف الشؤون الدولية               معاهدة قينارجة 

            د العثمانيني ـ                         مستمر بني دول العامل هو فق       تراجع                                   ومما يدلل على أن الدولة العثمانية يف 
ـ    ،                              تعالء تلك من خالل معاهدة قينارجةـ          لنظرة االس        رباطورـ                            واعترافهم بقيصر روسيا كإم

        كدولـة                  هيبة العثمانيني         قنيارجة       معاهدة     دتـ    أفق    كما   .  )٣ (                    كانوا يرفضوا من قبل    اليت      تلك
   . )٤ (    عظمى

                                                     أحدثتها تلك املعاهدة على مسار التاريخ العثمـاين فقـد       اليت              تلك التغريات   ىل إ     ً ونظراً 
                                                                             تناولتها املئات من الكتب بالوصف معربة عن وجهة نظر أصحاا حول جسامة تلك املعاهدة 

    :                على النحو التايل
                                  ملعاهدات السابقة الـيت عقـدت بـني                                      وقد فاقت معاهدة كتشك كينارجى مجيع ا "-
                                                                        كما أن الشروط املهينة اليت فرضت على الدولة العثمانية يف تلك املعاهـدة قـد      ...       الدولتني

   . )٥ ( "           ً                   أثارت مزيداً من األطماع القيصرية

                                                 
  .   ٦٢٩ ص ،            املرجع السابق  ،  ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :             يلماز أوزتونا   )١ (

   .   ٤١٠ ص ،            املرجع السابق ، ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :       مانتران      روبري   )٢ (
     م ،      ١٨٣٩  –  م     ١٨٠٨                                            حركة اإلصالح العثماين يف عصر السلطان حممود الثاين   :                         حممد عبد اللطيف البحراوي    )٣ (

    .     ٤٠                 املرجع السابق ،  ص
    .      ١٦٩                                            يف أصول التاريخ العثماين ،  املرجع السابق ،  ص   :                      أمحد عبد الرحيم مصطفى    )٤ (
   .   ١٩٨-   ١٩٧ ص ،            املرجع السابق ، ١ ج ،                                        الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها :                 عبدالعزيز الشناوي   )٥ (



 

٢٠٤ 

 

                                                   هي املعاهدة غري املؤاتية بشكل يتجاوز مجيع املعاهدات اليت   ،                     واحلال أن هذه املعاهدة "-
   . )١ ( "       ذلك احلني                    وقعها العثمانيون حىت 

                                                                          لقد كانت هذه املعاهدة اجلديدة مهينة للدولة العثمانية وشروطها أكثر قسوة مـن   "-
   . )٢ ( "                    مجيع املعاهدات السابقة

     . )٣ ( "                                                                     إن هذه املعاهدة وبنودها متثل مرحلة سيادة االحتضار يف جسد الدولة العثمانية "-
   .   )٤ ( "          لدولة إليه                     ملدى الضعف الذي وصلت ا                               إن معاهدة قينارجة مقياس حقيقي  " -
ـ     ١١٨٨       يولية    ٢١                              وقعت مع روسيا يف كوجوك قينارجة     اليت               كانت املعاهدة "  -    /    هـ
   . )٥ (  "                               من أقسى وثائق التاريخ العثماين    م    ١٧٧٤

                                                                             وحىت مع افتراض أن الدولة العثمانية قد جتاوزت بتلك املعاهدة ما هـو أسـوء إال أن   
   ،                                 جنباا من شروط قاسية ضد العثمانيني                                               ذلك ال يقلل من أمهية معاهدة قينارجة وما حوته بني

   . )٦ (                                                               ومن وجه آخر يبني ما وصلت إليه اإلمرباطورية العثمانية من احندار مطرد    أنه      كما

                                                 
   .   ٤١٠ ص ،            املرجع السابق ، ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :            روبري مانتران   )١ (
   .   ٤٥٦ ص ،            املرجع السابق ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية  :                  جون باتريك كينروس   )٢ (
                 األهليـة للنشـر    ،      عمـان  ،                                                       تاريخ اإلمرباطورية العثمانيـة مـن التأسـيس إىل السـقوط     :            يع أبو زيدون  ود   )٣ (

   .   ١٩٦ ص ،    ٢٠٠٣ ،        والتوزيع
     م ،      ١٨٣٩  –  م     ١٨٠٨                                            حركة اإلصالح العثماين يف عصر السلطان حممود الثاين   :                         حممد عبد اللطيف البحراوي    )٤ (

   .  ٩٨                 املرجع السابق ،  ص
   .   ١٦٥                                        ول التاريخ العثماين ،  املرجع السابق ،  ص     يف أص  :                      أمحد عبد الرحيم مصطفى    )٥ (
   .   ٤١٠ ص ،            املرجع السابق ، ١ ج ،                      تاريخ الدولة العثمانية :            روبري مانتران   )٦ (



 

٢٠٥ 

 

  م١٧٩٢/ هـ١٢٠٦معاهدة ياش عام : املبحث الثاني 
                                  يف احلرب ضد الدولة العثمانيـة مـن                    الفها مع النمسا                        استطاعت روسيا حصاد مثاد حت

                                                                  ملتتالية عليها يف ظل العسكرية العثمانية املتـدهورة، وقـد أدت تلـك                    حتقيق االنتصارات ا
                                                                                  االنتصارات الروسية النمساوية إىل قلق بروسيا من تعاظم نفوذ روسيا واالجتاه بنظرها جتاهها 

                                                    وقد دفع هذا الوضع بروسيا إىل التحـالف مـع الدولـة      ،                                بعد القضاء على الدولة العثمانية
   .                                                    الروسي النمساوي يف معاهدة أبرمتها مع الدولة العثمانية                        العثمانية يف مواجهة اخلطر 

                                                                          وكان نشاط بروسيا الدبلوماسي قد آتى أكله يف إقناع النمسا يكف يدها عن احلـرب  
  "              جوزيف الثـاين   "        حاكمها                                                         يف ظل ما ساعد النمسا على اختاذ قرارها ذاك مبا أمل ا من موت 

   .     لسالم    ا ىل إ                ً والذي كان مياالً  "          ولد الثاين    ليوب "  ه         وتويل أخي
        زشـتوي    "                                                                    على أثر ذلك فقد مت التوصل بني النمسا والدولة العثمانيـة إىل معاهـدة   

sistow "   م، وكان أهم ما     ١٧٩١  س     أغسط    ١٤          هـ املوافق     ١٢٠٥               من ذي احلجة عام     ٢٢  يف               
    :  )١ (         جاء فيها 

                                                                          ً   إقرار الصلح بني الدولة العلية وإمرباطورية النمسا على أن يكون ذلك الصلح مشـموالً   - 
                                                                        بالعفو عن مجيع من اشترك من رعايا الطرفني ضد الطرف اآلخر، مع تذكري كـل مـن   

  .                             ابقة ووجوب التقيد ا وتنفيذها                                             األطراف املتنازعة مبا كان بينهما من املعاهدات الس
      كمـا    ،                               والسبل الكفيلة بسريان شـرياا   ،                                           التطرق إىل مسألة التجارة وأمهيتها بني البلدين - 

                     وكذلك رعايا النمسـا     ،                     وحق رجال الدين املسيحي   ،            شؤون الدينية                   تطرقت املعاهدة إىل ال
   .                                                                  يف زيارة األماكن املقدسة بالنسبة إليهم يف أراضي اإلمرباطورية العثمانية 

   ؛                                                                              تعهد النمسا برد كل ما استولت عليه أثناء احلرب من أمالك الدولة العثمانية إىل حوزا   - 
    .    هدة                                      وقد يكون هذا من أهم ما ورد يف بنود املعا

                                            هو استفادة اإلمرباطورية العثمانية يف حتييد دولة                             ومن أهم نتائج تلك املعاهدة     أنه      على
    .                                                            معتربة مثل النمسا عن احلرب والتفرغ جلبهة واحدة تتكفل ا روسيا 

                                                 
   .   ٣٧٠-   ٣٦٤                                                   تاريخ الدولة العلية العثمانية ، املرجع السابق ، ص ص   :             حممد فريد بك   :             للمزيد انظر    )١ (



 

٢٠٦ 

 

      بينما    ،                                                        خلروج النمسا من ميدان احلرب فقد ظلت روسيا وحدها يف تلك احلرب        ونتيجة
                                                  وسيا يف الضغط عليها لوقف هذه احلرب يف الوقـت الـذي                           شخصت بروسيا بنظرها جتاه ر

            وممـا صـعد     ،                                                              ازداد فيه ضغط السويد على روسيا اليت أجربا يف دخول احلرب على جهتني
                                                                                  املوقف الدويل جتاه روسيا ظهور خطر الثورة الفرنسية مما جعل بريطانيا تتضامن مع بروسيا يف 

    .                     خطر الثورة الفرنسية                                          الضغط على روسيا لوقف تلك احلرب والتوحد ضد 
ً                               بناًء على ما بذلته بروسيا وبريطانيا   ،                         وكل هذه األسباب ساقت روسيا                 إىل إبرام معاهدة    ،   

          وكان مـن      ،  م    ١٧٩٢      يناير    ٩        واملوافق      هـ،    ١٢٠٦          مجادى األوىل     ١٥  يف    "  YASSY   ياش "
   : )١ (           أهم بنودها 

                   وأن يتـرك رعايـا                  ن بني الدولتني،                                            يتم إزالة املشاحانات واخلالفات وأي معاداة من اآل   :           املادة األول 
              ولـذا فإنـه      ،                             قت بينهما ولتظل منسية إىل األبد                                                     العثمانيني ورعايا روسيا أي أوضاع للخصومة أو اخلالف قد سب

                                                                       وينبغي اإليفاء بالروابط والعالقات املتينة القوية واإلقـدام والسـعي علـى       ،                       ً     ً اري تنفيذ صلح أبيدي براً وحبراً ج
          واملبـادة     ،                   والتمسك واالهتمام ا   ،                             اهدة الصلح املنعقدة ذه الصورة             تنفيذ شروط مع                       االهتمام بتحري الدقة يف

              وإذا كان هناك                                                                                    بعدم إعالن أي خصومة بأي شكل أو أسباب للعداء بني رعايا الدولتني وذلك يف السر والعالنية،
                             طالق والتجاوز والعفـو عنـها                                                                          أي امامات موجهة بني رعايا الدولتني باجلرم والقبح فإنه ينبغي سياقها على اإل

                                                         والسماح للسجناء يف سجوم باخلروج وإطالق سراحهم وكذلك السماح    ،            ً املتجدد دائماً                   مبوجب املودة والصفاء 
       وعـدم    ،                                                                   وضرورة إرجاع أمواهلم وأمتعتهم اليت سلبت منهم ثانية بعد إجراء الصـلح   ،                       بعودة املنفيني إىل أوطام

          ً                    ً                           واملضي قدماً يف محاية الرعايا طبقاً للقواعد والقوانني اجلاريـة    ،          بني الطرفني                              السماح حبدوث أي أضرار أو خسائر 
    .            بني الدولتني 

                                                                     البد من اإليفاء بشروط معاهد الصلح اليت عقدت يف الرابع عشر من مجـادى األوىل     :              املادة الثانية 
                     م العشرين مـن مجـاد                               ً       وكذلك املعاهدة اليت عقدت ثانيةً يف اليو  ،  م    ١٧٧٤          يوليو عام   ١٠        هـ ويوم     ١١٨٨    عام 

   هـ     ١١٩٧       من رجب     ٢٠                                 وكذلك املعاهدة التجارية املنعقدة يف   ،  م    ١٧٧٩                   هـ والعاشر من مارس     ١١٩٣      اآلخرة 
                                                                  وكذلك السند الذي يبني حدود ر قوبان ويلحق ويضم القرم وطمان بدولـة    .   م     ١٧٨٣                    العاشر من شهر يونيو 

       ولقد مت   .   هـ    ١١٩٨                   م اخلامس عشر من صفر     ١٧٨٣                                                    روسيا وقد انعقد يف الثامن والعشرين من كانون األول عام 

                                                 
                       العالقات اخلارجية للدولة   :                ن تركية اجلار اهللا   ً  نقالً ع .   ٢٨٠-   ٢٧٤   ص ص ، ٥ ج ،          تاريخ جودت :             امحد جودت باشا   )١ (

                              م وأثرها على األوضاع الداخلية    ١٨٠٧-    ١٧٨٩ /  هـ    ١٢٢٢-    ١٢٠٣                                    العثمانية يف عهد السلطان سليم الثالث 
   .   ١٤٧  -   ١٣٥    ص ص  ،            املرجع السابق ،



 

٢٠٧ 

 

  ،                                                                                                 التأكيد والتصديق على مجيع السندات واملعاهدات السابقة باستثناء بعض املواد اليت مت تركها يف هذه املعاهدات
                                     ولقد تعهدت الدولتني باإليفاء بشروط هذه   ،                                                         وينبغي رعاية هذه املعاهدات والسندات املذكورة بال أدىن أي خلل

    .                                     وعدم إحداث أي خلل بأي شرط من شروطها          املعاهدات 
                                                                           بعد ترسيم احلدود بني الدولتني يف الشرط الثاين عند منطقة ر طورله إىل األبد فإنـه     :             املادة الثالثـة

ً                                                                                                    بناًء على إمكانية امتداد حدود دولة روسيا وبالتمام إىل حدود النهر املشار إليه فقد تقرر هذه املادة بني الطرفني     
       تبقـى    :                                                                                وأن تصبح حدود ر طورله على الدوام بني ممالك روسيا والدولة العلية على النحو التايل   ،           وتعهدوا ا

  ،                                                                                           مجيع األراضي املوجودة عند اجلانب األيسر لنهر طورلة حتت حكم دولة روسيا بشكل كايف إىل األبد وبال ممانعة
                                         نهر املذكور من قبل روسيا وتبقى حتت السيطرة                                               يتم استرداد مجيع األراضي املوجودة يف اجلانب األمين لل    أنه      كما

    .                                                وحكم الدولة العلية بال ممانعة وإىل األبد بشكل كامل 
ً                                                                       بناًء على النظم والتنظيم الدائر حول حدود الدولتني ومبوجب الشرط الرابع األساسي    :              املادة الرابعة     

                            تقوم دولة روسيا بـرد مجيـع         وسوف                                                         فإن مجيع وسائر حدود الدولتني سوف تعود كما هي حىت وقت احلرب،
ً                  وبناًء عليه فإنـه إذا    ،                                                                             القالع واألماكن والبقاع اليت استولت عليها اجليوش الروسية يف احلرب إىل الدولة العلية     

                                                                                                كانت هناك أي مدينة أو قرية أو ضاحية وكذلك مملكة بوجاق وقلعة بندر وقلعة إمساعيل وقلعة كلل كل هـذه  
               ً                     ويندرج ذلك أيضاً على تسليم بغدان وما   ،                                    سيا سوف تقوم بردها إىل الدولة العلية                           البلدان اليت استولت عليها رو

                         ً                 كما أن الدولة العلية أيضاً قد قبلت باملمالك   .                                                          حوهلا وداخلها من مدن وضواحي وقرى يتم تسليمها للدولة العلية
    .                                                                   املشار إليها يف املواد اآليت ذكرها وتعهد عالنية بأا ستراعيها بشكل كامل 

                                              املعاهدة املنعقدة يف الرابع عشر من مجادى األوىل عام   :                                                سوف تقوم الدولة العلية مبراعاة املعاهدات التالية   :     ً والً أ
                     وكذلك التنقيح الـذي    ،                                    واخلاصة بتجديد املادة الثانية املذكورة  ،  م    ١٧٧٤                   هـ العاشر من يونيه     ١١٨٨

              وكذلك املعاهدة   ،  م    ١٧٧٩        ارس عام               هـ العاشر من م    ١١٩٣                                    جرى يف اليوم العشرين من مجاد اآلخر عام 
                                        وقد تعهد الصدر األعظـم باإليفـاء جبميـع      ،  م    ١٧٨٣ /   هـ     ١١٩٨                           املنعقدة يف اخلامس عشر من صفر 

    .                                               الشروط ومراعاة بال إخالل حول أراضي بغدان واألفالق 
ً       إذا كانت هناك أي حسابات قدمية فإنه ال ميكن مطالبة مملكة بغدان بأي شيء سواًء من األ  :        ً ثانياً     .              موال أو غريها                                                                      
                                                                                      ً ال جيوز املطالبة بأي موال أخرى من أي نوع بالنسبة للتعويض عن األضرار خالل مدة هذه احلرب وحظراً   :        ً ثالثاً

                                                                                         لألضرار والتخريبات العديدة اليت امتدت على امتداد احلرب فإن مملكة بغدان أصبحت معفـاة مـن أي   
                                              ة املعافاة هذه من تبادل وثائق التصديق وتبـادل                                              تعويض مادي من أي نوع ملدة عامني وحتتسب مدة ومهل

    .                             االعتمادات بشأن معاهدة الصلح 
                                                                                            إعطاء احلرية التامة للنبالء ومنهم من طبقة االرستقراطية واألسرة احلاكمة ممن لديهم الرغبـة يف تـرك     :        ً رابعاً

               وأمواهلم معهـم                                          وسوف يكون هلم احلق يف محل ونقل مجيع أمتعتهم  ،                             أوطام والذهاب إىل أماكن أخرى
                                       ً                                                    لكن أمالك هؤالء النبالء سوف ختضع لرسوم طبقاً للقواعد اليت تسري على رعايا الدولة العلية أو أقرباء 

                                  ً                                         وسوف يتم إمهاهلم ملدة أربعة عشر شهراً ليكون ذلك وقت كايف النتقاهلم مـن أوطـام     ،             هؤالء الرعايا
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                                             ذه املهلة واملدة من اليوم الذي يتم فيه تبـادل                    ومن املمكن احتساب ه  ،               ً             حبرية وذلك طبقاً ملعاهدة الصلح
    .            هذه الوثائق

                                                                       عدم االقتناع فقط بتجديد االتفاق والصلح والصالح بني الدولتني املتعاهدتني كدليل    :             املادة اخلامسة 
                                                                                               على إظهار املودة واحلب والصفاء ومناقشة مجيع األسباب اليت تؤدي إىل توطيد هذا الصلح وزيـادة الـروابط   

                                                                        وقد تعهد الدولة العلية باختاذ كل أسباب توطيد العالقات والصلح وذلك باملـال    .                     ي من الرفع ذا األمر      والسع
            وعدم تعـدي    ،                                                                              والكالم حيث صدر فرمان عايل باإلقامة يف اململكة اليت تقع حتت تصرف حاكم تفليس هذه املرة

        وصـدرت    ،                      ل حبسن اجلوار واالتفـاق                                ً                         وايل أفسس أو ضباطه على احلدود سراً وعالنية بعد ذلك وعدم اإلحال
    .                                                                  ً                       فرمانات واجبة التنفيذ ومشددة التنبيه إىل وايل أفسس وضباط احلدود مجيعاً بشأن عدم اإلحالل مبا سبق 

                                                                        بالنسبة للسند املنعقد والذي حيدد حدود ر قوبان بني الدولتني املتعاهدتني يف هذه    :              املادة السادسـة 
                                هـ يف اليوم الثامن والعشرين مـن      ١١٩٧                             رم وطمان إىل روسيا وذلك يف عام                            املنطقة واخلاصة بإحلاق وضم الق

                                                                                 م فإنه بعد التأكيد على سائر عهوده والتمهيد له يف املادة الثانية فإن اجلانبني قد تعهد     ١٧٨٣               شهر كانون األول 
                   ودة على احلدود وعند                    كما أن الطوائف املوج  ،                                                الدولة العلية ال ميكنها أن تتجاوز حدود دولة روسيا  :    ً أوالً .    ً علناً 

                                            وال ميكن اغتصاب أو سلب أو ب رعايا اإلمرباطورية   ،                                              اجلانب األيسر لنهر قوبان ال ميكن ختطيها حدود روسيا
                                                                                  وأماكنهم وأراضيهم وبذل مجيع املساعي من أجل عدم أسر أي من الروس حتت أي سبب علين أو سري   ،        الروسية

                                                         تخدم أي وسائل للتبعيد والطرد وال ميكنها اإلحالل بأمر الصـلح                                         وذلك من أجل إظهار أن الدولة العلية ال تس
                                                               كما ينبغي على الدولة العلية أن تصدر فرمانات مشددة لألشخاص الذين  .                                 والصالح والرفاهية املنعقد بني الطرفني

ـ    ،             ً                                    يتحركون خالفاً لرأيها ورغبتها يف هذه املنطقة احلدودية      ادات                                           وميكن بعد ذلك انعقاد الصلح وتبـادل االعتم
              إذا حـدثت أي      أنه                                                         وال تكتفي الدولة العلية ذه األوامر املشددة والتحذيرات بل  ،                    وإعالن ذلك بشكل صريح

                                                                                        أضرار أو خسائر وسرقات وسلب وب لتجاوز حدود روسيا أو سلب حيوانات اجلانب الروسي أو أسر بعض 
                                      على الفور وبذل ما يف وسعها بـال تـأخري                                                                  رجال الروس فإنه ينبغي على الدولة العلية أن تقوم برد هذه األشياء 

                                  وكذلك سوف تضمن مجيع اخلسـائر الـيت     ،                                                    لتحقيق ذلك وإطالق سراح األسرى الروس على الفور بال تأخري
                                                                    وأن تقوم بتأديب املسئولني عن تأمني احلدود على اجلانب الروسـي للتقصـري يف     ،                          تعرض هلا مجيع الرعايا الروس

                   وكذلك تـأمني هـذه     ،                                            مان مجيع اخلسائر اليت يتعرض هلا الروس على احلدود                             عملهم وتعهدت الدولة العلية بض
      ً                                        وثانياً اجلانب الروسي تعهد بتمسكه بتأمني احلدود يف   ،                                               احلدود من أجل استتباب األمن وحسن اجلوار بني اجلانبني

    .                                    هذه املنطقة واحملافظة على النظام واألمن
                                                    صافاة بني روسيا والدولة العلية واملرهونة حببل متني مـن                        جتديد املواالة واملودة وامل   :              املادة السـابعة 

ً                                                    وبناًء على الطلبات املتزايدة من رعايا اجلانبني من أجل زيادة   ،                                               العالقات والروابط وتقوية مادة التجارة بني الطرفني     
                  دة جتارية مع روسيا                                                                                    التجارة وإجراء املنافع يف أمن وسالم إلظهار املزيد من املودة وتقوية للروابط فقد مت عقد معاه

    أنه             ومن بنودها  ،                     مادة وتعترب دستور عمل    ٦١                                                          واملادة األوىل منها ما يتعلق بتونس واجلزائر وطرابلس الغرب وهي 
                                                                                                إذا صادف رعايا الروس قراصنة اجلزائر وتونس وطرابلس الغرب ومت أخذهم سبايا ورقيق وأخذ القراصنة أموال 
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                     ً                                             لى الدولة العلية فوراً ختليص هؤالء الرعايا الـروس والسـعي لتأديـب                فإنه ينبغي ع  ،                       السفن التجارية الروسية
                         وكذلك عليهـا أن تتحمـل     ،                                                                    القراصنة ورد مجيع األموال واألمتعة اخلاصة بالسفن املسلوبة ألصحاا بال تأخري

ـ   ،                 اخلسائر من أمواهلا             نة اجلزائـر                                                                            وإذا مت التحقق من األمر بالنسبة لعدم تنفيذ فرمانات الدولة العلية بشأن قراص
                                                                                                   وتونس وطرابلس الغرب فإن للسفري الروسي احلق يف مطالبة الدولة العلية بالتعويضات الكاملـة مـن اخلزانـة    

    .                                                            اهلمايونية وذلك خالل شهرين وقد تعهدت الدولة العلية بذلك األمر 
         لـدولتني                        ً       ً                                 يتم رد مجيع األسرى ذكوراً وإناثاً مهما كانت درجام ومناصبهم بـني ا    :              املادة الثامنـة 

                                                                                               بالتراضي فيما بينهم وذلك على املسلمني املوجودين يف أراضي روسيا ويريدون التنصر واملسيحيني املوجـودة يف  
   ،                              مادات معاهدة الصلح هذه املباركة             ً              ويتم ذلك فوراً بعد تبادل اعت  ،                                         أراضي الدولة العلية ويريدون اعتناق اإلسالم

           وكذلك سائر   ،                                 ً         ح مجيع املسيحيني الذين أصبحوا عبيداً ومت أسرهم             ويتم إطالق سرا  ،                         ومت التسليم بال أي تعويضات
                    وكذلك بعد الصلح سوف                                                                             أفراد الكرج واملورة واألفالق والبولند وأهايل اجلزائر بال استثناء وبال مثن وبال عوض،

            دولة العلية               وكذلك رعايا ال  ،                                                                           تقوم الدولة بتسليم الرعايا الروس املوجودين يف أراضيها ومت أسرهم أو جعلهم عبيد
                                                                                               املوجودين يف روسيا سوف يتم مقايضتهم باملثل وسوف تقوم روسيا بتسليمهم للدولة العلية وقد تعهدت روسيا 

    .                بالتحرك املماثل 
ـ   ــ   تأخ   :              املادة التاسـعة      راء ـ                                                       ري إعادة مجيع اآلالت احلربية حىت وقت الصلح لضمان عدم أي إج

                                                        رئيس وكالء دولة روسيا سوف يقوم بإخبـار القائـد األعلـى                            وبعد توقيع املعاهدة فإن  ،                 غري عادي من العدو
                                                          وعند إقرار الصلح سوف تقوم الدولة العلية بإخبـار أسـطوهلا     ،                                     لألسطول وجيش دولة روسيا حول هذه املادة

    .                       وجيشها بشأن هذه املادة 
  ،            ني الـدولتني                والصلح املبارك ب  ،                                            من مجلة اإلجراءات املتخذة لتقوية املودة والصفاء   :              املادة العاشـرة 

                              كما أن روسيا سوف تقوم باملراسم                                                                    فإن السفراء العظام للدولتني سوف يتم استقباهلم بصورة حسنة عند احلدود،
            ومن املمكـن    ،                                                                                         املعتادة الستقبال سفراء الدولة العلية وهي نفسها املراسم املتبعة عند استقبال سفراء دول أوروبا

   .             اسطة السفراء                                     إرسال اهلدايا املناسبة بقدر كل دولة بو
                  من قبـل الطـرفني     )                التصديق ناما لر (                                   بعد تبادل االعتمادات ووثائق التصديق    :                 املادة احلادية عشر 

                                                                                              وتنظيم شروط هذه املعاهدة بني اجلانبني فإن جيوش وأساطيل إمرباطورية روسيا تستطيع اخلروج من بالد الدولة 
ً                                    وبناًء عليه فإنه ينبغي تطبيق بنود املعاهدة  ،       العلية                           ومبوجب القرار الذي مت اختاذه   ،                          عند خروج هذه اجليوش مباشرة      

  م     ١٧٩٢                                      هـ املوافق لليوم اخلامس عشر من شهر مايو     ١٢٠٧                                        يف اية املناقشات واملفاوضات اليت جرت يف عام 
            وعبور اجليوش   ،                                                                                  ً والذي تعهدت الدولتان بتنفيذه فإن اجليوش الروسية ميكنها اخلروج من مضايق ر طورلة متاماً

                                                                                            الروسية وأسطوهلا إىل اجلانب األيسر من ر طورلة يف هذا الوقت احملدد ومبوجب معاهدة الصلح هذه فإن دولة 
                                                                                                   روسيا ستقوم برد مجيع القالع واملمالك اليت استولت عليها الدولة العلية وال ميكن للدولة العلية التدخل يف حكم 

                                              كامل وينبغي على جنود وجيوش الروس العمل من اآلن                                               هذه البقاع واملمالك حىت خروج اجليوش الروسية بشكل 
   .                                  ً               بالتأهب بالزاد والزواد للخروج متاماً من هذه األماكن 
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                                                                   بعد توقيع اجلانبني ووكالء الطرفني على املعاهدة فإنه ميكن للصـدر األعظـم      :                  املادة الثانية عشر 
   .                      أسبوعني أو أقل بقصة ياش         املبارك يف                                                              ورئيس ووكالء إمرباطورية روسيا تبادل السندات اليت متهد هلذا الصلح

                                                                    إن شروط هذه الصلح املبارك يتم التصديق عليه من قبل الطرفني بشكل أبـدي     :                 املادة الثالثة عشر
                                                                                              وسوف يتم تأييدها ومن الالزم تبادل االعتمادات املذكورة حول هذا الصلح املبارك عن طريق وكالء الطـرفني  

    .                                                  كما ينبغي ختم معاهدة الصلح هذه وتبادهلا بني اجلانبني   ،          هذا الصلح                               خالل مخسة أسابيع من تاريخ انعقاد 
                                                                              خبصوص تسليم وتبادل وثائق االعتماد والتصديق اخلاص باملعاهدة اليت تشمل ثالثة عشر مادة   :      خامتة 

      ن أجل                                                                                            يف الوقت املذكور فإنه إن شاء اهللا تعاىل سوف يتم التوقيع عليها وختمها مبوجب التفويض الذي بأيدينا م
                                                                                                   أن تكون النهاية مقبولة بكل ود وصدق واحترام بني الطرفني ولقد مت إعطاء هذه الوثائق إىل وكالء روسيا وينبغي 
                                                                                        على إمرباطورة موسكو أن تراعي بشروط هذا الصلح وحتمي روابطه من أي خلل وعدم اإلخالل بأي شرط من 

                    ً    ومن مث فإن اجلميع بدءاً من   ،                     هذه املعاهدة بشكل تام                                           كما أن الدولة العلية قد تعهدت مبراعاة بنود  ،           شروط الصلح
                                                                                                الصدر األعظم ووكالئه والقواد واألمراء والضباط وكامل أعداد اجليوش ومجيع الفرق والطوائف ملتزمة بكل بند 

ـ     ١٢٠٦                      رين من مجادى األوىل لسنة                                            ً              يف هذه املعاهدة وال ميكن ألي فرد أن خيالفها حتريراً يف اخلامس والعش   /     هـ
     .  م     ١٧٩٢

ً                  وبناًء على ما سبق فقد مت                                                          إرسال بنود تلك املعاهدة من قبل الدولة العلية إىل إمرباطور     
                         ومت تبادل وثائق التصـديق     ،                                                       روسيا للتصديق عليها وبالفعل فقد متت املوافقة من كال الطرفني

   . )١ (                       واالعتماد من قبل اجلانبني 
                          إزالـة كافـة املشـاحنات              نصت علـى              املادة األوىل                            وبالنظر إىل مواد املعاهدة فإن 

ً           وبناًء على املضي  ،                               حد األسباب املفضية إىل احلرب بينهما                           خلالفات بني الدولتني اليت كانت أ  وا     
    كما  .                                                                          حنو حتقيق ذلك فإن اجلانبني قد عقدا معاهدة الصلح هذه اليت جيب االلتزام ا وتنفيذها

                           القيام بـالعفو عـن مجيـع       ،  ما     ً                  حتقيقاً إلزالة اخلالفات بينه   ،                           تضمنت املادة األوىل من املعاهدة
                     وإرجاع كافة أمـواهلم    ،                                    مع السماح للمنفيني بالعودة إىل أوطام  ،                     السجناء وإطالق سراحهم

             ً       املتكررة دائماً عنـد                              مثل هذه املادة فإا من املواد  و .                                وأمتعتهم اليت سلبت منهم جراء احلرب
   .         ات بينهما                   ا تعترب فاحتة املعاهد إ   بل  ،                           احلديث عن املعاهدات بني اجلانبني
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                                                              فهي تلزم اجلانبني بتنفيذ كافة املعاهدات السابقة بينهما واإليفـاء                 املادة الثانية     وحول 
                                                      ومما ال شك فيه أن روسيا كانت املستفيد األكرب مـن التـزام    .                         بالشروط واملواد اليت احتوا

      علـى         مؤكدة ،           ت داخل مادة                                  وكأن املادة الثانية ما هي إال معاهدا .                          الدولة العثمانية ذه املادة
                                       من خرز منظوم املعاهدات الروسية مع اجلانب                        اليت كانت مكملة يف عقد  "    ياش "  ة          ذلك معاهد

                                                                       اليت سعت روسيا من خالل معاهداا تلك إىل هدم الدولة العثمانية واالستيالء على   ،        العثماين
   .                                                               كافة أمالكها وإحياء العاصمة األرثوذكسية واحلاضرة البيزنطية من جديد

                                                            فهي تقرر يف طياا حدود روسيا التوسعية اجلديدة على حساب الدولة            ة الثالثة    املاد    أما 
                     ذه احلـدود الروسـية                                  ذه املادة اعتراف الدولة العلية                          وإمنا أرادة روسيا من مثل ه .         العثمانية
     ً                                      مشريتاً هذه املادة إىل تلـك احلـدود الروسـية     ،                                وإقرار الدولة العلية لروسيا بذلك  ،       اجلديدة

    أما  ،                         ً                                    طورله مع امتالك روسيا أيضاً جلميع تلك األراضي يف اجلانب األيسر للنهر             اجلديدة بنهر
                                                  وذا التحديد فقد خسرت الدولة العثمانية املناطق اليت  .                              اجلانب األمين فيظل يف يد العثمانيني

             موانئه مثـل            كما أصبحت  ،                  كامله حتت رمحة روسيا                                  كانت حتت نفوذها ليصبح البحر األسود ب
                             يضاف إىل ذلك أن مصبات األـار    ،                             يفاستبول قواعد لألسطول الروسي        وديسا وس أ     زوف و أ

                                                                           العظيمة مثل الدانوب وبج والدنيستر وبروس وحركتها املالحية أصـبحت حتـت تصـرف    
                                                                        وما كان ذلك إال مثرة جنتها روسيا يف طريق توسعها البحـري وازديـاد قـدرا     . )١ (     روسيا

   .                العسكرية البحرية
                                                     د ما استولت عليه اجليوش الروسية إىل الدولة العلية مـن   ر               املادة الرابعة          وقد تضمنت 

              ومعىن هذا هـو   .                                       مع مالحظة أن ذلك الرد مشروط من قبل روسيا ،                     القالع واألماكن والبقاع
                  وهو ما يبني تفـوق   .                            وانصياع األخرية للشروط الروسية ،                                فرض كلمة روسيا على الدولة العلية

      فقـد   .                                عثماين األقل ذه االشتراطات الروسية              وقبول اجلانب ال ،                          روسيا يف إقرار شروط املعاهدة
                                                                              اشترط الروس على العثمانيني مراعاة ما مت بينهما من قبل خبصوص املعاهدات الـيت مجعـت   

                                            كما اشترط الروس غض طرف العثمانيني عن بغـدان   ،                                  بينهما حول تنفيذ العثمانيني لشروطها

                                                 
    .     ٨٦                      ة ،  املرجع السابق ،  ص                              موقف أوروبا من الدولة العثماني  :             يوسف الثقفي    )١ (



 

٢١٢ 

 

                   وهذا من باب التدخل  .        ملدة عامني                         جتاه العثمانيني بسبب احلرب   ة                            وإعفائها من أي التزامات مالي
                                                                                 الروسي يف الشؤون الداخلية للدولة العثمانية والذي يدلل على علو كعب روسـيا يف هـذه   

              فقد اشـترطوا    ،                                                           وبالعودة مرة أخرى إىل استكمال ما اشترطه الروس على العثمانيني .       املعاهدة
                        قراطية واألسـر احلاكمـة        رسـت           والطبقة األ      ً                                       أيضاً ترك احلرية من قبل العثمانيني جلميع النبالء

   مع  ،                                                                            لالنتقال الذهاب إىل األماكن اليت يفضلوا دون قيد أو شرط ومحل كافة أمتعتهم وأمواهلم
                              دون مصادرا أو املساس ـا دون   ،                                              بقاء أحقيتهم يف أمالكهم املكانية من األراضي والسكن

                  وجب على العثمانيني  ت                                                  وبالتايل فإن تلك الشروط يف مجلتها نوع من األوامر اليت .          رغبة مالكها
   .                                                     إمنا يدل على الوضع السيئ والذي وصلت إليه الدولة العلية         على شيء ف     ن دل      وهو إ ،       تنفيذها

         تباعهـا   ا                                             على حتمل الدولة العثمانية كافة الطرق الواجـب                املادة اخلامسة        واقتصرت 
                                              وكأن الدولـة العثمانيـة هـي فقـط املعنيـة       ،                                   لتحقيق السالم واألمن على حدود الدولتني

   !                                     وكأا هي من يتسبب باحلروب ويشعل فتيلها !   ذلك ب
    حيث  ،                                   فرض القوي لشروطه على اجلانب األقل منه        منظومة    كرر   تت               املادة السادسة   ويف 

                                                                                ذهبت هذه املادة إىل حتميل العثمانيني ضرورة احملافظة على احلدود وتأمني الرعايـا الـروس   
                            املادة إىل الروس بشيء سوى حفظ                 بينما مل تشر هذه  ،                               وحتمل كافة األضرار اليت قد تلحق م

   .         احلدود فقط
           مع تركيزها  ،                                              يف طياا مواد املعاهدة التجارية اليت متت بني اجلانبني               املادة السابعة      وتقرر 

ـ   ،   وس                                               كالعادة يف حتمل اجلانب العثماين على محاية التجار الر   ه                            وحتملهم كافة ما قد يتعرض ل
                     وقد تناسى الـروس أن   .                صنة البحر املتوسط                                          أولئك التجار من أي أضرار قد تلحق م من قرا

                                                                                حركة القرصنة اليت يتحدثون عنها إمنا نشأت يف أحضان العامل املسيحي أي من أبناء جلـدم  
                                                         وأن العثمانيني إمنا كانوا احد الدول اإلسالمية الـيت سـعت إىل    ،                     يف مواجهة النور اإلسالمي

   . )١ (                        تطهري تلك القرصنة املسيحية

                                                 
-    ١٢٠٣                                                                         العالقات اخلارجيـة للدولـة العثمانيـة يف عهـد السـلطان سـليم الثالـث           :             تركية اجلار اهللا   )١ (

    .    ١٥٠  ص  ،            املرجع السابق ،                              م وأثرها على األوضاع الداخلية    ١٨٠٧-    ١٧٨٩ /  هـ    ١٢٢٢



 

٢١٣ 

 

ـ   وإ .                           ى من قبل اجلانبني على حد سواء           رد مجيع األسر     ة            املادة الثامن       واقتضت     ت       ن كان
            وكأن لسـان    .                                   وإمنا هي خميمة بظالهلا يف اجلانب العثماين ،                              هذه املادة منصفة يف ظاهرها للروس

   ! ى    سـر             يبقي علـى أ       والذي   ،                                                     التاريخ يتحدث عن الكثري من التسامح النصراين جتاه املسلمني
             من كبار السن  ،                                 قترفته يد الروس من القتل ضد العزل                                  فمشاهد احلروب السابقة تدلل على ما ا

               هل من يكـون يف   :  هو   ة   جاب                               إن السؤال احلائر والذي يبحث عن إ         وبالتايل ف !               والنساء واألطفال
                              لإلبقاء على األسرى مـن اجلنـود      ً اً    رحيم   ً اً            فهل ميتلك قلب !                             تعامله مع العزل على هذا النحو

             العثمانيني؟ 
           ولكـن ذاك    ،                                 ك قوات اجلانبني مبا مت االتفاق عليـه      إىل حتر               املادة التاسعة           بينما ذهبت 

   .                                                                التحرك ال يكون إال بعد إقرار مواد الصلح وتبادل وثائق التصديق عليها
                               فهي تتحدث باإلمجال عن كيفية إاء    ة            والثالثة عشر   ة                          املواد العاشرة والثانية عشر   ويف 

                  وآلية خروج القوات  ،  بني                                                          إجراءات تبادل صكوك التوقيع على املعاهدة وإقرارها من كال اجلان
   .                           الروسية من األراضي العثمانية

                                                          ً                وباإلمجال فقد أثبتت هذه املعاهدة علو كعب روسيا وتفوقها عسكرياً علـى الدولـة   
   .                                             العلية اليت أخذت يف االحندار وفقد مكانتها الدولية

  



 

٢١٤ 

 

  .م ١٧٩٨/ هـ ١٢١٣معاهدة حتالف دفاعي عام :  املبحث الثالث
                                                      ذي جيمع الدول ويفرقها هو ما ميكن أن جيمع بينهما من املصاحل                     إن القاسم املشترك وال

                      مجعت بني أعـداء األمـس       اليت                                               وهذا أقل ما ميكن أن يقال عن معاهدة الدفاع هذه  ،        القائمة
                   وهو ما دفـع مـا      ،                                                           العثمانيني والروس الستيفاء مصلحة مشتركة بينهما من جراء احتادمها

    .                         إلبرام معاهدة الدفاع تلك 
   قد    ،                                                             احلليف األقرب والصديق األورويب املخلص من وجهة نظر الدولة العثمانية       ففرنسا 

           م، وكان من     ١٧٩٨                         العثمانية أال وهو مصر عام                                        قامت باحتالل ذلك اجلزء العزيز على الدولة 
                                                 ومل تكن الدولة العثمانية لتتوقع إقدام فرنسا علـى                 وتبعيد القريب،   ،                     شأن ذلك تقريب البعيد

                             لتارخيية مـن الـود والصـالت                   بعض هلا جذورها ا ب                   قة البلدين بعضهما   فعال   ؛             مثل هذا العمل
                            والذي دخل يف حرب مع اإلمرباطور    )١ ( "             فرانسوا األول   "                      ومن ذلك أن ملك فرنسا          الطيبة،

     قـد     )٣ (                           ً            اليت هزم على أثرها وسيق أسرياً إىل مدريـد     )٢ ( "  Charles – Quint           شارل كوينت  "
                              إلنقاذه من األسر ومساعدته يف حرب   "              ليمان القانوين س "                              طلب العون واملساعدة من السلطان 

      " .           شارل كوينت "

                                                 
         اسـتأنف      ) .  م   ٥٤٧ ١  -    ١٥١٥ (                            صهر لويس الثاين عشر ،  حكـم      ) :  م    ١٥٤٧  -    ١٤٩٤ (            فرنسيس األول      )١ (

                                 لصاحل شارل اخلامس ،  وعلى الرغم من   )  م    ١٥١٩ (                                              احلروب اإليطالية ،  وخسر يف االنتخابات اإلمرباطورية 
           ،  ولكنـه    )  م    ١٥٢٥ (                     واندحر وأسر يف بيافيا   )  م    ١٥٢١ (                                          إخفاقه يف احلصول على حمالفة إجنلترا هاجم شارل 

  )  م    ١٥٤٢ (   ويف   .                           ها عن مطالبـه اإلقليميـة             ،  ونزل في  )  م    ١٥٢٦ (                                   حصل على حريته بتوقيعه معاهدة مدريد 
        املوسوعة   .                 ً                 وكان فرانسوا مثالً حلكام عصر النهضة   .                                               حتالف مع سليمان األول سلطان تركيا ،  وهاجم شارل 

    .     ١٢٩٤                    ،  املصدر السابق ،  ص   ٢                   العربية امليسرة ،  ج
                   نيا باسم شارل األول             ،  وملك أسبا  )  م    ١٥٥٨  –  م     ١٥١٩ (           إمرباطور من     ) :  م    ١٥٥٨-    ١٥٠٠ (           شارل اخلامس      )٢ (

                                                                        ابن فليب األول وجوانا أمرية قشتالة ،  وحفيد فرديناند اخلامس ملـك أراجـون       ) .  م    ١٥٥٦-    ١٥١٦ (   من 
                            ورث إمرباطورية ال تغيب عنـها    .                                                                وإيزبال ملكة قشتالة ،  واإلمرباطور مكسيمليان العاشر وماري الربجندية

                                            منافسيه ،  فرنسيس األول ملك فرنسا ،  وهنـري                                                الشمس ،  تغلب يف االنتخابات اإلمرباطورية على كبار 
    .       ١٠٦٥  –      ١٠٦٤    ،  ص   ٢                 املصدر السابق ،  ج  .                   الثامن ملك إجنلترا 

    .      ٢٠٩                                                   تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص   :             حممد فريد بك   :             للمزيد انظر    )٣ (
    .      ٢٦٧    ،  ص                 ،  املرجع السابق   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أزوتونا  -



 

٢١٥ 

 

     ً                                                                       وسعياً من فرنسا إىل التحالف مع الدولة العثمانية ضد اإلمرباطور شارل فقـد بعثـت   
     بـل    ،                     ومل تكتف فرنسا بـذلك   ،     ً                                                 سفرياً هلا إىل الباب العايل لكنه قتل هو وأتباعه قبل أن يصل

         سـليمان   "         لعثمـاين                               ا مبعوث آخر إىل جناب السلطان ا        م بإرساهل    ١٥٢٥                 جددت احملاولة لعام 
               حىت مينعـه مـن     "      شارل   "                                           منه وبكل تواضع أن يهاجم ملك ار أحد حلفاء        ً طالباً  "        القانوين

          يف ذلك حجة   "        سليمان   "                 وقد رأى السلطان   ،  )١ (                         وميكن فرنسا من مهامجة شارل   ،        مساعدته
                         مع كسب الدولـة العليـة     ،         ً ذلك رمسياً          طلبت منه    اليت             باسم فرنسا  "      شارل   "            ملهامجة أمالك 

   . )٢ (                          حلليف هلا يف الغرب مثل فرنسا 
                              ً        وكتابة خطاب إىل ملك فرنسا واعداً إيـاه     ،      ملوافقة   ا ىل إ                           وهذا ما دفع السلطان سليمان 

                                         أنا السلطان سليمان خان بن السلطان سـليم      : "                          ومما جاء يف ذلك اخلطاب قوله   .          باملساعدة 
                      وصل إىل أعتـاب ملجـأ     .                             ان إىل فرنسيس ملك والية فرنسا  خ   )٣ (                     خان بن السلطان بايزيد

                    مع بعض األخبار الـيت      ،       النشيط  "          فرانقبان  "                                      السالطني املكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم 
                                                          وأعلمنا أن عدوكم استوىل علـى بالدكـم وأنكـم اآلن حمبوسـون       ،                   ً أوصيتموه ا شفاهياً

                        وكل ما قلتموه عرض علـى    ،   كم                                            وتستدعون من هذا اجلانب مدد العثمانية خبصوص خالص
                                                                                 أعتاب سرير سدتنا اململوكانية وأحاط به علمي الشريف على وجه التفصيل فصـار بتمامـه   

                                                                فال عجب من حبس امللوك وضيقهم فكن منشـرح الصـدر وال تكـن مشـغول       ،       ً معلوماً
  ة                                                                     وكان ما سبق شبه تعاون عسكري مبكر اقتضاه احلال يف التقاء املصاحل بني الدول   )٤ ( "     اخلاطر

    .                     ٍ       العلية وفرنسا ضد عدوٍ مشترك 

                                                 
    .      ٢٠٩                                                 تاريخ الدولة العلية العثمانية ، املرجع السابق ،  ص  :             حممد فريد بك    )١ (
    .      ٢٦٨                   ، املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :                يلماز أوزوتونا    )٢ (
              أعـاد بنـاء     .                     ابن حممد الثاين وخلفه   )  م    ١٥١٢  -    ١٤٨١ (            سلطان تركيا     ) :  م    ١٥١٢-    ١٤٤٧ (             بايزيد الثاين      )٣ (

                املوسوعة العربية     ) .  م    ١٥١٢ (                             خلعه ابنه سليم األول عن العرش     ) .  م    ١٥٠٩ (                               القسطنطينية بعد أن دمرها زلزال 
   .     ٣٢٣-   ٣٢٢                    ،  املصدر السابق ،  ص   ١           امليسرة ،  ج

    .      ٢٧٠                 املرجع السابق ،  ص  ،                               تاريخ الدولة العلية العثمانية   :             حممد فريد بك    )٤ (
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   ،         الصـداقة                                  هات النظر بني البلدين وتقوية عرا                ويف سبيل تقريب وج  ،               وعلى طريق الود
   . )١ (     نبول    ستا      ً      ً      م سفرياً دائماً هلا بإ    ١٥٢٥      العام                     فقد عينت فرنسا ومنذ 

ـ ـ                                                 تمر ذلك التواصل احلميم بني العثمانيني والفرنسيني يف صـ     وليس         تيازاتـ          عيد االم
ـ ـ                                       ت من قبل العثمانيني لرعايا ملك فرنسا الـ    منح    اليت     ،     مانيةـ                           نازلني بأراضي املمالك العث

                       تيازات بني اجلانبني علـى  ـ                   وقد اشتملت هذه االم   م    ١٥٣٦ /  هـ   ٩٤٣          ذا بتاريخ ـ       وكان ه
    .  )٢ (           ً تة عشر بنداً ـ  س

                      ميزت فرنسا عن غريها من     اليت   ،                                               وقد كانت هذه املعاهدة عبارة عن مجلة من االمتيازات
                     حصلت من خالهلا فرنسـا      اليت                                    باإلضافة إىل أا أصبحت إحدى الوسائل  ،       وروبية        الدول األ

        يف جمملها                    أن هذه االمتيازات           باإلضافة إىل  ،  )٣ (                                      على ما مل حتصل عليه معظم الدول األوروبية 
                                                                               ً   كانت عبارة عن مجلة من املساعدات من الدولة العثمانية إىل فرنسا هدفها تنميتها عسـكرياً  

                         بالتايل فقد حاول التجـار   و  ،  )٤ (                                       حيلولة دون وقوعها يف قبضة اإلمرباطور شارل          ً   واقتصادياً لل
                                                                         ن استغالل تلك االمتيازات العثمانية يف حماولة لفتح باب التجارة مع الشرق األقصى         الفرنسيو

    .  )٥ (   ً                                              بدالً من خط التجارة اجلديد عن طريق رأس الرجاء الصاحل   ،            عن طريق مصر
                              بل مل تكتف الدولة العثمانية مبا   ،                    نسيني بأمهية موقع مصر                          وهذا توقع مبكر من قبل الفر

                                                    فقد أعقب تلك االمتيازات تقدمي مبالغ مالية كـبرية مـن      ،                            سبق من امتيازات ممنوحة لفرنسا
   . )٦ (                                          الدولة العثمانية إىل فرنسا على شكل مساعدات 

                                                 
  )   م   ١٧-  ١٦  /      هــ    ١١-  ١٠ (                                                      اجلاليات األوروبية يف بالد الشام يف العهد العثماين يف القرنني   :          ى الصباغ    ليل   )١ (

    .      ٥٥٢       م ،  ص     ١٩٨٩  -   هـ     ١٤٠٩   ،     ٢                          بريوت ،  مؤسسة الرسالة ،  ج
                                   ية العثمانية ، املرجع السـابق ، ص                  تاريخ الدولة العل  :             حممد فريد بك   :                                  للمزيد حول بنود تلك املعاهدة انظر    )٢ (

    .      ٢٢٩-   ٢٢٤ ص
               كة املكرمة، دار                                                           دراسات متميزة يف العالقات بني الشرق والغرب على مر العصور ،  م  :                 يوسف علي الثقفي    )٣ (

    .      ١٠١      م ،  ص    ١٩٩٠  /    هـ     ١٤١١   ،   ٢           الثقافة،  ط
    .      ٣٠٠                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :               يلماز أوزتونا      )٤ (
   .   ١٠١ ص                ،املرجع السابق،                                             تميزة يف العالقات بني الشرق والغرب على مر العصور        دراسات م  :            يوسف الثقفي   )٥ (
    .      ٣٠٠                    ،  املرجع السابق ،  ص   ١                           تاريخ الدولة العثمانية ،  ج  :                يلماز أوزوتونا    )٦ (



 

٢١٧ 

 

ـ     ١٥٥٣                ويف فرباير من سنة        طوهلما                                                   م اتفقت الدولتان العثمانية والفرنسية على احتاد أس
                               مال األسطوالن يف غزومهـا لسـواحل              ً   لتكون مركزاً ألع   )١ (                         البحري لفتح جزيرة كورسيكا

   . )٢ (                                                 سبانيا وإيطاليا وقد أبرمت بني الدولتني معاهدة بذلك  إ
ـ    ٩٧٧                                                             وحول معاهدة االمتيازات السابقة الذكر بني اجلانبني فقد جددت عـام     /     هـ

        لصـاحل                         مل تتوقف اهلبات السلطانية  و  .              متت لصاحل فرنسا    اليت                 مع بعض اإلضافات    هـ    ١٥٦٩
                     وهو يدل على ما بلغته    ، )٤ (   )٣ (                                                   فرنسا فجددت تلك االمتيازات يف عهد السلطان مراد الثالث

                                رنسا على بقية الدول األوروبيـة،                                                   بلغته فرنسا لدى الباب العايل من شأن وتفضيل األخري لف
ـ    )٥ ( "            هنري الثالث   "               طلب ملك فرنسا    م    ١٥٨٠ /  هـ   ٩٨٨       ويف عام     أنه      كما           السـلطان    ن    م

                                                         أن يؤكد على ضرورة تقدمي السفري الفرنسي على مجيع السـفراء يف    "            مراد الثالث "        العثماين 
   . )٦ (                                          األماكن الرمسية وكذا املراسم واملناسبات وغريها 

  

                                                 
                         جنوب شرق فرنسا إىل الشمال   .          حر املتوسط                  جزيرة فرنسية يف الب  .     كورس  :          بالفرنسية   ":       قورشقة  "   كا     كورسي     )١ (

                    املصـدر السـابق ،       ، ٢                               املوسـوعة العربيـة امليسـرة، ج     .      كسيو                         عاصمتها وأهم موانيها أجا  .            من سردينيا 
   .     ١٥٠٠ ص

                                                     تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص ص   :             حممد فريد بك   :                              للمزيد حول بنود املعاهدة انظر    )٢ (
٢٤٥-   ٢٤٢      .    

      يعـد    .                         ،  ابن سليم الثاين وخلفه   )   م     ١٥٩٥  –      ١٥٧٤ (            سلطان تركيا     ) :   م     ١٥٩٥-    ١٥٤٦ (            مراد الثالث      )٣ (
           ،  املصـدر     ٢                           املوسوعة العربية امليسرة ،  ج  .                       خلفه ابنه حممود الثالث   .                                 حكمه بداية احنالل السلطنة العثماين 

    .     ١٦٧٧            السابق ،  ص 
    .      ٢٧٤                 املرجع السابق ،  ص  ،                              تاريخ الدولة العلية العثمانية  :             حممد فريد بك    )٤ (
        ليخلـف    )  م    ١٥٧٤ (                 عاد إىل فرنسا عام     ) .  م    ١٥٧٣ (    ً            ملكاً على بولندا     ) :  م    ١٥٨٩-    ١٥٥١ (            هنري الثالث      )٥ (

                 اغتيل يف حصار جاك   .                         آخر الذكور من بيت فالوا   )  م    ١٥٨٤ (                       جعلته وفاة أخيه فرنسيس   .                  أخاه شارل التاسع 
    .     ١٩٠٨                    ،  املصدر السابق ،  ص   ٢                           املوسوعة العربية امليسرة ،  ج  .                     كلمنت الراهب املتعصب 

ـ   ١١-  ١٠ (                                                      اجلاليات األوروبية يف بالد الشام يف العهد العثماين يف القرنني   :          ى الصباغ    ليل   )٦ (    ،    )  م  ١٧-  ١٦  /     هـ
    .      ٥٥٧-   ٥٥٦                 املرجع السابق ،  ص



 

٢١٨ 

 

  .             لطلبـه ذاك    "      هنري  "     ً                                             ونظراً ملا كان بني الدولتني من صالت طيبة فقد أجيب امللك 
                                 ت معاهدة االمتيـازات تلـك عـام                ولتني فقد جدد    ً                             وسرياً على درب املودة والصفاء بني الد

   . )١ (    م     ١٧٤٠ /  هـ    ١١٥٣
                                                                              وعلى الرغم من تلك العالقات املمتازة بني الدولة العثمانية وفرنسـا إال أن القاسـم   

  ،                                       هو العالقات القائمة على أسـاس املصـلحة    -                            وكما أشرنا يف بداية هذا املبحث  –       املشترك 
         والـذين     ،          الفرنسـيني            املسـئولني          ا من قبل ـ       ى فرنس          ت تنهال عل                           وبالتايل فإن التقارير ما فتئ

                 ومن الواجب علـى    ،                    انية وبالتايل سقوطهاـ                                       يصدرون يف تقاريرهم تلك ضعف الدولة العثم
ً              فرنسا التحرك بناًء على أساس هذا                                                      واملبادرة باالستئثار ببعض الواليات العثمانية ويأيت علـى    ،                 

    .           رأسها مصر 
                   والذي قدم حلكومتـه    De Tott  "        دي توت   "     رون       البا        الفرنسيني         املسئولني          ومن أولئك 

                                        ً                          م عن حالة تركيا وما بلغته من الضعف مرفقاً ذلك بإمكانية االستيالء على     ١٧٧٦      ً     تقريراً عام 
           نتج عنـها                            والذي مكث يف مصر ثالث سنوات   "    Savary       سافارن   "              وكذا الرحالة     ،    مصر
ـ     ١٢٠٠                     والذي نشر بني عـامي   "               رسائله  عن مصر "       كتابه ـ     ١٢٠١ و   م    ١٧٨٥   /    هـ    /    هـ

  ،                                      متتلكها مصر من خصوبة أرضها ووفرة مائها    اليت          ً                     م مصوراً من خالله وسائل اإلغراء    ١٧٨٦
   . )٢ (                                              باإلضافة إىل سهولة غزوها وإمكانية االستيالء عليها 

                              عن إمكانية غزو مصر واالسـتيالء    "       الرحلة  "         يف كتابه    )٣ ( "    فولين  "                 كما حتدث الرحالة 

                                                 
     .       ٣٢٣                                                        حممد فريد بك الدولة العلية العثمانية ،  املرجع السابق ،  ص   )١ (
-    ١٥١٧                         اين إىل االحـتالل الربيطـاين                                          املدخل إىل تاريخ مصر احلديث من الفتح العثم  :                السيد رجب حراز    )٢ (

   .     ١٠٠-  ٩٩      م ،  ص    ١٩٧٠                                      م ،  القاهرة ،  دار النهضة العربية ،      ١٨٨٢
) ٣(     Volney  (1757-1820)  :    رحالة ومؤرخ فرنسي ،  قام يف سنة                                )  برحلته إىل مصر وقضى فيها   )  م    ١٧٨٧                        

 ً                        اً يف اجلمعية العموميـة ،            انتخب عضو  .                                             سنوات ،  مث عاد إىل بالده ،  حيث نشر رحلته تلك  ) ٤ (         ويف الشام 
                       الشرق اإلسالمي يف العصـر    :          حسني مؤنس   .                                    ً                مث يف اجلمعية التشريعية ،  مث عني أستاذاً يف مدرسة املعلمني 

    .     ٧٦-  ٧٥      م ،  ص    ١٩٣٨   ،     ٢                                    احلديث ،  القاهرة ،  مطبعة حجازي ،  ط



 

٢١٩ 

 

                                         هذا يف كتاباته أمهية موقع مصر اإلسـتراتيجي    "      فولين  "        وقد صور    ، )١ (                   عليها من قبل فرنسا 
  ،                                                                              وإمكانية االستفادة منه يف الوصول إىل اهلند وضرب طريق رأس الرجاء الصـاحل التجـاري  

                       ونستطيع أن نترك طريـق    ،                                              من مصر نستطيع الوصول إىل اهلند ونعرب طريق السويس   : "    فقال
                                    لفرنسا لالستيالء على مصر فإنـه كـان      "     فولين  "             ويف طريق حتفيز   ،  )٢ ( "                 رأس الرجاء الصاحل 

  –                 لـيس يف املدينـة      نه  إ     : "     بقوله  ،                                           يصف هلا مدى ضعف عسكرها وسهولة االستيالء عليها
                            وليس بني احلامية الـيت يبلـغ     ،         الة صاحلةـ         دافع يف حـ    ع مـ        سوى أرب  –   )٣ (      كندريةـ    اإلس

              الذين ال حيسنون                             بل مجيعهم من العمال العاديني  ،                                   عددها مخسمائة من ميكنه أن يصيب املرمى
  . )٤ (  "            سوى التدخني 

         م إال أا     ١٧٩٨                                  االستفادة منها يف احلملة على مصر عام    ت   ن مت                   إال أن تلك األفكار وإ
                                                  مل تكن لتظهر كربنامج عملي ميكن لفرنسا اإلقـدام علـى      ،                وإن تبلورت كفكرة   ،       قبل ذلك

                 واجتاحت البالد إىل             عصفت بفرنسا     اليت                                      وقد يكون مرد ذلك إىل األزمة االقتصادية  ،  ه     تنفيذ
             وقصور النظام   ،  م  ١٨    م و   ١٧                                                    درجة إفالس خزينة احلكومة الفرنسية من جراء حروب القرنني 

     وكذا   )   م     ١٧٦٣  –  م     ١٧٥٦ (                            والتدخل يف حرب السنوات السبع   ،            وعدم عدالته  ،       الضرييب
   . )٥ (  )  م    ١٧٨٣  –  م     ١٧٧٥  (                 الثورة األمريكية 

                                                 
-    ١٥١٧                   االحـتالل الربيطـاين                                                 املدخل إىل تاريخ مصر احلديث من الفتح العثماين إىل  :                السيد رجب حراز    )١ (

   .     ١٠٠-  ٩٩                      م ،  املرجع السابق ،  ص    ١٨٨٢
   .    ٧٦ ص  ،                                           الشرق اإلسالمي يف العصر احلديث ،  املرجع السابق  :          حسني مؤنس    )٢ (
                  ، املصدر السـابق،   ١                         املوسوعة العربية امليسرة، ج  .                                              مدينة مبصر على ساحل البحر املتوسط، غريب فرع رشيد     )٣ (

   .   ١٥٢ ص
    .     ٧٤                                            شرق اإلسالمي يف العصر احلديث ، املرجع السابق ،  ص  ال  :          حسني مؤنس    )٤ (
    :             للمزيد أنظر    )٥ (

   .      ٥٨٦                    ،  املصدر السابق ،  ص   ١                           املوسوعة العربية امليسرة ،  ج -

    .     ٨٠                    ،  املصدر السابق ،  ص   ٨                            املوسوعة العربية العاملية ،  ج -



 

٢٢٠ 

 

               جملس طبقات األمة    )١ ( "      س عشر           لويس الساد  "                                   وأمام هذا الوضع فقد دعا ملك فرنسا 
                ومنـذ افتتـاح      .                                                            إىل االجتماع جلمع الضرائب كحل إلخراج فرنسا من تلك الضائقة املالية

       طالـب    ،                        يف فرساي بالقرب من باريس  ،  م    ١٧٨٩ /  هـ    ١٢٠٤                        االجتماع يف اخلامس من مايو 
ـ                                               نواب الطبقة العامة بإصالحات سياسية واجتماعية     ع                                   واقتصادية باعتباره احلـل ولـيس مج

  ،              وا تلك املطالبـ       قد رفض   ،                                  ومن ورائه طبقة رجال الدولة والنبالء   ،          إال أن امللك  ،        الضرائب
ـ   ـ               ا كان من العامـ   فم     عوا ـ                                                         ة إال أن حتدوا اجلميع وأقسموا أال يتفرقـوا إال بعـد أن يض

    .  )٢ (        ً ا دستوراً ـ      لفرنس
                            دعم نـواب طبقـة العامـة   ـ        ً                                       وتنفيذاً إلرادة الشعب فقد حتركت اجلماهري الفرنسية ل

   ويف   ،                                            وأمام هذا الوضع فقد أعلن امللك قبوله للدستور  ،                             مكونني حكومات ثورية ضد امللكية
   ،       احلريـة  "     شعار                                                      م ألغي النظام امللكي وأعلن قيام اجلمهورية الفرنسية حتت    ١٧٩٢      أيلول     ٢١

        ينـاير      ٢١                                 وكان نتيجة خيانته تلك إعدامـه يف     ،                    كما ام امللك باخليانة   ، "     اإلخاء    ،        املساواة
    .  )٣ ( م    ١٧٩٣

      ومـا    ،                                أخذت فرنسا تصدرها إىل خارج فرنسا    اليت                                وقد كان لتلك األفكار التحريرية
                           أثرها يف هز العروش امللكية يف   ،        وإعدامه  "                 لويس السادس عشر   "                      صاحبها من حماكمة امللك 

                                                 
                            لثورة الفرنسية يف عهده ،  إذ                             آخر ملوك فرنسا ،  حيث قامت ا    ) :  م    ١٧٩٣-    ١٧٥٤ (                لويس السادس عشر      )١ (

                                                                                        كان غري مؤهل لعالج املشكالت اليت ورثها ،  كما أضاعت عليه زوجته ماري أنطوانيت ،  احملبة للمسرات 
                                                                                            واحلفالت الراقصة ،  حب شعبه له ،  قدم للمحاكمة بتهمة اخليانة ،  وكانت نتيجة ذلك تقدمي رأسـه إىل  

    .     ١٥٨٤                    ،  املصدر السابق ،  ص   ٢         يسرة ،  ج                  املوسوعة العربية امل    ) .  م    ١٧٩٣ (       املقصلة 
    :             للمزيد أنظر    )٢ (

   .      ٥٨٦                    ،  املصدر السابق ،  ص   ١                           املوسوعة العربية امليسرة ،  ج -

    .     ٨٠                    ،  املصدر السابق ،  ص   ٨                           املوسوعة العربية العاملية ، ج   -
    :             للمزيد أنظر    )٣ (

   .      ٥٨٦                    ،  املصدر السابق ،  ص   ١                           املوسوعة العربية امليسرة ،  ج -

   .     ٨٢  –    ٨١                    ،  املصدر السابق ،  ص   ٨                          املوسوعة العربية العاملية، ج   -

    .      ٣٠٤                    ،  املرجع السابق ،  ص    ١٣                              املوسوعة التارخيية اجلغرافية ،  ج  :             مسعود اخلوند  -



 

٢٢١ 

 

                         مما أوجد حالة من التـوتر    ،     ً                                       خوفاً من امتداد تلك األفكار الثورية إىل ممالكهم  ،              أوروبا بأسرها
               إىل قيام احلـرب     ا     بدوره     أدت    اليت                                              ر بني معظم الدول األوروبية واجلمهورية الفرنسية      والنفو
                                                     ب تلك املعاهدات اليت أت ما بني فرنسا وتلك الـدول مـن    و                 وكان اية تلك احلر  ،       بينهما

   . )١ (                                                                       أمثال روسيا وهولندا من احلرب ومل يبق على موقفه املعادي من فرنسا إال إجنلترا 
                                 فإنه وعلى املستوى السياسي العثماين    ،                           ف أوروبا من الثورة الفرنسية                وإذا كان هذا موق

                           من التغيري والذي كان يسـعى     ً اً                       فقد كانت تلك الثورة نوع   ،     ً                      متمثالً يف السلطان سليم الثالث
ـ     ،                                    أما ما دار بني الدول األوروبية وفرنسا  ،             إليه يف دولته   ،   يةـ                               فلم تشترك فيه الدولة العثمان

      أنـه         كمـا   .                              ع والذي ليس له فيه ناقة وال مجل                  أى عن مثل هذا الرتا                    فكان السلطان سليم ين
  ،   ياـ                           ة من نري احلروب األخرية مع روسـ                                             سوف يرهق الدولة العثمانية ويسترتفها وهي اخلارج

                تبناهـا إلصـالح         الـيت                                          قد يلحق الضرر بسياسة السلطان اإلصـالحية     أنه         افة إىلـ     باإلض
   . )٢ (            مؤسسات دولته

   ً اً                                                           ثمانية فإن الغالبية العظمى قد رأت يف تلك الثورة الفرنسية شأن                    ومن ناحية األوساط الع
                             ب الدائرة فيما بني األوروبـيني                         إال ما قد يستفاد من احلرو  ،                      ليس للعثمانيني دخل فيه   ً اً      أوروبي
                                       ويظهر ذلك مما نشره السكرتري اخلاص للسلطان   .                                  ل بعضهم لبعض عن الدولة العثمانية    وشغ

  :                  والذي قـال فيـه    ،  م    ١٧٩٢ /  هـ    ١٣١٠             يف اجلريدة عام   "     ندي   أف    أمحد    "                سليم الثالث وهو 
               وليقذف اهللا م يف   ،                            ً                                   جيعل اهللا الثورة الفرنسية سبباً يف انتشار الزهري يف أعداء اإلمرباطورية "

   . )٣ (  "     آمني   .                                                    رحى التناحر مع بعضهم البعض لتستفيد منه إمرباطوريتنا 
       حتييـد     إىل      ً ونظراً    ،            ورة الفرنسية                         حال الدول األوروبية مع الث   ىل إ                  وبالرجوع مرة أخرى 

                مت بني فرنسا وتلك          بسبب ما  –                                                      الدول األوروبية عن نطاق الصراع الدائر بني إجنلترا وفرنسا 

                                                 
  –  م     ١٥١٧                                                              املدخل إىل تاريخ مصر احلديث من الفتح العثماين إىل االحتالل الربيطـاين    :                السيد رجب حراز    )١ (

    .      ١٠٥-   ١٠٤           لسابق ،  ص             م ،  املرجع ا    ١٨٢٢
   .   ٤٧٧                                                                    القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية ،  املرجع السابق ،  ص   :                   جون باتريك كينروس      )٢ (
    .      ٤٧٨                 املرجع السابق ،  ص     )٣ (



 

٢٢٢ 

 

                          فقد ارتـأت فرنسـا ضـرب      ،      وحدها                          وبقاء إجنلترا يف ساحة الوغى   -                  الدول من معاهدات
        وبالفعل    ،               على إمرباطوريتها                      ً         ومهامجة بريطانيا مباشرةً والقضاء    ،                           اإلمرباطورية الربيطانية يف مقتل

                        جعلت قاعدته شواطئ فرنسا    ، "            جيش إنكلترا   "                    ً     ً            فقد كونت فرنسا جيشاً خاصاً أطلقت عليه 
                                                                     كما بنت العديد من سفن النقل صغرية احلجم لنقل اجليوش الفرنسية إضـافة إىل    ،         الشمالية

   . )٢ (                 لقيادة تلك احلملة    )١ ( "                نابليون بونابرت  "                             دعوة احلكومة الفرنسية للجنرال 
               إذ أدرك القادة    ،                                                            إال أن رياح القوة اإلنكليزية قد عصفت بفكرة اجتياح فرنسا إلجنلترا

    ً            نظـراً ألسـطوهلا      ،                             أن غزو إجنلترا ليس باألمر اهلـني   ،  "       بونابرت "             ، وعلى رأسهم         العسكريني
             وقد رأى هؤالء   ،                                                  ولعدم استعداد فرنسا خلوض مثل تلك املغامرة حىت اللحظة   ،            البحري الكبري

  ؛            ً            ومل جيدوا خرياً من مصر لذلك   ،                                               فضل من ذلك هو تقليم أظافر بريطانيا من مستعمراا     أن األ
    ً                                                                        نظراً ملوقع مصر اإلستراتيجي والذي سوف خيدم الفرنسيني يف االتصال بـالقوى املناهضـة   

                           واالستفادة منها يف حتويل جتارة    ،                         ىل إمكانية فتح قناة السويس إ        باإلضافة   .  )٣ (                لربيطانيا يف اهلند 
   مى               إضافة إىل ما ن  ،                                                        الرجاء الصاحل من خالهلا وما سوف يعود على فرنسا من جراء ذلك    رأس 

                          االسـتيالء عليهـا يف يسـر        ية      وإمكان   ،                                       للفرنسيني من ضعف الدفاعات العسكرية يف مصر
   ملا                                                ن أداة ضغط على احلكومة الفرنسية لشكواهم الدائمة  و                      وقد كان التجار الفرنسي   .      وسهولة

    .         املماليك              املة على يد                    يتعرضون له من سوء مع

                                                 
  .                               أغسطس يف أجاكسيو جبزيرة كورسيكا     ١٥                       إمرباطور فرنسا ،  ولد يف     ) :  م    ١٨٢١-    ١٧٦٩ (             نابليون األول      )١ (

                                              ،  مث إىل مدرسة سان سري العسكرية بباريس ،  حيـث    )  م    ١٧٧٩ (  ً                         ياً إىل املدرسة احلربية يف بريني        أرسل صب
                                                                 ،  وعند نشوب الثورة الفرنسية اشترك الضابط الشاب يف فتنة اجلزيرة ضد   )  م    ١٧٨٥ (         ً           خترج ضابطاً يف املدفعية 

   ،    )  م    ١٧٩٣ (                    اإلجنليز مـن طولـون                                                                      باويل، كما استرعى نابليون إليه األنظار للدور املمتاز الذي لعبه يف طرد
              ، ومات بـداء   "          سانت هيالنه "                   نفي يف آخر حياته إىل    ).  م    ١٨٠٤ (            ً            توج إمرباطوراً للفرنسيني يف    ".          ً فعني جنراالً

    .       ١٨١٣-    ١٨١٢                    ، املصدر السابق ،  ص  ٢                         املوسوعة العربية امليسرة، ج  .  م    ١٨٢١     مايو    ٥          السرطان يف 
                                            أوروبا من الثورة الفرنسية إىل احلرب العامليـة   (               التاريخ املعاصر   :       نعنعي                                    عبد العزيز سليمان نوار ،  عبد ايد    )٢ (

      ٧٨                                  ،  بريوت ،  دار النهضة العربية ،  ص  )        الثانية
                               أوروبا من الثورة الفرنسـية إىل   (               التاريخ املعاصر   :                                          عبد العزيز سليمان نوار ،  عبد ايد نعنعي   :             للمزيد انظر    )٣ (

    .     ٧٨               رجع السابق ،  ص    ، امل )                    احلرب العاملية الثانية
    .      ٢٩١                 املرجع السابق ،  ص ،                           تاريخ أوروبا احلديث واملعاصر   :                                    عبد الفتاح أبو علية ،  إمساعيل ياغي  -



 

٢٢٣ 

 

          كانت ترفع     اليت                                                                   وقد أيد ما سبق التقارير الدائمة واملتكررة من قبل املسئولني الفرنسيني
ـ  )١ ( "       تالريان  "         ومن هؤالء   ،                                     لفرنسا مصورة أمهية مصر بالنسبة لفرنسا           ه عنايـة  ـ           والذي وج

        والـذي    ،  م    ١٧٩٧          سبتمرب سنة     ١٣                                                  نابليون ألمهية مصر يف خطابه املرفوع إىل نابليون بتاريخ 
  ،        الوقـت       هـو                 املعول يف التجارة    ألن   ،                                    إن مصر كطريق جتاري ستعطينا جتارة اهلند   : "       جاء فيه

                                                                           وباالستيالء على مصر نستطيع أن نقوم خبمس رحالت مقابل ثالث بالطريق املعتاد حول رأس 
   .   )٢ ( "            الرجاء الصاحل

            إىل احلكومـة    –                              القنصل الفرنسي السابق يف مصـر    –  "             شارل جما لون  "           وكذا تقرير 
                     ن من سـوء املعاملـة        ً                          موضحاً ما يعانيه التجار الفرنسيو   ، م    ١٧٩٨      فرباير    ٩                الفرنسية بتاريخ 

  ،                                                      وأن هذا يستوجب تدخل احلكومة الفرنسية إليقاف ذلك الظلـم   ،                     هناك على أيدي املمالك
                                                                              كما نوه إىل فوائد تلك احلملة على مصر واالستئثار بتجارا يف ضـرب خطـوط التجـارة    

   . )٣ (                                                            زية من تغيري وجهة التجارة من رأس الطريق الصاحل إىل قناة السويس      اإلجنلي
                      فقد رفـع تقريـره إىل      ،                                                     وبعد أن اقتنع نابليون بكل تلك األسباب الوجيهة لغزو مصر

                                            باستحالة غزو إجنلترا قبـل إعـداد البحريـة     ، م    ١٧٩٨      فرباير     ٢٣                       احلكومة الفرنسية بتاريخ 
       مـن            ً واقترح بدالً  ،                              ن السفن وجتهيز املوانئ الشمالية               وإنشاء العديد م   ،                 الفرنسية بشكل جيد
              وأن أفضل طريق    ،                                             جنلترا بضرب اقتصادياا عن طريق مستعمراا باهلند                 ذلك إحلاق الضرر بإ

   . )٤ (                        لذلك هو االستيالء على مصر 

                                                 
) ١(   Talleyrand  :   وكـان رئيسـاً    ، م    ١٨٠٧     م إىل     ١٧٩٧                       وزير خارجية فرنسا مـن   ،                    هو شارل موريس تالريان     ً          

  .                                           الديين وصار من أكثر املقربني لنابليون بونابرت                                                  إلحدى األسقفيات مث دخل يف نزاع مع البابوية وترك العمل 
    .    ٤٧٩                                                                    القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية ،  املرجع السابق ،  ص   :                   جون باتريك كينروس 

   .    ٧٨                                               الشرق اإلسالمي يف العصر احلديث ،  املرجع السابق ،  ص  :          حسني مؤنس    )٢ (
-    ١٥١٧ (                                               مصر احلديث من الفتح العثماين إىل االحتالل الربيطـاين                  املدخل إىل تاريخ  :                 السيد رجب حراز       )٣ (

    .      ١٨٠                    ،  املرجع السابق ،  ص  )  م    ١٨٨٢
    .      ١٠٨-   ١٠٧                 املرجع السابق ،  ص   )٤ (



 

٢٢٤ 

 

     ً                                                                    ونظراً ملا سبق فقد استقر رأي احلكومة الفرنسية على أمهية االستيالء على مصـر ويف  
                        الفرنسي بقيادة اجلنـرال     )١ (                                   م غادرت القوات الفرنسية ميناء طولون    ١٧٩٨  )     مايو (     آيار     ١٩

                وعنـدما وصـلت      )٢ (                          ويف الطريق استولت على مالطة   ،     ً       متجهةً إىل مصر  "                نابليون بونابرت "
                                                                              القوات الفرنسية إىل مصر نزلت اجليوش الفرنسية يف أيب قري شرقي اإلسكندرية مستولية على 

   )٣ (       األهرام                               يف طريقها على املماليك يف معركة              ً  العاصمة منتصرةً                ومن مث اجتهت حنو   ،          هذا املرفأ
    .                      ولتسقط مصر بيد فرنسا 

                                                                                وقد كان ملهامجة فرنسا واستيالئها على أحد أقطار الدولة العثمانية أثره السـيئ علـى   
       حـىت يف     ،                      ً                               والذي مل يتوقع ذلك نظراً لعالقات البلدين التارخيية الطيبة   ،                   السلطان سليم الثالث

                                                                              الذي احتدت أوروبا فيه اة اجلمهورية الفرنسية فإن الدولة العثمانية كانـت علـى          الوقت
ـ             م وصـل إىل إ     ١٧٩٦         ويف عـام     نه   فإ         ومن ذلك   ،                   عالقات ودية مع فرنسا            نبول سـفري    تا   س

    قبل                          والذي قوبل حبفاوة كبرية من   Aubert Dubeyet  "          دوبابية       أرميزة   "                   اجلمهورية الفرنسية 
          وقد جلـب    ،                                     ن للفرنسيني مكانتهم وحقوقهم االمتيازية و              ا جدد العثماني  كم   ،                احلكومة العثمانية

             وفرق الفرسان    ،             ورجال املدفعية   ،                                           هذا يف زيارته تلك العديد من املهندسني الفرنسيني  "        دوباييه "
                                           وما كان ذلك إال ملا كان بني العثمانيني واحلكومة  . )٤ (                                    للمساعدة يف الرقي بالعسكرية العثمانية

   .    طيبة                 الفرنسية من صالت

                                                 
                                                                                            مدينة فرنسية إىل اجلنوب الشرقي منها ،  وتعد ميناء على البحر املتوسط ،  وقاعـدة كـربى لألسـطول         )١ (

    .       ١١٦٧                    ،  املصدر السابق ،  ص   ٢    ،  ج                        املوسوعة العربية امليسرة  .        الفرنسي
                               م،  وهي عبارة عن جمموعة من اجلزر     ١٩٦٤      سبتمرب     ٢١               نالت استقالهلا يف   .                              دولة أوروبية وعاصمتها فاليتا      )٢ (

   ،     ٢                     املصـدر السـابق ،  ج    .                                                  جنوب إيطاليا ،  وشرق تونس ،  وإىل الشمال من ليبيا   .                يف البحر املتوسط 
   .    ١٦٣٠ ص

   ،    )                                                   أوروبا من الثورة الفرنسية إىل احلرب العاملية الثانية  (               التاريخ املعاصر   :                     ر ،  عبد ايد نعنعي               عبد العزيز نوا   )٣ (
    .     ٧٨                 املرجع السابق ،  ص

-   ٤٧٧                                                                     القرون العثمانية، قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية ،  املرجع السابق ،  ص   :                   جون باتريك كينروس      )٤ (
٤٧٨   .   



 

٢٢٥ 

 

              خذوا يف متابعة                            رنا إىل روسيا فإن الروس قد أ         أما لو نظ   .                            هذا فيما خيص الدولة العثمانية
      الـيت     ،                                      خذ احليطة واحلذر من حتركات فرنسا العسكرية                               ة الفرنسية بعني القلق والريبة وأ     الثور

   رة           ئمة واملستم              ضات فرنسا الدا ي             باإلضافة إىل حتر   ،                                    أخذت تتوسع جهة البلقان والبحر املتوسط
    ومما    ،                                                    وهذا مما يتناىف والسياسة الروسية التوسعية يف تلك املناطق   .         نفة الذكر               يف تلك املناطق اآل

            قهم إىل مصر ي                                       ً                               حدا بتوتر العالقات الفرنسية الروسية أيضاً استيالء الفرنسيني على مالطة يف طر
   . )١ (                                                  كانت حتت احلماية الروسية وكذلك طرد السفري الروسي منها    اليت 

ً     وبناًء على                                                                    ما سبق فإن بوادر التعاون العثماين الروسي قد أصبحت ظاهرة للجـانبني يف        
                       فالدولة العثمانية كانت  ،                               يف مواجهة عدو مشترك أال وهو فرنسا                             ً إلقاء خالفاما السابقة جانباً

                                                                       ستعادة مصر وكانت يف الوقت نفسه تدرك أن مثل هذا األمر لن تستطيع القيام به     إىل ا     تسعى 
                                                           االستئثار لكرامتها مما حلقها من فرنسا وكذا وقف التمدد العسكري    ت  اد         وروسيا أر   ،     وحدها

   .       الفرنسي
                   نبول إقامة حتالف مع    ستا       ئها يف إ                                           وعلى هذا األساس فقد حاولت روسيا عن طريق سفرا

      نكليز                             ني ترددوا بادئ األمر مما جعل اإل              إال أن العثماني   ،                                    الدولة العثمانية ملواجهة اخلطر الفرنسي
                                                                   يف تقريب وجهات النظر بني العثمانيني والروس يف إقامة التحـالف الـدويل                 يقومون بعملهم

               وكان حصيلة ذلك    ،              نكلترا والنمسا                                كل من الدولة العثمانية وروسيا وإ            والذي مجع بني  )٢ (     الثاين
   م    ١٧٩٨ /  هـ    ١٢١٣                                                               التقارب العثماين الروسي يف إقامة معاهدة حتالف دفاعي بني اجلانبني عام 

    :  )٣ (     التايل               جاءت على النحو     اليت 

                                                 
   :            للمزيد انظر    )١ (

                                          أوروبا من الثورة الفرنسية إىل احلرب العاملية  (               التاريخ املعاصر   :                                 ز سليمان نوار ،  عبد ايد نعنعي          عبد العزي -
   .  ٨٠  ص  ،            املرجع السابق ، )       الثانية

- Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, IV, P 136  
(2) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, IV, P 136-137 .  
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٢٢٦ 

 

                                               سطنبول األسبق السيد إبراهيم عصمت أدام اهللا تعـاىل     ي إ                   هذه الصورة تفوض قاض
       وهو من    ،                                    وهذا املسئول قد توىل قاضى عسكر األناضول   ،                              فضائله مبباشرة املباحثات اجلاريات

            كشاف املشكالت    ،                  ينبوع الفضل واليقني   ،                    وأفضل الفضالء املتورعني   ،                     أعلم العلماء املتبحرين
                                                  مفتاح كنوز احلقائق ومفتاح رموز الدقائق احملفوف بصنوف    ،                   حالل العضالت اليقينية   ، ة      الديني

   .                                  عواطف امللك األعلى قاضى عسكر األناضول
   .                                                                          هذه صورة من تفويض الدولة العثمانية وتفويض دولة روسيا بشأن البدء يف املفاوضات

              تقرر إمتامه بني                                                            فيما يتعلق بالعالقات احلميمة وحسن الوفاق والسلم والصالح الذي
                  الـدولتني يف عهـد                     فقد اجتمع مفاوضو   .                                                 دولة روسيا وبني الدولة العلية العثمانية أبد الدوام

                وحـاكم العـامل      ،                                                              صاحب الشوكة والقدرة واملهابة والعظمة وىل نعمتنا سلطان آل عثمـان 
                      وكذلك حبضور حاكم الروس     ،                                                  السلطان سليم خان الثالث صاحب احلشمة واملكانة والقوة

                                                                           وذلك من أجل تأمني رعايا الطرفني وحفظ األمن يف سائر ممالك اجلانبني وحتقيق السالم ومن 
                                                                                      هذا املنطلق فإنه بناء على هذه النوايا اخلريية لدفع السالم واالتفاق بني اجلانبني فقد مت التأكيد 

          لنا فـإن                                                                            على الروابط الكائنة بني الطرفني من خالل هذه املعاهدة اليت سيتم عقدها وبالنسبة
                                          سوف تقوم بوضع توقيعها على هـذه املعاهـدة      ،                   خلدها اهللا أبد الدوام   ،                    الدولة العلية السنية

                                         وكذلك فإن املستشار اخلاص إلمرباطـور روسـيا      ،                                اجلليلة من خالل مفوضها ذلك ووكيلها
                                                                 والسفري الغري عادى صاحب األصالة واحلشمة صديقنا سوف يقـوم بالتفـاوض      ،          املشار إليه

                                                                               باحثات اليت نقوم بعقدها فيما بيننا ولقد مت مناقشة كافة البنود وأخذ كافة اآلراء ومت        بشأن امل
    ):             البنود املعلنة (                                                عقد اتفاق بني الدولتني بناء على هذه الشروط التالية

    :           املادة األوىل
     كافة                        وتقرر أن يعم هذا الصلح  ،                                                             لقد تقرر إجراء الصلح والسالم بني السلطان العثماين وإمرباطور الروس

        إحكـام    ،                                     وكذلك تقرر توطيد العالقات بني اجلـانبني  ،                                                  الرعايا واملمالك اخلاصة بالطرفني يف البحر والرب إىل األبد
                  ً                              ولقد مت االتفاق أيضاً  يف هذه املادة األوىل على معاداة    .                                                السيطرة التامة على احلدود من أجل محاية هذه الصداقة

                                                       ولقد تعهد كل من السلطان العثماين واإلمرباطور الروسي علـى     .                                  األعداء ومصاحبة األصحاب بني كال الطرفني
              وأن تكون هناك    ،                                                                               حتقيق األمن والسالم بني اجلانبني ومناقشة كافة املواد اليت تدعو للسلم والصلح بصفة مستمرة



 

٢٢٧ 

 

                                                                                             مراسالت ذا الشأن ومن مث فإنه لن تكون هناك أي ثغرة حلدوث أي اضطرابات بصورة يومية حيث أن اجلانبني
   .                                            سوف جيتمعان بصفة مشتركة حلماية هذا السالم واألمن

  - :             املادة الثانية
    ١٥ (                                                                                       إن هذه املعاهدة والصلح يؤكد تأكيد تام على كافة البنود اليت وردت يف املعاهدة السابقة بتاريخ   

                                      حيث أن بنود هذه املعاهدة سوف تكون هـي    )  م    ١٧٩١              كانون أول عام     ٢٩   ) (   هـ     ١٢٠٦              مجادى األول عام 
ا بنود املعاهدة اليت حنن بصددها أي أن هذه املعاهدة تقوم بالتصديق التام على سابقتها بالتاريخ الذي ذكرناه   ذا                                                                                                   .   

  - :             املادة الثالثة
                                                                                           بعد التصديق على هذه املعاهدة بني الدولتني واعتماد كافة بنودها فإنه سوف يتم التكفـل مـن كـال      

                                                       الطرفني ومن مث فإن إمرباطور روسيا سوف يتكفل بأي أضـرار                                           الطرفني بضمان محاية كافة املمالك والرعايا بني
                                                                                                  يقوم ا الروس إزاء الدولة العلية وىف ممالكها بال استثناء وىف نفس الوقت فإن السلطان العثماين سوف يكـون  

                         متحمل لكافة األضرار الـيت      أنه                                                                   ضامن وكفيل لكافة املمالك بال استثناء املوجودة حتت تصرف دولة روسيا أي
   .                                    تتعرض هلا هذه الدولة من قبل العثمانيني

  - :             املادة الرابعة
                                                                                     إن وكالء تلك الدولتني قد تعهدوا بشكل جازم على مراعاة كافة املصاحل بني الدولتني ودفع أي ضرر   

                                                                                          حيدث بأي وجه من الوجوه بينهما من خالل االجتماع الدوري هلما وكذلك قد تعهدوا على عمل اإلمتام األمين 
                                                                                  عايا والربايا واملمالك بني الطرفني حىت ال يكون هناك ضرر ألحدمها على اآلخر والعكس وسوف يقوم          لكافة الر

   .                                 هؤالء املسئولني ذا األمر قدر املستطاع
  - :            املادة اخلامسة

                                                                                    إذا حدث أي تصرف ذات يوم يضر ذا االتفاق بني اجلانبني فإن وكالء الدولتني سوف يقوموا ببـذل    
    ً                 أيضاً سوف يكون هنـاك      أنه                                                       ملستطاع من أجل حتقيق األمن والسالم واملنفعة بني الدولتني بل                 كافة جهودهم قدر ا

                                                                                             دعم مادي ومعنوي بني اجلانبني وسوف يتم العمل من أجل رفاهية الرعايا واملمالك جبهود مشـتركة وجبهـود   
   .    خملصة

  - :             املادة السادسة
                                    مدادات نقدية ومادية عرب الرب والبحـر                                                    إذا حدث أي هجوم ألي من الدولتني فإنه سوف تكون هناك إ  

                   ً                                                                       وسوف يكون هناك أيضاً إمداد باألسطول نفسه يف حالة تعرض أي منهما هلجوم خارجي وسوف يتم محاية كافة 
   .                                                                  بنود هذا الصلح من خالل العمل على عدم مهامجة اجلانبني من قبل أحدمها اآلخر

  - :             املادة السابعة
                                               دادات بقوات وغريها من خالل إجراء حرب مشتركة ضـد                                  سوف يكون لدى كلتا الدولتني عمل إم  

                                                                                       املعتدى عليها وسوف يتم ذلك يف إطار عدم تعريض الصلح والسالم ألي خماطر أخرى وعند حدوث أي هجوم 
   .                                فإنه يتم مساعدة املتضرر على الفور
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    - :             املادة الثامنة
                                    ة وتسهيل كافة إجراءاا وإمداد الطرف                                                          لقد تعهد اجلانبني باالتفاق العام على اختاذ كافة التدابري احلربي  

                                                                                               املتحارب بكل ما يريد من دعم يف حالة تعرضه خلطر ومن مث فإن هذا األمر يؤكد على السلم والصلح القائم بني 
   .      اجلانبني

  - :             املادة التاسعة
        زمـة يف                                                                                    البد من إعانة اجلانبني باجلنود والقوات واملدافع والذخرية وكافة لوازم احلرب والتعيينات الال  

                                                                                               حالة طلبها وسوف يقوم اجلانبني بدراسة هذا األمر فيما بينهما بالنسبة إلخراج عدد معني من اجليوش أو دخول 
              بالتخابر فيما                                                                                  عدد معني منهم على املناطق احلدودية أي أن أمر حتركات اجليوش على احلدود بني الطرفني سيكون

                                                      هيز هذه اجليوش واإلمـدادات بالنسـبة للجانـب املتعـرض                                              بينهما ومن املمكن االستعانة بأحدمها اآلخر يف جت
   .                                والعمل على راحة الرعايا وتأمينهم .     للحرب

  - :             املادة العاشرة
                         الضـرورة لـدفع العـدو                               ملساعدة بعضها البعض يف حالة                                    من املمكن استعانة أحدمها اآلخر باألسطول   

                                   بني اجلانبني حيث أن سفن األسطول تقـوم                                                           وكذلك من املمكن الدعم باملؤن والتعيينات من خالل مناقشة األمر 
                                                                                         ً       بنقل هذه املؤن والتعيينات إىل اجلانب املتضرر ولن يسمح بتأخري هذه املؤن يف حالة طلبها وال ميكن أيضاً تصعيب 
                                                                                               األمر يف حالة حدوث أي ضرر للدولة األخرى هذا ما اتفق عليه اجلانبني من حيث تبـادل املنـافع املشـتركة    

                                                         تلك احلالة فإنه لن تكون هناك حماذير متنع من دخول سفن اجلانبني                     ن إمدادات وغريها وىف                واحلصول على دعم م
   .        موانيهما

  - :                املادة احلادية عشر
                                                                                   يف حالة حدوث حرب فإنه البد من تسهيل مسألة احلصول على قوات وأدوات حربية وكافة األمتعـة    

   .                                               والسلع اخلاصة بأساليب احلرب للجيش الذي حيارب العدو
  - :              دة الثانية عشر   املا

                                                                                      لقد اتفق السلطان العثماين واإلمرباطور الروسي على عدم مهامجة حدود الطرفني والعمل مـن أجـل     
                                                                                          حتصيل األمن والسالم إزاء كافة املمالك بني اجلانبني وأال يتم التوسع على حساب حدودمها وسوف تكون هناك 

                                               حلدود وىف حالة التعرض هلجوم من قبل إمرباطور النمسا                                                 حراسات من قبل اجلانبني وجلان معينة تقوم بتأمني هذه ا
                                                                                                 أو اجنلترا أو بروسيا فإن اجلانبني سوف يتعاونا لدفع هؤالء األعداء وحفظ األمن من خالل هذه املعاهدة إىل األبد 

         وتبـادل                                                   ميكن اللجوء إىل تغيري بعض املواد يف حالة الرتول إىل ذلك     أنه                          ً          بني الطرفني كما شرطت أيضاً هذه املادة
                                             ً                                                     التصديق على هذا االتفاق مرة أخرى كما تقرر أيضاً حتديد فترة هذه املعاهدة لثمانية سنوات وقرب انتهاء هذه 

   .                                                                                                املدة املذكورة فإنه يتم جتديد االتفاق والوثائق اخلاصة به ويتم مناقشة هذه األمور بني اجلانبني باحلسنة واللني
  - :                 املادة الثالثة عشر

                                                                          على حفظ األمن والسالم وتبادل التصديق على االتفاق حني انتهاءه وسوف يتم إقرار                لقد تعهد اجلانبني  
   .                                                         مدة هذا االتفاق منذ اليوم الذي حدث فيه تبادل وثائق االعتماد
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  - :                 املادة الرابعة عشر
                                                                                            هذا االتفاق مت اعتماده من قبل إمرباطور روسيا ومن قبل السلطان العثماين وىف حالة انتهائه فإنه سوف  

                                                                                                   يتم نفس التبادل بالنسبة العتماد املعاهدة يف أقرب وقت النتهائها وسوف يتم تبادل االتفاق حول البنود األربعة 
                                                                   مت هذا االتفاق بتفويض من قبل الدولة العلية العثمانية وكذلك بتفويض من   .                              ً عشر األنفة الذكر مرة أخرى جمدداً

                                                     ختم هذه املعاهدة باخلتم اهليمايوىن اخلاص بنا ومبقتضى تفويض                                               دولة روسيا واإلمرباطور الروسي وبناء عليه فقد مت
                                                                                                       السفري املشار إليه فقد مت ختم وتوقيع هذه املعاهدة من قبل الروس ومت تبادل وثائق االعتماد فيما بيننا وبني هـذا  

   . ة                           هـ يف بلدة القسطنطينية احملروس    ١٢١٣           ً                                       السفري حتريراً يف اليوم السادس والعشرين من شهر رجب عام
  :البنود السرية

  - :          املادة األوىل  
                                                                                        إنه مت االتفاق بني السلطان العثماين وإمرباطور روسيا بضرورة مواصلة السالم بني الطرفني والعمل على   

                                                                                                 راحة الرعايا وكافة املمالك والبلدان اخلاصة باجلانبني واطالع السلطان العثماين واإلمرباطور الروسي على كافة 
                                                                             ق الرفاهية للرعايا وكذلك العمل على راحة املسلمني لدى الروس واملسيحيني لدى الدولة                  األحوال من أجل حتقي

                                                                                                      العثمانية وعدم تعرض الدولة العلية العثمانية ألي هجوم وإمتام كافة مراسم الوفاق والصفاء والعالقات اجليدة بني 
                             اطورية الروسية و التصـدي ألي                                                                الطرفني وسوف يقوم اإلمرباطور الروسي بنفس اإلجراء وإعادة السالم لإلمرب

                                                                  وىف الوقت نفسه فقد اتفق السلطان العثماين على بذل قدر كبري من التعاون  .                              هجوم من قبل فرنسا إزاء الطرفني 
                                                                                                   إزاء هذا األمر وأنه يف حالة مطالبة السلطان العثماين بأي مؤن أو دعم للجانب الروسي فإنه سوف يـتم دعـم   

                                                                     يوىن يف البحر األسود ومن هذا املنطلق فإنه سوف تكون هناك حريـة بالنسـبة                           هؤالء من خالل األسطول اهليما
   .                                                                                 ً لتحركات السفن بني اجلانبني وسوف يتم تبادل حوايل اثين عشر قطعة من السفن هلذا الغرض حتديداً

                                                                                       ً   وسوف تقوم الدولة العثمانية بإمتام هذا السالم والصلح بصفة مستمرة ومحاية األسطول كما أا أيضـاً  
                                                                                           ف تسمح لألسطول الروسي بالعبور من مضيقها إىل البحر املتوسط وعند وصول أساطيل دولة روسيا والدولة   سو

                                                   ً                                                  العلية إىل البحر املتوسط فإم سوف يقوموا بالتعاون معاً من أجل مواجهة العدو الفرنسي وإزالة كافة أهدافـه  
                                    حالة التحرك املشترك لكل مـن ملـك                                                         لإلفساد بني اجلانبني وسوف يتم عمل حتركات مشتركة ضد العدو وىف

                                                                                              اجنلترا وفرنسا فإن اجلانب الروسي والعثماين سوف يتحرك بقوة ضد هؤالء األعداء ولن يتم السـماح لسـفن   
   .                               اجنلترا وفرنسا لإلحبار يف هذه املياه

  - :             املادة الثانية
                     وسيا سوف تقوم بإرسال                                                                   تعهد إمرباطور روسيا حبماية األراضي واملمالك العثمانية يف وقت احلرب وأن ر  

                                                                                                      أسطوهلا إىل الدولة العلية العثمانية الكائن يف البحر األسود من أجل مواجهة العدو بصورة مشتركة وبعد انعقـاد  
                                                                                                  الصلح فإن هذا األسطول سوف تصدر إليه األوامر بالعودة إىل مواين روسيا الواقعة بالبحر األسود ومن املتوقـع  

                                                                 ال تعود أسباب احلرب مرة أخرى وىف حالة تعرض روسيا إىل احلرب فإن الدولة                          احلفاظ على األمن والسالم حىت 
                                                                                                 العلية سوف تقوم بإمدادها باألسطول العثماين الكائن يف البحر املتوسط واألسود وإذا كانت سفن روسيا حتتـاج  
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                   مثل هذه السفن مياه                                                                               إىل أي مهمات وذخرية وإىل سائر السفن احلربية فإن الدولة العلية ال متانع يف دخول وخروج 
                                                                                             البحر املتوسط ومياه البحر األسود وسوف تكون هناك تيسريات عثمانية كاملة وسوف تتم هذه األمور من خالل 
                                                                                               السفري املفوض من روسيا واملقيم يف األستانة بصفة دائمة وسوف يتم مناقشة كل هذه األمـور يف حينـها بـني    

                                                       ناء فترة هذه احلرب فإنه سوف يسمح للسفن الروسية بشـحنها                                          مفاوض الدولة العلية وبني السفري الروسي وأث
   .                                                                                            للتحرك ضد السفن الفرنسية ومن مث فإن الدولة العلية وروسيا سوف يكون بينها تعاون ضد العدو املشترك

    - :             املادة الثالثة
            ترطته املادة                                                                                       تعهد إمرباطور الروس بإعانة الدولة العلية إعانة تامة بدفع أي هجوم يتم بإزائها وهذا ما اش  

                                                                                                 الثانية حيث أن مرور األسطول من مضيق األستانة وحترك السفن احلربية بالبحر األسود لن يتم إعاقته بأي صورة 
                                                                                              من الصور وسوف يكون هناك مساح تام وحرية تامة هلذه السفن للتحرك يف املياه من أجل مهامجة سفن األعـداء  

                                                            ت سفنهم احلربية حرية تامة للتحرك يف هذه املياه سـواء بـالبحر                                             وهذا يعىن أن الدولة العثمانية وروسيا قد منح
                                                                                             األسود أو املتوسط دون أي عائق وكذلك فإن اجلانبني العثماين والروسي سوف ميد بعضهم البعض باملؤن احلربية 

    .         مياههم                                                                                         حملاربة العدو وهذه املعاهدة بني الدولة العلية وروسيا تعطى أساطيل اجلانبني احلرية التامة للتحرك يف
  - :             املادة الرابعة

                                                                                       لقد اتفق اجلانبني على حرية حترك السفن يف مياه البحر األسود والسماح هلذه السفن احلربيـة حبمـل     
                                                                                                 اإلمدادات واملؤن واتفقت الدولتني العظيمتني على هذا األمر وتعهدت بشأنه ومن مث فإنه لن يكون هناك أي مانع 

    .                          ها من اجلانب الروسي والعكس                                لتحرك القوات احلربية مهما كان عدد
  - :             املادة اخلامسة 

                                                                                       من الواضح أن االتفاق القائم يعطى األسطول البحري مزيد من االستقاللية واحلرية وذلك مبوجب املادة 
                                                         تقضى حبرية حترك األسطول الروسي مهما كانت سفنه وقواته ولقد مت     اليت                                     رقم عشرة الواردة يف املعاهدة السابقة

                                                                                      ىل الدولة العلية بشأن كافة السلع اليت حتملها هذه السفن الروسية وىف الوقت نفسه فإن أسـطول              تسليم دفتر إ
                           ً                                                                 األستانة سوف يتحرك حبرية أيضاً من حيث الدخول واخلروج من هذه املضايق بعد إقرار أمر هذا الصلح وسوف 

                        ون هذه املؤن يف سلطة قائد                                                                     يكون هناك دعم بشكل دوري يف التعيينات واملؤن كما نصت عليه املادة وسوف تك
                                                                                               األسطول وبالنسبة ملا تضمنه الدفتر السالف الذكر فإن هناك بدل قدره ألف ومائيت كيس أي ستمائة ألف قرش 
                                                                                                    وهذا البدل النقدي يطلق عليه بدل التعيينات حتصل عليه الدولة العلية لضمان كافة األضرار اليت ميكن أن تتعرض 

                                                                            بعض الترميمات أو إزالة األضرار فإنه يتم تسليم هذا البدل النقدي إىل سفري دولة                           هلا وىف حالة احتياج السفن إىل
   .                                     روسيا املقيم يف الدولة السنية العثمانية

    - :             املادة السادسة
                                                                                             لقد اتفق كل من السلطان العثماين ودولة روسيا على عقد نية اخلري وإمتام عقد الصداقة بكافـة السـبل   

                                                                             ر الروسي مبا يريده وكذلك إمداد الدولة العلية مبا تريده من أجل محاية الطرفني مـن                         والوسائل وإمداد اإلمرباطو
                                                                                           األهداف الفرنسية ومن أجل منع فرنسا من التحرك ضد أي دولة من الدولتني وسوف يتم التصدي هلذا اخلصم 
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               إرسال عدد مثانني                                                                                 العنيد وسوف تكون هناك إعانة من قبل اإلمرباطور الروسي كما عزم اإلمرباطور الروسي على
             ً                                                                                   ألف جندي دعماً لإلمرباطورية العثمانية ضد فرنسا وبإمكان الدولة العلية استخدام هذه القوات يف أي وقـت  

                                                        سوف يتم إرسال املؤن والذخرية وكل األدوات احلربية مبوجب هـذه      أنه                                   حلماية بالدها من العدو الفرنسي كما
   .       املعاهدة

  - :             املادة السابعة
                                                                             سي من هذه احلرب متثل يف محاية ممالك الدولة العلية العثمانية وحفظها ومـن مث فإنـه               إن اهلدف األسا  

                                                                                               سوف يتم دعم القوات العسكرية بكل املواد الناقصة واإلمدادات الالزمة للنجاح يف هذا األمر ولقـد تكـرر   
                ى احلصول على دعم                                                                            الصلح بني اجلانب الروسي والعثماين بناء على هذا اهلدف وتعهدت الدولتني العظيمتني عل

                                                                           ولن يتم إيقاف القوات الربية أو البحرية حتت أي ظرف من الظروف وىف أي يـوم مـن    .               بري وعسكري وحبري
                                                                                                  األيام هذا ما تعهدت عليه دولة روسيا يف األساس وإذا قامت جمموعة من رعايا دولة روسيا بالفرار وهـم مـن   

                                                 المي وهم من أصل روس فإنه يتم استخدامهم يف األسـطول                                                 املسلمني فإنه يتم رفضهم أما إذا اعتنقوا الدين اإلس
   .                                                              الروسي حىت اية هذا الصلح وهذا مبوجب املادة الثامنة من معاهدة ياش

  - :             املادة الثامنة
                                                                                          لقد تعاهد اجلانبني على التحرك املشترك ضد أي عدو واالتفاق من أجل احلماية وهذا ما مت شرطه يف املادة 

                                                                     يتم االهتمام مبفهوم هذه املادة املذكورة بشأن احلرب دون تغيري وبصورة كاملة                        السابعة من االتفاق وسوف
  - :             املادة التاسعة

                                                                                             لقد تعهد اإلمرباطور الروسي صراحة وعالنية بإثبات عالقاته احلميمة والودودة بالدولة العلية العثمانية   
                                وسي مبوجب إاء احلرب وإعادة الصلح                                                              مثلما تعهد السلطان العثماين باألمر ذاته وسوف يتحرك اإلمرباطور الر

                                                                                               مرة أخرى ولن يتم السماح باألضرار مبمالك الدولة العلية وسوف يتم ضمان أي ضرر تتعرض إليه هذه املمالك 
   .                                                                          ولقد أعلن السلطان العثماين صداقاته لروسيا وإلمرباطور دولة روسيا عالنية وبصراحة

  - :             املادة العاشرة
                                                               قات بني الدولتني وإذا صادفت السفن احلربية ألساطيل اجلـانبني بعضـها                            لقد تقرر توطيد أوامر العال  

                                                                                          البعض فإا تقوم بالتسليم على بعضها البعض وذلك من خالل إطالق املدافع وسوف يتم عمل مراسالت بـني  
ـ    ى                                                                                           اجلانبني حىت ال تكون هناك صدفة يف حتركات السفن وحىت يتم تنظيم حتركات السفن العثمانية والروسية عل

    .        حد سواء
  - :                املادة احلادية عشر

                                                                                         أثناء هذه املعاهدة وهذا االتفاق فإنه إذا تعرضت أي دولة من الدولتني إىل أي حرب فإنه على اجلانب       
                                   ً       ً                                                  اآلخر مساعدة اجلانب الذي خيوض احلرب براً أو حبراً بكافة أدوات احلرب وتسهيل كافة اإلمدادات وسداد مائة 

                                                                ً      اه وبناء على ذلك فإنه سوف يتم تعيني ألفى من الفرسان واثين عشر ألفاً مـن                         ومخسني قرش عن كل فارس ومش
                                                                                             املشاة على سبيل اإلمدادات وقيمة األموال اليت يتم سدادها بشأم ثالثة أالف كيس على سـبيل املسـاعدات   

   .                                                                      احلربية فإذا مت ذلك فإنه ال جيوز عدم مساعدة الدولة املتضررة أو اليت ختوض احلرب
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  - :          لثانية عشر       املادة ا
   .                                                                                يشترط بذل اجلهود بصورة مشتركة بني اجلانبني العثماين والروسي ضد حرب العدو املشترك فرنسا

  - :                 املادة الثالثة عشر
                                                                                   عند حدوث تعدى على أي حقوق فإن السلطان العثماين وإمرباطور روسيا سوف يقومان بالتحرك من   

                                                    نبني على أساس املعاهدة املذكورة وسوف يتم التحرك مبوجـب                                             أجل إقرار السالم ومحاية االستقرار بني رعايا اجلا
                                                                                                     البنود الواردة يف هذا االتفاق بند بند ولفظ لفظ وكلمة كلمة وىف النهاية فإنه بعد تصديق الطرفني علـى هـذه   
                                                                                                   املعاهدة وختمها واعتمادها فإنه سوف يتم العمل مبوجب الثالثة عشر بند املذكورين يف هذه املعاهدة ولقد عـزم 

                                                                                                 السلطان العثماين النية وأخلصها هللا سبحانه وتعاىل للتمسك ذه املعاهدة إىل األبد وفوض وكالئه للتوقيع علـى  
                                                                                                هذه املعاهدة وختمها خبتمه وتبادل هذه املعاهدة مع السفري املفوض من قبل دولة روسيا وسوف يتم العمل مـن  

                 من شهر رجب عـام      ٢٦                     ً         عاهدة بني اجلانبني حتريراً يف اليوم                                                   أجل العناية لكافة الرعايا ولذلك فقد مت إقرار هذه امل
   .                                             هـ صاحب العز والشرف يف بلدة القسطنطينية احملروسة    ١٢١٣

  :كما أضيف شرط يف ذيل املعاهدة خاص بعساكر وجيوش روسيا الربية والذي جاء على النحو التايل
                                    سي والعثماين فإن السلطان العثماين سوف     ً                                                 طبقاً للمواد السابقة الذكر يف االتفاق املربم بني اجلانب الرو  

                                                                                                  حيصل على تعيينات من قبل جيوش روسيا الربية وسوف تقوم هذه القوات الروسية بعبور هذا النهر من الناحيـة  
                                                                                                 اليمىن وبعد حدوث مناقشات بني وكالء الدولة العلية وبني سفري دولة روسيا املقيم يف باب السعادة فقد مت تنظيم 

                                                                                     وبناء عليه فإنه بعد املناقشات واملفاوضات اليت جرت بني وكالء الدولـة العليـة وبـني سـفري       )  ٥ (          املادة رقم 
                                                                                                       اإلمرباطور الروسي فقد تقرر إعانة الدولة العثمانية من قبل روسيا بالقوات اليت تريدها ومحاية العالقات القويـة  

                                  اليت مازالت موجودة بني اجلانب الروسي                                                              الوطيدة بني الدولتني وبذل اجلهود اخلاصة من أجل تقوية أواصر املودة 
                                                                                                     والعثماين والعمل على تبادل اعتماد هذا االتفاق شريطة توخي الدقة يف تنفيذ كافة بنوده بند بند حررت يف اليوم 

   .                                                هـ من هجرة صاحب العزة يف بلدة القسطنطينية احملروسة       ١٢١٣                      من شهر رجب املوافق عام     ٢٦
ـ                                وبالنظر إىل بنود معاهدة الدفاع         ون مـن  ـ                                      املشترك بني العثمانيني والروس فإا تتك

                           ً     والشق الثاين هو ما كـان سـراً     ،                                         قني الشق األول علين وحيتوي على أربع عشرة مادةـ  ش
                                                     وبالوقوف على مواد الشق األول العلين من املعاهـدة فقـد    .                       واحتوى على ثالث عشر مادة

   :                احتوت على ما يلي
                                       صلح  والسالم بني اجلانبني يف مجيـع املمالـك                    على أمهية إقرار ال            املادة األوىل     أكدت 

      ً            وحتقيقاً لذلك فقـد   ،                               وأن يعم السالم كافة رعايا اجلانبني   .                          اخلاصة بكل طرف يف الرب والبحر
                                                                                   تعهد السلطان العثماين واإلمرباطور الروسي على اختاذ كافة الوسائل الكفيلة بإرساء دعـائم  

                                    كما أكدت املادة نفسها علـى معـاداة    . ة                                          السالم واملودة بني البلدين بصورة مستمرة ودائم
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                      وكذا مصاحبة األصـحاب،     ،         لطرف اآلخر ل   ً اً                                     األعداء وأن أي عدو ألحد اجلانبني يعترب عدو
          ومل تقيـد    )                               معاداة األعداء ومصاحبة األصـحاب  (                                  وهذه من اخلطورة مبكان، فقد أطلق لفظ 

                فقد أصبح لروسيا    ،                 وعلى املستوى الدويل   ،                                          بصيغة معينة حول آلية تنفيذها، ومن جهة أخرى
                                                                          وكنتيجة طبيعية لذلك فسوف تكون الدولة العثمانية تدور يف فلك السياسة الروسية   ،       كلمتها

   .                   اليت كانت يف غىن عنها    ت                              اليت قد يسبب هلا الكثري من املشاكال
                                        ى مواد معاهدة ياش بني اجلانبني، وهذه املادة               على التأكيد عل               املادة الثانية     ذهبت       بينما 

                    باإلمجال كانت ملصـلحة                  فإن معاهدة ياش  ،              تبيانه من قبل                 ة روسيا، فكما مت          تصب يف مصلح
                                              على تنفيذها، ومن جهة أخرى فإن إيراد هذه املادة                                        روسيا، وبالتايل فقد أرادت روسيا التأكيد 

ـ   ف         على شيء            وهذا إن دل   ،   هدة                                يبني فرض روسيا لكلمتها يف هذه املعا   ن               ُّ     إمنا يدل علـى متكُّ
                                                            يف سبيل دفع عملية السالم وإرساء الصلح بني البلدين فقد تناولـت   و   .                األقوى ممن هو دونه

                     فقد ضمنت تلك املواد يف   ،                              كل ما من شأنه دفع عملية السالم                                املادة الثالثة والرابعة واخلامسة
                                        من السلطان العثماين وإمرباطور روسيا بتحمل              حيث تعهد كل ،                افة رعايا اجلانبني            طياا محاية ك
                             وكل ذلك منهما للحيلولـة دون   ،            حدمها ضد اآلخر                يتسبب ا رعايا أ    قد    اليت              كافة األضرار

                                                والستمرارية عملية السالم بني اجلانبني فقد ألقت تلـك   .                        عملية السالم املربمة بينهما       إخفاق
                                                                                 مبسئولية ذلك على وكالء الدولتني للقيام مبا فيه صاحل البلدين من الصفاء والود املنشود من 

    سوف     أنه                         كما أشارت تلك املواد إىل ،                      افة اجلهود املفضية للسالم                      خالل هذه املعاهدة وبذل ك
                            ملشترك بينهما لـدفع عمليـة             جل العمل ا                           دعم مادي ومعنوي متبادل من أ                يكون بني الطرفني

                 ذكرت يف ثالث مواد،   ،                                                            السالم، وإن كان مما سبق من املواد أمنية إلقرار السالم بني البلدين
                                               دة، ولكن املالحظ أن ذكرها ذا اإلسهاب إمنا لألمهيـة                               مع أن األوىل أن تذكر يف مادة واح

                                                                                 حول استمرار السالم املربم بني البلدين الذي كانت روسيا هي املستفيدة منه يف تنفيذ الدولة 
   .                                      العثمانية للمعاهدات املهيئة اليت متت معها

   :                                   فقد تضمنت ثالثة أمور على النحو التايل                للمادة السادسة         وبالنسبة 
                                                           د أطراف هذه املعاهدة هلجوم فإنه سوف يلقى مـن الطـرف اآلخـر     ح          إذا نعرض أ  -   أ

    فإن    ؛                                وقد يكون هذا النص من اخلطورة مبكان .                                  إمدادات نقدية ومادية عرب الرب والبحر
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                                                                          الدولة العثمانية يف كانت يف العمر األخري من حياا وكانت ملتزمة جانب احليـاد يف  
                     بينما كانت روسـيا يف     ،       يف اهلجوم                                            السياسة الدولة ومتخذة وضعية الدفاع أكثر منه 

                                                                         عنفوان شباا ولديها من اخلطط التوسعية الشيء الكثري وكانت تريد فرض سـيطرا  
                      وال يتسىن ذلك إال من خالل    ،                                                 على القارة األوروبية وعلو كلمتها يف السياسة الدولية

                                وقد تتعرض للهجوم إزاء سياسـتها     ،                   اليت سوف ختوضها روسيا         من احلروب        العديد 
  .                                                                 وبالتايل فقد يكون هذا البند لصاحل روسيا أكثر منه يف الدولة العثمانية   ،  لك ت

              حـدمها هلجـوم                  يف حالة تعـرض أ                               من الطرفني لألخر باألسطول البحري     أي       إمداد  -    ب
                ً                                                         خارجي، وهذا أيضاً مل يكن يف صاحل الدولة العثمانية فإن التعاون بـني األسـطولني   

                                       املضائق العثمانية يف وجه البحرية الروسية     ري و   اا                              البحريني للدولتني معناه فتح مجيع 
   .                                                   أو حىت إنشاء قواعد عسكرية روسية يف األراضي العثمانية 

                    م؛ ألن إمتام السالم بني                            بادرة منهما إلمتام عملية السال                          إيقاف املواجهات بني اجلانبني ك  -    ت
ـ         الدولتني   ن                                                                   يصب يف مصلحة روسيا وحدها وما على الدولة العثمانية إال تنفيـذه م

    .                                      نصوص املعاهدات املهيئة بينها وبني روسيا 
                     فقد حتدثت مجيعها علـى     ة                                                    املادة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة واحلادية عشر    أما 

          من شـأا      اليت                            واختاذ كافة التدابري احلربية   ،                                       ضرورة التعاون العسكري املشترك بني الدولتني
                                       كما أشارت تلك املواد إىل ضـرورة إعانـة    ،  اء                   ىل جنب يف مواجهة األعد إ                ً احتاد الطرفني جنباً 

                                                                 لبعض بكافة اجلنود والقواد واملدافع والذخرية وكافة لوازم احلرب ملساعدة        بعضهما        الطرفني 
                    بل لقد امتـد ذلـك      ،                   ً                     ومل يكن ما سبق قاصراً على اجلوانب الربية فقط .                 الطرف املعتدى عليه

        الطـرف     ه                         قل املؤن وكافة ما حيتاج إلي                                               التعاون العسكري ليشمل أساطيل اجلانبني البحرية يف ن
         بعضـهما                                                   كما أشارت تلك املواد إىل السماح للجانبني باسـتخدام   ،                    املعتدى عليه دون تأخري

                                             كما نوهت تلك املواد على ضـرورة اختـاذ كافـة     .                     دون حماذير يف حالة احلرب     بعض       موانئ
                السـلع اخلاصـة                                                                التسهيالت وعدم عرقلة وصول القوات واألدوات احلربية وكافة األمتعة و

                                           ومعىن ذلك هو فتح الدولة العثمانية للمعـابر    .                                    بأساليب احلرب للجيش الذي حيارب العدو 
                                       ها ومضايقها يف وجه القوات الروسية والذي                             ، وكذلك البحري منها من موانئ             احلدودية الربية

   .                                                     قد يكلف الدولة العثمانية أمام الدول املتحاربة مع روسيا
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                     قر من خالهلا السـلطان       فقد أ   ة            والرابعة عشر   ة            والثالثة عشر   ة                 املواد الثانية عشر     وحول 
                      م واألمن بني البلـدين،                                                           العثماين واإلمرباطور الروسي على دعم كل ما من شأنه إقرار السال

          كما أشارت    .                                      وتعيني جلان مشتركة لرسم احلدود بني البلدين   ،  خر                      وعدم تعدي أحدمها على اآل
   ،               جنلترا أو بروسيا إ                                  أي عدوان قد ينجم من قبل النمسا أو                                 تلك املواد إىل تعاون البلدين يف صد 

      وممـا      أنه                           سنوات قابلة للتجديد، على             عاهدة بثماين                     قد مت حتديد فترة تلك امل    أنه             باإلضافة إىل
                         وسيا ضد النمسا وإجنلتـرا                                         ً                 حيسب حسابه هو إعالن الدولة العثمانية رمسياً وقوفها إىل جانب ر

                                                  ثمانية قد أدخلت نفسها يف مواجهات أوروبية قد جترهـا                       وبذلك تكون الدولة الع         وبروسيا، 
   .                                 إليها روسيا ال ناقة هلا فيها وال مجل 

                                               وإذا ما انتقلنا إىل املواد السرية للوقـوع علـى      ،                                 هذا ما خيص املواد املعلنة من املعاهدة
   :                                حيثياا فقد جاءت على النحو التايل

                               م املربم بـني البلـدين يف تعهـد                        على مبدأ الصلح والسال       ً مؤكدةً            املادة األوىل     جاءت 
                                    على بذل اجلهـود املفضـية إىل السـالم       ،                                السلطان العثماين واإلمرباطور الروسي   ،      الطرفني

                                                                        كما تعهد اإلمرباطور الروسي على التصدي ألي هجوم قد تقوم به فرنسا جتاه الدولة  .      بينهما
   ،                  وس باألسطول العثماين                                      ويف مقابل ذلك فإن على العثمانيني دعم الر   ،                      العثمانية والدفاع عنها

     وسوف    ،                                   يف البحار واملضايق احلدودية بني البلدين                         ق يد روسيا يف حرية احلركة         وكذلك إطال
                                  وهذا تفوق واضح لصاحل القوة الروسية  .   روس    ال ىل إ                   ً                  تكون احلرية هذه أيضاً للعثمانيني من قبل 

                  أخرى ما وصلت إليه                                   لروس يف الدفاع عنهم وهو يدل من جهة    ا ىل إ                          يف التجاء الدولة العثمانية 
    .                              الدولة العثمانية من ضعف واضح 

                                       إىل تعهد اإلمرباطور الروسي حبمايـة كافـة                                    املادة الثانية والثالثة والرابعة           بينما ذهبت 
                               وإمنا كان ذلك مبثابة وصاية روسية  .                                                  أراضي وممالك الدولة العثمانية ودفع كافة األضرار عنها

                                         اضحة على ما وصلت إليه األخـرية مـن ضـعف                  وهو يدل داللة و   ،                    على الدولة العثمانية
ـ                                                      كما تعرضت تلك املواد إىل التعاون املشترك بـني أسـطويل   .      وتدهور     داد ـ                الـدولتني وإم

                ايق العثمانيـة  ـ                          باإلضافة إىل انفتاح مجيع املض .                                        العثمانيني لألسطول الروسي بكل ما حيتاج إليه
   ويف  .                       ركة البحريـة الروسـية       ريهم حلـ                                    رية الروسية مع تعاون العثمانيني وتيسـ           يف وجه البح
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ـ     ،                                  ية للروس من فتح املضـايق واملـوانئ                        ل تلك التسهيالت العثمانـ     مقاب    ون ـ              وتقـدمي الع
                                  يا سوف تقوم بدفع ما قدره سـتمائة  ـ                                   وإصالح وترميم السفن الروسية فإن روس   ،        واملساعدة

   .                    ألف قرش إىل العثمانيني
                ً           وسيا بالعمل سوياً يف صد اخلطر      ً                       دت كالً من الدولة العثمانية ور ه  تع               املادة السادسة   ويف 

                       دعم الدولة العثمانيـة                   كما تعهدت روسيا ب ،                                          الفرنسي بكافة الوسائل والسبل املفضية إىل ذلك
       وهذا يف  .                                                                ألف جندي روسي للمشاركة يف محاية الدولة العثمانية من اخلطر الفرنسي         بقدر مثانني

   .           من ضعف واضح                                                           حد ذاته يظهر مدى قوة روسيا ومدى ما بلغته الدولة العثمانية
               هو الدفاع عـن   و   ،                         املقصود من عقد هذه املعاهدة           فقد أوضحت               املادة السابعة     وحول 

                                                                                  الدولة العثمانية والذود عنها من قبل روسيا ضد اخلطر الفرنسي يف ضوء إمداد روسيا هلا مبا 
   ما                                    وإقرار مثل هذه املادة دليل واضح على  .                                           حتتاج إليه من العسكرية الروسية يف سبيل محايتها

                                        كما يؤكد ضعفهم ذاك قبوهلم ملا يفرضه الروس    ،                                         بلغته الدولة العثمانية من الضعف واالزامية
                                                                        ومن ذلك ما تضمنته هذه املادة من رد العثمانيني لرعايا روسيا من املسـلمني إىل     ،       من شروط

     انية                         وبذلك أسقطت الدولة العثم .                                                      الروس يف حالة فرارهم والتجائهم إىل ممالك الدولة العثمانية
                         كما تضمنت املادة أن مـن  .                                                   حقها كوريث للخالفة اإلسالمية يف الذود عن املسلمني ومحايتهم

    .                                              يتم استخدامه يف البحرية الروسية حلني انتهاء احلرب                       اإلسالم وهو من أصل روسي س     دان ب
                                                          على ما بلغه العثمانيني من الضعف واهلوان حيث تعهد اإلمرباطـور                 املادة التاسعة     وتدل 

                بينمـا اكتفـت      .                                                         من خالهلا حبماية كافة املمالك العثمانية وعدم السماح لإلضرار ا       الروسي 
                                                                               هذه املادة بإعالن السلطان العثماين صداقته لإلمرباطور الروسي كعربون شكر وتقدير لتفضل 

   .                            األخري حبمايته للدولة العثمانية
                  عثمـاين والروسـي                    من قبل األسطولني ال    ية               على لوائح تنظيم               املادة العاشرة          بينما تنص 

   .   بعض          بعضهما مع                 وتنسيق حتركاما                            لتنظيم العمل املشترك بينهما
                                    ا سرعة التحرك ملساعدة الدولتني بعضهما                 فإا تقرر يف طيا   ة                املادة احلادية عشر     وحول 

   .                                                        حدامها للحرب حلني االنتهاء من اعتماد التصديق على هذه الوثيقة                   لبعض يف حالة تعرضت إ
                                                                  مله هذه املعاهدة من مواد أصبح يف حيز التنفيذ قبل إمتام التصديق عليها                 ومعىن هذا أن ما حت
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                     قرش لكل جنـدي علـى      )   ١٥٠ (                       كما أقرت هذا املادة مبلغ .                         من اجلانبني العثماين والروسي
                                                           ومعىن ذلك أن الدولة العثمانية هي اليت سوف تقوم بسداد روسـيا   .    جلنود   ا ىل إ              الدولة احملتاجة 

                                                وبالتايل فإن هذه املادة سوف ترهق اخلزينة السلطانية    ،           اجلنود الروس       مساعدة    ىل إ          ألا حمتاجة 
   .                                    وسوف جتز ا يف مصيدة الديون لصاحل روسيا

                                                     على التركيز على فرنسا واعتبارها العدو املشـترك لكـال      ة                 املادة الثانية عشر      وتدور 
   .                                                وضرورة بذل اجلهود املشتركة ملواجهة ذلك اخلطر الفرنسي   ،      اجلانبني

                                                        اهتمام  حكام الدولتني إلمتام هذه املعاهدة وتنفيـذ بنودهـا      ة                ملادة الثالثة عشر ا      وتنبني 
    .      ً                          حرفياً والسعي إلقرار السالم بينهما

                                                                                وقد ذيلت املعاهدة بضرورة حترك روسيا إلمداد الدولة العثمانية مبا حتتاج إليه من العتاد 
                          لك العثمانية من أي خطر قد                   ولدعم استقرار املما   ،                    ومواجهة اخلطر الفرنسي   ،              والعدة حلمايتها

   .        تتعرض له
               لتبني علو كعـب     ،                                  مبا اشتملت عليه من بنود معلنة وسرية   ،                       وباإلمجال فإن هذه املعاهدة

                                               بينما حتمل يف وجهها اآلخر مدى ما وصلت إليه الدولة    .           وفرض كلمتها   ،         ومدى قوا   ،     روسيا
                             وربيـة موليـة بوجههـا أىن                                                          العثمانية من الضعف يف حني تتقاذفها رياح املصاحل السياسية األ

              ونزول مرتبتهم    ،                                                             كما أن هذه املعاهدة دليل واضح على فقد العثمانيني هليبتهم الدولية .    شاءت
                                            ً      باإلضافة إىل أن هذه املعاهدة قد أعطت الروس رمسياً حـق   .                     وتزعزع مكانتهم احلربية   ،       العاملية

                             التـاريخ الـيت يقـر فيهـا        يف                  وهذه هي املرة األوىل    ،                                    العبور من املضايق العثمانية حبرية تامة
   . )١ (                            مبنح روسيا ذلك العبور ملضايقهم        ً ن رمسياً         العثمانيو
  

                                                 
(1) Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, IV, P 138 .  
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  .م ١٨٠٥/ هـ ١٢٢٠معاهدة جتديد التحالف الدفاعي عام :  املبحث الرابع
                                                                            رأينا فيما سبق كيف أن روسيا استفادت من الظروف الدولية القائمة من جراء احتالل 

                                              املوقف يف الدخول مع الدولة العثمانية يف معاهـدة                         وكيف استغلت روسيا ذلك   ،         فرنسا ملصر
       و مـا       ً                                              خصوصاً وأن ما جعل الدولة العثمانية تقوم بتلك اخلطوة ه   ،                     دفاع مشترك بني الدولتني

                       ومعرفتها التامة بعـدم     ،    ً                          تبعاً لنظرياا من الدولة األوربية                            وصلت إليه من الضعف العسكري
                وضع يدها يف يـد     ىل إ                  رنسي والذي اضطرها                                       التمكن وحدها من حترير مصر من االحتالل الف

                               بالدولة العثمانية فقـد قبلـت          أحاطت    اليت                      ل الداخلية واخلارجية     ً           ونظراً لتلك األحوا   .     روسيا
                                        جعلت من روسيا وصية على الدولة العثمانية     اليت       ً                                كثرياً من الشروط الروسية يف تلك املعاهدة

                         مقاطعاا كمـا استخلصـت      ى  حد  كإ      كانت   ا  إ       كما لو                                 ومسئولة عن محايتها والدفاع عنها، 
                                            ً                                          ومن تلك املعاهدة اعتراف الدولة العثمانية رمسياً بانفتاح مجيع البحار واملضايق العثمانيـة يف  

                    وبناء على املكاسـب  .                   كرب معوقاا التوسعية                    وبذا ختلصت روسيا من أ   ،                   وجه البحرية الروسية
                           سعت لدى الدولة العثمانيـة                                                     حصلت عليها روسيا من جراء معاهدة الدفاع املشترك فقد    اليت 

ـ     ١٢٢٠                  يف ذلك التجديد عام                            لتجديد تلك املعاهدة وقد جنحت             م، حيـث مت      ١٨٠٥ /    هـ
              سيد إبـراهيم    "                                                                 االجتماع يف القسطنطينية بني مندويب الدولة العثمانية قاضي عسكر روملي 

                                             ممثلني عن الدولة العثمانية لـديهما الصـالحيات     "     واصف    أمحد    "             ورئيس الكتاب   "     عصمت
                                                                               املة إلجراء مراسم جتديد التحالف الدفاعي مع روسيا، بينما مثل روسيا يف تلك املباحثات    الك

                                     وقد أتت معاهدة التجديد تلك لتحمـل يف    .  )١ ( "     شامالن "                                 سفريها لدى الدولة العثمانية السيد 
   : )٢ (    ً                             ولكالً منهما شروطه على النحو التايل   )     سرية (      خاصة   ً اً     وبنود  )      معلنة (      عامة     ً بنوداً       طياا 

                                                 
   .  A.DVNS.NMH.D.00010                األرشیف العثماني   (١)

(2) Hurwitz , I bid , PP 73-76 . 
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  نود املعاهدة العامةب
  - :          البند األول

                                                                    ً                   نتيجة للسالم والود املوجودين بني السلطان العثماين واإلمرباطور الروسي وأيضاً بني الشـعبني ومـن     
                                                                                       ولدعم العالقات اجليدة وتوافر األمن والرخاء جيب تطبيق معاهدة الوالء والدفاع املشترك عن املضايق     ،        ميثلوما

                                وعلى العكس فإن عدو إحدى الدولتني     ،                             ً      صديق إحدى الدولتني يعترب صديقاً لألخرى          لذلك فإن    ،           بني الدولتني
    ،                                                                            ويعترب السلطان العثماين واإلمرباطور الروسي مسئولني عن تطبيق بنود هـذه املعاهـدة      ،          ً      يعترب عدواً لألخرى

                 علق بالسالم واألمن     يت تت      ايا الـ                                                               فجناب السلطان وجاللة اإلمرباطور الروسي جيب أن يعمال على حل مجيع القض
                                               رض له أي دولة من الطرفني لكي تعمل على اسـتعادة  ـ                                           اجلانبني ومن الضروري القضاء على أي عدوان تتع   بني 

   .           السالم العام
          - :            البند الثاني

            وإذا فشـلت      ،                                                                          إذا حاولت أي قوة معادية التعرض إلحدى األطراف املوالية فالبد أن يعمل على منعها  
    وجيب     ،                                                                         يف دعم االستقرار ومنع التمرد داخل الدولة فيجب شن هجوم ضد هذه القوة املعادية               احملاوالت السلمية 

                                          وإذا فشلت إحدى القوتني يف تقدمي املساعدة بسبب     ،                                                    على القوة احملالفة تقدمي املساعدة لقوات الرب وقوات البحر
                                       املساعدة املالية اليت يتم إرساهلا لتجهيـز                                                                 موقعها اجلغرايف أو البعد املكاين فيجب يف هذه احلالة أن تقدم حلليفتها

    ،                                                                                               اجليش وجيب األخذ يف االعتبار تعداد القوات البحرية وعدد السفن احلربية اليت توضع يف خدمة القوات املتحالفة
                         جيب أن تتكون من عدد ال يقل     اليت                                 مع األخذ يف االعتبار القوات الربية ،                          جيب أال تقل عن ستة سفن جمهزة     اليت 

       ً                                       ولكن كالً من القوات الربية والبحرية جيب أن ال تزيد     ،                         وعن ألفى من جنود املدفعية    ،           ة آالف جندي      عن عشر
   .                                إال بعد املعرفة املسبقة لسبب زيادا

  - :            البند الثالث
                                                                                             إن االختيار بني املساعدة العسكرية أو املالية خيضع للقوة املهامجة فإذا كانت القـوة املهامجـة تتطلـب      

                                                                                 قوات عسكرية أو سفن حربية جيب أن يتم تزويد القوة احملالفة بسرعة يف مدة ال تزيد عن ثالثة               مساعدة يف شكل
                                                           وإذا كانت املساعدة املالية هي املطلوبة فيجب اإلمداد هلا منذ وقت     ،                                   أشهر من تاريخ طلب املساعدة كحد أقصى

   .         إعالن احلرب
  - :            البند الرابع

    ً         فمثالً القمـح      ،                                      ملؤن جيب أن تكون على نفقة الدولة احملاربة                                    إن التجهيزات العسكرية ولوازم احلرب وا  
                          ً                                                            جيب أن يتم التزويد بأي نوعاً منها عند طلبها من القوة احملالفة بنفس النسبة واجلودة اليت قـد      ،             والشعري والتنب

   أي              ولكي نتجنـب      ،                                        وذلك من يوم أن تغادر القوات حدود دولتها    ،                                  قدمت إليها أو إىل جيشها يف وقت احلرب
    ،                                                                                                خطأ أو تأخري يف عملية االتصال فإن الطرق اليت تتبعها هذه القوات جيب أن يتقدمها طلب املسـاعدة املسـبقة  

                                                                                              ومن جانب الدولة اليت تطلب املساعدة عليها أن متد القوات اليت ختص حليفتها بنفس التسهيالت والتجهيـزات  
   .          هذه النقطة                                                 واملؤن اليت كانت تتمتع ا يف دولتها وجيب التأكيد على 
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  - :           البند اخلامس
                                                                                     إن الدولة اليت تطلب املساعدة من حليفتها يف شكل قوات حبرية جيب أن تكون مسئولة عن تزويد هذه   

                       وطول املدة اليت ختدم فيها    ،                                                                           القوات وتدعيمها باحلاجات األساسية من يوم وصوهلا إىل املياه اليت تقوم عليها املعركة
ـ    ،                                  اضعة للظروف اليت يتعرض هلا كال اجلانبني          وأن تكون خ  ،                ضد العدو املشترك            درا علـى  ـ                وىف حالة عدم ق

                                                                                                       إمدادها مبا حتتاج إليه من أي نوع جيب دفع مبالغ مالية يتم املوافقة عليها لصاحل القطع البحرية وعنـدما حتتـاج   
               حمل كافة هـذه                                                                                القطع البحرية املكون منها األسطول إىل إصالحات فإن الدولة اليت تطلب املساعدة جيب أن تت

ـ    ،                                                              اإلصالحات وتقدمي املبالغ املناسبة بدون أي تأخري وبدون تقدمي أي صعوبات            ذه القطـع  ـ                  باإلضافة إىل أن ه
                                                                                                    البحرية املكون منها األسطول جيب أن تتلقى نفس املعاملة عند الدولة احملالفة أثناء عملية النقل داخل احلرب وأن 

                                                                هلا احلق يف الدخول إىل املواين اخلاصة لكال اجلانبني أثناء الشتاء أو أثناء                                  تكون يف خدمة كال القوتني املتحالفتني و
   .           عملية اإلصالح

    - :            البند السادس
                                                                                           إذا كانت الدولة املهامجة غري مهامجة بقواا اخلاصة أو مع مساعدة القوات الربية والبحرية اليت تدعمها   

                                                     يتضمن على حليفتها إعالن احلرب املفتوحة واسـتخدام مجيـع                                                   ا القوة احملالفة فإن البند الثاين من هذه املعاهدة
       ولكـن     ،                                                               ً     ً                  القوى املتاحة حىت التوصل يف النهاية إىل السالم وتكون املشاركة هنا براً وحبراً حسب موقعها اجلغرايف

        ع قواته                                                                                       املسافة الكبرية اليت تفصل كال الدولتني جتعل من املستحيل ألحد احللفاء أن يشارك مباشرة يف احلرب جبمي
                                                 ً       ً                                           وإذا كانت الدولة املهامجة تبدى رغبتها يف املساعدة براً أو حبراً فإن كال الدولتني جيب أن يتوصال إىل اتفاق لتقدمي 

   .                                      املساعدة والدعم الالزم حسب الظروف املتاحة
    - :            البند السابع

                    ياسية أو العسكرية يف                                                                     إن كال من الطرفني املتحالفني جيب أن يقدما الوالء لبعضها سواء يف العالقات الس  
                                                                                                 مجيع الظروف اليت تتطلب الفعل السريع واستخدام مجيع القوات املتاحة أو التزويد واإلمداد للقوات وهذا ما مت 
                                  ً                                                         االتفاق عليه يف هذه املعاهدة وجيب أيضاً أن جيتمع الطرفني يف وقت السلم وجيب على كال الطرفني بأن ال يعقد 

   .                                                  خر إال بعد موافقة حليفه من أجل تدعيم أمن كال الدولتني                        ً  السالم أو احلرب مع أي طرفاً آ
  - :            البند الثامن

                                                                                             إن كال الدولتني املتحالفتني جيب أن يوافقا على الراية اليت ترفعها السفن احلربية أو ناقالت اجلنود أثناء   
                     يتبـادال التحيـة أو                                                      إذا كان القادة من كال الطرفني بنفس الرتبة فيجب أن ال   ،                           احلرب وعلى القيادة هلذه السفن

                      وعند اللقـاء جيـب أن      ،                                                                          إحدى الطرفني يستقبل التحية وسوف يرد عليها بإطالق النار من البنادق بنفس العدد
   .                                                             تعزف التحية املناسبة لكال الطرفني من أجل جتنب األخطاء أو سوء الفهم

  - :            البند التاسع
                                    العدو أثناء احلرب هي أحق ا وتكون من                                                     إن األسلحة واملؤن اليت تستويل عليها قوات أحد اجلانبني من

   .      نصيبها



 

٢٤١ 

 

  - :            البند العاشر
                                                                                        بينما لكال الطرفني املتعاقدين احلق يف التفاوض كما هو احلال يف املاضي فإن املعاهدات مـع القـوات     
               مع امتيازاـا                                        ً                                       هلا قيمة جيب أن ال يتم االتفاق عليها ائياً إال بعد قبول الدولة احملالفة مبا ال يتعارض     اليت        األخرى

                                                                                               التجارية أو يؤذى اهتمامات أو مصاحل شعبها أو رعاياها يف الدولة األخرى وعلى العكس فإن كـال الطـرفني   
   .                                                                                     املتعاقدين جيب أن يدافعا قدر اإلمكان عن مثل هذه االهتمامات لرفعة وأمان الطرف اآلخر املتحالف

  - :               البند احلادي عشر
                                                      رباطور الروسي قد توصال إىل هذه املعاهدة احلالية يف الـدفاع                                  حيث أن جناب السلطان العثماين واإلم

                                                                                               املشترك والوالء وعدم البحث عن توسيع مستعمراما ولكن عن التكامل بني دولتيهما فإن األمان لرعايا كـال  
  ن                                 وحيث أما يرغبان يف احلفاظ على األم   ،                                                         الدوليتني والتوازن يف احلاجات الضرورية لكل دولة جيب أن يتساوى

                                                                                              وإبعاد اخلطر عن دولتيهما فقد متت دعوة شريك ثالث هلذا التحالف وهو ملك اجنلترا وهو من القوى اليت سعت 
   .                 لدخول هذا التحالف
  - :                البند الثاني عشر

   ،                                                م ومت إضافة بنود هلذه املعاهدة فيما خيص اجلزر األيونية ٢   ١٧٩                                   لقد مت توقيع اتفاقية السالم يف جاسى يف   
     .                                                      م باستثناء العبارات اليت مت تعديلها ببنود املعاهدة احلالية    ١٨٠٠     مارس     ٢١                 ووقعت املعاهدة يف

  
    :                 البند الثالث عشر

    .                                                                                 من أجل تدعيم الوالء فإن الدولتني املتحالفتني يضمنان تعاون مجيع املقاطعات اليت حتت أيديهم  
    :                 البند الرابع عشر

        وحيث أن    ،                                اهدة من حيث الوالء والدفاع املشترك                                            على كال الطرفني املتحالفني أن حيترما بنود هذه املع  
                                               فتم إقرار هذه املعاهدة ملدة تسعة أعوام على تاريخ    ،                                                التغريات يف الزمن والظروف تتطلب تعديل بعض العبارات

     .                                    ً                            وعند انتهاء هذه املدة يتم جتديدها تبعاً للمفاوضات الودية بني الدولتني   ،            هذه التعديالت
ً ثانيا     معاهدةالبنود السرية لل:      

    :           البند األول
                                                                                     جيب األخذ يف االعتبار شئون الدول يف أوروبا وسياسة فرنسا وحتركاا العسكرية من أجـل توسـيع     

                                وصد هجماا األخرية على اإلمرباطورية    ،                                                 فيجب العمل على إبعادها عن املقاطعات اليت ختص الدولتني   ،       ممتلكاا
                                                       وعظمة إمرباطور الروس الذين جتمعهما عالقات املودة املخلصـة                               فيجب على جاللة السلطان العثماين    ،         العثمانية

                                                             ً                                 قادا إىل توقيع معاهدة الوالء والدفاع املشترك اليت مت جتديدها مؤخراً أن يقيما مفاوضات حرة ختص القضايا     اليت 
     .                    اهلامة اليت ذكرت عاليه

                             أوروبـا تنـوى أن تقـاوم                                                                 وخالصة معاهدة الوالء والدفاع املشترك بني العديد من القوى العظمى يف  
                                                                                  واملعاهدة اليت تدخل فيها اإلمرباطورية الروسية توجب على جاللة السلطان العثماين أن يتعاون    ،             املخطط الفرنسي
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                                                على األقل جيب على احلكومة العثمانية أن تقدم القوات    ،                                             فيما خيص هذه البنود كما هو احلال يف معاهدة أغسطس
            وتسهيل حركة    ،                                                         لثاين من معاهدة الدفاع املشترك مما جيعل من املمكن استمرار احلرب                         املساعدة املذكورة يف البند ا

     .                                       فمن املمكن أن تضطر روسيا إىل حرب حبرية فقط   ،                                             السفن احلربية وناقالت اجلنود عرب مياه القسطنطينية
    :             البند الثاني

               ً        د والدمنرك وأيضاً بـاقي                                        ً                         جاللة إمرباطور روسيا ينوى دعوة حكومات كالً من النمسا وبروسيا والسوي  
                            ً    وتوحيد القوات اليت ذكرت سالفاً من    ،                         دخلت فيها دولته مع اجنلترا   ،                                الدول األخرى للدخول يف معاهدة حتالف

                                                                                           أجل زيادة الضغوط على فرنسا للحصول على موافقتها يف تأسيس نظام أورويب مناسب يضمن األمـن داخـل   
                                                      ويل وجاللة السلطان العثماين من جانبه سوف يتعاون من أجـل                                           أوروبا وحيفظ السالم وحيترم مبادئ القانون الد

    .              حتقيق هذا اهلدف
              وحكومة عظمـة     ،                                                                   وعظمة اإلمرباطور الروسي سوف يفتتح املفاوضات ذا الشأن مع القوى املذكورة  

    .                                                            السلطان العثماين سوف توليه كامل الثقة خبصوص ترتيبات هذا الغرض
    :             البند الثالث

        الـذين     ،                                                                السلطان العثماين عن نيته املؤكدة يف نشر السالم والرخاء لسكان ألبانيا                 تعلن حكومة جاللة  
                    ويتم تنفيـذ بنـود      ،     ً                    وأيضاً املؤن اليت مت ضماا هلم   ،               واحتدوا مع تركيا   ،             ً                     انفصلوا سابقاً عن حكومة مجهورية فينا

            وال فـرض أي     ،               نـود السـابقة                                           وال جيوز ألي قائد أو حاكم والية اخلروج على الب   ،                       املعاهدة اخلاصة ذا الشأن
    ٢١                       لذلك فإن بنود معاهـدة     ،                                                                 ضرائب على الشعب الذي ما زال يتمتع بنفس املؤن السابقة حتت احلكم الفيين

                         ولقد أحتفظ الوزير الروسي   .                                                              م على اجلزر األيونية قد مت نقلها كلمة بكلمة يف هذه املعاهدة احلالية    ١٨٠٠     مارس 
                                                 وىف هذه احلالة فإن احلكومة اإلمرباطورية العثمانية سوف    ،              ود إذا مت نقضها                                يف القسطنطينية حبق مراجعة هذه البن

     .                           جتتمع لتتخذ اإلجراءات املناسبة
    :             البند الرابع

            العثمانيـة                   م بني اإلمرباطورية    ١٨٠٠         مارس سنة     ٢١    ً                                        طبقاً للبند األول فإن املعاهدة اليت مت توقيعها يف   
                                                          لفاءه من بعده سالمة اجلزر األيونية والدفاع عنها من كل اعتداء                                 ولقد تعهد قيصر روسيا بامسه واسم خ   ،      وروسيا

     ً                                  ووفقاً لعالقات الصـداقة املتبادلـة بـني       ،                                                      خارجي وأن يستمر االحتالل الروسي هلا طاملا دعت احلاجة إىل ذلك
    ويل                                                                                           الدولتني فيجب على احلكومة العثمانية تسهيل مرور القوات والسفن احلربية عرب املضايق من أجل خدمة ومت

     .                               القوات الروسية اليت تقوم باالحتالل
    :            البند اخلامس

                                                                                         جيب على سكان اجلزر األيونية والرعايا العثمانيني أن خيدموا يف مقاومـة اهلجمـات االيطاليـة ضـد       
                                                                           فيجب أن تكون احلكومة يف هذه اجلزر قوية وتضمن الدفاع املناسب عنها كما مت تنظـيم     ،                    اإلمرباطورية العثمانية

                                                          ة العثمانية تقوية حدود الدولة وإعادة التنميـة الضـرورية   ـ              وجيب على احلكوم   ، م    ١٨٠٠          عاهدة عام        ذلك يف م
    .          الالزمة هلا
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    :             البند السادس
                               ً                                                      يوجد ضعف يف القوات البحرية وأيضاً يف إمدادات القوات الربية فيجب تعزيز مـن كـال الطـرفني      
                                           وجد هناك أي من الروس دخلوا يف اإلسالم فيجب أن       وإذا   ،                                وجيب محاية الرعايا الروس من املسلمني   ،        املتحالفني

                                                                ً                يف اجليش أو البحرية حىت العودة بالقوات إىل روسيا وجيب أن يعاملوا وفقاً للمادة الثامنة                      يظلوا يف موقعهم سواء
     .               من اتفاقية جاسى
    :             البند السابع

  اتفقت الدولتني املتحالفتني على اعتبار البحر األسود حبراً مغلقاً ال ي     ً      ً                                                   سمح بأن متر السفن احلربية للدول                              
                                                                         ً       ً      ً         األخرى عرب املضايق وتعترب كل حماولة من جانب أي دولة أخرى النتهاك هذا القرار عمالً عدائياً موجهاً للدولتني 

                                                                              وعلى ذلك فهما يتعهدان باستخدام كل قواما البحرية يف وجه كل سفينة حربية أو كـل     ،                  العثمانية والروسية
     .                        ية حتاول دخول البحر األسود                  سفينة حتمل مواد حرب

    :             البند الثامن
                                                                                          يف حالة أن فرنسا تقدمت بقواا قرب الدمنرك عرب مياه السند فإن املخرج الوحيد للتجارة الروسية من   

                                                  أو يف حالة وجود حرب بينها وبني روسيا فـإن احلكومـة      ،                                               حبر البلطيق واملمر الوحيد لقواا البحرية يف الشمال
                                                                                         د بأن تنفذ اتفاقية الدفاع املشترك إما بأن تشارك معها يف احلرب أو أن تعزز القوات كما جـاء يف                العثمانية تتعه

    .         املعاهدات
    :             البند التاسع

    :                                                   ً                           إن تفاصيل املساعدة املالية اليت متت املوافقة عليها وفقاً للبند الثالث مت حتديدها كاأليت  
        وإمجـايل     ، )               ً مائة ومخسون قرشاً (                   ويدفع لرجل البحرية    ، )        مائة قرش (                                إمجايل املبالغ اليت تدفع جلندي املشاة 

                      ً                                                                   املبلغ جيب أن يدفع مقدماً عن طريق الدولة يف حني طلب املساعدة من الشهر األول إلعالن احلرب حىت الوصول 
                                                                                  وإذا دعت احلاجة إىل تطبيق البند األول والبند الثامن من هذه املعاهدة السـرية الـيت مت     ،                  يف النهاية إىل السالم

    .                                                                   ذكرها سوف يتم دفع نفس املبلغ يف الظروف املشاة حىت يعود النظام كما كان
    :             البند العاشر

                             ولكن بعد اتفاق بـني الطـرفني      ،                                                           البنود السرية السابقة جيب أن يتم إبعادها كلية عن القوى األخرى  
   .                                                   املتحالفتني جيب أن يعلموا ا كل من يشترك يف هذا التحالف

   :                                                            مله بنود هذه املعاهدة فسوف يكون احلديث على شقني على النحو التايل               وبالنظر إىل ما حت
     منها             البند األول     ويشري  ،              من هذه املعاهدة "      املعلنة "                           وهو ما يتعلق بالبنود العامة           الشق األول

                ولينتقل بعد ذلك  ،                                                                  إىل السالم والود القائم بني الدولتني والذي كان احد الركائز هلذه املعاهدة
                 وهذه الصيغة تعطي  .                                            اشر عن حق الدفاع املشترك بني الدولتني عن املضايق               للحديث وبشكل مب

                                    فهي أول أمر يتم احلديث عنه وإذا متـت   ،     ً      ً                               مدلوالً واضحاً ألمهية تلك املضايق بالنسبة لروسيا
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                                                                                 املوافقة على حق الدفاع املشترك عن املضايق بالنسبة للدولتني فما بعدها من وجهـة نظـر   
                    فإن إيراد مثل هـذه     ى             ومن ناحية أخر .                   استكمال هذه املعاهدة                        الروس يسري وميكن بعد ذلك

       ووضـع     ،                                                                             الصيغة هو إشراك من الدولة العثمانية وتنازل منها عن محاية تلك املضايق التابعة هلا
                                                                                 روسيا موضع املؤمتن على مصاحل الدولة العثمانية وهذا اإلشراك من قبل العثمانيني للروس هو 

       دائـم     ً اً                                         إىل أن حق الدفاع املشترك يضمن للروس تواجـد          باإلضافة ،                  إثبات شيء من ال شيء
                              العثمانية واختراق صريح خلطوطها                           ذا ديد مباشر ألمن الدولة  وه   ،            يف تلك املضايق   ً اً      ومستمر
                                                                       وهذه الصيغة تدل على ما وصلت إليه الدولة العثمانية من ضعف حىت تضع أمالكها  .      احلمراء

                الـدولتني عـدو      ى  حد إ                  ديثه ليقرر أن عدو                 وليستكمل البند ح .                      موضع محاية من قبل الروس
                            كما يوجب هذا البند على جاللة    ،           لدولة األخرى ل             الدولتني صديق    ى  حد إ        ن صديق أ      لآلخر و

                وتدعيم جهودمهـا     ،                                           ً                   السلطان العثماين واإلمرباطور الروسي العمل سوياً إلقرار السالم بينهما
                           ء على أي عدوان قد يتعرض له      للقضا                        وكذلك التعاون بني الطرفني    ،                       لتنفيذ بنود هذه املعاهدة

    .          حد اجلانبني أ
     حدمها                   لبعض يف حالة تعرض أ               الدولتني بعضهما                  للحديث عن مساعدة              البند الثاين       وينتقل 

                                    وإعمال الدبلوماسية لفض الـرتاع مـع      ،                                 وتكون تلك املساعدة باحملاوالت السلمية ،       لالعتداء
   ىل إ                      الـدولتني املتحـالفتني      ى  حد إ                           تنجح احملاوالت السلمية واضطرت         وإذا مل   ،              الدولة املعتدية

                         إما عن طريـق املسـاعدات      ،                                               حلرب فيجب على الدولة احللف األخرى الوقوف إىل جانبها ا
                                 أما ما يتعلق بالقوات احلربية فيجب  ،   سفن                                 اندة البحرية، بواقع ال يقع عن ست      أو املس   ،      املالية

                  على أال يزيد عـدد     ،                     وألفني من جنود املدفعية   ،       الف جندي آ                          أال تقل تلك القوات عن عشرة 
                                  ومن خالل هذا البند فإن روسيا كـان   .                                           تلك القوات عن ذلك إال بسبب واضح لتلك الزيادة

                وبالتايل فإن مثل                         هلا ذلك إال من خالل احلروب       ال يتسىن     اليت                              هلا الكثري من األطماع التوسعية
   ،           جوم عليهـا                                     وبالتايل فإن روسيا ال تأمن على جانب اهل ،                              هذا الوضع يوجب هلا األعداء الكثر

               ن روسيا ال حتتاج    ؛ أل                                                               ً وعلى هذا النحو فسوف تضطر الدولة العثمانية إىل مساعدة روسيا مالياً
                        وهذه املساعدات املالية قد  ،                         عما هي عليه اجليوش الروسية                                  ً إىل اجلنود العثمانية املتخلفة علمياً
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       وهـذا     ،      حمددة               اعدات املالية غريـ          ن هذه املس     حيث إ ،                          هاق خزانة الدولة العثمانية          تزيد من إر
      أمـا   .                                                                            قمة اخلبث السياسي الروسي وإدراك من الروس ملا حيتاجون إليه من الدولة العثمانيـة 

  ة         ً                  هذا أيضاً سوف يكلـف األخـري     ،                               مساعدة القوات فهو اجلانب العثماين   إىل             اجلانب املضطر 
ـ                               الكثري من النفقات لصاحل روسيا،                  ع مـن البنـود   ـ                                   كما هو مقرر من خالل البنـد التاس

             بـل يصـب يف      ،                      يف غري صاحل اجلانب العثماين   ،          مجلة وتفصيال   ،                     وبالتايل فإن هذا البند . ة     السري
    .                   مصلحة اجلانب الروسي

                                                             الباب أمام املساعدات املقدمة إىل الدولة املعتدى عليها من حليفتها               البند الثالث      ويترك 
               وىل منها فإـا    األ           فإذا كانت ،                                                       على مصراعيه يف االختيار بني املساعدات املالية أو احلربية منها

                                   أما إذا كانت الثانية فسوف تكـون يف   ،                       ودون تأخري فور إعالن احلرب                 ً سوف تكون مباشرةً
                                           نصوص هذا البند لعلمنا أن روسيا كانت تعلـم                     وإذا أمعنا النظر يف  .            ها ثالثة أشهر        مدة أقصا
            رعة إرسـال                                                              ملال أكثر من اجلنود العثمانية وبالتايل فقد اشترطت يف هذا البند س   ا ىل إ       حاجتها 
   ،                                  جلنود الروسية املعلمة أكثر من األموال   ا ىل إ                                       بينما تعلم روسيا حاجة الدولة العثمانية  ،      األموال

              لتـدرك فيـه                                    لتجهيز تلك املساعدة وهو وقت كاف                                     وبالتايل فقد أتاح هذا البند ثالثة أشهر 
ـ                          صمود يف وجه القوات األوروبي                                            روسيا عدم متكن القوات العثمانية املتخلفة من ال    ،   ذاك      ة آن

                         بينما ميكن للدبلوماسية أن  ،                                                        وعلى هذا األساس فتحرك القوات الروسية مل يعد منه فائدة تذكر
ً                                            وبناًء على ما سبق فإن هذا البند يصب يف مصلحة روسيا .          تلعب دورها                  ويدل من جهة أخرى  ،    

     .                                         على عبقرية الدبلوماسية السياسية الروسية
                               للمساعدة مجيع النفقـات واملـؤن            الطالبة                    يتضح مدى حتمل الدولة               البند الرابع      ويورد 

                          كما جيب على الدولة الطالبة  ،                         مع احلرص على جودة تلك املؤن   ،                       املقدمة للحليف املساعد هلا
                                                                           للمساعدة توضيح الطرق واملسالك اليت سوف تعرب منها قوات النجدة لسـرعة الوصـول   

   .                  ولسالمتها من األخطار
                                     بة للقـوات البحريـة يف حالـة طلـب                           بعض ما جيب توافره بالنس             البند اخلامس   ويف 

                                                                            فينص هذا البند على أن الدولة الطالبة للمساعدة يقع على عاتقها تزويـد قـوات    ،       مساعدا



 

٢٤٦ 

 

             وحىت انتـهاء     ،                                                                     النجدة البحرية مبا حتتاج إليه من يوم وصوهلا إىل املياه اليت تقوم عليها احلرب
                            ولة الطالبة للمسـاعدة مـن                                وإذا مل يكن ذلك من استطاعة الد ،                       مهمتها احلربية بشكل كامل

                  كما يشري هذا البند  .          ً                       فعليها بدالً من ذلك دفع مبالغ مالية           حيتاج إليه                      إمداد أسطول النجدة مبا 
                                                                              إىل ضرورة تقدمي الدولة الطالبة للمساعدة يد املساعدة ألسطول النجدة مـن املسـامهة يف   

   .              ه أسطول النجدة       ها يف وج ئ                                        وكذا حتمل لكافة النفقات باإلضافة لفتح موان   ،       اإلصالحات
           جيـب علـى       اليت                          إىل بعض التنظيمات احلربية                              البند السادس والثامن والتاسع      ويذهب 

ـ                       البند السابع والعشر           بينما يركز  .       تباعهما         الدولتني ا      مـن                 دم إقـدام أي ـ                على ضـرورة ع
ـ  .                                                                 دولتني املتحالفتني على إبرام سالم أو إعالن حرب دون موافقة احلليف اآلخـر ـ   ال   د ـ     وق

              و إلائها مبـا                                تغل روسيا ذلك إلطالة عمر احلرب أ      فقد تس   ؛             ن اخلطورة مبكان        ون هذا مـ   يك
   .                يتوافق مع مصاحلها

        بينمـا   .                             ف ثالث يف هذا احللف وهو انكلترا ي            على إشراك حل                 البند احلادي عشر      ويعرج 
                                                             على التأكيد على ما مت االتفاق عليـه بـني الـدولتني يف معاهـدة                      البند الثاين عشر     يؤكد 
   .                   اخلاصة باجلزر األيونية                      لك التأكيد على البنود    وكذ ، "   ياش "    جاسي

    اليت                                                   تأكيد من قبل الدولتني على وجوب تعاون مجيع املقاطعات                  البند الثالث عشر   ويف 
    كما –                                        ومعىن ذلك أن االحتالل الروسي للجزر األيونية  .                                حتت أيديهما فيما يدعم هذا التحالف

                                   تعاون بني روسيا وسكان تلك اجلزر ممـا                سوف يتعداه إىل   -                               يف البند الرابع من البنود السرية
                                                                              قد يؤدي إىل تقوية أواصل الترابط الروحي والديين لسكان تلك اجلزر بروسـيا ووالئهـم   

          ومن جهـة   .                            مجة للدولة العثمانية فيما بعد   ت  كال                             والذي قد يؤدي بدوره إىل خلق مش        لروسيا
                  ليـل علـى عمـق             هلو خـري د    ،                   ومن بعده الثالث عشر   ،                             أخرى فإن تدرج البند الثاين عشر

   .                              الدبلوماسية الروسية وبعد نظرها
                              بتأكيد كال املتحالفني على احترام  "      املعلنة "                   سلسلة البنود العامة                  البند الرابع عشر       ولينهي 

ً                        البنود املقررة يف هذه املعاهدة وإمكانية تعـديل بعـض الفقـرات بنـاًء علـى جمريـات                                                                  
   . ن                    جديد مبا تراه الدولتا           ت قابلة للت                                وإقرار مدة هذه املعاهدة بتسع سنوا ،      األحداث



 

٢٤٧ 

 

               فالبنـد األول   "          غري املعلنة "                                                    وباالنتقال إىل الشق اآلخر من املعاهدة وهي البنود السرية 
                                                                                منها يشري إىل ضرورة التحرك من قبل احلليفني وفق ما تقتضيه السياسة الدولية مبـا خيـدم   

               جيب على البلدين      اليت                                            خيص هذا البند بالذكر فرنسا وحتركاا العسكرية   ا  كم .            مصاحل البلدين
                            وبالذات حماوالت فرنسا ملهامجـة     ،            ً                            ني الوقوف صفاً يف وجه تلك التحركات الفرنسية ت     احلليف

                                                              وهنا إظهار للجانب األضعف واملعرض للهجوم من قبل فرنسـا أال وهـي      .                الدولة العثمانية
   .                الدولة العثمانية

                ماين واإلمرباطـور                                                         ويواصل البند األول يف تأكيده على صالت الود بني السلطان العث
                     ً                       وأن عليهما العمل سـوياً ملواصـلة املباحثـات     ،                            قادتامها إىل توقيع هذه املعاهدة    اليت         الروسي

                               باإلضافة إىل إشارة هـذا البنـد    .                                 ىل ما يعود على بلديهما باخلري والنفع  وإ   ،               املفضية إىل السالم
                   الـدول األوروبيـة                                                                   بتبعية الدولة العثمانية لروسيا يف حالة دخول األخرية يف معاهدات مـع  

                                وأن هذه التبعية تستوجب على جاللة  ،                     وهي تبعية األضعف لألقوى ،                    لتحالف معها ضد فرنسا
                                           كما أقـرت يف البنـد الثـاين مـن البنـود         ،                                      السلطان العثماين تقدمي املساعدات العسكرية

                                                               وكذلك تسهيل حركة السفن احلربية من قبل اجلانب العثماين وكل ما خيـص   ، "      املعلنة "      العامة
                                                              وهذا استسالم واضح للعثمانيني لدخول يف فلك السياسة الروسية وتوجيه  .           مرارية احلرب   است

   .                                              ً      ً الروس لدفة السياسة العثمانية مبا خيدم مصاحلهم أوالً وأخرياً
              مـن النمسـا                                      وسيا على القيام بدعوة حكومات كـل      عزم ر             البند الثاين           ومن املالحظ

                  جنلترا للوقوف ضـد                 ، كما فعلت مع إ  ات                                          وبروسيا والسويد والدمنرك للدخول معها يف حتالف
                                                    والضغط على فرنسـا الحتـرام حقـوق اجلـوار وإقـرار         ،                        التمدد االستعماري الفرنسي

                                                                               وتظهر قمة التبعية العثمانية واالزامية السلطانية يف تفويض روسيا الختاذ مـا تـراه    .     السالم
   .      أو شرط                                                        مع تلك الدول واملوافقة على ذلك من قبل العثمانيني دون قيد        ً مناسباً

   ،                                                          إىل التدخل الروسي البني يف الشؤون الداخلية للدولة العثمانيـة               البند الثالث      ويذهب 
              مـن احلكومـة      ً اً                           ومن ذلك انتزاع روسيا اعتراف ،                                  وعدم قدرة األخرية على دفع ذلك التدخل

ـ  ،                                                       العثمانية باحملافظة على نشر األمن واالستقرار يف ربوع ألبانيا   ل                              مبا يفيد أن ألبانيا جزء منفص
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                                                      يلة قدمية نفذا روسيا من قبل على الدولة العثمانية فيما   احل     وهذه    .                        عن كيان الدولة العثمانية
            ومن ناحيـة   .                                              روسيا من ذلك تقطيع ممتلكات اإلمرباطورية العثمانية   ت         وإمنا أراد   ،        خيص القرم

                                                                                 أخرى فقد جاء هذا البند على ذكر ما للجزر األيونية من حقـوق ضـمنتها لـه معاهـدة     
                                                                      مع احتفاظ الوزير الروسي يف القسطنطينية يف حق بالده يف الضغط على العثمانيني    ، م    ١٨٠٠

                                                 وهذا دليل واضح على ما وصلت إليه الدولة العثمانية  .                                  ومتابعتهم يف تنفيذ بنود تلك املعاهدة
   .         من الضعف 
   وال  ،                                                          إظهار للقوة الروسية يف تعهد قيصرها يف الدفاع عن اجلزر األيونية              البند الرابع   ويف 

                                                                           يتسىن ذلك إىل من خالل االحتالل الروسي لتلك اجلزر وتواجد القوات الروسية فيها بشكل 
                                                                               ويف املقابل فإن على الدولة العثمانية تسهيل مهمة اجلنود الروس هناك باملساعدة يف عبور  ،    دائم

      ويظهر  .                                بل ومتويل تلك القوات مبا حتتاج إليه   ،                                      القوات الروسية يف يسر وسهولة عرب مضايقها
       هذا من       ويتبني                                 م وضع فترة لذلك االحتالل الروسي،                               ث الدبلوماسية الروسية من خالل عد  خب

ـ     أنه                                            ه من بعده حبماية اجلزر األيونية ويبدو من ذلك                         تعهد القيصر الروسي وخلفائ     تالل ـ     اح
   .         طويل األجل

                   ايا العثمانيني يف صد                                            فإنه يؤكد على تعاون سكان اجلزر األيونية والرع             البند اخلامس    أما 
                                        وهنا تستوقفنا عدة حملات خلبث الدبلوماسـية   .                                يطالية على ممالك الدولة العثمانية         اهلجمات اإل

ـ   "                   الرعايا العثمـانيني  "     مث ذكر "                 سكان اجلزر األيونية "                 فقد ذكر هذا البند ،       الروسية    ة             وهنـا تفرق
                                                                           واضحة تديل بداللة واضحة على أن سكان اجلزر األيونية جزء خارج عـن نطـاق احلكـم    

             وهذه عبارة مت  ،                                                        بع البند تأكيده على أن تكون هناك حكومة قوية حتكم هذه اجلزر    ويتا .       العثماين
                                تايل يكون لروسيا حق تعيني من تشاء   ال  وب                                     فبأي معيار سوف تقاس قوة تلك احلكومة؟ ،      متييعها

   .                                                     وعزل من تشاء مبا يوافق سياستها على ضوء ضعف تلك احلكومات
                               قبل املتحالفني لتـدعيم القـوات                            على ضرورة زيادة اجلهد من              البند السادس      ويؤكد 

             أما من دخـل     ،                  سلم من رعايا روسيا                      ، باإلضافة إىل محاية من أ                          البحرية والربية على حد سواء
                               فيظل يف موقعة حىت انتهاء مهمتـه     ،                            وهم من عناصر اجليش أو البحرية   ،              اإلسالم من الروس
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                 اها وأصـبح مـن                                   اية روسيا حىت على من أسلم من رعايـ                    وإمنا يدل ذلك على وص   ، ة     احلربي
                             داخلية للدولـة العثمانيـة،   ـ                                                دولة العثمانية بشأن التدخل من روسيا يف الشؤون الـ         رعايا ال

                                      وقد تستخدم روسيا هذه العبارة لصـاحلها    ،                      رض اجلانب القوى لشروطهـ                وهذا دليل على ف
      وقـد    ،                             خدمة ملصاهلا حتت مظلـة اإلسـالم                                     ال عناصر روسية إىل الدولة العثمانية ـ      يف إدخ
                                                              عاف املسلمني يف الدولة العثمانية خلدمة مصاحلها مع توفري احلماية هلـم  ـ        م بعض ض     تستخد

   .                مبوجب هذه العبارة
           دفاع عنـه  ـ                       ق البحر األسود ووجوب ال  غال إ                    تعهد من قبل احلليفني ب              البند السابع   ويف 

               على حق روسـيا             وهذا يؤكد .                                     ً        ً         ضد أي دولة تريد دخوله واعتبار ذلك عمالً عدوانياً من قبلها
      فقـد     ،                       ً                               ولتوجس روسيا من أن حرباً وشيكة الوقوع بينها وبني فرنسـا               البحث األسود،   يف  
ـ               البند الثامن          لت من خالل ـ   حص                       علـى الوقـوف معهـا       ة                              على تأكيد من الدولة العثماني

                          ً                    ، حيث يؤكد هذا البند وقوفاً من جانب واحد فقـط                                     ومساعدا مبا تقتضيه بنود هذه املعاهدة
   .               وهذا لصاحل روسيا

                                                  جيب على الدولة الطالبـة للمسـاعدة دفعهـا جلنـود         اليت         املبالغ            بند التاسع  ال      ويقرر 
        البنـد            وليختـتم   .            جلندي البحرية  )    قرش     ١٥٠ (             جلندي املشاة و   )    قرش     ١٠٠ (      فيقرر  ،      النجدة
              من املعاهدة طي                                                            هذه املعاهدة يف التأكيد على الدولتني بوجوب بقاء النصوص األخرية        العاشر

                    تلك الـدول يف هـذا      ى  حد                          دول الكربى إال يف حالة دخول إ  ال                 وإبعادها عن علم         الكتمان، 
   .    احللف
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 اخلــــــامتــــــة
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  :اخلامتــة
      ً                                                                       وختاماً هلذه الدراسة اليت أبرزت مسار احلـروب واملعاهـدات العثمانيـة والروسـية     

ـ     ١٢٢٠-    ١١٢١ (                    خالل هذه الفترة مـن                       فإنـه حـىت القـرن      )  م    ١٨٠٥-    ١٧٠٩ /    هـ
                                            ي مل تكن روسيا جتـرؤ علـى مواجهـة الدولـة                                     احلادي عشر اهلجري السابع عشر امليالد

                                     وقـد يكـون مـرد ذلـك إىل التخلـف        .                                          العثمانية أو التعدي على حدودها وممتلكاـا 
                                                                                وكثرة االنقسامات والثورات الداخلية الروئية من جهـة، ومـن جهـة أخـرى إىل قـوة      
                                                                                 الدولة العثمانية، بل إن روسيا درجت على مالطفة السـلطنة العثمانيـة وكسـب ودهـا     

                                                         مث حدث أن تغريت األوضـاع وأصـبحت روسـيا يف موقـف اهلجـوم        .     ً       اشياً لغضبها حت
                                         كـون نقطـة التحـول الروسـي يف نقطـتني               ، وقـد ت                                والدولة العثمانية يف موقع الدفاع

    .       هامتني 
                                       م علـى يـد قيصـرها إيفـان الثالـث          ١٤٨٠                              ختلص روسيا من احلكم املغويل عـام   - 

   .                   واستقالهلا حبكم نفسها  )  م    ١٥٠٥-    ١٤٦٢ (
                                                                       تاح على أوروبا وما مشله من إصالحات روسية داخلية وحركة تطويرية تقدمية مشلت     االنف - 

    .                                           ومنها اال العسكري على يد القيصر بطرس األكرب   ،          كافة ااالت
                                                                          وقد صاحب ذلك تراجع للقوة العثمانية على الصعيد الدويل خالل القرن الثاين عشـر  

                                      ا تسعى منذ زمن إىل مـد حـدود بالدهـا                   بينما كانت روسي  ،                        اهلدري الثامن عشر امليالدي
         الروسـي                              زاد من توتر املوقف العثمـاين    ،                                        لإلشراف على حبر البلطيق وكذلك البحر األسود

ـ    ٨٥٧ (                للقسـطنطينية                                 لبابوية لألرثوذكس بفتح العثمانيني           سقوط كرسي ا   )  م    ١٤٥٣  /     هـ
            ةـ، وبالتايل                                     مما جعل روسيا حامية الطائفة األرثوذكسي  ،                              واعتالء مطران روسيا لذلك املنصب

                                        ً                                      فقد أصبحت املواجهة الروسية العثمانية أمراً ال مفر منه، حيث متخض عن ذلك عـدد مـن   
    اليت   )  م    ١٨٠٥-    ١٧٠٩  /   هـ    ١٢٢٠-    ١١٢١ (                                     احلروب واملعاهدات خالل الفترة املمتدة من 

    :                                                              سبق وأن عاجلناها يف فصول الدراسة ووصلت فيها إىل النتائج التالية 
             تقد نارها بني                  ى تلك احلروب اليت ا  حد إ     ) : م    ١٧١١ /  هـ   ١١٢ ٣ (   ث       حرب برو     كانت 

ً                  الدولة العثمانية وروسيا، وكان بطرس قد اندفع إىل تلك احلروب إرضاًء لغروره يف التمكني                                                               
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    كما   ،                                   باإلضافة إىل البحث عن منفذ حبري لبالده  ،                                           لروسيا كدولة هلا مكانتها الدولية أمام العامل
                   زاد على ذلك ما كان   ،                      وس للحرب ضد العثمانيني                                       كان للعامل الديين أثره البالغ يف توجه الر

                                                                       َّ          من تأثري من استيالء الروس على آزوف وانتزاعها من يد العثمانيني األمر الذي حفَّز الـروس  
                                         ووضع خطة إستراتيجية روسية قبل خوض احلـرب    ،           ً                       للمضي قدماً يف ضرب الدولة العثمانية

    :               تلخصت يف التايل 
                          وعدم استيالء اليـأس علـى      ،                 العناء يف سبيل ذلك                              عزم بطرس على حتقيق النصر وحتمله  - 

   .      عزميته

                                       لتدريب اجليوش الروسية على نسق اجليـوش                               بطرس بالقادة األوروبيني املتمكنني        استعانة    - 
   .        احلديثة 

                  ً     ً                                                     يعد سقوط آزوف حمفزاً مهماً للروس ملواصلة حرم ضد الدولة العثمانية، بينما كانـت   - 
   .               ئيسة حلرب بروس                                من جهة العثمانيني أحد األسباب الر

              وهزميته إياه يف   ،           ملك السويد  "                تشارل الثاين عشر  "                              متكن بطرس من خصمه اللدود امللك  - 
   .  م    ١٧٠٩              معركة بولتافا 

  ،                                                                      جناح خمططات بطرس التوسعية زمية العثمانيني يف آزوف واإلشراف على البحر األسود - 
         وهذا يدل   .        لبلطيق                        والتمكن بعد ذلك من حبر ا  ،  م    ١٧٠٩                         وكذلك السويديني يف بولتافا 

          ومن جهـة    .       ً                 وخصوصاً يف القطاع العسكري   ،                                  على جناح مسرية بطرس التنموية احلضارية
   .                                                       أخرى يدل على ما أصبحت متثله روسيا من خطر واضح على جرياا

                                                                            مجود الدولة العثمانية على استرداد آزوف أو مساعدة السويديني يف حرم ضد روسـيا،   - 
        وغلبـت     ،                                       ه الدولة العثمانية من تفكك سياسي واضـح                          وهذه داللة على ما وصلت إلي

                                                                          اجلانب املصلحي الدنيوي على رجال الدولة أكثر من مصلحة الدولة نفسها، كما ساعد 
                                               السلطان برأيه وخضوعه ملن حوله، أضف إىل ذلك وضـع                          على هذا األمر عدم استقالل 

           تـه خلـوض                                                                اجليش العثماين الذي وصل إىل مرحلة من الضعف والتدهور وعـدم جاهزي 
   .     احلروب
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          باإلضـافة     ،                        الئقة مع الدولة الثعمانية  ال   غري           ولتصرفاته   ،                 طط بطرس التوسعية        ونتيجة خل
                  ً فقد أضحت احلرب أمراً    ،                                                        إلحساس الدولة العثمانية باخلطر الروسي وحماولة إيقاف ذلك املد

                 اليت انتصر فيهـا    )  م    ١٧١١  /   هـ    ١١٢٣ (                            نتج عن ذلك كله حرب بروس عام   .           ال مفر منه 
          عثمـانيني           إىل قوة ال   ً اً                                                مع مالحظة أن ذلك النصر العثماين مل يكن يف األساس راجع  .       انيون      العثم

                فإن عجلة بطـرس    .                                    اخلطط الروسية العسكرية يف تلك املواجهة                          بقدر ما هو راجع إىل إخفاق
             ً                        وابتعاده كثرياً عن خطط متويله والغلبـة    ،                                              بغرض القتناص فرصة عدم جاهزية الدولة العثمانية

   ،                                                                  للجيش العثماين فقد أحاطت كل تلك األسباب بفكر بطرس الذي توقع غري ذلـك         العددية 
                                  ومما يدل على عـدم تفـوق الدولـة      .                                              مما جعل احلسابات احلربية يف صاحل الدولة العثمانية 

             فـرض شـروط    و                                   امتناعها عن القضاء على اجليش الروسي    ،                 ذاك التفوق الواضح   ،         العثمانية
      ) .  م    ١٧١١  /   هـ    ١١٢٣ (                     بينهما يف معاهدة بروس                             قاسية على الروس من خالل ما مت 

                                بسبب احتاد روسيا والنماسـا ضـد        ) : م    ١٧٣٩  /   هـ    ١١٥٢ (               مث حدثت حرب عام 
    :                                           وقد أظهرت الدراسة هلذه احلرب النقاط التالية   .                  الدولة العثمانية 

                                                                            تفويت الدولة العثمانية لفرصة االنضمام إىل فرنسا عندما طلبت منها األخـرية ذلـك     :    ً أوالً 
    .           ا الدولتني  ت      ا لكل  حر

                    ً      ً                                                  وقوف العثمانيني موقفاً سلبياً من األحداث اجلارية على الصعيد الدويل، فيا السـتفادة    :      ً ثانياً 
    .                                                   أو إقامة التحالفات العسكرية ملواجهة األخطار املتعددة   ،         من الفرض

              ا واألخذ بزمام               إليهما من ضعفه                          ة الدولة العثمانية ملا منى                          جترؤ روسيا والنمسا على مهامج  :      ً ثالثاً 
    .                     املبادرة اهلجومية تلك 

                     ومن املؤكـد أن تلـك       أنه                                      ً              وعلى الرغم من انتصار العثمانيني نظراً لظروف احلرب إال
    .                                       احلرب قد أضعفت اجلانب العثماين وأثرت فيه 

                              اتضح أن روسيا خاضت تلك احلـرب       ) : م    ١٧٦٩  /   هـ    ١١٨٣ (                وبدراسة حرب عام 
                       الدول األوروبية ملساعدا    ى  حد                  دخول يف حتالفات مع إ        ، دون ال                         وحدها ضد الدولة العثمانية

                                                                           كما حدث من قبل، وهذا ما أدى إىل تغري واضح يف ميزان القوى لصاحل روسيا الـيت رأت  
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  "                   كـاترين الثانيـة   "                   كما أن حاكمة روسيا   .          ً                                    نفسها نداً للدولة العثمانية إن مل يكن أقوى منها
                       إذ كانت ذات خطط توسعية   ،      ألحداث                           كان هلا األثر الواضح على سري ا  )  م    ١٧٩٦-    ١٧٦٢ (

                                                                                 كبرية سعت من خالهلا إىل طرد الترك بالكلية من القارة األوروبية وإحياء القسطنطينية مـن  
                           وعلى اجلانب العثماين فلم تكن     ) .  م    ١٤٥٣  /   هـ   ٨٥٧ (                          كما كانت قبل الفتح العثماين   ،    جديد

                         قضتها من معاهدة بلغـراد                                                           الدولة العثمانية جاهزة لتلك احلرب، ففي خالل الثالثني سنة اليت 
  مل   )  م    ١٧٦٩  /   هـ    ١١٨٣ (                       احلرب العثمانية الروسية               حىت اشتعال نار   )  م    ١٧٣٩  /   هـ    ١١٥٢ (

              هدوء والسكينة          ً                                                         حترك ساكناً يف استغالل تلك املدة لتنظيم نفسها للجولة املقبلة، بل ركنت لل
              إقالة السالطني،         ً                                          ا داخلياً من الفوضى السياسية وتغيري الصدور العظام، و    نتا ا    ما        ً    خارجياً، مع

  .                                 من الترتيب والتنظـيم والتـدريب                                                أضف إىل ذلك أن اجليش العثماين كان يف حالة يرثى هلا 
                             خاصة من الناحية العسكرية، بل    ،                                                وعلى النقيض من ذلك فقد كانت روسيا يف عنفوان شباا

  ب                                    وبالتايل فقد كانت نتيجة تلـك احلـرو    ،                                       ن جيشها أصبح أحد اجليوش املعتربة يف أوروبا إ
                                                                                  لصاحل روسيا، وكان من أهم نتائجها ضياع القرم من يد الدولة العثمانية حيث استوىل الروس 

    ً                                                           عاماً يف حكم العثمانيني، وهذه بادرة خطرية يف تاريخ الدولة العثمانية    ٢٩٦               عليه بعد أن ظل 
                         نتاب الدولة العثمانية من  ا              احلادثة على ما                                          إذ أخذ الروس يف اقتصاص أمالكها كما تدل تلك 

                                                                                 ضعف واضح أبان عن وجهها احلقيقي أمام العامل وقلل من مكانتها الدولية، يف الوقت الـذي  
                                       وكنتيجة من نتائج هذه احلرب فقـد واصـل     .                                  أخذت روسيا تصبح ذات ثقل دويل واضح 

                                     لكن دون نتيجة تذكر للعثمانيني، بل على   )  م    ١٧٧٤  /   هـ    ١١٨٨ (                      اجلانبان حرما تلك عام 
      َّ                                            لما أملَّ بالدولة العثمانية من هزائم واضحة وخوفهم من    ،      وفرنسا                          العكس فإن بروسيا والنمسا
                                                       درجوا يف الضغط على روسيا إلبرام معاهـدة قينارجـة عـام       ،                      متدد روسيا الربي والبحري

                                                     وهذا يدل على ما حلق بالعثمانيني من ضعف واضح على الصعيد     ) .   م     ١٧٧٤  /   هـ    ١١٨٨ (
    .  ً      ً                   اً مؤقتاً حلفظ التوازن الدويل                                وأن بقاء العثمانيني إمنا أصبح أمر   ،     الدويل

ـ     ١٢٠٢ (            حـرب عـام              بعض حـدثت                                ويف سلسلة حروب اجلانبني بعضها مع    /     هـ
                                                                  ومن املالحظ يف تلك احلرب تدخل فرنسا ملنع الدولة العثمانية من خوض هـذه    ،  ) م    ١٧٨٧
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     ً                خصوصاً إذا كانت هـذه     ،                   وعدم متكنها من روسيا   ،                                  احلرب لعلمها بضعف  الدولة العثمانية
    .                     ً                     مع روسيا والنمسا معاً ضد الدولة العثمانية       احلرب جت

           دخوهلا احلرب      على                          ن إصرار الدولة العثمانية إ                                وبالفعل فقد صدق إحساس فرنسا حيث 
                         ً     لتدخل لوقف تلك احلـرب حفاظـاً    ل                         بربيطانيا وهولندا بوروسيا    ا                     قد جلب هلا اهلزمية مما حد

ً                                      ملصاحلهم وإبقاًء على التوازن الدويل والتوحد من أجل مقا               وبالتايل فـإن    .                    ومة الثورة الفرنسية            
         نتيجة ملا   .                                                حول أو قوة إال من تدخل الدول األجنبية للدفاع عنها   ت                         الدولة العثمانية مل تعد ذا

                                                                                سبق فقد جاءت املعاهدات املربمة بني الدولة العثمانية وروسيا يف صاحل األخرية نتيجة التفوق 
    .                          ر مبكان بالدولة العثمانية                              حيث كانت تلك املعاهدات من الضر  ،              الروسي الواضح

    :      منها                 ً             هذه الرسالة عدداً من املعاهدات         قد عاجلت  ل
 ا مل تكن بتلـك    )  م    ١٧١١  /   هـ    ١١٢٣ (             معاهدة بروثاليت ظهر من خالل دراستها بأ                                         

   .                                                                     املعاهدة املؤثرة يف اجلانب الروسي كما أا ليست بذلك املكسب للجانب العثماين
    فاملعاهـدتان     .                          اليت كانت متممة ملعاهدة بروث   )  هـ    ١٧١٣ /  هـ    ١١٢٥ (             معاهدة أدرنة             

                                                      مع مالحظة متاسك اجلانب العثماين يف هاتني املعاهدتني والظهـور    ،                  وجهان لعملة واحدة
   إذ    ) م    ١٧٢٤ /  هـ    ١١٣٦ (                                      وعن معاهدة الصلح بني اجلانبني اليت متت عام   ،             باملظهر الالئق

    .            ق مع مصاحلهما                                                    تعد مصلحة مشتركة مجعت أعداء األمس القتسام فارس مبا يتواف
  أبرمت الدولة العثمانية مع روسيا معاهدة بلغراد الـيت    )  م    ١٧٢٩  /   هـ    ١١٥٢ (       ويف عام                                                    

ـَا سـبق مـن      ،               إال أن لسان احلال  .                                          أوضحت الدراسة بأا كانت متوازية إىل حد ما     َ             لم
                                      تتخذ يف تلك املعاهدات جانـب الـدفاع يف                                 ليؤكد على أن الدولة العثمانية    ،        املعاهدات

                                                                 ا واسترجاع ما أخذ منها ورغبتها يف السالم دومنا إحلاق األذى أو الضـرر           حفظ حدوده
                                                               وهذا دليل على حتول الدولة العثمانية من وضعية اهلجـوم إىل وضـعية     .            باخلصم احملارب

              وبالتحديـد يف     ،                  إال أن األمور تغـريت   .                                     الدفاع، وال يكون ذلك إال يف اجلانب األضعف
                       ً          لصاحل اجلانب الروسي، نظراً لنتـائج     ،     بعدها     وما  )  م    ١٧٧٤  /   هـ   ١١٨ (               معاهدة قينارجة 

                                                                            املعارك بني اجلانبني فقد كانت تلك املعاهدات مما أضر بالدولة العثمانية وفرض شـروط  
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                                                                           األقوى، وهذا تغري واضح يف ميزان القوى لصاحل روسيا، بل إن الضعف العثمـاين بلـغ   
             ها من جتديـد         وما تبع  )  م    ١٧٩٨  /   هـ    ١٢١٣ (                                  حده من خالل معاهدة التحالف الدفاعي 

   إذ   ،                                             حيث متثل تلك املعاهدات قمـة الضـعف العثمـاين     ،  ) م    ١٨٠٥  /   هـ    ١٢٢٠ (    عام 
                                                                              صورت روسيا على أن عليها مهمة الدفاع عن الدولة العثمانية والزود عنها ضد األخطار 

                                  كما هو إشارة إىل التنبؤ بظهور دولة    ،                      بأفول الدولة العثمانية   ً اً                        احملدقة ا، وكان هذا إيذان
    .                                   انب أصبح هلا ثقلها الدويل وهي روسيا          مرهوبة اجل

                           ظلـت الدولـة العثمانيـة      )  م    ١٧٣٩  /   هـ    ١١٥٢ (                             وبناء على ما سبق فإنه حىت عام 
                     إذ سرعان ما تغري لصاحل    ؛                                                       متماسكة يف وجه املد الروسي إال أن ميزان القوى مل يستمر كذلك

     يتضح        ملا سبق         ونتيجة   ، ) م    ١٧٩٦  -    ١٧٦٢   " (              كاترين الثانية "    حكم    ء                     روسيا وبالتحديد مع بد
                                                           يف إضعاف الدولة العثمانية واملسامهة يف التسريع من عجلة ايتها،    ،                      الدور الذي لعبته روسيا

              بل كان مرده يف   ،    دود  احمل                                       بالدرجة األوىل إىل قوة الروس أو تفوقهم غري    ً اً               ومل يكن ذلك راجع
                العسكرية عند حد                                                       تراجع العثمانيني وتوقفهم عن االشتغال بالعلوم واإلمكانيات    إىل       األساس 

                               ً                                                   العصور الوسطى، مما جعل اجلو خالياً لروسيا يف التفوق على العثمانيني خالل القـرن الثـاين   
                                                                            عشر اهلجري الثامن عشر امليالد، ومن جهة أخرى فإن تلك االنتصـارات أدت إىل فقـدان   

            ً   الرابع دوليـاً          ىل املركز           وتراجعهم إ   ،                                                     العثمانيني مكانتهم الدولية اليت كانوا يتمتعون ا من قبل
    .                           من بريطانيا وفرنسا وروسيا         بعد كل

  متت حبمد اهللا ،،،،،
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(1)  Hurewitz, I Bid, P 39  
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  معاهــــــــدة أدرنــــــة
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  معاهدة بلغــــــــــــراد

 م١٧٣٩/هـ ١١٥٢لعام 
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  ) ٥( ملحق رقم 
  معاهدة بلغــــــــــــراد

 م١٧٣٩/هـ ١١٥٢لعام 
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(1)  HurWITZ, Ibid P4/-51.  
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  ) ٦( ملحق رقم 
  معاهدة قينارجــــــــــــة

 م١٧٧٤/هـ ١١٨٨لعام 
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TREATY OF KUCUK KAYNAARCA )1(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1)  Hurewitz, I Bid, P55-61.  
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  ) ٧(ملحق رقم 
  معاهدة التحالف الدفاعي

 م١٧٩٨/ هـ ١٢١٣لعام 
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  )١(معاهدة التحالف الدفاعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    A.DVNS. NMH.D.00009  :                            أرشيف رئاسة الوزراء بتصنيف    )١ (
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  ) ٨(ملحق رقم 
  معاهدة جتديد الدفـاع املشــرتك

  م١٨٠٥/ هـ ١٢٢٠لعام 
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RUSSO-OTTOMAN DEFENETVE ALLIANCE )1(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1)  Hurewitz, I Bid, P73-76. 
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  )٩(ملحق رقم 
  وصـــــية بطــــــرس األكرب

  قيصر روسيا



 

٢٩١ 

 

  )١(وصية بطرس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
                               تاريخ الدولة العلية العثمانية،   :             حممد فريد بك   .    ٤٩٩                            تاريخ جودت ، املصدر السابق، ص  :              أمحد جودت باشا   )١ (

    .  م   ٣٣٢                املرجع السابق ، ص
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 املصـادر واملراجــع
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  املصادر واملراجع
   :        الوثائق   :    ً أوالً 

   A . DVNS . NMH . D . 01   ،                            أرشيف رئاسة الوزراء العثماين   ،               األرشيف العثماين  . ١
 A.DVNS.NMH.D.00009   ،                            أرشيف رئاسة الوزراء العثماين   ،               األرشيف العثماين  . ٢
  HATHUMAYUN       ١٦٦            رقم الوثيقة   ،                    أرشيف رئاسة الوزراء  ،         خط مهايوين  . ٣
  HATHUMAYUN     ١٤٨ /      ٦٢٣١            رقم الوثيقة   ،                    أرشيف رئاسة الوزراء  ،         خط مهايوين  . ٤
  HATHUMAYUN       ١٤٨ /    ٦٢٣٠      وثيقة       رقم ال  ،                    أرشيف رئاسة الوزراء  ،         خط مهايوين  . ٥
  HATHUMAYUN     ١٧٦ /      ٧٨٩٩            رقم الوثيقة   ،                    أرشيف رئاسة الوزراء  ،         خط مهايوين  . ٦
  HATHUMAYUN     ١٤٨ /      ٦٦٢١            رقم الوثيقة   ،                    أرشيف رئاسة الوزراء  ،         خط مهايوين  . ٧
  A.DVNS.NMH.D.00010   ،                            أرشيف رئاسة الوزراء العثماين   ،               األرشيف العثماين  . ٨
   :         املخطوطات   :      ً ثانياً 

  ،    ٣ ط  ،              دار البصـائر  ،      دمشـق  ،           بسام اجلـايب  /    حتقيق ،                   تاريخ سالطني آل عثمان : ف        يوسف آصا  . ١
   . م    ١٩٨٥ /    ١٤٠٥

   :                       املصادر واملراجع التركية   :      ً ثالثاً
      ملـي   ،        استانبول ،                                          توركيه تارخيي استانبولك فتحندن زمامنزه قادار  :           مصطفى حمسن  ،        امحد حامد  . ١

  .  م     ١٩٢٦  ،      مطبعة

2. Bir Heyet Tarafindan Hazirlanmiştir: Mufassal Osmanli Tarihi, V.Cilt, 

Güven Yayincvi Tarafindan Yayinianiniştir Güven Basimevi Istanbul. 

1971. 

3. Ord . Prof. ismail Hakki UzunÇarşili : Osmanli TarĨhi, Iv.Cilt, I. BöIüm,3 

Baski, Türk Tarih Kurumu Basimevi- Ankara 1982 . 

4. Őmer Faruk Yilmaz : Osmanli Tãrihi , Tashih / Abdüiladir Dedeoĝlu – 

Nuri Barut III. Cilt, Istanbul 1999, 2. Baski . 



 

٢٩٧ 

 

5. Akdes Nimet Kurat : XII  Kael'in Türkiyede Kalişi ve Bu Siralarda 

Osmanli imparatorluĝu, Istanbul Riza Kosun Matbaasi , 1943 . 

6. Yasar Yücel, Ali Svim: Türkiye Tarihi, III, Türk Tarih Kurumu Basimevi – 

Ankara 1992 . 

7. Ziya Nur Aksun : Osmanli Tarihi, Őtüken Neşriyata.ş . 

8. MAARIF Vekaletinge Mualltmlerden Murekkep Bir Heyete Telif 

Ettirilmistir " Tarih" III. Kitap , istanbuk , devlet matbaasi , 1929 . 
   :                      املصادر واملراجع املعربة   :      ً رابعاً

            عبـداللطيف   /      حتقيـق   ،                       عبدالقادر افندي الدنا  /     تعريب  ،            تاريخ جودت   :              امحد جودت باشا  . ١
  .  م     ١٩٩٩ /  هـ    ١٤٢٠  ،               مؤسسة الرسالة   ،      بريوت   ،         حممد محيد 

      صـاحل   /                   نقلـه إىل العربيـة   ،                              الدولة العثمانية تاريخ وحضارة   :                        أكمل الدين إحسان اوغلى   . ٢
  .   م    ١٩٩٩ ،           افة اإلسالمية                                مركز األحباث للتاريخ والفنون والثق  ،         استانبول ،      سعداوى

  ،            دار التقدم   ،                االحتاد السوفيييت   ،            خريي الضامن   /      ترمجة   ،               حياة بطرس األكرب  :         بوغانوف   . ٣
  .   م    ١٩٩٠

       ناهـد   /      ترمجـة  ،                                              القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمرباطورية التركية :                 جون باتريك كينروس  . ٤
  .   م    ٢٠٠٣ ،            منشأة املعارف ،         اإلسكندرية ،     دسوقي

    ،       الرياض    ،             أمين األرمنازي    ،      تعريب    ،  م    ١٩٢٢-    ١٧٠٠       ثمانية           الدولة الع  :               دونالد كواترت   . ٥
  .   م    ٢٠٠٤  /   هـ    ١٤٢٤    ،         العبيكان

  .  م     ١٨٩٨ ،            مطبعة املقتطف ،   مصر ،           تاريخ إيران :               شاهني بك مكاريوس  . ٦

                                                                  تاريخ إيران بعد اإلسالم من بداية الدولة الطاهرية حىت ايـة الدولـة    :                 عباس إقبال اشتياىن  . ٧
ـ    ٢٠٥ (           القاجاريـة  ـ     ١٣٤٣- م   ٨٢٠ /    هـ                     حممـد عـالء الــدين    /      ترمجـة  ، ) م    ١٩٢٥ /    هـ

   .  م     ١٩٨٩ ،           دار الثقافة ،       القاهرة ،     منصور
  ،      دمشق   ،                 نور الدين حاطوم  /    ترمجة  ،                                 تاريخ القرن الثامن عشر يف أوروبة   :               ماتيو اندرسون   . ٨

  .   م    ١٩٧٧ /  هـ    ١٣٩٧  ،           دار الفكر 



 

٢٩٨ 

 

  ،         بغـداد    ،            شكري نـدمي   /    ترمجة ،                                 سليمان القانوين سلطان الشرق العظيم  :            هارولد المب   . ٩
  .   م    ١٩٦١ ،       لتوزيع                النرباس للنشر وا

                        الروض األزهـر يف تـاريخ    "                    امحد الطهطاوي حتت مسمى /    ترمجة ،               تاريخ بطرس األكرب :    ولتري  .  ١٠
  .  م     ١٢٦٦ ،          مطبعة بوالق ،       القاهرة ، "         بطرس األكرب

  ،  ١ ج ،                        مؤسسـة فيصـل للتمويـل     ،            إسـتانبول     ،                       تاريخ الدولة العثمانية   :               يلماز اوزتونا   .  ١١
  .   م    ١٩٨٨ /  هـ    ١٤٠٨

     :                       املصادر واملراجع العربية   :      ً خامساً
            مؤسسة الكتب   ،      بريوت   ،   "               التحفة احلليمية "                              تاريخ الدولة العلية العثمانية   :                 إبراهيم بك حليم   . ١

  .  م     ٢٠٠٢ /  هـ    ١٤٢٢  ،          الثقافية 

  ،                          إحيـاء التـراث العـريب      ،    ٢ ط  ،        دمشـق    ،                      رسـالة ابـن فضـالن      :             أمحد بن فضالن   . ٢
  .  م     ١٩٥٩ /  هـ    ١٣٧٩

                 مكتبـة النهضـة     ،          لقـاهرة   ا  ،                                      موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية  :         أمحد شليب   . ٣
  .  م     ١٩٨٦    ،  ٧    ،  ط ٥ ج  ،       املصرية

  .          دار الشروق ،       القاهرة ،                      يف أصول التاريخ العثماين :                     أمحد عبد الرحيم مصطفى   . ٤

  . م    ١٩٨٨ /  هـ    ١٤٠٨ ،               دار الفكر احلديث ،    بريوت    ،                       تاريخ الدولة العثمانية  :             إمساعيل سرهنك  . ٥

  ،              دار القـاهرة   ،         لقـاهرة                                            دور اإلنكشارية يف إضعاف الدولة العثمانيـة، ا   :                 أماين جعفر الغازي  . ٦
  . م    ٢٠٠٧

  .         دار اجليل  ،    بريوت ،                    التاريخ القدمي واحلديث :         املني نسيب  . ٧

       مـرآة   ،         نيويـورك  ،                                              تاريخ روسـيا منـذ نشـأا إىل الوقـت احلاضـر      :               باسيليوس كرباوي  . ٨
  . م    ١٩١١ ،     الغرب

  .      ١٩٧٦ ،                دار الرائد العريب ،                     تاريخ الصفويني وحضارم :        امحد اخلوىل ،        بديع مجعة  . ٩

         املؤسسـة    ،        بـريوت    ،                  مشاهري قادة العامل   )     ١٧٢٥-    ١٦٧٢  (   رب         بطرس األك  :             بسام العسلي   .  ١٠
  .  م     ١٩٨٠ /  هـ    ١٤٠٠  ،                         العربية للدراسات والنشر 



 

٢٩٩ 

 

  .   ٥ ج ،         دار الفكر ،    دمشق ،                              فن احلرب اإلسالمي يف العهد العثماين :           بسام العسلي  .  ١١

                                                                     اكتشاف التقدم األوريب دراسة يف املؤثرات األوروبية على العثمانيني يف القـرن    :            خالد زيادة   .  ١٢
  .  م     ١٩٨١  ،             دار الطليعة   ،     بريوت  ،     عشر        الثامن 

                                                            املدخل إىل تاريخ مصر احلديث من الفتح العثماين إىل االحتالل الربيطاين   :                السيد رجب حراز   .  ١٣
  .  م     ١٩٧٠    ،                   دار النهضة العربية    ،        القاهرة    ،  م    ١٨٨٢-    ١٥١٧

                                                           الوجه اآلخر للنهضة األوروبية حماضرات يف تاريخ أوروبـا يف عصـر     :                 صاحل حسن العكيلي   .  ١٤
  .  م     ٢٠٠٦  ،                       الوراق للنشر والتوزيع   ،      عمان   ،       ١٧٨٩-    ١٤٥٣   ضة     النه

  .                   مكتبة االجنلو املصرية  ،       القاهرة ،                               التيارات السياسية يف اخلليج العريب :          صالح العقاد  .  ١٥

  .                  مكتبة االجنلو املصرية ،       القاهرة ،                                        الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها :                  عبد العزيز الشناوي  .  ١٦

                               أوروبا من الثورة الفرنسـية إىل   (               التاريخ املعاصر   :          يد نعنعي       عبد ا    ،                       عبد العزيز سليمان نوار  .  ١٧
   .                   دار النهضة العربية     ،     بريوت    ،  )                    احلرب العاملية الثانية

  .  م     ١٩٧٣ ،                  دار النهضة العربية ،    بريوت ،              الشعوب اإلسالمية :                     عبدالعزيز سليمان نوار  .  ١٨

  ،            دار املـريخ   ،         الريـاض   ،                             تاريخ أوروبا احلديث واملعاصـر  :           إمساعيل ياغي ،                 عبدالفتاح ابوعليه  .  ١٩
  . م    ١٩٧٩ /  هـ    ١٣٩٩

  .  م     ١٩٩٣  ،  ٢ ط ،    دمشق ،    ١٩١٦-    ١٥١٦                 العرب والعثمانيون :             عبدالكرمي رافق  .  ٢٠

  .      املنار     ،        القاهرة    ،                            يف أصول التاريخ األورويب احلديث  :                عراقي يوسف حممد   .  ٢١

ــون    .  ٢٢ ــى حس ــة    :               عل ــا اخلارجي ــة وعالقا ــة العثماني ــق ،                                          الدول ــب  ،      دمش         املكت
  . م    ١٩٨٠ / م    ١٤٠٠ ،      اإلسالمي

  .  م     ١٩٩٢ ،         دار الفكر ،    بريوت ،  كرب       بطرس األ  :          علي شعيب   .  ٢٣

            دار الفجـر   ،         القـاهرة  ،                                             الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السـقوط  :             علي حممد الصاليب  .  ٢٤
  .  م     ٢٠٠٤ /  هـ    ١٤٢٥ ،      للتراث

           املعـارف،       ،        القاهرة    ،                                 تاريخ أوروبا احلديثة وآثار حضارا  :          سليم حسن     ،             عمر اإلسكندري  .  ٢٥
  .  م     ١٩٢٠  /    هـ     ١٣٣٢    ،  ٢ ط    ،  ١ ج



 

٣٠٠ 

 

  .                   دار النهضة العربية  ،    بريوت ،                          دراسات يف تاريخ العرب احلديث : ر                عمر عبدالعزيز عم  .  ٢٦

  /    هـ   ١١-  ١٠ (                                                      اجلاليات األوروبية يف بالد الشام يف العهد العثماين يف القرنني   :             ليلى الصباغ   .  ٢٧
  .  م     ١٩٨٩  -   هـ     ١٤٠٩    ،  ٢ ج    ،              مؤسسة الرسالة    ،     بريوت  )  م  ١٧-  ١٦

    دار   ،        بـريوت    ،            لى اخلالفـة                                       العثمانيون من قيام الدولة إىل االنقالب ع  :               حممد سهيل طقوش   .  ٢٨
  .  م     ١٩٩٥ /  هـ    ١٤١٥  ،        احملروسة 

                                                    حركة اإلصالح العثماين يف عصـر السـلطان حممـود الثـاين      :                       حممد عبد اللطيف البحراوي  .  ٢٩
  .  م     ١٩٧٨ /  هـ    ١٣٩٨ ،          دار التراث ، م    ١٨٣٩-    ١٨٠٨

  ،              دار التـراث    ،           القـاهرة    ،                                                         فتح العثمانيني عدن وانتقال التوازن الدويل من الرب إىل البحر  - 
  .  م    ٩٧٩ ١ /  هـ    ١٣٩٩

                                                          احلروب العثمانية الفارسية وأثرها يف احنسار املد اإلسـالمي عـن    :                   حممد عبداللطيف هريدى  .  ٣٠
  .  م     ١٩٨٧ /  هـ    ١٤٠٨ ،          دار الصحوة ،       القاهرة ،      أوروبا

  .  م     ١٩٩٧ /  هـ    ١٤١٧  ،    ٣ ط  ،                            دراسة يف تاريخ أوروبا احلديث   :             حممد على حلة   .  ٣١
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