
 
 
 
 
 
 

، ١٨٥٦ بـاريس  مـؤتمر  بعد األوربية القارة في الدولي الوضع امتاز
 نشـبت  إذ، بالتردي) ١٨٧٨-١٨٧٧( العثمانية -الروسية الحرب اندالع وحتى
 كانت منها فقسم، أسبابها تباينت عدة روبوح وثورات أزمات الحقبة تلك خالل

 اخطــر  احد العثمانية البلقان منطقة ومثلت، قومية ألسباب وأخرى، استعمارية
 العثمانيـة  الدولـة  بقاء مسألة أصبحت فقد، األوربية القـارة في التـوتر بـؤر

 فـي  اإلشكاليات اعقد من، الحرب تلك وبعد خالل األطراف المترامية ومناطقها
  .األوربية للقوى الدبلوماسية رجاالت اتسياس

 البريطانية الحكومة اتبعتها التي السياسية عن دراسة هو البحث هذا أن
 الدولـة  ضد الحرب روسيا إعالن منذ، العثمانية -الروسية الحرب إحداث تجاه

 المتقـاتلين  الطـرفين  توقيع وحتى، ١٨٧٧ نيسان من عشر التاسع في العثمانية
 والنقطـة . ١٨٧٨ آذار مـن  الثالـث  في، San Stefano يفانوست سان لمعاهدة
 تقـدم  تجـاه  البريطـاني  الفعل رد ما: هو البحث هذا حولها يدور التي الرئيسة
 البسـفور ( العثمانيـة  المضائق ومنطقة اسطنبول العاصمة من الروسية القوات

 جحتن مدى أي إلى: عدة نقاط تثار المركزية النقطة هذه ولتوضيح ؟)والدردنيل
 الموقـف  تغيـر  لمـاذا  ثـم  البريطاني؟ الجانب تحييد في الروسية الدبلوماسية
 البريطانيـة  الحكومة واحترمت حافظت هل التصعيد؟ إلى الحياد من البريطاني
 بريطانيـا  رفضـت  لمـاذا  المضائق؟ بمسألة الصلة ذات واالتفاقيات المعاهدات
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 الحربية سفنها بإدخال دفعتها يالت األسباب وما العثمانية؟ -الروسية السالم هدنة
 تجاه الروسية الحكومة فعل رد ما ثم ذلك؟ من أهدافها وما الدردنيل؟ مضيق في

  قواتها؟ وانهيار ضعفها ظل في العثمانية الحكومة تصرفت كيف واخيراً ذلك؟
Issue Abstract 

 RPR international situation in the European continent after 
Paris 1856 conference, and until the outbreak of war, Russian-
Ottoman (1877-1878) degradation, since cropped up during that era 
crises and revolutions and wars of several varied causes, he divided 
them was a colonial, and other national reasons, and represented 
the Balkans Ottoman one the most dangerous flashpoints in the 
European continent, it has become a matter of survival of the 
Ottoman Empire and its regions sprawling during and after the war, 
of the most complex problems in men of European diplomatic 
powers policies. 

That this research is to study the political pursued by the 
British government to bring the war Russian-Ottoman, since the 
announcement of Russia's war against the Ottoman Empire in the 
nineteenth of April 1877, and until the parties sign the combatants 
of the Treaty of San Stefano San Stefano, on the third of March, 
1878. The point the President around which this research is: what 
the British reaction to the progress of Russian troops from the 
capital Istanbul and the Ottoman Straits (the Bosporus and the 
Dardanelles)? To illustrate this central point raised several points: 
the extent to which Russian diplomacy in neutralizing the British 
side has succeeded? Then why the British position changed from 
neutral to escalation? Is the British government maintained and 
respected the treaties and agreements related to the question of the 
Straits? Why Britain refused truce peace Russian- Ottoman? The 
reason for doing the introduction of its warships in the Strait of 
Dardanelles? The objectives of this? Then what the reaction of the 
Russian government towards this? And finally how the Ottoman 
government had acted under the weakness and collapse of the 
troops? 

v 
  
  
  



 

 

٤٣٥ 

 

  

  المقدمة
 اإلدارة سـوء  بسـبب ، )١(١٨٧٥تموز في الهرسك فالحوا انتفض

 بذمـة  مـا  جبايـة  على وإصرارهم الملتزمين تعسف السيما، )٢(العثمانية
 مـن  األول كـانون  وبحلول. )٣(متراكمة ورسوم ضرائب من المزارعين

. )٤(االنتفاضة تلك إلى األسود والجبل والبوسنة صربيا انضمت نفسه العام
 علـى  دأبت التي روسيا السيما، الكبرى لالدو انتباه األحداث تلك وجلبت

 فـي  أهـدفها  تحقيـق  اجل من وتسخيرها االضطرابات تلك مثل استغالل
 البسـفور  مضيقي على قبضتها إحكام من يمكنها مما البلقان على السيطرة

  .)٥(اسطنبول العثمانية والعاصمة، والدردنيل
 حـل  إليجاد األوربية الدبلوماسية نشطت فقد، أمر من كني ومهما

 الكونـت  اقترحـه  ما أهمها من لعل عدة خيارات وطرحت، األزمة لتلك
 المجر -النمسا خارجية وزير Count Gyula Andrássyأندراسي جيوال

، مذكرتـه  فـي ١٨٧٥ األول كانون من الثالثين في، )٦()١٨٧٩ -١٨٧١(
 لبنـود  رفضهم بسبب المنتفضة المناطق في الوضع هدئةت في أخفقت التي

 اوتـو  األلماني المستشار اقترح تعقيدا األزمة أزدادت وحينما. )٧(المذكرة
 مشـروعه ، )٨()١٨٩٠-١٨٧١(  Otto Von Bismarckبسـمارك  فون

 جانـب  من بشدة رفض المقترح أن إال، )٩(العثمانية الدولة لتقسيم الخاص
 رئـيس  Benjamin Disraeli )١٠(دزريلـي  بنيامين أن ويبدو، بريطانيا
 العـرض  استصغر )١١()١٨٨٠ نيسان -١٨٧٤ شباط( البريطاني الوزراء

 مقابـل  فقـط  مصر على بريطانيا بحصول بسمارك المستشار قدمه الذي
 وبـان  والدرنيل البسفور ومضيقي انيةالعثم العاصمة على روسيا حصول
  : قال إذ ضيزى األلمانية القسمة

 عندها، القسطنطينية على الروس حصل إذا" 
 إلـى  الوصـول  من وقت أي وفي سيتمكنون
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 الجـدوى  ما ذلك وعند، النيل ووادي سورية
 قواتنا تستطيع ال إذ، لمصر االنكليز أخذ في

 أن... موقـف  هكذا مثل في مركزها تعزيز
 يفقهـون  ال األسـلوب  بهـذا  يتكلمون ذينال

 وال كمصـر  ليسـت  القسطنطينية. الجغرافية
 المقارنة؟ يمكن بماذا، السويس كقناة الدردنيل

  .)١٢(!"الهند إلى الطريق مفاتيح أنهما
 العثمانيـة  للمضـائق  ةاإلسـتراتيجي  األهمية، الواضح من كان 

 يتـوانى  لن لذا، البريطانية السياسية النخبة عقلية في) والدردنيل البسفور(
، جغرافيـاً  بالجاهـل  والدردنيل البسفور على يساوم من نعت في دزريلي
 المواصـالت  طـرق  علـى  تشرف بكونها المضائق أهمية تكمن والحق

  .الهند إلى البريطانية
 
 مـؤتمر  إخفـاق  بعـد   خطيـراً  بعداً البوسنة انتفاضة تداعيات أخذت

 إذ، )١٤()١٨٧٧ الثـاني  كـانون  ٢٢ -١٨٧٦ األول كـانون  ١١( ،)١٣(اسطنبول
 االسـتعدادات  جميـع  أن بـل ، تقرع الروسية العاصمة في الحرب طبول بدأت

 انعقاد قبل حتى اتخذت العثمانية الدولة ضد الحرب إلعالن والسياسية العسكرية
 -١٨١٨( Alexander II  الثـاني  الكسـندر  القيصـر  وأمر، اسطنبول مؤتمر
 سـتة  نقـل ، ١٨٧٧ الثاني تشرين من الثالث في، )١٥()١٨٨١ -١٨٥٥/ ١٨٨١

 الروسـية  الحكومة قامت كما، )١٦(العثمانية الحدود عند وتحشيدها عسكرية فرق
 الدولـة  سالف من إليها المهاجرين من رجل) ٧٥٠٠( بتدريب نفسه الشهر في

 ثمـاني الع الجـيش  إمدادات خطوط ضد عسكرية بعمليات القيام بهدف العثمانية
  .)١٧(الخلفية وقطعاته

 المجـر  -النمسـا  حياد ضمان فكان، الخارجية السياسة صعيد على أما
 نوفيكـوف  يفغينـي  دخـل  إذ، الروسـية  الخارجيـة  السياسة أولويات أهم من
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Novikov Yevgeny ،الثـاني  تشـرين  -١٨٧٤آذار(ينافي في الروسي السفير 
 وزيـر ،  Count Andrássy أندراسـي  الكونـت  مع مفاوضات في، )١٨()١٨٧٩
، ١٨٧٦ الثـاني  تشـرين  منـذ ، )١٩( )١٨٧٩ -١٨٧١(المجر -النمسا خارجية
 فـي   Budapest Convention بودابست بمواثيق عرف ما توقيع عن أثمرت

 فـي  أخـرى  بنـود  إليها أضيفت التي، ١٨٧٧ يالثان كانون من عشر الخامس
 ذلك بموجب المجر -النمسا وحصلت، )٢٠( نفسه العام من آذار من عشر الثامن
 بالحيـاد  التزامهـا   مقابل والهرسك بوسنةلل بضمها روسيا موافقة على االتفاق
 فـي  العثمـانيين  لمناشدات تستجيب ولن، عثمانية -روسية حرب أي في الودي
، )٢١(١٨٥٦ نيسـان  من عشر الخامس في المنعقدة الثالثية الضمان معاهدة تفعيل
  . وبريطانيا فرنسا من كل مع العثمانية الدولة عن بالدفاع بموجبها ألزمت التي

 ضـد  سـرية  عسكرية اتفاقية ورومانيا روسيا عقدت، ذلك عن فضالً
 األميـر  بموجبهـا  سـمح ، ١٨٧٧ نيسان من عشر السادس في العثمانية الدولة
 القـوات  بمرور، )٢٢()١٨٨١-١٨٦٦/ ١٩١٤-١٨٣٩(،  ICarol األول كارول

  إقلـيم  عـن  تنازل كما ،)٢٣()ومولدافيا والشيا( الرومانية األراضي عبر الروسية
 الدانوب نهر مصب على ستحصل روسيا أن يعني وهذا، روسيا لصالح بساربيا
 المقابـل  وفـي ، ١٨٥٦ لعـام  باريس معاهدة بموجب منه ُطَردت أن بعد مجدداً
 الحلـف  هذا كان وبذلك. )٢٤(لرومانيا التام تقاللاالس تحقيق ضمان القيصر تعهد

 الروسـية  الجيوش وباتت الروسية، االستعدادات سلسلة في األخيرة الحلقة بمثابة
 الصـفر  سـاعة  تترقب وهي االستعداد أهبة على السالفية الشعوب من اوحلفائه

  .للحرب األولى الشرارة وانطالق
 الخارجيـة  وزيـر   Gorchakov Prince غورجاكوف األمير أرسل

 نيسـان  مـن  عشر التاسع في األوربية الحكومات جميع إلى مذكرة )٢٥(الروسي
، العثمانيـة  الدولـة  ضـد  الحـرب  إعالن قررت بالده بان فيها أعلن، ١٨٧٧

 الدبلوماسـية  الجهـود  فشل بعد جاء الروسي اإلجراء بان المذكرة في وأوضح
 عـن  الكاملة المسؤولية العثمانية الحكومة نفسه الوقت في محمالً زمة،األ لتسوية
، األزمـة  تسـوية  فـي  فشلت قد الجهود كل أن بما: " قائالً الحرب فتيل إشعال
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 إلرغـام  القسـرية  واألسـاليب  القوة استخدام سوى خيار من هناك فليس وعليه
 فـي  دعـا  وأخيراً، " األوربية القوى مقترحات على للموافقة العثمانية الحكومة

 هـذه  تحقيق اجل من الروسية الجهود إلى لالنضمام الكبرى الدول مذكرته ختام
 الروسـية  القـوات  عبـرت ، نفسه الشهر من والعشرين الرابع وفي، )٢٦( الغاية

 الحـروب  سلسلة في العاشرة الحرب شرارة انطلقت وبذلك، )٢٧(العثمانية الحدود
  .)٢٨(ً العثمانية -الروسية

 فقـد  عليـه،  تحسد ال وضع في العثمانية الدولة كانت، االثناء تلك في
 البلقانيـة  الشـعوب  انتفاضـة  أحـداث  ذلك وقبل الحرب، روسيا إعالن تزامن

 العثمانيـة  الحكومـة  كانـت  فقد المنهار، المالي الوضع مع ،)١٨٧٧ -١٨٧٥(
 المـالي  الوضع كان، قأد وبعبارة أجهزتها، في العاملين رواتب دفع عن عاجزة
 العثمانيـة  الحكومـة  أرسلت لذا، )٢٩(الوطني اإلفالس شفى على العثمانية للدولة

 األوربيـة  الـدول  إلـى  جماعية مذكرة، ١٨٧٧ نيسان من والعشرين الرابع في
 طلبهـا  هذا أن السيما، للتدخل دعتها، ١٨٥٦ لعام باريس معاهدة على الموقعة
  .)٣٠(المذكورة المعاهدة من الثامنة الفقرة مع ينسجم

 احتجاجـاً ، التـالي  اليـوم  في انيةالعثم الحكومة قدمت، ذلك عن فضال
 إلعالنهـا  روسـيا  ضد، آنفاً المذكورة المعاهدة على الموقعة الدول لدى رسمياً
 تجـاه  يـة البريطان الحكومـة  فعل رد أن ويبدو، )٣١(ألراضيها وغزوها الحرب
 موقفهـا  اقتصـر  إذ، الحدث بمستوى يكن لم العثمانية لألراضي الروسي الغزو

 اللـورد  بإرسـال  تمثل إذ والرفض، لالحتجاج مذكرة تقديم على األول الرسمي
 اللـورد  خـالل  من بعثها التي، ١٨٧٧ أيار من األول في احتجاج برسالة دربي

 سـان  فـي  بريطـاني ال السفير، Lord Augustus Loftusلوفتوس اوغسطس
 غزو بان فيها أوضح، الروسية الحكومة إلى، )٣٢()١٨٧٩-١٨٧١( بطرسبورغ

 معاهدة يماالس الدولية للمعاهدات انتهاكاً يعد العثمانية لألراضي الروسية القوات
 علـى  نصت التي ،)٣٣(عليها الموقعين احد روسيا تعد التي، ١٨٥٦ لعام باريس
 ديباجـة  مـع  يتعـارض  كما أراضيها، ووحدة العثمانية الدولة استقالل احترام
 القـوى  بقيـة  مـع  نفسها روسيا ألزمت بموجبها التي، ١٨٧١ لعام لندن معاهدة
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، الـدولي  للقـانون  األسـاس  المبدأ بان القوى افاعتر: "بــ، الكبرى األوربية
 لـم  ما الشروط تعديل أو االلتزامات من نفسها تحرر أن قوة ألي يمكن ال الذي

  .)٣٤(" ودية اتفاقية خالل من الموقعة األطراف بقية توافق
 تجـاه  البريطـاني  الفعـل  رد كان إذا: هنا نفسها تفرض تساؤالت ثمة

 الموقـف  تغيـر  فلماذا! بالفاتر وصفه يمكن العثمانية لألراضي الروسي الغزو
 البسـفور  مضـيقا  مسـألة  تـداعيات  أثرت مدى أي والى بعد؟ فيما البريطاني
  .التغيير؟ ذلك في والدردنيل

 علـى  التعـرف  ينبغـي  التسـاؤالت  تلك على اإلجابة قبل الواقع، في
 تغيـر  أن سيماال، العثمانية -الروسية القتال لجبهات العسكري الموقف تطورات
 وثيقـاً  ارتباطاً ارتبط الروسية الحكومة تجاه حدته وتصاعد، البريطاني الموقف

 ومنطقـة  العثمانيـة  العاصـمة  من قواتها اقتراب ومدى الروسية باالنتصارات
  .المضائق

 قيـادة  قـررت ، األسود البحر في البحري للتفوق روسيا الفتقار نظراً
 الجـيش  يبـدأ  أن كالتالي الخطة وكانت، ةبري الحملة تكون أن الروسي الجيش
 غـزو  يـتم  الـدانوب  لنهر القوات عبور وبعد مولدافيا إلى بسارابيا من تحركه
 منطقـة  إلـى  وصـوال  البلقـان  جبال سلسلة عبر السير متابعة ثم ومن بلغاريا

 القيصـر  بشـقيق  الحملـة  قيادة وأنيطت هذا، )٣٥(العثمانية والعاصمة المضائق
  .)٣٦(نيكوالس الدوق

 الحـدود  خـط  مثـل  الـذي ، )٣٧(بـروث  نهر الروسية القوات عبرت
 أي شـهر  وبعد ،)٣٨(١٨٧٧ نيسان من والعشرين الرابع في، الروسية –العثمانية

 السـادس  يوم وحدد، الدانوب نهر ضفاف وصلت أيار من والعشرين الرابع في
 أن إال للـدانوب،  الروسـية  القـوات  لعبور موعداً نفسه العام من حزيران من

 أولـى  جـرت ، ذلـك  غضـون  وفـي  الموعـد،  أخر قد النهر مناسيب ارتفاع
 وكـان  الدانوب في بحرية قوات العثمانية الدولة امتلكت فقد، البحرية االشتباكات

 أن إال، جسـيمة  خسـائر  للـدانوب  عبورها أثناء وسيةالر القوات تكبيد بإمكانها
 فـي  البحريـة  األلغـام  لزراعـة  عناصرها من لعدد الرومانية، القوات إرسال
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 األمر، )٤٠(العثمانية والزوارق الطرادات أمام النهر إغالق إلى أدى ،)٣٩(الدانوب
 والعشـرين  السابع في عبورها بدأت التي الروسية للقوات ّأمن عبور أتاح الذي
  .)٤٢(نفسه الشهر من الثالثين في عبورها أنهت وقد ،)٤١(١٨٧٧ حزيران من

 الدولـة  ضد للحرب الروسي اإلعالن تداعيات عن الحديث سياق وفي
 الروسـية  القـوات  وصول مهمة، الواقع في، الروسية الحكومة عدت العثمانية،

 تقيمـاً  وضـعت  ألنها الرئيسة، مهمتها المضائق منطقة إلى السرعة وجه على
 تمثـل  بريطانيا وان العثمانية، لألراضي غزوها تجاه األوربي للموقف صحيحاً
 مضـيقي  بمصـير  اهتمامـاً  األكثر القوة ألنها الحرب ذهه في الحقيقي الخطر

 القـوة  هـي  بريطانيا أن أخرى بعبارة العثمانية، والعاصمة والدردنيل البسفور
 بإمكـان  وأن ،)٤٣(لروسـيا  مناهضاً تحالفاً تنظم أن يمكنها التي المحتملة الوحيدة

 والبسـفور  الدردنيل مضيقي خالل من وداألس البحر دخول البريطاني األسطول
 الروسية األركان هيئة وضعت لذلك عليه، المطلة الساحلية المدن مهاجمة بهدف

 العسكرية العمليات من الثانية المرحلة تميزت لذا، حساباتها في االحتماالت تلك
 السـيطرة  اجل من القتال وبشراسة بلغاريا بغزو الدانوب عبور بعد افتتحت التي
 سـقوط  أن السـيما . )٤٤(البلقان جبال سلسلة في الحيوية والطرق الممرات على
 الوصـول  ثـم  ومن ،)٤٥(العثمانية للعاصمة احتاللها مهمة سيسهل الممرات تلك
 مضـيق  ضـفتي  طول على المدافع بطاريات نصب بهدف المضائق منطقة إلى

  .األسود البحر إلى البريطاني األسطول دخول دون سيحول مما الدردنيل
 فـي  الروسـي  للجيش العام القائد نيكوالس الدوق على كان، تقدم مما

 فـي  الجبليـة  الممـرات  لاحتال ومهمته األول، فيلقين على جيشه تقسيم البلقان
 اإلمدادات خطوط تأمين بهدف، plevna بليفنا ممر السيما، البلقان جبال سلسلة
 العاصـمة  صـوب  التقـدم  مهمته كانت الذي الثاني الفيلق في المهاجمة للقوات

  . )٤٦(اسطنبول العثمانية
 فبعد، الحيوي الممر ذلك على الحفاظ أجل من بضراوة العثمانيون قاوم

 تعـد  لم، )٤٧(بليفنا موقعة في الروسي بالجيش هزيمتين العثماني الجيش الحق أن
 أنهـا  بل، فحسب  مختلف بشكل الرومانية المساعدة إلى تنظر الروسية الحكومة



 

 

٤٤١ 

 

  

 الرومـاني  األمير زار، ١٨٧٧ آب من والعشرين التاسع ففي، عليها تعول بدأت
 مواقـع  يـزور  حينهـا  فـي  كـان  الذي الثاني الكسندر القيصر، األول كارول
 وان، جندي ألف ثالثين قوامها قوات رومانيا ترسل بان االتفاق وتم، )٤٨(الجيش
 الحـادي  وفـي ، )٤٩(الروسـي  للجيش يالغرب الجناح قيادة كارول األمير يتولى
 الهجـوم  أن ومع، بليفنا على الثالث الهجوم حدث نفسه العام من أيلول من عشر
 خسـر  إذ، أيضـاً  الفشل كانت نتيجته أن إال، السابقين الهجوميين من أوسع كان

  .)٥٠(جندي أالف ثالثة الرومانيين خسر حين في جندي ألف عشر خمسة الروس
 عشـر  الثالـث  في الحرب لمجلس اجتماعاً الثاني الكسندر القيصر عقد

 وبعـد ، العسـكرية  الهـزائم  إلى أدت التي األسباب لدراسة، ١٨٧٧ أيلول من
 اختـراق  باسـتحالة  أخيـراً  القيصـر  أيقن جيشه قادة لكبار مستفيضة مناقشات
 كارثيـة  نتائج إلى يقود ربما القادم الهجوم إخفاق أن السيما، مانيةالعث الدفاعات

 فكـرة  عن التخلي لقرار التالي اليوم في التوصل تم لذا، الروسية الجيوش على
  . )٥١(بحصارها واالكتفاء بليفنا على آخر هجوم أي

 طـوق  فـرض  على أساساً الحرب مجلس وضعها التي الخطة استندت
 القطعـات  من المزيد جلب خالل من )٥٢(بليفنا في العثمانية القوات على الحصار
 والسـيما ، العثماني الجيش إمدادات طرق على السيطرة إحكام بهدف العسكرية

 العثمانيـة  القـوات  إلمـداد  الوحيـد  الشـريان  مثل الذي صوفيا -بليفنا طريق
 قائـد  باشا عثمان قام األول كانون من العاشر يوم فجر إطاللة ومع، المحاصرة

 الخطـوط  واختـراق  الحصـار  كسـر  فيه حاول يائس بهجوم العثمانية القوات
 نفسـه  اليـوم  ظهر بحلول ولكن، األمر بادئ في نجح وقد، )٥٣(األمامية الروسية
 التقهقـر  علـى  العثمانيـة  القـوات  اجبر مما الروسي الجيش تعزيزات وصلت

 علـى  الحفـاظ  مـن  يتمكنوا لم أنهم إال، أخرى مرة المدينة داخل إلى والتراجع
 الجـيش  عناصـر  جميع اسر وتم، لرومانيةوا الروسية الجيوش فدخلتها المدينة

 وواحـد ، ضـابط   وثالثـون  ومائة وألفان، بشوات عشر من المكون العثماني
  .)٥٤(جندي ومائتي ألف وأربعون



 

 

٤٤٢  

 

  

 الروسـية  الجيـوش  أمـام  العثمانية للقوات"  الكارثي االنهيار" أوضح
 وفـي  الحـرب  مسـتلزمات  بتأمين الخاصة لعثمانيةا اإلجراءات عقم وحلفائهم
، مدروسـة  خطة وفق واالنسحاب والذخائر األرزاق في التموين مسائل مقدمتها

 تلـك  أدت لقـد . للغايـة  صعب موقف في المتراجع العثماني الجيش وضع مما
 وظهـر ، العثمانية والحكومة العام الرأي في سلباً التأثير إلى"  العسكرية الكارثة"

 تقهقـرت   لهـذا ، منـه  ميؤس وضع في كانت العثمانية القوات معظم بأن جلياً
 حـل  قد الشتاء فصل أن وبما. لها يرثى بحالة وهي البلقان جبال سلسلة صوب
 القتاليـة  العمليـات  تتوقف أن المتوقع من كان فقد، البلقان جبال الثلوج وغطت

 العاصـمة  صـوب  التقـدم  مواصلة اثر القيصر أن غير، )٥٥(الربيع حلول حتى
  .العثماني الجيش لدى االنكسار حالة واستغالل اسطنبول

، البلقـان  جبـال  سلسلة وحلفائهم الروس عبر فقد، أمر من يكن ومهما
 مـن  والعشرين الثاني وفي، ١٨٧٨ الثاني كانون من الثالث في صوفيا واحتلوا
 مقاومـة  دون مـن  ادريانبول مدينة وحلفائها الروسية اتالقو دخلت نفسه الشهر
 وحينمـا ، القـوات  تلك رحمة تحت اسطنبول العاصمة أصبحت وبذا، )٥٦(تذكر
، مطـالبهم  يرفضون العثمانيين بان الروس شعر، الهدنة بشأن المفاوضات بدأت

 الواضـح  من كان، )٥٧(اسطنبول صوب للتقدم سيةالرو للقوات األوامر صدرت
 الصعبة المفاوضات من يومين فبعد، للحرب حد بوضع  ساهم قد القرار هذا أن
 فـي  الهدنـة  على أخيراً التوقيع تم، ادريانبول في، Tchorlu تكورلو قرية في

  .)٥٨(نفسه العام من انيالث كانون من والثالثين الحادي

 
بحكسـبها  سـوى  لهم يبق ولم، العسكرية الناحية من الحرب الروس ر 

، األوربـي  الموقـف  تغيـر  ضوء في األصعب عد الذي، الدبلوماسي الحقل في
 الغـزو  تجاه البريطانية الحكومة علف رد أن من الرغم فعلى. البريطاني السيما

 مصـير  مسألة تجاه" حازماً" كان إنه إال، فاتراً كان العثمانية لألراضي الروسي
 أولويـات  فـي  رئيساً مركزاً احتلتا اللتان اسطنبول، والعاصمة المضائق منطقة

، ١٨٧٧ أيـار  مـن  السادس ففي، )٥٩(البريطانيين الدولة ورجاالت الدبلوماسيين



 

 

٤٤٣ 

 

  

 في الروسي السفير شوفالوف البريطانية، الخارجية وزير دربي اللورد استدعى
 المسـاس  مغبـة  من فيها حذرها الروسية الحكومة إلى مذكرة وسلمه ،)٦٠(لندن

 تعرضـت  مـا  إذا وبأنـه "، )العثمانية الدولة(  الشرق في البريطانية بالمصالح
، لحمايتهـا  عمـل  بأي القيام عن تتورع لن اللةالج صاحبة حكومة فان للخطر
 للمالحة مفتوحة تبقى أن يجب التي، السويس بقناة المتعلقة المصالح تلك السيما
  .)٦١("والشرق أوربا بين للمواصالت المثالي الطريق ألنها

 صـيغة  كانـت  فقد، المضائق ومنطقة العثمانية بالعاصمة يتعلق وفيما
  :فيها جاء إذ، وواضحة صريحة البريطاني التحذير

 النظـر  هةوج من القسطنطينية وأهمية طبيعة أن" 
 وال جـداً  واضـحة  والتجارية والعسكرية السياسية

 حكومـة  بان للقول نحتاج فال ولهذا، لتفسير تحتاج
 مكتوفـة  للوقـوف  مسـتعدة  غير الجاللة صاحبة
 تـرى  لذا. تغيروا قد مالكها بان ترى وهي األيدي
 المتعلـق  الحـالي  التشـريع  بـان  جاللتها حكومة

 بموجـب  انبثق الذي، والدردنيل البسفور بمضيقي
 فهـي  ولهـذا ، وعـادل  حكـيم  األوربـي  القانون

 تعـديل  أو تغييـر  أي حدث ما إذا بشدة ستعترض
  .)٦٢("فيه

 أهميـة  إلـى  نفسـها  المذكرة في دربي اللورد تطرق ذلك، عن فضال
: " التـالي  وفق على التحذير جاء لذا البريطانية، للمصالح بالنسبة العربي الخليج

 بحيث محدودة مناطق على العدائية األعمال تقتصر بان تأمل جاللتها حكومة أن
 الحكومـة  ذكـرت  المـذكرة  ختـام  وفي". بريطانيال الحياد على الحفاظ يمكن

 الحـتالل  نيتـه  عـدم  بشـان  الروسـي  القيصر قطعها التي بالوعود الروسية
 األكثر األوربية الوالية ألنها. )٦٣(بلغاريا في دائم بشكل البقاء حتى أو اسطنبول،

  .المضائق لمنطقة فعلياً تهديداُ يشكل وهذا العثمانية العاصمة إلى قرباً



 

 

٤٤٤  

 

  

 الحرب اندالع عند البريطانية الحكومة يؤرق كان ما أن يتبين تقدم مما
  .البحرية مواصالتها لطرق التعرض هو العثمانية الروسية

 الروسـي  السـفير   Count Shuvalov شوفالوف الكونت لدى يكن لم
 ومـع ، لبالده العسكرية الخطط بشان تصور أي ،)٦٤()١٧٧٩ -١٨٧٤( لندن في
، البريطاني الجانب عند االطمئنان بعض يزرع أن دبلوماسياً بوصفه حاول ذلك
 مصـالحها  علـى  البريطانيـة  الحكومـة  قلـق  بشـان  تفهمـاً  لدربي اظهر إذ

  .)٦٥(المذكورة
 علـى  مطلعـاً  كـان  الروسي الخارجية وزير غورجاكوف ان الراجح

 العثمانيـة،  لألراضـي  الروسي الغزو تجاه البريطاني العام الرأي موقف تطور
 فـي  سفيره خالل من البريطانية للحكومة الرسمي الموقف على تداعياته ومدى
 مـن  البريطانيـة  الصـحف  فـي  ينشر عما تفصيلي بموقف يمده كان إذ لندن،

 البريطانيـة  بالمصـالح  مكترثـة  غير وبأنها، دزرائلي لحكومة الذعة انتقادات
 مـن  البريطاني للموقف صحيحاً تصوراً وضع قد غورجاكوف ولعل، )٦٦(العليا

 الشـعبية  الضغوط وترغم القرم حرب سيناريو يتكرر أن الممكن فمن، اإلحداث
 ابردين حكومة مع فعلت مثلما روسيا ضد لحربا إعالن على دزرائيلي حكومة

-١٨٥٤ القـرم  حـرب  فـي  )٦٧()١٨٥٥ الثاني كانون -١٨٥٢ األول كانون(
 فـي  إجابتـه  صـاغ  حينما حساباته في االعتبارات تلك وضعت وربما، ١٨٥٦
ـ  لـيس  روسيا" بان فيها أوضح إذ، ١٨٧٧ أيار من الثالثين  قنـاة  تهديـد  ابنيته
 تمتـد  أن أو العثمانية الدولة من جزء كونهما من الرغم على مصر أو السويس
 وبـذا ، )٦٨("الهنـد  إلى المؤدي والطريق العربي الخليج نحو العسكرية عملياتها
 أن بعد السويس وقناة العربي الخليج لمنطقة وسيالر التهديد مسألة تماماً حسمت
  .لهما التعرض بعدم نفسها روسيا ألزمت

 قدمـه  الـذي  التعهـد  فان العثمانية العاصمة بمصير األمر تعلق وقدر
 توجد ال بأنه إعالنه من الرغم على، الكفاية فيه بما واضحاً يكن لم غورجاكوف

، عـدة  تفسيرات تحتمل بلوماسيد بأسلوب أجابته جاءت فقد الحتاللها خطة أي
 ]اسـطنبول  [ أبعدها القيصر أن إال اآلن صعب الحرب مسار توقع إن: " قال إذ



 

 

٤٤٥ 

 

  

 لجميع مهم ]اسطنبول[ مصيرها إن: " قائالً استطرد ثم، "تحقيقه ينوي عما تماما
 يمكـن  ال ملكيتهـا  وان مشترك، وتفاهم دولي باتفاق إال تسويته يمكن وال الدول

  .)٦٩(" أوربية وةق ألي تكون أن
 سـواحلهما  كلتا بان أوضح فقد، والدردنيل البسفور مضيقي مستقبل أما

 ينفـع  عظيمين لبحرين الوحيد المخرج يشكالن إنهما إال، نفسه للسلطان تعودان
 اتفاقيـة  وفـق  علـى  الموضوع تسوية تتم أن الضروري فمن ولهذا كله، العالم

 متسـاوية  فرص الجميع بموجبها يحصل واضحة ناتضما أساس على مشتركة
 وشخصية سرية برسالة إجابته أرفق غورجاكوف أن، ذلك كل من واألهم. )٧٠(

 الحـتالل  مخطـط  وجود تؤكد  عسكرية معلومات تضمنت لندن في سفيره إلى
  .)٧١( العثمانية العاصمة

 األسـرار  مـن  الكثيـر  تحوي الكبرى الدول سفراء سريرة أن صحيح
 دفعـت  التـي  الموجبـات  مـا : هنـا  نفسه يطرح الذي السؤال لكن!! المطوية

  ؟ الخطورة في غاية عسكرية معلومات لندن في لسفيره لكشفه غورجاكوف
 وزيـر  بين العالي التنسيق خالل من محبكة الروسية الدبلوماسية كانت

 الحكومـة  تظليـل  جانبه من غورجاكوف تعمد فقد، لندن في وسفيره الخارجية
 وهـذا ، تحقيقـه  ينـوي  عما العثمانية العاصمة أبعد القيصر أن بقوله البريطانية
 نيـة  حتـى  أو، روسيا لدى عسكرية خطة وجود بعدم وصريح واضح اعتراف
، آخـر  جانب من لكن. البريطانية المخاوف تهدئة يتم وبذلك اسطنبول، الحتالل

 إلـى  يلمـح  أن السـرية  غورجاكوف لتعليمات وفقاً الروسي السفير لىع كان
 الروسـية  القـوات  علـى  تحـتم  ربما الحرب ظروف بأن البريطانية الحكومة
  .)٧٢(اسطنبول ضواحي من االقتراب

 إجابـة  مـع  أرفقهـا  أخرى مذكرة جانبه من الروسي السفير صاغ لذا
 فـي  البريطـاني  الخارجيـة  وزير إلى وسلمها أعاله، الروسية الخارجية وزير
 القسـطنطينية  بخصوص تأكيداتنا إن:" فيها ذكر، )٧٣(١٨٧٧ حزيران من الثامن
 غيـر  الحـرب  ظـروف  أن وبما، دائمي بشكل للمدينة احتاللنا عدم عن تُفصح



 

 

٤٤٦  

 

  

 األتـراك  سـيقوم  وربما. العاصمة أسوار حتى نزحف أن نيمك وعليه، متوقعة
  .)٧٤("عاصمتهم بشأن وحصانة ضمانة بوجود علموا ما إذا الحرب أمد بإطالة

 مغبـة  من نفسها المذكرة في البريطانية الحكومة، شوفالوف وحذر هذا
ـ ، خطيـرة  تعقيـدات  إلى يقود أن شأنه من الذي، العثمانيين لصالح التدخل  دفق
 النكلتـرا  البـد : " قـال  إذ اسطنبول باحتالل أثره على الروسية القوات تضطر
 لـيس  القسـطنطينية  سـينقذ  من أن األتراك وتَفهم تساندنا أن السياسية والقوى
 مـا  وهـو  تضـيع،  لن عاصمتهم فإن التدخل يحصل لم وإذا، الخارجي التدخل
 الكـرة  الروسي السفير رمى هكذاو. )٧٥("المدينة الحتالل مضطرين غير يجعلنا

  .البريطانية الحكومة ملعب في
-١٨٧٧ عـامي  شتاء في نفسها العثمانية الحكومة وجدت الظن اغلب

 الدولـة  تكن فلم، وبريطانيا روسيا من كل وأهداف طموحات بين عالقة، ١٨٧٨
 لـم  إذ، الدبلوماسـية  لعبتهما في آلة سوى القوتين هاتين لمصالح وفقاً العثمانية

 ألراضيها الشامل الروسي الغزو خطر المدة تلك خالل العثمانية الحكومة تواجه
 قـد  التي، البريطانية السياسة اضطراب إشكالية تواجه أن عليها كان بل، فحسب
 الحكومـة  كانـت  فقـد ، العثمانيـة  الدولة مصير على خطيرة عواقب لها يكون

 أم عسكريا أكان سواء، هالصالح بريطاني تدخل بحدوث األمل يحذوها العثمانية
 علـى  يجبرهم الروس على دبلوماسياُ ضغطاً بريطانيا تسلط أن تقدير اقل على
 جانـب  مـن  خـذلوا  قـد  بـأنهم  اعتقدوا العثمانيين أن وبما، النار أطالق وقف

 الـدعم  فكـان  حرجـاً،  العسـكري  وضعهم أصبح أن بعد السيما، البريطانيين
 مسـاعدة  على بالحصول األمل فقدوا أن بعد حساباتهم في شيء آخر البريطاني
 إلبـرام  مفاوضات لعقد هدنة طلب إلى العثمانية الحكومة اضطرت لذا، خارجية
  .ذكره لنا سبق ما وهو، )٧٦(روسيا مع السالم معاهدة

 موقـف وال البريطانية الحكومة أعضاء بين االنقسامات من الرغم على
 الحكومـة  أن غيـر ، )٧٧( العثمانيـة  الدولـة  تجاه البريطانية للسياسة الغامض

 اسـطنبول  علـى  الروسـي  الخطـر  بشـان  كبير بشكل قلقة كانت البريطانية
 العاصـمة  إلـى  الروسـي  التقدم أدى إذ ،)٧٨(غاليبولي جزيرة وشبه والمضائق
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 القيـام  بحتمية سائداً شعوراً اوجد مما ،)٧٩( بريطانيا في الهلع من لحالة العثمانية
  .الروسي التهديد لمواجهة معاكس بعمل

-١٩٠١/١٨٣٧ -١٨١٩(  Victoriaفكتوريــا الملكــة أخــذت لقــد
 الروسـي  االجتيـاح  لوقف يلزم ما التخاذ حكومتها على بالضغط، )٨٠()١٩٠١

 هنـري  اوسـتن  السير من مروعة تقارير ورود بعد السيما، العثمانية اضيلألر
 -١٨٧٧(اسـطنبول  في البريطاني السفير  Sir Austen Henry Layardليارد

 القـوات  تقـدم  سـرعة  من ومحذرة، العثمانية القوات انهيار بشان، )٨١()١٨٨٠
 القـوات  تلك احتلت ما إذا الموقف وخطورة، العثمانية العاصمة صوب الروسية
 األسـطول  إرسال يحتم البريطانية المصالح على الحفاظ وبأن المضائق، منطقة

 العثمانيـة  الدولة جانب إلى الحرب يطانيابر ودخول المضائق لمنطقة البريطاني
 التي" الالمباالة" سةسيا من الملكة غضب أسباب نتفهم أن يمكن، ذلك لكل،  )٨٢(

 فـي  حكومتهـا  حـذرت  فقد ،)٨٣(الروسي الخطر تجاه دزريلي حكومة انتهجتها
 بريطانيـا  مكانـة  تراجـع  ١٨٧٧ األول كانون من عشر الثالث في لها رسالة

  .  )٨٤("الثانية الدرجة من دولة إلى كبرى كقوى"
 شـوفالوف  الكونت إلى مذكرة نفسه اليوم في دربي اللورد أرسل وعليه

 فـي  محـذراً  اسـطنبول  احتالل عدم بشأن وتأكيداته القيصر بوعود فيها ذكره
 ذلـك  كـان  وان حتـى  مؤقـت،  بشـكل  ولو احتاللها عواقب من نفسه الوقت

 أو، اسـطنبول  الحـتالل  محاولة أي حصلت ما وإذا بحتة، عسكرية إلغراضٍ
 وسـتتخذ  حيادهـا  عن للتخلي مجبرة ستكون بريطانيا فأن. )٨٥(الدردنيل مضيق

 باإلعالن مذكرته اللورد وختم، مصالحها لحماية ضرورية تراها التي الخطوات
  .)٨٦(السالم استعادة سبيل في  للتوسط حكومته استعداد عن

 وتسـارعها  األحداث تطور عن صحيحاً تقييماً غورجاكوف وضع لقد
 ارأسو عند التحشد ثم ومن قواتهم صفوف تنظيم سيعيدون العثمانيين بان، مفاده

 بريطانيـا  بـان  علمـوا  إذا السيما، للمقاومة قوياً دافعاً سيعطيهم مما اسطنبول
 كـان  االحتمال هذا وإزاء عاصمتهم، نحو موجهاً الهجوم كان حال في ستتدخل

 المضـائق  مصـير  بخصـوص  البريطانية المخاوف يبدد أن غورجاكوف على
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 حـرر  ،١٨٧٧ األول كـانون  مـن  عشـر  السادس ففي، اسطنبول والعاصمة
 مصـير  يخـص  فيما الروسي القيصر وعد فيها كرر التي، إجابته غورجاكوف

 أيـار  مـن  الثـامن  في المؤرخة رسالته في جاء ما بحسب اسطنبول العاصمة
 طبيعـة  دربي اللورد من يستوضح أن لندن في سفيره من طلب انه إال ،١٨٧٧

 كانون من الثاني وفي. )٨٧( والدردنيل البوسفور مضيقي في البريطانية المصالح
 اللورد إلى الروسية الحكومة جواب بدوره شوفالوف الكونت سلم، ١٨٧٨ الثاني
 و العثمانيـة  العاصـمة  احتالل بعدم الروسي القيصر تأكيد تضمن الذي، دربي

 المصـالح  طبيعـة  عن باستيضاح اإلجابة شوفالوف أرفق كما، البسفور مضيق
  .)٨٨(المضائق منطقة في البريطانية

 رسـالتيها  بموجـب  خطيـاً  تعهداً قدمت الروسية الحكومة أن صحيح
 نفسـها  فيهما ألزمت، )٨٩(١٨٧٧ لعام األول وكانون أيار شهري في المؤرختين

 علـى  كافياً يكن لم التعهد ذلك أن إال البوسفور، ومضيق اسطنبول احتالل بعدم
 آنفـاً إليها المشار الضمانات تشمل لم إذ، البريطانية النظر وجهة من قديرت اقل
 المضـائق  منطقة في المالحة تهديد خاللها من يمكن التي، غاليبولي جزيرة شبه
  .الدردنيل مضيق سواحل على المدافع بطاريات نصب خالل من

 مضـيق  بشـأن  الروسـية  التأكيدات البريطانية الحكومة تعد لم وعليه 
 وشـاملةً  واضحةً تكون أن ينبغي وإنما، كافية غير بل، فحسب محدودة البسفور

، البريطانيـة  الحكومة أجابت لذا، الدردنيل مضيق السيما، المضائق منطقة لكل
 عمليـة " أي بـان ،  ١٨٧٨ الثاني كانون من عشر الثاني في الروسية نظيرتها

 تسـوية  أي وجـه  في عائقاً تعد الروسية السيطرة تحت الدردنيل مضيق تضع
 لشـبه  واحتاللهـا  لقواتهـا  إرسالها من روسيا، بريطانيا حذرت لذا، " للمشكلة
 السـلمية  بـالده  حكومة تأكيدات غورجاكوف قدم وبالفعل. )٩٠(غاليبولي جزيرة

 نيالثـا  كـانون  مـن  عشـر  الخامس في المؤرخة رسالته في الخصوص بهذا
 الحكومـة  تقـوم  ال أن: األول، بشرطين ارتبطت التأكيدات تلك أن إال، ١٨٧٨

 بريطانيا تقوم ال أن: والثاني غاليبولي؛ جزيرة شبه في قواتها  بتحشيد العثمانية
  .)٩١(باحتاللها نفسها
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 بدأت لعثمانيةا العاصمة من الروسي الجيش اقتراب ومع، أخرى ومرة
 وزرائهـا  على تلح أخذت إذ، يبدو ما على" غضب نوبات" تعيش فكتوريا الملكة

 أعربت عندما، ذلك من ابعد إلى ذهبت الملكة أن بل، )٩٢(الحرب باتجاه وتدفعهم
 حكومتهـا  رئـيس  من طلبت إذ، للخارجية وزيراً دربي باللورد ثقتها عدم عن

 كـان  الـذي ، )٩٣(Lord Salisbury سـالزبوري  كاللورد آخر بشخص استبداله
 الحكومـة  في) ١٨٧٨ نيسان -١٨٧٤ شباط( الهند شؤون وزير منصب يشغل
 إلى اللهجة شديدة رسالة بعثت، ١٨٧٨ يالثان كانون من العاشر وفي. )٩٤(نفسها
 اسـتطاعتي  في ليس بأنه شعور من يخالجني ما إن: "فيها قالت وزرائها رئيس
 الحريـة  معـوقي   ]الـروس [ البرابـرة  أقدام ليقبل نفسه  يخذل لبلد ملكة البقاء

 ومتمنيـة  وزرائهـا  تخاذل من نفسها الرسالة في الملكة تسخر ثم..." والحضارة
  .)٩٥("الروس طرد اجل من البريطانية القوات قيادة لتولت رجالً نتكا أنها لو"

 الحـادي  فـي  البريطانية الحكومة اجتمعت الملكة إصرار على وبناءاً 
 المتوسـط  البحر أسطول بدخول قراراً واتخذت، ١٨٧٨ الثاني كانون من عشر

 مضيق في)  الدردنيل مضيق قبالة( بسيكا خليج في راسياً كان لذيا، البريطاني
 البريطـاني  السفير ليارد إلى دزريلي داللور ابرق التالي اليوم وفي ،)٩٦(الدردنيل

 لألسـطول  السـماح  بضـرورة  العثمانيـة  الحكومـة  يفاتح بان، اسطنبول في
 للحكومـة  يوضـح  وان فيـه،  والرسو الدردنيل مضيق في الدخول البريطاني
 تـم  الـذي  الحيـاد  مبدأ عن التخلي تعني ال الخطوة هذه أن:"  بالقول العثمانية
  .)٩٨(تغلق أن من القناة لحماية احترازي إجراء مجرد وبأنه )٩٧("عليه الحفاظ

ــلطان درس ــد الس ــد عب ــاني الحمي -١٨٧٧/ ١٩١٨ -١٨٤٢( الث
 الخارجيـة  وزيـر  باشـا  صـفوت  مع البريطاني الطلب شخصياً، )٩٩()١٩٠٨

 تحـرم  لـم  المضائق بمسألة الخاصة الدولية المعاهدات أن ورغم ،)١٠٠(العثماني
 للـدول  الحربيـة  السـفن  أمام الحرب وقت خالل فتحها صالحية من السلطان
 اسـتغرق  الـذي ، العثمـاني  الرد أن إال، )١٠١(العثمانية للدولة والحليفة الصديقة

 حانقين كانوا العثمانيين أن صحيح. )١٠٢(سلبياً كان المستفيض النقاش من يومين
 علـى  وإصرارها محنتهم في مساعدتهم رفضها بسبب البريطانية الحكومة على
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 اسـتثمار  المفـاوض  العثماني الوفد بإمكان أن أيضاً وصحيح. الحيادي موقفها
 الوفـد  ضـد  ضـغط  كوسيلة الدردنيل مضيق داخل البريطاني األسطول وجود

 قـرب  البريطـاني  األسـطول  وجود أن تقدير اقل على أو، المفاوض الروسي
 مـع  المفاوضـات  انهيـار  حـال  فـي  للعثمـانيين  مهما سيكون ربما األحداث
  .)١٠٣(!روسيا

 لرفضه الحميد عبد السلطان دفع الذي السبب أن، يشـير الواقع أن إال
 التصـعيد  خطـورة  مـن  نـابع  لـدردنيل ا لمضيق البريطاني األسطول دخول

 تلـزم  لم البريطانية الحكومة أن السيما اسطنبول، العاصمة أمن على البريطاني
  .الدردنيل مضيق إلى أسطولها دخول نتائج من العثمانية الدولة بحماية نفسها

 فـإن  الروس مع التفاوض في قرارها اتخذت العثمانية الحكومة أن بما
 جيوشـها  يهـدد  عسـكرياً  عمالً بوصفه بريطاني حركت ألي ستنظر القوة تلك

 مواجهـة  روسـيا  تقرر وربما، المفاوضات في قاسية شروط ستفرض وعندها
 أمـام  دفاعـات  بدون تقبع التي اسطنبول، العاصمة باحتالل البريطاني التصعيد
  :يلي ما البريطاني الطلب على العثماني السلطان رد جاء لذا جيوشها

 ليعتـرض  يكـن  لم الطبيعية روفالظ ظل في بأنه" 
 قـديم  وصديق حليف ألسطول المضائق فتح على
 مصـالح  علـى  يؤثر عمل هكذا يكون عندما ولكن

  .)١٠٤("بذلك السماح الحكمة غير من فانه العثمانيين
 سانديسون الفريد، مانيالعث الخارجية وزير باشا صفوت اخبر، ذلك عن فضالً 

Alfred Sandison الحكومـة  سـمحت  مـا  إذا بأنه البريطانية السفارة مترجم 
 لألسـاطيل  سيسمح فأنه المضائق لمنطقة الدخول البريطاني لألسطول  العثمانية
 السـلطان  سـاقها  التـي  الحجـج  ضوء وفي لذلك .)١٠٥(أيضا بالدخول األخرى
 مـن  يـر  لم لذا، العثمانية النظر بوجهة البريطاني السفير اقتنع خارجيته ووزير
 داخل تفاقاال لعدم البريطاني األسطول إرسال يتم لم وبذلك، التحرك لهذا حاجة

 لنـدن  تلقت، آخر جانب ومن. )١٠٦(التحرك فائدة بشأن نفسها البريطانية الحكومة
 مفاوضـات  في والدخول الروس مع هدنة عقد العثمانية الحكومة عزم عن خبراً
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، )١٠٧(االرتيـاح  وعـدم  القلـق  من بشيء الطرفين بين الخالفات لتسوية مباشرة
 علـى  التفاوض الروس نية تؤكد لتقارير  البريطانية الحكومة استالم بعد السيما
 اهـدات المع بموجـب  أقـرت  التـي ، المضائق بمسألة المتعلقة القوانين تعديل

 الثاني كانون من عشر الخامس في البريطانية الحكومة أمرت لذا، )١٠٨(األوربية
 مـذكرة  الروسـية  الحكومـة  تسـليم  بطرسـبرغ  سـان  فـي  سفيرها، ١٨٧٨
 يعقدها قد معاهدة ألي" الجاللة صاحبة" حكومة اعتراض تضمنت، )١٠٩(احتجاج
 كمـا ، ١٨٧١ولنـدن ، ١٨٥٦بـاريس  معاهدتي على وتؤثر المتنازعان الطرفان
 من عقدها المزمع المعاهدة ببطالن نفسها المذكرة في البريطانية الحكومة نوهت
 تعـديل  وبأن، المعاهدتين هاتين على الموقعة ألوربيةا القوى جميع موافقة دون
  .)١١٠(عامة أوربية معاهدة ضمن يتم أن يجب بنودهما من بند أي

 الشـروط  صـيغة  فعـالً  قـررت  قد روسيا كانت، ذلك غضون وفي
 المتعلقة تلك أهمها من ولعل، العثمانية الدولة مع السالم معاهدة إلبرام األساسية

ـ  تقريـر  على استندت التي، والدردنيل البوسفور مضيقي بمسألة  الكسـندر  لـ
 قائـد  نيكـوالس  للدوق السياسي المستشار )١١١(Aleksandr Nelidov نيليدوف
 مـع  للحـرب  راتيجيةاإلسـت  األهـداف  التقريـر  تضمن وقد، الروسية الحملة

، بمسـألتين  لخصـها  والتـي ، البحرية روسيا بسياسة المتعلقة السيما العثمانيين
 مـن  المعادية الدول سفن منع: والثانية المتوسط؛ بالبحر االتصال كيفية: األولى

  األساسـين  هـذين  وعلى، األسود البحر على المطلة الروسية األراضي مهاجمة
 فـي  للمالحـة  جديـد  نظـام  لتأسيس جهودها سيةالرو الحكومة تبذل أن ينبغي

 لسـفنها  المالحـة  حريـة  خالله من روسيا تضمن والدردنيل البوسفور مضيقي
  .)١١٢(المرور حق من الدول ولجميع الحربية السفن كل تستثنى وان، الحربية

 األسـطول  حال نيليدوف شخص فقد، الروسية بالبحرية لقيتع فيما أما
  :قائال األسود البحر في الروسي

 الروسي األسطول حالة االعتبار بنظر أخذنا ما إذا" 
 لـن  روسـيا  فإن الحاضر وقتنا في األسود البحر في

 قوي أسطول إرسال من قادمة عدة ولسنوات تستطيع



 

 

٤٥٢  

 

  

 ملموس أثيرت لممارسة المتوسط للبحر الكفاية فيه بما
، البريطـاني  باألسـطول  قارناه ما إذا خصوصاً فيه

 علـى  القدرة لروسيا تكون أن المهم من سيكون ولكن
 البوسـفور  مضـيقي  عبـر  منفردة قوية سفن إرسال

 فـي  الروسي األسطول تعزيز عن فضالً، والدردنيل
 عبـر  إليها تصدر جديدة حربية بسفن األسود البحر

 شـيدت  قد تكون أن بعد والدردنيل البوسفور مضيقي
  . )١١٣(الروسية للبحرية خصيصاً أخرى أماكن في

 المضـائق  قـانون  تعـديل  يتم أن نيليدوف اقترح األساس ذلك وعلى  
 مـع  السالم معاهدة شروط ضمن الروسي المفاوض الوفد يفرضها فقرة بموجب
 وبموجـب  العثمانيـة  الحكومـة  وبموافقـة  لروسيا يحق بحيث، يةالعثمان الدولة

 عبـر  منفـردة  حربية سفن إرسال، العثماني السلطان يصدرها خاصة فرمانات
 الحربيـة  السـفن  بوجـه  إغالقهما حتمية مع، وذهاباً مجيئاً والدردنيل البوسفور

  .)١١٤(األسود البحر على المتشاطئة غير األجنبية للدول
 فـتح  صـالحية  حـرم  قد كان العثماني السلطان أن من، شك ثمة ليس

 وفقـاً  السـلم  وقت في األجنبية الحربية السفن أمام والدردنيل البوسفور مضيقي
 معاهـدتي  بموجـب  المبدأ ذلك تأكيد تم وقد، ١٨٤١ لعام للمضائق لندن التفاقية
 تلـك  علـى  العثمانيـة  الدولـة  وافقت أن فبعد، ١٨٧١ ولندن، ١٨٥٦ باريس

 أن بعد ألنها، تمتلكها كانت التي التامة السيادة حقوق سلمت قد فأنها، المعاهدات
 البسفور مضيقي فتح في حقها عن تخلت قد، األخرى الدول مع اتفاق في دخلت

 ال كـان  مالسل وقت في غلقهما مبدأ أن، أدق بعبارة، الخاصة بإرادتها والدردنيل
 كانـت  روسـيا  أن وبمـا . العام األوربي للقانون خضعا أن بعد شك إلى ترقى
 فقـط  ليس نفسها ألزمت والتي، المذكورة المعاهدات على الموقعة القوى ضمن
 مـا  وهـذا ، األخـرى  األوربية القوى كل أمام بل، فحسب العثمانية الدولة أمام

 تغييـر  أي فـإن  وعليـه ، انيابريط ومنها األخرى الدول بقية على أيضا ينطبق
  .)١١٥(الموقعين جميع موافقة يتطلب



 

 

٤٥٣ 

 

  

 صـعوبة  تدرك كانت الروسية الحكومة أن يبدو، آنفاً الحقائق ضوء في
 بمضـيقي  اصةالخ األوربية المعاهدات بضرب إليه يرمي وما، نيليدوف مقترح

 السـفن  بمـرور  المتعلقة القوانين لكل بتغييره الحائط عرض والدردنيل البسفور
 معاهـدة  خـالل  مـن  بالده لصالح والحرب السلم وقتي في والتجارية الحربية
 خطوة هكذا مع تعامله في حذراً غورجاكوف كان الواقع وفي. عثمانية– روسية

قبـل  الضـروري  مـن  كان لذا، رةخطي تعقيدات إلى تقود سوف أنها العتقاده 
، ألمانيـا ( الـثالث  األبـاطرة  حلف في روسيا حليفا موقف معرفة عليها اإلقدام
، األخـرى  األوربيـة  القـوى  فعل رد يختبر أن عليه كان كما، )المجر -النمسا
 ولـيم  األلماني اإلمبراطور من لكل  نيليدوف مقترح نقل تم إذ، بريطانيا السيما
ــور، )١١٦()١٨٨٨ -١٨٦١/ ١٨٨٨ -١٧٩٧( William I  األول  وإمبراطـ
 مـن  الرابـع  في  Franz Joseph I  األول زيفجو فرانسيس المجر -النمسا
 – النمسـا  خارجيـة  وزير اندراسي الكونت اعترض وقد، ١٨٧٨ الثاني كانون
 البوسـفور  لمضـيقي  منفـردة  روسـية  سفن مرور موضوع على بشدة المجر

  .)١١٧(األوربية المعاهدات مع يتناقض بأنه معلل والدردنيل
 بمسـودة  يعلمـه  شوفالوف الكونت لندن في لسفيره غورجاكوف ابرق

 غلـق  علـى  التاسع بندها نص التي، العثمانية الدولة مع السالم معاهده شروط
 التـي  للدول منفردة حربية سفن بمرور والسماح، األجنبية السفن بوجه المضائق

، شخصـياً  السلطان من تصريح بموجب األسود البحر سواحل ىعل إطاللة لديها
  .)١١٨(ذلك منه طلب ما متى المرور اذونات بمنح ملزماً سيكون الذي

 بأنـه  مفـاده  باسـتنتاج  وخرج بتمعن أعاله البند الروسي السفير درس
 المضـائق  في المالحة حرية مبدأ كان لو مما أكثر بريطانيا غضب إلى سيؤدي"

 للحكومـة  روسـيا  تؤكد بان غورجاكوف، شوفالوف نصح وعليه" فعال اقر قد
 القـوى  جميـع  بـل  فحسـب  روسيا تخص ال المضائق تسوية بان البريطانية
  .)١١٩(األوربية

 المـرور  حق الروسية الحربية السفن منح امتياز أن، الواضح من كان
 روسـية  هيمنة سيعني األخرى الدول واستثناء، والدردنيل سفورالب مضيقي عبر



 

 

٤٥٤  

 

  

 امـتالك  مـن  الرغم على المضائق منطقة على فضال، األسود البحر مياه على
 تلـو  الواحـدة  سـفنها  نقل من روسيا ستتمكن إذ، المنطقة لتلك العثمانية الدولة

ـ  كابوسـا " سيشـكل  ممـا ، األسود البحر إلى البلطيق بحر من األخرى  امخيف
 بصـيغة  العثمانية الدولة على المبدأ هذا روسيا فرضت ما إذا السيما، "لبريطانيا
 المواصـالت  طـرق  علـى  خطراً سيشكل مما عثمانية -روسية تحالف معاهدة

 السـفن  مهاجمـة  مـن  الروسية الحربية السفن ستتمكن إذ، الهند إلى البريطانية
 منـع  يـتم  بينما المضائق لداخ االختباء ثم ومن المتوسط البحر في البريطانية

 الحربيـة  السـفن  مهاجمه بهدف المضائق دخول من البريطانية الحربية السفن
  .الروسية

 بشأن والعثماني الروسي الوفدين بين مباحثات جرت، ذلك غضون في
 ترقـب  حالـة  في كانت بأنها البريطاني الحكومة حال وصف يمكن لذا، الهدنة
 تسـوية  يتضـمن  التفاق التوصل بشأن اتشائع وردتها وعندما، وتوجس وقلق
 الممنوحـة  الروسـية  التأكيـدات  يناقض مما، ثنائي أساس على المضائق مسألة
 مـن  والعشـرين  الثالـث  في البريطانية الحكومة أمرت وعليه، لبريطانيا مسبقا
 توجيـه  السـلطان  مـن  يطلب بان اسطنبول في سفيرها، ١٨٧٨ الثاني كانون

 ضـد  النـار  إطـالق  بعدم الدردنيل مضيق في عثمانيةال الحاميات إلى األوامر
  .)١٢٠(مرمرة بحر في رسوه مهمة وتسهيل البريطاني األسطول

، )١٢١(نفسـه  اليـوم  فـي  البريطانيـة  الحكومة أمرت، آخر جانب من
 المتوسـط  البحـر  فـي  البريطـاني  األسطول قائد Hornby هورنبي االدميرل
 أم العثمانيـة  الحكومـة  أقبلـت  سـواء  أسطوله بكامل الدردنيل مضيق باقتحام
 وأصـروا ، قويـاً  فعلهـم  رد كان بذلك العثمانيين الوزراء علم وعندما، رفضت

 لمضـيق  البريطـاني  األسـطول  دخول بان الروس، البريطانيون يعلم أن على
 للمصـالح  حمايـةً  وإنمـا ، العثمانيـة  الحكومـة  مـن  بطلب يكن لم الدردنيل

 لهـذا  الخطيـرة  اآلثـار  من متخوفين كانوا العثمانيين أن ويبدو، )١٢٢(البريطانية
 الحـتالل  يقـود  قـد  بأنه معتقدين الطرفين بين الجارية المفاوضات على العمل

 السفير يخبر أن قبل حتى ذلك وكان -كبير وبتردد ذلك ومع، لعاصمتهم روسي



 

 

٤٥٥ 

 

  

 لمضـيق  عنـوة  بالدخول البريطاني التهديد بفحوى العثمانية الحكومة البريطاني
 السلطان اصدر -النار أطلق أطلقت ما إذا العثمانية الحاميات وبضرب الدردنيل

 نقـض  التـالي  اليوم وفي. )١٢٣(لألسطول المرور اذن فرمان الثاني الحميد عبد
 وروده بعـد  األسـطول  دخـول  أمر ألغى إذ، قراره البريطاني الوزراء مجلس
 -الروسـية  المفاوضات في المضائق مسألة ورود بشأن ليارد من مغلوطة برقية

 االدمـرال  اسـتلم ، ١٨٧٨ الثـاني  كانون من والعشرين الخامس وفي، العثمانية
 دخلـت  إذ، آنفــاً  ذكره أسلف ما وهو، الدردنيل مضيق اماقتح أوامر هورنبي

 من البريطانية الحكومة علمت نفسه اليوم وفي، بسرعة وخرجت الدردنيل سفنه
 الفقـرة  على بالفعل تضمن قد والعثمانيين الروس بين المقترح السالم بان ليارد

 لتغييـر  جـداً  متأخر كان الوقت أن غير، الشكوك حولها دارت التي المسألة أو
 نظيرتهـا  من العثمانية الحكومة طلبت ذلك غضون وفي، أخرى مرة التعليمات
 أخـرى  مرة أسطولها إدخال أرادت حال في الوقت من المزيد منحها البريطانية

  .)١٢٤(المضائق إلى
 مـن  أسبوعين بعد حدثت المضائق مسألة بسبب الحقيقية أالزمة أن بيد

 تطـرق  بعدم لبريطانيا الروسية التأكيدات من الرغم ىفعل، الذكر آنـف التاريخ
، األوربية المعاهدات في بالمضائق المتعلقة للبنود العثمانية –الروسية المباحثات

  Preliminary bases of Peace " التمهيديـة  السـالم  أسـس "  هدنـة  أن إال
 لثـاني ا كـانون  مـن  والثالثين الحادي في) أدرنة( ادريانبول مدينة في الموقعة
 الحكومـة  خشـيته  طالمـا  الـذي  الترتيـب  مـن  نـوع  على احتوت، ١٨٧٨

 جاللـة  سيتوصل: "يلي ما على منها الخامسة الفقرة نصت فقد. )١٢٥(البريطانية
 الحقـوق  فيه يحمي لترتيب روسيا إمبراطور جاللة مع التفاق المعظم السلطان

  .)١٢٦("والدردنيل البوسفور مضيقي في الروسية والمصالح
 للحكومـة  الروسية للتأكيدات واضحاً خرقاً تعد الفقرة تلك أن، ظني في
 لمـدن  الدانوب حصون عن العثمانيون تنازل الهدنة شروط فبموجب، البريطانية

 إخـالء  عـن  فضـالً  ؛Silistria سيلسترا، Rustchuk روسو، Vidin فيدن: 
ــون ــان حص ــدن البلق ــراد: لم ــراد، Razgrad رازغ ، Belgradjik بلغ
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 آلخـر  العثمـاني  الجـيش  انسـحاب  الروس فرض كما،  Bazardjikبازاجيك
 العاصـمة  أسـوار  عـن  فقـط  مترا كيلو عشرة تبعد وبمسافة الدفاعية خطوطه
 عن والروسي العثماني الجيشين بين الفاصلة سافةالم تقل ال حين في، اسطنبول

 التـي  النقطـة  فـي  الجزيرة شبه إلى الروس وصل وبذا، )١٢٧(متر كيلو عشرة
  .البوسفور مضيق وبمحاذاة مرمرة بحر عن األسود البحر تفصل

 عـن  تؤكـد  التي الشائعات بصحة البريطانيين لدى االعتقاد ساد وعليه
 السيما، )١٢٨(المضائق ومنطقة اسطنبول احتالل بهدف الروسي للجيش تحركات

 تؤكـد  اسـطنبول  فـي  البريطاني السفير ليارد  من تقارير لندن وردت أن بعد
 منطقـة  فـي  اسطنبول العاصمة ضواحي إلى الروسي الجيش قيادة مقر انتقال

Chatalja)١٢٩(.  
 جميـع  القلـق  فانتـاب ، البريطاني العام الرأي األخبار تلك أثارت لقد

 وطـالبوا ، العثمانيـة  الدولـة  فـي  مصالحهم مستقبل على البريطانية األوساط
 العاصمة في الحرب طبول أخذت لذا، )١٣٠(روسيا ضد الحرب بإعالن الحكومة

 أن بعـد  السـيما ، وقت مسألة للحرب بريطانيا إعالن وأصبح، تقرع البريطانية
 جنيـه  ماليـين  سـتة  مبلـغ  تخصيص مانالبرل من البريطانية الحكومة طلبت

 للحصول حكومته من توجيهات ليارد استلم كما، )١٣١(للحرب استعدادا إسترليني
 فـي  البريطـاني  األسـطول  لدخول الثاني الحميد عبد السلطان من فرمان على

ـ  االدميرال البريطانية الحكومة أمرت، ذلك عن فضالً، المتوسط البحر  ورنبيه
، ١٨٧٨ شـباط  مـن  الثـامن  فـي  المتوسط البحر في البريطاني األسطول قائد

 مـوانئ  فـي  والرسو البوسفور مضيق حتى واإلبحار الدردنيل مضيق بدخول
  .)١٣٢(اسطنبول العاصمة

 لقائـد  التوجيهـات  بعـد  أرسلت قد تكن لم العثمانية الحكومة أن وبما
 بـدخول  البريطـاني  لألسـطول  السماح في الدردنيل مضيق في الحامية القالع

 وعندما. بلغته التي األوامر تنفيذ في التريث هوربي األدميرال آثر لذا، الدردنيل
 االذن فرمـان  مـنح  الثـاني  الحميـد  عبد السلطان رفض خبر لندن إلى وصل

، عنـوة  المضائق باقتحام ورنبيه االدميرل البريطانية الحكومة أمرت، بالدخول
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 بـان  يخبـره ، ١٨٧٨ شـباط  من العاشر في ليارد إلى دربي اللورد ابرق كما
 النظـر  وبغـض  المضائق باقتحام البريطاني األسطول قائد إلى صدرت األوامر

 لديـه  هورنبي االدميرل فان النار العثمانيين أطلق ما وإذا، العثمانية الموافقة عن
 والرعايـا  الممتلكـات  حمايـة " األسـطول  هـدف  وان، ثلبالم بالرد تعليمات

 مـن  بـالقرب  سيرسو األسطول فان وعليه". اسطنبول في القاطنين البريطانيين
  .)١٣٣(األمراء جزر عند مرمرة بحر في اسطنبول

 الثـاني  فـي  المضايق باقتحام حكومته أوامر هورنبي االدميرل استلم
 سـت  مـن  المكون بأسطوله دخل التالي اليوم وفي، )١٣٤(نفسه الشهر من عشر

ــفن ــه س ــي حربي ،  Alexakdera) ،Temeraire ،Ruby،Salamis: وه
Achilles ،(Sweftsure (١٣٥) .الـدردنيل  مضيق في تبحر سفنه كانت وبينما 

 وسـلمه  هـورنبي  سفينة على بالصعود الدردنيل لمضيق الحامية القالع قائد قام
 لـم  انـه  إال، ١٨٧١ لعام لندن التفاقية الواضح الخرق هذا على احتجاج مذكرة
  .)١٣٦(حكومته من له الصادرة األوامر حسب إبحاره وتابع ذلك إلى يلتفت

 الـدخول  إذن علـى  للحصول طلباً ليارد قدم فقد، أمر من يكن ومهما
 االلتـزام  نيتها في كانت العثمانية الحكومة وألن، للمضائق البريطاني لألسطول

 وزيـر  باشـا  صفوت وعلل الطلب رفضت لذا، الروس مع وقعتها التي بالهدنة
 كـان  عما تغيير قد الوضع ان: "بالقول ذلك البريطاني للسفير مانيالعث الخارجية

 األسـطول  يريد هدف أو حق وجه بأي نرى ال وأننا، الماضي الشهر في عليه
 األعظم الصدر باشا وفيق أحمد وذكر، )١٣٧("القسطنطينية إلى الدخول البريطاني

  :قائالً الخصوص بذلك، )١٣٨()١٨٧٨ نيسان١٨  -١٨٧٨ شباط٤(
 أن. السفير طلب رأيت للمجلس عودتي عند"

 وعليـه ، بواباتنا على يقف الروسي الجيش
 دون ثابتـة  التزاماتنـا  إبقـاء  ننـوي  فنحن
 هـذه  تختفي أن الحكمة من وهل...! تغيير

 األبريـاء  مـن  نمليو مع العظيمة العاصمة
 وبسـبب ، األجنبيـة  المصالح صراع بسبب
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 المستميت للدفاع نتيجة به نمر الذي الضعف
 لها ونترك انكلترا عند سنحتج به؟ قمنا الذي

 لـن  نحـن ... الرهيبة الكارثة هذه مسؤولية
  .)١٣٩("بجدية السالم نريد إنما ننتحر

، البريطاني التصرف من باالمتعاض العثمانية الحكومة شعرت لقد، الحق
 رفضـت  –المضـائق  دخول بخطوة تقوم وهي حتى –البريطانية الحكومة الن

 الجـيش  دخـول  ذلـك  علـى  ترتب وان، العثمانية الدولة تجاه بالتزاماتها القيام
 يمكنهـا  ال ركيات أن بما: " قائالً ليارد، باشا صفوت اخبر إذ، إلسطنبول الروسي

 رحمـه  تحت فأكثر أكثر ستكون فأنها، أوربا من المساعدة حصول في تأمل أن
 ال: " قـائالً  حكومتـه  إلى وكتب العثماني الموقف مع ليارد تعاطف لذا". روسيا
 االنكليز الرعايا أو المصالح بان لالعتقاد يدعو الحالي الوقت في سبب من يوجد

 العالي الباب فان الفرمان منح عدم من الرغم لىع بأنه أيضاً واعتقد، "خطر في
 خـرق  مبـدأ  علـى  يستند رسمياً احتجاجاً سيقدم لكنه األسطول بدخول سيسمح

  .)١٤٠(المعاهدات
 بدخول، ١٨٧٨ شباط من عشر الثاني في العثمانيين، ليارد اخبر وحينما

 علـى  واضـحةً  تـوتر وال القلـق  عالمات بدت، للمضائق البريطاني األسطول
 إصـرار  مـن  باشـا  رفيق أحمد األعظم الصدر دهش إذ، العثمانيين السياسيين

 بأنـه  وأعلـن ، الحكومـة  موافقة بدون أو بموافقة المضائق دخول البريطانيين
 علـى  النـار  بإطالق الدردنيل في القالع قائد وسيأمر روسيا به وعد بما سيلتزم
 باألسلوب العثماني الخارجية وزير باشا صفوت تصرف كما، البريطانية السفنِ
خـرق  مقاومـة  الحكومـة  واجـب  مـن  بان البريطاني للسفير موضحاً نفسه 

 األسـطول  علـى  النـار  إطـالق  مخاطر من حذرهم ليارد أن إال، المعاهدات
  .)١٤١(العثمانية الدولة مهاجمة خطته في ليس الذي البريطاني

 النـار  إطـالق  بخصوص حساباتهم في نظرال أعادوا العثمانيين أن يبدو
 خـارج  روسـيا  يبقـي  لـن  تطـور  هكذا مثل الن، البريطاني األسطول على

 لـذا ، واحـد  عـدو  من بدالً عدوين العثمانية الدولة ستواجه وعندها، اسطنبول
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 باشـا  وسـعيد ، باشا صفوت من كل، ١٨٧٨ شباط من الثاني يوم مساء اجتمع
 الحميد عبد السلطان مخاوف له ونقال البريطاني ربالسفي العثماني الداخلية وزير
 عـزم  تؤكد باتت الدالئل أن السيما، للمضائق األسطول دخول نتائج من الثاني
 المسـلمين  بين متبادلة عنف أعمال سيعقبه الذي، اسطنبول احتالل على روسيا

 ستبقى للمضائق الحامية القالع بان ليارد ُأخْبر االجتماع ختام وفي. والمسيحيين
 تقـديم  سـيتم  انـه  إال، البريطـاني  األسطول على النار تطلق لن وإنها، هادئة

  )١٤٢(.المعاهدات انتهاك ضد رسمي احتجاج
 من عشر الثالث في للمضائق البريطاني األسطول اقتحام من الرغم على

 عـن  ينالبريطـاني  بردع الدبلوماسية العثمانيين محاوالت أن إال، ١٨٧٨ شباط
 ليـارد  تلقـى  نفسـه  اليوم من صباحاً الثالثة ففي، هوادة دون استمرت قرارهم
 التـي  االحتجاج برقية من نسخة وبرفقتها الثاني الحميد عبد السلطان من رسالة
 أمـا ، للمضـائق  البريطـاني  األسـطول  دخـول  ضد فكتوريا الملكة إلى بعثها

 لقائـد  يـوعز  أن السـفير  على فيها السلطان تمنى فقد نفسها الرسالة بخصوص
 أن مـن  الرغم وعلى، برقيته على الملكة من رداً يتلقى حتى بالتوقف األسطول

 هـورنبي  إلى رسالة أرسل انه إال، األسطول إيقاف صالحياته من تكن لم ليارد
 البرقيـة  مـع  إليـه  المعنونة الثاني الحميد عبد السلطان رسالة من بنسخ أرفقها

 يبقـي  بـان  ينصح بأنه ذكر فقد برسالته األمر تعلق قدرو، الملكة إلى المعنونة
 األسـطول  رسـا  وأخيرا. )١٤٣("اإلمكان قدر البر عن بعيداً" البريطاني األسطول

 اليوم نهار وفي. )١٤٤(نفسه الشهر من عشر الخامس في األمراء جزر عن بعيدا
 إلـى  باشا صفوت الخارجية وزير، باشا وفيق داحم األعظم الصدر أرسل نفسه
 مقـدار  عـن  ليارد للسفير العثماني الوزير بين أن وبعد، البريطانية السفارة مقر

 الصـدر  مـن  األولى رسالتين سلمه، البريطاني الموقف بشأن العثمانية المرارة
  :فيها وجاء شخصيا األعظم

  الحـائط  إلـى   حكـومتكم  دفعتنا أن بعد" 
 ال الروسـية  القوات دخول حتى هبأن تخبرنا
، التـدخل  فـي  بطلبنا تقبل يجعلها أن يمكن
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 رأتنـا  أن بعـد  أنفنا رغم تتدخل اليوم لكنها
 جاللتـه  أن...! ثمـن  بـأي  السـالم  نريد

 خطتها حكومتكم تُوقف بأن يصر ]السلطان[
 وبقـوة  يطالـب  إذ ]للمضائق [الدخول في

 التوصـل  يـتم  حتى األسطول تقدم بإيقاف
  .)١٤٥("لحل

 الروسـي  القيصـر  لبرقية األصل طبق نسخة فكانت، الثانية الرسالة أما
 صـريحاً  تهديـداً  تضـمنت  إذ، الثاني الحميد عبد السلطان إلى الثاني الكسندر
 دخـول  حـال  فـي : "... قولـه  فيها جاء ما واهم، اسطنبول العاصمة باحتالل

 فـي  عسكريه قطعات وضع على عندها فسأجبر للبوسفور البريطاني سطولاأل
 فـي  البريطاني السفير مع باشا صفوت دخل وعليه". مؤقت وبشكل القسطنطينية

 عـن  المترتبـة  الكاملة المسؤولية البريطانية الحكومة فيها حمل، شديدة مناقشه
 أن مـن  نفسـه  الوقـت  في محذراً، اسطنبول العاصمة الروسية القوات احتالل
 أن" :قـال  إذ البريطانية المصالح على األثر بالغة ستكون االحتالل ذلك عواقب
 محسـوبة  غير تأثيرات له ستكون مؤقتا كان وان للقسطنطينية ]روسيا [ احتالل

 ليارد تخويف باشا صفوت حاول ثم" البريطانية والمصالح اإلسالمي العالم على
 فـي  البريطاني الوجود بمصير العثمانية العاصمة مصير مسألة ربط خالل من

 خبـر  سـمعوا  مـا  إذا الهند مسلموا به سيفكر عما متسائال عليه طرح إذ، الهند
 لـم  الذي: "البريطاني األسطول بوجود اإلسالم عاصمة الروسية الجيوش دخول

 كـل  فـي  للمسلمين العظيمة األهانة هذه لمنع بالتدخل راغباً حتى وال قادراً يكن
  .)١٤٦("ابد يغفروها أو ينسوها لن مسألة هذهف، مكان

  :بالقول البريطاني السفير، باشا صفوت حاجج ذلك عن وفضال
 حتـى  وال البريطانيـة  األرواح ال تكـن  لم" 

 الروس دخل ما إذا ولكن، خطر في ممتلكاتهم
 الن، تمامـاً  سـيتغير  الموقـف  فـإن  المدينة

 وهـي  القـدرة  يهالد ليست العثمانية الحكومة
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 إلـى  عشـرين  بين ما أعالة من تماماً مفلسة
 مـن  فهـم  ثم ومن، روسي جندي ألف ثالثين
 منـازل  سيهدمون، أنفسهم سيساعدون المؤكد

 وسيسـرقون  التدفئة خشب اجل من المسلمين
 هـذه  إن... وأرزاقهـم  مؤنهم تأمين اجل من

 لتشـمل  وستنتشر لصراعات ستقود األوضاع
 إال االضـطرابات  هـذه  هيتنت ولن المسيحيين

 عـدو  بأنها تثبت اليوم بريطانيا ان... بمذبحة
 وتـدفعها  روسيا تستفز التي فهي األكبر تركيا
 األخيـر  الـدمار  تجلـب  قـد  بخطوات للقيام

 رمـى  وبـذلك . )١٤٧("التركيـة  لإلمبراطورية
 إذ البريطـاني  الملعب في الكرة باشا صفوت
 مسـؤولية  أمـام  طانيـة البري الحكومة وضع

  .تاريخية
 مقـر  إلـى  العثمانيـة  الداخلية وزير باشا سعيد وصل، ذلك غضون في

 يـنص  الثـاني  الحميد عبد السلطان من جديد مقترح وبجعبته البريطانية السفارة
 أسـطولها  العثمانيـة  الحكومـة  تُسـلم  أن البريطانية المخاوف احد كان إذا بأنه

 فـان  –البريطـاني  األسـطول  بوجه لبوسفوروا الدردنيل غلق بهدف -للروس
 لـم  وإذا، البريطانيـة  الحكومة تقترحه مكان ألي سفنه إلرسال مستعد السلطان

 تصرف تحت السفن تلك يضع بأن مستعد فانه العثمانيين بالضباط ثقة لديها تكن
  .  )١٤٨(!!متنها على بريطانيين ضباط بصعود ويقبل البريطاني األسطول قائد

 مـن  عاصمته مصير على يخشى كان العثماني السلطان أن الواضح من
 بـان  يرغـب  لـم  لذلك العاصمة، موانئ في البريطاني األسطول رسو عواقب
 نقـل  باشـا  سـعيد  أن إال الوقت، ذلك في الخطوة هذه مثل البريطانيين يخطو
 نـاك ه كان حال في": نصه ما الثاني الحميد عبد السلطان قول البريطاني للسفير
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 تعـريض  أو الهدنـة  خـرق  وشـك  علـى  الروس بان لالعتقاد يدفعني سبب
  .)١٤٩("التدخل البريطانية الحكومة من سأطلب عندها... للخطر اإلمبراطورية
 مـع  جـدالها  فـي  العثمانيـة  الحكومة استمرت فقد، أمر من يكن مهما

 جـدوى  وند ولكـن ، المضائق من أسطولها سحب اجل من البريطانية الحكومة
، ١٨٧٨ شـباط  من عشر الرابع في ليارد إلى الصدر باشا وفيق أحمد كتب فقد

  :قائال
 فـي  العثمـاني [ السـفير  ]السلطان[ جاللته أمر لقد"     

 األسـطول  لسحب حكومتهم على يضغط بان ]لندن
 الحكومـة  وعـدت  فقـد  وبالمقابـل ، الدردنيل من

، المفاوضـات  هـذه  نتـائج  ستنتظر بأنها الروسية
 التوقـف  األسـطول  ]قائد [ من طلبت فهال عليهو

، كبير شعبي لضغط نتعرض إننا... اآلن هو حيث
 الروس ذهب فأينما. ضخمة مسؤولية عاتقنا وعلى
 ويدنسون يقتلون الذين البلغار من غفير جمع تبعهم

 ليلـة  حتى وردتنا فقد... المسلمين وشرف حرمات
 بالقلـو  تفطر برقية عشرة خمس حوالي البارحة

 دخـول  فإن لذا.  prichtina بريشتينا مذبحة عن
 ضـد  كبيـراً  عنفـاً  سيسبب للقسطنطينية الروس

 سيضلون األجانب الن، غيرهم دون فقط المسلمين
 المنـازل  الـروس  الجنود وسيدخل، فقط متفرجين

 عـن  بعد فيها وسيبدون، ضباطهم يمنعهم أن دون
 األحياء وتدمر تحرق أن بعد ولكن، وندمهم أسفهم

  .)١٥٠("بكاملها
 اللـورد  مـع  مباحثـات  لندن في العثماني السفير باشا موسورس أجرى

 البريطـاني  الخـرق  ضد بشده األول احتج إذ. البريطاني الخارجية وزير دربي
 مضـيقي  فـي  الحربيـة  السـفن  مرور بمسألة الصلة ذات األوربية للمعاهدات
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 يبـين  أن دربـي  من طلب شباط من عشر الرابع ففي، )١٥١(والدردنيل البوسفور
 بصفته" للمضائق دخوله في البريطاني األسطول دخول عليها استند التي األسس
 حـاول  الخارجيـة  وزيـر  ان مـن  الرغم وعلى، "؟ حيادياً أم حليفاً أم صديقاً

 السؤال باشا موسورس كرر ولَما، البريطاني للتحرك تعريفاً يعط لم إذ، التهرب
. )١٥٢("الحيـادي  مصطلح يفضل: " بأنه بالقول دربي اللورد اضطر أخرى مرة
، العثمانيـة  للعاصـمة  روسـيا  غـزو  نتائج مخاطر باشا موسورس ناقش وبعد

 إحـدى  علـى  اللجـوء  طلب على السلطان يجبر أن احتمال عن كذلك وتحدث
  )١٥٤(.المسألة هذه على باشا وسورس دربي اتفق وقد )١٥٣(البريطانية السفن

ـ  بطبيعـة  العثمانية الحكومة على كان، نفسه الوقت في  تهـدأ  أن الالح
 الحكومـة ، البريطـاني  التحـرك  وضع بالتأكد. استرضائهم خالل من الروس

 المضـائق  البريطانية الحربية السفن دخلت إذ، للغاية حرج موقف في العثمانية
 العثمانيـة  السيادة بريطانيا انتهكت وبذلك، وحكومته العثماني السلطان انف رغم

 بريطانيـا  أن إال األوربيـة  هـدات المعا خـالل  من نظم الذي المضائق وقانون
 حجـه   وهي، اسطنبول في القاطنين البريطانيين الرعايا حماية حجه استخدمت

 إنهـا  إال األوربـي  أو البريطـاني  العام والرأي التاريخ أمام منطقية تكون ربما
 وتـدخل  بالمثـل  روسـيا  تقوم أن المؤكد فمن، حدين ذي كسيف خطيرة حجة

 الـذي  الوقت ففي. األرثوذوكس الرعايا حماية بحجج يأ، نفسه للسبب اسطنبول
 فـي  العثمانيـة  الحكومـة  مساعده شأنها من خطوة بأي القيام بريطانيا رفضت
 مـن  وبـالقرب  مرمره بحر في الحربية سفنها تمركز على تصر كانت محنتها
 بأنـه  العثمانية نظيرتها أخبرت البريطانية الحكومة أن صحيح. اسطنبول مدينة
 الروسـي  الـرد  لكن، )١٥٥(اسطنبول في الحكومة إسقاط أو تهديد نيتها في ليس

 يكـون  وربما العثمانية الدولة مستقبل يهدد أن يمكن المدينة احتالل أي المعاكس
  .نعشها في األخير المسمار

 البريطانية الحكومة أصرت لماذا: هنا نفسه يفرض الذي التساؤل لكن   
 العثمانيـة؟  العاصـمة  من بالقرب والرسو المضائق منطقة في أسطولها إدخال
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 عـرض  المضـائق  بمسـألة  الصلة ذات الدولية المعاهدات جميع بذلك ضاربة
  !! الحائط

 اسطنبول العاصمة حماية ترفض لم البريطانية الحكومة أن، الواضح من
، روسيا ضد حربها في دعم ألي العثمانية الدولة أعطاء عن توتخل بل، فحسب

 عنـوة  أسطولها بإدخال قامت أنها إال )١٥٦("التدخل عدم سياسة انتهاج" فضلت إذ
، اسـطنبول  احـتالل  من الروسي الجيش منع بهدف ليس، الدردنيل مضيق في

 التلغرافيـة  تاالتصاال وان، خطر في رعاياها وممتلكات حياة بان ادعت وإنما
  .تقطع ربما العثمانية الدولة في

، اثنـين  سببين في تبريره يمكن أسطولها إدخال بريطانيا إصرار أن يبدو
 مفاوضات من يرومون الروس بان قناعة إلى البريطانية الحكومة توصلت: أوالً

 كانـت  القناعـة  تلك أن السيما، لهم مناهض تحالف تكوين العثمانيين مع السالم
 الدولـة  فصل في روسيا رغبة فيه يؤكد اسطنبول في لسفيرها تقرير على دتستن

 الدولـة  من كل يضم ثالثي تحالف تشكيل بصدد وأنهاس، بريطانيا عن العثمانية
 مصـادرها  مـن  التقارير من المزيد لندن وردت كما، وروسيا وألمانيا العثمانية

ـ  والـي  مـع  سرية مفاوضات في روسيا بدخول االستخبارية  الخـديوي  رمص
 حاولـت  وبأنها، معه وثيقة عالقات ترتيب اجل من) ١٨٧٩ -١٨٦٣( إسماعيل

 قائـد  أمـرت  لذا. )١٥٧(بريطانيا ضد للعمل والخديوي العثمانية الحكومة توجيه
 البحـر  في البحري تواجدها من عززت كما، الدردنيل مضيق باقتحام أسطولها

 مـن  طلبـوا  قـد  الـروس  بـان  البريطانية الحكومة علمت لقد: ثانياً المتوسط؛
 لـذا ، يـة الحرب الغرامـة  مبلغ تخفيض مقابل الحربي أسطولهم تسليم العثمانيين

 الـدردنيل  باقتحـام  المتوسط البحر في أسطولها قائد البريطانية الحكومة أمرت
 أن شـأنه  مـن  الذي، العثماني األسطول على االستيالء من الروس منع بهدف
 تهديـد  فـي  يستخدم ربما او، األسود البحر على مطلقة روسية هيمنة إلى يؤدي

 المواصـالت  طـرق  فـي  وصـل  همزة يعد الذي المتوسط البحر في المالحة
 حاولـت  لـذا ، ١٨٦٩ عـام  السويس قناة فتح بعد السيما، الهند إلى البريطانية
 وأوعـزت ، روسيا إلى العثماني األسطول ملكية انتقال منع البريطانية الحكومة



 

 

٤٦٥ 

 

  

 مـن  أربعة لشراء سراً يسعى بان، ١٨٧٨ شباط من عشر الرابع في ليارد إلى
 المـرة  هذه يرالسف اخبروا العثمانيين أن إال، )١٥٨(العثمانية الحربية السفن احدث

 وان بريطانيـا  حتـى  وال روسيا إلى أسطولهم يسلموا لن بأنهم صريحة بصورة
 إذا سـفنهم  حرق او بإغراق العثمانية الحربية السفن ربابنة إلى صدرت األوامر

            )١٥٩(عليها الستيالء قوة أي حاولت ما
 دخـول  اجل من حضورها الروسية الدبلوماسية سجلت، ذلك غضون في

 السـلطان  بـين  الرسـائل  مـن  سلسـلة  تبادل تم إذ، العثمانية للعاصمة محتمل
 بطرسبرغ سانت بين جرت التي تلك كانت المفاوضات أهم لكن، )١٦٠(والقيصر

 نظيرتهـا  اسـتخدمته  الذي نفسه التبرير الروسية الحكومة استخدمت إذ، ولندن
 ذلـك  مـن  ابعـد  ذهبت إنها بل المضائق لمنطقه أسطولها دخول في البريطانية

 المسيحيين كل ستحمي الروسية الحكومة أن: "بالقول لألمام اكبر خطوه وخطت
 شباط منتصف في لشوفالوف غورجاكوف أعلن فقد )١٦١("فحسب رعاياها وليس

  :  قائال، ١٨٧٨
 بواسـطة  للمدينـة  المؤقت الدخول نناقش إننا"

 أن باسـتثناء  نفسه هو والهدف قواتنا من جزء
 ستشمل الحاجة دعت ما إذا المرة هذه حمايتنا

 ستقومان الحكومتين فان وهكذا. المسيحيين كل
 المهمـة  أن وبمـا  مشـترك  أنسـاني  بواجب
 تحـت  هناك كونت أن يمكن فال سلمية طبيعتها

  .)١٦٢("متبادلة اعتداءات ظرف أي
 يكـن  لـم  انـه  بل، فحسب حاذقاً غورجاكوف بيان يكن لم، الواقع في

 وهـذا " اإلنسـاني  التـدخل " مفهوم على يعتمد انه ميزة يحمل فهو أيضاً، مستفزاً
، المحـك  على مصداقيتها ويضع البريطانية لحكومةا إعالن مع ما حد إلى يتناغم
 المضـائق  منطقه في أسطولها دخول بان العام للرأي تثبت أن تحاول وهي السيما
  .مبدئية أسس على مبني
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 ال بأن -الواقع في -تمنى ولقد، بريطانيا مع حرباً غورجاكوف يرد لم
 المسـألة  تلـك  تجد وان، للمضائق البريطانية الحربية السفن دخول مسألة تتطور

 البحريـة  القوة شك بال وهي -بريطانيا مع بالده عن الحرب شبح يبعد سلمياً حالً
 إال األمنية تلك غورجاكوف شاطر قد شوفالوف أن ويبدو -المقاييس وبكل األقوى

 اللـورد  مـع  مفاوضاته في تبنى ولهذا، السطنبول روسيا احتالل يعارض لم إنه
 دخـول  بخبـر  شـوفالوف  علـم  وحينمـا ، أيضاَ توافقي ولكنه، ثابتاً موقفاً دربي

 مـذكرة  كتب إذ، متسرعة فعله ردت كانت، الدردنيل لمضيق البريطاني األسطول
 فيهـا  جـاء  وممـا ، حكومته إلى الرجوع دون من كتبها ولعله، دربي اللورد إلى
 روسـيا  فستعد القسطنطينية قرب] البريطاني[ األسطول وصل حال في انه: " قوله
 القسـطنطينية  بخصـوص  منحتهـا  التـي  التعهـدات  كـل  مـن  حٍل في هانفس

  .)١٦٣("وغاليبولي
 اهتمـام  محـط  كانت) غاليبولي( الثانية المنطقة أن، بالذكر الجدير من

. يلالـدردن  مضـيق  على يطل المنطقة لهذه الشرقي الساحل ألن، األكثر بريطانيا
 إسـتراتيجي  موقـع  فـي  نفسها وضعت مرمره لبحر سفنها بإرسال بريطانيا وان
 بمجـرد  المضـائق  منطقة داخل البريطاني األسطول محاصرة الممكن فمن، سيئ

 طريـق  غلق يتم وبذلك، غاليبولي جزيرة شبه سواحل عند لمدافعها قوة أي نصب
 الثـاني  كانون عشر خامسال في تأكيداتها الروسية الحكومة أعطت وحينما. العودة
، بشـرطين  ارتـبط  التعهد هذا أن إال غاليبولي جزيرة شبه تحتل لن بأنها، ١٨٧٨
: الثـاني  الشرط أما غاليبولي؛ جزيرة شبه عن بعيدة العثمانية القوات إبقاء: األول
، )١٦٤(فيهـا  والرسـو  المضائق في الحربية سفنها بإدخال بريطانيا تقوم ال أن فهو

 الـدردنيل  مضـيق  باقتحـام  بريطانيـا  قامت أن دبع ولكن. ذكره أسلفنا ما وهذا
. تعهـداتها  لفسـخ  لروسيا المبرر أعطت بذلك فإنها، العاصمة من بالقرب والرسو

 لـذا ، البريطـاني  لألسطول الحرج الموقع لخطورة مدركاً كان دربي اللورد ولعل
 الحكومـة  محذراً شوفالوف السفير إلى، ١٨٧٨ شباط من عشر الخامس في كتب

 من عمل بأي القيام أو، غاليبولي جزيرة شبه إلى قواتها تحريك مغبة من الروسية
  .)١٦٥(البريطاني األسطول اتصاالت تهديد شأنه
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 جاء عندما األزمة انفراج إلى أدى مهم تطور حدث، ذلك غضون وفي         
 السـفير  شوفالوف الكونت إلى اكوفغورج ابرق إذ، الروسي الجانب من الحل

 القيصـر  بقـرار  يخبره، ١٨٧٨ شباط من عشر الخامس في لندن في الروسي
 عدم بشرط، غاليبولي جزيرة شبه إلى الروسية القوات تقدم بعدم الثاني الكسندر
 مـن  اآلسـيوي  أو األوربـي  الجـانبين  احـد  علـى  البريطانية القوات تمركز

 فـي  دربـي  اللورد إلى البرقية تلك فحوى بنقل شوفالوف قام لذا، )١٦٦(المضائق
 الحكومـة  كانـت ، صـلة  ذي صعيد وعلى. )١٦٧(نفسه الشهر من عشر الثامن

 ما على، )١٦٨(فكتوريا للمكلة الحميد عبد السلطان مناشدات على وبناء البريطانية
 البريطـاني  األسـطول  قائـد  هورنبي االدميرال إلى أوامرها أصدرت قد، ويبد

 تحـرك  نفسه الشهر من عشر السابع حلول ففي، األمراء جزيرة من باالنسحاب
 فـي  )١٦٩(Mudania  Gulfمودانيـا  خليج إلى موقعه من البريطاني األسطول

  . )١٧٠(مرمرة بحر
 القيصـر  أرسل عندما السطنبول روسيا احتالل مسألة تسويه تمت وهكذا       
 شباط من عشر التاسع في الثاني الحميد عبد السلطان إلى ببرقية الثاني الكسندر
  .)١٧١("المدينة يدخل لن: "بأنه فيها يقول، ١٨٧٨
 مرمـرة  بحـر  فـي  البريطاني األسطول وجود تداعيات من أن صحيح       
 القيصـر  وان، روسـيا  بيد المبادرة زمام أصبح أن، األمراء جزر عند ورسوه
 أي مباشـر  بعمـل  رغب إذا حاسماً موقفاً يتبنى أن بإمكانه كان الثاني الكسندر
 وزيـري  مـن  معتـدل  بتـأثير  إنه إال غاليبوبي جزيرة وشبه اسطنبول احتالل

 )١٧٢()١٨٨١ -١٨٦١(  Milyutin Count ميليــوتين الكونــت الحــرب
 ونتيجـة ، )١٧٣(واضحة وغير متناقضة تعليمات اصدر غورجاكوف والخارجية

 للجيـوش  الميـداني  القائـد  نيكوالس الدوق بيد الفعلي االحتالل قرار كان لذلك
 بعـدت  أن بعد الخطير جيشه لموقف كامل بشكل مدركاً كان الذي، )١٧٤(الروسية
، بريطانيـا  مع خاسرة حرب اندالع في يساهم أن يرغب لم لذا، إمداداته خطوط
، )١٧٦(الهدنة لشروط رفضها عن األخرى هي أعلنت التي، )١٧٥(المجر -والنمسا

 مـع  أخـرى  خطيـرة  معارك في متورطة قواته يرى الن تواقاً يكن لم إنه كما



 

 

٤٦٨  

 

  

 دخـول  جـداً  الصعب من ولهذا المبادرة زمام استعادت التي، نيةالعثما القوات
  .)١٧٧(المدينة

 فـي  العثمانيـة  -الروسية السالم مفاوضات جرت، ذلك خضم وفي           
 للمعاهـدات  البريطـاني  األسـطول  انتهاك إشكالية وكانت، ستيفانو سان منطقة
 أثـارت  التـي ، المسـائل  أهم من والدردنيل البسفور بضيقي المتعلقة ةاألوربي

 يبـين  ان دون من المسألة تلك ليترك يكن لم الذي، )١٧٨الروسي الوفد امتعاض
 الكونـت  نـدد  ان وبعـد ، االنتهـاك  لـذلك  المترتبـة  التبعـات  العثماني للوفد

 جلسـة  خالل سيالرو الوفد أعضاء احد وهو، )١٧٩(Count Ignatievاغنانييف
 االتهـام  أصـابع  وجـه ، البريطـاني  بالخرق، ١٨٧٨ شباط والعشرين السابع

 بصـورة  للمضائق البريطاني األسطول بدخول سمحت التي، العثمانية للحكومة
 وبقـوة  اغنانييف أصر وعليه".  السيادية لحقوقها سافراً خرقاً" يعد الذي، سلمية

 يرفـق  وان، الحالية الجلسة حضرم ضمن الروسية الحكومة احتجاج يدون بان
  :التالي بالخطاب

 المعاهـدات  لشـروط  وخالفـا  اليـوم  بريطانيا إن"
ــة ــوام األوربيـ ، ١٨٧١، ١٨٥٦، ١٨٤١ لألعـ

 سـبق  الذي، لندن في الوزراء مجلس من وبتحريض
 بوجه المضائق غلق مبدأ العام األوربي للقانون وقدم

 طولهاأس بإرسال المبدأ هذا تخرق األجنبية األساطيل
 الضـروري  مـن  كـان  انـه  بحجـة  الدردنيل عبر

 عدوانيـة  نية دون  سلمياً القسطنطينية من االقتراب
 تنفيـذ  تـم  وقد أخرى قوة أي أو، العالي الباب تجاه

 االحتجاجـات  االعتبـار  بنظـر  األخذ بدون القرار
، المباشرة االلتماسات أو العثمانية للحكومة المتكررة

 القالع قيادة بينت وعندما. ةللملك السلطان قدمها التي
 على فسنجبر األسطول دخل ما إذا بأنه الدردنيل في

 لمـدفع  أطالقة أي بان عليهم الرد كان. النار إطالق



 

 

٤٦٩ 

 

  

 ونحن... بريطانيا على الحرب إعالن بمثابة ستكون
 التـي ، نفسـها  والجـداالت  الحجج استخدام نستطيع
 أيضا ننابأ نقول... العثمانية للحكومة بريطانيا قدمتها
 خـرق  دون سلمياً القسطنطينية من االقتراب نرغب
  .)١٨٠(..."مستمرة والمفاوضات الهدنة

 العاصـمة  أسـوار  مـن  الروسـية  القـوات  اقتراب مسألتي سببت لقد
 فـي  وىالقص التأهب من حالة للمضائق البريطاني األسطول ودخول، العثمانية

 القـوى  إليهـا  تنجر قد حرب اندالع وشك على كانت التي، األوربية القارة دول
 للسـلطان  كـان  لـذا ، حـرب  حالة في كانت العثمانية الدولة أن وبما. الكبرى

 والن، األوربيـة  المعاهدات بموجب المضائق على كاملة سيطرة نظرياً العثماني
 كان إنما، العثمانية الدولة اعدةمس اجل من بالضرورة يكن لم البريطاني التحرك

. العثمـاني  األسطول على االستيالء من ومنعها، روسيا طريق في الوقوف هدفه
 البريطانية الحكومة تمنح لم، العثمانية -الروسية السالم مفاوضات جرت وحينما

 وجـود  من الرغم على دعم حتى أو مساعدة أو تأكيدات ألية العثمانية نظيرتها
 العثمـانيون  يكـن  لم بالتأكيد، اسطنبول العاصمة أبواب على سيةالرو القطعات
 لسـابقة  البريطـاني  الخـرق  شرع لقد، البريطاني األسطول على النار ليطلقوا
 السالم شروط دامت ما قائماً روسي عمل حصول خطر ظل فقد وعليه، خطيرة
 القـوى  بـين  حرب اندالع احتمالية ازدادت لذا. بعد عليها االتفاق يتم لم النهائية

 األسـطول  وجـود  موضـوع  أصبح ظروف هكذا ظل وفي، الكبرى األوربية
 إلـى  الحـرب  البريطـاني  لألسطول المحتمل والولوج المضائق في البريطاني

 للحكومـة  حرجـاً  موضـوعاَ  الروسـية  السواحل مهاجمة بهدف األسود البحر
 البسفور ضيقيم على إرادتها فرض في قوة وال حول لها يكن لم التي، العثمانية

 ٠الدولية المعاهدات على تستند كانت اإلرادة تلك ان من الرغم على، والدردنيل
 والدولـة  روسـيا  بـين  السـالم  مفاوضـات  استمرت فقد، أمر من يكن ومهما

 سـان  فـي  السـالم  معاهـدة  توقيع تم، ١٨٧٨ آذار من الثالث وفي، العثمانية
 البنـود  أن إال، المعاهـدة  مـن  استثناءه تم المضائق موضوع أن ومع، سيتيفانو
 للمعاهـدات  خرقهـا  عن وفضالَ األدنى الشرق في القوى توازن قلبت األخرى
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 أصـرت  السـالم  لمعاهـدة  العثمانيـة  الحكومة تنفيذ ضمان اجل ومن، السابقة
 البريطانية الحكومة بقيت لذا، اسطنبول قرب قواتها بقاء على الروسية الحكومة

 وعليـه ، العثمانيـة  والعاصـمة  المضـائق  حيال الروسية النوايا بشان جداَ قلقة
 المضائق منطقة في أسطولها بقاء على األخرى هي البريطانية الحكومة أصرت

   .١٨٧٨ أيلول حتى
   



 

 

٤٧١ 

 

  

  )١(  رقم ملحق
 مساعدة أو المياه من البريطاني األسطول سحب إما يطلب السلطان

  اسطنبول العاصمة احتالل لمنع البريطانيين

  
  



 

 

٤٧٢  

 

  

)٢(ملحق رقم   
فعل السلطان تجاه دخول األسطول البریطاني إلى بحر مرمرة  رد  -١

 والمضائق
السلطان یبحث عن مالذ امن على إحدى السفن البریطانیة -٢  

 

  
 

   



 

 

٤٧٣ 

 

  

)٣(ملحق رقم   
  العثمانية الدولة مساعدة وعدم الحياد بسياسة بريطانيا تمسك

  

  
  



 

 

٤٧٤  

 

  

 
                                                             

، ترجمة فاضـل  ١٩١٨-١٨٤٨يلور ، الصراع على سيادة أوربا تا. ب. ج. أ )١( 
 .٣٢٧ص ، )٢٠٠٩كلمة والمركز الثقافي العربي،  بيروت، ( جتكر، 

الصراع بين الدول الكبرى في البلقان في النصف الثاني ، هاشم صالح التكريتي)٢(
، )٢٠٠٨، م.د(، )نموذجـاً ١٨٧٨-١٨٧٥األزمة البلقانية (من القرن التاسع عشر 

 .٢ص

دراسـة فـي    ١٨٧٨ -١٨٧٥محسن حمزة حسن العبيدي، األزمة البلقانيـة   )٣(
ـ  ة السياسة العثمانية والدبلوماسية األوربية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامع

 .٦٧ص، ٢٠٠٠الموصل، كلية التربية، 

(4) G. D. Clayton, Britain and the Eastern Question: 
Missolonghi to Gallipoli (London, 1974) P.130 

 .٤-٣ص ص، المصدر السابق، هاشم صالح التكريتي)٥(

 فـي  ، ١٨٢٣في الثالث والغشرين مـن آذار   سياسي ورجل دولة مجري ولد )٦(

Oláhpatak    ضمن إمبراطورية هابسبورغ حالياVlachovo    في جمهوريـة
اوستالخ " (وفاق"ة تسويكان له دور في المفاوضات التي أدت إلى إبرام . سلوفاكيا

Ausgleich ( إذ ، بموجبها نشأ ما يدعى بـالحكم الثنـائي  ، ١٨٦٧تشرين األول
  -:المجر –أبدل اسم اإلمبراطورية النمساوية إلى إمبراطورية النمسا 

Encyclopedia Britannica, Vol. 3, PP.714- 722. 
(7) W. L., Langer, European Alliances and Alignments 1871-
1890,(New York,1966), P.75; 

   :وللتفاصيل عن بنود مذكرة الكونت اندراسي انظر
، هاشـم صـالح التكريتـي   ؛ ٧٨ص ، محسن حمزة حسن العبيدي، المصدر السابق

 .١٩ص ، صدر السابقالم

فـي  ، ١٨١٥سياسي ورجل دولة ألماني، ولد في الثامن عشر مـن نيسـان    )٨(
ثم فـي  ) ١٨٦٢-١٨٥٩(مقاطعة براد نبيرغ، عين سفيراً في العاصمة الروسية 

استدعاه الملك ولـيم األول ليشـغل منصـب     ١٨٦٢، وفي أيلول ١٨٦٢ باريس
في بروسيا فضال عـن منصـب وزيـر الخارجيـة     ) رئيس الوزراء(المستشار 

خاض ثالث حروب من اجل توحيـد ألمانيـا ضـد الـدانمارك     ) ١٨٧١-١٨٦٢(
، أصـبح مستشـار ووزيـر    ١٨٧١-١٨٧٠، وفرنسا ١٨٦٦، والنمسا ١٨٦٢



 

 

٤٧٥ 

 

  

                                                                                                                                         
توفي في الثالثـين  ) ١٨٩٠-١٨٧١(أللمانية بعد وحدتها خارجية اإلمبراطورية ا

  -:في فريدريبج، ١٨٩٨من تموز 
Encyclopedia Britannica, Vol. 3, pp.714-722 . 

 -١٨٧٨التطورات السياسـية فـي قبـرص    ، نهار محمد نوري القره غولي )٩(
 .٤٨ص، ٢٠٠٣، كلية اآلداب، ة جامعة بغدادرسالة ماجستير غير منشور، ١٩١٤

 هـو  والصـواب " دزرائيلـي "  بــ االسم وكتابة نطق في شائع خلط هناك )١٠(
 .التنبيه اقتضى لذا، "دزريلي"

، ألب يهـودي ، ١٨٠٤ولد في لندن في الحادي والعشرين من تشرين الثاني  )١١(
وقد تلقى ابنه نشأة ، ١٨١٧والده المؤرخ إيزاك دزريلي الذي اعتنق المسيحية عام 

انتخـب عـام   . لكن أصوله اليهودية تركت آثارها على شخصيته وتفكيره، مسيحية
شـباط  (تولى وزارة الخزانة لثالث مـرات  . لبريطانيعضوا في البرلمان ا، ١٨٣٧
تمـوز  (، )١٨٥٩حزيـران   -١٨٥٨شـباط  (، )١٨٥٢تشرين الثـاني   -١٨٥٢
 -١٨٦٨شـباط  ٢٧(كما تولى رئاسة الحكومة لمـرتين  ، )١٨٦٧شباط  -١٨٦٦

توفي في التاسع ). ١٨٨٠نيسان  ٢١ -١٨٧٤شباط  ٢٠(، )١٨٦٨تشرين الثاني 
  :١٨٨١عشر من نيسان 

The New Enyclopedia Britannica, Vol. 5, PP. 898-901; Bertold, 
Spuler, Rulers and Governments of the World, 1492 
to 1929, Vol. 2, (Browker, 1977), P. 602. 

(12) Quoted in D. A. Farnin, East and West of Suez: the Suez 
Canal in History 1854- 1956, (Oxford, Clarendon Press, 1969), 
P.253; A. Dascovici, La Question Du Bosphore Et Des 
Dardanelles, (Genève, Georg & Cie, Libraires- Éditeurs, 1915), 
P.246; 

  : روع بسمارك في تقسيم الدولة العثمانية أنظروللمزيد من التفاصيل عن مش
 – ١٨٧١محمد يحيى احمد عباس، العالقات السياسـية بـين بريطانيـا وألمانيـا     

ابـن رشـد،   / كلية التربيـة ، ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد١٨٨٠
 .١٣٨-١٣٧، ١٢٧-١٢٦، ١٠٨-١٠٦ص ص ، ٢٠٠٧

(13) General Ponsonby to Queen Victoria, Windsor Castle, 19 
January 1877, in The Letters of Queen Victoria, Second series, 
A selection from her Majesty's Correspondence and Journal 
between the Years 1862 and 1878, George Earle Bucke (ed), 
Vol. II, 1870-1878, (London, 1926), P. 519.  



 

 

٤٧٦  

 

  

                                                                                                                                         
 .(.L. Q. V)وسنرمز للكتاب بـ 

  .١٤٦ص، لعبيدي، المصدر السابقمحسن حمزة حسن ا  )١٤(

، خلـف والـده    Alexander Nikolayrichهو الكسـندر نيكـوالفتش    )١٥(
، قـام بإصـالحات   )١٨١٨نيسان  ٢٩(نيكوالس األول، ولد في موسكو في 

. ١٨٦٩اجتماعية مهمة في روسيا، كان أهمها إلغاء نظام القنانة في العـام  
في سان بطرسبورغ على يد طالب بولندي على )  ١٨٨١آذار  ١٣(اغتيل في 

  :نبلة يدوية ألقاها على موكبهاثر ق
 The New Encyclopedia 
Britannica, Vol. I, P. 222. 

(16) Tsonko Genov, The Russo- Turkish War 1877- 1878 and 
the liberation of Bulgaria, Sofia, N.D), P.19. 
(17) Enver Ziy Karl, Osmanli Tarihi, Cilt. VII, (Ankara, 1988), 
S. 45.  
(18)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ambassadors_of_Russ
ia_to_Austria. 

ـ  ، ١٨٢٣ولد الكونت جوال اندراسي في الثالث من آذار   )١٩( ، kassaا فـي كاس
ثم اختير عام ، نائباً لرئيس برلمان المجر، ١٨٦٥انتخب عام ، حالياً في هنغاريا

رئيساً للجنة المفاوضات الخاصة والتي انبثق عنها تشكيل الحكم الثنائي ، ١٨٦٦
ثـم  ، )١٨٧١ -١٨٦٧( شغل منصب رئـيس وزراء المجـر   ، )المجر -النمسا(

تركـزت سياسـته   ) ١٨٧٩ -١٨٧١( المجـر  -أصبح وزيراً لخارجية النمسـا 
توفي في الثامن عشر من شباط ، المجر في البلقان -الخارجية في مد نفوذ النمسا

١٨٩٠:  
Encyclopedia Britannica, Vol. I,  P.359. 

؛ محسـن حمـزة حسـن    ٦٨ص ، المصدر السـابق ، هاشم صالح التكريتي )٢٠(
  :١٧٧ص، العبيدي، المصدر السابق

  :انظر، وللتفاصيل عن بنود تلك االتفاقية
The Austro – Russian Military Convention of 15 January 

1877 and Additional Convention of 18 March 1877, 
Cited in M. S. Anderson, The Great Powers And The 
Near East 1774-1923, (London , 1970), PP. 9-14. 

 . ٣٤٢ص ،  المــصـدر الســــابقتايلور، . ب. ج. أ )٢١(



 

 

٤٧٧ 

 

  

                                                                                                                                         
 Prince  Karl    هنزولرنهـو  فون برينز ايتل فريدريش كارلولد األمير  )٢٢(

Eitel Friedrich Prinz Von Hohenzollern ،    في العشـرين مـن نيسـان
. ينحدر من أسرة هوهنزولرن وهي األسرة الحاكمة في بروسيا، في بروسيا، ١٨٣٩

، أصبح ضابطاً بسالح المدفعية في الجيش البروسي، تلقى تعليمه في درسيدن وبون
برى حكم رومانيا بعد اإلطاحة بأميرها الكسندر ليون عرضت عليه الدول األوربية الك

، ١٨٦٦أصبح أميراً لرومانيـا فـي نيسـان    . Alexandru Ioan Cuza كوزا 
حصلت رومانيا في عهده على االستقالل بموجب مقررات ، بموجب االستفتاء الشعبي

ابدل نظام الحكم إلى الملكية  ونصب نفسـه  ١٨٨١وفي عام ، ١٨٧٨مؤتمر برلين 
  :١٩١٤اً على عرشها حتى وفاته في العاشر من تشرين األول ملك

http://en.wikipedia.org/wiki/Car
ol_I_of_Romania.  

علـى  ، ١٨٦١أجبرت الحكومة العثمانية في الحادي والثالثـين مـن أيـار     )٢٣(
وفي الثاني مـن كـانون   ، إلمارتي الدانوب والشيا ومولدافيااالعتراف بأمير واحد 
اتخذت خطوة أخرى نحو الوحدة الرومانية عنـدما أصـدرت   ، األول من العام نفسه

الحكومة العثمانية باالتفاق مع القوى األوربية الكبرى فرماناً ينص علـى تشـكيل   
ـ    وفـي  ،  ابرلمان موحد ووزارة واحدة على أن تكون مدينة بخارسـت مقـرا لهم

وبذلك ، اعن رسمياً توحيد اإلمارتين تحت السيادة العثمانية، ١٨٦٣كانون األول ٢٣
  .تحققت أهم خطوة في تأسيس الدولة الرومانية الحديثة

  :للمزيد من التفاصيل انظر
  M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923 A Study 

in International Relations, (London, 1970), P. 
193; Langer, OP. Cit., PP. 150- 6.  

(24) Convention between Roumania and Russia for regulating the 
passage of Russian Troops through Roumania. Signed at 
Bucharest, 16th April, 1877, Cited in Sir Edward Hertslet, The 
Map of Europe Treaty; Political and Territorial Changes Since The 
General Peace of 1814. Vol. IV. 1875 to 1891, (London, 1891), 
Doc., No. 485, P. 2576: 

         (T. M. E. T. P. T. ) بــــ للـكــتاب وســنرمـز 

 Gorchakov Aleksandrولد األمير الكسندر ميخائيلوفيتش غورجاكوف   )٢٥(

Mikhailovich ،في سان بطرسبورغ ألسرة ، ١٧٩٨ في الخامس عشر من تموز



 

 

٤٧٨  

 

  

                                                                                                                                         
أصـبح عضـوا الوفـود    ، ١٨١٧دخل السلك الدبلوماسي بعد تخرجه عـام  ، نبيلة

عين ) ١٨٢٢-١٨٢٠(الروسية التي شاركت في المؤتمرات األوربية خالل األعوام 
، تولى حقيبة الخارجيـة  ١٨٥٦في نيسان ، ١٨٥٦-١٨٥٤سفيراً لبالده في فيينا 

روسية ألكثر من خمسة وعشرون عاماً كان لـه الـدور   رسم السياسة الخارجية ال
رقـي إلـى درجـة    ، االساس في إعادة مكانة روسيا التي تراجعت بعد حرب القرم

، ١٨٨٢استقال مـن وزارة الخارجيـة عـام    ، ١٨٦٧مستشار اإلمبراطورية عام 
في بادن في ألمانيا ونقل جثمانه ليدفن في  ١٨٨٣وتوفي في الحادي عشر من آذار 

  :رأسه مسقط
The New Encyclopedia Britannica, Vol. IV, P. 633. 

(26) T. M. E. T. P. T., Russian Circular, announcing that 
orders had been given the Russian Armies Cross the Frontiers 
of Turkey; and explaining the Causes of War. St. Peters burgh, 
7/19 the April, 1877, Vol. IV.  Doc. No. 487, PP. 2586-7. 

، صـالح التكريتـي  هاشـم   ؛٣٤٣ص ، المصدر السابقتايلور ،  .ج. ب. أ )٢٧(
  ؛٧٥ص، المصدر السابق

 Anderson, OP. 
Cit., P. 156. 

عشرة حـروب ضـد    ١٨٧٨ -١٦٧٦اضت الدولة العثمانية خالل األعوام خ) ٢٨(
  :روسيا وهي

)١٧٣٩-١٧٣٥( ،)١٧١٣-١٧١٠(، )١٦٩٩-١٦٨٦(، )١٦٨١-١٦٧٦( ،
)١٨٢٩-١٨٢٨(، )١٨١٢-١٨٠٦(، )١٧٩١-١٧٨٧(، )١٧٧٤-١٧٦٨( ،
)١٨٧٨-١٨٧٧(، )١٨٥٦-١٨٥٣:(  

مضيقا البسفور والدردنيل في الدبلوماسية األوربية ، نغم عبد الهادي مهدي حسن
، جامعة بغـداد ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، دراسة تاريخية ١٨٧١-١٨٥٣

   .  ٤٩ص ،٢٠١٣، كلية التربية للبنات

(29) R. W. Seton- Watson, Disraeli, Gladstone and the Eastern 
Question A Study in Diplomacy and Party Politics, ( London, 
Frank Cass and Co. LTD.1962), P. 17.       وللتفاصيل عـن الوضـع

طاهر يوسف عكاب الـوائلي، إدارة الـدين العـام    :لعثمانية انظرالمالي للدولة ا
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كليـة اآلداب جامعـة   ١٩٢٨-١٨٨١العثماني 

.١٩٩٩الكوفة   



 

 

٤٧٩ 

 

  

                                                                                                                                         
(30) T. M. E. T. P. T.,Turkish Circular, Appealing to the 
Treaty of Paris of 1856, and suggesting the Mediation of the 
Treaty Powers to prevent the threatened War with Russia. 
Constantinople, 24th April, 1877, Vol. IV.  Doc. No. 491, P. 
2591. 
(31) Ibid., Turkish protest against Russian Declaration of War 
and invasion of Turkish Territory without first appealing to the 
Mediation of the Treaty powers, Constantinople, 25th April, 
1877, Vol. IV. Doc. No. 492, P. 2600. 

  Augustus William ولد أوغسطس وليام فريـدريك سبنسـر لـوفتس    )٣٢(

Frederick Spencer Loftus ، في برسول ، ١٨١٧في الرابع من تشرين األول
Bristol  إذ شـغل  ، دخل السلك الدبلوماسي في العشرين من عمـره . في بريطانيا

المفوضيات البريطانية لدى اإلمارات األلمانية ثم رقي  مناص دبلوماسية في عدد من
ثم سفيرا لـدى  ) ١٨٦٨-١٨٦٥(أصبح سفيراً لبالده في بروسيا ، إلى درجة سفير

وسفيراً في العاصمة الروسية )  ١٨٧١ -١٨٦٨(االتحاد الكونفدرالي لشمال ألمانيا 
يلـز  كما أصبح حاكماً لوالية نيوث سـاوث و ) ١٨٧٩ -١٨٧١(سان بطرسبورغ 

Governor of New South Wales )توفي في . في استراليا) ١٨٨٥ -١٨٧٩
  :١٩٠٤السابع من آذار 

The New Encyclopedia 
Britannica, Vol 

  M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923 A Study 
in International Relations, (London, 1970), P. 
193; Langer, OP Cit., PP. 150- 6.  

(33) Ibid., Despatch from the British Minister for Foreign 
Affairs to the British Ambassador at St. Peters burgh, 
recording the disapproval  of the British Government of the 
Russian Invasion of Turkish Territory. London, 1st May, 1877, 
Vol. IV. Doc. No. 496, PP. 2607-9. 
(34) Protocols of Conferences held in London Respecting the 
Treaty of 30 March 1856, Accounts and Papers, 1871, Vol. 
LXXII, Protocol. Annex in Protocol. No.1, Sitting of 17 
January, 1871, P.7.  
(35) Lobanov– Rostovsky, Russia and Europe 1825-1878, 
(Michigan, 1954), P. 273. 
(36) H. Seton -Watson,  The Russian Empire 1801-
1917,(Oxford University press,1967), P. 275.  



 

 

٤٨٠  

 

  

                                                                                                                                         
(37) M. D. Stojanovic, The Great Powers and the Balkans 1875- 
1878, (London, 1968), P.152. 
(38) Lobanov– Rostovsky, OP. Cit., P. 273. 
(39) Tsonko Genov, The Russo- Turkish War 1877-1878 and 
the Liberation of Bulgaria, (Sofia , N. D.), P. 37. 
(40) F. V. Greene Lieutenanat, Report on the Russian Army 
and its Campaigns in Turkey in 1877 -1878, (New York, 1879), 
P. 40. 
(41) Setone– Watson , The Russian Empire…, p.453. 
(42) Barbara Jelavich, St. Petersburg and Moscow Tsarist and 
Soviet Foreign Policy, 1814-1974, (Indian University Press, 
1974), p. 181. 
(43) Ibid., OP. Cit., P.181. 
(44) Lieutenant, OP. Cit., P. 183. 

يبيفانوف، فيدوسوف، تاريخ االتحاد السوفيتي، ترجمة خيري الضـامن   )٤٥(
 .٤٠١ص، )دار التقدم ، د،ت، موسكو(، ونقوال طويل

(46) Lobanov– Rostovsky, OP. Cit., P. 274. 
(47) Lieutenant, OP. Cit., PP. 180-3. 

  .١٨٩ص ،المــصـدر الســــابقمحسن حمزة حسن العبيدي،  )٤٨(

(49) Seton– Watson, The Russian Empire..., P.455; W. Miller, The 
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القيصر عام وبتوصية منه وافق ، التعليم االبتدائي على منسوبي الجيش الروسي
، باعتماد نظام الخدمة اإللزامية للذكور ممن بلغوا سن العشرين سـنة ، ١٨٧٤

  :١٩١٢توفي في السابع من شباط عام 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Milyutin 
(173) Ibid., P. 106.  
(174) Goriainov, OP. Cit., P.368.  
(175) Jelavich , The Ottoman Empire.., P. 106.  
(176) Stojanovic, OP. Cit., PP.211- 2; Anderson , The Eastern 
Question …, PP. 201-2.  
(177) Jelavich , The Ottoman Empire.., P.  106.  
(178) Ibid., P. 106. 

فـي  ، ١٨٣٢ناتييف في التاسع والعشرين من كانون الثاني ولد الكونت اغ )١٧٩(
عسكري ودبلوماسي روسي تخرج من كلية األركان في سان ، سان بطرسبورغ

بطرسبورغ وتدرج في الجيش حتى اصبح برتبة جنرال، ثم انتقل بعدها للعمـل  
العثمانية بعـد حـر    -الدبلوماسي، إذ شارك في إعادة ترسيم الحدود الروسي

وسـفيراً فـي العاصـمة العثمانيـة     ، ما عين ملحقاً عسكرياً في لندنك، القرم
، عين وزيـرا  ١٨٧٨شارك في إعداد معاهدة سان ستيفانو ) ١٨٧٧-١٨٦٤(

  :١٩٠٨توفي في الثالث من حزيران ) ١٨٨٢-١٨٨١(للداخلية 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Pavl

ovich_Ignatyev 
(180) Quoted in Jeacvich, The Ottoman Empire…, P. 107. 


