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ادللخص-:
جدخل نًُت مهحر الضولت الػشماهُت وممخلٍاتها  ،التي ًُلو غلحها في الخاعٍش
ً
ً
الؿُاس ي مهُلح (اإلاؿإلت الكغنُت)  ،مٍاها باعػا في الضبلىماؾُت الاوعبُت
زالُ الهغهحن الشامً غكغ والخاؾؼ غكغ للمُالص  ،وبازخهاع  ،حكمل اإلاؿإلت
ً
الكغنُت حمُؼ اإلاكٌالث التي اعجبُذ بإنهُاع الضولت الػشماهُت صازلُا وزىعاث
ً
الكػىب اإلادٌىمت مجها  ،وازحرا اإلاهالح اإلادكابٌت واإلاخًاعبت للضوُ الاوعبُت
في الامبراَىعٍت الػشماهُت وجضزل َظٍ الضوُ في غملُت الانهُاع الػشماوي 0
ان مىيىع الحغب الهغبُت -البلؿاعٍت ويم الغومُلي الكغنُت الى بلؿاعٍا
مً اإلاىايُؼ اإلاهمت في الخاعٍش الؿُاس ي للمؿإلت الكغنُت  ،يىهه ٌؿلِ
ً
الًىء غلى الضبلىماؾُت الاوعبُت زالُ الهغهحن الؿابهحن  ،قًال غً جمحز
جلَ اإلاغخلت بدكابَ الػالناث الاوعبُت وحػهضَا مؼ اػصًاص حهىص عوؾُا في
الؿُُغة غلى ممخلٍاث الضولت الػشماهُت 0
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The Serbian – Bulgarian war and Annexation of East Rumelia
to Bulgaria during (1885-1888)

Lecturer. Sahera Husain Mahmood
University of Basrah / College of Arts

Abstract
The eastern issue occupies a great place in the European
diplomacy during the eighteenth and nineteenth century.
Briefly, it includes all the problems that are associated with the
internal collapse of the Ottoman Empire and the conflicting
interests of the European countries and their interference in
the collapse of the Ottoman Empire .
One of the most important topics in the political history of
the eastern issue is the Serbian-Bulgarian war and the attempt
to annex the eastern Romelli to Bulgaria . In the past two
centuries, this topic sheds light on the European diplomacy.
Besides, that period is characterized by the complexity of
European relations due to Russia's efforts to control the
Ottoman Empire.
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ادلقذهت-:
بلؿاعٍا ()Bulgaria
اإلاىنؼ والحضوص

هي صولت بلهاهُت–ؤوعبُت جهؼ في الجهت الجىىبُت الكغنُت مً ناعة ؤوعبا ،وجمخض خضوصَا
إلى حىىب مجغي نهغ الضاهىب ( ّ ، )River Danube
جدضَا مً الكماُ عوماهُا (

 ، )Rumaniaومً حهت الكغم ّ
ًدضَا البدغ ألاؾىص (  ، )Black Seaومً الجهت الجىىبُت
ّ
ّ
وٍدضَا مً حهت الؿغب
جدضَا الُىهان (  ،)Greeceوفي الجىىب الكغقي جغيُا (، )Turkey
ًىؾؿالقُا ( )Yugoslaviaالؿابهت(.)1
ّ
ً
ؤحؼاء مً مهضوهُا ( )Macedoniaالخإعٍسُت  ،وهدُجت إلاىنػها
وجًم بلؿاعٍا خالُا
اإلاخمحز َظا في البلهان ً ،ان َظا ألامغ مً " ؤؾباب جىجغ الػالناث مؼ الضوُ اإلاجاوعة لها في
الهضًم ،بؿبب اإلاُالباث ؤلانلُمُت الخاعحُت بها " (.) 2

وجبلـ مؿاخت بلؿاعٍا هدى (  ) 110.994يم ،) 3( 2ؤي ما ًُهاعب هدى ( ) 43.855ؤلل مُل

مغبؼ ،وَكمل طلَ ألانهاع التي جهؼ غلى خضوصَا  ،والتي جبلـ مؿاختها هدى ( ) 267يم. ) 4( 2

ؤهتهذ اإلاكاوياث في مؤجمغ بغلحن لػام 1878م ،إلى نغاعاث إغاصة عؾم زغٍُت البلهان
مً حضًض ،التي ًاهذ يض مهالح الضولت الػشماهُت ،بدُث ؾػذ ًل صولت إلى ؾلخ حؼء
مً ؤعايحها .قىالذ بغٍُاهُا الػظمى نبرم ،قُما ؤؾخىلذ قغوؿا غلى جىوـ ،يما جهلهذ
بلؿاعٍا وؾلخ مجها الغومُللي الكغنُت ،الظي ؤنبذ جدذ الحٌم الػشماوي ،في خحن ويػذ
البىؾىت والهغؾَ جدذ إصاعة مملٌت الىمؿا  -اإلاجغ ،ولًٌ ظلخا جابػخان للؿُاصة
الػشماهُت ،وبهىعة غامت زؿغث الضولت الػشماهُت في َظا اإلاؤجمغ الػضًض مً والًاتها
ألاوعبُت (.)5
غهب اإلاىاقهت غلى الضؾخىعالبلؿاعي في غام 1879م ،وؤهخساب ألامحر ؤلٌؿىضع باجىبرؽ
( 1886-1879()Alexander of Battenbergم)(*)  ،لحٌم ؤلاماعة البلؿاعٍتً ،اهذ ؤلاصاعة
(**)

الضازلُت لىالًت الغومُللي الكغنُت()EasternRoumelia
ً
صولُت ،جىكُظا للماصة الشاهُت غكغة مً نغاعاث مؤجمغ بغلحن ،ونض ؤنضعث اللجىت الضولُت
ً
ً
ً
هظاما ؤؾاؾُا ،ؤخخىي غلى ( )495ماصة ،ولًٌ لم ًًٌ نابال للخُبُو غلى ؤعى الىانؼ،
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ً
طلَ ألن ًل صولت مً الضوُ الٌبري ؤغضث نؿما مً َظا الىظام ،قالبرًُاهُىن ويػىا
نىاهحن ألاهخساب وؤلاًُالُىن البىىص اإلاالُت والىمؿاوٍىن جىلىا نًاًا الدكغَؼ والكغوؿُىن
ويػىا هظامهم ؤلاصاعي وحػاوهذ عوؾُا في جىظُم الهىاث الػؿٌغٍت ،ولم ًًٌ ؤي مً َظٍ
الضوُ نض ؤزظث في ألاغخباع خاحاث الىاؽ وغاصاتهم التي هي مً ؤؾـ الخىظُم والدكغَؼ
في ًل البلضان(. )6
وبما ؤن ؤلاماعة جهغع ؤن جبهى جدذ ؾُاصة الؿلُان الػشماوي ،وٍخم حػُحن خايمها مً
نبله غلى ؤن ًإزظ عؤي الضوُ ألاوعبُت في َظا ألازخُاع في خالت الخىاقوً ،هضع الكغمان
ً
وَكترٍ ؤن ًٌىن مؿُدُا وٍضقؼ حؼٍت ؾىىٍت للضولت الػشماهُت ،وٌَظا نضع الكغمان
ً
ألاوُ بخػُحن آلٌُى باقا (  )Aleko Pashaفي غام 1879م  ،خايما ووػغذ اإلاىانب
الغئِؿت بحن الضوُ الٌبري ،قػحن ؤإلااوي للكؤون اإلاالُت وبغٍُاوي للكغَت وقغوس ي للهىاث
الػؿٌغٍت ،التي ًان مػظم الًباٍ قحها َم مً عوؾُا ،وجهغع جإلُل مجلـ هُابي مدلي
ً
ًخٌىن مً ( )56غًىاً ،جغي ؤهخساب ؾخت وزالزحن مجهم وَػحن الحايم غكغة ؤغًاء
وغكغة ؤزغي ؤغًاء َبُػُىن بدٌم مىانبهم الضًيُت والهًائُت واإلاالُت ،وجٌىن مهمت
اإلاجلـ الغئِؿت هي جضاعؽ اإلاؿائل اإلاالُت والهًاًا ؤلاصاعٍت والتي ًجب ؤن جدض ى
بمىاقهت الؿلُان غلحها ختى جٌىن هاقظة (.)7
ًاهذ ؤبغػ اإلاكاًل في َظٍ الىالًت هي ؤعاض ي اإلاؿلمحن التي ؤحبرث الحغب غلى
اإلاؿاصعة( ، )8قىيؼ اإلاؿُدُىن ًضَم غلحها ،ونض غىلجذ َظٍ اإلاكٍلت بُغٍهت ال ِإوؿاهُت،
َ
إط َضص اإلاالى ألانلُىن باألهخهام مجهم ،وقغى غلى ؤعاض ي لم ٌػبإ مجهم بالتهضًض صقؼ
َ
َ
ً
يغٍبت  %10مً نُمتها ،وَظا ألامغ ؤصي بهم إلى بُؼ ألاعاض ي،وقًال غً طلَ بُػذ ؤعاض ي
الػشماهُحن وصوعَم إلى الكالخحن اإلادلُحن ،و" خىلذ ألاعاض ي مً هظام اإلالٌُاث الٌبحرة إلى
ملٌُاث ػعاغُت نؿحرة مخمازلت ،ما ًان غلُه الحاُ في ؤلاماعة البلؿاعٍت في الكماُ ".
ًاهذ الهًُت ألازغي اإلاهمت هي الكػىع الهىمي بًغوعة الىخضة بحن والًت الغومُللي
الكغنُت وإماعة بلؿاعٍا ،ونض ًاهذ اإلاكاغغ الكػبُت مؤٍضة لهظا الخىحه بدصجُؼ مً
ُ
ً
الغوؽ ،بل ونام بػٌ َؤالء اإلاؿؤولحن الغوؽ بتزوٍض ألاَالي ؾغا بالؿالح ،وؤوكإث
ً
مىخضًاث عٍايُت في الظاَغ ،في خحن ًاهذ مغايؼ للخضعٍب الػؿٌغي .وقًال غً طلَ ؤنغ
الهُهغ الغوس ي ؤلٌؿىضع الشالث(1894 -1881( (Alexander IIIم) (***)،غلى غضم جمضًض
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والًت آلٌُى باقا ،الظي ًاهذ له غالنت حُضة مؼ ؤمحر بلؿاعٍا ،قػؼُ في غام 1884م ،قإزخحر
للىالًت حكغٍل باقا يغوؾدُكدل ( ،)Gavril Pasha E.Krustevichالظي نبلذ به عوؾُا
ً
نُاصجه.إن الحماؾت الىَىُت للىخضة ًاهذ يبحرة حضا -
لٌىهه يػُل الصخهُت لدؿهل
ِ
َ
ويما ؾبهذ ألاقاعة  -بضؤث جخدغى بكٍل ؤؾغع في غام 1884م ،ونض ويػذ ؤمحر بلؿاعٍا
بمىنل نػب بحن جإًُضَا ؤو ؤن ًيسحب مً الؿلُت ،وفي غام 1885مِ ،إػصاص اليكاٍ
الشىعي الىخضوي ،وفي لُلت الؿابؼ غكغ غلى الشامً غكغ مً قهغ ؤًلىُ بضؤث الحغيت ،إط
ؤغلً الهاصة الؿُاؾُىن وبضغم الهىاث الػؿٌغٍت غؼُ الىالي حكغٍل وإصاعجه ،وإغالن
ألاجداص مؼ ؤلاماعة البلؿاعٍت .وصغُذ الضولت اإلاؿخدضزت بـ " ؤجداص بلؿاعٍا والغومُللي
الكغنُت" (. )9
ِإن الىالي حكغٍل باقا ،لم ًهاوم الػؼُ بل عض ي باألمغ الىانؼ وٌَظا ؤزغج مً مضًىت
قُلُبى بىلِـ ( ،)Philippopolisغانمت الىالًت ،وؤنخُض إلى زاعحها

()10

 .وٌَظا نامذ

الحغيت البلؿاعٍت بإهخكايت في مضًىت بلىقضًً ( ) Plovdiv Cityمً ؤحل الىخضة الىَىُت

ً
مؼ الهىاث الغومُللُت ،وًان ألامحر ؤلٌؿىضع باجبجرؽ مترصصا في ِإجساط ؤي إحغاء لخعجُل الاخضار(.)11

إال ؤن ؾدُكان ؾخامبىلىف(1894-1887() Stefan Stamboloffم)(****) ،اإلاخدضر
ً
بإؾم البرإلاان (الؿىبغاهجه) ( ،(Sobranjeؤعؾل جهغٍغا إلى ألامحر ؤزبرٍ قُه " بإهه ًهل غلى
مكترم َغم في مؿحرجه ،خُث ناُ له ،ؤن الُغٍو ألاوُ ًهىص إلى قُلُبىبىلِـ (غانمت
الغومُللي الكغنُت) ،والُغٍو ألازغ ًؤصي إلى نهغ الضاهىب والػىصة إلى صاع مكخاث ( Dar
ً
 ،")Mstadtقإزخاع ألامحر الُغٍو ألاوُ ،وؤغلً مىاقهخه عؾمُا في مضًىت جغهىقى ( Tarnovo
ً
 ،)***** ( )Cityوصزل مضًىتهم مىخهغا ،في الُىم الحاصي والػكغًٍ مً قهغ ؤًلىُ مً غام
ً
1885م؛ وؤغلً في الُىم الشاوي والػكغًٍ مً الكهغ هكؿه إجداص اإلاهاَػخحن مػا ،وؤجسظ
لهب (ؤمحر بلؿاعٍا الكمالُت والجىىبُت)(.)12
حؿبب جىخُض حؼئي بلؿاعٍا بالُغٍهت التي مغ طيغَا بإػمت صبلىماؾُت صولُت ،وطلَ ألنها
ً
ؤخضزذ زغنا قُما جم إنغاعٍ بمؤجمغ بغلحن غام 1878م ،وؤزاعث الخكُت في ؤن ًٌىن طلَ
ً
بإعاى جًم إلى ًل مجهما حػىًٍا غً ألاعاض ي
مهضمت إلاُالبت ًل مً الُىهان والهغب
ٍ
التي لم جخم اإلاىاقهت الضولُت غلى يمها إلحهما ،في مؤجمغ بغلحن(.)13
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مً هاخُت ؤزغي ويػذ ؤهخكايت بلىقضًً عوؾُا في مىنل نػب ،إط ؤن الؿُاؾت
ً
ً
غضاء شخهُا للهُهغ ،لظا نام
الغوؾُت الخهلُضًت ًاهذ جغي في اإلاىنل الظي جم ِإجساطٍ
ؤلٌؿىضع الشالث بإؾخضغاء حمُؼ الًباٍ الغوؽ اإلاىحىصًً في الجِل البلؿاعي ،مما
ؤخضر قجىة في الػالناث بحن عوؾُا وبلؿاعٍا .وًان وػٍغ الخاعحُت الغوؾُت ًىظغ للحضر
مً ػاوٍت جإزحرٍ في الػالناث الضولُت ،إط نض حؿخؿل مملٌت الىمؿا – اإلاجغ الكغنت وجًم
والًتي البىؾىت والهغؾَ ويظلَ الُىهان والهغب ،إط عبما ًخضزالن بإعاض ي مهضوهُا(.)14
ولهظا صغا إلى مؤجمغ لؿكغاء الضوُ الٌبري  -بغٍُاهُا الػظمى عوؾُا ،ؤإلااهُا ،قغوؿا ،مملٌت
الىمؿا – اإلاجغ وإًُالُا  -غهض في قهغ حكغًٍ الشاوي غام 1885م ،في إؾُىبىُ ؛ وغلى
همىطج ما خهل في مؤجمغ ّ
قُىا غام 1815م ،مً إغاصة الهضًم إلى نضمه ،ؤنترح الغوؽ
إغاصة ألاوياع لؿابو غهضَا نبل ؤلاجداص البلؿاعي ،وواقهذ مملٌت الىمؿا – اإلاجغ
وؤإلااهُا غلى طلَ ولًٌ عئِـ وػعاء بغٍُاهُا الػظمى اللىعص عوبغث آعزغ ؾِؿُل ماعيحز
ؾالؼبىعي)1886-1878( )Lord Robert Arther Cecil Marquis Salisburyم)،

(******)

ؤزخلل مػهم َظٍ اإلاغة في طلَ ،إط ؤًض ِإالجداص ،وَظٍ ًاهذ ؾُاؾت جسالل ما ًاهذ جغاٍ
ً
ً
بالصٍ ؾابها ،ولهض نضع ؤن َظٍ الىخضة ؤو ِإالجداص الظي حػاعيه عوؾُا ؾُسلو خاحؼا
ًهُؼ الُغٍو غلى عوؾُا قال حؿخُُؼ الىنىُ إلى إؾُىبىُ ،وبظلَ ؾٌُىن َىاى ؾالم
في قبه حؼٍغة البلهان(.)15
أللؿاءإالجداص ،وؤؾخػاصة
ؤما الضولت الػشماهُت قٍاهذ جكٌغ بإؾخسضام الهىة الػؿٌغٍت
ِ
ؾُاصتها غلى الغومُللي الكغنُت ،وعؾم ؤن عوؾُا ًاهذ ؾايبت غلى ما خهل ،ولٌجها لم
جؤٍض اإلاىنل الػشماوي( .)16وٌَظا لم ًخم الخىنل إلى ؤي إجكام بحن الضوُ الٌبري .قبضؤ
ُ
الغوؽ ،مىظ زغٍل غام 1885مٌ ،كػغون بإنهم ًكهضون الؿُُغة غلى بلؿاعٍا ،وؤن البلؿاع
الًغٍضونها ؤن جٌىن مهُمىت غلى بالصَم( .)17واإلاالخظ ؤن مملٌت الىمؿا – اإلاجغ التي ؤًضث
ألانتراح الغوس ي – الؿالل الظيغ– إال ؤنها إؾخمغث في إهتهاج ؾُاؾت حصجؼ الحغًاث
الهىمُت في قبه حؼٍغة البلهان(.)18
جُىعث ألامىع لهالح بلؿاعٍا هدُجت إلحغاء ؾحر مىقو ؤنضم غلُه ملَ الهغب مُالن
( ، )King Milanالظي " عؤي ؤن الىخضة نض جًغ بالخىاػن الؿُاس ي بحن خٌىماث البلهان،
وحػُي لبلؿاعٍا محزة في الهغاع الظي نض ًيكإ خىُ مهضوهُا"(.)19
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قإغلً الحغب غلى بلؿاعٍا بخدغٌٍ مً الضبلىماؾُت الىمؿاوٍت  -اإلاجغٍت ،في الُىم
الغابؼ غكغ مً قهغ حكغًٍ الشاوي غام 1885م

()20

 ،وفي وانػت ؾلكىٍُا ( )Slivnicaؤو

ؾلُكُيُتزا ( ،)*******( )Slivnitzaالىانػت غلى الخالُ اإلاىسكًت والتي جبػض هدى ؤعبػحن
يُلىمتر غً الػانمت نىقُا( ،)Capital Sofiaالتي ؤؾخمغث زالزت ؤًام  -مً الُىم الؿابؼ
غكغ ختى الُىم الخاؾؼ غكغ مً قهغ حكغًٍ الشاوي مً غام 1885م  -جمًٌ زاللها
الجِل البلؿاعي مً ؤلحام الهؼٍمت بالهىاث الهغبُت ( . )21قإعؾلذ الضوُ ألاوعبُت مظيغة
إلى خٌىمت الهغب ،في الُىم الغابؼ والػكغًٍ مً الكهغ هكؿه ،لىنل الهخاُ وغهض
الهضهت مؼ بلؿاعٍا()22؛ قىاقو الهغب لًٌ ألامحر ؤلٌؿىضع باجىبرؽ ؤؾخمغ في مداعبت الهىاث
الهغبُت ختى ونل مضًىت بحروث ( )Pirot Cityفي الُىم الؿابؼ والػكغًٍ مً قهغ حكغًٍ
( .)********()Nish Cityغىضئظ

الشاوي مً الػام هكؿه ،ووانل جهضمه إلى مضًىت هِل
ً
ً
وحهذ مملٌت الىمؿا  -اإلاجغ ؤهظاعا نهائُا في الُىم الشامً والػكغًٍ مً الكهغ هكؿه إلُه
()23

.إط جمًٌ

بػضم الخهضم ،وإال ؾُىاحه نىاتها الػؿٌغٍت ،قإونل الهخاُ وغهض الهضهت
ً
الجِل البلؿاعي الظي ًان ؤيثر ِإؾخػضاصا ،مً َؼٍمت الجِل الهغبي في َظٍ الحغب
الههحرة اإلاضي ،وبالخالي جىحُه يغبت ناؾُت لغوؾُا ونُهغَا ؤلٌؿىضع الشالث ،وؤصي
ً
ؤزحرا إلى جىجغ الػالنت مؼ ؤمحر بلؿاعٍا(. )24
خؿمذ مػغيت ؾلُكُيُتزا اإلاؿإلت إط جم ،في الُىم الشالث مً قهغ آطاع غام 1886م،
الخىنُؼ غلى  -مػاَضة الؿالم  -مػاَضة بىزاعؾذ ( ،)The Treaty of Bucharestالتي
ؤغاصة الىيؼ بحن بلؿاعٍا ونغبُا إلى غهضٍ الؿابو ،إال ؤن اإلاؿإلت ألاَم هي مؿإلت ؤغتراف
الضولت الػشماهُت بخىخُض بلؿاعٍا( . )25لظا نام وػٍغ زاعحُت بلؿاعٍا ؾخامبىلىف بمباخشاث
مؼ خٌىمت الضولت الػشماهُت ،بكإن نًُت الخىخُض ،قخم في الُىم الغابؼ والػكغًٍ مً
قهغ آطاع غام 1886م ،الخىنُؼ غلى ؤجكام بحن الجاهبحن ،جهغع قُه " ؤن ٌػهض إلى ؤمحر
بلؿاعٍا ؤلٌؿىضع بدٌىمت الغومُللي الكغنُتَ ،اإلاا بهُذ الؿلُت بُض الحٍام الحالُحن .و "
ً
ٌػضُ الضوع اإلاىاٍ بالضولت الػشماهُت وقها ألخٍام اإلااصة الخامؿت غكغ مً مػاَضة بغلحن،
وحػترف بلؿاعٍا بالؿُاصة الػشماهُت غلحها وغلى الغومُللي الكغنُت ،وٍضقؼ ؤلانلُمان الجؼٍت
الؿىىٍت للضولت الػشماهُت" ( . )26لهض ؤصعى الؿلُان غبض الحمُض الشاوي " جدذ جإزحر الهائم
بإغماُ الؿكاعة البرًُاهُت في إؾُىبىُ الؿحر ولُم واًذ ( " )William Whiteؤن بلؿاعٍا
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الهىٍت واإلاؿخهلت ًمًٌ ؤن جٌىن الحاحؼ ألايثر نىة يض ألاَماع الغوؾُت في الضولت
الػشماهُت ( . )27ونض نضم ألاجكام في مؤجمغ الهىي الٌبري (مؤجمغ الؿكغاء) الظي غهض في
إؾُىبىُ ،في الُىم الخامـ مً قهغ هِؿان غام 1886م؛ والظي ؤجسظث قُه بغٍُاهُا
ً
الػظمى ػمام اإلاباصعة لحث الؿلُان الػشماوي ،لألغتراف عؾمُا بىخضة البلؿاعٍخحن ،وؤن
ً
ً
ًٌىن ؤمحر بلؿاعٍا خايما غاما غلى الغومُللي الكغنُت إلاضة زمؿت ؤغىام(*********)  ،وؤجسظث
مً مضًىت قُلُبه ( ،)**********()Felipe Cityغانمت للغومُللي الكغنُت(. )28وًان الاغخهاص ان
َظة الىخضة حؿخمغ ،وعبما جٌىن وخضة صائمُت(.)29
وبمىحب اإلاؤجمغ اإلاظيىع جم إحغاء بػٌ الخػضًالث البؿُُت خىُ الحضوص الػشماهُت -
البلؿاعٍت ،والتي بهُذ غلى َظٍ الحاُ ختى غام 1912م؛ إط بلؿذ مؿاختها هدى 96,000
يُلىمترمغبؼ ،وغضص ؾٍانها ؤيثر مً زالزت مالًحن وؿمت؛ قٍاهذ حػض ؤيبر مىُهت في قبه
الجؼٍغة البلهاهُت(.)30وبػض مغوع ؤقهغ نلُلت ،نام مجمىغت مً اإلاخأمغًٍ اإلاؤٍضًً للغوؽ
(***********) ،يض ؤمحر بلؿاعٍا ؤلٌؿىضع باجىبرؽ في الهباح البايغ ،مً ًىم الحاصي والػكغًٍ
مً قهغ آب غام 1886م ،بضزىُ الههغ في الػانمت نىقُا ،وجدذ تهضًض الؿالح ،ؤيُغ
ألامحر بالخىاػُ غً الػغف ومؿاصعة البالص(.)31
وبػض ألاههالب اإلاكاجئ،الكذ خٌىمت حضًضة بغئاؾت ًلُمىذ( )Clementاإلاؤٍضة إلى
عوؾُا ،ولًٌ بػض ؤًام نلُلت ؾهُذ بكػل زىعة حضًضة ،ناصَا ؤؾدُكان ؾخامبىلىف،
ؤلكذ وػاعة ؤزغي مؤنخت بغئاؾخه ،لححن ؤزخُاع ألامحر الجضًض ،وؤوُ غمل لهظٍ الحٌىمت َى
الضغىة إلغاصة ؤمحرَم اإلاسخُل ،في الُىم الخاؾؼ والػكغًٍ مً قهغ آب غام 1886م .وفي
الُىم الشالث مً قهغ ؤًلىُ مً الػام هكؿه ،جم إغاصجه للػغف وؾِ خماؽ قػبه .وًان
بحن اإلاؿخهبلحن نىهل عوؾُا ،قظً ألامحر ؤن َظا صلُل غلى عيا الهُهغ قإعؾل له بغنُه
حاء قحها " خُث ؤن عوؾُا ؤغُخني جاج الػغف قإها غلى ؤؾخػضاص جام إلغاصجه ألصحابه".
ً
جساطال ،قإعؾمه ؾخامبلىف والىَىُىن
قغص غلُه الهُهغ بسكىهت وؤغخبرث بغنُت ألامحر
البلؿاعٍىن غلى الخىاػُ غً الحٌم

()32

 .في الُىم الخاؾؼ مً قهغ ؤًلىُ ،ؤغلً للكػب

جىاػله غً الػغف وؾاصع البالص لألبض (************)(. )33
ونبل مؿاصعة ألامحر ؤلٌؿىضع نام بخػُحن مجلـ زالسي للىناًت غلى الػغف بغئاؾت
ؤمحر للبالص(*************) .قإحخمؼ اإلاجلـ ،في الُىم الحاصي والشالزحن مً
ؾخامبىلىف ،ألزخُاع ٍ
224

1027

مجلت آداب البصرة /العدد79

قهغ حكغًٍ ألاوُ غام 1886م ،وجم ؤزخُاع ألامحر قالصًمحر ( )Prince Waldemarمً
الضهماعى ،في الُىم الحاصي غكغ مً قهغ حكغًٍ الشاوي مً الػام هكؿه ،إال ؤهه بؿبب
يؿِ ألاؾغة الحايمت التي ًان ًًؿِ غلحها الهُهغ ،عقٌ الػغف .وفي قهغ جمىػ غام
1887م ،جم ؤهخساب ألامحر قغصًىاهض صي ؾايـ  -يىبىعؽ  -ؾىزا ( Ferdinand De of
 Coburg Saxe- Coburg-Gothaم)( (1908-1887م) ،ؤبً ألامحرة ًلُمىُتن ()Clementine
ؤبىه اإلالَ لىَـ قُلُب ( .)Louis Philippeقهبل ألامحر قغصًىاهض الػغف وَى ؤمحر ؤإلااوي،
وجىلى خٌم بلؿاعٍا في الُىم الغابؼ غكغ مً قهغ آب غام 1887م( ، )34وفي الُىم الشامً
غكغ مً قهغ آب مً الػام هكؿه ،ػاع مضًىت قُلُبىبىلِـ غانمت الغومُللي الكغنُت،
وقٍل الىػاعة الجضًضة بغئاؾت ؾخامبىلىف ؤقض ؤغضاء عوؾُا ( . )35الظي " ؤقتهغ بلهب
بؿماعى بلؿاعٍا" (. )36
لهض ًان ألخضار بلؿاعٍا بضاًت إلاا ؤنُلح غلى حؿمُخه بـ " ألاػمت البلؿاعٍت" التي
ِإؾخمغث مً غام 1885م ختى غام 1887م،إلى ؤن جىجغث الػالنت بحن عوؾُا ومملٌت
الىمؿا – اإلاجغ ،والظي حػظع مػه ِإؾخمغاع غهبت ألاباَغة الشالزت( The League of the
 )**************()Three Emperors؛ قخم غهض مػاَضة بُجهما ،في الُىم الشامً غكغ مً قهغ
خؼٍغان غام  1887م ،والتي ههذ غلى " ؤن جلتزم ًل مجهما الحُاص الىصي ججاٍ آلازغ غىض
نُام الحغب بحن َظٍ الضولت وصولت زالشت" (.)37
لم ًدهل ألامحر الجضًض غلى إغتراف الضوُ الٌبري ،وؤؾخمغ الحاُ يظلَ لدؿؼ ؾىىاث
وَى ؤمغ ًان ًهلهه،ألهه الًمىده قغغُت صولُت ،وًان الؿلُان غبض الحمُض الشاوي ( Abdul
1909-1876 ) )HamidIIم)،

(***************)

َى الىخُض الظي ؤغترف به ،في غام 1888م،

وعبما ًان طلَ هٍاًت بغوؾُا؛ التي بهُذ غهبت في وحه ألامحر ،وؤهه ؤغخمض في ؾُاؾخه
الضازلُت غلى ؾخامبىلىف الظي ًان مً ؤقض مػاعض ي عوؾُا في البلهان وفي بلؿاعٍا
بهىعة زانت ،وًاهذ عوؾُا جضبغ اإلاؤامغاث في الضازل البلؿاعي؛ وخحن ِإؾخُل وػٍغ اإلاالُت،
ً
ً
غام 1891م ،إغخبر عئِـ الىػعاء ؾخامبىلىف َظا غمال عوؾُا له ،وخهل مً الؿلُان،
غلى خو جإؾِـ ؤؾهكُت بلؿاعٍت في مهضوهُا ،وفي غام 1894م ،نبل ألامحر ؤؾخهالت
ؾخامبىلىف ،ألهه ناع ٌػخبرٍ غهبه في وحه الػالناث مؼ عوؾُا ،وفي الؿىت ألازحرة ًاهذ
وقاة الهُهغ الغوس ي الظي زلكه هُهىال الشاوي )1917 -1894( )Nicholas IIم)
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ً
(****************)  ،غلى الػغف ،قإعؾل ألامحر وقضا للخػؼٍت ،وفي غام 1896م ،غاصث الػالناث
ً
البلؿاعٍت – الغوؾُت وإغترقذ الضوُ الٌبري باألمحر خايما لبلؿاعٍا بهؿمحها ،وَظا ًان
ً
ً
إغتراقا يمىُا بالىخضة البلؿاعٍت(. )38
ِإن الخإعٍش البلؿاعي زالُ جلَ الؿىىاث الؿبؼً ،ان ًضوع خىُ الغحلحن ،ألامحر
ً
قغصًىاهض صي ؾايـ وعئِـ الىػعاء ؾخامبىلىف ( )39وعؾم يىهه ًازىلٌُُا ،قهض خٌم
ً
زالزحن غاما ،وؤغترف الؿلُان الػشماوي به في غام 1888م .والظي مىؼ عوؾُا مً ؤخخالُ
بلؿاعٍاَ ،ى حػهض بغٍُاهُا الػظمى ومملٌت الىمؿا – اإلاجغ وإًُالُا في غام 1887م ،بدماًت
قغصًىاهض صي ؾايـ والىنىف يض عوؾُا (. )40
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اخلامتت:

هدُجت إلؾخمغاع الشىعة البلؿاعٍت وعص الكػل الػشماوي ججاَها ،ؤزظث بػٌ ألاوؾاٍ
ألاوعبُت بدؿمُخه بـ(اإلاظابذ البلؿاعٍت) ،قػغث عوؾُا بإهه نض آن آلاوان لترحمت َمىخاتها
الخىؾػُت غلى خؿاب الضولت الػشماهُت ،قإؾخؿلذ قغنت إهضالع الحغب بحن الضولت
الػشماهُت ونغبُا ،وحػغى ألازحرة إلى ؾلؿلت مً الهؼائم ،قئغلىذ عوؾُا الحغب مً حهتها
غلى الضولت الػشماهُت غام 1877م  ،بالخػاون مؼ الهغب والبلؿاع ،وخههذ مجمىغت مً
ألاهخهاعاث وقغيذ غلى الػشماهُحن مػاَضة مظلت في ؾان ؾدُكاهى ،التي ؤطَلذ بما خىجه
مً مٍاؾب عوؾُت وبلؿاعٍت بهُت الضوُ الٌبري ويظلَ الضوُ البلهاهُت  .والؾُما ما ههذ
ً
غلُه مً إوكاء صولت بلؿاعٍت يبري جمخض مً نهغ الضاهىب ختى ؾىاخل بدغ ؤًجت حىىبا.
وجدذ الًؿِ البرًُاوي وبإنتراح اإلااوي حغث الضغىة لػهض مؤجمغ في بغلحن لخلُُل
مىاص مػاَضة ؾان ؾدُكاهى ،وبالكػل حغي غهض اإلاؤجمغ والضولت البلؿاعٍت التي ههذ غلحها
اإلاػاَضة نؿمذ إلى زالزت ؤحؼاء ،ؤغُض مجها الهؿم ألاوُ إلى خًحرة الضولت الػشماهُت،
وحػل الهؿم الكمالي مىُهت طاث خٌم طاحي ،ؤما اإلاىُهت الشالشت وؾمُذ بالغومُللي
الكغنُت قجػلها اإلاؤجمغ مىُهت جمخاػ ببػٌ ألامخُاػاث ؤلاصاعٍت الخانت.
لم ًهل البلؿاع غىض َظا الحض ،وؤيُغوا للهبىُ بالػىصة للؿُاصة الػشماهُت ،لٌجهم في
ً
ً
الىنذ هكؿه ظلىا ٌػملىن ؾغا وغلىا لىُل ؤلاؾخهالُ قاؾخىلىا في غام 1885م ،غلى والًت
الغومُللي الكغنُت ،وؤيُغث الضولت الػشماهُت جدذ وَإة ؤغباءَا اإلاالُت وزهل مكاًلها
الؿُاؾُت إلى الغيىر وألاغتراف بظلَ ؤلاحغاء ،مٌخكُت بئحغاء هظغي وَى ؤن ًٌىن ألامحر
ً
ً
قغصًىاهض ؤمحرا غلى بلؿاعٍا ووالُا غلى الغومُللي.
َ
َ
ًان لهظا ألاهخهاع ؤزغٍ في حػالي زهت البلؿاع بإهكؿهم ،وجسىف الهغب مً جىامي نىة
البلؿاع ،قضزل الُغقان بهغاع مؿلح ،وجمًٌ البلؿاع قُه مً سحو الهضعاث الهغبُت
َ
زالُ الحغب ؤلتي ِإهضلػذ بحن الُغقحن ،ألامغ الظي غؼػ مً نضعاث البلؿاع لضعحت صقػتهم
ً
للخهغف بئؾخهاللُت جامت غً الحٌىمت اإلاغيؼٍت ،ختى حؿنى لهم ؤلاغالن بظلَ عؾمُا غام
 1908م ،مؿخؿلحن ِإوكؿاُ خٌىمت اإلاغيؼ ِبئيُغاب ألاوياع الػامت غلى ؤزغ نُام
َ
ألاجداصًحن بئههالبهم ،قإغلً البلؿاع إؾخهاللهم غً الضولت الػشماهُت.
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(  )4غبض الىَاب الٌُالي  ،اإلاهضع الؿابو  ،م 556؛ ؤخمض غُُت هللا  ،الهامىؽ الؿُاس ي ،
ٍ ، 3صاع الجهًت الػغبُت  ( ،الهاَغة  ، ) 1968 ،م. 211
( )5بٌغ مدمض إبغاَُم ،مىؾىغت الخإعٍش ؤلاؾالمي الضولت الػشماهُت ،مغيؼ الغاًت لليكغ وؤلاغالم،
(الهاَغة،)2006 ،م .277

ً
(*) ألامحر ؤلٌؿىضع باجىبرؽ :ؤمحر بلؿاعٍا ولض غام 1857م ،وًان ؤمحرا إلماعة َِـ ()Hesse

ألاإلااهُت ،وًان طو شخهُت مخدغعة .وؤصي الُمحن الضؾخىعي وؾِ خماؽ يبحر ،وبشهت الضوُ
ألاوعبُت وبسانت عوؾُا التي عشحخه للمىهب ،إال ؤهه مالبث ؤن زغج غً َاغتها ؛ ولًٌ لم ًخم
مىده الكغنت لػمل الٌشحر لبالصٍ .جىفي غام 1893م.
J.A.R.Marriott,the Eastern Question An Historical Studi In
European Diplomacy, Printed In Great Britain, Clarendon Press
(Oxford ,1958), P.311.
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(**) والًت الغومُللي الكغنُت  :ؤَلو َظا ألاؾم غلى الغوم إًلي  -ؤي بالص الغومان ()Rhomaens
ً
ً
والتي جًم جغانُا ومهضوهُا " ،ؤي اإلاىُهت التي جدض قماال بالبلهان ،وقغنا بالبدغ ألاؾىص
ً
والبىؾكىع ،وحىىبا ببدغ مغمغة ( )Sea of Marmara1وبدغ إًجت ( )Aegean Seaاإلاػغوف بالبدغ
ألابٌُ( ،)The Mediterranean Scaزم بؿلؿلت حباُ ؤولُمپىؽ (،)Olympus Mountains
ً
وجدض ؾغبا بجباُ پىضوؽ ( )Pindosوباعهىؽ ( )Barnosوقاعصاؽ (قاعپالهِىا) ( Hardag
 ،)Gaplaninaوهي اإلاىُهت التي جًم اإلامخلٍاث الؿابهت لترانُا وبلؿاعٍا ومهضوهُا والهغب
وؤلباهُا"  ،وؤخخل البلؿاع الغومُللي الكغنُت في غام 1885م .ؤخمض الكىدىاوي ،إبغاَُم ػًي
زىعقُض ،صائغة اإلاػاعف ؤلاؾالمُت ،ؤنضعَا باألإلااهُت وؤلاهجلحزًت والكغوؿُت وؤغخمض في الترحمت
الػغبُت غلى ألانلحن ؤلاهجلحزي والكغوس ي ،مغاحػت مدمض مهضي غالم ،مج ( ،10ص.م ،ص.ث) ،م
م .256 -254
(  )6حكاعلؼ ًُالقدل وبغباعا ًُالقُدل ،جكٌَُ ؤوعبا الػشماهُت (إوكاء صوُ البلهان الهىمُت)
 ،1920-1804جغحمت غانم الضؾىقي ،1ٍ ،صاع الشالث لليكغ( ،الهاَغة ، )2007 ،م .185
( ) 7اإلاهضع هكؿه ،م 185؛ مدمض ؾهُل َهىف ،جإعٍش الػشماهُحن مً نُام الضولت إلى
ألاههالب غلى الخالقت ،2ٍ ،صاع الىكائـ للُباغت واليكغ والخىػَؼ( ،بحروث ،)2008 ،م 451؛
قايغ ؤقىضي الحىبلي ،جلخُو الخإعٍش الػشماوي ،1ٍ ،اإلاٌخبت الهاقمُت( ،صمكو ،ص.ث)،.
م.145
(8) Мила Милева Маева , Българските Турци-Преселници В
Република Турция (Култура и идентичност), Международен
център за изследване на малцинствата и културните
взаимодействия , (София, 2006) , C.19.
(***) ؤلٌؿىضع الشالث :ولض َظا الهُهغ في غام 1845م ،وًان ًمخاػ بؿُاؾخه الغحػُت ونض ى
غلى خغٍت الغؤي؛ وشجؼ غلى ألايُهاص ،وجدىٍل ألانلُاث إلى عوؽ بالهىة.جىفي في غام
1894م،وزلكه في الحٌم ؤبىه هُهىال الشاوي ( 1917-1894( (Nicholas IIم) .مدمض قكُو ؾغباُ
،اإلاهضع الؿابو ،مج ، 1م .284
( ) 9حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو ،م 186؛ مدمض مدمض نالحً ،اؾحن
غبض الٌغٍم ،هىعي الؿامغائي ،الضوُ الٌبري بحن الحغبحن الػاإلاُخحن  ( ،1945-1914بؿضاص،
 ،)1984م 20؛
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Dirk Jesse's, : Serbien; Serbische Sprache und Litteratur , Die
;Retro-Bibliothek , No.1, Vol.3, (Berlin, 2001), S. 2
J.A.R.Marriott, Op. Cit., P.313; William Miller, the Ottoman
Empire and Its Saccessors 1801-1927, Frank Cass & Co. LTD.,
(London, 1966), PP.222-223; L.S.Stavrianos,| The Eastern
Question An Historical Studi in European Diplomacy ,printed in
Great Britain ,Clarcndon press ,(Oxford,1958) , P.431.
( ) 10ؾُل هللا آوبا ،ي ،الؿلُان غبض الحمُض الشاوي مكاعَػه ؤلانالخُت وإهجاػاجه الحًاعٍت،
جغحمت غبحر ؾلُمان  ،مغاحػت ًاوػ آحاع ،1ٍ ،صاع الىُل للُباغت واليكغ( ،الهاَغة،)2011 ،
م 94؛ ؤ .ج .حغاهذ وَاعولض جمبرلي ،ؤوعبا في الهغهحن الخاؾؼ غكغ والػكغًٍ ،1950-1789
جغحمت مدمض غلي ؤبى صعة،لىَـ ؤؾٌىضع ،مغاحػت ؤخمض غؼث غبض الٌغٍم ،ج ،6ٍ ،4مُابؼ
سجل الػغب( ،الهاَغة ،)1967 ،م 28؛
Will S. Monroe, Bulgaria and Her People, First Edition, the Page
Company, (Boston, United states of America, 1914), PP.74-75, 81.
( ) 11حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو ،م 187؛
морское

Военно

архив

Российский Государственный
искусство, CtpaHиuə, С. 1-2.

(****) ؾدُكان ؾخامبىلىف :ولض في الُىم الحاصي والشالزحن مً قهغ ًاهىن الشاوي غام 1854م،
وؤعجاص اإلاضعؾت ألابخضائُت ختى بلـ الغابػت غكغة مً غمغٍ ،وبػض قخذ اإلاضعؾت الخجاعٍت في جغهىقى،
اؾخإهل صعاؾخه قحها .وفي قهغ خؼٍغان غام 1870م ،خهل غلى مىدت صعاؾُت للضعاؾت في ؤوصٌؿا
( ،)Odessaالتي ؤؾؿذ مً نبل ؤلٌؿىضع الشاوي(1881-1855( ) Alexander IIم) نُهغ عوؾُا،
وفي قهغ آب غام 1874م ،مشل بلضجه في اإلاؤجمغ الشىعي الػام الظي غهض في بىزاعؾذ؛ يما زضم
مؼ الهىاث البلؿاعٍت ؾحر الىظامُت في الحغب الغوؾُت  -الػشماهُت غامي (1878-1877م) .جمحز
بصجاغت هاصعة وؾغغت بضيهت ،إط جمًٌ مً إغاصة ألامحر ؤلٌؿىضع إلى غغقه بػض اإلاؤامغة الكهحرة،
في الُىم الحاصي والػكغًٍ مً قهغ آب غام 1886م .وفي مؿاء الُىم الخامـ مً قهغ جمىػ غام
1895م ،جم مهاحمت وجمؼٍو ؾخامبىلىف بىخكُت؛ جىفي غلى ؤزغَا بػض زالزت ؤًام ،في الُىم
الشامً مً قهغ جمىػ مً الػام هكؿه.
;Will S. Monroe , Op. Cit., PP.74-75
ؤ .ج  .حغاهذ وَاعولض جمبرلي ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،4م .28
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(*****) الػانمت جغهىقى :وهي اإلاضًىت الىانػت في نىقُا ،والتي جبػض غجها مضًىت ؤًلُىا ( Elena
 ،)Cityخىالي ()40يم ،في ؤغالي حباُ البلهان .ؤؾخىلى غلحها الػشماهُىن في غام 1393م.
McLean, George et al, Religion in public life: Religion, morality
and communication between peoples , ( CRVP, 2005),P.184.
( ) 12ؤعقُل عئاؾت الىػعاء ؤؾخاهبىُ ،جهيُل  ،Y.A.HUSعنم اإلالل  ، 1 -194يخاب صائغة
ألامىع الخاعحُت ،عنم الىزُهت ٌ1303 .2 . 24 ، 18؛
;Will S.Monroe, Op. Cit., P.55; William Miller, Op. Cit., P.223
;L.S.Stavrianos, Op. Cit., P.431
ؤ .ج  .حغاهذ وَاعولض جمبرلي ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،4م .28
( ) 13حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو  ،م 187؛
Тодор Александров & Иван Михайлов , Отново ЗА
Автономията НА Македония Според Вижданията НА
Ръководителите НА Вмро Д-Р Христо Татарчев , “Македонска
трибуна”, N.8 , (България , 2004 ) , C. 1.
( ) 14حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو  ،م 187؛
Шмидт , О. Ю, Большая советская энциклопедия 1969- 1978 ,
Советская энциклопедия, (Москва,1941),C.201.
(******) اللىعص ؾالؼبىعي :عحل صولت وؾُاس ي بغٍُاوي ،ولض في مضًىت َاجكُلض (،)Hatfield City
ً
ً
غام 1830م ،جهلض مىانب غضًضة مهمت إط ؤنبذ غًىا بغإلااهُا غً خؼب اإلاداقظحن في غام
ً
ً
1853م ،زم وػٍغا لكؤون الهىض غام 1866م ،ووػٍغا للخاعحُت البرًُاهُت غام 1878م ،إط مشل
ً
بالصٍ في مؤجمغ بغلحن  .وجغؤؽ خؼب اإلاداقظحن في غام 1881م .وًان مداقظا مً اإلاضعؾت
الهضًمت ،ونض ى َُلت خُاجه ًسش ى مً الضًمهغاَُت اإلاخهاغضة ،ونل إلى عئاؾت الحٌىمت
البرًُاهُت غام 1885م ،بػض ؤن جغؤؽ خؼب اإلاداقظحن لشالر مغاث .وزالُ اإلاضة جىلى الىػاعة
البرًُاهُت (1886-1885م) و(1892-1886م) و(1902-1895م) .جىفي في غام 1903م .آالن باإلاغ،
مىؾىغت الخإعٍش الحضًث  ،1945-1789جغحمت ؾىؾً قُهل الؿامغً ،ىؾل مدمض ؤمحن ،
مغاحػت مدمض مظكغ ألاصَمي ،ج ،1ٍ ،2صاع اإلاإمىن للترحمت واليكغ ،مُابؼ صاع الحغٍت
للُباغت( ،بؿضاص ،)1992 ،م م  256-255؛
The New Encyclopaedia Britannica, Vol.19, Edition 15, ( U.S.A., 2010) , P.88.
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( ) 15حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو  ،م 187؛ ؤ .ج .حغاهذ وَاعولض
جمبرلي ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،4م .29
(  )16حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو  ،م .187
( )17ؤعقُل عئاؾت الىػعاء ؤؾخاهبىُ ،جهيُل  ،Y.A.HUSعنم اإلالل  ، 444يخاب صائغة ألامىع
الخاعحُت ،عنم الىزُهت َ 27 .1320.2 ، 82ـ ؛
J.R.Western, the End of European Primacy Blandford Press,
(London, 1965), PP.131-132.
( ) 18مدمض ؾهُل َهىف ،اإلاهضع الؿابو ،م 452؛ ؤوـ إبغاَُم الػبُضي  ،اإلاهضع الؿابو،
م 74؛ خؿحن خماص غبض عحب الضلُمي ،الػالناث الؿُاؾُت البرًُاهُت  -ألاإلااهُت -1880
1914م ،ؤَغوخت صيخىعاٍ ؾحر ميكىعةً ،لُت آلاصاب ( ،حامػت ألاهباع ،)2012 ،م .69
(  )19حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو  ،م 187؛
Пейковска, П, Миграция из Австро-Венгрии в Болгарию в
конце XIX – начале XX в. По данным переписей населения
Балканика. Вып. 2, Екатеринбург :

.Сер.

Болгарии

Гуманитарный ун-т Перевод с болгарского языка Елины
Драгулевой. , (болгарского, 2010), С. 40; Н. Чуксин, Косово
Глазами Постороннего, (Москва,2002), C.22.
)(20
A.J.Grant and Harold Temperley, Europe In the
Nineteenth Century (1789-1914), Longmans, Green and Co.
;(London, 1929), PP.386-387
ؤ.ج.حغاهذ وَاعولض جمبرلي ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،4م .29
(*******) ٌَظا وعصث في مهضعًٍ.
;)21) J.A.R.Marriott, Op. Cit., P.316
َـ.ؤ .ُ.قكغ ،جإعٍش ؤوعبا في الػهغ الحضًث ( ،)1950-1789حػغٍب ؤخمض هجُب َاقم ،وصٌؼ
الًبؼ ،9ٍ ،مُابؼ صاع اإلاػاعف ( ،الهاَغة ،)1993 ،م392؛غماص خمض نالح غبض الحلُم
الجبىعي ،مىنل بغٍُاهُا مً ؤههالب ألاجداصًحن في الضولت الػشماهُت  ،1909-1908عؾالت
ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت آلاصاب( ،حامػت بؿضاص،)2006 ،م.129
;(22) J.A.R.Marriott, Op. Cit., P.31
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غبض الغػام غِس ى ،غبحر خؿً  ،اإلاؿإلت الكغنُت ،ج ،1ٍ ،1الػغبي لليكغ والخىػَؼ( ،الهاَغة،
 ،)2001م .343
(********) مضًىت هِل :مضًىت في الجؼء الؿغبي مً ًىؾؿالقُا الؿابهت ،خٌمها الػشماهُحن مً
غام (1878-1386م) ،ومغيؼ َام للؿٌَ الحضًضًت .مدمض قكُو ؾغباُ ،اإلاهضع الؿابو ،مج،4
م .2503
(23) Nevill Forbes and Arnold J.Toynbee and D.Mitrany and
D.G.Hogarth, the Balkans Ahistory of Bulgaria Serbia Greece
Rumania, Turkey, At the Oxford University Press, (England,
1915), P.59; Александр Котов , «Нет никакой возможности
узнать, чего желает Россия»: славянофильская печать,
Социологическое Обозрение. V. 11, No.2, (Москва, 2012) , C.
28.
(24) Hasan ilhan, Abdul Hamidin Hatira Defteri,1.Baskı, Alter
yayıncılık Ltd.Şti, (Ankara, 2010),S.29.
(25) J. A. R. Marriott, Op. Cit., P.316; L.S.Stavrianos, Op. Cit.,
P.433; William Miller, Op. Cit, P.226.
(  )26ؤعقُل عئاؾت الىػعاء ؤؾخاهبىُ ،جهيُل ( ،IMIZ0(40عنم اإلالل  ،9يخاب صائغة َماًىن
زهىنُاث ،عنم الىزُهت َ1302 . 4 .416،21ـ ؛ ص  .ى  .و  .ب ،ملكاث الكؤون البرًُاهُت ،
السجل الخامـ ،عنم اإلالل  ،697مؤجمغ الؿالم لؿىت  ،1886-1880م5؛ مدمض ؾهُل
َهىف ،اإلاهضع الؿابو ،م 453؛ غبض الػؼٍؼ مدمض الكىاوي ،الضولت الػشماهُت صولت إؾالمُت
مكتري غلحها ،ج ،4مٌخبت ألاهجلى اإلاهغٍت( ،الهاَغة  ، )2005 ،م م .166-165
(  )27ؤعقُل عئاؾت الىػعاء ؤؾخاهبىُ ،جهيُل ( ،A.M.T.D (104عنم اإلالل  ، 90يخاب صائغة
خغبُت ألاعًان الػامت ،عنم الىزُهت َ 1310 .24.12 ، 35ـ؛ خؿً ػؾحر خؼٍم ،ؾُاؾت الخدالكاث
ألاوعبُت وؤزغَا في الػالناث الؿُاؾُت ألاوعبُت ( )1908-1879صعاؾت جإعٍسُت في الضبلىماؾُت
ألاوعبُت ،ؤَغوخت صيخىعاٍ ؾحر ميكىعةً ،لُت آلاصاب( ،حامػت بؿضاص ،)2008 ،م .118
(*********) لهض ؤقاع الؿلُان غبض الحمُض الشاوي في ًىظغ :مظيغاجه إلى نًُت قهضان
ً
الغومُللي الكغنُت ،بهىله  " :ؤن يشحرا مً الىاؽ ًضغىن بإوي نض يػكذ وحبيذ في مؿإلت
الغومُللي الكغنُت ،والًسكى ؤن مػنى الًػل َى غضم ألاؾخكاصة مً الهىة اإلاىحىصة .قإًت نىة
ًاهذ لضي ونخئظ ولم ؤؾخػملها في مغاقػت خو الحايمُت في الغومُللي الكغنُت ًاجغي؟ وؤغخهض ؤن
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مً ًهىُ طلَ َى ؾحر مىهل"ً .ىظغ :مظيغاث الؿلُان غبض الحمُض الشاوي ،جغحمت مدمض غلي
غبض هللا ،مُبػت صاع الؿالم( ،بؿضاصَ1345 ،ـ1926 -م) ،م م .35-34
(**********) مضًىت قُلُبت " :وهي مضًىت ًىهاهُت مغجكػت ،حكغف غلى الؿهل الؿاخلي وزلُج
ًاقاال  ."Kavala Bayغلي خؿىن  ،الػشماهُىن والبلهان ،2ٍ ،اإلاٌخب ؤلاؾالمي ( ،بحروث –
صمكو ، )1986 ،م .229
(28) L.S. Stavrianos, Op. Cit., P.433; M.Fatih Ertürk, Osmanli
Tmparatorluğu Tarihi, Kalipso Yayınlari, (Sisli Tstanbul,
;Tarihsiz), S.278
چىن باجغٍَ يُجروؽ ،الهغون الػشماهُت نُام وؾهىٍ ؤلامبراَىعٍت التريُت ،جغحمت هاَض إبغاَُم
صؾىقي ،ميكإة اإلاػاعف( ،ؤلاؾٌىضعٍت ،)2003 ،م 606؛ خؿً ػؾحر خؼٍم ،اإلاهضع الؿابو ،م
118؛ غبض الػؼٍؼ مدمض الكىاوي ،اإلاهضع الؿابو ،م م.167-166
(  )29حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو ،م.188
)30).M. Fatih Ertürk, A.G.E., S.27.
(***********) وًان ًهىص اإلاخأمغًٍ يض ألامحر ؤلٌؿىضع ًلُمىذ ( ، )Clementاإلاُغان اإلاساصع
مً الٌىِؿت ألاعزىطيؿُت ،وٍىضًغٍىف ( ،)Bendereffالهائم بإغماُ وػٍغ الحغب ،وؾغوٍُل
( ،)Grueffعئِـ ألاًاصًمُت الػؿٌغٍتً .ىظغ:
)31). Will S.Monroe, Op. Cit.,P.56 ; Ibid, P.56
وصاص غغقى ،زاَغاث ؾلُان غبض الحمُض زان زاوي ،حهاهه يخابساهه س ى " ،حهان "-
بغاصعلغ مُبػه س ى( ،ؤؾخاهبىَُ1340-1338 ،ـ1921-1919 /م) ،م .56
(  )32ؤ  .ج  .حغاهذ وَاعولض جمبرلي ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،4م  30؛ حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا
ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو ،م م .189-188
(************) وجىفي ؤلٌؿىضع باجىبرؽ (بُل ؾلُكُيُتزا) غام 1893م ،في مملٌت الىمؿا  -اإلاجغ
ً
غمغ ًىاَؼ الؿابػت والشالزحن غاماً .ىظغ:
غً ٍ
Nevill Forbes and Others, Op. Cit., P.60; Will S. Monroe, Op.
Cit., P.59.
(33) J.A.R. Marriott, Op. Cit., P.318; Nevill Forbes and Others,
Op. Cit., P.59; L.S.Stavrianos, Op. Cit., P.434.
(*************) جإلل اإلاجلـ اإلاػلً مً ؾخامبىلىفً ،اعقُلىف ،وهٌُكىعقىف (،)Nikeforoff
وؤعؾل إلحهم الهُهغ ؤلٌؿىضع الشالث الججراُ هٌُىالؽ يىلباؽ ()Nicholas Kaulbars
234
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يمؿدكاع (ومً اإلاػغوف غىه ؤهه بظُ حهضٍ ألزاعٍ البالص يض ألاونُاء غلى الػغف لٌىه قكل في
طلَ)ً .ىظغ:
;J.A.R.Marriott, Op. Cit., P.318
غبض الغاػم غِس ى وآزغون  ،اإلاهضع الؿابو ،م م .349-348
(34) J.A.R.Marriott, Op. Cit., P.319; Nevill Forbes and Others ,
;Op. Cit., P.61
زًغ زًغ ،جُىع الػالناث الضولُت مً الشىعة الكغوؿُت وختى بضاًت الحغب الػاإلاُت ألاولى
( ،)1914-1789اإلاؤؾؿت الحضًشت للٌخابَ(،غابلـ – لبىان ، )1998 ،م 293؛ چىن باجغٍَ
يُجروؽ ،اإلاهضع الؿابو ،م 606؛ ؤ .ج .حغاهذ وَاعولض جمبرلي ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،4م .30
(  )35غبض الغاػم غِس ى وآزغون  ،اإلاهضع الؿابو ، ،م .351
(  )36چىن باجغٍَ يُجروؽ ،اإلاهضع الؿابو ،م .607
(**************)غهبت ألاباَغة الشالزت :جدالل ؤوعبي جإلل مً إمبراَىع ؤإلااهُا ولُم ألاوُ
)1888 -1871( )William Iم) ،ونُهغ عوؾُا ؤلٌؿىضع الشاوي ( ، )Alexander IIوإمبراَىع
الىمؿا قغاوؿىا حىػٍل ) 1916-1867 ()Empire Francoise Josephم) ،في غام 1872م .وًان
يهضف إلى اإلاداقظت غلى ألاوياع الؿُاؾُت الهائمت في ؤلامبراَىعٍاث الشالر اإلاظيىعة ،و" مهاومت
الحغًاث وألاقٍاع الشىعٍت وألاههالباث اإلاخىنػت" .وحػغى الحلل لألنهُاع بػض غهض مؤجمغ بغلحن
غام 1878م ،غلى ؤزغ إهضالع الحغب الغوؾُت  -الػشماهُت غامي(1878-1877م) .غبض الىَاب
غباؽ الهِس ي ،غبض الجباع غُُىي حاؾمَ ،اعم هاقؼ الحمضاوي ،جإعٍش الػالم الحضًث -1914
 ،1ٍ ،1945وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي ( ،بؿضاص ،)1983 ،م م  .9-8للمؼٍض مً
الخكانُل غً َظٍ الػهبت ًىظغ :ؤ  .ج  .حغاهذ وَاعولض جمبرلي ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،4م 60؛
حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو ،م .167
(***************)الؿلُان غبض الحمُض الشاوي :ولض في الُىم الحاصي والػكغًٍ مً قهغ ؤًلىُ
غام 1842م ،وَى ؤبً الؿلُان غبض اإلاجُض ألاوُ) 1861 -1839 ((Abdul Majid Iم) ،وَى
ً
ؤغظم ؾالَحن الضولت الػشماهُت في الػهىع اإلاخإزغة؛ قهض خٌم إلاضة زالزت وزالزحن غاما .غمل
غلى جُىٍغ الجِل "وؤوكإ اإلاهاوؼ وقخذ اإلاضاعؽ والجامػاث واإلاػاَض الػؿٌغٍت ،ووكِ الخجاعة
ً
والهىاغت والؼعاغت" .مىذ البالص صؾخىعا غام 1876م ،ولًٌ ؾغغان ما جم ؤًهاف الػمل به غام
ً
1878م .جأمغث حمػُت ألاجداص والترقي غلى زلػه – وًان للحهىص صوعا في مؤامغة إنهائه غام
1909م  -جىفي في الُىم الػاقغ مً قهغ قباٍ غام 1918م ،وصقً إلى حاهب غمه الؿلُان غبض
235
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الػؼٍؼ في إؾُىبىُ .غلي خؿىن ،اإلاهضع الؿابو ،م  .241للمؼٍض مً الخكانُل غً َظا
الؿلُان ًىظغ :ؾلُمان حىنه باف ،الؿلُان غبض الحمُض الشاوي شخهِخه وؾُاؾخه ،جغحمت
غبض هللا ؤخمض إبغاَُم ،اإلاغيؼ الهىمي للترحمت( ،الهاَغة)2008 ،؛ م م 75-55؛ مىقو بً
اإلاغحت ،صحىة الغحل اإلاغٌٍ ؤو الؿلُان غبض الحمُض الشاوي والخالقت ؤلاؾالمُت ،مؤؾؿت نهغ
الخلُج للُباغت واليكغ والخىػَؼ وؤلاغالن ،مُابؼ صاع الٌىٍذ للصحاقت " الاهباء " ( ،الٌىٍذ،
 ،)1984م.53
(َ )37اقم نالح مهضي الخٌغٍتي ،عوؾُا  ( ،1914-1700بؿضاص ،ص.ث) ،م م .140-139
(****************) هُهىال الشاوي ) : )Nicholas IIؤزغ الهُانغة الغوؽ ،وؤبً الهُهغ ؤلٌؿىضع
الشالث (1894-1881م) وزلكه .ولض في غام 1868م ،ووؿب إلُه البضء بالضغىة لػهض مؤجمغ
الَاي ألاوُ للؿالم في غام 1899م .إال ؤهه ؤغلً مىانلت ؾُاؾت والضٍ الغحػُت .وقهض خٌمه
َؼٍمت الهىاث الغوؾُت في خغبها مؼ الُابان غامي (1905-1904م) .يما ؾاص البالص إيغاب غام
ً
في قهغ حكغًٍ ألاوُ غام 1905م ،مما ؤيُغ غلى إنضاع إغالن ُ
ٌػض قُه بمىذ قػبه صؾخىعا
وبٌكالت الحغٍاث اإلاضهُت؛ إال ؤن الخظمغ والهمؼ ؤؾخمغا ٌؿىصان البالص ختى وكىب الحغب الػاإلاُت
ألاولى  .إط الخل خىله الكػب إلاضة نهحرة لهُاصة الجِل في الحغب غام 1915م ،إال ؤن جىالي
الهؼائم وؤػصًاص الخظمغ ،قؿئمذ البالص الجِل الحغب ،مما ؤيُغٍ إلى الخىاػُ غً الػغف في
قهغ آطاع غام 1917م؛ وسجً خُث " لهى خخكه َى وػوحخه وؤوالصٍ في ؤًاجغ ًيبىعج ،وؤخغنذ
حشثهم "  ،في لُلت الؿاصؽ غكغ مً قهغ جمىػ غام 1918م .مدمض قكُو ؾغباُ ،اإلاهضع
الؿابو ،مج ،4م م .2473-2472
( ) 38ؤ  .ج  .حغاهذ وَاعولض جمبرلي ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،4م  30؛ حكاعلؼ ًُالقُدل وبغباعا
ًُالقُدل ،اإلاهضع الؿابو ،م م .190-188
)39(L.S.Starrianos, Op. Cit., P.435.
( ) 40غلي ؾلُان ،جإعٍش الضولت الػشماهُت ،ميكىعاث مٌخبت َغابلـ الػلمُت الػاإلاُت( ،بحروث،
 ، )1996م م .334-333
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