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 الممخص

جة اضصخت لمبحث عمى اراضي ججيجة سعمى اثخ احاشة االمبخاشػرية الخوسية بالسياه الستج       
انصالقا مغ سياستيا االستعسارية شأنيا بحلظ شأف الجوؿ االوربية االخخػ التي تػجيت نحػ مشصقة 

، االمخ الحؼ دفع الجوؿ االوربية الكبخػ انحاؾ دبب التػسعات العثسانية في اورباوذلظ بالذخؽ 
 العثسانية التي وصمت تػسعاتيا الى اوربا .  ةالتػجو بحسالت والجخػؿ بحخوب مع الجول

وججت الجوؿ االوربية ومشيا روسيا الكيرخية أف الغصاء الجيشي اكبخ عامل ميع يسكغ تػجييو      
ؿ الى الذخؽ وانياء الجولة العثسانية والديصخة عمة مقجرات الذخؽ الغشية ، فاتخحت مغ لمػصػ 

االماكغ السقجسة كػسيمة لمػصػؿ الى الذخؽ ، السيسا أف روسيا تعتبخ نفديا حامية لالذثػكذ في 
الذخؽ باعتبارىع يسثمػف الصائفة االكبخ في الذخؽ ، لحا يحق ليا حساية رعاييا فبجأت بارساؿ 
البعثات الى فمدصيغ مغ اجل حساية مرالح رعاييا ىشاؾ ، االمخ الحؼ اثار الجوؿ الكبخػ خاصة 
فخندا وبخيصانيا المتاف شجعتا الجولة العثسانية عمى عجـ مشح روسيا مفاتيح بيت لحع ، وعمى الخغسغ 

حساية مغ اف البعثة الخوسية كانت احج اسباب ىديسة روسيا في حخب القـخ اال انيا ساىست ب
السرالح الخوسية ىشاؾ ، كسا ساىست بشقل السخصػشات الى روسيا فيسا بعج .  قدع البحث الى 
عجة محاور مشيا نبحة عغ االىتساـ الخوسي لالماكغ السقجسة ، معاىجة كػجي كيشارجي واثخىا عمى 

والعالقات زيادة التجخل الخوسي في االماكغ السقجسة وحق ارساؿ البعثات لحساية رعاييا ىشاؾ ، 
العثسانية مصمع القخف التاسع عذخ ، بعجىا ارساؿ البعثة وحخب القـخ ونتائجيا عمى  –الخوسية 
 البعثة . 
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The Russian mission to Jerusalem, the problem of the Church of the Holy 
Sepulcher and the Crimean War 1852-1856 

Assist Lecturer. Jafar Jabbar Mohsen 
University of Basrah - College of Education for Women 

Abstract 

       As a result of surrounding the Russian Empire with renewable waters, 
it was forced to search for new lands based on its colonial policy, like the 
other European countries that headed towards the eastern region, due to 
the Ottoman expansions in Europe, which prompted the major European 
countries at the time to launch campaigns and engage in wars with the 
Ottoman states that reached Expansion to Europe. 

          The European countries, including Tsarist Russia, found that 
religious cover is the most important factor that can be directed to reach 
the East, end the Ottoman Empire and control the rich capabilities of the 
East, so they took the holy places as a means to reach the East, 
especially since Russia considers itself the protector of the Orthodox in the 
East, as they represent the largest sect in the East Therefore, she has the 
right to protect her subjects, so she began sending missions to Palestine in 
order to protect the interests of her subjects there, which provoked the 
great powers, especially France and Britain, who encouraged the Ottoman 
Empire not to give Russia the keys to Bethlehem, and despite the fact that 
the Russian mission was one of the reasons for Russia’s defeat in The 
Crimean War, however, contributed to the protection of Russian interests 
there, and also contributed to the transfer of manuscripts to Russia later. 
The research was divided into several axes, including an overview of the 
Russian interest in the holy places, the Koji Kinarji Treaty and its impact on 
increasing Russian interference in the holy places and the right to send 
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missions to protect its citizens there, and the Russian-Ottoman relations at 
the beginning of the nineteenth century, after which the mission was sent 
and the Crimean War and its consequences for the mission. 

Keywords / Crimean War - Russian - Ottoman relations - Russian 
mission - Treaty of Paris 1857      

 المقدمة 

ضيخت روسيا كجولة مػحجة في القخف الدادس عذخ، بعج أف خاضت صخاعًا شػياًل مع        
التتخ والبػلشجييغ، إذ تع تػحيج القدع األكبخ مغ األراضي الخوسية في دولة مخكدية واحجة، 

.وأخحت تمظ الجولة الشاشئة بالتػسع باتجاه الغخب، فػصمت إلى بحخ  (ٔ)متعجدة القػميات
البمصيق، أما في الذخؽ فقج استحػذ الخوس عمى سيبيخيا، ثع أتجيػا جشػبًا نحػ أسيا الػسصى 
والقػقاز وبحخ قدويغ، حتى وصمػا إلى تخػـ الجولة العثسانية كانت سياسو  روسيا تجاه الجولة 

قامت عمى رغبة الخوس  (ٕ) Peter the Great رخ بصخس األكبخالعثسانية في عيج الكي
، ومحاولة استعادة انتداع السستمكات األوروبية مشيابالقزاء عمى الجولة العثسانية، و 

 (ٖ)القدصشصيشية، وإرجاعيا إلى حزيخة العالْع السديحي

 ولو تجعيعمى يج الجولة العثسانية ضيخت روسيا كج ٖ٘ٗٔمشح سقػط القدصشصيشية      
ت العثسانية وتاميغ انيا الػريثة لإلمبخاشػرية البيدنصية وذلظ بيجؼ الديصخة عمى السسخا

، فزال عغ العػامل الجيشيو التي دفعتيا كي تياجع العثسانيػف تارة تياجسيا تجارتيا فييا
تعمغ عدكخيا محاولو مشيا لمتػسع العدكخؼ وتارة مغ خالؿ اسمػب التفاىع الجولي فكانت دائسا 

عغ خصصيا لتقديع الجولة العثسانية التي تدسييا بػػ الخجل السخيس لكغ خصصيا كانت دائسا 
، فالشسدا كانت تشازعيا عمى البمقاف وبخيصانيا وفخندا (ٗ)ترصجـ بسرالح الجوؿ الكبخػ 

تعارضيا القزاء عمى الجولة العثسانية ألسباب استخاتيجية واقترادية لحلظ نذبت الرخاعات 
لجولة العثسانية وحمفائيا ضج روسيا الكيرخية مسا ادػ الى محاولتيا الرساؿ بعثة الى بيغ ا
السقجسة ىشاؾ اال اف تجخل الجوؿ الكبخػ ادػ الى  غالسقجس لمديصخة ديشيا عمى االماكبيت 

 .(٘)انجالع حخب القـخ فيسا بعج
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رثجوكدية  واصبحػا ومع حمػؿ القخف الثامغ عذخ حسمت روسيا لػاء الكشيدة األ          
يعتقجوف انيع ورثو اإلمبخاشػرية البيدنصية واف واجبيع الجيشي يجعػىع الى شخد العثسانييغ مغ 

 . (ٙ(اوربا واعاده امجاد اإلمبخاشػرية البيدنصية 

قدع البحث الى مقجمة واربعة محاور تشاوؿ السحػر االوؿ نبحة عغ االىتساـ الخوسي      
واثخىا في  Koji Kinarjiلالماكغ السقجسة ، وركد السحػر الثاني عمى معاىجة كػجي كيشارجي 

زيادة التجخل الخوسي في االماكغ السقجسة وحق ارساؿ البعثات لحساية رعاياىا ىشاؾ ، في 
العثسانية مصمع القخف التاسع عذخ وما  –لشحػر الثالث ليػضح العالقات الخوسية حيغ جاء ا

تختب عميو مغ ارساؿ لمبعثة الخوسية الى فمدصيغ . اما السحػر الخابع فجاء حػؿ حخب القـخ 
ونتائجيا عمى البعثة الخوسية ، وتبعو الخاتسة التي احتػت عمى اىع االستشتاجات التي تػؿ ليا 

 الباحث . 

 نبذة عن االهتمام الروسي لالماكن المقدسة 

يخجع االىتساـ الخوسي لالماكغ السقجسة في فمدصيغ وكشيدة الكيامة الى إلى القخف العاشخ        
ـ ، أذ أف ٜٛٛالسيالدؼ بعج أف اعتشق الخوس الجيانة السديحية عمى السحىب االرثػذكدي في عاـ 

الت حج الى القجس كػنيع يعتبخوف اف الشبي عيدى بعج اعتشاقيع لمسديحية تصمب مشيع الكياـ بخح
والدتو نقل لبيت السقجس ، والبعس االخخ يخػ اف اخخ عذاء لو مع تالميحه كاف ىشاؾ ،  لحا تدايج 

 Vladimirشمب رجاؿ الجيغ السديحييغ األرثػذكذ لمكياـ بتمظ الخحالت في  عيج األميخ فالديسيخ 
كسا لعب الخحالة الخوس والذعخاء الذعبيػف دورًا كبيخًا ومؤثخًا في تذجيع العجيج  Kiev كييفأميخ 

 . (ٚ)مغ رجاؿ الجيغ لمتػجو لمقجس

وتػسعيع فييا سبب في اثارة  ٖ٘ٗٔوكاف لدقػط القدصشصيشية عمى يج العثسانييغ سشة        
ة واف مػسكػ ىي روما الثالثة اذ الكياصخة الخوس الحيغ يعتبخوف انفديع ورثاء لإلمبخاشػرية البيدنصي

اف روما االولى سقصت بدبب اليخاشقة وروما الثانية)القدصشصيشية ( سقصت بدبب االتخاؾ واف 
مػسكػ ىي روما الججيجة ، فزاًل عغ عالقتيع القػية باإلمبخاشػرية البيدنصية بعج تحػؿ امخاء كييف 

االىسية الجيشية لمقدصشصيشية إال أف سقػط لمسحىب األرثػذكدي واتباعيع لمقدصشصيشية كشديًا،  و 
االخيخة جعل مػسكػ التي ورثت مطاىخ الصقػس البيدنصية مدتقمة مغ الشاحية العسمية مسا فدح ليع 
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السجاؿ لالدعاء بحساية األرثجوكذ في القدصشصيشية فأصبح حمسيع الجخػؿ ليا وتحخيخىا مغ 
 . (ٛ)العثسانييغ السدمسيغ

ارسمت الحكػمة الخوسية العجيج مغ رجاؿ الجيغ لمتػجو نحػ القجس وايجاد مػشئ قجـ ليع فييا       
لالماكغ السقجسة في فمدصيغ،  الحؼ بجأ ميستو في االماكغ السقجسة  Kakarومغ بيشيع الخاىب 

غ بالتػجو نحػ الرالة وشمب السغفخة فقط ولع يػضح ميستو التي تػجو مغ اجميا نحػ االماك
السقجسة ، وقج استصاع خالؿ الثالث سشػات التي قزاىا ىشاؾ مغ جسع السعمػمات حػؿ االماكغ 
السقجسة وبيت لحع وعغ جسيع السشاشق التي مخ بيا بصخيق الحىاب والعػدة كالدامخة ودمذق وادرنو 

قياصخة وديار بكخ ، ويالحع مغ شخيق مخوره الحؼ لع يقع اؼ راىب بالسخور بو أف ميستو بأمخ مغ 
، وفعال مغ خالؿ تقاريخه تأكج الكيرخ بصخس  (ٜ)بالده لالشالع عمى أوضاع األقاليع العثسانية

االكبخ مغ امكانية الػصػؿ لمسياه الجافئة ، وعميو قخرت روسيا زيادة تدييل مخور حجاجيا باألماكغ 
بصخس االكبخ  السقجسة مغ خالؿ اصجار فخمانات عثسانية تديل مخورىع، وجخت عجة محاوالت مغ

وكخر السحاولة عاـ  ٜ٘ٙٔالعثسانية  –لمػصػؿ لمسياه الجافئة اىسيا استغاللو لمحخب الشسداوية 
 .(ٓٔ)واستػلى عمى قمعة ازوؼ وثسانيغ ميل مغ السشاشق الجاخمية ٜٙٙٔ

تسكغ بصخس االكبخ مغ تعييغ لجشة مغ األساقفة واختار ليع اسع ىػ  ٓٓٚٔوفي سشة      
السقجس" وعيغ ليحا السجسع وكياًل مجنيًا يديصخ عميو وكانت ميستو جعل رجاؿ الجيغ "السجسع 

خاضعيغ لمكيرخ يأتسخوف بأمخه وبيحا أصبح الكيرخ عمى رأس الكشيدة كسا ىػ الحاؿ في بخيصانيا 
وفخندا عشجما أصبح االشخاؼ الجنيػؼ عمى الجيغ قاعجة يتبعيا بعس ممػؾ أوروبا ، والسيسا في 

البخوتدتانتية وبحلظ اصبح مغ حقو التجخل في حساية األرثجوكذ فكاف يدعى لثالث اىجاؼ الجوؿ 
ىي بامتالؾ أراضي أوكخانيا وبيمػروسيا وثانيًا إيجاد مشفح إلى بحخ البمصيق وثالثًا الػصػؿ إلى 

 . (ٔٔ)البحخ األسػد واالستيالء عمى األراضي العثسانية الستخاصسة لو

اثخىا عمى الدياسة الخوسية في الجولة العثسانية فقج اشتخؾ (ٕٔ) االسبانيةكاف لحخب الػراثة     
 ٓٓٚٔبتػقيع معاىجة الرمح بيغ روسيا والجولة العثسانية في اسصشبػؿ عاـ  الكيرخ الخوسي ب

والتي استػلت روسيا بسػجبيا عمى آزوؼ وناجافخوج ومشاشق أخخػ وحرػليا عمى االمتيازات في 
 (ٖٔ)الجولة العثسانية
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التي تػسعت في ( ٗٔ) Catherine II استسخ الحاؿ حتى في عيج االمبخاشػرة  كاتخيغ الثانية       
وسخعاف ما تججدت الحخب بيغ الجولة العثسانية وروسيا واستسخت ىحه الحخب عجة السياه الجافئة 

( فػقفت إلى جانب الجولة العثسانية الشسدا وفخندا بدبب مخاوفيسا مغ تدايج ٗٚٚٔ-ٛٙٚٔاعػاـ)
الشفػذ الخوسي في الجولة العثسانية، سارت العسميات الحخبية بانترارات تتحػؿ مغ جانب إلى آخخ 

وبعج ذلظ عبخ الجير  Nortokaiمشي العثسانيػف بيديسة كبيخة في نػرتػكاؼ  ٖٚٚٔوفي عاـ
 .(٘ٔ)الخوسي نيخ الجانػب وأحخز العجيج مغ االنترارات الكبيخة

 معاهدة كوجي كينارجة واثرها عمى االماكن المقدسة 

بعج اف مشيت القػات العثسانية بيدائع كبيخة اضصخت إلى إجخاء السفاوضات الدمسية، والتي      
واجيتيا صعػبات كبيخة، إال أنيا تسخزت في نياية األمخ عغ تػقيع  معاىجة كػجي كيشارجة عاـ 

التي عجت تمظ نقصة تحػؿ في التاريخ الدياسي لمجولتيغ ولمشفػذ الخوسي في الذخؽ ، فسغ  ٗٚٚٔ
الؿ السعاىجة اصبحت روسيا دولة عمى البحخ االسػد وليا حخية السالحة في نيخ الجانػب خ

والسزائق وليا حق بتدسية قشاصل في الجولة العثسانية مع اعادة بداربيا والشيا وممجافيا لمعثسانييغ 
 . (ٙٔ)شخط ليع حخية الجيغ مع االدارة العادلة مع دفع تعػيزات الحخب لخوسيا 

ما تزسشتو السعاىجة ىػ حساية الجيغ السديحي األرثػذكدي وحساية الكشائذ السديحية  أف اىع    
األرثػذكدية مع مشح روسيا تخخيز ببشاء كشيدة أرثجوكدية في استانبػؿ عمى اف يخأسيا اساقفة مغ 
روسيا وتحت حساية الدفيخ الخوسي ولمدفخاء الخوس حق تقجيع شكػاىع لمباب العالي . وافق الباب 

لعالي عمى الذخوط كسا مشح رجاؿ الجيغ الخوس حق تأدية فخيزة الحج في االماكغ السقجسة . ا
وبحلظ استخجمت روسيا بشػد السعاىجة لمتجخل في الذؤوف الجاخمية لمعثسانييغ بحجة حساية رعاياىا 

اكغ .فتحت ىحه السعاىجة الصخيق اماـ روسيا لمتجخل في االم(ٚٔ)األرثجوكذ وحساية سالؼ البمقاف
.  ٕ٘ٛٔالسقجسة ودوؿ العثسانييغ في حخوب مع روسيا حػؿ االماكغ السقجسة اىسيا حخب القـخ 

.  فقج كانت ىحه السعاىجة بجاية الشياية لمشفػذ العثساني عمى شبو جديخة القـخ

لع تكغ ىحه السعاىجة اال بجاية لحخوب عثسانية روسية اخخػ فالعثسانييغ حاولػا اعادة حكسيع      
وكادت تقع الجولتيغ في حخب لػال تجخل  ٜٚٚٔ-٘ٚٚٔتتار القـخ وتػتخت العالقات بيغ عمى 

فخندا وبخوسيا فعقجت معاىجة عيشالي اكػاؾ التي اكجت بشػد معاىجة كػجي كيشارجي الدابقة . 



 2581-2581 البعثة الروسية اىل بيت املقدس ومشكلة كنيشة القيامة وحرب القرم

 . م. جعفر جبار حمشنم                                                                                                   

 

   م(1211حزيران  – 21العدر )ملحق  لة رراسا  ااريخيةجم 
508 

 

508 

واستسخت روسيا بسحاولة شخد العثسانيغ مغ القـخ خاصة مع  ضعف الجولة العثسانية فقج وقفت 
 .  ( ٛٔ)ٖٛٚٔثسانية عاجدة اماـ روسيا عاـ الجولة الع

بجفعة خصابية لتذجيع اإلمبخاشػرة كاثخيغ  Potemkin، قاـ األميخ بػتيسكيغ ٖٛٚٔففي اذار       
)عمى ضع شبو جديخة القـخ

ٜٔ
. فقج أخبخىا أف العجيج مغ سكاف القـخ "سعجاء" بالخزػع لمحكع (

الخوسي. وعميو  أصجرت اإلمبخاشػرة كاتخيغ إعالًنا رسسًيا بالزع ووقعت اتفاقية في كانػف االوؿ 
فكاف فقجاف الجولة العثسانية ليحه األراضي بالشدبة لخعاياىا أشبو ما تكػف "اىانة وجيت ليع"  ٖٛٚٔ

خاكع الخدائخ كسا وأصبح بإمكاف الدفغ الخوسية الػصػؿ إلى البحخ االسػد والحؼ ىحا فزاًل عغ ت
يسكغ القػؿ عشو بأنو، بحيخة عثسانية مذجدة الحخاسة ، مغ ناحية أخخػ نرت السعاىجة عمى عػدة 
والكيا وممجافيا إلى الجولة العثسانية عمى اف تسشحا حقػقًا إضافية ججيجة وعمى اف يكػف لمدفخاء 

س الحق لمجفاع عشيسا اماـ الدمصات العثسانية األمخ الحؼ يعشي التجخل الخوسي السباشخ الخو 
بالذؤوف الجاخمية لمجولة العثسانية السيسا واف ىحه السعاىجة أقخت لخوسيا الحق بالتحجث باسع رعايا 

 .  (ٕٓ)الدمصاف السديحييغ

وججت الجولة العثسانية اف تشازليا عغ شبو جديخة القـخ حاًل مؤقتًا بدبب الطخوؼ الرعبة التي      
كانت تعيذيا الجولة العثسانية ورأت اف ساعة استعادة ىحه األراضي السدمػبة مخىػف بالطخوؼ 

ة ىحه األراضي الجولية والجاخمية وقج أزفت ساعة الرفخ التي كانت تشتطخىا الجولة العثسانية إلعاد
الدميبة إلى أحزاف الػشغ األـ فقج استغمت الجولة العثسانية مشاسبة زيارة اإلمبخاشػرة كاتخيغ الثانية 
وبخفقتيا االمبخاشػر الشسداوؼ جػزيف الثاني، الى شبو جديخة القـخ لتعمغ الحخب عمى روسيا بعج اف 

بالصخؽ الدمسية فأعمشت الحخب في آب  رفزت األخيخة شمب الجولة العثسانية بحل الخالفات بيشيسا
ادت الى ىديسة العثسانييغ السيسا مع  ٕٜٚٔواستسخت الحخب خسذ سشػات أؼ حتى عاـ  ٚٛٚٔ

دخػليع في حخب مع الشسدا في الػقت ذاتو . وانتيت الحخب برمح ياسي الحؼ زاد مغ التػسع 
لشيخؼ الجندتخ وبػج  ، واف تتخمى الخوسي في الجولة العثسانية بعج حرػليع عمى السشصقة الداحمية 

الجولة العثسانية بذكل قاشع عغ مصالبيا باستعادة القـخ وتتخمى عغ اوزؼ لخوسيا ايزًا كسا، وأكجت 
السعاىجة عمى سخياف مفعػؿ السعاىجات الدابقة التي جخػ عقجىا بيغ الجولتيغ وأعادت روسيا لمجولة 
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ل، كيمي، آؽ كخماف، وبػصاؽ( التي استػلت عمييا العثسانية )االفالؽ ،البغجاف، بشجر، اسساعي
 . (ٕٔ)روسيا خالؿ الحخب

ومغ خالؿ تأكيج السعاىجة عمى شخوط حساية االرثػذكذ العثسانييغ وبرػرة خاصة في      
الى  Milityفمدصيغ. بجأت بجعع الخحالت الجيشية التبذيخية. اذ وصل الخاىب السدكػفي ميميتي 

ف مالحطاتو عغ مػسع الحج. في القجس جاء مغ بعجه الخاىب الحؼ دو  ٖٜٚٔفمدصيغ عاـ 
الى القجس الحؼ دوف معمػمات دقيقة عغ التخكيبة الدكانية لسجيشو  ٘ٓٛٔػ  ٗٓٛٔفيذيشاكػؼ 

 . (ٕٕ)القجس

 العثمانية مطمع القرن التاسع عذر  –العالقات الروسية 

 -ٜٛٚٔمع مصمع القخف العذخيغ شيجت اوربا احجاث ميسة مشيا االحتالؿ الفخندي لسرخ     
( وبالفعل انتيت ٖٕوىشا تعاونت الجوؿ االوربية مع الجولة العثسانية ألسقاط نابميػف بػنابخت)  ٔٓٛٔ

 الحؼ نز عمى مكاسب لمجوؿ االوربية وخاصة روسيا فقج تزسغ ٘ٔٛٔاالحجاث بعقج مؤتسخ فيشا 
حرمت عمى القدع االكبخ مغ بػلشجا وبقيت غاليديا البػلشجية في حػزة الشسدا ، قجـ الكيرخ 

اقتخاحًا بتكػيغ حمف مقجس،  ٘ٔٛٔفي شباط عاـ  (ٕٗ)Alexander Iالخوسي الكدشجر األوؿ 
يقزي باف السمػؾ اخػاف في ديغ هللا،  وعمييع واجب التعاضج وحفع الدالـ حدب التعاليع 

خزاع العالقات الجولية فيسا بيشيع استشادًا الى مبادغ الجيغ السقجس والعجالة واالحداف السديحية وا
والدمع . ونجح في كدب بخوسيا والشسدا الى صفو ، ثع تبعتيسا باقي الجوؿ األوروبية باستثشاء 

 .  (ٕ٘)٘ٔٛٔايمػؿ ٕٙبخيصانيا وتع التػقيع عميو في 

مسا ادػ الى  (ٕٙ)ٕٕٛٔتصػرت االحجاث داخل الجولة العثسانية بعج انجالع ثػرات اليػناف       
تأثخ تجارة روسيا البحخية الف صادرات روسيا مغ الحبػب مغ ميشاء اوديدا عمى البحخ االسػد 

يشسا كانت في ارتفاع مصخد، وتشقل بػاسصة الدفغ التجارية اليػنانية، وقج تأثخت تجارة الحبػب ح
ضيقت الجولة العثسانية عمى التجارة عبخ السسخات لحا بادر الكيرخ الخوسي الكدشجر لمتحخؾ لكدب 
الجوؿ األوروبية الى صفة في مػاجية العثسانييغ ولكغ جيػده باءت بالفذل، فقج ضغصت كل مغ 

في حيغ الشسدا وبخيصانيا عميو مغ اجل تجشب انجالع مجابية أوروبية بدبب السدألة الذخقية. 
استصاعتا مغ إرغاـ الباب العالي عمى إخالء أقاليع الجانػب، وتقميل القيػد السفخوضة عمى التجارة 
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االمخ الحؼ اثخ عمى  ٕٙٛٔالفارسية  –الخوسية عبخ السزايق ، فزاًل عغ انجالع الحخب الخوسية 
وتفخغيا نحػ انتيت بانترار روسي  ٕٛٛٔالسػقف الخوسي بذكل كبيخ واستسخت الحخب حتى عاـ 

 . (ٕٚ)الجولة العثسانية

بعج انتياء الحخب مع بالد فارس ،  ٕٛٛٔالعثسانية في ربيع عاـ  –تججدت الحخب الخوسية      
وجخت العسميات عمى جبيتيغ في البمقاف وفي ما وراء القفقاس ، واستصاع الجير الخوسي اجتياز 

رنة وأصبحت العاصسة اسصشبػؿ ميجدة. واستػلى عمى مجيشة اد ٜٕٛٔسمدمة جباؿ البمقاف في عاـ
لحا شمب الدمصاف العثساني الرمح وعقج صمح ادرنة الحؼ حرمت روسيا بسقتزاه عمى مرب 
الجانػب والداحل الذخقي لمبحخ االسػد كمو، "واعتخفت الجولة العثسانية بسا ضفخت بو روسيا في 

عيجت بسشح مػلجافيا وفاالشيا الحكع القفقاس وباستقالؿ اليػناف، وأكجت الحكع الحاتي لرخبيا، وت
 .  (ٕٛ)الحاتي

وصل الى القجس  ٖٓٛٔوخالؿ ىحه االزمات استسخ تػافج الحجاج الخوس لمقجس ففي عاـ         
الكاتب الالىػتي ومؤرخ الكشيدة االرثػذكدية والسػضف في الذعبة الجبمػماسية التابعة ألركاف 

، وكاف قج اتخح مغ سيشاء الى غدة شخيقا لمخحمة   Muravyov الجير الخوسي الثاني مػرافيػؼ
ووصفيا بأنيا أغشى السجف الفمدصيشية. وكتب مػرافيػؼ التقاريخ الخاصة عغ مجيشة القجس 

 .   (ٜٕ)لحكػمتو

اف تصمع روسيا الكيرخية تجاه البمقاف والسزايق جعميا تبادر الى نججة الجولة العثسانية عشجما       
حاكع مرخ الحؼ استصاع بقػاتو اف ييجد اسصشبػؿ  (ٖٓ)ىدمت جيػشيا اماـ جير دمحم عمي باشا

وأرسل ( بخوسيا واستجاب الكيرخ ٜٖٛٔ-ٛٓٛٔنفديا، فاستشجج الدمصاف العثساني محسػد الثاني) 
جيذًا لمجفاع عغ اسصشبػؿ، فخض الكيرخ الخوسي عمى الدمصاف العثساني معاىجة ىشكارا اسكمدي 

، وبسػجبيا أصبحت روسيا حامية وحميفة لمجولة العثسانية  مقابل اغالؽ السزايق في ٖٖٛٔعاـ 
 تججدت الحخب بيغ ٜٖٛٔوجو اعجاء روسيا وفتحيا لألساشيل الخوسية عشج الحاجة، وفي عاـ 

الجولة العثسانية ودمحم عمي الحؼ تقجمت قػاتو السشترخة باتجاه اسصشبػؿ ايزًا، فحعخ وزراء الدمصاف 
واستشججوا بالجوؿ االوروبية التي بادرت جسيعيا ىحه السخة خػفًا مغ اف تشفخد روسيا بحل الخالؼ، 
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، وأصبحت  ٓٗٛٔتسػز ٘ٔواستصاع الحمفاء ىديسة جير دمحم عمي وفخض معاىجة لشجف عميو في
 . (ٖٔ)الجولة العثسانية تحت حساية خسذ دوؿ بجاًل مغ روسيا لػحجىا

العخش وسعى إلصالح االوضاع  ٔٙٛٔ-ٜٖٛٔاعتمى الدمصاف العثساني عبج السجيج       
الجاخمية لمجولة العثسانية بسداعجة وزيخة االوؿ رشيج باشا . ومغ جانبيا وججت روسيا أف تمظ 

زية الخعايا األرثجوكذ لحلظ أثارت قزية حساية السديحييغ مججدًا االصالحات ستؤثخ عمى ق
وحقيا في اإلشخاؼ عمى الكشائذ واألماكغ السقجسة في القجس وبيت لحع عمى غخار ما حرل عميو 
الخلباف الكاثػليظ الفخندييغ مغ امتيازات ، لحا اعمشت روسيا أف ما جاء في معاىجتي معاىجة كػجظ 

ـ اعصاىا الحق في حساية السديحييغ آنحاؾ. اال انيا ٕٜٚٔجة ياسي ـ ومعاىٗٚٚٔكيشارجي 
أرسمت  ٖٗٛٔجػبيت بخفس الجولة العثسانية لسصالبيا وبتأييج مغ بكية دوؿ أوربا السديحي في عاـ

بسيسة سخية الى بيت السقجس، وبعج مخور اربع  بارفيري الكشيدة االرثػذكديو الخوسية السصخف 
يخًا الى البصخيكية الخوسية شمب فيو ارساؿ بعثة روسية دائسة في بيت سشػات ارسل بارفيخؼ تقخ 

السقجس تتػلى حدمو السرالح الخوسية فييا، والجفاع عغ حقػؽ الحجاج الخوس، واالشخاؼ عمى 
 . (ٕٖ)كافو الكشائذ واالديخة االرثػذكدػية بشاًء عمى اقتخاح بارفيخؼ الى القجس

 البعثة الروسية الى بيت المقدس

مغ ججيج عمى الحكػمة الكيرخية انذاء  ٛٗٛٔفي عاـ  porphyryاقتخح السصخاف بارفيخؼ       
مجمذ عسػـ روسيا لجعع االرثػذكذ في القجس اال اف الحكػمة اجمت مػافقتيا عمى السقتخح لحيغ 

قجس باشخت البعثة عسميا في ال ٜٗٛٔدراستو عمسا بانو تع انذاء اإلرسالية الخوسية في القجس عاـ 
دارًا لمصباعة في بيت السقجس إلصجار الكتب الجيشية االرثػذكدية بالمغتيغ  ٕ٘ٛٔفأسدت عاـ 

ـ نذب نداع بيغ ٕ٘ٛٔالعخبية والالتيشية وتػزيعيا عمى السجارس الجيشية االرثػذكدية ، في عاـ 
 . (ٖٖ)الخلباف االرثػذكذ والكاثػليظ برجد حساية األماكغ السقجسة في بيت السقجس

لسصالب  Nicholas I (34) االوؿ استسج ىحا الشداع أىسيتو مغ مدانجة قيرخ روسيا نيقػال         
االرثػذكذ، في حيغ وقف نابميػف الثالث إمبخاشػر فخندا وراء الكشيدة الكاثػليكية في حسايتيا 

لكي يثبت ٖ٘ٛٔلألماكغ السقجس وقاـ الكيرخ الخوسي بإرساؿ بعثة خاصة الى اسصشبػؿ في شباط 
فخض الحساية لمخأؼ العاـ الخوسي اىتساـ الكيرخ الحكيقي باألماكغ السقجسة وكانت البعثة تخيج 
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 ٕٔالخوسية عمى االرثػذكذ في الجولة العثسانية بذكل عاـ والحيغ يقجر عجدىع في تمظ الفتخة بػ 
الى (ٖ٘) Minshkavمميػف مديحي وعمى ضػء ذلظ ارسل مبعػثو عزػ مجمذ الجولة ميشذكػؼ 

ادعػا اف ذلظ . اال اف العثسانييغ رفزػا السصالب الخوسية، و ٖ٘ٛٔاالستانة لمتفاوض. فػصميا اذار 
. بعج فذل الصمب الخوسي قاـ الػفج بصخح مذخوع (ٖٙ)ٗٚٚٔيدتشج الى معاىجة كجظ كيشارجة لعاـ 

بجيل  تسثل في حق روسيا اإلشخاؼ عمى انتخابات البصاركة االرثػذكذ وإنذاء كشيدة ججيجة مع 
ذكذ فمدصيغ ممحقاتيا في القجس مع إعالف الحكػمة العثسانية حرػؿ روسيا عمى حق حساية ارثػ 

 .  (ٖٚ)ٓٗٚٔعمى غخار ما حرل عميو الفخنديػف وفق معاىجة 

أماـ رفس الدمصاف العثساني لمسصالب الخوسية، وجج قيرخ روسيا اف الػقت حاف لحل السدألة     
الذخقية، وتقديع مستمكات الجولة العثسانية وتػشيج نفػذ روسيا في شبو جديخة البمقاف، وفي السزايق 

روسي وليسشة عدكخية، إال اف ذلظ اصصجـ أيزا بسرالح بخيصانيا في الذخؽ األدنى لتحقيق تفػؽ 
والبمقاف. لحلظ دفعت الباب العالي الى الحخب عمى أمل دحخ روسيا والتخمز مغ مشافذ ليا، كسا 
اف امبخاشػر فخندا كاف بحاجة الى حخب ناجحة لتػشيج سمصتو، وكانت الشسدا تصسح ىي ايزًا إلى 

مكانة مؤثخة في البمقاف وابعاد نفػذ روسيا عشيا، الف ذلظ ييجد سمصتيا عمى الذعػب أف تحقق 
 . (ٖٛ)الدالفية الخاضعة لإلمبخاشػرية الشسداوية

عشجما تػجيت القػات الخوسية نحػ   ٖ٘ٛٔبجأت حخب القـخ في بجاية شيخ تذخيغ االوؿ عاـ      
 ٗالجانػب واحتمت مقاشعتي االفالؽ والبغجاف. وأعمشت الجولة العثسانية الحخب عمى روسيا في 

بتجميخ تذخيغ األوؿ، وبجأتيا بإشالؽ الشار عمى الجشػد الخوس الحيغ عبخوا  نيخ بخوث، ورد الخوس 
األسصػؿ العثساني في البحخ االسػد وإغخاقو عمى مقخبة مغ سيشػب السخفأ العثساني السعخوؼ أثار 
إنجحار القػات العثسانية القمق لجػ الجوؿ األوروبية، وسارعت بخيصانيا وفخندا إلى ارساؿ أسصػلييسا 

ثسانييغ. واتزح اف ، ودخمتا الحخب بذكل عمشي الى جانب العٗ٘ٛٔالى البحخ االسػد في آذار 
حدابات الكيرخ نيقػال األوؿ في عدؿ الجولة العثسانية تخالف الػاقع، فقج حذجت الشسدا جيذا 
ضخسا عمى حجودىا مع روسيا ميجدة بالحخب، ثع وجيت انحارا الى روسيا بدحب قػاتيا مغ امارات 

أت قػات الحمفاء الجانػب، ورضخت روسيا مزصخة وأبعجت قػاتيا الى ما وراء نيخ بخوث، وبج
 . (ٜٖ)باالنجفاع الحتالؿ شبو جديخة القـخ
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، ووقع اختيارىع عمى         كانت الزخبة القاصسة التي وجييا الحمفاء  لمخوس في شبو جديخة القـخ
االستخاتيجي. فقج قامت األساشيل اإلنجميديَّة، والفخنديَّة،  Sevastopolميشاء سيڤاستػبػؿ 
ـ ،  وخالؿ ستة اياـ فقط استصاع ٗ٘ٛٔايمػؿ   ٗٔنداؿ بخؼ في القـخ في والعثسانيَّة، بعسميَّة إ

، وبات الصخيق إلى سيڤاستػبػؿ مفتػًحا. Almaالحمفاء مغ ىديسة الجير الخوسي في مػقعة ألسا 
تباشأ الحمفاء في حرار السجيشة ألسباٍب كثيخٍة كاف مشيا عجـ القجرة عمى التشديق الجيِّج بيغ 

دؼ والفخندي، وكاف مشيا انتذار الكػليخا في الجير، وكثخة اإلصابات في الجشػد، الجيذيغ اإلنجمي
باإلضافة إلى البخد القارس، وىكحا لع يدتغل الحمفاء انترارىع في ألسا، وقج كمَّفيع ىحا البطء عاًما 

غ الخوس مغ دعسيا بالسؤف والدالح  .(ٓٗ)كاماًل مغ الحرار لمسجيشة؛ حيث تسكَّ

عمى البحخ األسػد مغ الخصخ اال اف ،  Eupatoriaحاوؿ الخوس تخميز مجيشة إيػباتػريا         
غ الحمفاء بعج ىحه السػقعة مغ الديصخة  الجير العثساني ىديسًة كبيخة خقق انترارات عمييع ووتسكَّ
ه عمى السحاور التي تقػد إلى سقػط سيڤاستػبػؿ. مع أف الخدائخ البذخيَّة كانت قميمة في ىح

ـ الحؼ  السعخكة إال أف الشرخ االستخاتيجي كاف واضًحا، ، لفت ىحا االنترار األنطار إلى التقجُّ
 . (ٔٗ)حقَّقو في الدشػات األخيخة بعج التحجيثات

 Alexanderاستأنف اإلمبخاشػر الخوسي الججيج ألكدشجر الثانيبعج مقتل الكيرخ نيقػال االوؿ      
II(ٕٗ) لسخفأ  ٘٘ٛٔوبعج حرار استسخ حتى آب  عديستو كانت أقل ، الحخب ضجَّ الحمفاء ولكغ

سيباستبػؿ تسكغ الحمفاء مغ اقتحاـ خصػط دفاعيا والديصخة عمييا، وبحلظ تقخر مريخ الحخب، إذ 
 . (ٖٗ)اصبحت االمبخاشػرية الخوسية ميجدة باالنييار، واضصخت معيا الى شمب اليجنة والتفاوض

اعمشتا بعس الشقاط تبيغ أىجافيسا مغ دخػؿ الحخب تذسل حخماف كانت بخيصانيا وفخندا قج        
ىجأت ،  روسيا بعج ىديستيا مغ نفػذىا في البمقاف، ومشعيا مغ أبقاء سفغ حخبية في البحخ االسػد

وتيخة الحخب بعج سقػط السجيشة الحريشة. كانت بخيصانيا تخغب في إكساؿ الزغط عمى روسيا، 
لحخب، أمَّا الشسدا فقج سعت لمػساشة بذخوٍط مجحفٍة عمى الخوس أخيًخا بيشسا ارتأت فخندا أف تشيي ا

اضصخَّ اإلمبخاشػر الخوسي إلى االعتخاؼ باليديسة، وقبػؿ الرمح مع الحمفاء، فاتُِّفق عمى عقج 
جاءت مشدجسة التي  ٙ٘ٛٔاذار  ٖٓمؤتسخ سالـ في باريذ الحؼ انتيى بتػقيع معاىجة باريذ في 

 :تزسشت السعاىجة البشػد اآلتية ( ٗٗ)قبل الحخب مع تصمعات الحمفاء
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 حياد البحخ االسػد فال يدسح لدفغ الحخبية البقاء فيو. .ٔ

 السحافطة عمى كياف الجولة العثسانية. .ٕ

قياـ الدمصاف العثساني ببعس االصالحات في حكػمتو وفي وضع الخعايا السديحييغ فأصجر  .ٖ
بيغ شعبو ميسا اختمفت ديانتيع، ويمغي الجدية، قخارا يعمغ فيو الحخية والسداواة ٙ٘ٛٔفي عاـ 

 ويدسح لمسديحييغ بجخػؿ الجير وبإرساؿ مسثميغ عشيع الى السجالذ.

 حخية السالحة في نيخ الجانػب )الصػنة(. .ٗ

 (٘ٗ)تحل الجولة األوروبية محل روسيا في حساية االفالؽ والبغجاف .٘

سعاىجة السحلة. لع تػقف روسيا بخنامجيا رغع الشتائج القاسية التي مشيت فييا روسيا الكيرخية وال
التبذيخؼ في القجس اذ رأت فيو السشفح الػحيج لمتحخؾ مغ اجل استعادة الشفػذ مدتكباًل في تمظ 
السشاشق فاىتست بإرساؿ الدياح والخلباف. ومسا يجحب االنتباه خالؿ تمظ الفتخة بأف ىؤالء 

قيرخىا في السجتسعات العخبية اذ حخص الخلباف قج حسمػا عمى عاتقيع تحديغ صػرة روسيا و 
ىؤالء عمى إلقاء السحاضخات والكمسات الخنانة التي تعبخ عغ حب الخوس لمعخب مع تذػيو 

 .( ٙٗ)وإضيار مداوغ الحكع العثساني
مدؤوؿ البعثة  Uspenskyوفيسا يتعمق بالبعثة الخوسية فقج عاد وتابع اوسبشدكي       

لصائفة االرثحوكدية في فمدصيغ ، وارسل العجيج مغ الكتب الى ابحاثو ودراستو واالشخاؼ عمى ا
بالده ةىي كتب بالمغة العخبية واليػنانية تع االحتفاظ بيا في اكاديسية العمػـ الخوسية والسكتبة 
الكيريخية لمعمػـ االندانية في بصخسبػرغ ، كسا ارسل مجسػعة مغ االيقػنات القجيسة اخحىا مغ 

 .(ٚٗ)شتذخة في بالد الذاـالكشائذ واالديخة الس
 

 الخاتمة 
نجح الكياصخة الخس مغ استغالؿ العامل الجيشي والسحىبي لمتحجج بحساية رعايا االمبخاشػرية       

الخسية لمسديحييغ االرثحكذ في االقاليع والجوؿ التابعة لمجولة العثسانية االسالمية ، اذ اتخحت روسيا 
نية وتحقيق اكبخ قجر مسكغ الكيرخية مغ تمظ الحساية ذريعة لمتجخل في الذؤوف الجاخمية لمجلة العثسا
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مغ السرالح واالمتيازات في مستمكات الجولة العثسانية ، السيسا حخية السالحة في السزايق 
العثسانية البدفخ والجردنيل والتي كاف ليا اىسية فائقة بالشدبة لسػاصالت روسيا البحخية الخارجية ، 

الجيغ السديحيغ مغ السحىب لحا عسمت روسيا الكيرخية مشح زمغ شػيل عمى ارساؿ رجاؿ 
االرثحوكدي اليجاد مػشئ قجـ ليع في االراضي السقجسة في فمدصيغ ، والحبغ نجحػا في تحقيق 
اىجافيع والحرػؿ عمى مكاف لكسائديع االرثحوكدية في القجس لتعسل الحكػمات الخوسية بعج ذلظ 

 ا لشفػذىا عمى ارساؿ البعثات التبذيخية لديارة نمظ الكشائذ متخحة مشيا مقخ 
عمى الخغع مغ ىديسة روسيا بعج حخب القـخ اال اف البعثة الخوسية االولى عدزت مغ         

الػجػد الخوسي في بالد الذاـ بذكل عاـ وفمدصيغ بذكل خاص ، وزاد اىتساـ الكياصخة بالبعثات 
ي ، االمخ تقخر ارساؿ بعثة روسية اخخػ الى القجس وقجـ الصمب لمجانب العثسان ٜٚ٘ٔففي عاـ 

الحؼ يجلل عمى اىسية البعثات التبذيخية في تحقيق الدياسة االستعسارية لمجانب الخوسي الحؼ اتخح 
مغ تمظ البعثات ىجؼ لتحقيق سياسة التػغل واالستعسار داخل بالد الذاـ بحجة حساية االماكغ 

 السقجسة. 
ػشئ قجـ لخوسيا في بالد الذاـ واخيخًا يسكغ القػؿ أف ما حققتو البعثة الخوسية مغ وضع م      

فقج استسخت بارساؿ ساىع في زيادة تمظ البعثات رغع اليدائع التي ُمشيت بيا روسيا في حخب القـخ . 
 البعثات الى بالد الذاـ ووسعت مغ سياستيا االستعسارية بحجة حساية رعاياىا االرثحوكذ 

 
 الهوامش 

                                                             

 ٓٔ، د.ت ،صٔ( ،بغجاد، طٜٗٔٔ/ٓٓٚٔىذاـ صالح التكخيتي، روسيا ) - ٔ
بصخس األكبخ: أو )بصخس األوؿ(: شخرية سياسية ليا دور كبيخ في تأريخ روسيا الحجيث، عسل عمى تػسيع  -ٕ

إلدارية حجود بالده غخبًا وجشػبًا مغ أجل الػصػؿ إلى السياه الجافئة. كسا عسل عمى تشطيع الجير والسؤسدات ا
والتعميع، وعسل عمى تشريب نفدو رئيدًا لمكشيدة األرثػذكدية. فزاًل عغ ذلظ قاـ ببشاء مجيشة بصخسبػرغ، وجعميا 

عبج الػىاب الكيالي ، /عاصسة لمجولة، ويخجع لو الفزل في وضع روسيا في مراؼ الجوؿ األوروبية الحجيثة 
 ٕٙٗ/ص ٜٜٜٔ، ٔمجمة الدياسة الجولية ج 

دمحم مرصفئ صفػت، محاضخات في السدألة الذخقية ومؤتسخ باريذ معيج الجراسات العخبية  - ٖ
 ٔٔ،صٜٛ٘ٔ، ٔالعالسيو)القاىخة(،ط

  ٔ(،صٜ٘ٛٔ) ٙٚ/٘ٚعبج الخؤوؼ سشػ، تاريخ العخب والعالع)بيخوت(، - ٗ
 السرجر نفدو ،  - ٘
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  ٜٗ،صٜٗٛٔالحمقة االولئ بيخوت، (ٜٛٚٔ/ٜٚٛٔتاريخ العخب والعالع  العالقات الخوسية العثسانية) - ٙ
كمية  مجمةمذعل مفخح ضاىخ الذسخؼ، حخكة التبذيخ الخوسية االرثػذكدية في القجس، بحث مشذػر في  - ٚ

 .  ٗٙٔ، ص ٕٕٔٓ، ايار  ٚالتخبية األساسية/ جامعة بابل، العجد 
نحػ السياه الجافئة، تاريخ  اسة االنجفاعسي ٛٚٛٔ-ٚٛٙٔالعثسانية  –، العالقات الخوسية سشػعبج الخؤوؼ - ٛ

مشذػر  ، بحثٙ٘ٛٔ-ٕ٘ٛٔ؛ حدغ عبج عمي الصائي، روسيا وحخب القـخ ٕ، صٜٗٛٔالعخب والعالع بيخوت، 
 .ٕٗٙٔ، صٕ٘ٔٓالخابع، كانػف الثاني  ، العجدٕٕ، السجمجفي مجمة العمـػ االندانية، كمية التخبية لمعمـػ االندانية

  ٗٙٔص  مذعل مفخح ضاىخ ،السرجر الدابق ،-ٜ
 .  ٖعبج الخؤوؼ سشػ ، السرجر الدابق ، ص - ٓٔ
، ٜٚٔٔ،  -ٗٚٚٔالتػسع الخوسي في الجولة العثسانية عبج الكخيع عمي حسادؼ أبػ رقيبة، كاضع جػاد أحسج،  -ٔٔ

 . ٙٓٙ، سز ٕٔٔٓ، تسػز  ٘بحث مشذػر في مجمة كمية التخبية االساسية ، جامعة بابل ، العجد
ىي حخب أوروبية انجلعت في أوائل القخف الثامغ عذخ، أشعل فتيميا مػت كارلػس حخب الػراثة االسبانية :  - ٕٔ

، والحؼ لع يخّمف ذرية تخث عخش إسبانيا. رّسخت الحخب فكخة مفادىا أف ٓٓٚٔالثاني ممظ إسبانيا في نػفسبخ عاـ 
رتبصت الحخب ا القػػ بيغ الجوؿ األوروبية السختمفة. حقػؽ وراثة العخش الداللية أقل أىسية مغ الحفاظ عمى تػازف 

، وحخب راكػتدؼ االستقاللية في ٕٔٚٔو ٓٓٚٔبرخاعات أخخػ، أشيخىا حخب الذساؿ العطسى بيغ عامي 
السجخ، وتسخد الكاميدار في جشػب فخندا، باإلضافة إلى حخب السمكة آف في أمخيكا الذسالية وصخاعات أخخػ 

 : لمسديج أصغخ في مدتعسخة اليشج
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A
E%D9%84% %8A%D8%A9 

، ، ٜٜٓٔ، بيت الحكسة، بغجاد، ٙ٘ٛٔ-ٗٚٚٔىاشع صالح التكخيتي، السدألة الذخقية. السخحمة األولى  - ٖٔ
 .  ٖٔ-ٖٓص
صػفي فخيجريظ أغدصذ فػف أنيالت زربدت دور نبخؾ ، ُولجت األميخة كاتخيغ الثانية في مجيشة ستيجيغ في  - ٗٔ

ألسانيا ، وكاف أبييا أميًخا بخوسيِّا ىػ كخيدتياف أغدصذ الثالث زربدت، وأميا األميخة جػىانا إليدابيث مغ ىػلذتايغ 
 .لسانية وغيخىا، وتعمست السػسيقى ومارست ىػايات عجيجة، درست كاتخيغ التاريخ، وتعمست المغات الفخندية واأل

أميا دوًرا كبيًخا في تحجيج مدتقبميا، حيث تمقت نتيجة قخابتيا دعػًة مغ   كاف لرالت الجـ التي تستعت بيا
ديانتيا اإلمبخاشػرة إليدابيث لػالجتيا لديارة روسيا، وبعج خصبتيا البشيا الجوؽ الذاب بيتخ، تدوج كاتخيغ التي غيخت 

، استػلت عمى الحكع مغ زوجيا بعج إجباره عمى التشازؿ عغ .إلى األرثػذكدية الخوسية قبل الدواج بفتخٍة قريخة
 ٚٙعغ عسخ ناىد الػ  ٜٙٚٔالعخش ليا، ثع ُقتل في ضخوٍؼ غامزة،  تػفيت األمبخاشػرة كاتخيغ العطسى عاـ 

 سشة أمزت مشيا أكثخ مغ ثالثيغ عاًما في حكع روسيا: 
Ferdinand Siebigk: Christian August (Fürst von Anhalt-Zerbst). In: Allgemeine 
Deutsche Biographie (ADB). Band 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, S. 157–159 

ماجدتيخ  .دراسة تاريخية، رسالة ٘ٔٛٔ-ٗٚٚٔاحسج ناشق إبخاليع العبيجؼ، مزائق البدفػر والجردنيل  - ٘ٔ
 ٜ٘-ٛ٘، صٖٕٓٓابغ رشج، جامعة بغجاد،  –)غيخ مشذػرة(، كمية التخبية 

 . ٛٛٔ، ص ٜ٘ٛٔدمحم دمحم صالح واخخوف ، تاريخ اوربا في القخف التاسع عذخ ، بغجاد ،  - ٙٔ

https://de.wikipedia.org/wiki/ADB:Christian_August_(F%C3%BCrst_von_Anhalt-Zerbst)
https://en.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Deutsche_Biographie
https://en.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Deutsche_Biographie
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 .  ٗعبج الخؤوؼ سشػ ، السرجر الدابق ، ص - ٚٔ
 .  ٜٓٙجر الدابق ، صعبج الكخيع عمي حسادؼ أبػ رقيبة، كاضع جػاد أحسج، السر - ٛٔ
وعجد  ٕكع 9ٜٕٗ٘ٙتقع شساؿ البحخ األسػد  يحجىا مغ الذخؽ بحخ آزوؼ، ومداحتيا جديخة القـخ :  - ٜٔ

اؽ »ـ. ىع مجنيا ىي العاصسة سيسفخوبػؿ، وكاف اسسيا فيسا مزى ٜٕٔٓندسة وفًقا لتعجاد  9ٖ٘٘9ٖٕٓٓسكانيا 
ابقا لػقػع ـ. اشتيخت سٖٛٚٔبمغة تتار القـخ قبل أف يدتػلي عمييا الخوس عاـ « السدجج األبيس»أؼ « مدجج

حخب القـخ بيا في القخف التاسع عذخ. وضمت ذات أىسية قرػػ في القخف العذخيغ الحتػاءىا قاعجة بحخية روسية 
 تعج الػحيجة مغ نػعيا في السياه الجافئة، وىي مقخ أسصػؿ البحخ األسػد الخوسي : لمسديج يشطخ 

www.bbc.com/arabic/world-39568324  
، ٜٛٓٔ-ٜٖٛٔدمحم عرفػر سمساف األمػؼ، حخكة اإلصالح في الجولة العثسانية وأثخىا في السذخؽ العخبي  - ٕٓ

 .ٓٔ-ٜ، صٕ٘ٓٓأشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة(، كمية اآلداب، جامعة بغجاد، 
يخؼ الزامغ ونقػال شػيل، دار التقجـ، مػسكػ، يبيفانػؼ وفيجوسػؼ، تاريخ االتحاد الدػفيتي، تخجسة: خ - ٕٔ

 ٕٙ٘)د.ت(، ، ص
 .٘ٙٔمذعل مفخح ضاىخ ، السرجر الدابق ، ص - ٕٕ
ـ، في مجيشة أجاكديػ السػجػدة في جديخة كػرسيكا ٜٙٚٔابميػف في الخامذ عذخ مغ شيخ آب عاـ نولَج  - ٖٕ

ـٍ مغ والدة نابميػف  ، ُيعّج نابميػف بػنابخت أحج تابعًة لسجيشة جشػة اإليصالّية الستػسصّية، وقج كانت الجديخة قبل عا
أشيِخ الذخرّيات في التاريخ األوروبّي، فقج كاَف عدكخّيًا في الجير الفخندّي، وزعيسًا سياسّيًا معشّيًا بالذؤوف 

لحجيثة، ـ، ويقاؿ بأنو مغ السداىسيغ في ضيػر الحزارة الغخبّية ا٘ٔٛٔـ وحتى عاـ ٜٜٚٔاألوروبية مشح عاـ 
وتشػيخ الذعػب األوروبّية التي كانت خاضعة لألنطسة االستبجادّية واإلقصاعّية  إذ لعَب دورًا أساسّيًا وميّسًا في الفتخة 

 التي تبعت الثػرة الفخندّية، وُأشمَق عميو لقب االمبخاشػر نابميػف األّوؿ: 
mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88_%D9%86%D8%A7%D8%A8%
D9%84%D9%8A 

ولج في سانت بصخسبخغ إلى الجوؽ األكبخ بػؿ بتخوفيتر، في وقت الحق بػلذ األوؿ،  الكدشجر بافمػفيتر - ٕٗ
نجح الكدشجر عمى العخش بعج أف قتل والجه. حكع روسيا خالؿ فتخة الفػضى في الحخوب الشابميػنية . كأميخ وخالؿ 

كشجر الخصاب الميبخالي ، لكشو واصل سياسات روسيا االستبجادية الدشػات األولى مغ حكسو ، غالًبا ما استخجـ اإلس
( ٗٓٛٔ-ٖٓٛٔعسمًيا. في الدشػات األولى مغ حكسو ، بجأ بعس اإلصالحات االجتساعية الصفيفة و )في 

في الدياسة الخارجية ، غّيخ مػقف روسيا بالشدبة  إصالحات تعميسية ليبخالية كبخػ ، مثل بشاء السديج مغ الجامعات
انزع بخيصانيا في حخب  ٘ٓٛٔبيغ الحياد والسعارضة والتحالف. في عاـ  ٕٔٛٔو  ٗٓٛٔفخندا أربع مخات بيغ ل

التحالف الثالث ضج نابميػف ، ولكغ بعج معاناة ىدائع كبيخة في معارؾ أوستخليتد و فخيجالنج ، وقاؿ انو غيخوا والءىع 
والتحق نابميػف الشطاـ القارؼ . خاض حخًبا بحخية  (ٚٓٛٔوشكل تحالفا مع نابميػف مغ قبل معاىجة تيمديت )

( بعج رفس ٜٓ–ٛٓٛٔوكحلظ حخًبا قريخة ضج الدػيج ) ٕٔٛٔو  ٚٓٛٔصغيخة الشصاؽ ضج بخيصانيا بيغ عامي 
الدػيج االنزساـ إلى الشطاـ القارؼ. بالكاد وافق اإلسكشجر ونابميػف ، خاصة فيسا يتعمق ببػلشجا ، وانيار التحالف 

 كارثية كارثة أنو لخوسيا نابميػف عشجما أثبت غدو  ٕٔٛٔ. جاء أعطع انترار لإلسكشجر في عاـ ٓٔٛٔـ بحمػؿ عا
 :  ٕ٘ٛٔ تػفى ، نابميػف  ضج الفائد التحالف مغ كجدء. لمفخندييغ

http://www.bbc.com/arabic/world-39568324
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Liste der Ritter des Königlich Preußischen Hohen Ordens vom Schwarzen Adler 
(1851)  ،"Von Seiner Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm II. Ernannte Ritter" p. 10 

 .  ٕٕٓ، ص ٜٜٓٔعمي حيجر سميساف ، تاريخ الحزارة االوربية الحجيثة ، بغجاد ، - ٕ٘
وقج أفزت تمظ   ٕٖٛٔو  ٕٔٛٔىي حخب ششيا الثػار اليػنانيػف ضج االمبخاشػرية العثسانية   بيغ عامي  - ٕٙ

الحخب لتأسيذ  السسمكة اليػنانية  تمقى اليػنانيػف العػف الحقا مغ قبل روسيا وفخندا وبخيصانيا والعجيج مغ الجوؿ 
 األوروبية األخخػ، لمسديج يشطخ : 

Lucien J. Frary, Russia and the Making of Modern Greek Identity, 1821-1844, OUP 
Oxford, 11 June 2015 

 .ٕٚ، ص ٜ٘ٛٔيخاف الحجيث والسعاصخ 9مكتبة اليقطة، بغجاد، كساؿ مطيخ احسج ، دراسات في تاريخ ا - ٕٚ
 .  ٖٖٛيبيفانػؼ وفيجوسػؼ، السرجر الدابق ، ص - ٕٛ
 .  ٙٙٔمذعل مفخح ضاىخ ، السرجر الدابق ، ص - ٜٕ
يغ أحج السػاني الرغيخة التي عمى الحجود ب« َقَػَلة»ُولج دمحم عمي باشا ابغ إبخاليع أغا مغ ساللة ألبانية ببمجة  - ٖٓ

، عشجما بمغ سغ العاشخة عسل مع والجه في تجارة الجخاف وتأجيخ الدفغ، كسا أنو َخَمف والجه في تخاقية ومقجونية ، 
ضسغ فخقة عدكخية عثسانية لمعسل  ٜٜٚٔقجـ إلى مرخ عاـ ،  رئاسة الجشػد غيخ الشطامييغ؛ فأبجػ شجاعة فائقة

ية انيدمت في مػقعة "أبي قيخ البخية"، ومغ ثّع عاد إلى بمجه.، عمى إخخاج الفخندييغ مغ مرخ، لكّغ القػات العثسان
ضسغ جير الكبصاف حديغ الحؼ جاء ليداعج اإلنجميد عمى إجالء الفخندييغ  ٔٓٛٔقجـ مخة أخخػ إلى مرخ عاـ 

وافق الدمصاف العثساني عمى شمب  عغ مرخ؛ فحاعت شيختو وعال نجسو عشج العثسانييغ وبيغ عامة السرخييغ.
 : ، لمسديج  ٜٗٛٔالعمساء وقاـ بتعييغ دمحم عمي والًيا عمى مرخ وعدؿ خػرشيج باشا. تػفى عاـ 

Rivlin, Helen Anne B .The Agricultural Policy of Muhammad ‘Alī in Egypt .Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1961; Pollard, Lisa .Nurturing the Nation: 
The Family Politics of Modernizing, Colonizing, and Liberating Egypt, 1805-1923 .
Berkeley, California: University of California Press, 2005 

  . ٖٙٔ-ٖٗٔ؛ عمي حيجر سميساف ، السرجر الدابق ، ص ٙعبج الخؤوؼ سشػ ، السرجر الدابق ، ص - ٖٔ
 .  ٙٙٔمذعل مفخح ضاىخ ، السرجر الدابق ، ص - ٕٖ
 .ٕٖٗ-ٖٔٗيبيفانػؼ وفيجوسػؼ، السرجر الدابق، ص -- ٖٖ
، والجه ىػ الكيرخ باوؿ األوؿ بغ الكيرخ  ٜٙٚٔإمبخاشػر روسيا الخامذ عذخ ولج في غاتتذيشا عاـ  - ٖٗ

بعج وفاة شكيقو  ٕ٘ٛٔبيتخ الثالث بغ اإلمبخاشػرة آنا بيتخوفشا بشت الكيرخ بصخس األكبخ تػلى اإلمبخاشػرية عاـ 
ب. إجخائو األوؿ كامبخاشػر كاف إعجاـ الكيرخ ألكدشجر األوؿ وتشحي شكيقو دوؽ قدصشصيغ الكبيخ عغ السشر

السذاركيغ في ثػرة الجيدسبخييغ ، شيج عيجه سيادة لمسمكية السصمقة في السجاالت العدكخية والسجنية وبيخوقخاشية 
ومخكدية لع يدبق ليا مثيل وقسع بذجة أصحاب الفكخ التحخرؼ. شسػحاتو التػسعية نحػ الغخب وسعيو إلى تفكيظ 

التي قادت روسيا إلى اليديسة أماـ تحالف  ٖ٘ٛٔثسانية كانت سببا في نذػب حخب القـخ سشة اإلمبخاشػرية الع
الجوؿ األوروبية الغخبية والجولة العثسانية ويعتقج العجيج مغ السؤرخيغ أنو قتل نفدو بدبب ىحه الحخب حيث أنو مات 

الكيرخ لكدشجر الثاني: مفيج الديجؼ، تاريخ مدسػما إثخ ورود أخبار ىديسة الجير الخوسي في إفباتػريا وخمفو أبشو 

https://books.google.com/books?id=YwbHCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=YwbHCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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(.؛ وليع النجخ، مػسػعة تاريخ العالع )مكتبة الشيزة ٕٗٓٓأوروبا الحجيث والسعاصخ )دار أسامة، عساف 
 (.ٖٜٙٔالسرخية، القاىخة 

ألكدشجر مشذكػؼ :  قائج عدكخؼ روسي ناؿ أعمى الختب العدكخية وتجرج فييا حتى ناؿ رتبة ضابط إدارؼ  -ٖ٘-
، عسل مع اإلمبخاشػر ٕٗٛٔبعج ىجختو العدكخية الخوسية سشة  ٖٖٛٔومغ ثع رتبة أميخ البحخ سشة  ٚٔٛٔسشة 

عيغ ضابط إعاشة ؼ قيادة  ٚٔٛٔوفي سشة  ٜٓٛٔأليكدشجر األوؿ وقاد حسمتو العدكخية ضج نابميػف سشة 
ى رأس وفادة خاصة إلى ذىب عم ٖ٘ٛٔاألركاف العدكخية ومغ ثع أصبح وزيخ وزارة الخارجية ، في سشة 

القدصشصيشية  وفي خزع حخب القـخ ارتقى عاليا وأصبح القائج األعمى لكافة القػات السدمحة الخوسية فخاض بيا 
 معخكة ألسا وكحلظ معخكة إنكخماف ضج اإلنجميد والفخندييغ، 

Jogoz.tol.pro.br/portal/linguagem-ar/procurar  
مذعل ؛ ٕٓٔ-ٕٛٓ،صٕٜٛٔأحسج عبج الخحيع مرصفى، أصػؿ التاريخ العثساني، دار الذخوؽ، القاىخة، - ٖٙ

 . ٚٙٔمفخح ضاىخ ، السرجر الدابق ، ص
 . ٚٙٔمذعل مفخح ضاىخ ، السرجر الدابق ، ص - ٖٚ
 . ٕٕٔ، ص ٜٓ٘ٔ-ٜٛٚٔىػ.أ.ؿ. فذخ، تاريخ اوربا في العرخ الحجيث- ٖٛ
 .ٕٖٗ-ٖٔٗر الدابق، صيبيفانػؼ وفيجوسػؼ، السرج - ٜٖ

40  - Clodfelter, Micheal: Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of 
Casualty and Other Figures, 1492-2015, McFarland   & Company, Inc., Publishers, 
Jefferson, North Carolina, USA, Fourth Edition, 2017., p. 179; Sweetman, John: The 
Crimean War: Essential Histories, Osprey Publishing, Oxford, UK, 2001., p.89. 
41  -  Arnold, Guy: Historical Dictionary of the Crimean War, The Scarecrow Press, 
Lanham, Maryland, USA, 2002., p. 147. 
42 ، تػلى الحكع في ذروة حخب القـخ التي كذفت  ٛٔٛٔولج في عاـ ، ألكدشجر الثاني نيكػاليفيتر رومانػؼ - 

ضعف روسيا كسا تع في عيجه استكساؿ ضع القػقاز إلى اإلمبخاشػرية الخوسية، قاـ ألكدشجر الثاني بالعجيج مغ 
اإلصالحات الجاخمية في مختمف السجاالت مثل االتراالت والحكػمة والتعميع، واألىع مغ ذلظ تحخيخ العبيج.، في 

قاـ ببيع مقاشعة  ٚٙٛٔاستخجـ نطامًا يدسح بػجػد حكع ذاتي محمي محجود يدسى زمدتفػ، وفي عاـ  ٗٙٛٔعاـ 
آالسكا لمػاليات الستحجة األمخيكية مقابل سبعة مالييغ دوالر، وقاـ في عيجه بإصالح الحكػمة البمجية في عاـ 

:ٔٛٛٔ، اغتيل عاـ  ٗٚٛٔ، وقاـ بتصػيخ وتجريب الجير في عاـ  ٓٚٛٔ  
https://areq.net/m/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.html  

 .ٕٖٗ-ٖٔٗالدابق، صيبيفانػؼ وفيجوسػؼ، السرجر  - ٖٗ
خة، كػلغ، صالح: سالشيغ الجولة العثسانية، تخجسة: مشى جساؿ الجيغ، دار الشيل لمصباعة والشذخ، القاى - ٗٗ

 .ٕٓٔ-ٕٛٓص ،بج الخحيع مرصفى، السرجر الدابقأحسج ع؛ ٜٕٔـ صٕٗٔٓىػ=ٖ٘ٗٔالصبعة األولى، 
 . ٜٖٔساف، السرجر الدابق، ص؛ عمي حيجر سميٕٕ٘يبيفانػؼ و فيجوسػؼ، السرجر الدابق، ص - ٘ٗ

https://areq.net/m/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
https://areq.net/m/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
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، مجمة دراسات تاريخية، ٜٗٔٔ – ٓٗٛٔحبيب دمحم صالح، البعثات التبذيخية االرثػذكدية في بالد الذاـ  - ٙٗ
 .ٙ٘ٔ، صٜٜٛٔ، ٔ، ؾٙٙ -٘ٙ، العجد ٛٔجامعة دمذق الدشو 

ػراه غيخ حة دكتدراسة تاريخية، اشخو  ٜٚٔٔ-ٖٖ٘ٔ، التبذيخ االرثحوكدي في بالد الذاـ رائج دمحم لـد- ٚٗ
 . ٜٛ، ص ٕٕٕٓ، جامعة البرخة ، كمية االداب ، مشذػرة

 
 قائمة المرادر : 

 : الكتب بالمغة العربية اوالا 
 .ٕٜٛٔأحسج عبج الخحيع مرصفى، أصػؿ التاريخ العثساني، دار الذخوؽ، القاىخة،  -ٔ
ونقػال شػيل، دار يبيفانػؼ وفيجوسػؼ، تاريخ االتحاد الدػفيتي، تخجسة: خيخؼ الزامغ  -ٕ

 التقجـ، مػسكػ، )د.ت(.
، ، بيخوتٛٗٛٔ-ٖ٘ٗٔجيثة والسعاصخة ، أوربا في بعس االزمشة الحعبج السجيج نعشعي -ٖ

ٜٖٔٛ. 
سياسة االنجفاع نحػ السياه  ٛٚٛٔ-ٚٛٙٔالعثسانية  –عبج الخؤوؼ سشػ ، العالقات الخوسية  -ٗ

 . ٜٗٛٔالجافئة، تاريخ العخب والعالع، بيخوت ، 
 .ٕٓٓٓ، مرخ،ٜٜٔٔ-٘ٔٛٔعبج العديد ، تاريخ اوربا الحجيث والسعاصخ -٘
 . ٜٜٓٔعمي حيجر سميساف ، تاريخ الحزارة االوربية الحجيثة ، بغجاد ،  -ٙ
 .ٜ٘ٛٔكساؿ مطيخ احسج ، دراسات  في تاريخ ايخاف الحجيث والسعاصخ ،بغجاد،  -ٚ
اؿ الجيغ، دار الشيل لمصباعة والشذخ، كػلغ، صالح: سالشيغ الجولة العثسانية، تخجسة: مشى جس -ٛ

 .ٕٗٔٓ، ٔالقاىخة، ط
 . ٜ٘ٛٔدمحم دمحم صالح واخخوف ، تاريخ أوربا في القخف التاسع عذخ ، بغجاد ،  -ٜ

 . ٜٕٓٓدمحم فخدرييظ السحامي ،تاريخ الجولو العميو العثسانيو،بيخوت، -ٓٔ
 .  ٕٗٓٓة، عساف ،مفيج الديجؼ، تاريخ أوروبا الحجيث والسعاصخ ، دار أسام -ٔٔ
(، بيت الحكسة،  ٙ٘ٛٔ-ٗٚٚٔىاشع صالح التكخيتي، السدألة الذخقية. السخحمة األولى ) -ٕٔ

 . ٜٜٓٔبغجاد، 
 . ٜٓ٘ٔ-ٜٛٚٔىػ.أ.ؿ. فذخ، تاريخ اوربا في العرخ الحجيث -ٖٔ

 : الكتب بالمغة االنجميزية نيا  ثا
1.Ferdinand Siebigk: Christian August (Fürst von Anhalt-Zerbst). In: 
Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 4, Duncker & Humblot, 
Leipzig 1876. 

https://de.wikipedia.org/wiki/ADB:Christian_August_(F%C3%BCrst_von_Anhalt-Zerbst)
https://en.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Deutsche_Biographie
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2. Liste der Ritter des Königlich Preußischen Hohen Ordens vom 
Schwarzen Adler (1851)  ،"Von Seiner Majestät dem Könige Friedrich 
Wilhelm II. ernannte Ritter"  
3.Lucien J. Frary, Russia and the Making of Modern Greek Identity, 
1821-1844, OUP Oxford, 11 June 2015 
4. Rivlin, Helen Anne B .The Agricultural Policy of Muhammad ‘Alī in 
Egypt .Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1961; 
Pollard, Lisa .Nurturing the Nation: The Family Politics of Modernizing, 
Colonizing, and Liberating Egypt, 1805-1923 .Berkeley, California: 
University of California Press, 2005 
5. Clodfelter, Micheal: Warfare and Armed Conflicts: A Statistical 
Encyclopedia of Casualty and Other Figures, 1492-2015, McFarland   &
Company, Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina, USA, Fourth Edition, 
2017., p. 179; Sweetman, John: The Crimean War: Essential Histories, 
Osprey Publishing, Oxford, UK, 2001.  
6. Arnold, Guy: Historical Dictionary of the Crimean War, The Arnold, 
Guy: Historical Dictionary of the Crimean War, The, USA 2002., p. 147 

 : الرسائل واالطاريح الجامعية ثالثا
(.دراسة تاريخية،  ٘ٔٛٔ-ٗٚٚٔاحسج ناشق إبخاليع العبيجؼ، مزائق البدفػر والجردنيل )  -ٔ

 .ٖٕٓٓابغ رشج، جامعة بغجاد،  –رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية 
، رسالة ، دراسة تاريخيةٜٚٔٔ-ٖٖ٘ٔالذاـ  األرثػذكدي في بالد، التبذيخ رائج دمحم لـد -ٕ

 . ٕٕٕٓماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة البرخة ، كمية اآلداب ، 
، اشخوحو  ٕ٘ٚٔ_ٙٛٙٔمذعل مفخح ضاىخ الذسخؼ ، روسيا الكيرخيو في عيج بصخس األكبخ -ٖ

 . ٕٙٓٓجامعة البرخه ،  ،االداب دكتػراه غيخ مشذػره كمية
رفػر سمساف األمػؼ، حخكة اإلصالح في الجولة العثسانية وأثخىا في السذخؽ العخبي دمحم ع -ٗ

 .ٕ٘ٓٓ، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية اآلداب، جامعة بغجاد، ٜٛٓٔ-ٜٖٛٔ
 
 

https://books.google.com/books?id=YwbHCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=YwbHCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 2581-2581 البعثة الروسية اىل بيت املقدس ومشكلة كنيشة القيامة وحرب القرم

 . م. جعفر جبار حمشنم                                                                                                   

 

   م(1211حزيران  – 21العدر )ملحق  لة رراسا  ااريخيةجم 
522 

 

522 

                                                                                                                                                                                    

 رابعاا: البحوث والدراسات 
، بحث مشذػر في مجمة العمػـ ٙ٘ٛٔ-ٕ٘ٛٔحدغ عبج عمي الصائي، روسيا وحخب القـخ -ٔ

 .  ٕ٘ٔٓ، كانػف الثاني  ٗ، العجد ٕٕاالندانية ، كمية التخبية لمعمػـ االندانية ، السجمج
، مجمة ٜٗٔٔ – ٓٗٛٔحبيب دمحم صالح، البعثات التبذيخية االرثػذكدية في بالد الذاـ  -ٕ

 .ٜٜٛٔ، ٙٙ -٘ٙ، العجد ٛٔجامعة دمذق الدشو  دراسات تاريخية،
عبج الكخيع عمي حسادؼ أبػ رقيبة، كاضع جػاد أحسج، التػسع الخوسي في الجولة العثسانية  -ٖ

، تسػز  ٘، بحث مشذػر في مجمة كمية التخبية االساسية ، جامعة بابل ، العجدٜٚٔٔ  -ٗٚٚٔ
ٕٓٔٔ . 

خوسية االرثػذكدية في القجس، بحث مشذػر في مذعل مفخح ضاىخ الذسخؼ، حخكة التبذيخ ال-ٗ
 . ٕٕٔٓ، ايار  ٚمجمة كمية التخبية األساسية،  جامعة بابل، العجد 

 خامدًا: السػسػعات بالمغة العخبية 
 .ٖٜٙٔوليع النجخ، مػسػعة تاريخ العالع ، مكتبة الشيزة السرخية، القاىخة ، 

  ت: شبكة االنترنخامدا
https://areq.net/m/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%A
F%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.html 

https://areq.net/m/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
https://areq.net/m/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.html

