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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16ف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحر /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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ا . 
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كر آنف
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ُ
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 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحا
ً

و الرفض، فضال
َ
لة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الب
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ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
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باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز م
َ
ا في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البح
َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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 1922 -1830مشروع دولة اليونان الكربى 

 كرم مجعة صاحل َأم.م . 

4/7/2020 تأريخ القبول:       23/6/2020 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
ع او فكرة اقامة على مشرو  1830ارتكزت السياسة اليونانية منذ استقاللها عام 

ويقوم هذه   Megali Ideaى التي ُتعرف عند اليونانيين بالفكرة العظماليونان الكبرى 
ومزموعة  ةيزإ   عن تراقيا وززر برر فضاًل  األ ناضولواسعة تشمل  راض  أ  المشروع بضم 

الدولة اليونانية الكبرى  إلقامةكبيرة من الززر الواقعة في شمال شرق البرر المتوسط 
، ومن انيةغة اليونسكانها من اليونان ويتكلمون الل ن  أ  دة االمبراطورية البيزنطية برزة عاا   و 

 اقامة هذا المشروع دخلت في رروب عديدة مع الدولة العثمانية هذا اذا ما عرفنا ان أ زل
فرض  أ زلواستخدمت اليونان عدة وسائل من  خيرةتقع ترت سيادته األ   راضيهذه  األ  

، وعلى الرغم انها لم تستطيع السيطرة على كامل تلك راضيسيطرتها على تلك األ  
والمتوسط فضاًل على  زةيإ  ززر برري  السي مامعظمها و  لكنها تمكنت من ضم   ضيرااأل  
 ززاء واسعة من تراقيا .أ  

 . (، اليونان العظمى ، البلقان ، مودانيااليونان والعثمانيون)الكلمات المفتاحية : 
 : المقدمة

في ردود عدة  فرازات وتغييرداه من اختيار موضوع اليونان الكبرى بما أ  يرتبط ا      
قامة اليونان سباب ودوافع اليونان في إ  بع اهمية البرث من كونه يبرث في أ كما تن بلدان،
همها من رروب وصراعات بين دول متعددة أ  ، وما رققته من مكاسب ومالرقُه الكبرى

ي التقليمية والدولية، البلقانية فضاًل عن التدخالت اإل   اليونان والدولة العثمانية والدول
وربا برمتها فدخلت في فوضى لما يقارب قرن من زنوب شرق أُ انعكست على منطقة 

                                                 

 المديريَّة العامة لتربية نينوى/ وزارة التربية/ جمهوريَّة العراق . 
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الذي بدوره انعكس بشكل كبير على دول المنطقة من ريث المسارة والتركيبة ، الزمن
 السكانية .

لُقسم البرث الى مقدمة وستة مراور واستنتازات ومالرق ، تناول المرور         األ و 
ستقالل اليونان وبلورة فكرة اقامة اليونان الكبرى ، اما الثاني فقد ُعرض تمهيدي ا يعد الذي

فيه المراوالت االولى للتوسع اليوناني ومراولة اثارة بعض القضايا فيما يخص اليونانيين 
 1878 – 1876الذين يسكنون خارج اليونان ، اما الثالث فقد تضمن المسألة البلقانية ) 

واسعة ، في رين تضمن الرابع السياسة  ليونان على أ راض  لتي من خاللها رصلت اا( 
الى دخولها في ررب خاسرة مع الدولة العثمانية ،  أ د ت التياليونانية تزاه ززيرة كريت 

رققت من خاللها  الذي 1913 – 1912اما الخامس فقد تضمن الرروب البلقانية 
ى ملكها ، اما السادس واالخير واسعة ال أ راضياليونان مكاسب كبيرة زدًا تمثلت بضم 

ادى بدوره الى معارك  الذي 1922 – 1919 األ ناضولفقد تناول ارتالل اليونان غرب 
فضاًل عن  األ ناضولواخرازهم من  1922انتهت بعقد معاهدة مودانيا  األ تراككبيرة مع 

 .اقرت الردود بين البلدين التيم 1923عقد معاهدة سالم في لوزان 

د هذا البرث على مزموعة من المصادر تمثلت بالكتب والبروث وبلغات اعتم      
مختلفة واطاريح ورسائل زامعية وموسوعات ومعازم اغنتنا بالكثير من المعلومات ، ففيما 
يتعلق بالكتب فقد شكلت االزنبية مصدرًا اساسيًا من مصادر البرث لم تضمنته من 

 The Ottoman Empire and) كتاب )تفاصيل اثرت البرث بمعلومات وافيه ومنها 
its Successors 1801-1927 لـWilliam Miller   الذي تناول تاريخ الدولة

 Modern Greece A History Since ( وكتاب 1927 – 1801العثمانية للفترة ) 
الذي اختص  Johns , Koliopoulos and Thanos M. Veremis( لـ   (1821

شكلت الكتب العربية والمترزمة رافدًا اخرًا من روافد المعلومات بتاريخ اليونان الرديث ، و 
يوسف ( لـ تاريخ ررب البلقان االولى بين الدولة العلية واالتراد البلقانيةمثل كتاب ) 

( لـ 1920- 1804تفكيك أوربا العثمانية إنشاء دول البلقان القومية  وكتاب ) البستاني ،
ش ، وكان للرسائل واالطاريح الزامعية اهميتها في اعداد ييالفيت وبربارا ييالفيتش تشارلز

( دراسة تاريخية 1913 – 1912الرروب البلقانية هذا البرث واهمها اطرورة الدكتوراه )
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 الزغرافي ، كما افدت من الموسوعات والمعازم واهمها المعزمعلي هادي عباسلـ 
   Encyclopedia of The Ottoman Empireالعثمانية و لالمبراطورية

      ورة فكرة اقامة اليونان الكبرى :استقالل اليونان وبل اواًل :

في عهد السلطان بايزيد  1397في عام  السيطرة العثمانيةوقعت اليونان ترت       
ل لسيادة لاقليمًا خاضعًا بشكل كامل  بعد ذلك صارت( و 1403 – 1389) األ و 

وق الدينية تتمثل بكون بطريارك استانبول من ، ُمنح اليونانيين بعض الرق(1)العثمانية
االرثوذكسية وتقام الصالة في  وربيةالسكان اليونانيين وتخضع له زميع سائر الكنائس األُ 

بطرياركية استانبول باللغة اليونانية ، فضاًل عن ذلك ان اغلب رزال الدين في البلقان من 
ة فقد رصلوا على بعض المناصب االدارية ، اما من النارية السياسية واالداري(2)اليونانيين

، ان االمتيازات (4)يتم اختياره منهم الذيالرالية(  )رومانيا(3)ابرزها راكم االفالق والبغدان
التي رصل عليها اليونانيون كان لها دور بارز في تطور مزتمعهم وتوسيع مداركه وتزايد 

البيزنطية القديمة ، كما ان التدخل  طموراته وتطلعاته نرو االستقالل وارياء االمبراطورية
االوربي كان له دور بارز في دفع طمورات اليونانيين نرو اقامة دولة يونانية مستقلة 

                                                 

 57( ، ص  1986لمكتب االسالمي ، الطبعة الثانية ، ) بيروت ، ( علي رسون ، العثمانيون والبلقان ، ا 1
، رسالة مازستير ) غير  1974 – 1945؛ رسن علي خضير العبيدي ، السياسة التركية تزاه اليونان 

 . 6( ، ص  2002منشورة ( زامعة تكريت ، كلية التربية ، ) تكريت ، 
" ، مزلة الهالل ،  الززء 1913القرن التاسع عشر الى سنة من اول  وربية( " الدولة العثمانية والدول األُ  2

 .  328( ، ص 1914الخامس ، السنة الثانية والعشرون ، دار الهالل ) مصر ، 
يعرف االفالق ايضًا بأسم والشيا ، والفالخ هو االعتماد التركي ، وهو ززء من   -( االفالق والبغدان : 3

صغيرة بين نهر الدانوب وسلسلة زبال كربات من الشمال تردها مولدافيا  رومانيا الرالية وهو عبارة عن ززيرة
تسمى ايضا  التيوترنسلفانيا ومن الغرب المزر وصربيا ومن الزنوب بلغاريا ومن الشرق برزه ، اما البغدان 

ي س . موستراس ، المعزم الزغراف -مولدافيا تقع في أقصى الشمال الشرقي من رومانيا الرالية . ينظر :
لالمبراطورية العثمانية ،  ، ترزمة عصام مرمد الشرادات ، دار ابن رزم للطباعة والنشر والتوزيع ، ) بيروت 

 ؛ 166ص  48( ، ص  2002، 
Encyclopedia of The Ottoman Empire , p 389 p 585 . 

شر والتوزيع ، ) بغداد ، الرديثة ، دار واسط للدراسات والن وربية( علي ريدر سليمان ، تاريخ الرضارة األُ  4
 . 313( ، ص  1990
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، وعلى هذا (1)الثورة إ عالنخلص من السيطرة العثمانية وذلك بالتقوم اال من خالل الت
 الثورة عالنإل   رالنرو قاموا بتأسيس زمعيات سرية مهمتها االساسية التمهيد والترضي

القديمة لدى السكان ،  البيزنطية االمبراطورية فضال عن العمل على نشر فكرة ارياء
" جمعية توزعت تلك الزمعيات في كل من اليونان وروسيا والبلقان وبرزت من بينها 

 .(3)التي انتشرت فروعها في اليونان وروسيا philike Hetairia(2) " االصدقاء 

بمهازمة القالع والراميات العثمانية  1821رارة الثورة اليونانية في آذارانطلقت ش      
مستغلين تفاقم الصراع الداخلي العثماني في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر فضاًل عن ضعف سلطة الركومة المركزية وانشغالها باخماد تمرد والي يانيا عالي 

اليونان فضاًل عن ززيرة  أ راضيسيع ثورتهم لتشمل اغلب ، تمكن الثوار من تو (4)باشا

                                                 

 . 198( رسون ، المصدر السابق ، ص  1
م من التزار اليونانيين الذي 1814تأسست في مدينة اوديسيا الروسية عام  -رابطة االصدقاء :زمعية او (  2

اهدافها تررير  يسكنون في روسيا ، استطاعت توسيع نشاطها في الدولة العثمانية واليونان واوربا ، وابرز
  -اليونان والبلقان من العثمانيون . ينظر :

W.E.D , Allen , Turks in Europe A Sketch – Study , John Murray , ( London , 1919 
) p 110 . 

،  1920 – 1804( تشارلز ييالفيتش وبربارا ييالفيتش، تفكيك أوربا العثمانية إنشاء دول البلقان القومية  3
؛ فرست ارمد مرمد  53 – 52د . ت ( ، ص  –عصام الدسوقي ، دار العالم الثالث ) القاهرة ترزمة : 

، رسالة مازستير ) غير منشورة ( ، كلية االداب ، زامعة  1828 – 1774امبارك ، البررية العثمانية 
 . 172( ، ص 2013الموصل ، )الموصل ، 

ي ابيروس في اليونان ، كان زعيم الرد العصابات قبل ف 1744ابن ارد البكوات ولد عام  -( عالي باشا : 4
اوكلت اليه مراربه العصيان الذي ردث في اشقدوره وتمكن من  التيان يدخل في خدمة الدولة العثمانية 

عصيانه على  إ عالن، ازداد نفوذه في المنطقة مما ادى الى  1788القضاء عليه ، ُعين واليا على يانيا في 
بسبب الصراعات الداخلية العثمانية فضال عن الضعف الذي اصابه الدولة العثمانية نتيزة  الدولة العثمانية

  -م . ينظر :1822تمكنت من القضاء عليه في عام ،  1812 – 1806الررب الروسية العثمانية 
Encyclopedia of The Ottoman Empire , p 37 ; 

( ،  1912لززء االول ، المطبعة االميرية ، ) مصر ، اسماعيل سرهنك ، رقائق االخبار عن دول البرار ، ا
 . 670ص 
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لكن  (2)(1825 -1821واستطاعوا ترقيق انتصارات على العثمانيين للفترة ) (1)كريت
هذه  االنتصارات ترولت الى هزائم بعد دخول القوات المصرية التي ارسلها مرمد علي 

ت الدول الكبرى )بريطانيا ، تدخل (3)دخلت اثينا وسيطرت عليها التيباشا راكم مصر 
 1826وفرنسا وروسيا( للوقوف الى زانب اليونانيون وعقدوا مؤتمرًا في بطرسبورغ عام 

الررب ،  إ يقافوفي ختام مؤتمرهم ارسلوا مذكرة ترمل عدة بنود للدولة العثمانية ابرزها 
نود مؤتمر من زانبها رفضت الدولة العثمانية ب (4)واعطاء اليونانيين رق الركم الذاتي
، هذا  االزمة لرل قدمتها التي البريطانية الوساطة سان بطرسبورغ كما انها رفضت

التعنت ادى الى اتفاق الدول الكبرى انفه الذكر على الزام الدولة العثمانية رتى لو 
اضطروا على استخدام القوة العسكرية لمنح اليونان الركم الذاتي ، اعلنت الدولة العثمانية 

لقاطع الي تدخل ازنبي في شؤونها الداخلية ، وكان رد تلك الدول بارسال رفضها ا
اساطيلها الرربية الى ميناء نافارين الذي زرت فيه معركة نافارين وكانت نتائزها ترطيم 

لتشرين  20االسطول العثماني المصري في  ، لم يتوقف تدخل الدول (5)1827 األ و 
 كانت ، كامل بشكل اليونان استقالل فيه اقروا لندن يف مؤتمراً  عقدوا الكبرى عند ذلك بل

                                                 

ززيرة في البرر المتوسط  كثيرة الزبال ، اشتهرت بتصدير العسل والزبن الى شمال افريقيا ،  -( ززيرة كريت : 1
ك سيطر خضعت لركم الرومان ومن ثم اليونان ثم العرب المسلمين وسيطر عليها ايضا الزنويين والبنادقة ثم بعد ذل

موستراس ، المصدر السابق ،  -. ينظر : 1912، واخيرًا ضمتها اليونان في عام  1669عليها العثمانيين عام 
 . 422 – 421ص 
( مرمد فريد بك المرامي ، تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ترقيق ارسان رقي ، دار النفائس ، )بيروت ، 2 

 ؛ 412 – 411( ، ص 1981
 Johns , Koliopoulos and Thanos M. Veremis, Modern Greece A History Since 1821 , 
Wiley Blackwell , The Edition first , ( United Kingdom , 2010 ) , p 15 . 

،  1841 – 1821( سامي صالح الدوري ، موقف بريطانيا من سياسة مرمد علي باشا في اليونان وبالد الشام  3
 . 64 – 63( ، ص  2013والتوزيع ، ) دمشق ، تموز للطباعة والنشر 

( مرمد سهيل طقوش ، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة الى االنقالب على الخالفة ، دار النفائس ، الطبعة  4
 . 341( ، ص  1994الثالثة ) بيروت ، 

 . 428 – 426( المرامي ، المصدر السابق ، ص  5
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 مقررات على 1830 عام نيسان في موافقتها العثمانية الدولة على الضغط هذا نتيزة
 . (1)لندن مؤتمر

 800اليونانية وعدد سكانها بروالي  راضياليونان مملكة تضم ززء من األ   صارت      
يية وسكانها الذين يتراوح عددهم بروالي اليونان راضيالف نسمة في رين معظم األ  

الركيزة االساسية  صارتمليونيين نسمة بقوا ترت السيادة العثمانية وعلى هذا النرو 
بقيت في رالة اضطراب وتمرد  التي راضيللسياسة الخارزية اليونانية هو ضم باقي األ  

 Ioannisيتيس ، بدأت الركومة اليونان متمثلة برئيس وزرائها ايوانيس كول(2)دائم
Kolettis (1844 المطالبة بضم تلك األ  1847ـــــ )وزاء ذلك خالل خطابه  راضي

الشهير في البرلمان اليوناني بعنوان " مملكة اليونان " وتبنت ركومته فكرة اقامة اليونان 
وهي  اليونان العظمى او الكبرى " Megali Idea" فكرة ميغالي الكبرى او مايعرف بـ 

يم القومية اليونانية وتتلخص بأقامة اليونان الكبرى على انقاض وامالك من المفاه
والززر االثنى  (4)وتراقيا (3)تضم كل من برر ايزة التياالمبراطورية البيزنطية القديمة ، 

وززيرة كريت والززر االيونية  (1)وززيرة قبرص (5((Dodecaneseدوديكانز)عشر 

                                                 

، رسالة مازستير ) غير منشورة  1841 – 1828لعالقات الروسية العثمانية ( انمار عبدالزبار زاسم الدوري ، ا 1
 . 86( ، ص  2010( ، زامعة تكريت ، كلية التربية ، ) تكريت ، 

دراسة في السياسة العثمانية والدبلوماسية  1878 – 1875( مرسن رمزة رسن العبيدي ، االزمة البلقانية  2
 .48( ، ص  2000نشورة ( ، زامعة الموصل ، كلية التربية ، ) الموصل ، ، رسالة مازستير ) غير م وربيةاألُ 
يريط به السوارل الغربية من االناضول ) تركيا (  يقع زنوب شرق اوربا ، -: Aegean Sea( برر ايزة  3

  -: المدخل الرئيسي للمضائق التركية. ينظر يعدوالسوارل الشرقية لكل من اليونان ومقدونيا وشرق تراقيا ، و 
 Encyclopedia Britannica , Vol 1 . p 251. 

منطقة تقع زنوب شرق اوربا ، تشكل راليا اززاء كل من الدول التالية : اليونان وتركيا وبلغاريا ،  -( تراقيا : 4
م 1453وتعتبر استانبول وغاليبولي وادرنه من اهم مدنها ، خضعت للركم العثماني بعد سيطرتهم على القسطنطينية 

الموسوعة العربية الميسرة ، المزلد الثاني ، شركة ابناء شريف االنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ،  -ينظر : .
 . 947 – 946( ، ص  2010الطبعة االولى ، ) بيروت ، 

مزموعة من الززر في برر ايزة بين االناضول وكريت  -( :Dodecanese ( الززر االثنى عشر ) دوديكانز 5
عشرين ززيرة لكن اهمها اثنتا عشر ززيرة وهي ) رودس وكاسوس ووكارباثوس واستيبااليا وكاليمنوس وتتكون من 

وتيلوس وباتموس وكاستلوريزو وتشك وليروس ونسيروس وسيمى ( ، معظم اراضيها زبلية ، يعتمد سكانها على 
تابعة  صارتو  1912ون في عام ، ارتلها االيطالي 1522الصيد والرعي والزراعة ، سيطر عليها العثمانيون عام 
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)اسيا الصغرى(، لذا بدأت اليونان األ ناضولاًل عن والقسطنطينية فض (2))الززر السبعة(
 أ زلمن  راضيبأثارة القالقل والثورات والتمردات ودعم اي توزهات استقاللية في تلك األ  

 .(3)ضمها الى ممتلكاتها

 محاوالت التوسع اليوناني بعد االستقالل حتى ستينيات القرن التاسع عشر. -ثانيًا:

ة اليونانية تقودها فكرة اقامة اليونان الكبرى وعلى هذا السياسة الخارزي صارت     
التي بقت ترت السيادة العثمانية الن  راضياالساس بدأت العمل على تسوية وضع األ  

تابعة  راضيتأسيس المملكة اليونانية لم يكن على اساس القومية لذا ظلت تلك األ  
اسيًا من مملكتهم وان سكانها يتكلمون ونها ززءًا اسيعدللعثمانيين على الرغم ان اليونانيون 

( وانصبت ترركات اليونان في بادئ االمر على اقليم 1اللغة اليونانية )انظر ملرق رقم

                                                                                                                         

، اعيدت لليونان في عام مية الثاني استولى عليها الرلفاء، في الررب العال 1923لهم بشكل رسمي في معاهدة عام 
 . 1539الموسوعة العربية الميسرة ، المزلد الثالث ، ص  -. ينظر : 1947

الى ان سيطر عليها العثمانيون في عام  ززيرة في البرر المتوسط خضعت لركم البندقية -( ززيرة قبرص : 1
، يسكنها اغلبية يونانية مع اقلية تركية ،  1878وبقت ترت ركمهم الى ان تنازلوا عنها للبريطانيين في عام  1571

، باالتفاق بين  1959، تأسست زمهورية قبرص في عام  1950ثار سكان الززيرة ضد البريطانيين في عام 
 -. ينظر : 1960يا ، رصلت على استقاللها عام اليونان وتركيا وبريطان

Encyclopedia of The Ottoman Empire , p 165 -166 . 
يقع  الذيمزموعة من الززر تقع في البرر األيوني الذي يشكل ززء من البرر المتوسط  -( الززر االيونية : 2

، كورفو  Cephaloniaززر من ززر سفالونيا بين اليونان شرقا وزنوب ايطاليا وززيرة صقلية غربا ، تتكون هذه  ال
Corfu  زانتي ،Zante يشيرا ،Cythera  باكسوس ،Poxs  ليوكاس ،Leukas  اثياكا ،Lthaca  في عام ،
 1800م ضمتها فرنسا الى ملكها ، استطاعت هذه  الززر للفترة 1798سيطرت عليها  البندقية ، وفي عام  1400

) زمهورية الززر السبع المتردة (  ، الى ان الرقتها فرنسا بملكها مرة ثانية ، تكوين زمهورية عرفت بـ  1807 –
،  1815نتيزة للصراع الدولي في البرر المتوسط تمكنت بريطانيا من السيطرة عليها بموزب مقررات مؤتمر فينا 

مة رسين فاضل فاط -ميل مربع . ينظر : 751، مسارتها روالي  1864الى ان تنازلت عنها لليونان في عام 
، رسالة مازستير غير منشورة ، كلية االداب ، زامعة  1876-1830الفرنسية  -المفرزي ، العالقات العثمانية 

 . 35( ، ص  2013الموصل ، ) الموصل ، 
3 ) Oğuz KaleLioğlu , " Türk-Yunan İlişkileri ve Megali İdea " , Yolu Dergisi , Ankara 
Üniversitesi , Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk , Ankara , Mayıs 2008 , S 108 – 109 
. 
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الواسع الذي يشمل زنوب مقدونيا رتى سالونيك ، فضاًل عن الززر الكبرى مثل  (1)تساليا
تطاعت ، واس إ يزةكريت في البرر المتوسط  وساموس ولسبوس وكيوس في برر 

الرصول على بعض االمتيازات االدارية لززيرة ساموس تمثل  وربيةبمساعدة الدول األُ 
بنظام الركم شبة المستقل والررية الدينية فضاًل عن انسراب الزيوش العثمانية منها 
بشرط ان تدفع الززيرة ضريبة سنوية للدولة العثمانية ، اما ززيرة كريت لم يرسم امرها 

ة العثمانية اوكلت ادارتها لمرمد على الذي بدوره رفضها بسبب رغبته في وذلك الن الدول
ضم سوريا لركمه ، لذا لم توضع تسوية نهائية للززيرة التي بقت تدار بشكل مباشر من 
الدولة العثمانية وكان هذا السبب المباشر الذي ابقى الززيرة في ظل رركة قومية يونانية 

فقد تمثل مركزًا مهمًا للرركة القومية اليونانية  التينية نشطة ، اما بخصوص الززر االيو 
منع سكانها وبشكل قاطع من اي مراولة للثورة او  الذي كانت ترت االرتالل البريطاني

 . (2)هم االنضمام لليونانإ عالن

 التيزرت ازتماعات ومداوالت رول االوقاف والعقارات التي يملكها عثمانيون       
 ألصرابهارلها ودفع التعويضات  أ زلة اليونانية بعد االستقالل ومن ترت السياد صارت

 Mafrokrdato مافروكرداتو راول السفير اليوناني في استانبول الكسندر
Alexander(3) عقد اتفاقية تزارية لكنه لم يوفق ، كما زرت مداوالت رول الرعايا

نان ان تكون لهم رقوق كسائر اليونانيون الذين ترت السيادة العثمانية فقد طالبت اليو 

                                                 

يقع في شمال اليونان مراط بمزموعة من الزبال ابرزها زبال كامفونيا االولمب التي تشكل ردًا اقليم  -( تساليا : 1
 15المصدر السابق ، ص موستراس ،  -. ينظر : 1393فاصاًل بينها وبين مقدونيا ، سيطر عليها العثمانيون سنة 

– 16 . 
( ، 1979( نور الدين راطوم ، تاريخ الرركات القومية ، الززء االول ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، ) بيروت ،  2

 . 388 – 385ص 
( من ابـرز قادة الــثــورة اليونانية ، بعد  1865 -1791)   Alexander Mafrokrdato( الكسـندر مـافروكرداتـو  3
تقلد عدة  كما م شغل مـنصـب نـائـب رئـيس المزلـس الـوطـني ،1832الستقالل  شغل عدة مناصب ففي عـام ا

اليونانية ، شغـل مــنـصـب سـفـيـر لدى كـل مـن مــيــونخ وبـرلــيــن ولــنـدن واســتـانـبــول ،  اتمناصب وزارية في الركوم
رـكـــومة الـيـونـانـيــة . يـنـظــر : انينل الكسندروفينا دولينا ، االمبراطورية العثمانية م اصــبـــح رئــيــســًا لـل1854فـي عـام 

وعالقاتها في ثالثينيات واربعينيات القرن التاسع عشر ، ترزمة انور مرمد ابراهيم ، الملزس االعلى للثقافة ، ) 
 . 130( ، ص  1999القاهرة ، 
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الرقوق التي يتمتع بها الرعايا االوربيين ، انتهت تلك المداوالت بالفشل بسبب اعتراض 
الدولة العثمانية على رق االنتخاب لليونانيين الذين يعيشون ترت السيادة العثمانية ، 

ززيرة ومثال على ذلك اعتراضها على وزود عضوان في البرلمان اليوناني من سكان 
 .(1)بسارا التي تخضع للسيادة العثمانية

من خالل موقف ملكها  (2)(1856 – 1853التزمت اليونان الرياد في ررب القرم )      
الذي اعلن بشكل واضرًا عدم التدخل في الررب لكن هذا الموقف ولد سخطًا شعبيًا 

ونها المدافع عن ديعتزاهه فقد كان الموقف الشعبي مساندًا للتوزهات الروسية النهم 
، فضاًل عن استيائهم من فرنسا وبريطانيا لوقوفها في وزه  (3)االرثوذكس في البلقان

وتساليا ، استمر  (4)بعض العصابات اليونانية التي هازمت العثمانيين في مدينة ابيروس
ازبرته  1863الى قيام ثورة ضده في عام  أ د ت التيالسخط الشعبي تزاه الملك اوتو 

ابن ملك الدنمارك الذي ساندته  Gorgeالتنازل عن الركم وانتخب الشعب زورج  على
الى سائر الدول  الثورة امتداد من تهدءه االوضاع في اليونان خوفاً  أ زلبريطانيا من 

عادتها لليونان نازلت عن الززر االيونية وسمرت بإ  البلقانية ، ولتهدئة االوضاع اكثر ت
( ، لم تكتفي اليونان بالمكاسب التي رصلت عليها 2 )انظر ملرق رقم 1864عام 

                                                 

 . 131 – 130( المصدر نفسه ، ص  1
( ، شاركت بها  1856 – 1853زرت هذه  الررب بين روسيا والدولة العثمانية للفترة )  -( ررب القرم : 2

كل من بريطانيا وفرنسا الى زانب العثمانيين ، اسباب الررب هي االمتيازات الدينية المسيرية للدول الكبرى 
بامتيازات لالرثوذكس فضاًل عن  فبعد ان رصلت فرنسا على امتيازات للكاثوليك في فلسطين طالبت روسيا

استقالل الزبل االسود وعلى ما يبدو ان هذه  المطالب رزه الشعال الررب وافقت الدولة العثمانية على الطلب 
تموز  3روسيا الررب على الدولة العثمانية في  إ عالنبدوره ادى الى  الذياالول لكنها رفضت الطلب الثاني 

. ينظر . هاشم صالح التكريتي ، المسألة الشرقية المررلة  1856هدة باريس ، انتهت الررب بعقد معا 1853
 . 175 – 141( ، ص  2016، دار ومكتبة عدنان ، ) بغداد ،  1856 – 1774االولى 

،  الكلمة الذهبية ، )  1909 – 1876( شاهه درام عبداهلل الزبوري ، العالقات العثمانية اليونانية  3
 . 47 – 43( ، ص  2003بغداد ، 

وهي منطقة زبلية تقع في البلقان ، تشغل المسارة  Ipiroوتعرف ايضًا بأسم ايبيرو  -( ابيروس : 4
الشمالية الغربية من اليونان ، تفصلها عن تساليا ومقدونيا زبال البندس في الشرق ، ابرز مدنها ارته 

 . 15س . موستراس ، المصدر السابق  ، ص  -وسولي وايوانينا . ينظر :
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ونها مكملة لدولتهم يعدالتي  راضيان سياستها الخارزية تتركز على استعادة األ   والسي ما
 . (1)الكبرى

والززر التي يسكنها يونانيون ، وتركزت  راضياستمرت اليونان بأثارة القالقل في األ       
ضد الركم العثماني وهذا مارصل رين  إلثارتهمززيرة كريت  ترركاتها في هذه  الفترة تزاه

وهددوا باللزوء  Canea((2من سكان الززيرة بالقرب من مدينة خانيا  8000تزمع روالي 
الى القوة اذ لم تستزيب الدولة والعثمانية وترقق االصالرات التي اقرت في خط شريف 

، لكن هذا السبب كانت وراءه وعلى وزه الخصوص مايتعلق بالضرائب  1839كولخانه 
سببًا اكبر وهو رغبتهم باالنضمام الى اليونان او اقامة امارة كريتية مستقلة ، في عام 

شخص وذلك بسبب تردي  4000وترديدًا في ايار ازتمع ايضًا مايقارب من  1866
اوضاعهم االقتصادية نتيزة لسوء المراصيل لموسمين متتاليين فضاًل عن زباية 

منهم ، ارسل المزتمعون وفدًا الى استانبول وقدموا عريضة الى السلطان  الضرائب
يشتكون فيها من زيادة الضرائب وثقلها بسبب تردي االوضاع الزراعية ، ردت الركومة 
العثمانية على تلك العريضة بأن هذه  الزيادة في الضرائب زاءت لسد النقص الراد في 

في زميع انراء الدولة العثمانية ، كما قدم  الخزانة نتيزة لتخفيف ضريبة التصدير
ا المدافع عن بوصفهالكريتيين التماسًا وطلبًا للدول الكبرى للوقوف معهم ومساندة اليونان 

 . (3)المظالم التي يتلقونها من العثمانيين

                                                 

( ثريا شاهين ، دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية ، ترزمة مرمد ررب ، دار المناره للنشر والتوزيع  1
 . 82 – 80( ، ص 1997، )زدة ، 

، تقع على السارل الشمال لززيرة  Cydoniaاو سيدونيا  Haniaوتعرف ايضًا بأسم رانيه  -( خانيا : 2
زد فيها اكبر موانى الززيرة ، شيدت منذ القدم على يد السامونيون كريت وهي اكبر مدنها وعاصمتها ، يو 

م ، تمكنت الدولة العثمانية من فرض 1252، اما المدينة الرديثة فقد بنيت من قبل البنادقة في عام 
 . 249موستراس ، المصدر السابق ، ص  -. ينظر : 1645سيطرتها علىيها في عام 

3 ) William Miller , The Ottoman Empire and its Successors 1801 – 1927 , 
frank Cass & Co Ltd , Fourth Edition , ( London , 1966 ), p 306 – 308 . 
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وكانت ثورتهم كبيرة زدًا بسبب الدعم  1866اعلن سكان كريت ثورتهم في ايلول       
بدورها ارسلت مزموعة من الضباط والمقاتلين  التيعليه من اليونان الذي رصلوا 

واالسلرة وكانت هذه  المساعدات تصل بشكل غير رسمي ، فضاًل عن ذلك طررت 
الركومة اليونانية فكرة اثارة التمرد في تساليا وابيروس لكن الملك رفض ذلك النه ادرك ان 

العثمانية في الوقت الراضر ، لذا دولته غير مستعدة للدخول في ررب مع الدولة 
لت الدولة ، ارس(1)اقتصرت مساعدتهم على دعم الثوار وارسال المتطوعين الى الززيرة

الثورة وتمكن تلك القوة من  إلخمادفي ذلك قوة ارسلت من مصر  العثمانية زيشًا يساعده
دعم اليوناني تقويض الثورة لكنها لم تتمكن من القضاء عليها بشكل نهائي وذلك بسبب ال

فضاًل عن اسلوب الكر والفر الذي استخدمة الثوار ومساعدة االهالي المستمر لهم ، 
قطعت الدولة العثمانية عالقاتنها مع اليونان وطردت رعايها اال اللذين رصلوا على 

الررب وقدموا اقتررًا يتمثل  إ يقاف أ زلالزنسية العثمانية ، تدخلت الدول الكبرى من 
االقتتال بين الطرفين . رفض العثمانيين هذا  نهاءزنة دولية اليزاد صيغة رل إل  ل إ رسالب

النظام في  إ عادةتدخاًل في شونهم الداخلية وزاء ذلك بعد ان تمكنوا من  بوصفهاالقتراح 
الززيرة ، قاد الموقف الدولي الداعم للكريتيين اليونان الى التمادي واصرت على دعم 

تدارك الموقف  أ زلالى نشوب ررب مع الدولة العثمانية ، ومن الثورة رتى وان ادى 
رضره مندوب عن العثمانيين ، اتفقت  1869عقدت الدول الكبرى مؤتمرًا في باريس عام 

االطراف على ان تقدم الدولة العثمانيين بعض االصالرات واالمتيازات لسكان الززيرة ، 
من  العام نفسه ، تضمن  بتكوين مزالس وافق العثمانيين على ذلك واصدروا فرمانًا في

السكان ، كما اعفاهم الفرمان من الخدمة  لنسبة تبعاً  فيها التمثيل ويتم سكان الززيرة
العسكرية ومن الضرائب المترتبة عليهم منذ سنتين ، انتهت الثورة في كريت لكن الطموح 

                                                 

1 ) Idid , p 310  . 
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ثورة من زديد بغاية ضمها اشعال ال أ زلاليوناني اليزال قائمًا فقد ظلت تترين الفرص من 
 .(1)لملكها

 ( ومكاسب اليونان : 1878 – 1876المسالة البلقانية ) -ثالثًا :

برزت الرركات القومية على السارة الدولية ابان القرن التاسع عشر وقد تزذرت       
الى نيل الصرب استقاللهم كما تمكنت اليونان من نيل  أ د تتلك الترركات في البلقان و 

تقالاًل كاماًل كما بينا سابقًا ، استغلت الدول االزنبية والسيما روسيا تلك الموزة وبدأت اس
بأثارة الشعوب البلقانية ووزدت ظالتها لدى البلغاريين الذي يرملون سخطًا كبيرًا على 
الركومة العثمانية بسبب الضرائب الثقيلة وقامت بترريضهم واعلنوا ثورتهم في شهر ايلول 

لكن الدولة العثمانية تمكنت من اخمادها لكنهم عادوا وثاروا مزددًا في السنة  1875عام 
التالية وترديدًا في شهر ايار وبدعم روسي ايضًا، راولت الدول الكبرى رل المسألة 
وطالبت السلطان العثماني القيام باصالرات في البلقان ، لم ُترل المسألة ومازادها تعقيدًا 

الزبل االسود وصربيا الررب على الدولة العثمانية برزة رماية كل من  إ عالناكثر 
 .(2)الشعوب البلقانية

كانت الدول البلقانية )اليونان وصربيا والزبل االسود( تربطها معاهدات دفاع       
مشترك ، لذا راول الصربيون استمالة اليونان لدخول الررب لكن الموقف اليوناني كان 

قتهم بالصربيين فضاًل عن خوفهم اذا ما انتصرت الدول البلقانية ررزًا زدًا بسبب عدم ث
 راضياأل   والسي ماقامة اليونان الكبرى وتصبح معرقلة في ترقيق امالها بإ سوف تنافسها

التي تقع في البلقان مثل اقليمي ابيروس وتساليا وتراقيا واززاء من مقدونيا ، من زانب 
اذا تم ابعادها من اي مؤتمر او معاهدة صلح  في  اخر كانت اليونان تتوزس خيفة فيما
                                                 

 -1861( ساهرة رسين مرمود الصامري ، اوضاع الدولة العثمانية في عهد السلطان عبدالعزيز   1
، رسالة مازستير ) غير منشورة ( ، زامعة البصرة ، كلية االصالرات والتطورات في البلقان  1876

 . 83 – 80( ، ص  2010االداب ، ) البصرة ، 
2 ) Nahida Hussein Ali AL-Asadi , The Balkans During The Years 1875 – 
1877 in The U.S Documents , Route Educational and Science Journal , 
Volume 2 (1) , January 2015 , p 291 – 292 ; Miller , op . cit ,  p 360 – 362 . 
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رال انتهت الررب ، نتيزة لهذه  المخاوف التزمت الرياد في بداية الررب مع استعدادها 
الذي عقد لرل المسألة  1877الي طارئ ، لكن عدم دعوتها الى مؤتمر استانبول 

ة والرربية ، السيما خوفهم الى تغيير توزهاتهم السياسي أ د تالبلقانية شكل صدمة لديهم و 
من قيام دولة بلغارية كبرى تقضي على امالهم القومية ، لذا ُشكلت وزارة زديدة من دعاة 

وكانت اولى خطواتها التعبئة العسكرية ورشدت قواتها  Kanaris(1)الررب بقيادة كاناريس 
سيما بعد على الردود لكن الضغوط البريطانيا منعتهم من القيام بأي ازراء عسكري ال

 . (2)تقديمها وعودًا تتعلق بأقليمي تساليا وابيروس

واستطاعت ترقيق  1877اعلنت روسيا الررب على الدولة العثمانية في نيسان       
انتصارات كبيرة على الزيش العثماني وتمكنت من ارتالل مدينة بلفنا التي فترت الباب 

كثر ررازة وتخوفًا على امالهم للتقدم نرو استانبول ، اصبح الموقف اليوناني ا
الررب على الدولة  عالنومصالرهم القومية والسيما بعد الضغط الشعبي على الركومة إل  

العثمانية ، ولكي ترضي الغليان الشعبي اقدمت الركومة على دعم رركات التمرد في 
 اقليمي تساليا وابيروس ومقدونيا وكريت ، فضاًل عن ذلك اعلن وزير خارزيتها ان
ركومته سوف ترتل اقليمي ابيروس وتساليا بشكل مؤقت ، لكن هذا االزراء لم يترقق 
بسبب عقد هدنة ادرنه بين العثمانيين والروس ولتدارك ذلك طالبت بضرورة اشراكها في 

 .  (3)المسألة البلقانية نهاءاي مؤتمر يعقد إل  

                                                 

، وهو من السياسيين  1793( ولد عام  Constantine Kanaris ( قسطنطين كاناريس ) 1
االصالريين فرض سيطر على السارة السياسية اليونانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، 

 -. ينظر : 1877كم الكثر من عقد ، توفي عام تسنم منصب رئاسة الوزراء سبع مرات ، ور
Alexia Altouva , " Charilos Trikoupis and the Emergence of Major Leading 
Actors in 19 th Century Greek Theatre " , Modern Greek Online , 2 , ( Athens , 
2016 ) , p 96 . 

 . 174 – 173( ييالفيتش ، المصدر السابق ، ص  2
3 ) Heurtley , Darby , CRAWLEY , Woodhouse, A Short History of Greece from 
Early Times to 1964 , Cambridge University Press , ( London , 1965 ) p 104 ; 
Miller , op.cit , p 380 -381 . 
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ستأنفت الدولة العثمانية انتظرت اليونان ما تأول اليه الهدنه وقررت في رال ا       
العثمانية ، كما انها استمرت بدعم  راضيهزومها فانها سوف تدخل الررب وتزتاح األ  

المتمردين في تساليا وابيروس وكان لهذا الدعم دور بارز وكبير في تساليا ريث تمكن 
المتمردون من تشكيل ركومة مؤقته اعلنت االنضمام الى المملكة اليونانية فضاًل عن 

تمردهم وانضمامهم الى اليونان ، اما فيما يخص  إ عالنتمكن بعض المزاميع في مقدونيا 
ابيروس فقد كان التمرد اقل خطورة ، من زانب اخر ركزت الركومة اليونانية على ززيرة 
كريت التي ثار سكانها  ايضًا بعد االزتماع الذي عقدة الكريتيين في اثينا ، وشكلوا 

صررت بأنها ترغب باالستقالل الكامل او  التيت عنها ركومة مؤقته زمعية كريتية انبثق
االندماج مع اليونان ، تمكن العثمانيين من اخماد هذه  الثورة بمساعدة البريطانيين السيما 
بعد ان قدمت االخيرة وعدًا لسكان الززيرة يضمن لهم نظام ركم زديد يرصلون فيه على 

 .  (1)مزموعة من االمتيازات

تمكن الروس من ازبار الركومة العثمانية على عقد معاهدة سان ستيفانو في آذار       
اثارت ردود فعل كبيرة من قبل النمسا وبريطانيا واليونان السيما انها مكنت  التي 1878

التي  راضيالروس من فرض سيطرتها على البلقان ، تركزت ردود الفعل اليونانية على األ  
تعتبرها اليونان ززءًا من  التيقيا ومقدونيا وسوارل البرر االسود اعطيت للبلغار في ترا

اخضاع  وربيةها القومية واردى ركائز مشروع اليونان الكبرى ، استطاعت الدول األُ أ راضي
 تمكنت ذات الوقت وفي ،(2)رل المسألة أ زلالروس والعثمانيين لعقد مؤتمر في برلين من 

العثمانية  راضيمقابل رمايه األ   العثمانيين من برصق ززيرة على الرصول بريطانيا من
 مؤتمر في للعثمانيين دعمها الواقعة في اسيا من اي هزوم روسي مرتمل فضاًل عن

وتمخض عنه  1878رزيران  13، افتتح المؤتمر اعماله في  (3)عقده المزمع برلين
ينها وبين الدولة ترسيم الردود ب إ عادةمادة ، استطاعت اليونان ضمان  64معاهدة من 

                                                 

1) Miller , Op.cit , p 381 – 382 . 
 . 76 – 74( الزبوري ، المصدر السابق ، ص  2

3 ) Muzaffer Ercan , " Capturing the Complexity of the Cyprus Conflict " TJP 
Turkish Journal of Politics , Vol.1 , No1, Ankara , Summer 2010 , p 22 . 
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، دخل  (1)على ان يكون ذلك الترسيم ترت اشراف الدول الكبرى 24العثمانية وفقًا للمادة 
 التيريث تم توقيع اتفاقية ترسيم الردود  1881الطرفين في مفاوضات استمرت الى ايار 

 اعطت اليونان مكاسب كبيرة تمثلت برصولها على اقليم تساليا الواسع وعلى منطقة ارتا
 ( . 2) انظر ملرق رقم (2)التي تشكل ززءًا كبيرًا من اقليم ابيروس

 ( : 1897 العثمانية اليونانية محاوالت اليونان ضم جزيرة كريت ) الحرب -رابعًا :

مارصلت عليه اليونان في اتفاقية ترسيم الردود من مكاسب لم  على الرغم من      
زديدة لذا اخذت  أ راض  مطالبة الدولة العثمانية بتمنعها امالها القومية من اثارة المشاكل و 

العالقات تتوتر بشكل ملروظ ، وبرز زليًا مراوالت اليونان في تلك الرقبة ضم ززيرة 
كريت واقليم ابيروس بالكامل فضاًل عن مقدونيا ، لذا فقد تركز عملها في بادئ االمر 

تمردهم على الدولة  نعالعلى ززيرة كريت واخذت تعمل الثارة سكان الززيرة إل  
، بدأت مالمح هذه  السياسة تنضج بعد ان تررك سكان الززيرة وبدأوا يطالبون (3)العثمانية

بوالي مسيري على الرغم من كون نائبي الوالي من اهالي الززيرة وفقًا لالمتيازات التي 
 - 1876) ، استزاب السلطان عبد الرميد الثاني (4)1869رصلوا عليها في عام 

 Alexander Kara( وعين راكم مدينة سامسون الكسندر كارا ثيودوري )1909
theodori )(5)  واليا على الززيرة ، اثار هذا التعيين رفيظة المسلمين الذين ثاروا ضد

                                                 

( كنز الرغائب في منتخبات الزوانب ، اشراف وزمع سليم فارس ، الززء السادس ، مطبعة الزوانب ،  1
 . 350 – 330( ، ص  1295ى ، ) االستانة ، الطبعة االول

2) Resat Ekrem , Osmanli Muahdeleri Kapitulasiyonlar 1300 – 1920 ve Lozan 
Muahedesi 24 Tammuz 1923 , Turkiye Matbaasi , ( Istanbul , 1934 ) , p 234 – 
235 ; Koliopoulos , Op cit , p 53 – 54 . 

 – 1876لسياسة الخارزية للدولة العثمانية في عهد السلطان عبدالرميدالثاني ( عيسى اسعد عبداهلل ، ا 3
، رسالة مازستير ) غير منشورة ( ، زامعة بيروت العربية ، كلية االداب ، قسم التاريخ ، )  1909

 . 100( ، ص  2016بيروت ، 
 . 324( سليمان ، المصدر السابق ، ص  4
،  1833عام  في استانبول ولد -( : Alexander Kara theodori)  يثيودور كارا ( الكسندر  5

شغل عدة مناصب في الدولة العثمانية ابرزها ، واليا لززيرة كريت لمدة شهر ) تشرين سياسي عثماني 
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استمرت على الرغم من استقالة الوالي  التيهذا القرار وردثت صدامات بين االهالي ، 
داث وبدأت تررك سكان الززيرة لالستمرار بالتمرد الزديد ، استغلت اليونان هذه  االر
ايزاد وسيلة للتدخل بشكل مباشر بغاية السيطرة  أ زلواشعال ثورة ضد العثمانيين من 

 .(1)عليها

بعد اشتداد الثورة دعمتها اليونان بالمتطوعين والسالح والمال وكان هذا الدعم عن        
في اثينا  1894التي تأسست في عام  " Ethinke Hetairia"الرابطة القومية طريق 

وكانت تعمل على اثارة القضية القومية اليونانية في كريت ومقدونيا ، واستخدمت مراكزها 
، كما انها اعلنت في منشور لها  (2)تقديم المساعدات للثوار أ زلالموزودة في اليونان من 

قواته  رسالمستعد إل   انضمام كريت الى اليونان وان ملك اليونان 1897شباط  10في 
 Deliyanisديليانيس  ان رئيس الوزراء تيودورس والسي ماالسيطرة على الززيرة  أ زلمن 

Theodrus (1895 – 1897 صرح في البرلمان اليوناني ) ان جزيرة كريت سوف "

، ارسلت الركومة اليونان قواتها لدعم الثوار في  تنظم الى المملكة اليونانية قريباً "
شباط ، راولت الدول الكبرى تدارك هذه  االرداث وقررت  15يرة ونزلت فيها بتاريخ الزز 

قوات عسكرية مشتركة من الدول الكبرى ) فرنسا وبريطانيا وروسيا وايطاليا والمانيا  إ رسال
والنمسا ( وترت قيادة ضابط ايطالي ، فضاًل عن ذلك اقتررت المانيا مراصرة اليونان 

امدادات عسكرية الى كريت لكن ركومتي بريطانيا وفرنسا لم  إ رسالبرريًا لمنعها من 
مذكرة ارتزاج الى اليونان ، فسرت  إ رسالتوافقا على هذا المقترح وقدموا مقتررًا يتمثل ب

                                                                                                                         

( ،  1879 – 1878( ، ثم شغل منصب وزير الخارزية للفترة )  1878كانون االول  – 1878الثاني 
 – 1885، تقلد واليه سامسون لعقد من الزمن )  1878مر برلين عام مندوب الدولة العثمانية في مؤت

( ، توفي عام  1895كانون االول   - 1985( ، عين لفترة قصيرة واليًا على ززيرة كريت ) ايار  1895
 ؛ 679المرامي ، المصدر السابق ، ص  -. ينظر : 1906

Murat R.Siviloglu , The Emergence of Public Opinion State and Society in the 
Late Ottoman Empire , Cambridge University Press , First Published , ( United 
Kingdom , 2018 ) , p 19 ; Miller , op , cit , p 433. 

1 ) Ibid , op , cit , p 433 – 434 . 
 . 10.. ، ص ؛ العبيدي ، السياسة التركية . 198( ييالفيتش ، المصدر السابق ، ص  2
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مذكرة االرتزاج قبولهم بواقع االمر  إ رسالية الموقف الدولي بعد اكتفائهم بالركومة اليونان
ذلك لم يبقى  على الززيرة ورسم االمر ، وبناءً طرتها تعمل على فرض سي صارتلذا 

من الممكن ان ترسل قواتها عن طريق الردود مع  التيسوى موازهة الدولة العثمانية 
تعزيزات عسكرية  إ رسالاليونان في تساليا وابيروس ومقدونيا لذا قامت الركومة اليونانية ب

ض المخافر الردودية العثمانية ، كما قامت باالعتداء على بع(1)الى تلك المناطق
وتطورت هذه  االفعال الى قيام القوات اليونانية بتدمير قسم من تلك المخافر واستمروا بتلك 

نيسان استخدموا فيه  17نيسان ثم اكملوا ذلك بهزوم في  11 – 9االعتداءات للفترة 
 . (2)عثمانيةاالسلرة الثقيلة وتمكنوا من االستيالء على زميع المخافر الردودية ال

الررب في  إ عالنبعد هذه  االعتداءات العسكرية اليونانية قررت الدولة العثمانية       
نيسان ، وبدأ الزيش العثماني هزومه الواسع على القوات اليونانية وتمكن من الراق  18

 (3)ثمانيهزائم متتاليه بهم ، ادركوا اليونانيين انهم لن يستطيعوا ان يصمدوا بوزه التقدم الع
بعد توغل الزيش العثمانية في تساليا وامتناع صربيا وبلغاريا تقديم المساعدة  والسي ما، 

القوات العثمانية في وضع يمكنهم من  صارت، (4)لهم بسسب الضغط الروسي النمساوي
التقدم نرو اثينا ، بدأت اليونان االستنزاد بالدول الكبرى للضغط على الدولة العثمانية من 

 والسي ماالررب و توقيع اتفاقية صلح ، تسارعت االرداث في الداخل اليوناني  إ يقاف زلأ  
بعد ان سقطت الوزارة اليونانية التي قادت البالد الى الررب ، وبدأت الوزارة الزديدة 

الررب ، استزابت  يقافالضغط على السلطان العثماني إل   أ زلتستنزد بالروس من 

                                                 

( رقي العظم ، تاريخ ررب االدولة العثمانية مع اليونان ، مطبعة الشرقي ، الطبعة االولى ، ) مصر ،  1
 . 45 – 42( ، ص  1902

 . 114( الزبوري ، المصدر السابق ، ص  2
3  ) Ibrahim Yilmaz Ve Ahmet Askin , Osmanli Yunan Harbi , Ig Kulutr 
Yayincilik , ( Istanbul , 2007 ) ,S 221 . 

 . 199( ييالفيتش ، المصدر السابق ، ص  4
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،  (1)الررب وعقد معاهدة صلح يقافسالة الى السلطان يدعوه إل  روسيا وارسل القيصر ر 
وافقت الدولة العثمانية على الهدنة ودخلت في مفاوضات مع اليونانيين برعاية الدول 
الكبرى ، وعقد في استانبول مؤتمرًا لصياغة بنود الصلح ضم كل من وزارة الخارزية 

اًل عن ممثل عن الركومة اليونانية ، العثمانية وسفراء الدول الكبرى في استانبول فض
لكانون  4استمرت اعمال المؤتمر اربعة اشهر تمخض عنه معاهدة وقعت في   األ و 

تضمنت انسراب العثمانيين من منطقة تساليا وارزاعها الى اليونان مع ازراء  1897
رامة رربية تعديالت بسيطة على الردود لصالح الدولة العثمانية ، تدفع الدولة اليونانية غ

ماليين ليرة عثمانية ، فضاًل عن دفع تعويضات للمتضررين زراء الررب ، اما  4مقدارها 
فيما يخص ززيرة كريت فتعاد الى الدولة العثمانية مع شرط بقاء قوة دولية مشتركة من 

 . (2)بريطانيا وروسيا وفرنسا

ضمت ممثلين عن ترسيم الردود وفقًا لمعاهدة الصلح و  عادةشكلت لزنة إل        
العثمانيين واليونانيين كما ارسلت الدول الكبرى ملرقيها العسكريين في سفاراتها في 

 إ عادةاستانبول للمشاركة في اللزنة ، استمرت المداوالت والزلسات لفترة وزيزة اتمت 
العثمانية اغلبها  راضيترسيم الردود ريث اضاف هذا الترسيم اربع كيلو متر مربع لل  

منع اليونان مستقباًل فيما اذا افتعلت ررب من ترشيد  أ زلة وبعض المضائق من زبلي
 . (3)قواتها في تلك المضائق البررية

 والهيمنة التوسعية اليونانية:  1913 – 1912الحروب البلقانية  -خامسًا :

ي الت راضيكما اسلفنا فأن الركيزة االساسية للسياسة اليونانية هي ضم زميع األ        
 راضيتعتبرها ززءًا من امالكها لذا استمرت اطماع اليونان في الرصول على تلك األ  

                                                 

1 ) Mehmet Ugur Ekinci , The Origins of The 1897 Ottoman – Greek War , a 
Diplomatic History , Unpublished Master Thesis , The Department of History 
Bilkent University Ankara , ( Ankara , 2006 ) , p 85 – 86 . 

 . 116؛ الزبوري ، المصدر السابق ، ص  217 – 216( العظم ، المصدر السابق ، ص ص  2
 . 218( العظم ، المصدر السابق ، ص  3



 
 م2021/هـ1442                                     (                 84العدد )–                          

 

 
429 

البلقانية وكانت دائمة العمل على تأزيج الشعوب البلقانية للثورة ضد  راضياأل   وباألخص
الدولة العثمانية ، وذلك بسبب عدم تمكنها من ترقيق امالها القومية المتمثلة باليونان 

ق خوضها الرروب لوردها وكانت آخرها الخسارة التي منيت بها في الكبرى عن طري
، لذا وزدت ضالتها في الدول البلقانية )صربيا ، رومانيا ، الزبل 1897ررب عام 

تراول ايضًا طرد العثمانيين من البلقان ، قاد هدفهم المشترك الى عقد عدة  التياالسود( 
، في تلك  (1)رد العثمانيين من البلقانتعاون عسكري لط أ زلاتفاقيات ومعاهدات من 

االثناء كانت مقدونيا تعيش ترت غليان شعبي ضد العثمانيين تمثلت برركات 
وتوسعت تلك االرتزازات لتشمل البانيا التي  (2)1910االرتزازات التي بدأت منذ عام 

بسبب اتهام زمعية االتراد  1912شهدت ارتزازات ضد نتائج االنتخابات في عام 
، تعكرت االزواء بشكل كبير بسبب الشرن القومي ( 4)بتزوير االنتخابات (3)لترقيوا

                                                 

1 ) Hristo Hristov , A History of Bulgaria , Sofia Press , ( Sofia , 1985 ) , p 159 
– 160 . 

 – 1330ن والرركة العربية في المشرق العربي العثماني ( عايض بن خزام الروقي ، رروب البلقا 2
، ، مركز بروث الدراسات االسالمية ، سلسلة بروث الدراسات االسالمية ،  1913 – 1912/  1332

 . 148( ، ص  1996مطابع زامعة ام القرى ، ) مكة المكرمة ، 
عسكري في اسطنبول عام أسسها مزموعة من طلبة مدرسة الطب ال -( زمعية االتراد والترقي : 3

عادة  1889 وكانت تعمل بشكل سري في بداية نشوءها ، غايتها عزل السلطان عبد الرميد الثاني وا 
العمل بالدستور ، وكان هؤالء الطالب متأثرون بالرياة الفكرية والسياسية في أوربا ، ترأسها إبراهيم تيمو 

اليها مزموعة من الضباط الذين شكلوا العديد من  األلباني ، واتخذت مدينة سالنيك مركزًا لها ، انظم
االنقالب ، ظهرت العديد من  عالنن كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة إل  الذيالتنظيمات في الزيش 

" يعني League of Union and Progressالمصطلرات التي تشير الى الزمعية من بينما مصطلح "
مررك  يعديم الفكري الذي يضطلع بالتنظير الفكري لالنقالبيين و "عصبة االتراد والترقي" ويشير الى التنظ

 Committee of Union" لزمعية االتراد والترقي "C.U.Pاالنقالب. من زهة أخرى يرمز مصطلح "
and Progress لزنة االتراد والترقي" وتشير الى الدائرة الداخلية للتنظيم ، نزرت في انقالب عام "

روبير مانتران، تاريخ الدولة العثمانية ، ترزمة  -دالرميد الثاني . ينظر :وعزلت السلطان عب 1908
 . 239 -228( ، ص ص 1993،  القاهرة)  دار الفكر بشير السباعي، الززء الثاني ،

( مرمد كمال الدسوقي ، الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ) القاهرة ،  4
 .340 ( ، ص 1876
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للشعوب البلقانية في الواليات العثمانية الذي مارسته الدول البلقانية ، كما ارسلت تلك 
من معاهدة  23الدول مذكرة الى الدولة العثمانية تتضمن ازراء اصالرات وفقًا للمادة 

هد من خاللها الباب العالي باقامة اصالرات في الواليات البلقانية ، كان قد تع التيبرلين 
فضاًل عن ذلك طالبت الدول البلقانية في المذكره اعاله إعادته ترسيم الردود رسب 
القوميات العرقية للسكان ، وتعيين ركام من االوربيين للواليات العثمانية البلقانية ويكون 

طريق شرطة تأتمر بأمرهم ، واعطاء السكان الررية في االمن الداخلي ترت اشرافهم عن 
، واذا لم تلتزم  (1)التعليم ، وان تتم هذه  االصالرات ترت اشراف سفراء الدول البلقانية

 . (2)ترقيق تلك االصالرات أ زلالررب من  عالنالدولة العثمانية سيكونون مضطرين إل  

دادات الرربية لدول البلقان ) اليونان ، بدأت بواكير الررب تظهر من خالل االستع       
صربيا ، بلغاريا ( وادركت الدولة العثمانية اصرار تلك الدول على الررب لذا تزاهلت 
مذكرتهم ولم ترد عليها لكنها بالمقابل ردت على المذكرة التي ارسلتها الدول الكبرى 

قوانين من شأنها الساعية لمنع وقوع الررب وابلغتهم بأنها زادة بالعمل على وضع 
المساواة بين زميع القوميات ، ارسلت الدول الكبرى بالغًا للبلقانيين تبلغهم فيه مضمون 
تلك المذكرة ، ازابوا على ذلك بأنهم فقدوا ثقتهم بالمساعي االصالرية العثمانية وانهم 

 . (3)سيرسمون ذلك من خالل الررب 

لين تشر  17اعلنت الدول البلقانية الررب في        بالغ الررب  إ رسالبعد  1912 األ و 
ن بدورهم سلموه لوزارة الخارزية العثمانية ورمل هذا البالغ الذيالى سفرائها في استانبول 

قيام الررب من خالل استيالئها على السفن اليونانية وعلى  مسؤوليةالدولة العثمانية 
عن االعتداءات المتكرره على المعدات الرربية التي كانت في طريقا الى صربيا ، فضاًل 

" نرانا مع االسف مضطرين الى تجريد المذكرة بعبارة  إ نهاءردود بلغاريا وصربيا ، وتم 

                                                 

 .  153 – 152( الروقي ، المصدر السابق ، ص  1
دراسة تاريخية ، اطرورة دكتوراه ) غير  1913 – 1912( علي هادي عباس ، الرروب البلقانية  2

 . 81 – 80( ، ص  1997منشورة ( ، كلية االداب ، زامعة الكوفة ، ) الكوفة ، 
 . 81 – 80( عباس ، المصدر السابق ، ص  3
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 إ عالنب العثمانية الدولة ردت (1)، بعد ذلك غادر سفراء الدول البلقانية استانبول سيوفنا "
ل تشرين 18 في الررب  راضيماتستطيع من األ  ، كانت اليونان تواقه للررب لضم (2)األ و 

وبدأت تزهز تلك الشعوب نفسيًا النضمامهم الى ملكها من خالل اعترافها بنواب كريت 
في برلمانها واعطاء المناطق االخرى رق الترشيح للبرلمان اليوناني ، من زانب اخر 

" ان هذا البرلمان سيكون الممثل الوحيد لكل من اليونان  Vinzelus (3)اعلن فنزليوس

 . (4)يت "وكر

استطاعت الزيوش البلقانية الراق هزائم ممتاليه بالقوات العثمانية التي كانت تقاتل        
على عدة زبهات ، ومنها هزيمتهم في معركة كومانوفو امام الصربيين الذي تمكنوا من 
فرض سيطرتهم على عدة مدن كان ابرزها مدينة ياني بازار ، فضاًل عن هزيمتهم في 

ه بوغويس امام البلغاريين الذين فرضوا رصارًا على مدينة ادرنة ساعدهم في معركة لول
ذلك القوات الصربية ، اما القوات اليونانية فقد كان الهدف الرئيسي لها مدينتي سالونيك 

                                                 

 البستاني ، تاريخ ررب البلقان االولى بين الدولة العلية واالتراد البلقانية ، مؤسسة هنداوي ،( يوسف  1
 . 57( ، ص  2012) القاهرة ،  
ول ، ـبـانـتـع ، ) اسـبـى طـزـنـكـى مطبعة ، ايــلــ( ارمد رامد ، مصطفى مرسن ، توركية تاريخى م 2

 . 682( ، ص  1926
، برز دوره على السارة في ثورة ززيرة كريت ضد  1864رة كريت في عام ولد في ززي -( فنزليوس : 3

 1905انضمام الززيرة للركم اليوناني في عام  إ عالن، كان له دور في  1896الركم العثماني في عام
وكان ذلك عن طريق الزمعية الكريتية الوطنية ، تقلد منصب رئيس الوزراء عدة مرات كانت اولها بعد 

بقيادة العصبة العسكرية ، من ابرز اعماله على السارة البلقانية تكوين  1910لعسكري عام االنقالب ا
من خالل تأليف ركومة يونانية  1915، وقف ضد الملك اليوناني في عام  1912الترالف البلقاني في 

االولى االنضمام الى الرلفاء في الررب العالمية  أ زلمؤقته في سالونيك التي وقفت ضد الملك  من 
ترك رئاسة  1920في عام  1917الررب على بلغاريا والمانيا في عام  ا  عالنتمكن من خلع الملك و 

كانون الثاني عام  24الوزراء بعد عودة الملك للركم لكن ذلك لم يدم طوياًل فقد عاد الى الركم في 
شباط قبل االستفتاء  19ه في بعد تنري الملك على اثر الهزائم امام االتراك واعلن فنزليوس استقالت 1924

  -. ينظر :  1936، توفي  1932 – 1928على الزمهورية ، عاد لرئاسة الوزراء للفترة 
Hayat Kucuk Ansiklopedi , p 1181  .  
4 ) Miller , Op . Cit , p 502 . 
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ويانيا وفي بداية الهزوم تمكنوا من السيطرة على االولى وفرض رصار على الثانية ، 
، استغل االيطاليين الضغط  (1)للغاية بسبب الهزائم اصبح الموقف العثماني صعباً 

العسكري على العثمانيين والخسائر التي لرقت بهم وبدأوا بالتوسع والسيطرة على الززر 
ززر الدوديكانز التي فرضوا سيطرتهم عليها في تلك  والسي ما األ ناضولالقريبة من 

عقد هدنة  أ زلالتدخل من  وربيةالعثمانيون ان يطلبوا من الدول األُ  اضطر ، (2)الفترة
 لم ، على الرغم من موافقة الدول البلقانية على الهدنة اال ان اليونان(3)الررب ا  يقافو 

 عليها تفرض التي يانيا مدينة في اطماعها الى يعود وذلك بالررب واستمرت توافق
 لبلغار منا تمكن من زانب اخر ، 1913 اذار 6 استمر الى ان دخلتها في الذي رصاراً 
، بعد ان رققت اليونان معظم ماتطمح اليه في (4)1913 اذار 26 في ادرنة على السيطرة

دخلت االطراف المتراربة في مفاوضات نتج عنها  وربيةهذه  الررب ونتيزة للضغوط األُ 
تضمنت عدة بنود ابرزها ، رصول اليونان على  التي 1913ايار  17معاهدة لندن في 
المقدونية ، يتم تقسيم  راضيتي سالونيك وكافاال فضاًل عن ززء من األ  ززيرة كريت ومدين

سنزق نوفي بازار بين الزبل االسود وبلغاريا ، استقالل البانيا ، تتولى الدول الكبرى 
بين اليونان والدولة  إ يزةلية التوصل الى اتفاق نهائي بالنسبة لززر برر و مسؤ 

من خالل المكاسب التي رصلت عليها  هاأ راضي توسيع اليونان ، استطاعت(5)العثمانية
 وبدأت تقترب اكثر في ترقيق امالها القومية .

                                                 

واروربا  واثرها على الدولة العثمانية 1913 – 1912( خديزة بو طيبة ، زينب تميم ، رروب البلقان  1
، رسالة مازستير ) غير منشورة ( ، كلية العلوم االزتماعية واالنسانية ، زامعة زيان عاشور _ الزلفة ـ ، 

 . 48 – 43، ص  2017 – 2016السنة الزامعية 
 . 48العبيدي ، السياسة التركية ... ، ص  ( 2
 . 48( طيبة وتميم ، المصدر السابق ، ص  3
الررب البلقانية المصور بين الدولة العثمانية ودول االتراد البلقاني ، الززء ( سليم العقاد ، تاريخ  4

؛ طيبة وتميم ، المصدر السابق ،  128 – 125( ، ص  1913الثاني ، مطبعة الهالل ، ) مصر ، 
 . 48ص 
 . 187؛ البستاني المصدر السابق ، ص 175( عباس ، المصدر السابق ، ص  5
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برزت الخالفات البلقانية على السارة والمتمثلة بالصراع البلغاري مع رومانيا رول       
مدينة سلسترا وبين بلغاريا واليونان وصربيا رول سالونيك ومقدونيا ، لذا ردث تقارب بين 

رزيران بهزوم  30 - 29، اعلنت بلغاريا الررب في (1)رتين للوقوف بوزه بلغاريااالخي
، وتكبدت (2)على القوات الصربية المتوازدة في مقدونيا والقوات اليونانية في سالونيك

في وضع عسكري مررج ، وبسبب هذا الضغط  صارتالقوات البلغارية خسائر فادرة و 
موازهة الترالف البلقاني واستغلت  أ زلمن ادرنة من العسكري انسربت القوات البلغارية 

تموز  21تمكنت من دخولها في  التيالدولة العثمانية ذلك واوعزت لقواتها باستعادة ادرنة 
الررب وايزاد صيغة  يقافوفي مقدمتها النمسا إل   وربية، تدخلت الدول األُ  (3)1913

الررب بعد الهزائم  نهاءان استنزدت بلغاريا بها للتدخل إل  نهائية ترضي االطراف بعد 
( 4)1913تموز  30هذه  الوساطة الى عقد معاهدة بوخارست في  أ د تالتي منيت بها ، 

اردثت تغييرات في البلقان فقد رصلت صربيا على اززاء واسعة من مقدونيا وززء  التي
الزبل االسود ، اما رومانيا فقد تمكنت من سنزق نوفي بازار الذي تم تقسيمة بينها وبين 

من ضم اقليم دبروزا فضاًل عن سلسترا التي رصلت عليها في معاهدة لندن ، اما 
قومية يوناني  أ راض  كبيرة تعتبرها  أ راض  كانت تسعى بشكل كبير الى ضم  التياليونان 

يك وكافاال تضم سالون التيفقد رصلت على ززء من مقدونيا والززء الغربي من تراقيا 
واسعة  أ راض  ( ، اما الدولة العثمانية التي استعادت ادرنة فقد خسرت 2)انظر ملرق رقم 

(5). 

وفًق لبعض االرصائيات التقريبية فأن مسارة اليونان قبل الررب تقدر روالي       
مليون نسمة اضيف اليها بعد الررب  2،800،000وعدد سكانها روالي  2كم64،600

                                                 

 . 179 – 178، ص  ( عباس ، المصدر السابق 1
 . 204 – 202( البستاني ، المصدر السابق ، ص  2
 197 - 185( عباس المصدر السابق ، ص  3
 . 54( طيبة وتميم ، المصدر السابق ، ص  4

5 ) Miller , op , cit , p 515 ; 
 . 213 – 212البستاني ، المصدر السابق ، 
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ويقدر عدد سكانها  2كم 56،000تقدر مسارتها روالي  التيي سيطرت الت راضياأل  
وعدد سكان يتراوح  2كم120،600نسمة لتصبح مسارتها الكلية  1،900،000روالي 
نسمة ، كما انهم رصلوا على ززر لها شأن برري ورربي كبير  4،700،000بردود 

سوف تقوي  التيالمتوسط مثل ززيرة كريت التي تعتبر ارد الركائز االساسية في البرر 
من نفوذ اليونان السياسي في البرر المتوسط ، فضاًل عن ما تمتاز به من مميزات 

، لكن (1)اقتصادي وهذا ماصرح به فنزليوس بأنها سوف تدر للخزينة اليونانية مبالغ كبيرة
تسعى  التي األ ناضولاطماع اليونان التوسعية لم تتوقف هنا الن انظارها تتوزه صوب 

 اقامة دولتها الكبرى . أ زلبكل زهدها لضمه الى ملكها من 

 :)الحرب اليونانية التركية(1922-1919اأَلناضولاحتالل اليونان غرب سادسًا: 

بعد  1914اندلعت الررب العالمية وكانت شراراتها االولى من البلقان في تموز       
لى زاني دول الوسط ) المانيا مقتل ولي عهد النمسا ، دخلت الدولة العثمانية الررب ا

والنمسا ( اما اليونان فقد دخلت الررب الى زانب الرلفاء ) روسيا وبريطانيا وفرنسا ( بعد 
الفرصة مؤاتيه لليونان الرياء مشروع اليونان الكبرى  صارتاالنتصارات المتكرره للرلفاء 

فضاًل عن ضم  زةإ ياليونانية الواقعة على ضفتي برر  راضيوالعمل على توريد األ  
استانبول وززيرة قبرص ، استغل فنزيليوس انتصارات الرلفاء وبدأ يروج لفكرة اليونان 

لم تدخر زهدًا وقامت بدورها بنشرت مقاالت رول ضم  التيالكبرى من خالل الصرافة 
" ان اليونان الوريث الشرعي لمدينة استانبول وطرابزون وازمير كما اكدت على 

، كما راول كسب ود الدول الكبرى من  من اعادتها لليونان يوماً ما "استانبول والبد 
 – Wodrow Wilson (1913خالل توزيه رسالة الى الرئيس االمريكي وودرو ولسن 

( ابلغه فيها بأن الدولة العثمانية خالل الررب طردت مايقارب نصف مليون 1921
والبد  األ ناضولم الى داخل وعملت على ترريل االالف منه األ ناضوليوناني من غرب 
 . (2)همأ راضيمن ارزاعهم الى 

                                                 

 . 232 - 231، ص  السابق المصدر ، البستاني(  1
 . 13 – 12( العبيدي ، السياسة التركية ... ، ص  2
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ب الرمالت العسكرية النازرة للقوات دولة العثمانية على االستسالم بسبُأزبرت ال      
تمت في موندرس  التيالبريطانية ، ودخلت االطراف المتراربة في مفاضات لعقد هدنة 

لى الدولة العثمانية مكنت الرلفاء كانت شروطها قاسية ع 1918تشرين الثاني  30في 
ها ، وتسريح الزيش العثماني مع ابقاء قوات رفظ النظام أ راضيمن ارتالل اغلب 

لالوصول الى تسويه نهائية للررب العالمية  أ زل، ومن  (1)والردود عقد مؤتمر  األ و 
 رضره وفود من اغلب دول العالم ، كان فنزليوس على رأس 1919الصلح في باريس 

الوفد اليوناني وقدم مطاليب ركومته للمؤتمر وتتلخص بالرصول على غرب وشمال 
وبرر مرمرة ، وكان يشعر بأن الرلفاء سيقدمون له  إ يزةفضاًل عن ززر برر  األ ناضول

، ويظهر هذا من خالل تصريراته التي  (2)مكافأة نتيزة لمشاركته في الررب الى زانبهم
دولة قوية وكبيرة بشكل اليخطر على بال ،  ان ستصبح" ان اليون عبر فيها قائالً 

وسنحصل على جميع تراقيا كما سنصبح شركاء مع الدول الكبرى في حكمهم 
عليها  التي يعيش راضيالستانبول ، ال يساورني اي شك بأنه سيسمح لنا بدخول كل الأ 

ارها االربع يونانيون ، ويمكن ان اطمئن االخرين ان اليونان ستصبح بلداً تغتسل ببح

خول اليونان  1919ايار  10في  ، اصدر الرلفاء قراراً  (3)"وتطل على البحر االسود 
 في مدينة ايار انزال الزيش اليوناني قواته 13في رتالل ازمير والمناطق القريبة منها و با

الرلفاء )  ايار وزرت هذه  السيطرة بدعم ومساندة 15واعلن السيطرة عليها في  ازمير
 على االرتالل بيان في واكدوا (4)والبريطانيين ( يات المتردة االمريكية والفرنسيينالوال
 يرتلوا لن بأنهم البداية منذ عنه اعلنوا ما يؤكد وهذا األ ناضول غرب في الشرعي رقهم

                                                 

1 ) Stanford J. Show and Ezel Kural Show , History of The Ottoman Empire 
and Modern Turky , Reform Revolution and Republic , The Rise of Modern 
Turkey 1808 -1975, Vol II  , Cambridge University Press , ( London , 1977 ) p 
327 - 328 . 

دراسة تاريخية ،  1920 – 1908( هشام سوادي هاشم السوداني ، العالقات االمريكية العثمانية  2
 . 199( ، ص  2002اطرورة دكتوراه ) غير منشورة ( ، كلية التربية ، زامعة الموصل ، ) الموصل ، 

 . 13( العبيدي ، السياسة التركية ... ، ص  3
4 ) Nasim Sousa , The Capitulatory Regime of Turkey , Its History  Origin and 
Nature , The Johns Hopkins Press , ( Baltimore , 1933 ) , p 205 . 
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 الركائز قومية يونانية واهم أ راض   تعتبر التي همأ راضي الى ضمها أ زل من بل مؤقتاً  ازمير
ولم يكتفوا بذلك بل استطاعوا توسيع سيطرتهم  (1)الكبرى اقامة اليونان في االساسية

 .(2)وارتلوا مدينة سامسون الواقعة على البرر االسود

لهذا االرتالل واستمرت المعارك مدة عامين تمكنوا من خاللها  األ تراكتصدى        
وسقاريا واخيرًا الهزوم بعد انتصارهم في معارك اينونو  األ ناضولاخراج اليونانيين من 

ثم بعد ذلك توزهوا نرو تراقيا لكن  1922ايلول  9الكبير وتمكنوا من تررير ازمير في 
وعقدوا مؤتمرًا  (3)هنا تدخل الرلفاء خوفًا على مصالرهم المتمثل بالسيطرة على المضائق

دانيا واليونان ، تمخض عنه هدنة مو  األ تراكفي مودانيا رضره مندوبون عن الرلفاء و 
لتشرين  11التي وقعت في  التي ارتلتها اليونان في  راضياأل   إ عادة التي (4)1922 األ و 

في تراقيا  األ تراكالرد الفاصل بين اليونان و  Maritza(5)واصبح نهر مارتيزا  األ ناضول
 وتسوية سالم مؤتمر عقد أ زل من الهدنة بنود لتطبيق  كبيرة زهوداً  الرلفاء وبذل
 .(6)نهائية

                                                 

، رسالة  1928 – 1923( قاسم خلف عاصي الزميلي ، تطورات واتزاهات السياسة الداخلية التركية  1
 . 20 – 19( ، ص  1985داب ، زامعة بغداد ، ) بغداد ، مازستير ) غير منشورة ( ، كلية اال

2 ) Bernard Lewis , The Emergence of Modern Turkey , Oxford University 
Press , ( London , 1961 ) , p 241 . 

رنا مينا مطر ، اتاتورك بطل الشرق مصطفى كمال باشا او انتصار االتراك في االناضول وغيرها ، (  3
 . 43_  30رمسيس ، ) مصر ، د.ت ( ص مطبعة 

وموقف  1922 – 1919( كاظم باقر علي " مؤتمر مودانيا ودورة في انهاء الررب اليونانية التركية  4
، كلية التربية للعلوم االنسانية ، زامعة  4، العدد  38بريطانيا منه " مزلة ابراث البصرة ، المزلد 

  90، ص  2013البصرة ، 
يعرف بهذا االسم عند سكان تراقيا ، ويطلق عليه االتراك اسم  -: Maritza او مارتيسا ا( نهر مارتيز  5

سم ا، اما قديمًا فكان يعرف ب  Evrosسم نهر افروس ااما اليونانيين فيعرف لديهم ب  Meridjنهر مريج 
ك  ويصب في االرخبيل قبالة سوارل ززيرة سمندر  Rodope، ينبع من زبل رودوب  Hebrusهبروس  
 . 483موستراس ، المصدر السابق ، ص  -. ينظر :

 ( .1922تشرين الثاني ) بغداد ،  24،  767( زريدة العراق ، العدد  6
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بمعاهدة  1923رزيران  24اختتم مؤتمر السالم الذي عقد في لوزان اعماله في       
ثبتت الرد الفاصل بين تركيا واليونان بنهر مارتيزا في تراقيا لتصبح تراقيا  التيلوزان 

الشرقية لتركيا والغربية لليونان ، كما اقرت المعاهدة السيادة اليونانية على ززر برر ايزة 
و ززيرتي تينيدوس  16اء ززر الدوديكانز التي اعطيت اليطاليا وفقًا للمادة بأستثن

Tenedos  و امبروسImbros  م يقعان على بوصفهالتي اقرت سيادة تركيا عليهم
ميل ترت السيادة  3ولمسافة  للناضولمداخل المضائق وتخضع ززر السارل الغربي 

زة قضية االقليات اليونانية والتركية في ، فضاًل عن معال(1)(2التركية )انظر ملرق رقم 
البلدين بالتررل االزباري للسكان او بما يعرف بالتبادل السكاني ، ريث بلغ عدد 

نسمة تركي ررل  388،000نسمة ومايقارب  188،000اليونانيين المررلين من تركيا 
 والسي ماريل من اليونان ، من زانب اخر عالزت رقوق االقليات التي لم يشملها قرار التر 

اليونان الكبرى ،  بإقامةواالرالم اليونانية  اآلمالفي استانبول ، رطمت هذه  المعاهدة 
التي يقطنها سكان يتكلمون اللغة  راضيلكنها بالمقابل رصلت على اززاء كبيرة من األ  

 . (2)اليونانية 

 االستنتاجات:

كبرى لكنها اصطدمت بعدة اقامة اليونان ال أ زلسعت اليونان بشكل كبير زدًا من  .1
كما ان الدول  راضيعوائق ابرزها الدولة العثمانية التي تسيطر على اغلب األ  

ها تخشى من تمددها على ن  ؛ ألالبلقانية كانت متخوفة من االمال القومية اليوناية
 المدفوع بمصالرة بشكل اساسي . ها ، وال ننسى  الموقف الدوليأ راضي

وربا وضعًا سياسيًا واقليميًا هشًا مضطربًا بسبب الصراعات ساد منطقة زنوب شرق ا .2
 أ زلالمتكررة بين اليونان والدولة العثمانية بسبب استخدام اليونان عدة وسائل من 

 ززءًا من ملكها . تعد هاالتي  راضيضم مزيد من األ  
                                                 

( وليد مرمود ارمد ، " النزاع التركي _ اليوناني على برر ايزة في ضوء القانون الدولي للبرار" ،  1
راسات االقليمية ، زامعة الموصل ، كانون االثاني ، مركز الد 7، العدد  4مزلة دراسات اقليمية ، السنة 

 . 226. ص  2007
 . 49_  31 – 26( العبيدي ، السياسة التركية ... ، ص  2
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دوره بشكل مستمر وعبر فترات زمنية متتالية وهذا ب راضيتمكنت اليونان من قضم األ   .3
زعلها تتقدم بخطى ثابتة نرو امالها القومية ) اقامة اليونان الكبرى ( مستغلة بذلك 

 ضعف الدولة العثمانية تارًة والتمردات السكانية تارًة ثانية .
كانت امالها القومية اردى االسباب الرئيسي في دخولها الررب العالمية االولى من  .4

ا رصل اذ سمح الرلفاء لها بالسيطرة الرصول على مكاسب اقليمية وهذا م أ زل
 في مؤتمر الصلح . 1919في عام  األ ناضولعلى اززاء واسعة من 

استمرت للفترة  األ تراكالتركية الى دخولهم في ررب مع  راضينتج عن ارتاللها لل   .5
 . األ ناضولتكبدوا فيها خسارئر فادرة وطردوا بشكل كامل من  1922 – 1919

ية وخوفًا على مكاسبها في المضائق تدخلت الدول الكبرى بسبب المصالح الدول .6
رسم  التي 1923وازبرت الطرفين على توقيع هدنة اختتمت بمعاهدة سالم في لوزان 

 الردود النهائية بين البلدين .
على الرغم ان اليونان لم تستطيع اقامة مشروعها القومي اال انها تمكنت من ضم  .7

والززر  إ يزةبالسيطرة على اغلب ززر برر  واسعة بشكل كبير تمثلت أ راض  
 االيونية وززيرة كريت وغرب تراقيا .
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 المالحق .

ربا )اليونان، تركيا، ( اللغات القومية للسكان في زنوب شرق او 1ملرق رقم )      
 (1)(البلقان

 

                                                 

1 ) Heurtly , Darby , Crawley and Woodhouse , A Short History of Greece from 
Early Times to 1964 , Cambridge University Press , ( London , 1965 ) , p 118 
. 
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 (1) 1922( التوسع اليوناني منذ االستقالل رتى عام 2ملرق رقم )

 
Greater Greece project 1830-1922 

Asst.Lecturer. Akram Jumah Salih  

Abstract 
       Greece policy has been characterized since its 

independence in 1830 on the project or idea of establishing Greater 

Greece which is known as Megali Idea and this project annexes vast 

lands from the north and west of Anatolia and Thrace as well as the 

Aegean islands and a large group of islands located in the 

northeastern Mediterranean to establish the Greater Greek state and 

restore the empire Byzantium on the pretext that its inhabitants are 

from Greece and speak the Greek language, and in order to establish 

this legislator entered into many wars with the Ottoman Empire 

This is if we know that these lands fall under its last sovereignty, 

Greece used several means in order to impose control over those 

lands and the G they can not control the whole of that territory. 

Key words: Greece and Ottomans , Megali Idea , Balkan ,  

Mudanya 

                                                 

1 ) Koliopoulos , Op cit , p xi . 


