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 الحلول العقبات و  –ي العصر الحديث الحوار و عوامل فشله ف

 ربة الكوسوفية مع الصرب نموذًجاالتج

 

 مقدمة

ةِة  ﴿الحمد هلل رب العاملين، القائل في محكم تنزيله:
َ
ْوِعَ

َ ْ
َمةِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبال ِ

ى َسِبيِل َرب 
َ
اْدُع ِإل

ةةةُم 
َ
ْعل
َ
ةةةَك ُ ةةةَو أ ْرَسةةةُه ِإن  َرب 

َ
ِأح ِسةةةَي أ

 
ْم ِبةةةال ُِ َحَسةةةَنِة َوَجةةةاِدلْ

ْ
ةةةُم ال

َ
ْعل
َ
 ِبَمةةةْه ََّةةةل  َعةةةْه َسةةةِبيِلِه َوُ ةةةَو أ

َتةةةةةِديَه  ِْ
ُ ْ
الم علةةةةةى أألةةةةةرو ارنبيةةةةةاا واملرسةةةةةلين سةةةةةيدنا الصةةةةةالة والسةةةةةو  ،(125)النحةةةةةل: ﴾ ِبامل

واملنةةةانقين نمقةةةةام علةةة هم ال جةةةةة  ونبينةةةا محمةةةد، الةةةةاد رةةةاور وجةةةةاد  الك ةةةار وامل ةةةةر ين

وا ين ال ةةةا راه الةةةايه َّةةةربأصةةةحابه الكةةةرام، ال يبةةةو  علةةةى  لةةةهو  البينةةةة إلةةةى يةةةوم الةةةديه،و 

وصةةةيل واملتكبةةة،يه، كةةةل ذلةةةك لِةةةدو ت مجادلةةةة املعانةةةديهأروع املثةةةل فةةةي  ي يةةةة م اطبةةةة و 

سةةةار يهةةةدد و  ، نرضةةةهللاح ل عةةةرهم وأرَّةةةا م مةةةا وعاقةةة  الليةةةل والرهةةةاررسةةةالة ل إلةةةى النةةةا 

 القر ن ارخيار..أما بعد:
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لةةةم و  ة الأةةةح عاه ةةرها ورأيرهةةةا،إن ممةةا دنع ةةةح إلةةى اختيةةةار  ةةاا البحةةةمل  ةةو  التجربةةةة امل ملةة   

 ، عاه ةةنا م نةةة،ة مةةه الةة مه   ةةراممةةه جيةة،ان لنةةا    أرا ةةاأن أ ةةه أتوقعِةةا أن أعاه ةةِا و 

أجناسةةةةةِم ر عةةةةةه أعةةةةةراقِم و النةةةةةا  بنةةةةة  النَةةةةة غيةةةةة، قصةةةةةي،ة. نمرببةةةةة  تنبيةةةةةه وتحةةةةةاير

 وأديانهم على خ ورة ذلك النوع مه الجي،ان الكرماا !!؟؟

 بةةة الحةةوار ال األةةل بةةين املسةةلمين ارلبةةان فةةي كوسةةونا مةةعإن الحةةديمل والكتابةةة عةةه تجر   

وم الصةةرب ارردةةود ا، والحةةديمل عةةه تجربةةة العسةةامل والتعةةاه  الةةدي ح امل عةة ،انهمجيةة

أسباب ارتكاب املاابل الدامية مه قبل الصرب تجاه بين   الا، والوقوو على عوامل و 

لحةةةةةوار بةةةةةين الح ةةةةةارات ال ةةةةةع  ارلبةةةةةانع املسةةةةةلم ارعةةةةة  ، لةةةةةه أ ميةةةةةة  بةةةةة،  فةةةةةي تةةةةةارا  ا

وال ةةةةعوب وارديةةةةان فةةةةةي العصةةةةر الحةةةةديمل. ولقةةةةةد سةةةةا م  فةةةةي ن ةةةةةل  ةةةةاا الحةةةةوار و ةةةةةاا 

فةي  ةاه املن قةة اروربيةة  التعاه  السلمح الاد دعانا إليه قر ننا و سنة نبينا محمد 

فةي ج اةةرة البلقةان عةةدة عوامةل. نقةةد كةان موقةة  رجةا  ال كةةر واملعرنةة مةةه املسع ةةرقين 

 
 
 فةةي إن ةةا   ةةاا الحةةوار وينسةةاد العالقةةة بةةين  ةةاا الصةةرب موق ةةا

 
 أساسةةيا

 
 وعةةامال

 
سةةلبيا

املليئةةةةةةة املسةةةةةةمومة و  سع ةةةةةةراقيةك مةةةةةةه خةةةةةةال   تابةةةةةةاتهم ودراسةةةةةةاتهم اال ال ةةةةةةعبين، و ذلةةةةةة

الرةةةةةةتال  والنةةةةةة و الصةةةةةةر ع للبوسةةةةةةنة التارا يةةةةةةة، والأةةةةةةح مِةةةةةةدت ل باركاذيةةةةةة  وال رانةةةةةةات

ه فةةةةةي الكنيسةةةةةة ارردود سةةةةةية لكوسةةةةةونا. عةةةةةالوة علةةةةةى مةةةةةا ذ ةةةةةر، نقةةةةةد لعةةةةة  رجةةةةةا  الةةةةةديو 

  الصةةربية
 
 فةةي إدةةار  أي ةةا

 
  بيةة،ا

 
دنةةع لجلةةة الةةةبن  ة  ةةاه الحةةروب واملجةةاار الداميةةة و دورا

اإلنجيل، وباسم نكرة ة بين الصلي  والِال  و القر ن و الكرا ية باسم الحرب املقدسو 

ال ةةين إنقةةاذ ال ةةعوب ارردود سةةية فةةي ج اةةرة البلقةةان مةةه االرةةتال  العثمةةانع. وممةةا ااد 
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  بلةةةةة
 
نةةةةار  صةةةةبين والحاقةةةةديه مةةةةه الصةةةةرب فةةةةي تةةةةمجي موقةةةة  رجةةةةا  السياسةةةةة املتع أي ةةةةا

املعرنةةةةة و ة البلقةةةان. نقةةةد مِةةةد رجةةةا  ال كةةةر و ال تنةةةة بةةةين ال ةةةعوب اإلسةةةالمية فةةةي ج اةةةةر 

 ة، و ونةةوا علةة هم ارمةةر فةةي إصةةداريالسياسةة الةةديه والكنيسةةة ال راةة  أمةةام قةةادتهم رجةةا 

 التةةةةدمي، لتحقيةةةة  م ةةةةامعِمالع ةةةةراد و القتةةةةل و بةةةةالحر  و وامةةةةر العسةةةةكراة ار القةةةةرارات و 

 .السياسية وأ دانِم الش صية

 أرلةةةك الَةةةروومصةةةع  مرارةةةل التةةةارا  و ب ل ةةةع  البوسةةة ح وارلبةةةانع املسةةةلملقةةةد مةةةر ا   

صةةةر الحةةةديمل بعةةةد الحةةةرب العامليةةةة فةةةي الع السياسةةةية واالجتماعيةةةة والديإليةةةة واإلنسةةةانية

براةةةاا مةةةه النةةةا ، لل  ال ةةةردالتمثيةةةل و تةةةك والحةةةر  و القتةةةل والع ةةةراد والِ الثانيةةةة. ريةةةمل

. كان   الا املجرمون مه الصرب
 
 أط اال

 
 ونساا أليوخا

 
 وال  رجاال

 
ال يرقبون في مة مه إال

 لككل ذ .باهلل الع ا  الحميد يال أن ي منواربنا ل و  موا مرهم إال أن يقولواو ما نق ذمة،

التابعةةةةةةة للنَةةةةةةام  ت الصةةةةةةربية ال اصةةةةةةنةةةةةر  املةةةةةةو علةةةةةةى أيةةةةةدد القةةةةةةوات وامللي ةةةةةةيات و  تةةةةةم

، والةةةةةدبابات و املةةةةةدرعات ، املدججةةةةةة بالسةةةةةالن والسةةةةةكا يناالألةةةةةة،اكع ال ةةةةةيو ي الصةةةةةر ع

 واملدانع.

املسةةلمين   ، مةةا كةةانوا لينقلبةةوا علةةى جيةة،انهم ارلبةةان الكةةرام وارونيةةااإن  ةة الا الجيةة،ان   

ة عميةةةةةةاا السةةةةةة ِاا و اعةةةةةة، لةةةةةةو ال أنهةةةةةةم أطةةةةةةاعوا طفةةةةةةي كوسةةةةةةونا والبوسةةةةةةإليين فةةةةةةي البوسةةةةةةنة

 الةةةةةديه.ال كةةةةةر و  رجةةةةةاالتاملت ةةةةةرنين والحاقةةةةةديه مةةةةةه قةةةةةادتهم السياسةةةةةية و املع ةةةةةدديه و 

،  ةم   مةه  ة الا ارق ةاب الثالدةةاملر   اب الثالدة وذلك املثلمل الحديددنِ الا ارق

ة والت ِيةةةة، العروةةةةي. ولقةةةةد صةةةةد  فةةةةي اإلبةةةةادة الجماعيةةةةالةةةةايه وق ةةةةوا وراا  ةةةةاه العمليةةةةات 
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ةْم قةو  ل عة  وجةل علةى لسةان نرعةون لقومةه: ﴿  يسِمو رئ  بي، م
ُ
ِراك

ُ
ةاَ  ِنْرَعةْوُن َمةا أ

َ
ق

اِد 
َ
أل  َسِبيَل الر 

 
ْم ِإال

ُ
ْ ِديك

َ
َر  َوَما أ

َ
 َما أ

 
  .(29)غانر: ﴾ِإال

خاطةةةةةةة  الةةةةةةةةرئيا الصةةةةةةةر ع الِالةةةةةةةةك  الناألةةةةةةةةمو  يهةةةةةةةاا ارسةةةةةةةلوب الةةةةةةةةد تاتورد السةةةةةةةاخر   

 فةي أ رة، مةه مناسةبة قومةه وراألةيته  Slobodan Milloshevic بودان ميلوألةوو سةلو 

نممثةةا   ة الا هعتبةة،ون عوائة  وعراقيةةل  ، نحةد  مةةا رةد .1 علةى صةعيد أرك كوسةةونا

لةةيا أمامنةةا خيةةةار اصةةة، و صةةعبة فةةي إنجةةان الحةةةوار وت عيةةل دوره فةةي رياتنةةا العامةةةة وال 

وعةةةةةة   تلةةةةةةك الش صةةةةةةيات ال كراةةةةةةة والديإليةةةةةةة والسياسةةةةةةية املتعصةةةةةةبة  ورةةةةةةل إال إقصةةةةةةاا

ة مةةةةةةه السةةةةةةارة السياسةةةةةةية واالجتماعيةةةةةةة والعلميةةةةةةة والديإليةةةةةةة، والبحةةةةةةمل عةةةةةةه واملت رنةةةةةة

 الحيةةةةدة واملوَّةةةةوعيةو  الوسةةةة يةتتمتةةةةع بالجديةةةةة و  ش صةةةةيات معتدلةةةةة ومنصةةةة ة، الأةةةةح

 وريةةةةةةاة  منةةةةةةة م مئنةةةةةةة، و 
 
  رامةةةةةةا

 
الةةةةةةرون اإلنسةةةةةةانية الكرامةةةةةةة، الأةةةةةةح وسع ةةةةةةرو مسةةةةةةتقبال

 بن  النَر عه معتقده.هسود ا السالم والوئام، واالرة،ام املتباد  بين النا  

مةةةه خةةةال  رراديةةةمل النبواةةةة، و و لعةةةل مةةةه خةةةال  استعراَّةةةنا لةةةبع  اايةةةات القر نيةةةة وا

رجوعنةةا إلةةى مصةةادر التةةارا  ارلبةةانع وارور ةةع الحةةديمل والقةةديم، سةةإلتمكه مةةه الوقةةوو 

على معالم تلك العقبات السياسية والديإليةة وال كراةة، لكةع نتجن،هةا، ولعلِةا تكةون عبة،ة 

 لنا  أجمعين.وعَة ل

                                                           

، يونيةةو 138، إسةةالمية ألةةِراة، ع البيــان. ) مجلةةة : مأســاة ممــلوس كوســوفا و واجبنــا نحــوه وصةة ع، صةة وت 1

 .72(، ص  1999
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البارةةةمل اإلجابةةةة عل هةةةا فةةةي  ةةةاه الورقةةةة العلميةةةة املقدمةةةة فةةةي  ةةةاا  وارسةةةئلة الأةةةح سةةةيحاو  

 امل تمر املبارك سي:

إلى أد مةد  كانة  ج اةرة البلقةان فةي أوربةا ال ةرقية م ةرب املثةل ومِةد التواصةل  .1

 بين الح ارات والثقانات امل تل ة أيام الدولة العثمانية ؟

فةةي أوربةةا  –ارردود سةةهللاح والكةةادوليكع  –رانية املجةةاورة ب ةةق ها مةةا دور الةةدو  النصةة .2

ال ةةةةرقية فةةةةي تةةةةمجي  الحةةةةروب ال ائ يةةةةة والديإليةةةةة ويعاقةةةةة الحةةةةوار بةةةةين املسةةةةلمين 

 ارلبان والصرب ارردود ا ؟

مةةةا دور رجةةةا  السياسةةةة وال كةةةر والةةةديه الصةةةر ع ارردو سةةةهللاح فةةةي تقةةةوا  الحةةةوار  .3

 ود ا واملسلمين ارلبان ؟وين ا  عملية السالم بين الصرب اررد

 

أن ييسةر علةي إ مةا  ي ب  ةله و جةوده و رمةه، و أسم  ل سبحانه و وعالى أن يمةه علة   

بب، ة الجةوار  لتقديمِا في م تمر جامعة ال ارقة إن ألاا ل  تابة  اه الورقة املبار ة

وعةةةةالى  ل يبةةةةة، علةةةةى صةةةةار،ها أن ةةةةل الصةةةةالة وأتةةةةم السةةةةالم، إنةةةةهلنبيةةةةه امل تةةةةار فةةةةي طيبةةةةة ا

 الحمد هلل رب العاملين.سميع قر ع مجي  و 
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 الجزيرة البلقانية اجتماعًيا ودينًيا في العصر الحديث الفصل األول:

 

جزيــرة التوا ــل بــين الحوــارات واليقافــات أيــا   –املبحــث األول: الجزيــرة البلقانيــة 

 الدولة العيمانية

 وارراضةةةةهللاح إن اررةةةةدا  والحةةةةروب الداميةةةةة الأةةةةح ألةةةةِدتها ا
 
لج اةةةةرة البلقانيةةةةة عمومةةةةا

البوسإلية وارلبانية فةي كوسةونا وما ةدونيا فةي العقةد ارخية، مةه القةرن الع ةراه، جلبة  

يقةةةةو   النةةةةربيين وال ةةةةرقيين، املسةةةةلمين مةةةةرهم وغيةةةة، املسةةةةلمين. أنَةةةةار وا تمةةةةام البةةةةارثين

مةةةةام العر ةةةةع للو لةةةةة ارولةةةةى أن اال ت ويبةةةةد:   2 ارسةةةةتاذ الةةةةد تور محمةةةةد مونةةةة  اررنةةةة و 

ب ةةةةبه ج اةةةةرة البلقةةةةان قةةةةد ااداد ب ةةةةكل وا ةةةةن فةةةةي العقةةةةد ارخيةةةة، مةةةةه القةةةةرن الع ةةةةراه، 

 3 وبالتحديةةةد مةةةه خةةةال  الحةةةروب واملقتةةةهللاح الأةةةح لحقةةة  بجمِوراةةةات وألةةةعوب يوغسةةةالنيا

. و كةةاا مةه خةةال  املقتةةهللاح الأةةح نقلرهةا بكةةل ب ةةاعرها وسةةائل 1999 -1991السةابقة خةةال  

  ةةةائية ب ةةةكل خةةةاص، أخةةةا اال تمةةةام العر ةةةع يةزايةةةد بتلةةةك اإلعةةةالم، وخاصةةةة املرئيةةةة وال

                                                           
ولةةد فةةي دم ةة  فةةي  سةةتاذ الةةد تور محمةةد مونةة  اررنةة و ، ألبةةانع ارصةةل مةةه مواليةةد كوسةةونا وعر ةةع الإل ةةمة.ار    2

 دايهةةا. رصةةةل علةةةى جامعةةةة دم ةةة ، قسةةم اللنةةةة العربيةةةة و كوسةةةونا. ت ةةةر  مةةه -عائلةةة مِةةةاجرة مةةةه يوغسةةالنيا
نيا السةةةابقة عةةةام يوغسةةةال -كوسةةةونااملقةةةارن مةةةه جامعةةةة بر  ةةةعنا فةةةي فةةةي التةةةارا ، ود تةةةوراه فةةةي اردب  املاجسةةةتي،

البحةو  عةه الق ةايا ونا. لةه ع ةرات الدراسةات و كوس -جامعة بر  عنا -في قسم االسع را  م.  عمل1980
دراسات عن ، و)1981،  .د، دم  ،  مختارات من الشعر األلباني املعا رالعربية واليوغسالنية، مرها : 

 للتةارا  فةي معِةد: بية  الحكمةة فةي جامعةة    . هعمة1983(،  .د، بي،وت،  اإلسال  في البلقان
 
 أسةتاذا

 
ل راليةا

ارردن. لةةه م ل ةةات أخةةر  عةةه الج اةةرة البلقانيةةة، ولةةالك سةةنعتمد علةةى دراسةةاته باإلَّةةانة  –عمةةان  –البيةة  
تـاريخ بلرـراد  -1983،2، الكواة  اليقافة األلبانية في األبجديـة العربيـة -1إلى املصادر ارخر . مه م ل اته: 

اإلســـــال  فـــــي  -1990،4، دم ةةةةة  مالمـــــي عربيـــــة اســـــالمية فـــــي األدب األلبـــــاني-3، 1987، الكواةةةةة  ســـــالميةاإل 
، دراسـات فـي التـاريخ الحوـاري ل سـال  فـي البلقـان -1993،5، عمةان يوغمالفيا من بلرراد الـ  سـراييفو

القةةةةا رة،  ،كوســــوفا بــــؤرة البــــااص األلبــــاني الصــــر ي فــــي القــــرن العشــــرين –كوســــوفو -1996،6د ةةةةع  -تةةةةونا
1998. 

ة: معِد الدراسات السياسية، ترجم ،في يوغمالفيا وممتقبل اململمين الصراص. 1992اسمايع ، عبد ل.  3

 60-10، (1صائ  عالود ) إسالم  باد:  
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املن قةةة ليكع ةة  علةةى نحةةو منةةاير ألةةعوب ودقانةةات املن قةةة الأةةح لةةم تكةةه معرونةةة بمةةا 

نيه الك اية، واك ع على سبيل املثا  أن نستعرك اال تمام العر ع بالبوسنة، بالتارا  

در فةي اللنةة العربيةة خةال  والة،ا  والتواصل الثقافي لِا مع العرب واملسلمين، ريةمل صة

 عةةةه البوسةةةنة بينمةةةا لةةةم يصةةةدر أد  تةةةاب عةةةه البوسةةةنة 
 
العسةةةعينات رةةةوالي دالدةةةين  تابةةةا

ورةةةةةةو  أ ميةةةةةةة  ةةةةةةاا النةةةةةةوع مةةةةةةه الدراسةةةةةةات والبحةةةةةةو   .4.  خةةةةةةال  دالدةةةةةةين سةةةةةةنة سةةةةةةابقة.

   :
 
وتقةةةةةةديمِا للمكتبةةةةةةة العربيةةةةةةة و إخواننةةةةةةا القةةةةةةراا مةةةةةةه العةةةةةةرب، ي ةةةةةةي  ارسةةةةةةتاذ قةةةةةةائال

ى كل  اا يبدو أنه قد  ن اروان لتمسيا مرجعية معرنية جديدة في اللنة وباالسعناد إل

العربيةةةةةة رةةةةةو  دو  وألةةةةةعوب البلقةةةةةان وعالقاتهةةةةةا التارا يةةةةةة والثقانيةةةةةة والسياسةةةةةية مةةةةةع 

وقةد  ...املناط  املجاورة، بالتحديد مع املن قة العربية الأح ليسة  جديةدة علةى كةل رةا 

ديةةةةد خةةةةال  القةةةةرنين السةةةةاد  والسةةةةابع دخلةةةة  العالقةةةةات بةةةةين ال ةةةةرنين فةةةةي منع ةةةة  ج

للميالد مع ظِور وانع ار اإلسالم فةي ألةبه الج اةرة العربيةة وبةالد ال ةام والعةرا  ومصةر 

صةبحوا يمثلةون وألما  أنراقيا وقدوم وانع ار السالو في ألبه ج ارة البلقةان، ريةمل أ

 .5..  غالبية ال عوب  ناك

قبةل الدولةة  لبلقانيةة مةع العةربوأما عةه  ي يةة بةدا العالقةات لل ةعوب السةالنية ا

و كةةةةةةاا بةةةةةةدأت  ...ي ةةةةةةي  ارسةةةةةةتاذ الةةةةةةد تور محمةةةةةةد اررنةةةةةة و :  ن، العثمانيةةةةةةة وأدناا ةةةةةةا

، فةةةي سةةةارات  -العربيةةةة فةةةي اإلطةةةار البيزن ةةةع -العالقةةةات السةةةالنية البلقانيةةةة
 
اإلسةةةالمع أوال

                                                           

، اتحةةاد الكتةةاب العةةرب، بلقانيــة فــي التــاريخ الوســيي و الحــديث –مــداخالت عربيــة اررنةة و ، محمةةد مونةة :  4

   5  ، ص:، دم2000، 1 

   5، ص:بلقانية في التاريخ الوسيي و الحديث –مداخالت عربية اررن و ، محمد مون :   5
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راريــــا بلالحةةةةروب واملعةةةةارك، دةةةةم فةةةةي إطةةةةار العالقةةةةات بةةةةين الكيانةةةةات الجديةةةةدة فةةةةي البلقةةةةان )

الدولـــــة الدولـــــة الفاوميـــــة و والكيانةةةةةات الجديةةةةةدة فةةةةةي املن قةةةةةة العربيةةةةةة ) الةةةةة ( و ـــــربيا

الدولةةةةةةة  -الةةةةةة (، لتعسةةةةةةع أ رةةةةةة، رةةةةةين دخةةةةةةل ال رنةةةةةةان فةةةةةةي إطةةةةةار دولةةةةةةة م ةةةةةةة، ةاململوكيـــــة 

العثمانيةةةة. وال ألةةةك فةةةي أن  ةةةاا اإلطةةةار امل ةةةة،ك والتعةةةاه  ال واةةةل الةةةاد اسةةةتمر رةةةوالي 

واررد  وارغ ى في العالقات بين ال رنين. و عود  اا سنة يمثل االمتداد ارطو   400

ةل فةي انع ةار اإلسةالم فةي ألةبه الج اةرة البلقانيةة خةال  عةدة 
 
دون ألك إلى ت ةور مِةم يتمث

األلبـــــان قةةةةرون، والةةةةاد انتنةةةةى إلةةةةةى أن يصةةةةبل اإلسةةةةالم ديةةةةه ارغلبيةةةةةة لةةةةبع  ال ةةةةعوب )

والصـــرب والكـــروات  البلرـــار ( وديةةةه ارقليةةةة لةةةد  بعةةة  ال ةةةعوب ارخةةةر  )والبشـــانقة

(. وفي مثل  اا الوَّع، ريمل أصبل روالي نص  سكان البلقان مه املسةلمين واليونان

وريةةةةمل ن ةةةةمت رةةةةوالي مئةةةةة مدينةةةةة ب ةةةةابع ألةةةةروي مسةةةةلم، أن تمتةةةةد رةةةةدود  ال ةةةةر   رأةةةةى 

  رأةةى م لةةع القةةرن التاسةةع بوابــة الشــر  ألةةما  البلقةةان ريةةمل أصةةبح  بلنةةراد وسةةمى  

الوس ى والنربية كانوا ه ةعرون مةع دخةو  بلنةراد بعبةور  ع ر رن القادمين مه أوروبا

أمةةةا عةةةةه طبيعةةةة الةةةةة،ا  ال ةةةعيح والثقانةةةةة ال ةةةةعبية . و 6..  الحةةةاج  بةةةةين النةةةرب وال ةةةةر  

   :
 
يتميةةةةةةز الةةةةةةة،ا  ال ةةةةةةعيح البلقةةةةةةانع، البلقانيةةةةةةة وأ ةةةةةةم مميزاتهةةةةةةا، ن ةةةةةةي  ارسةةةةةةتاذ قةةةةةةائال

َر للعرب/ السود، و و مةا وخاصة البلنارد واليوغسالفي وارلبانع، بح ور مل   للن

التةةةارالي لِةةةاا الح ةةةور. وقةةةد ا ةةةتم يهةةةاا  -ي ةةةرن ق ةةةايا  ثيةةة،ة رةةةو  ال ةةةابع امليتولةةةو ي

بةةد مةةه اإلألةةارة إلةةى رسةةالة  املوَّةةوع عةةدد مةةه البةةارثين واملسع ةةرقين. وفةةي  ةةاا اإلطةةار ال

العر ةع    Rade Bogovic للمسع ةر  الصةر ع/ اليوغسةالفي راده بوجةونيع  هد توراالة
                                                           

 6املرجع الساب ، ص:  6
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لنةةةراد سةةةنة   الأةةةح ن ةةرت فةةةي ب ارغةةةانع ال ةةةعبية ال ةة واة فةةةي اللنةةةة الصةةربو  رواتيةةةةفةةي 

العةةةةةةرب   للبارةةةةةةمل املصةةةةةةرد د. جمةةةةةةا  الةةةةةةديه سةةةةةةيد محمةةةةةةد  ه، ورسةةةةةةالة الةةةةةةد تورا1977

 اا   ،  ما وتناو  كات   اه الس ور  وامل ردات العربية في النر، باللنة الصربو رواتية

 .7 ...  العربية -صالت اردبية ارلبانيةال   هاملوَّوع في رسالته للد تورا

الدولة العثمانية مع أتبةاع ارديةان والثقانةات ارخةر  فةي الج اةرة  8 وسامل و أما عه       

لتارا يةةةةةة البلقانيةةةةةة، نقةةةةةد أجمةةةةةع امل رخةةةةةون، املسةةةةةلمون وغيةةةةة، م علةةةةةى  ةةةةةاه الحقيقةةةةةة ا

قةةةد عةةةال فةةةي ظةةةل  ةةةاه لةةةم ه ةةةا عرهةةةا إال مةةةه ال عبةةة،ة ب ةةةاوذه. نالعثمانيةةةة اإلسةةةالمية، و 

 واررمةه والب،بةر ارلبان والصرب والبوسإليون وار ةراد وارتةراك والعةرب الدولة املبار ة

ة واملسةيحية يةال هودكانة ال ر  وال وائ  الديإلية  أتباعو  والع را سة والسالو..ال ،

 ال ،...،هةةةةرةالن و املنةةةةدائيو ن و ال،هةةةةائيو و  اإلسةةةةالمية، السةةةةإلية وغيةةةة، السةةةةإلية والقاديةةةةانيون و 

بةةةةةةممه وأمةةةةةةان،  ..ولةةةةةةم وإلةةةةةةجل تةةةةةةارا  الدولةةةةةةة اإلسةةةةةةالمية علةةةةةةى اخةةةةةةتالو عِود ةةةةةةا راددةةةةةةة 

                                                           

 18 - 9املرجع الساب ،  7
 ، مللةةك  حــامي الثالوليكيــة فــي الــديار اإلســالميةمةةنل السةةل ان سةةليمان القةةانونع مةةه بةةاب العسةةامل لقةة     مةةا 8

 الخالفــة اإلســالمية،أو المــلنان عبــد الحميــد اليــاني و  صــحوة الرجــل املــري أنَةةر:  ...نرنسةةا: نرنسةةوا ارو  

، للتوسةةةةةةع فةةةةةةي  ةةةةةةاا 176دار البيةةةةةةار ، بيةةةةةة،وت،ص: –، م سسةةةةةةة الراةةةةةةان 1999، 9تةةةةةةملي :د.مون  ب ةةةةةةح املرجةةةةةةة،  

ار ،  دعوامــــل ال وــــوب و أســــباب المــــقو  –الدولــــة العيمانيــــة  الصةةةال ع، علةةةةي محمةةةةد، املوَّةةةوع املِةةةةم أنَةةةةر:

: 83-58القةةا رة، ص:  ،1  ،2001توا ةةع والإل ةةر اإلسةةالمية، ال
 
تــاريخ الدولــة بةةك رلةةيم، إبةةرا يم، ، أنَةةر أي ةةا

، ت.د. م سسةةة الكتةةة  1،  املعــروب بكتــاب: التحفــة الحليميــة فــي تــاريخ الدولــة العليــة –العيمانيــة العليــة 

: ررب، محمةد، 30-6، ص: لبنان-الثقانية، بي،وت
 
، دار القلةم، مانيون في التاريخ و الحوارةالعي،و انَر أي ا

. وال را  في ارمر أن م ل   ةاا الكتةاب العَةيم عةد  مبةدأ العسةامل الةاد 147-128، ص:1999، 2دم  ،  

أسسةة  عليةةه الدولةةة العثمانيةةة..مه أ ةةم ارسةةباب الأةةح أدت بالدولةةة إلةةى الةة وا  والسةةقو ، وذلةةك بسةةب  خيانةةة 

  لة اإلسالمية..للت اصيل راجع املصدر املاكور..النصار  م امراتهم في ر  الدو 
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   العثمةانع، 10 نظـا  امللـةكان  تعب ةى    وأن الدولة العثمانية ،9اَّ ِاد دي ح واردة..  

ةةان هسةةةتمد أركامةةةه مةةةه رقةةةو  أ ةةةل الامةةةة كانةةة  دولةةةة و  اإلسةةةالمع، فةةةي الع ةةةر ع الةةةاد كة

ولعةل  ةاا  .،11ال ةورانع م تكه دولة تر   على العر  الة،كةعول معارَّة لل كرة القومية 

ةةاو علةةةى  ةةةاه الحقيقةةةة امل ةةةرقة . يقةةةو  أ.د.محمةةةد اررنةةة و  فةةةي  ةةةاا ال ةةةا د التةةةارالي كة

االنةةا الجليةةل بتةةارا    فةةي م ذ ةةر املةة ري مجيةة، الةةديه الحنبلةةي 1496فةةي سةةنة الصةةدد:   

ب القةةةد ، و ةةةو مةةةا يةةةا ره   َّةةةمه  أبةةةوابـــاب ديـــر المـــربرو  مةةةرة     القةةةد  وال ليةةةل

 فةةةةةي سةةةةةنة 
 
الح ةةةةةرة االنسةةةةةية بالررلةةةةةة  م ال ةةةةةي  عبةةةةةد الن ةةةةةح النابلسةةةةةهللاح فةةةةةي  1701أي ةةةةةا

 . وبةةين  ةةايه التةةارا ين لةةدينا مع يةةات مِمةةة تتعلةة  بةةمديرة وأوقةةاو الصةةرب القدسةةية

 .12..  .(1616 -1516و  للحكم العثمانع )خال  القرن ار 

 ملةةةا لِةةةاا التواصةةةل الح ةةةارد و    
 
الثقةةةافي مةةةه ار ميةةةة فةةةي رياتنةةةا العامةةةة وال اصةةةة ونَةةةرا

الحوار والت ةةةا م قةةةد أمرنةةةا اإلسةةةالم بةةةون ةةةر رون ارمةةةه والسةةةالم والت ةةةا م بةةةين النةةةا ، ن

، مةه امل تل ةة سةالي بار أجناسةه على اخةتالو والتعارو والتعاون والتواصل اإلنسانع 

 ر مية الحواو  ومراجعة ومجادلة.دعوة ومناظرة ومناق ة 
 
الجتماعيةة ر في رياتنا انَرا

بمألةةةةكاله :  ...ن املحللةةةةين يقةةةةررون بةةةةمن الحةةةةوارنةةةة  فةةةةي  ةةةةاا العصةةةةر والديإليةةةةة والسياسةةةةية

                                                           

 186- 174أنَر: املصدر الساب ، ،ص:  9
 165  العثمانع..أنَر:املصةدر السةاب : ص:  نظـا  امللـةالتب ي،ية و املسع رقين فةي تةدمي،   رو  اإلرسالياتو  10

-176 
م، دار القلم  1918-1842لكبار آخر المالوين العيمانيين ا –الملنان عبد الحميد الياني ررب، محمد،  11

 111-110، ص: 1996، 2دم  ،   –
 38-19ص: ،مداخالت عربية بلقانية اررنوؤ ، محمد، 12
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...إذا .13 .. حيةاة وَّةمان اسةتمرار اومسمياته ومص لحاته املتعددة يصبل مةه لةواام ال

ةن امل ةكالت  و  
ُ
صَقل امللكات وت

ُ
أرسنوا العرك والحوار واالستدال  والبيان نبالك ت

 اا التقارب بين ال رنين، في نَر البع  ااخر يك ع و . 14نتقدم خ وة إلى ارمام...  و 

ن ةةةةال  مةةةةه نقةةةةا  . واال علةةةةى:   ات ةةةةاقِم علةةةةى قاسةةةةم م ةةةةة،ك أعَةةةةم يلتقةةةةون عليةةةةه..  ،  .

 .15 االت ا  ال نقا  االختالو، واالن ال  مه املقاصد ال مه الوسائل... 

و رأةةةى تتحقةةة  . 16...  أن االت ةةةا  الكامةةةل غيةةة، ممكةةةه و ي  ةةةد د.عبةةةد الةةةراا  املقةةةرد: ...   

مةةةةةةةه هعتقةةةةةةةد بوجةةةةةةةوب ت عيةةةةةةةل دور العلمةةةةةةةاا   ةةةةةةةاه الثمةةةةةةةار اإلنسةةةةةةةانية امل ةةةةةةةة،ك، نِنةةةةةةةاك

وت عيل دور امل سسات الثقانية والعلمية  ويألةاعة الحةديمل والبارثين في قيادة ارمة، 

بةاد  والنقةال العلمةح فةي جةو مةه االرةة،ام املت ..و أن الحوار إذا قةامعه املصلحة العامة

 ، 17وعةةةالى  والبحةةةمل عةةةه الحةةة  دون إتبةةةاع الِةةةو  أو وعصةةة  للةةةرأد ن نةةةه سةةةيثمر بةةة ذن ل

رالة التمام، ونكر التمام والتعص  والتما   والتقليد واالننال  وال جر على أن: ...و 

                                                           

َةةةةر  13 الأةةةةةح « كتــــاب األمـــــة»للةةةةد تور عبةةةةةد السةةةةتار إبةةةةةرا يم الِيأةةةةح، فةةةةي سلسةةةةةلة « الحـــــوارذذ الــــذات، وا خـــــر»: ان

 على االنة،ن :  اإلسالمية بدولة ق ر يصدر ا مر   البحو  والدراسات في واارة اروقاو وال  ون

  http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter .   
:  الكتةاب ارلكة،ونةةع . وانَةر أي ةا Archive/readArt/2w.islamweb.net/verhttp://ww املرجةع السةاب : 14

تحديةد موَّةوع الحةوار  -1، ريمل ذ ر نيه دال  قواعةد مِمةة نن لة  مرهةا للحةوار: أدب الحوارالعودة، سلمان، 

ملقصةةةد، االت ةةةا  علةةةى أصةةةل يرجةةةع إليةةةه..دم ذ ةةةر  داب الحةةةوار: مرهةةةا: رسةةةه ا -3مناق ةةةة ارصةةةل قبةةةل ال ةةةرع،  -2، 

وعةةةدم رنةةةع الصةةةوت، ارةةةة،ام  ال ةةةرو ااخةةةر واملوَّةةةوعية واإلنصةةةاو والتواَّةةةع بةةةالقو  وال عةةةل و تةةةرك التعصةةة  

    http://www.islamtoday.netلني، الح  و البدا بمواَّيع االت ا ..ال .. للم اد أنَر: 
:  املرجع الساب ، 15

 
حوار الحوـاراتذذ ، د. إيك هارد ألولعا وار الحواراتذذ مصالحة أ  مصالححوانَر أي ا

فةةةةةي :  منتةةةةد  رومةةةةةا ، ورئةةةةةيامنتةةةةةد  ال كةةةةةر العر ةةةةع رئةةةةيا طةةةةةال  ارميةةةةة، الحسةةةةه بةةةةةه ،وخنــــرات نظــــرات

 shtmlhttp://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article1. 
  املرجع الساب ، 16
 انَر املرجع الساب  بتصرو، 17

http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter
http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter
http://www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt
http://www.islamtoday.net/
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article1-cv.shtml
http://www.almuntada.org.jo/
http://www.almuntada.org.jo/
http://www.clubofrome.org/
http://www.clubofrome.org/
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article1.shtml
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العقةةةل وااديةةةاد ال ائ يةةةات، هسةةةتد ي املراجعةةةة ويعةةةادة النَةةةر ووَّةةةع ال  ةةة  والبةةة،ام  

 عودة ارمة إلى ذاتها، وروار ا مع ذاتها، ويعادة مد الجسور بةين أوصةالِا ورؤا ةا لكي ية

و نا ق ية نعتقد أنها على غاية مه ار مية، وسي أن نن ل  فةي الحةوار مةه  ...18 املبعر،ة

والتعامةةل معةةه مةةه خةةال  ذلةةك ولةةيا مةةه خةةال  مةةا نراةةد  اخر( بكةةل مكوناتةةهمعرنتنةةا )بةةا

ون الحةةوار مةةع عةةدم االعةةة،او )بةةااخر(  وذلةةك أن االعةةة،او بةةةه ونتم ةةى، وال يمكةةه أن يكةة

   .19 ..وب ياره ووجوده كواقع شهللاحا، ويقراره على ما  و عليه شهللاحا  خر.

النمةةاذ  علةةى بال ةةوا د و  سةةيجد ا مليئةةة السةةي،ة النبواةةة صةة حات إن مةةه يتصةة ل    

اوك والحةةوار بةةل لقةةد توصةةل بنعيجةةة الت ةة ...  مةةع غيةة،ه مةةه ارعةةداا الرسةةو   اترةةوار 

 ،
 
إلى معا دات وودائ  وبناا نقا  م ة، ة، وما وديقة املدينة مع يهود ب ةوائ ِم جميعةا

                                                           

البوسـنة و الررســ  و ألبانيـا وكرواتيــا التابعةةة لجنةوب ألةر  أوربةةا )   ةاا الةاد دعةةا إليةه رؤسةاا الةةدو  السة   18

را  تي،انةةا بتةةا –فةةي النةةدوة العامليةةة الأةةح عقةةدت فةةي عاصةةمة ألبانيةةا   ــربيا وبلراريــا ( -وماكــدونيا و الجبــل األســود 

دبلوماتةةةهللاح و محلةةةل سياتةةةهللاح  100وبح ةةةور أ رةةة، مةةةه   UNESKOتحةةة  إألةةةراو املنَمةةةة العامليةةةة  9.12.2006

عاملع. لقد أ ةد الجميةع و وعا ةدوا عليةه فةي  ةاه النةدوة علةى َّةرورة الحةوار  بةين املةواطنين لكونةه امل تةان الوريةد 

ي  العنةة  و الكرا يةةة العرقيةةة أو الديإليةةة للمصةالحة بةةين ال ةةعوب البلقانيةةة و السةالم الةةدائم، و نبةةا كانةةة أسةال

الأةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر يهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا من قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة البلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي العسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعينات..للم اد أنَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر املوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ارلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانع علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى االنة،نةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : 

 http://www.albnet.gr/alba/11dhjetor.htm 

 
رلبةةان فةةي القةةرن الع ةةراه، و ةةاا املوقةة  املحايةةد الةةاد وق تةةه الةةدو   ةةاا الةةاد نعلةةه الصةةرب مةةع املسةةلمين ا  19

 فةةةي الج اةةةرة البلقانيةةةة ومةةةع املسةةةلمين ارلبةةةان خاصةةةة،  مةةةا سةةةن ب  ذلةةةك فةةةي املبارةةةمل 
 
اروربيةةةة مةةةع املسةةةلمين عمومةةةا

سلسةةةلة  للةةةد تور عبةةةد السةةةتار إبةةرا يم الِيأةةةح، فةةةي« الحـــوارذذ الـــذات، وا خـــر»: انَر القادمةةة مةةةه  ةةةاه الورقةةة...

علةةى   الأةةح يصةةدر ا مر ةة  البحةةو  والدراسةةات فةةي واارة اروقةةاو وال ةة ون اإلسةةالمية بدولةةة ق ةةر« كتــاب األمــة»

     االنة،ن :

http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter 

  

http://www.albnet.gr/alba/11dhjetor.htm
http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter
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 اعةةةة،او يهةةةاا الواقةةةع 20 ومةةةا صةةةلن الحديبيةةةة مةةةع امل ةةةر ين
 
، ومةةةا املعا ةةةدات ارخةةةر ، إال

وعةةةةدم إلنائةةةةه ون يةةةةه ويقصةةةةائه، ولةةةةم يقتصةةةةر ارمةةةةر علةةةةى االعةةةةة،او وينمةةةةا تجةةةةاوا إلةةةةى مةةةةد 

 جسةةور الحةةةوا
 
مةةةد  ةةاه الجسةةةور علةةةى ال راقةةةة الأةةةح اختارتهةةةا  ، ولكةةةه ال يكةةةون 21...ر أي ةةةا

بتعاون و تإلسي  مع  في املنرب العر ع في بع  البالد العربية املتح رة املسلمين بع 

جميةةع ال ةةر  الحةةوار ل أن املوسةةيقى سةةي لنةةة علةةى  ال ةةر  املوسةةيقية التب ةةي،ية ارمي، يةةة

 ؟! 22..ال وائ  الديإلية دون است نااو 

نمصةةةحاب الرؤاةةةة صةةةد  فةةةي رةةة  الصةةةرب ارردةةةود ا املتعصةةةبين قةةةو  القائةةةل:  .. وقةةةد   

 ار 
 
راديةةةة، الةةةايه ال يمتلةةةةك تةةةرا هم وقةةةيمِم رةةةة  التنةةةوع واالخةةةتالو غيةةةة، مةةة  لين دقانيةةةةا

 لتقنيةةةةة الحةةةةوار، ولةةةةو ادعةةةةوا ذلةةةةك  رنهةةةةم هعتقةةةةدون أن الصةةةةراع  ةةةةو السةةةةبيل 
 
ور ةةةةاراا

 أنهةم قةد أغةرتهمو  ،23..  وا ةه ووعبيةده للسةيد املِةيمهالوريد للق اا علةى )ااخةر(، وتر 

                                                           

20 Dr. Mustafa As – Sibaa’ie, The Life of prophet Muhammad – Highlights and Lessons, 

International Islamic Publishing House, 1st Edition, 2004, Riyadh, Saudi Arabia, 68-70 

،  اإلسةةةالمية، و بةةةاا الجسةةةور بةةةين الثقانةةةة النربيةةةة و انَةةةر  املرجةةةع السةةةاب  بتصةةةرو، و رةةةو   أ ميةةةة مةةةد و بنةةة 21

 :ارديان العاملية أنَر

A Building Bridges between Islam and the West, The Wilton Park Seminar, Wilton Park, West 

       http://www.bbcworld.com..Sussex, December 13, 1996 

  اا املقا  املِم بعنوان 
 
 :وانَر أي ا

Building Bridges Between Christianity and Other 

      http://www.intervarsity.org/ism/article/105..Religions 
 بعنوان :   CBN News  نيو  -تهللاح  ع ن   أنَر تقرار املراسل لقناة 22

By George Thomas Building a Bridge between Faiths in Highly Muslim Nation; 

CBN News Sr. Reporter  -/http://www.cbn.com/CBNNews/News 
َةةةةر   23 الأةةةةةح «  تةةةةةاب ارمةةةةةة»للةةةةد تور عبةةةةةد السةةةةةتار إبةةةةرا يم الِيأةةةةةح، فةةةةةي سلسةةةةلة « الحـــــوارذذ الـــــذات، وا خـــــر»: ان

     على االنة،ن :  يصدر ا مر   البحو  والدراسات في واارة اروقاو وال  ون اإلسالمية بدولة ق ر

http://www.cbn.com/CBNNews/News/-
http://www.cbn.com/CBNNews/News/-
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دون أن  نتةةةةائ  قرابةةةةة،  تحقظنةةةةوا أنهةةةا سةةةةع البوسةةةةإليين وارلبةةةان املسةةةةلمين و مةةةةاملواجِةةةة 

 بالعواقةةةة  هعلمةةةةوا أن  ةةةةاه املواجِةةةةة
 
  .ت  ةةةةع وراا ةةةةا العواقةةةة  الوخيمةةةةة  والعبةةةة،ة دائمةةةةا

 

مالمــي عقبــات  – البلقــان فــي جزيــرة علــ  األحــداس المياســية: اواللــة املبحــث اليــاني

 الحوار

    

 ولعلنا مه خال   اه اإلطاللة التارا ية على بع  الت ورات السياسية واالجتماعية   

قةةاا ال ةةوا علةةةى أوربةةا الجنوبيةةةة ال ةةرقية، سةةإلتمكه مةةه إلوالديإليةةة فةةي ج اةةرة البلقةةان و 

باألةر فةي الأةح سةا م  ب ةكل مباألةر أو غية، مجملة مةه العوامةل الداخليةة وال ارجيةة و 

ليةةةة الحةةةوار بةةةين ال ةةةعوب البلقانيةةةة، رننةةةا إذا لةةةم نسةةةة،جع ملةةة  املاضةةةهللاح لةةةه إن ةةةا  عم

نتمكه بحا  مه ارروا  أن نتعرو على مواطه ال ع  وال لل والعقبات الأةح رالة  

بةةةةةةةين ال ةةةةةةةعوب اإلسةةةةةةةالمية فةةةةةةةي البلقةةةةةةةان وال ةةةةةةةعوب ارخةةةةةةةر  غيةةةةةةة، اإلسةةةةةةةالمية، وال سةةةةةةةيما  

املاضةةهللاح فةةي  ةةاا العصةةر أرببنةةا أن ن ةةي، إل هةةا باختصةةار الصةةرب.. نحأةةى ال تتكةةرر أخ ةةاا 

 ألديد.

 الأح عب،وا عرهةامِمة، و  سملةم إلى اروربية الحديثةو  ارلبانية و ي، املصادر التارا ية   

و  ةةاه املسةةملة  Eastern Europe Crisis( (1875-1878 ) ال ةةرقية: )  أوربةةا أامةبةةة:

 الكبةةةةة،   رةةةةةتال  مةةةةةه قبةةةةةل الةةةةةدو  اروربيةةةةةةأ ةةةةةداو اال : ..اررةةةةةدا  البلقانيةةةةةة و نحوا ا

                                                                                                                                                                      

http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter  

http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter
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امل اوَّةةةةات الدبلوماسةةةةية ، و نيمةةةةا بيرهةةةةا يم ارراضةةةةهللاح البلقانيةةةةة املحتلةةةةةوخ  ِةةةةم لتقسةةةة

  .العثمانية اإلسالمية في إسقا  ال النة ، ومحاوالتهم الجبارة24  ...تراكالعاملية عه ار

فةي القةرن  ة البلقةانالت ورات التارا ية في من قةتعبعنا للردا  و خال  دراسعنا و و مه 

نالرةةةةةة جملةةةةةة مةةةةةه العوامةةةةةل  اسةةةةةت عنا أن التاسةةةةةع ع ةةةةةر و بةةةةةدايات القةةةةةرن الع ةةةةةراه،

ةةان لِةةةا دور ةةةا ال عةةةا  و ارسةةةباب الرئيو   يألةةةعا تةةةمجي  النزاعةةةات و  املباألةةةر فةةةيسةةةة، الأةةةح كة

. و يحسه بنا في  اا يةارردود س الحروب بين ال عوب اإلسالمية  وال عوب السالنية

 ةةالم ارسةةتاذ املةة ري الكبيةة، محمةةد علةةى الصةةال ع ب،ةةهللاحا مةةه التصةةرو، الصةةدد أن ننقةةل 

 ريمل يقو :

الصةةةةرب بتحةةةةرا  بةةةةالد الِرسةةةةك لل ةةةةرو  علةةةةى الدولةةةةة  ..قةةةةام سةةةةكان الجبةةةةل ارسةةةةود و    

ةان ذلةةك عةةام ال رغةة  السةةل ان سةةت اع العثمةةانيون إخماد ةةا، و ام، و  1876عثمانيةةة، وكة

 ب صةةل الق ةةاا منةةع الةةدو  اروربيةةة مةةي عبةةد الحميةةد الثةةانع فةة
 
ه التةةدخل، نمصةةدر قةةرارا

سةةةةاواة فةةةةي املاة باالنت ةةةةاب عةةةةه طراةةةة  ار ةةةةالي، و وعيةةةةين الق ةةةة، و عةةةةه السةةةةل ة التن يايةةةةة

لةةى الثةةورة الأةةح النصةةار ...و لةةم يةةرك بةةالك السةةكان، نعةةادوا إال ةةرائ  بةةين املسةةلمين و 

 ،
 
ة وترغةةةةة  فةةةةةي َّةةةةةم البوسةةةةةنلكةةةةةه النمسةةةةةا الأةةةةةح كانةةةةة  تقةةةةة  وراا الثةةةةةورة و  قمعةةةةة  أي ةةةةةا

ثمانية، نعمل  النمسا مةع الِرسك إل ها، استمرت في تحرا  السكان َّد الدولة العو 

أنجلة،ا على ال ل  مه السل ان بالقيام ب صالرات نوان  عل ها روسيا وأملانيا ونرنسا و 

السةةل ان، ولكةةه نصةةار  البوسةةنة لةةم يتقبلةةوا بةةالك... ما قامةة  دةةورة البلنةةار فةةي ن ةةا 

  البوسةةةنة والِرسةةةك بثةةةورتهم بةةةدعم مةةةه النمسةةةا والةةةدو  قةةة  الةةةاد قةةةام نيةةةه نصةةةار الو 
                                                           

24Shehu, Bedrush, Ceshtje shqiptare ne vitet e 30 te shek. XIX, 15. 
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خاصةةة روسةةيا، نقةةد تمسسةة  جمعيةةات فةةي بةةالد البلنةةار لإل ةةر الن ةةوذ الروتةةهللاح اروربيةةة و 

تمد ا بالسالن، وتبا   اه مِا روسيا و كان  تدعن النصار  ارردود ا والصقالبة و بي

..نمخات الةةةدو  البوسةةةنة والِرسةةةك.دور ا جِةةةد ا إلدةةةارة سةةةكان الصةةةرب و الجمعيةةةات بةةة

َّةد النصةار  والعكةا  ةو اروربية تثي، ال ةاععات عةه املجةاار الأةح ارتك،هةا العثمةانيون 

الجبةةةةل ارسةةةةود للقيةةةةام بةةةةدنع الصةةةةرب و  النمسةةةةاواون الصةةةةحيل...وقام الةةةةرو  وارملةةةةان و 

النمسا ع ردود ا مه جِة بلناراا، و بحرب َّد العثمانيين، كان  روسيا ترغ  في توسي

أميةة، الصةةرب  ه الةةدو  د ا مةةه جِةةة البوسةةنة والِرسةةك، و وعةةدت  ةةاتراةةد توسةةيع رةةدو 

 الةةةةةرو  بالتةةةةةدن  علةةةةةى بةةةةةالد الصةةةةةرب والجبةةةةةل ارسةةةةةود  ألةةةةةرعوالجبةةةةةل ارسةةةةةود بالةةةةةدعم. و 

و  رل ةةةةةافهم، نتةةةةةدخل  الةةةةةدعثمانيةةةةةة مةةةةةه االنتصةةةةةار علةةةةةى الصةةةةةرب و تمكنةةةةة  الدولةةةةةة الو 

الةةدو  اروربيةةة فةةي يال نةةالحرب واسةةعة. واجتمةةع منةةدوبو اروربيةةة و طلبةة  وقةة  القتةةا  و 

تقسةةةم بةةةالد البلنةةةار إلةةةى واليتةةةين واكةةةون اسةةةتانبو  وقةةةدموا اقة،ارةةةات للدولةةةة مةةةه أ مِةةةا: 

أن و ةةةةةةةكل لجنةةةةةةةة دوليةةةةةةةة لتن يةةةةةةةا القةةةةةةةرارات، وأن وع ةةةةةةةى  ةةةةةةةاه والتهةةةةةةةا مةةةةةةةه النصةةةةةةةار ، و 

، و االمتيةةةةااات إل 
 
أن تعنةةةةاا  الدولةةةةة عةةةةه بعةةةة  ارراضةةةةهللاح مةةةةاروع البوسةةةةنة والِرسةةةةك أي ةةةةا

  .25  سود..للصرب و الجبل ار 

أما دور رجةا  الةديه ارردةود ا مةه الةرو  فةي تحةرا  ال ةعوب السةالنية ارردو سةية 

َّد اإلسالم واملسلمين وتقوا  الحوار و ن ر الَلم و البن  والكرا ية، نحد  وال 

 :
 
 رر . ي ي  ارستاذ محمد الصال ع قائال

                                                           

 410-408: ص ،ل ووب و أسباب المقو عوامل ا –الدولة العيمانية  الصال ع، علي محمد،  25
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سةب  عوامةل ديإليةة واقتصةادية  .. و كان  روسيا ترغ  في الوصو  إلى املياه الدانئة ب   

م( فةةي وصةةيته للةةرو  علةةى َّةةرورة 1725-1627وجنرانيةةة، و قةةد نةةر الب ةةر  ار بةة، ) 

الصةةةراع الح ةةةارد َّةةةد العثمةةةانيين إلةةةى أن تإلتنةةةح الدولةةةة العثمانيةةةة مةةةه الوجةةةود، ريةةةمل 

يقةو  فةي ال قةةرة التاسةعة مةةه وصةيته: نقةة،ب مةةه القسة ن يإلية و الِنةةد بقةدر اإلمكةةان، 

القسةةة ن يإلية نقةةةد ملةةةك العةةةالم. بنةةةاا علةةةى ذلةةةك يإلب ةةةي مالامةةةة الحةةةرب مةةةع نمةةةه يملةةةك 

العثمانيين...ن ةةةةةةارك النمسةةةةةةا نيمةةةةةةا قصةةةةةةدناه مةةةةةةه إخةةةةةةرا  العثمةةةةةةانيين مةةةةةةه أوربا...و عةةةةةةد 

العسل  على املمالك العثمانية نجمع جيوألنا و تدخل أساطيلنا بحر البل ي  و البحر 

 .26لنمسا في قسمة العالم بيإلنا...  ارسود و ن رع في الت اوك مع نرنسا و دولة ا

قةةد  ةةتم القةةادة الةةرو  يهةةاه الوصةةايا فةةي عصةةر السةةل ان عبةةد الحميةةد الثةةانع، ريةةمل و    

 رةة،ت الثةةورات بةةدعم مرهةةا والةةدو  اروربيةةة فةةي البلقةةان، وسةةع  روسةةيا علةةى قيةةام الةةدو  

سةةةةةان ، و يةةةةةد  علةةةةةى ذلةةةةةك معا ةةةةةدة النصةةةةةرانية مثةةةةةل رومانيةةةةةا وبلناراةةةةةا و صةةةةةربيا واليونةةةةةان

وعيةين  -1م مةع العثمةانيين، ريةمل جةاا فةي بنةود  ةاه االت اقيةة: 1878نب،اير  15ست انو 

وسةتقل إمةارة  -2تحصل  اه ارمارة على االستقال ، ود للجبل ارسود إلنهاا النزاع و رد

، واكةةون وسةةتقل بلنا -3الصةةرب و تصةةاو إل هةةا أراك جديةةدة، 
 
 إداراةةا

 
 ذاتيةةا

 
راةةا اسةةتقالال

 -5تحةةةةل دولةةةةة رومانيةةةةا علةةةةى اسةةةةتقال  تةةةةام،  -4الجنةةةةد مةةةةه  النصةةةةار ، موظ ةةةةو الدولةةةةة و 

تةدنع الدولةة  -6يتعِد الباب العةالي بحمايةة اررمةه و النصةار  مةه ار ةراد و ال ةر ا، 

                                                           

، و عةةةةةه دور 410ص:  ،ل وـــــوب و أســـــباب المـــــقو عوامـــــل ا –الدولـــــة العيمانيـــــة  الصةةةةةال ع، علةةةةةي محمةةةةةد، 26

: ررب، محمد، 
 
 147-128، العيمانيون في التاريخ والحوارةالكنيسة في  دم الدولة العثمانية... انَر أي ا
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 يةةةةةد  علةةةةةى ذلةةةةةك 27مليةةةةةون ليةةةةة،ة ذ بيةةةةةة.. 250العثمانيةةةةةة غرامةةةةةة رربيةةةةةة قةةةةةدر ا 
 
، وأي ةةةةةا

م، ريةةةمل ات ةةة  املةةة تمرون 1887التوصةةةيات والقةةةرارات الناجمةةةة عةةةه مةةة تمر بةةةرلين عةةةام 

على وعديل بع  القرارات الناجمة عه ات اقية سان ست انو رنها لم وعج  اروربية و 

 .لم تت   مع مصالحِا

 و    
 
ممةةا يثيةة، العجةة  والنرابةةة أنةةه فةةي كلتةةا االت ةةاقيتين لةةم يةةرد ذ ةةر املسةةلمين ارلبةةان أبةةدا

و ةكيل الةدواالت ارخةر   . ..و أن على لسان   الا الحاَّراه مه الرو  والعثمانيين، 

الجبةةةةةل ارسةةةةةود، و صةةةةةربيا، واليونةةةةةان، و  مثةةةةةل لبانيةةةةةاالنصةةةةةرانية ارردود سةةةةةية املجةةةةةاورة ر

 
 
 أمنيا

 
  بلناراا،  كان  و كل تهديدا

 
 .28..   املسلم رو  املصي، ارلبانع وديإليا

ةةةةةةةةاو إلبةةةةةةةةةراا تلةةةةةةةةةك املوقةةةةةةةةة  املحايةةةةةةةةةدة و امل سةةةةةةةةة  و امل ةةةةةةةةة د  و ةةةةةةةةاا امل ةةةةةةةةةِد التةةةةةةةةةارالي  كة

الالموَّةةةوعية والالإنسةةةانية مةةةه قبةةةل الةةةدو  اروربيةةةة الكبةةة،  تجةةةاه ال ةةةعوب اإلسةةةالمية 

. وال ألةةةك أن  ةةةاه املواقةةة  املرجلةةةة وعتبةةة، فةةةي  ةةةاا عامةةةة، وارلبةةةان والبوسةةةإليين خاصةةةة

بين تحقي  ارمه والسةالم والتعةي  السةلمح ه أ م العقبات الأح تحو  بيإلنا و العصر م

 .29 والوئام

 

                                                           

 413-412املصدر الساب ،  27
 أنَر للتوسع: 28

Feraj, Hysamedin,  Skice e mendimit politik shqiptar, 38. 
 للم اد عه تارا  النمساواة الِنناراة في البوسنة و الِرسك يراجع: 29

Karcic, Fikret، The Bosniaks and the challenges of modernity, late Ottoman and Hapsburg  times, 

20-125; Journal Of Islamic Studies، Vol. 5, No.2, July 1994, Oxford University Press; Islam in the 

Balkans, Lopasic, Alexander, Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia, 163-

186. 
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اقـش املشـلنة الرربيـة تجـا   :اليالثاملبحث  من ا لار الملبية الناجمـة عـن تلـ  املو

وتــــألير ذلــــ  علــــ  املمــــلمين األلبــــان فــــي  انويــــار الدولــــة العيمانيــــة ذذاإلســــال  واملمــــلمين

 جزيرة البلقان

 

ارلبةان مرتب ةة ألةديدة االرتبةا  بتةارا  الدولةة العثمانيةة.  املسلمين ق يةن تارا  و إ    

 ل
 
 مةةةةه الش صةةةةيات ارلبانيةةةةة مارسةةةةوا وظةةةةائ  مرموقةةةةة قةةةةد دبةةةة  تارا يةةةةا

 
  بيةةةة،ا

 
أن عةةةةددا

رئةةةيا نكةةةان مةةةرهم الةةةواار و  ذ30 ة العثمانيةةةةالدولةةة إدارة جِةةةاا مناصةةة  عاليةةةة فةةةي ارتلةةةواو 

  ةةةةةةة الا الش صةةةةةةةيات أطلةةةةةةة  علةةةةةةةىوقةةةةةةةد  -املراجةةةةةةةع الديإليةةةةةةةة  –وعلمةةةةةةةاا الةةةةةةةديه  الةةةةةةةواراا،

ألةةةي   )، و31الصةةةدر ارعَةةةم (  ): بةةةة أيةةةام الدولةةةة العثمانيةةةة الديإليةةةة املرموقةةةةالسياسةةةية و 

يرصةةةةائيات بعةةةة  البةةةةةارثين ات و اإلسةةةةالم ( فةةةةي الدولةةةةة العثمانيةةةةة ..الةةةة . ورسةةةة  دراسةةةة

نيةة  بية،ة قةد ألةنل   ةاه ش صةية ألبا ون أر عة رةواليالعثمةانع،  العِدن خال  الكبار أ

الوظةةةائ  العاليةةةة فةةةي الدولةةةة العثمانيةةةة. نلجةةةل ذلةةةك نةةة ن أد ت ةةةور أو ونييةةة، املناصةةة  و 

، ك يحةةة
 
 أو إيجابةةةا

 
بةةةن ا  انةةة  وعكةةةا نتائجِةةةا علةةةى ارلبةةةاند  فةةةي الدولةةةة العثمانيةةةة سةةةلبا

 ، سواا في املجا  السياتهللاح أو االقتصادد أو االجتما ي أو الدي ح. املردود

                                                           

30 Alpan, P. Nexhip-Kaci, Nesim، Shqiptaret ne perandorine Osmane, 22-23 

 
  و  .. الصدر ارعَم  ةو الشة ر الةاد رةاا علةى  31

 
 م لقةا

 
منصة  رئةيا واراا فةي الدولةة العثمانيةة وكةان و ةيال

للسةل ان، وللت راةة  بينةةه و بةين غيةة،ه مةةه الةواراا أطلةة  عليةةه الةواار ارعَةةم،  مةةا لقة  بالصةةدر العةةالي و صةةار  

، الراةةاك: مكتبةةة امللةةك املعجــ  املوســولي للمصــنلحات العيمانيــة التاريخيــةالدولةةة..  أنَةةر: صةةابان، سةةِيل: 

 144-143(، ص 2000، 1لوطنية،  نِد ا
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العصةةيان الأةةح  ةةاا املبحةةمل  ةةو أن رر ةةة التمةةرد و  ار ةةم الةةاد يكمةةه فةةيالجانةة  ااخةةر و 

 ارلبانيةةةةة   الش صةةةيات الديإليةةةةة اإلسةةةالميةقامةةة  َّةةةةد الدولةةةة العثمانيةةةةة بقيةةةادة بعةةةة

بلنةةةة  ذروتهةةةةا فةةةةي  ةةةةاه املررلةةةةة، أد مررلةةةةة ظِةةةةور مالمةةةةل ال ةةةةع  واالنهيةةةةار. إن َّةةةةع  

 بعةةةةد يةةةةوم، و 
 
ةةةان يةةةة داد يومةةةةا ةةةان يرهةةةةار  ألبانيةةةةاوَّةةةةع ارلبةةةةان و   ةةةةالكالدولةةةةة العثمانيةةةةة كة كة

 النهيةةةةةةةةةار
 
كيةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدو  املجةةةةةةةةةاورة الكادولي .الدولةةةةةةةةةة العثمانيةةةةةةةةةة َّةةةةةةةةةع و  وا ةةةةةةةةةع  تبعةةةةةةةةةا

 ىكانة  وسة  ،32 الجبةل ارسةودو  الصةربيةملكة املردود سية السالنية مثل اليونان و ار و 

 نة ن و  عدة الةدو  املجةاورة،بمسةا ان صالِا مه الدولة العثمانيةو  يرهاعلى استقالل
 
أي ةا

ارلبانيةة  أراَّ ها على رساب ارراضهللاح ردودو  توسيع ن ا كان  وس ى على  تلك الدو  

و بسةةب  املوقةة  املحايةةد والجةةائر مةةه قبةةل تلةةك الةةدو   . ال ةةر  و  مةةه ال ةةما  والجنةةوب

اروربية، وسع هم الحثيمل إلسقا  الدولة العثمانية بكل الوسائل املتارة، نقد نجحوا 

و مةةه قبةةل تلةةك د تحقيةة  أ ةةدانِم وأطمةةاعِم. و ال ألةةك أن تلةةك الجِةةود املباولةةة مةةه 

 ةةع إلةةى قيةةام السةةاعة، و ال ألةةك قبةةل تلةةك الةةدو  لنةةح وسةةمة عةةار علةةى جبةةين ال ةةع  ارور 

أن  ةةاه املحةةاوالت إذا مةةا تكةةررت فةةي  ةةاا العصةةر أنهةةا سع ةةكل عقبةةة  بةة،  أمةةام الحةةوار 

 املإل ود.

 ل إذا
 
نصةةل إلةى جةةاور  ةاه امل ةةكلة، كةع عرننةا  ةاه الحقيقةةة يحسةه بنةةا أن نتعمة  قلةةيال

العثمانيةةة ( ) الدولةةة العمةةال  ال ةةام   كيةةان ةةو البحةةمل عةةه العوامةةل الأةةح أدت يهةةاا الو 

                                                           

 للت اصيل رو  ظلم و أخ اا الدو  اروربية في ر  ارلبان املسلمين أنَر  اا البحمل املِم:  32

Erik Siesby, Kosova, part of the former Yugoslavia, Source: Turkish Daily News,  

http://www.witnesspioneer.org/vil/Articles/politics/kosova_former_yogoslavia.htm  

http://www.witnesspioneer.org/vil/Articles/politics/kosova_former_yogoslavia.htm
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، بعةةةةد أن عةةةال مةةةدة مةةةه العمةةةةر غيةةة، قصةةةي،ة، سةةةتمائة سةةةةنة إال أن يرهةةةار و 
 
اإلسةةة  نسةةة ا

 
 
تحةدد اوا   –و ي  كان موق  املسلمين ارلبان أمام  اا التحدد الكبي،  ستين عاما

نةةةةر  مةةةةه ال ائةةةةدة أن نبةةةةدأ  بكةةةةالم ارسةةةةتاذ املةةةة ري الكبيةةةة،  -سةةةةقوطِا الدولةةةةة العثمانيةةةةة و 

 يقو : إذيه خليل في  اا الصدد عماد الد الد تور 

السةةةقو  الرهةةةاعع، واالنإلةةةحاب مةةةه امليةةةدان..و أن  -بال ةةةرورة  -ن التةةةد ور ال هع ةةةح  إ  ..

وينمةةةةا تتجمةةةةع روانةةةةده مةةةةه  نةةةةا  التةةةةد ور ال يحةةةةد  نجةةةةمة أو عبةةةة، نةةةةة،ات امنيةةةةة قصةةةةي،ة،

أن   ناك خال  أامان مت اولة قد وسةتنر  فةي أغلة  ارريةان القةرون ال ةوا .  ةاا إلةىو 

التةةةةد ور ال ين ةةةةرد بةةةةه عامةةةةل وارةةةةد، و إنمةةةةا  ةةةةو وليةةةةد جملةةةةة مةةةةه العوامةةةةل الأةةةةح يتةةةةداخل 

  –بع ةةِا مةةع الةةبع  ااخةةر بحيةةمل يصةةع  
 
نةةك االرتبةةا  بيرهةةا مةةه أجةةل تبةةين – أريانةةا

الح ةةةارد تع ةةةكل بةةةب ا و علةةةى مكةةةمل، ال جةةةم الحقيقةةةع لكةةةل مرهةةةا. إن ظةةةا رة التةةةد ور 

عقديةةةةةةةة وسياسةةةةةةية ويداراةةةةةةةة واقتصةةةةةةةادية  وسةةةةةةِم فةةةةةةةي صةةةةةةنعِا عوامةةةةةةةل و مةةةةةةة درات ألةةةةةةأى:و 

 ةةةاا املوَّةةةوع فةةةي  عوامةةةل رةةةو   تعبعنةةةامةةةه خةةةال  و  أخالقيةةةة.. .وجنرانيةةةة و 33واجتماعيةةةة

 في النقا  ااتية: عواملم تل  املصادر و املراجع نست يع أن نجمل  اه ال

 .34للدولة العثمانية كةان مةه أ ةم العوامةل الصنا يير  البع  أن الت ل  العلمح و    

الاد بدا في أوسةا  ال ةعوب  القومع، االنت ار الوط حا ير  ااخرون أن االعةزاا و بينم

ةانوا يةةرون رن سةةِم ةان مةةه أ ةةم ارسةةباب، ريةةمل أنهةةم كة  املسةةيحية فةةي الدولةةة العثمانيةةة كة

                                                           

:  مجلةةة نكراةةةة نصةةة  لتجديـــد، فةةةي : ) احـــول عوامـــل تـــدهور الحوــارة اإلســـالميةأنَةةر: خليةةةل، عمةةاد الةةةديه:  33

 49-9(، ص 2000،    8ملية بماليزيا، ع سنواة محكمة تصدر ا الجامعة اإلسالمية العا
34McCarthy, Justin, Death and exile  5-6; Poullton, Hough، Muslim identity and the Ballkan state, 

15. 
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 علةةى غيةة، م مةةه املسةةلمين، و 
 
 ةةاه النزعةةة القوميةةة بةةدأت مةةع الثةةورة اليونانيةةة عةةام ن ةةال

 . 35م 1821

الةةدي ح الروتةةهللاح، أو الحر ةةة لتوسةةع العسةةكرد والسياتةةهللاح و ر إلةةى أن اذ ةة  الةةبع  ااخةةو 

 (Russian Orthodox Panslavismالروسةةية الديإليةةة ارردود سةةية:  
 
(، قةةد لعبةة  دورا

 فةةةةةةي إسةةةةةةقا  الدولةةةةةة العثمانيةةةةةةة، وذلةةةةةةك يهةةةةةةدو
 
إنقةةةةةاذ و تحراةةةةةةر نصةةةةةةار  البلقةةةةةةان،   بيةةةةة،ا

 . 36العثمانية  بارخر النصار  الايه كانوا تح  ركم و قب ة الدولةو 

، 37 و غي، ةةةا أكةةةل الرألةةةوة مثةةةل تةةةور  بعةةة  الةةةوالة وارمةةةراا املحليةةةين فةةةي املحرمةةةاتإن     

ي مةةةةا  ت بيةةةة  الحةةةةدود ال ةةةةرعية، مةةةةه السةةةةالطين الجِةةةةاد اإلسةةةةالمع و نقةةةةدان ال لةةةة  و و 

 . 38..مه أ ب، العوامل ذلك املتمخراه كان

نتوراتهةةةةا  بسةةةةب  ثمانيةةةةةعلةةةةى أمةةةةه ال ةةةةعوب فةةةةي الدولةةةةة الع نقةةةةدان السةةةةي رة التامةةةةة   

لقةةةارات العامليةةةة الثالدةةةة، العسةةةكرد للدولةةةة فةةةي االتوسةةةع السياتةةةهللاح و املتتاليةةةة، و  وررويهةةةا

 مةةه العوامةل املباألةةرة أنراقيةةا،أوربةةا و  سةيا و 
 
 فةةي ذلةةكريةةمل كل ِةةم  ،كةةان ذلةةك أي ةةا

 
  ثيةة،ا

اه ع ةةر نتورةةات، مةةا عةةدا  دمةةان و ثمانيةةة كلةةه رةةروب و تةةارا  الدولةةة العالعةةدة. و العتةةاد و 

 نق  مه مجموع القرون ال مسة كان  بال رروب..
 
 . 39عاما

                                                           

 املرجعان السابقان و الص حة ذاتها 35
ا، ص   36  18-13املرجعان السابقان أي  

37 wire, John, Albania the rise of a Kingdom, 17; Biberaj, Elez, Albania a socialist Maverick, 13 
38Maksudoglu, Mehmet, Ottoman history based mainly on Ottoman sources, 340-346 
39Feraj, Hysamedin، Skice e mendimit politik shqiptar, 68-77 
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ال اصةةةةة،  الش صةةةةية إن تقليةةةةد بعةةةة  السةةةةالطين لةةةةنم  الحيةةةةاة النربيةةةةة فةةةةي ريةةةةاتهم   

ةانالةةة،و واإلسةةراو ال ائةةد و و    غي، ةةا كة
 
 العوامةةل، ممةةا أغةةر  ذلةةك الدولةةة مةةه جملةةة أي ةةا

ة العثمانيةة فةي عِةد السةل ان أد  ذلةك إلةى إنةال  الدولةالعثمانية في الةديون الثقيلةة، و 

 .40عبد املجيد..

التقةةاعا عةه النصةةن و  ة واإلداراةةاالن ةنا  عةةه الواجبةات الديإليةةو  إن الت  ةل اإلدارد 

 41..رجةا  الةديهو  امل ةاي مةه قبةل العلمةاا و ارمر بةاملعروو والننةح عةه املنكةر و  اإلرألادو 

 مةةةه جملةةةة ارسةةةباب و 
 
ةةان ذلةةةك أي ةةةا لدولةةةة العثمانيةةةة إلةةةى العوامةةةل ال  يةةةة الأةةةح أدت باكة

 الِاواة.

كان  مررلة التد ور وانح ا  الدولة العثمانية..  على رأد بع  البارثين ن ن بدايةو 

  .م1566املعَم سنة  42انونعسليمان الق املجا د مع موت السل ان

ال كةرة  فةي مررلرهةا ارخية،ة تبنةوالةة العثمانيةة الدو  القةوميين فةي وار  بع  العلماا أن    

الأةح كانةة  مةه ورافهةا يهةود البلقةان املوجةودون فةةي يةة ال ورانيةة وسياسةة التة،يةك، و القوم

داخل الدولة العثمانية والايه وسموا بمسماا إسالمية.  اه ال كرة كان  بمثابة ننبلةة 

نجرت في جسم الدولة العثمانيةة نةمدت إلةى ت كيكِةا و تق يعِةا إلةى أوصةا  و أألةالا، ال 

 43الحاَّر هعانون مه  دار ا..  ي ا  املسلمون في عصرنا

                                                           

 املرجع الساب . 40
41 Castellan, Georges، Histori e Ballkanit, shek XIV-XX, 217-218; Alpan, P. Nexhip-Kaci, Nesim، 

Shqiptaret ne perandorine Osmane, 22-23 
  176املرجع الساب ، ص  42
ةةةان  ةةةةاا رأد ارسةةةةتاذ الةةةةد تور محمةةةةد يهةةةةاا الةةةةديه رسةةةةين، ارسةةةةتاذ امل ةةةةارك فةةةةي قسةةةةم الدراسةةةةات القر نيةةةةة و  43 كة

  11.03.2003قابلة ش صية مع سعادته في يوم ، في مالحدي ية في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا
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 يبةةةةةةةةدو ل   
 
دخةةةةةةةةا  اإلصةةةةةةةةالرات اإلداراةةةةةةةةة إل الرسةةةةةةةةمح  التب ةةةةةةةةحو  أن اإلعةةةةةةةةالن لبارةةةةةةةةملوأخيةةةةةةةة،ا

مه بع  العثمانيين  الأح تولدتفي دستور الدولة العثمانية، و  التنَيمات الدستوراةو 

لأةح أدت العوامل ا بدايات ذلك مه  ب،  هعتب،  .44املتعلمين في الدو  النربية املثق ين و 

. و قةةةد جمةةع املةةة ري الةةةد تور محمةةةد علةةةى الصةةةال ع إلةةى َّةةةع  و انهيةةةار الدولةةةة العثمانيةةةة

 :
 
مةةه لةةةواام -1أسةةباب سةةقو  الدولةةة فةةي  ةةاه النقةةا  نةةر  مةةه ال ائةةدة ذ ر ةةا م تصةةرا

انع ةار مَةا ر ال ةرك -3انحصةار م ِةوم العبةادة، -2الصةحيل الةوالا و البة،اا،  اإليمان

غياب القيادة -6ن ا  ال ر  املنحرنة، -5الصونية املنحرنة،-4و البدع و ال رانات، 

الة،و و الننما  في -9انع ار الَلم في الدولة، -8رن  نتل باب االجرهاد، -7الربانية، 

 45..االختالو و ال رقة-10ال ِوات، 

  والديإليةةةة امكةةةه اعتبةةةار  ةةةاه اإلصةةةالرات مةةةه الناريةةةة السياسةةةية واالجتماعيةةةةو  
 
 ،أي ةةةا

 أنها كان  ت
 
في ن ةو   وهدو إلى غر  ال كرة اروربية النربية في الدولة العثمانية عموما

، وأن امل   ةةةات الصةةةِيونية ال هوديةةةة والنصةةةرانية الصةةةليبية كانةةة 
 
 املسةةلمين خصوصةةةا

إلةةةةةى  الدولةةةةةة العثمانيةةةةةةبالعوامةةةةةل الأةةةةةح أدت سةةةةةباب و علةةةةةى قمةةةةةة تلةةةةةك ار مةةةةةه وراا ذلةةةةةك، و 

 . السقو 

 اإلصالرات اإلداراة و أدر تلك اإلصالرات على تلك مه جرااأما عه ارَّرار الناجمة     

 ارلبان، نيا ر ا املسلمين
 
 :مرها لِم، بالنة لبارثون أنها أنجب  أَّرارا

                                                           

44Rizaj, Skender، Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 51; Castellan, Georges، Histori e Ballkanit, 219; 

Maksudoglu, Mehmet، Ottoman history based mainly on Ottoman sources, 328-329. 
 ، بتصرو 534-494ص: ، ل ووب و أسباب المقو عوامل ا –الدولة العيمانية  الصال ع، علي محمد،  45
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 كلِةةا العسةةكراة إلةةى مةةا قبةةل إعةةالن اإلصةةالرات اإل أن:  اإلدارة املدنيةةة و 
 
داراةةة كانةة  تقرابةةا

ظ ةةون مةةه مر ةة  الدولةةة العثمانيةةة مةةع رلةةو  اإلصةةالرات بةةدأ يتوانةةد املو و ، بيةةد ارلبةةان

 علةةةةةى إرراجةةةةة، ممةةةةةا سةةةةةب  ذلةةةةةك 46ش صةةةةةيات أجنبيةةةةةة غيةةةةة، ألبانيةةةةةة..  ومةةةةةه جإلسةةةةةيات و 
 
ا

ال صةومات مةع  ة الا دالع املنااعةات و انةأد  ذلةك إلةى  ، ولةديهم ردة نعل سليحو  ارلبان

 إلى الديار ارلبانية.  الوانديه الوالة ارجان 

 أن:أةةح لحقةةومةةه اادةةار السةةلبية ارخةةر  ال    
 
مةةن ا اإلصةةالرات  ..نكةةرة و   بارلبةةان أي ةةا

 العاملةةة مةةه ارلبةةان. رسةة  القةةانون الجديةةدو  اإلداراةةة أَّةةرت للنايةةة بال بقةةة ال قيةة،ة

ألنيةة  مةةه ال دمةةة العسةةكراة، بينمةةا  الأةةح كةةان يتقاَّةةا ا ارلبةةان قةةد ارجةةرة املاليةةةنةة ن 

وانين الجديةةةدة قبةةل إصةةةدار القةةةو . كانةة  ال دمةةةة العسةةةكراة بةةةارجرة..قبةةل  ةةةاا القةةةانون 

رسةة  مةدة الحةةروب، بينمةةا فةةي عصةر اإلصةةالرات كانةة  ال دمةةة و  ة،كانة  ال دمةةة م قتةة

 . 47ت و  مه سبع سنين إلى ادنا ع رة سنة ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أنَر للتوسع: 46

Feraj,Hysamedin،  Skice e mendimit politik shqiptar, 68-77 
 املرجع الساب  و الص حات ن سِا 47
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الفصل الياني: تآمر القوى المياسية والدينية األرلودكمية والثالوليكية عل  ابادة 

 لقانفي جزيرة الب  اململمين

 

ل الـــــدو  موقـــــشو  األرلودكمـــــية والصـــــربية : الحركـــــة الدينيـــــة الروســـــيةاملبحـــــث األول 

أخرى مـن عقبـات الحـوار  48 عقبة – لقوية األلبانية اململمةا تجا  املحايد األوربية

 في هذا العصر

 

  Russian Orthodox)ردود سةةية:للحر ةةة الروسةةية السةالنية الديإليةةة ار أمةا بالإلسةةبة 

Panslavism ، ) و إنقةةةةةاذ نةةةةة ن  ةةةةةاه الحر ةةةةةة الديإليةةةةةة السياسةةةةةية كانةةةةة  تهةةةةةدو لتحراةةةةةر 

، الكةادوليكع النمسةاود مةه الحكةم و  اإلسةالمع   ارردود ا مه الحكم العثمةانعالنصار 

والنةةةةةدا وو كوسةةةةةلونا يا وصةةةةةربيا و رواتيةةةةةا وبلناراةةةةةا بوكانةةةةة  وعتقةةةةةد أن سةةةةةكان روسةةةةةيا و 

 .  49وعر   م ة،ك انحدرون مه نسل لونيإليا ، هعتب،ون قومية واردة و سو 

 أن أوربةةا مةةا ا
 
وقةة   ال ِةةا  نرةةاقةةد ع ةةا  وأنةةه  دااأصةةيب  بةة قةةد عتقةةد  ةة الا جميعةةا

 واوالِا، و 
 
إمب،اطوراة  ب،  يكون مر   ا في اسةتانبو . و عنةدما بميالد  أن في ذلك إياانا

                                                           

الحوارذذبين عقيدة الوعش وعقدة القوةذذسنة الحوارذذو رو   اا املوَّوع..أنَر بحمل بعنوان: موانع  48

 30 -4..د/محمد عبد النيح، جامعة الج ائر..ص: ملنحرباملزاج ا
 أنَر:  49

Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 40; Frasheri, Mehdi, Historia e lashte e Shqiperise dhe 

shqipetareve, 34-35  
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 الةةةرو  ارردةةةود ا م ، ظةةةه1856-م1853العثمانيةةةة سةةةنة   -انةةةدلع  الحةةةرب الروسةةةية 

 .50تمسيا تلك اإلمب،اطوراة الكب،  املنتَرة عد و كيل و مو  أنه قد ران

م، 1871اتحةةاد أملانيةا ال ةةرقية والنربيةة سةةنة  و و ةي، املصةادر التارا يةةة أنةه عنةةدما تةم

مِةم الديإليةة.  ةاا يبةدو م اعر الرو  نحةو تحقية  م ةامعِم وأرال  ذلك االتحاد ررك

 و 
 
 مةةةةةةه  ةةةةةالم أرةةةةةةد أبةةةةةةرا املسع ةةةةةةرقين الةةةةةرو ،وا ةةةةةحا

 
 ةةةةةةو نيكةةةةةةوالد يةةةةةةاكولوو   و جليةةةةةةا

: ) روسةيا امل ةِور  فةي  تابةه ذ ةر( ، ريةمل Nikolaj Jakovlevic Danilevskij)دانيلسةكع :

لقةرن التاسةع (:  .. إن املسةملة والق ةية ال ةرقية فةي اRussia and Europe   –و أوربةا (  

باعتبةةةةةار اليونةةةةةان نصةةةةةار   –اليونةةةةةان ع ةةةةةر مةةةةةا سةةةةةي إال رلقةةةةةة رةةةةةرب طوالةةةةةة بةةةةةين رومةةةةةا و 

أن ان هعتبةةةة،ون أ ةةةةل رومةةةةا، و أن ارملةةةةان اوباعتبةةةةار رومةةةةا نصةةةةار  كادوليةةةةك، و  ردةةةةود ا،أ

 . 51..-الرو  هعتب،ون أ ل بيزن ة، أد أردود ا

 مةةةةه  ةةةةالمو مةةةةا ي   
 
الحقةةةةد الةةةةدي ح أن التعصةةةة  و   ةةةةاا املسع ةةةةر  الروتةةةةهللاح َِةةةةر وا ةةةةحا

، وم السةاعةلةى أن تقةظةا رة أصةيلة فةي قلةويهم إ و املسةلمين خاصةة الروتةهللاح تجةاه غية، م

دراسةةة ال ةةر  العر ةةع ة املسةةلم، جةةاات بقةةرار  إلسةةهللاح، ونعيجةةة مةةه نتةةائ  الحةةروب  ن   ...ر 

 بقةرار دي ةح ولة ن كانة  دوانةع الدراسةات العربيةة اإلسةالمية، 
 
الصةليبية، الأةح كانة  أي ةا

فةي رقيقرهةةا دوانةةع اسةتعماراة، نةة ن  ةةاه الةدوانع انبثقةة  مةةه ررةم الحةةروب  الصةةليبية، 

أو  تجربةةةة اسةةةتعماراة خاَّةةةرها أوروبةةةا خةةةار  رةةةدود ا، ريةةةمل أسةةةق  النةةةرب  الأةةح كانةةة 

ارورو ةةةع َّةةةع ه علةةةى ال ةةةر  العر ةةةع  اإلسةةةالمع، ورةةةاو  إيجةةةاد رةةةل مل ةةةاكله املت اقمةةةة 

                                                           

 40املصدر الساب ، ص  50
51 Rizaj, Skender، Lidhja shqiptare e Prizrenit.. 43 
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 فةةةةي  ةةةةاه الحةةةةروب الأةةةةح اجتارةةةة  جيوألةةةةِا ال ةةةةر  العر ةةةةع 
 
 واقتصةةةةاديا

 
 واجتماعيةةةةا

 
ديإليةةةةا

ة  1088جتمةةع، رأ  البابةةا أربةةان الثةةانع )املسةةلم، نبعةةد أن ت ،ةةهللاى ال سةةاد فةةي الكنيسةةة وامل

م(، أن مةةةه ال ةةةرورد القيةةةام بمنةةةامرة مثيةةة،ة ت ةةةع العةةةالم املسةةةي ي بمجمعةةةه أمةةةام 1099

عمل و دو م ة،ك، وكان خ ابه في املجمةع الكإلسةهللاح فةي كلي،مونة  والةاد دعةاه لجلسةة 

 عةه الواقةع املتصةدع الةا1095است نائية في و راه الثانع )
 
 صةراحا

 
د هعي ةه م(، وعبي،ا

النةةرب املسةةةي ي، والرغبةةة الوا ةةةحة فةةي وَّةةةع  ةةاا النةةةرب أمةةام  ةةةدو عةةام وارةةةد، نقةةةد 

قةةا  فةةي خ ابةةه أمةةام املجمةةع املةةاكور )انه ةةوا وأديةةروا أسةةلحتكم الأةةح  نةةتم وسةةتعملونها 

َّةةةةةد إخةةةةةوانكم، ووجِو ةةةةةا َّةةةةةد أعةةةةةدائكم، أعةةةةةداا املسةةةةةيحية، إنكةةةةةم تَلمةةةةةون اليتةةةةةامى 

ل واالغتصةةةاب، وترهبةةةةون ال ةةةع  فةةةةي ال ةةةر  العامةةةةة، واررامةةةل، وأنةةةتم تتورطةةةةون فةةةي القتةةةة

وتقبلةةون الرألةةاو  لقتةةل إخةةوانكم املسةةيحيين، وتراقةةون دمةةاا م، دونمةةا خةةوو أو وجةةل 

خجل، نمنتم كال يور الجوارن  كلة الجي ، الأةح تنجةاب لرائحةة الجية  اإلنسةانية  أو

بةةةةةل قةةةةةاتلوا  النعنةةةةةة،  ةةةةةحايا ج ةةةةةعكم، انه ةةةةةوا إذن،  وال تقةةةةةاتلوا إخةةةةةوانكم املسةةةةةيحيين

أعةةةةةداا م  الةةةةةايه اسةةةةةتولوا علةةةةةى مدينةةةةةة القةةةةةد ، رةةةةةاربوا تحةةةةة  رايةةةةةة املسةةةةةيل، قائةةةةةد م 

الوريةةد، انتةةدوا أن سةةةكم، أنةةتم املةةانبون املقة،نةةةون أرةة  أنةةواع اادةةةام و ةةاه ))م ةةةيئة 

ل((. وأربةةةان الثةةةانع  ةةةو خلي ةةةة البابةةةا غر نوراةةةو  السةةةابع ال هةةةودد ارصةةةل، والةةةاد  ةةةو 

 52..  لصليبية لتحرار القد صار  نكرة الحملة ا

                                                           

ةاب العةرب،  ، اضاءات علـ  اسسششـرا  الرويـ سعبد ال تان، ناطمة 52 ، 2000، 1، مةه مإل ةورات اتحةاد الكت 

 18ص:  دم  ،
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عين مةةةةه الحر ةةةةة السةةةةالنية دننةةةةالجبةةةةل ارسةةةةود مبعةةةةد  ةةةةاه اررةةةةدا  قامةةةة  صةةةةربيا و     

 علةةةى الدولةةة العثمانيةةة فةةةي سةةنة 
 
م.  ةةةاه 1/7/1876ارردود سةةية الروسةةية معلنةةةين رربةةا

 بعةد يةوم بةدأت تَِةر مالمحِةا و  ة امة ألةمنها 
 
الحر ة الروسية الديإلية السالنية يوما

، أو النصــــــــرانية  اإلســــــــال  أ: حولةةةةةةة  الق ةةةةةةةةية إلةةةةةةةى أمةةةةةةةةر راسةةةةةةةمورة أمر ةةةةةةةةا، نتو خ ةةةةةةة

فةةةي الوقةةة  ذاتةةةه إنكلةةةة،ا سةةةي ارخةةةر  أعلنةةة  ؟؟ و أوربـــا أ  آســـيا، النصـــارى   املمـــلمون أ

القةةةةةو    كةةةةةاا نةةةةةر  أن، و 53الحةةةةةرب علةةةةةى الدولةةةةةة العثمانيةةةةةة، نت اقمةةةةة  ارمةةةةةور للنايةةةةةة 

  .انيةتجمع  َّد الدولة العثم قد العاملية الصليبية

التعصةةةةة  الةةةةةدي ح والقةةةةةومع و ةةةةةاا الكةةةةةره ا الكةةةةةره و ة  ةةةةةاقةةةةةد ظِةةةةةرت إلةةةةةى الوجةةةةةود رقيقةةةةةو 

ريةمل أعةدوا ، 20/01/1877-23/12/1876في م تمر بةرلين ارلبان  املسلمينلإلسالم و 

متعمةةةةديه إخةةةةرا   م الةةةة  قاسةةةةية مةةةةه الدولةةةةة العثمانيةةةةةم ةةةةتملة علةةةةى وديقةةةةة ومةةةةا رة 

. و إن نَةةرة سةةر عة علةةى توصةةيات أعمةةا  املةة تمر برنةةام مةةه  املسةةلمة ارلبانيةةة الق ةةية

و عةةةدم موَّةةةوعية و  لكانيةةةة علةةةى نِةةةم ويدراك خ ةةةم وظلةةةم الجةةةائرة بنةةةود  ةةةاه املةةةا رةو 

 نا ر مرها ما يلي:ن ،املسلمة للق ية ارلبانية الكب،   تلك الدو   ن ا ة

 مه مسلمح بلناراا و البوسنة والِرسك، املقاومة سالنن ع  .1

 لمين مه  اه املناط ،إبعاد املوظ ين املس .2

 النصرانية نق ، و العناصر و كيل ال رطة مه ارنراد .3

 بالبقاا في القالع املرت عة نق ، مهسمل لِ ون العثماني نودالج .4

 ،للدولة العثمانية و سي الج اة الأح كانوا يدنعون  ،ِإلناا الُعْ ر .5
                                                           

 48املرجع الساب ، ص  53
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 ،وميةالدوائر الحكارردود سية في املحا م و  اللنة السالنية  داماستنرك  .6

 مةةةا كةةةان الحةةةا  مةةةع والةةةي  نقةةة ، مةةةه النصةةةار   اإلسةةةالميةدو  فةةةي الةةة الةةةوالة عيةةينو .7

 لبنان،

يجبار م على ألة،كوا في الجرائم َّد النصار ، و وعاي    الا املسلمين الايه ا .8

 . 54.دنع وعوا  مالي لِم لتلك ارَّرار.

 أن ق ةية ارلبةان املسةلمين كا نكمةا رأينةا أن فةي  ةاه الوديقةة الجةائرة،
 
 نة  مإلسةية تمامةةا

 . 55 على لسان الدبلوماسيين النربيين ارلبان ولم يرد ذ ر

مه  اا امل تمر خةائبين خاسةراه، و لحسه الحة، نقد خر  امل اركون والحاَّرون    

الدولةة العثمانيةة  املمثلين الدبلوماسيين مةه و غي، مت قين على بنود تلك املا رة، و أن

 رن ةة
 
 علةةى قبةةو  تلةةك  وا جملةةة وت صةةيال

 
البنةةود، نمةةا كانةة  مةةه روسةةيا إال أن وعلةةه رربةةا

الصةةةةةعبة، أعلنةةةةة  صةةةةةربيا  الَةةةةةرووم. و فةةةةةي  ةةةةةاه 26/6/1878الدولةةةةةة العثمانيةةةةةة سةةةةةنة  

الجبةةل ارسةةود الحةةرب علةةى الدولةةة العثمانيةةة، رنهةةم اسةةتنلوا ان ةةنالِا بروسةةيا، وظنةةوا و 

 . 56أنها له تتمكه مه السي رة عل هم 

 ل 
 
ة، لم تلعثمانية في الَعدد و ع  الدولة اولكه نَرا خوك ررب  مه مصلحرها رالُعد 

صةةةةةالن العثمةةةةةانيون  ةةةةة الا الةةةةةةرو  نقةةةةةد م، 3/3/1878خاسةةةةةرة مةةةةةع روسةةةةةيا. وفةةةةةي تةةةةةةارا  

                                                           

54Rizaj, Skender، Lidhja shqiptare e Prizrenit, 48-49; Alpan P. Nexhip-Kaci Nesim, Shqiptaret ne 

perandorine Osmane, 34; Historia e Popullit Shqiptar, vol.2, 106-173. 
 مةه ارسةتاذ الةد تور الة،كةع  55

 
 و   ،ehmet MaksudogluMوالنرا  أي ةا

 
ال نقةرة ية  لةم يةا ر فةي  تابةه سة را

 عه ارلبان في الدولة العثمانية و دور م..و  و يتحد  عه تارا  الدولة العثمانية!!!
 
 واردا

 
 وال مبحثا

مذكرات األميـرة عاششـة، والـدي المـلنان عبـد الحميـد ر للتوسع: أوغلي، عثمان: ، وان67َاملرجع الساب ،  56

 56-11، الياني
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ةةان جلِةةةا َّةةةد مصةةةالن ارلبةةةان علةةةى ات اقيةةةة ذات البنةةةود العسةةةع و  مةةةوقعين و الع ةةةراه، كة

 . 57الثقافي العروي و مستقبلِم السياتهللاح و الجنرافي و 

 و    
 
ارراضةةةةهللاح الأةةةةح ألةةةةِدتها السةةةةارة العامليةةةةة و  الجةةةةائرة ةالت ةةةةورات السياسةةةةي لِةةةةاهنَةةةةرا

ةةةان مةةةةه ارلبةةةةان إال ارلبانيةةةةة،  Albanian: منَمةةةةة وراب ةةةةة ألبانيةةةةة  سسةةةةواأن ي نمةةةةا كة

League of Prizren  ةةةان  قاومةةةةةم، وذلةةةةك مل1885– م 1878سةةةةنة ال  ةةةةر الةةةةاد كة

رة ارلبانيةةةة العامةةةة َّةةةد تصةةةرنات  ةةةاه الراب ةةةة ارلبانيةةةة كانةةة  بمثابةةةة الثةةةو يةةةدا مِم. و 

 و أمةاالدولة العثمانية في رقِةم، وَّةد القةرارات الجةائرة مةه الةدو  الكبية،ة املسةتعمرة. 

يةة،  ن ،58الع ةكيلية  اعناصةةر ، ومعرنةة دور ةةا و ةدنِا و مسيسةةِاالعوامةل الأةةح أدت إلةى ت

عةةة أر  نةةاك  أن (Skender Rizaj) اسةةكندر رااد أ.د. ارلبةةانع الكوسةةوفي املةة ري الكبيةة،

 :الراب ة  اه تمسيا في سا م داخلية و عوامل خارجية 

 خالنات و ن اعات الدو  الكب،  اروربية على رساب و مصالن ارلبان،

اإلداراةةة فةةي الدولةةة العثمانيةةة َّةةد مصةةالن االجتماعيةةة و اإلصةةالرات السياسةةية و  .1

  ارلبان،

  ى الدو  املجاورةإل مه ديار م املسلمين طرد لعدد  بي، مه ارلبانت جي، و  .2

                                                           

57Rizaj, Skender، Lidhja shqiptare e Prizrenit, 69-70 
الش صةةةيات الديإليةةةة اإلسةةةالمية فةةةي ذلةةةك الوقةةة  الةةةايه ألةةةاركوا فةةةي تمسةةةيا  ةةةاه بعةةة  يةةةا ر ارسةةةتاذ الكبيةةة،  58

 Haxhi))وال ةةي  الحةةا   اكةةا:  ،(Haxhi Ymer Prizreniالحةةا  عمةةر برا رنةةع:  )امل أةةح  املنَمةةة، كةةان ال ةةي 

Zeka،  والقاضةهللاح ال ةةر ي، أرمةد كورنيسةةاAhmed Korenica))  ،  باإلَّةانة إلةةى بعة  الش صةةيات و ارب ةةا

 . مه املدن ارخر  مما ال يعسع املقام لسرد أسمافهم
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،  مةةةةا أعلنةةةة  صةةةةربيا 59امللحةةةةة للحصةةةةو  علةةةةى اسةةةةتقال  ذاوةةةةع الحاجةةةةة املاسةةةةة و  .3

 .والجبل ارسود استقاللِا مه الدولة العثمانية

أمةةةةةا سةةةةةب  خةةةةةرو   ةةةةةاه الراب ةةةةةة و طالععِةةةةةا إلةةةةةى السةةةةةارة، نيت ةةةةةن مةةةةةه خةةةةةال   ةةةةةالم و     

ةع الةةاد ذ ةره ارسةةتاذ الكبيةة،  ] كةان مةةه نعيجةةة الحةةرب  :    Skender Rizajالبارةمل الة،كة

م أن دو  البلقةةةةةةان املجةةةةةةاورة أرادت أن توسةةةةةةع مةةةةةةه دائةةةةةةرة 1877الة، يةةةةةةة الروسةةةةةةية سةةةةةةنة 

أراَّةةةةة هم.  ةةةةةاا الوَّةةةةةع دنةةةةةع بارلبةةةةةان إلةةةةةى الت كيةةةةة، فةةةةةي ى رسةةةةةاب ارلبةةةةةان و رةةةةةدود ا علةةةةة

مسةةةتقبلِم، و يةةة  سةةةيكون وَّةةةعِم إذا مةةةا انهةةةارت الدولةةةة العثمانيةةةة. أُهْعَقةةةل أن يقبلةةةوا 

 عةةةةودون إلةةةةى ارسةةةةر و العبوديةةةةة مةةةةه جديةةةةد ؟!!  نلجةةةةل ذلةةةةك و أو الصةةةةرب  ركةةةةم اإلغراةةةة 

مةةةةه دةةةةم لِةةةةم مجلةةةةا قةةةةومع فةةةةي ألبانيةةةةا، و  ألةةةةكلوا و أسسةةةةوا الراب ةةةةة ارلبانيةةةةة رأةةةةى يكةةةةون 

 .  60ين صلوا عه الدولة العثمانية[..  

 فةةةي الحةةةرب البلقانيةةةةو    
 
 ةةةم فةةةي ، قةةةاموا و د  نةةةاقو  ال  ةةةرا عنةةةدم 1913 -1912 أخيةةة،ا

الجةةةةةةائر  والتقسةةةةةةيم للِواةةةةةةة الديإليةةةةةةة والقوميةةةةةةة الحرجةةةةةةة، ريةةةةةةمل الرهديةةةةةةد ررلةةةةةةةامل ةةةةةةاه 

أعلنةةةوا اسةةةتقال  ألبانيةةةا فةةةي تةةةارا   و قةةةاموا  ،مةةةه قبةةةل الةةةدو  السةةةالنية املجةةةاورة رراَّةةة هم

 . 61 م28/11/1912

                                                           

 أنَر بتصرو: 59

Rizaj, Skender، Lidhja shqiptare e Prizrenit, 8 
60Rizaj,Skender، Lidhja shqiptare e Prizrenit, 115. 
61Necip P Alpasllan-Nesim Kaci، Shqiptaret ne perandorine Osmane, 15; Historia e Shqiperise، 

vell.2, 243. 
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مةةةع ارلبةةةان ورانَةةة  علةةةى  وعاملِةةةاة العثمانيةةةة لةةةو أرسةةةإل  فةةةي أن الدولةةة للبارةةةملوابةةةدو 

أن ةةل نصةةي، لِةةم، رنهةةم بعةة  م ةةال،هم، لوجةةدو م خيةة، معةةين و  قامةة  بتلبيةةة يةةانهم و 

 أدبتةةةوا
 
لةةةم تكةةةه  نةةةاك  ، ريةةةملالعليةةةةالدولةةةة  تجةةةاه ت ةةةانهيم ويخالصةةةِم وونةةةاا م تارا يةةةا

، وإال و  أيةةام الدولةةة العثمانيةةة بعثةةة عسةةكراة ، شةةجاعن محنةةكن مةةا  علةةى رأسةةِا قائةةدن ألبةةانع 

ل و  اتمتعون يها دون غية، مو  ا يحملونهاالحربية الأح كانو ذلك إال للم  الت القيادية و 

 أعلم. 

 

 التنريــــر العر ــــي تنفيــــذ مشــــروص مــــن املخــــزي  موقــــش الــــدول األوربيــــة: يــــانياملبحــــث ال

 والبوسنيين للمملمين األلبان الصر ي

 

 م تل ةةةة مةةةه الت ةةةورات  فةةةي العصةةةر الحةةةديمل قةةةد ارراضةةةهللاح ارلبانيةةةة إن   
 
ألةةةِدت أنواعةةةا

 السياسية كان ملة  اه الت ورات االجتماعية والديإلية و ج ، ومهوالتنيي،ات والحروب

الت ِيةةةة، العروةةةةي للمسةةةةلمين ت جيةةةة، املسةةةةلمين ارلبةةةةان، أو بعبةةةةارة أخةةةةر  ق ةةةةية ال جةةةةرة و 

 إلةةةةةى ال جةةةةةرة إلةةةةةى أمةةةةةا ه  أجبةةةةة،واريةةةةةمل  ارلبةةةةةان،
 
بةةةةةديرهم و  ، نةةةةةاراهومجِولةةةةةة نائيةةةةةة ر ةةةةةا

بتعةةةةاون وتإلسةةةةي  مةةةةع قةةةةادة ة أمةةةةوالِم. القةةةةوات الروسةةةةية والصةةةةربية والبلناراةةةةأروارِةةةةم و 

 حقة قةد تو   ي يةة تحقية   ةاا النةرك، علةى الدو  اروربية املجةاورة، بحثةوا نيمةا بيةرهم

  ةةاا امل
 
 علةةى ال راقةةة الأةةحنعةةال

 
رجلةةه. نقةةد  ةةاجر عةةدد خ  ةةوا لةةه وسةةعوا   ةةروع ونقةةا
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نةزالا الصةرب والةرو  أمةوالِم ليحةل محلِةم الي، مه املسلمين، وت لوا عه أوطانهم و  ب

 .أ ل جبل ارسودالبلنار و و 

تمةةةةة  الصةةةةة قة التجاراةةةةةة الكبةةةةة، ، ريةةةةةمل تةةةةةم إع ةةةةةاا  13.04.1878و فةةةةةي مةةةةة تمر بةةةةةرلين 

ارراضهللاح ارلبانية للصرب مه قبل الدو  الكب،  اروربية، ووصةل ارمةر بمع ةاا املة تمر 

إلةةى عةةدم اعةةة،او بالونةةد الرسةةمح املرسةةل مةةه كوسةةونا لح ةةور نعاليةةات املةة تمر، بةةل لةةم 

 كاا علنةا أنكةروا وجحةدوا رقةو  ارلبةان، رأى بالدخو  إلى قاعة امل تمر..و م هسمل لِ

. ، و اعتبةةةةة،وا ارلبةةةةةان مةةةةه املةةةةةواطنين ارتةةةةةراك 
 
إن رأةةةةى أنهةةةةةم لةةةةم هعة،نةةةةةوا بوجةةةةةود م أصةةةةال

  كانةة منةةادرة أوطةةانهم، إلةةى املسةةلمون  الأةةح مةةه أجلِةةا اَّةة ر ارلبةةان والعوامةةل ارسةةباب

كانةةة   الديإليةةةة علةةةى رأ  تلةةةك ارسةةةباب  ية.وسياسةةة ة، و بع ةةةِا اقتصةةةاديةديإليةةة بع ةةةِا

ريةةةمل كةةةان يكةةةره  ال دمةةة العسةةةكراة اإلجباراةةةة فةةةي صةةةالن الصةةرب النصةةةار  ارردةةةود ا،

الةةة د العسةةةكرد الصةةةر ع وأن ه ةةةاركوا الجنةةةود أن يتقيةةةدوا باللبةةةا  و  الجنةةةود املسةةةلمون 

 . 62الصربيين في نم  رياتهم و أكلِم و ألريهم 

                                                           

 79، ص Rizaj, Skender: Lidhja Shqiptare e Prizrenitأنَر:  62
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لمات  ةة الا. نقةةد قةةاموا بعمليةةات إ ةةراه الإلسةةاا املسةةتةةارا  جةةرائم تةةا ر لنةةا مصةةادر الو    

محاصةرة و تجو ةع دةرواتهم، و على ال نا، وسرقة واغتصاب أمةوا  املسةلمين وممتلكةاتهم و 

.  مةةةةا أنهةةةةم قةةةةاموا بحةةةةرقِم أريةةةةاا فةةةةي املسةةةةاجد و املحةةةةالت التجاراةةةةة و ارمةةةةا ه املسةةةةلمين

 . 63مما هعج  اللسان عه وص ِا  العامة، و غي، ا مه أنواع التعاي  و اإلبادة

، جعلِةةم يحسةةبون لةةالك لبةةان مةةه ونييةة، الِواةةة القوميةةة والعرقيةةة والديإليةةةإن رةةار ار

أ ةةل الجبةةل ارسةةود واليونةةان الحاقةةديه  ن  ةةم وقعةةوا أسةةر  فةةي أيةةدد الصةةرب و رسةةايها إ

 .64 املتعصبين ، نكان ذلك مه ارسباب الرئيسة الأح دنعرهم إلى ال جرة

    
 
خةةوو مسةةلمح البلقةةان عامةةة مةةه الةةردة إلةةى النصةةرانية ارردود سةةية السةةالنية،  وأي ةةا

 
 
ةان الحةةا  مةةع مسةةلمح بلناراةةا ريةةمل إن  ثيةة،ا دنعِةةم ذلةةك إلةةى أن ي كةةروا بةةال جرة،  مةةا كة

ةةةانوا هسةةةةلمون  ةةةانوا يعنصةةةةرون كة مةةةةه املةةةةةاابل و  مةةةةرهم ارتةةةةدوا إلةةةةى النصةةةةرانية، رن الةةةةايه كة

 . 65البلناراة املجاار الصربية و 

الَلم ال ديد  ،  وارلبان عامة إلى ال جرةن ملسلمياح دنع  مه ارسباب الأو 

أ ل الجبل رقِم مه قبل الرو  والصرب و    فيال نو  القاسية الأح كان  تمار و 

 ذلك بحجة الدناع عه الديانة النصرانية السالنية.، و 66ارسود 

                                                           

 ،هللاحا مه الت صيل  اا املرجع الراعع:املرجع الساب ، وانَر ب 63

McCarthy, Justin، Death and exile.. 138-141. 
 .94، 59، 19، 1املرجع الساب ، ص  64
 153-152املرجع الساب ، ص   65
للوقوو على املاابل و املجاار املرتكبة مه الصرب و إمةارة الجبةل ارسةود  فةي رة  ارلبةان املسةلمين أنَةر  ةاه  66

، )الكوا : دار الودائ ،  .د، ت.د، م.د(، املجزرة في يوغمالفياصادر و الإلجالت التارا ية املِمة: املراجع و امل

  اه املصادر ارلبانية املِمة:
 
 وأنَر أي ا
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 اال ارسةباب أنمةه البةارثين مةه يةر  و    
 
.  ةةاا ارلبةان إلةى ال جةرةدنعة   قتصةادية أي ةا

 العامل و 
 
 نسةبيا

 
فةي رة  نئةة قليلةة مةه ارلبةان النصةار  ارردةود ا، وال ين كان صةحيحا

و علل صار   اا الرأد  هعمم ذلك على جميع ارلبان املسلمين و م النالبية العَمى.

الت ورات االقتصةةةادية و االجتماعيةةةة فةةةي القةةةرن التاسةةةع ع ةةةر جلبةةة  معِةةةا  .. المةةةه بةةةمن

)  60.000.00وجةةةةة ال جةةةةرة الجماعيةةةةة إلةةةةى اسةةةةتانبو ، ريةةةةمل أصةةةةبل مةةةةمو  ر رةةةة، مةةةةه: م

( مةه املِةاجراه ون ست
 
كةانوا يتجِةون نحةو اليونةان ومصةر  مةه اسةتانبو    و . ارلبةان أل ا

 إلةةةةى أمراكةةةةا و 
 
.نكمةةةةا قلةةةة  أن  67أسةةةةة،اليا...  ورومانيةةةةا وروسةةةةيا الجنوبيةةةةة ويي اليةةةةا وأخيةةةة،ا

م للسةةباب و  ةةم نصةةار  أردةةود ا،  ةةم الةةايه غةةادروا بالد ةةارلبةةان مةةه جنةةوب ألبانيةةا 

 . 68 االقتصادية و املعي ية

ةةةةةةةانوا ي يعةةةةةةةةون رجةةةةةةةةا  ال كةةةةةةةةر واملعرنةةةةةةةةة مةةةةةةةةه  إن    القةةةةةةةةادة السياسةةةةةةةةيين مةةةةةةةةه الصةةةةةةةةرب كة

ةان يةةتمامل ويخةةراجِم  املسةةلمين ت جيةة، ارلبةةان سع ةةرقين الصةةرب طاعةةة عميةةاا، ريةةمل كة

املسع ةةرقون الصةةرب  ةةم الةةايه مِةةدوا و  هم.نيمةةا بيةةر وعةةاون  بيةة،و  بتإلسةةي  مةةه أراَّةة هم

                                                                                                                                                                      

Cana, Zekeria, Gjenocidi i Malit te Zi mbi popullaten Shqiptare 1912-1913, Dokumente, Instituti 

Albanologjik i Prishtines, Prishtine, 1996, 11; Ajdini, Azem، Masakra e Tivarit Serbo-Malazeze, 

Edlor, Tirane, 1998; Kansu, Huseyin, Kosova ikinci Bosna olmasin, Yildizlar Matbaasi, 

Istanbul,1998,11-33; Bajrami, Hakif, Kosova - njezet shekuj te identitetit te saj-argumente 

historike, Era, Prishtine, 2001,77-81; Kola, Harrila, Gjenocidi Serb ndaj Shqiptareve ne viset e tyre 

etnike ne Jugosllavi 1941-1967, Elton,Tirane,2000,116-222 

 
67 Castellan, Georges, Histori e Ballkanit, 379-380. 

 ملعرنة امل اد عه  اه النق ة بالاات أنَر: 68

Thengjilli, Petrika, Historia Shqiperise, 27; Mufaku, Muhamed, Shqiptaret ne boten Arabe, 97-

130; Silajxhic, Haris, Shqiperia dhe SHBA-te ne arkivat e Washingtonit, Albanija i S.A.D. Kroz 

Arhive Vasingtona,1991, perkthyer nga: Xhelal Fejza, Dituria, Tirane, 1999, 25-42.  
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صةةةار  و ةةةو   الصةةةرب، سع ةةةرقينجةةةاا ذلةةةك علةةةى لسةةةان أرةةةد امل ال راةةة  أمةةةام قةةةادتهم.

م مئنةة، نعل هةا أن ت ِةر أن تكةون  منةة و  إذا مةا أرادت صةربيا الت ِي، العروي  أن نكرة

 الصةةةةر ع العةةةةر  السةةةةالفيو  أرَّةةةةِا مةةةةه كةةةةل العناصةةةةر النرابةةةةة مةةةةا عةةةةدا العنصةةةةر
 
 ، مةةةةدعيا

 تم أمامِم
 
لةم   برَّا وطواعية مةه عنةد أن سةِم، و أن هجرة ارلبان و املسلمين عموما

 !!! 69يكه  ناك إ راه أو إجبار روتهللاح أو صر ع أو بلنارد على ال جرة..

  اقياتمسلمين ارلبان كان  تتم باتظا رة الت جي، الجما ي لل التارا  يحددنا بمن إن   

م  1944–م1939سةةنوات ال ك خةةال ، وذلةةةوغسةةالنييالو  ةة، يةةالسةةل ات السةةراة بةةين 

ةةان لِةةةم دور  ،  70 للمسةةةتوطنين  ة ارراضةةةهللاح ارلبانيةةةةت ليةةةو فةةةي إعةةةداد  و بةةةارا  بيةةة،ريةةةمل كة

أن ت جةةر أ رةة،  فةةي ذلةةك الوقةة  الجةةدد مةةه الصةةرب. نقةةد قةةدرت السةةل ات اليوغسةةالنية

التابعةةة  نفةةي املةةد رةةد  ذلةةكة مسةةلمة عنةةوة وبةةالقوة،  مةةا مةةه دمانيةةة  الو أسةةرة ألبانيةة

 أصةةبح  مةةه املةةدن الصةةربية، و لواليةةة كوسةةونا
 
 ,Pirot) امل ةةِورةاملعرونةةة و  الأةةح راليةةا

Leskovc ,nje, ProkupleKurshumli, Vra )71،  مصةةادرة وأمةةا بحةةر  بيةةوتهم ذلةةك إو 

 تةةمنسةةانية والور ةةية. و رسةةالي  الالغيةة، ذلةةك مةةه اممتلكةةاتهم وتةةدمي، وقصةة  قةةرا م و 

                                                           

69Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizreni; Zamir, Shtylla, The Deportation of Albanians in 

Yugoslavia after the second world war 1950-1966 , 233-239; Cubrilovic, Vaso, The Problem of 

Minorities in the new Yugoslavia, The truth on Kosova, 301-306. 
 سةةةةنة  70

 
م وسةةةةل  1924و  ةةةةاه ال ةةةةة،ة كانةةةة  نةةةةة،ة ركةةةةم أتةةةةاتورك، و أن بعةةةةد سةةةةقو  ال النةةةةة العثمانيةةةةة رسةةةةميا

 املاسونية ال هودية على تر يا في إدارة أل ونها اإلداراة و االقتصادية والسياسية. 
71Plana, Emin, On the deportation of Albanians from the territory of Sandjak of Nish of Kosova 

1877-1878.  The truth on Kosova , 73-78 
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فةةةي بةةةدايات النصةةة   دمةةةانون ومائةةةة (  قراةةةة ألبانيةةةة مسةةةلمةن و ) ادنةةةا 182 تةةةدمي، ورةةةر :

 . 72. ارو  مه القرن الع راه

تحرا ةةِم علةةى خةةوك رةةرب مقدسةةة الجيةةول الروسةةية بعسةةليل البلنةةار و نقةةد قامةة     

املةةاابل َّةةد املسةةلمين املوجةةوديه. ة، وررَّةةو م علةةى ارتكةةاب املجةةاار و ديإليةةة أردود سةةي

علةةةةةةى صةةةةةةعيد  خةةةةةةر قامةةةةةة  السةةةةةةل ات النصةةةةةةرانية فةةةةةةي الجبةةةةةةل ارسةةةةةةود برهديةةةةةةد املسةةةةةةلمين 

،  73وال ةرو  معِةم لقتةا  املسةلمين العةام ين، وذلك إما أن يقبلوا العسةلن والن ية،املحلي

  .74يما أن يهاجروا و هنادروا قرا م و 

) مليةةةةةون وارةةةةةد مةةةةةه  1.000.000مةةةةةه:    رةةةةة،أتةةةةةم ت جيةةةةة،  إلةةةةةى أنةةةةةه قةةةةةد و ةةةةةي، اإلرصةةةةةائيات

 .75 م 1879 - م1877بين السنوات   املسلمين ( مه من قة البلقان إلى الدو  ارخر  

النرابةةة ملِةةاجراه، نِةةاا شةةهللاحا يثيةة، العجةة  و وسةةائل العسةة ي، لِةة الا اأمةةا  ي يةةة النقةةل و 

  والبةواخر الس ه ستمجرو كان  نقدعثمانية في لحَاتها ارخي،ة. مه تصرنات الدولة ال

                                                           

72Bajrami, Hakif, Kosova njezet shekuj te identitetit te saj, 84. 
أن:  رقيقةةةةة ارمةةةةر  مةةةةا أخب،نةةةةا السةةةة ي، الب،ي ةةةةانع فةةةةي اسةةةةتانبو  السةةةةيد   Skender Rizajيةةةةر  ارسةةةةتاذ الكبيةةةة،  73

Layard نوا يهةدنون إلةى طةرد جميةع املسةلمين مةه البلقةان، و أن هسةتولوا وأن ،أن الجيول الروسية والبلناراة كةا

 هنتصبوا درواتهم و ممتلكاتهم..  أنَر:

Rizaj, Skender، Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 81. 

:
 
 وانَر أي ا

Poullton, Hough، Muslim identity and the Ballkan state, 19-20 

  
74 Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 79.  

  :وا عِم وت راقِم في العالم..أنَرو إن ألئ  أن تق  على اإلرصائيات الدقيقة لعدد املِاجراه  الايه تم ت

Mc.Carthy, Justin, Death and Exile, 88-91,  159161, 162, 163, 164 

 
75 Rizaj, Skender، Lidhja shqiptare e Prizrenit, 80. 
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لِةة الا،  تولةة  سةةي مِمةةة دنةةع أجةةور النقةةلروسةةيا، و مةةه أنكلةةة،ا ونرنسةةا والنمسةةا ومصةةر و 

 خاصة تتولى أل ون ال جرة. و مه أ م مح ةات املِةاجراه فةي و 
 
كان  قد خصص  لجانا

 . Edirne, Istanbul, Qanakalaya, Samsun, Izmir  )76(تر يا كان   اه املدن: 

   يةةةةة أنتةةةةا ر املصةةةةادر التاراو     
 
 نحةةةةوان اتجةةةةه املسةةةةلمين مةةةةه البلقةةةة  77املِةةةةاجراه  ثيةةةة،ا

الج اةةةرة العربيةةةة ورلةةة  ودم ةةة  وأَّةةةنا وديةةةار بكةةةر ومدينةةةة و   قبةةة،صو  سةةةوراا ارناَّةةةو  

، و أن عةةدد املِةةاجراه نقةة  مةةه واليةةة كوسةةةونا  78غي، ةةا مةةه املةةدن و  اليونانيةةة سةةالنيك

 .79( )مئتا أل   مِاجر 200.000بلغ 

، ورامةل لةواا يناملتعصةب الصةرب أرةد قةادة تقرار ا رأن ن العلمية نر  مه ال ائدةو     

إن :   قةةةا  رةةةين( (Vasa Cubriloviqو ةةةوبرلواع   ا جيةةة، وال ةةةرد للمسةةةلمين، واصةةةالت

مةةةدنهم، الع را سةةةة( مةةةه قةةةرا م و عمليةةةة طةةةرد ارتةةةراك ) ارلبةةةان والبوسةةةنين وارتةةةراك و 

                                                           

 ، و انَر:81-80،ص املرجع الساب  76

Poullton, Hough, Muslim Identity and the Balkan State، 146-148 
 قارن ظا رة وعملية هجرة ارلبان مع هجرة مسلمح البوسنة في: 77

Journal of Islamic Studies, 5،2, July 1994,  Islam and Muslims in Bosnia, Mufaku, Muhamed, Two 

Hijras and Two Fatwas, 242-253 . 
 أنَر : 78

McCarthy, Justin, Death and Exile, 36-37,65,89;  Muslim Identity and the Ballkan States, Yulian 

Konstantinov, Strategies for sustainity a vulnerable identity - case of Bulgarian Pomaks, 33-53. 
 ( أدنةةاا ) مائةة و    50.0001 البوسةإليين الةاد بلةغ  د املِةةاجراه ةاا العةدد املةاكور يقةة،ب مةه عةد 79

 
خمسةون أل ةا

 :دراسة ارستاذ الد تور  م..للتوسع أنَر1918-1878الحكم النمساود الِننارد سنة 

Karcic, Fikret, The Bosniaks and the challenges of modernity, 53; Journal of Islamic Studies, 5:2, 

July 1994, Mufaku, Muhamed, Two Hijras and  Two Fatwas, 242.  



 40 

فةي  ، تةم80 صةربيا والجبةل ارسةودكان الجةدد املسةتقدمين مةه وتوطين تلك ارراضهللاح بالسة

أسةرع وقة  ممةةا  نةا قةةد قةدرنا وخ  نةا له...الصةةربيون امل ة ِدون مةةه ارلبةان والةةايه 

ان بالتةةدر  وصةةل سةةكن لةةوا إلةى تلةةك القةةر  ال اواةةة. و   ربةوا إلةةى املنةةاط  الجبليةةة الةةوعرة،

لمين، ن، الأةةح ت ِةةرت وخلةة  مةةه ارلبةةان واملسةة ةةاه املةةدالجبةةل ارسةةود إلةةى  ةةاه القةةر  و 

 كاا ن ن القر  الصربية الجديدة بدأت تنب  مه اررك بعد أن لم تكةه موجةودة ..  و 

81 . 

                                                           

، ن ن املصادر التارا ية و ي، إلى ارعداد الِائلة مه املسلمين 1906-1905ورس  االرصائيات للسنوات  80

الايه كانوا يق نون في الواليات امل تل ة في ارراضهللاح ارلبانية قد  اجروا و خلوا أوطانهم و بيوتهم و قرا م..و 

 :1906-1905يرانا الح  في  اه املسملة رس  ارصائيات عام لعل  اا الجدو  

1. The Sanjac of Prishtina: 254,605 Albanians of Muslim religion; 110,310 Catholic and 

Orthodox Albanians, Serbs, Bulgarians and Romanies.  2. The Sanjac of Peja: 139,901 Muslim 

Albanians; 45,784 Catholic and Orthodox Albanians, and Serbs.  3. The Sanjac of Novi-Pazar: 

27,980 Muslim Albanians and Turks; 19,795 Christian Albanians and Serbs.  4. The Sanjac of 

Shkup: 90,840 Muslim Albanians; 60,706 Catholic Albanians and Serbs.  5. The Sanjac of 

Prizren (including the districts of Tetova and Gostivar): 158,742 Muslim Albanians; 15,323 

Catholic and Orthodox Albanians; 11,606 Serbs and 473 Romanies.  6. The Sanjac of Manastir: 

457,994 Muslim Albanians and Turks; 264,008 Orthodox Albanians and Wallachs; 198,335 

Bulgarians; 55,108 Greeks; 2,760 Romanies; 354 Catholic and Protestant Albanians.  7. The 

Vilayet of Janina: 227,484 Muslim Albanians; 213,281 Orthodox Albanians and Wallachs; 

91,991 Greeks and 4,906 Jews…http://www.ess.uwe.ac.uk/kosovo/chap1.htm 

 أن ارلبةان يقو   81
 
 على  الم ذلك املجرم املاكور:  ال يثبة  تارا يةا

 
ارستاذ وامل ري الكبي، اسكندر را اد، معلقا

، نةة ن سةةونا الكبيةة،ة قةةد أَّةةروا بالصةةرب، فةةي واليةةة كو 
 
ةان علةةى عكةةا ذلةةك تمامةةا  ةةاا  ةةاب و انةةة،اا. و إنمةةا ارمةةر كة

.الراب ةةة ارلبانيةةة أخةةات فةةي مسةة ولي
 
  رها رمايةةة الصةةرب أي ةةا

 
مةةةه  وارةةد فةةي  ةةاه املنةةاط  لةةم يوجةةد صةةر ع وأي ةةا

ةةةانوا ألبةةةةان أر عةةةةر  صةةةةر ع خةةةةال ةةةانوا يمارسةةةةون ال ةةةةعائر الديإليةةةةة علةةةةى لنةةةةة دةةةةر. صةةةةرب كوسةةةةونا كة ود ا الةةةةايه كة

 الكنيسة السالنية ..  للتوسع أنَر:

Rizaj,Skender, Lidhja shqipatre e Prizrenit, 97-98;   
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إجبةةةةار ارلبةةةةان واملسةةةةلمين  عةةةةهالناجمةةةةة السةةةةلبية و  االجتماعيةةةةةمةةةةه اادةةةةار السياسةةةةية و و 

 علةةةةةةى ال جةةةةةةرة، أن  ةةةةةةاه الَةةةةةةا رة 
 
املسةةةةةةلمين  ارلبةةةةةةان أرةةةةةةدد  نجةةةةةةوة  بيةةةةةة،ة بةةةةةةينعمومةةةةةةا

 . 82لكرا ية بيرهم إلى قيام الساعة اوالصرب مه ريمل الحقد و 

 

 املحايـــد والجـــا ر  صـــربييناملبحـــث اليالـــث: موقـــش رجـــال الفكـــر والمياســـة والـــدين ال

 أكبر عقبة للحوار التعايش الملوس  – من القوية األلبانية اململمة

 

ميةة الصةربية لع ةكيل دة القو اور التارا ية لِاه ال كرة والعقةأما نيما ي ر الج

 و ره و نة  غية، العنصةر والعةر  الصةر ع، وال سةيما ارلبةان املسةلمون، صربيا الكب،  

أن:   رجةةا  ال كةةر  Dr.Musa Gashiنيةة،  ارسةةتاذ الكبيةة، الةة ري الةةد تور موتةةهللاى غاشةةهللاح 

واملعرنةةةة مةةةةه الصةةةةرب غةةةةاوا ألةةةةع،هم بسةةةةموم ال رانةةةةات وارسةةةةاطي، واركاذيةةةة  والوعةةةةود 

لكبة،  غية، مقِةورة و ذات قةوة و ن ةوذ على محاوالتهم والقيام بع كيل صربيا ا ال يالية

ةةةانوا منةةةةا بةةةةدايات النصةةةة  الثةةةةانع مةةةةه القةةةةرن الع ةةةةراه  بيةةةة، فةةةةي البلقةةةةان، .  مةةةةا أنهةةةةم كة

يحرَّةةةون ال ةةةع  الصةةةر ع أن بعةةةد اوا  الدولةةةة العثمانيةةةة رةةةان الوقةةة  إلريةةةاا مملكةةةة 

ر صربيا الكب،  مه جديد رأةى تإلةتقم مةه اإلسةالم و املسةلمبن وأن تعسةلم سةي امةام ارمةو 

الةةةةايه بةةةةةراوا فةةةةةي منةةةةةا  فةةةةي الج اةةةةةرة البلقانيةةةةةة. ومةةةةةه رواد  ةةةةاا ال كةةةةةر املسةةةةةموم وال بيةةةةةمل

 النص  الثانع مه القرن التاسع ع ر إلى يومنا  اا نا ر:

                                                           

 93املرجع الساب ، ص  82



 42 

جِةةانوو   -Johan Cvijic ،3جِةةان سةةواع  -Ilija Garashanin  ،2إليةةا غراألةةانه  -1

Jovanovic ،4-   رادوانةةةةةةووRadovanovic،5-   جرجةةةةةةووGjorgjevic ،6- دو ةةةةةة 

Ducic ،7-   مولةةةةووMolevic ،8-   دراجةةةةو مِةةةةايلووDrazho Mihajlovic،9-  واصةةةةا

 Vasa ) صةةةةةةار  ال كةةةةةةرة للت ِيةةةةةة، العروةةةةةةي ووااةةةةةةر الداخليةةةةةةة السةةةةةةاب ( و ةةةةةةوبرلوو 

Cubrilovic،10-  الةةةرائا الصةةةر ع الةةةاد  لةةةك ( سةةةلوبودان ميلوألةةةوو ( Slobodan 

Miloshevic ،11-للعةةةةر  الصةةةةر ع و القوميةةةةة و سةةةالو أل ةةةةل)مه أألةةةةد النةةةةا 
 
  وعصةةةةبا

 Vukُو   راجع ،)وااةةر الداخليةةة الحةةالي(  -Vojislav Sheshel،12الصةةربية الحةةالي( 

Karaxhic،13-   سةةت ان مليةةووStefan Moljevic،14-   ميلةةوراد أ مع ةةMilorad 

Ekmecic،15-   واسةةةيليو  رسةةةعVasilijo Krestic،16-   مِايةةةل ةاركةةةةوووMihajl 

Markovic ،17-  إيةةةةوو  ندو ةةةةIvo Andricic ،18-   دوبروسةةةةا وساسةةةةعDobrica 

Casic بيتةةار غراو ةةانه ،Petar Gracanin ،19-  راتقةةو مالدوةة ) مةةه  بةةار املجةةرمين فةةي

، Ratko Maldicرةرب البوسةنة و ال ية ا  فةي قائمةة امل لةوبين للمحا مةة إلةى يومنةا  ةاا( 

و ال يةةة ا  فةةةي قائمةةةة امل لةةةوبين إلةةةى مةةةه  بةةةار املجةةةرمين فةةةي رةةةرب البوسةةةنة  (رادوان  ةةةراجا

نِةةم الةةايه كةةانوا يق ةةون وراا ال رانةةات و ارسةةاطي، ..Radovan Karaxhixhيومنةةا  ةةاا(

ريةمل خسةروا ،83  1389بمن صربيا كان   حية ررب ومعر ة كوسةونا امل ةِورة سةنة  

 ؟؟؟!!! و بنةاا علةى
 
، ولكه  اه ال سارة عنةد الصةرب وعتبة، نصةرا

 
  بي،ا

 
 ةاه  ن ها خسرانا

                                                           

نا، سي معر ة م ِورة وناصلة في تارا  الدولة العثمانية و ارلبانية، انتصر ن ها املسلمون َّد كوسو  معر ة 83

، واسع ِد في  اه الواقعة السل ان مراد ررمه ل وعالى. 
 
القو  الصليبية الصربية و رل افها انتصارا  بي،ا

 رولو 
 
ا  اه ال سارة إلى االنتصار ؟؟!! للم اد ورغم خسارة الصرب في  اه املعر ة، إال أن   الا امل كرون  ن ا

 61-59ص: عوامل ال ووب و أسباب المقو ،–الدولة العيمانية أنَر: 
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، ؟؟!! مقةةةةةد ؟؟!!، دمةةةةةه  ، ألةةةةةع  ل!!؟؟! ألةةةةةع  م ةةةةة ِد ال رانةةةةةة ن ةةةةةع  الصةةةةةر ع

أرَّةةةةةه مقةةةةةد ؟؟!!، رةةةةةدود ا مقدسةةةةةة؟؟!!..ال ، و بنةةةةةاا علةةةةةى تلةةةةةك  ،؟؟!!تارا ةةةةه مقةةةةةد 

 مةةه الكنيسةةة الصةةربية ارردود سةةية 
 
 وماديةةا

 
 معنواةةا

 
ال رانةةات نةة نهم كةةانوا يجةةدون دعمةةا

تحرا ةةِا أألةةعل  نيةة،ان ال تنةةة و الحةةروب و ِا و نةةا  ةةاا، و أن الكنيسةةة بعشةةجيعإلةةى يوم

النزاعةةةةةات و الكةةةةةره و الةةةةةبن  بةةةةةين ال ةةةةةةعوب البلقانيةةةةةة املسةةةةةلمة و ال ةةةةةعوب السةةةةةةالنية 

ةةانوا السةةةب  الةةةرئيا فةةةي  ارردود سةةةية، إلةةةى رةةةد أن الصةةةرب أن سةةةِم ألةةةِدوا علةةةى أنهةةةم كة

والالأخالقية  إألعا  ني،ان الحرب العاملية ارولى و الثانية. بمثل  اه السياسة ال بيثة

والالإنسانية دنعوا ال عوب البلقانية اإلسالمية إلى مسعنقع الحروب و املجاار في أوربا 

 .84في  اا القرن...  

 اه ألِادة امل رخين املعاصراه عه الةدور السةليح الةاد لعبةه رجةا  ال كةر والعلةم  

الكنيسةةةةة واملعرنةةةةة و السياسةةةةة فةةةةي العصةةةةر  الحةةةةديمل، وعةةةةه الةةةةدور السةةةةليح الأةةةةح لعبتةةةةه 

. و ارمةةةر ال ي  ةةةى علةةةى أولةةةي ارلبةةةاب أن مثةةةل  ةةةاا 
 
 ورةةةديثا

 
الصةةةربية اردود سةةةية قةةةديما

النمةةاذ  مةةه الش صةةيات الديإليةةة والسياسةةية و املعرنيةةة لةةو وجةةدت فةةي  ةةاا العصةةر، ال 

ألةةةةةك أن أمثةةةةةا   ةةةةة الا هعتبةةةةة،ون مةةةةةه العقبةةةةةات الكةةةةة ودة والعراقيةةةةةل الصةةةةةعبة و املوانةةةةةع 

ار املتباد  واملإل ود. نمع أمثا   ة الا ال هسةتقيم أمةر الحةوار الحديدية أما طاولة الحو 

 وال يتحق   دنه.

ومه الودةائ  الصةربية السةراة للنايةة والأةح ن هةا بيةان للسياسةة الصةربية الداخليةة  

                                                           

84 Gashi, Musa, Some Facts About Kosova, Logos-A, 1997, Shkup, 67-69; Bajrami, Hakif, 

Politika dhe Lufta e Drejte Shqiptare Perball Neofashizmit Serb, 1989-1999, 185-250 
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، كان  الم أرةد الش صةيات والقيةادات 1906وال ارجية، والأح ن رت ورو  مرة سنة 

 والكرا ية الحقد، وامل ِورة بالتعص  و 1844ع ر في بدايات القرن التاسع الصربية 

 إليةا غراألةانه. محتةو    Ilija Grashaninكةان وااةر الداخليةة للصةربيا رقيةات ارخةر  للع

 Car Dushanمملكـــة القيصـــر الصـــر ي القديمـــة إلةةةى اسةةةتعادة  ةةةاا امل ةةةروع أنةةةه دعةةةا 

رس  ال  ة السياسةية والأح دمرتها الدولة العثمانية في القرن الرابع ع ر امليالدد. و 

  نقةةد ذ ةةر  Nacertanijaوالأةةح سةةما ا بةةة: خ ةةة  Ilija   Grashanin املرسةةومة مةةه قبةةل

ن هةةةةةةةا أن دور الصةةةةةةةرب فةةةةةةةي البلقةةةةةةةان وجنةةةةةةةوب ألةةةةةةةر  أوربةةةةةةةا  ةةةةةةةو رمايةةةةةةةة وتوريةةةةةةةد نصةةةةةةةار  

، Serbian pan-Slavismارردةةود ا السةةالنيين املوجةةوديه فةةي ظةةل الدولةةة العثمانيةةة 

إال باسةةةتعادة امللةةك وال عامةةةة الصةةربية، وتوسةةةيع رةةدود أراَّةةة ها و ةةاا التوريةةد لةةةه يةةتم 

علةةى رسةةاب ارراضةةهللاح ارلبانيةةة، واإل ثةةار مةةه أعةةداد الصةةربيين املسةةتوطنين، والةةايه فةةي 

نسةةةةةمة، ولتحقيةةةةةة   ةةةةةاا امل ةةةةةةروع  1.400.000ذلةةةةةك الوقةةةةة  لةةةةةةم يكةةةةةه يتجةةةةةةاوا عةةةةةدد م  

التاسةةةع ع ةةةر عرنةةة  مةةةه القةةةرن  1880-1870ال بيةةةمل، ه ةةةي، امل رخةةةون إلةةةى أن ال ةةةة،ة 

ب ةةة،ة صةةياغة املنةةاها الدراسةةية التارا يةةة الصةةربية مةة ورة مةةه أولِةةا إلةةى  خر ةةا، ومبإليةةة 

 Staraعلةةةةةى ال رانةةةةةات وارسةةةةةاطي،، نةةةةةمطلقوا علةةةةةى أرك ارلبةةةةةان فةةةةةي كوسةةةةةونا اسةةةةةم : 

Serbija-Old Serbia  ،) والةدليل علةى خرانةة  ةاا االسةم  ةو أنةك  ) الصـربيا القديمـة

 ل
 
ِةةاا االسةةم فةةي املصةةادر التارا يةةة اروربيةةة والة، يةةة القديمةةة. و ةةاا الةةاد لةةه تجةةد ذ ةةرا

أن صةربيا م ة رة إلةى إعةةالن  1876أن هعلةه عةام  Milan Obrenovicدنةع أمية، صةربيا 

رةةةةرب دناعيةةةةة عةةةةه ن سةةةةِا، وال،ةةةةهللاحا الةةةةاد لج نةةةةا عةةةةه الوصةةةةو  إليةةةةه عةةةةه طراةةةة  املةةةةا  
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ا ةةةةةدونيا وبلناراةةةةةا والبوسةةةةةنة نسنحصةةةةةل عليةةةةةه بةةةةةالقوة... وألةةةةةرع اإلداراةةةةةون الصةةةةةرب فةةةةةي م

والجبل ارسود بتحرا  النا  إلى القيام بمعما  ال ن  و التمرد و العصيان ويعالن 

 1877نيسةةان سةةةنة  24. و فةةي 1876ر اةةران سةةنة  30الحةةرب َّةةد الدولةةة العثمانيةةة فةةي 

  .85أعلن  روسيا الحرب على الدولة العثمانية 

 لةةم أمةةا عةةه دور امل سسةةات التعليميةةة الصةةرب   
 
ية، نحةةد  و ال رةةر ، ننةةح ارخةةر  أي ةةا

 فةةةةي إنسةةةةاد العالقةةةةة و ارع بةةةةاور ال تنةةةةة و الحقةةةةد والكرا يةةةةة بةةةةين املسةةةةلمين ) 
 
تةةةةملو جِةةةةدا

عبد البةاوي يقو  البارمل  ارلبان و البوسإليين ( و ال ع  السالفي الصر ع ارردود سهللاح.

 يهاا العنوان: 
 
 - وبية متعالية وعدوانيةةالتمصيل ملر  اة أور خلي ة في بحمل له مِم جدا

 ، ريمل يقو :  قرااة في  ت  املسع رقين الصرب ونَرتهم للثقانة العربية واإلسالمية

أخةةةات بلنةةةراد لن سةةةِا الحةةة  فةةةي غ ةةةون نصةةة  قةةةرن تقرابةةةا، مةةةنل درجةةةة املاجسةةةتي،      

والةد توراه فةةي مجةا  االسع ةةرا  فةةي يوغوسةالنيا كلِةةا. وال ألةك أن عاصةةمة يوغوسةةالنيا 

ة وعاصةةمة صةربيا راليةةا بلنةراد كانةة  تحةاو  يهةةاه ال راقةة أن تةة در رتمةا ونعةةال السةابق

ونقا لحقيقةة أن االسع ةرا  فةي بلنةراد كةان ومةا اا  ...في توجيه املسع رقين ايةديولوجيا

يةديولوجيا، إمةا بصةورة مباألةرة أو غية، مباألةرة، ورن ذلةك متجِا اتجا ا ألةديدا نحةو ار 

ةةان ومةةةا اا  متمسةةةك وروبيةةةة، نقةةةد وصةةةل فةةةي اتجا ةةةه إلةةةى وَّةةةع ا باملر  اةةةة ار االسع ةةةرا  كة

                                                           

85 This project presents the program of Serbian internal and foreign policy, that is why it has been 

preserved as a document of state secret till 1906, when it was published for the first time in 

“Delo”, book 38, Belgrade; Dr Hakif Bajrami, Ilija Garashanini dhe politika e tij shtetrore 1844-

1874, Vjetar, XIV, AK, Prishtina, 1988,  pp. 103-138. 
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يقةةةوم نيةةةه بالتح ةةةي، والتب،يةةةر بصةةةورة ايديولوجيةةةة منَمةةةة لالبةةةادة الجماعيةةةة ل خةةةر فةةةي 

ألكله الثقافي بل واملةادد، كالةاد تةم أدنةاا العةدوان علةى الب ةانقة املسةلمين فةي البوسةنة 

صةةةربيا والجبةةةل االسةةةود مةةةه قبةةةل  - 1999-1997وفةةةي كوسةةةونا مةةة خرا عةةةام  – والِرسةةةك

  ..لكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةونهم مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمين.( و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا نقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  1995ة  1992و رواتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا )

 1925لقةةةد تمسةةةا قسةةةم االسع ةةةرا  فةةةي كليةةةة اللنةةةات وااداب بجامعةةةة بلنةةةراد فةةةي سةةةنة 

وبةةةةةةةةالرغم مةةةةةةةةه أن  ... Naim Bajraktrovic  عةةةةةةةةود علةةةةةةةةى يةةةةةةةةد نهةةةةةةةةيم بايرا تةةةةةةةةارونيع و 

 ةةةوذه مةةةةا اا  ريةةةةا فةةةةي أن ةةةة ة طالبةةةةه بايرا تةةةارونيع  قةةةةد تةةةةوفي منةةةةا امةةةةه بعيةةةةد، إال أن ن

. فةةةي الحقيقةةةة .وأتباعةةةه الةةةايه يتمسةةةكون فةةةي أيممنةةةا  ةةةاه باال ةةةداو الأةةةح عيرهةةةا أسةةةتاذ م.

يبةةةا  ممثلةةةو  ةةةاه املدرسةةةة االسع ةةةراقية أقصةةةهللاى جِةةةود م فةةةي تصةةةوار االسةةةالم بةةةااللوان 

اا ا االألةةةد قتامةةةة، وباملنةةةاها الالعلميةةةة مِتمةةةين كةةةل اال تمةةةام بإل ةةةر الةةةبن  والكرا يةةةة إ

يهةةةم ة ال بةةةد أن يقةةةدم النةةةرب لِةةةم كةةةل أنلةةةالك ة رسةةة  ر  ...االسةةةالم واملسةةةلمين فةةةي البلقةةةان

التمييد في سبيل إبادة املسلمين في البلقان رن  اه ال راقة ة في رأيهم ة لدناع النرب عه 

ونقةةةا لِةةةاا االعتقةةةاد نةةة نهم ي لبةةةون مةةةه العةةةالم أن هسةةةمل لِةةةم باسةةةت دام كةةةةل  ..ن سةةةه.

بةةةادة الجماعيةةةة، ديةةةد ولةةةو كانةةة  بةةةين تلةةةك الوسةةةائل اإل يل إاالةةةة  ةةةاا الرهالوسةةةائل فةةةي سةةةب

ةةةان املسع ةةةةرقون الصةةةةرب يلعبةةةةون دورا قةةةةارا فةةةةي تلةةةةك  ..وياالةةةةة دقانتةةةةه بم ملِةةةةا أي ةةةةا. وكة

مجموعةةةة مةةةه النصةةةةوص  Drako Tanaskovic نقةةةد أصةةةدر تاناسةةةكونيع  ..الدعايةةةة.

رخية،. إن امل لة  فةي  تابةه  ةاا و اه املجموعة ت مرها  تابةه ا« االسالم ونحه»بعنوان 

والةةاد يصةةر بعنوانةةه علةةى التقسةةيم واالصةة دام ة يحةةاو  أن يبةة،ر بكةةل الوسةةائل االبةةةادة 
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املجتمةع »الجماعية للمسلمين، نيقو  مثال أنه نةو   بعةدم الةت ِم والتمييةد مةه جانة  

صةرب بالإلسبة للعدوان الصر ع على البوسنة والِرسك. و عدم االقتناع بةمن ال« الدولي

 ...نهةةم يبيةةدون املسةةلمين فةةي البوسةةنةال  ةةر االسةةالمع وذلةةك ر»ب كلةةه مةةه ينقةةاون النةةر 

إن الصرب  م َّةد االسةالم رقةا وال » ة  يقو    اا الاد هعد أألِر املسع رقين الصرب

 «.بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد أن يكونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا َّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةده

مي،ولوب Miroljub Jeftic وبجان  تاناسكونيع   ناك مسع ر  صر ع م ِور أي ا ة 

و ةةةةو أسةةةةتاذ ذو ن ةةةةوذ فةةةةي جامعةةةةة بلنةةةةراد والةةةةاد يكتةةةة  خةةةةال  سةةةةنوات عديةةةةدة ي يةةةةع  ة 

 نةةاك رقيقةةة معرونةةة وسةةي أن االسةةالم ال يقبةةل »..صوصةةا مثقلةةة بةةالبن  إااا االسةةالم.ن

يكتةةةةةة  السةةةةةةعثارة العواطةةةةةة  وبةةةةةةاملن ا « البارةةةةةةمل»ونَةةةةةةرا رن  ةةةةةةاا « التعةةةةةةاه  مةةةةةةع النيةةةةةة،

يم قةةرابين العيةةد فةةي عيةةد االَّةة ى الالعلمةةح نِةةو يو ةةن إي ةةارا ت صةةيليا، مةةثال، أن تقةةد

املبارك غايته نق  أن يتعود املسلمون في صنر م على س ك الةدماا وأن  ةاا الواجة  

وان القةةةا مةةةه  ةةةاه االتهامةةةات والت رصةةةات واجةةةه  ..الةةةدي ح هعةةةد املسةةةلمين لةةةابل النةةةا .

مةةةه جانةةة  ألةةةع  أورو ةةةع صةةةني،  ةةةو ال ةةةع  البوألةةةناوي املسةةةلم فةةةي أوروبةةةا هجمةةةة  ائلةةةة 

ةةع  .86...  اليوغوسةةةالفي القةةةود  الجةةةي  وقةةةد أ ةةةد  ةةةاا املع ةةةى البارةةةمل واملسع ةةةر  ارمي،كة

 Normanبدراساته عه  الج اةرة البلقانيةة، البارةمل و ارسةتاذ نورمةان سةينار  املعروو

Cigar :فةي  تابةه بعنةوان ،The Role of Serbian Orientalists in Justification of 

                                                           

 : قراءة في كتب املمششرقين - التأ يل ملركزية أوروبية متعالية وعدوانيةخلي ة، عبد الباوي،  86

 http://www.asharqalawsat.com/print/default.asp?did=278895 

http://www.asharqalawsat.com/print/default.asp?did=278895
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Genocide Against Muslims of the Balkans ( دور املمششــرقين الصــرب فــي تبريــر

 مةه القيةام بعمليةات  ،( مذابي ومجازر ممـلوس البلقـان
 
نيقةو  ارسةتاذ أن الصةرب بةدال

ةةانوا يصةةةبون ال اةةة  علةةةى  العشةةةجيع و تهيئةةةة ارجةةةواا اإلنسةةةانية للتعةةةاه  السةةةلمح،  ةةةم كة

جتمةع اإلسةالمع النار وعمقوا ألعور البن  والكره بين املواطنين، ريمل راولوا عة   امل

و أن املسةةةلمين  العنةةة ،بالسةةةلبية واالنع اليةةةة و  واملسةةةلمين، مرهمةةةين املسةةةلمين املةةةواطنين

متعمةةةةديه و ةةةةواه اإلسةةةةالم وصةةةةورته،  ،الدونيةةةةةال بقةةةةة إلةةةةى ال بقةةةةة الثانيةةةةة أو  يإلتمةةةةون 

.  ةةةاا الوصةةة  املره ةةةي إنسةةةانع الةةةالقةةةائلين بةةةمن اإلسةةةالم رج ةةةي ومت لةةة  والةةةال أخالوةةةي، و 

 .0198.87في السنة  نيا مه قبل املسع رقين الصرب بلغ ذروتهي يوغسال للمسلمين ف

                                                           

87  Cigar, Norman, The Role of Serbian Orientalists in Justification of Genocide Against Muslims of 

the Balkans, Logos-A, 1999, Shkup, 5-57 
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 لخاتمةا

 

الحمد هلل الاد بنعمته تتم الصالحات الصالة والسالم على أألرو ال لة  وامل لوقةات 

ةةات سةةةيدنا ونبينةةةا محمةةةد رسةةةو  الِةةةد  و  أاواجةةةه ال يبةةةات أصةةةحابه و وعلةةةى  لةةةه و  الب،كة

تونيقةةه إلةةى نهايةةة م اننةةا فةةي  ةةاا الورقةةة املبار ةةة ال ةةا رات..و لقةةد توصةةلنا بحمةةد هلل و 

مةةةدق   ةةةاه الورقةةةة   ةةةى علةةةى قةةةار  و ال يو واملعةةةدة للنةةةدوة العامليةةةة فةةةي جامعةةةة ال ةةةارقة. 

الةةةةاد رةةةاو  البارةةةةمل أن السياسةةةية والتارا يةةةةة والنقديةةةة، و  املوَّةةةةوع وطبيعةةةة صةةةعوبة

على أ م عقبات  يعناوله، مه وجِة النَر العصرد النقدد التارالي الوص ع، للوقوو

الأةةةةةح رالةةةةة  دون تحقيةةةةة  الوئةةةةةام و السةةةةةالم بةةةةةين ال ةةةةةعوب البلقانيةةةةةة املسةةةةةلمة و  الحةةةةةوار

، تلةةةك املواقةةة  امل  اةةةة وامل ةةةينةفةةةي  بةةةدت والعراقيةةةل النصةةةرانية.  ةةةاه العقبةةةات تمثلةةة 

رة البلقانيةةة، أو مةةه قبةةل سةةواا مةةه قبةةل الةةدو  اروربيةةة الكبةة،  تجةةاه املسةةلمين فةةي الج اةة

 تجاه املواطنين املسلمين. البلنار أن سِم   و الصرب والرو 

ويسةةالمنا يممرنةةا أن نقةةرأ التةةارا  يهةةدو العبةة،ة والعَةةة و لةةيا يهةةدو العسةةلية و إَّةةاعة 

و كوسةونا  الوق . إن ح على يقين تام بمن أامة املسةلمين فةي الج اةرة البلقانيةة ) البوسةنة

ةة وبلناراةةةا و    (االيونةةةان وأوربةةةا ال ةةةرقية والنربيةةةة وفةةةي أمي،كة
 
و لةةةه يةةةر  العةةةالم لةةةه تحةةةل أبةةةدا

بةن ا تلةك املواقة   ،التعةاه  السةلمح بةين ال وائة  الديإليةة امل تل ةةالنةور والسةالم و 

ةةةا و قةةةةةل اان  النمسةةةةا والةةةةرو نوا عل هةةةةا أجةةةةداد م مةةةةه اإلنكليةةةةز وارملةةةةان و امل  اةةةةة الأةةةةح كة

ةان ة، و ال بةةد مةةه ...ال بةةد مةةه املوَّةةوعية، و ال بةةد مةةه الجديةةة، و ال بةةد مةةه النزا ةةارمي،كة
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..بمع ى  خةر النَر عه دينه، أو عرقه أو جإلسةه بن  كان إع اا كل ذد ر  رقه، أيا

 ةاا صةلى ل علةى سةيدنا  ةرنين املتنةااعين، ال بد مه العد  و العسةواة املعتدلةة بةين ال

  خر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.محمد و على  له أصحابه و سلم، و  ونبينا

 

افق 1428 فر  22بوية، ضحوة يو  اإللنين، املدينة الن  هـ، املو

12/03/2007 
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