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ــل الفــرتة موضــوع البحــث    ــى   ) م1870/1909-  هـــ1293/1327(متث فــرتة هامــة جــدا عل
الــصعيد التــارخيي لتطــور عالقــة الدولــة العثمانيــة بالــدول األوروبيــة علــى مجيــع األصــعدة،      

  .ة بأملانية تلك القوة االستعمارية الناشئة على الساحة الدوليةوخاصّة عالقة الدولة العثماني
فلقد كانت حينها الدولة العثمانية تعيش مرحلة خطرية جدا من صراعها مع القوى             
ــى كياهنــا ووجودهــا، فقــد          ــة، مــن حيــث احلفــاظ عل ــك املرحل االســتعمارية العظمــى يف تل

أكــرب قــدرٍ ممكــن مــن ممتلكــات  تــسابقت هــذه القــوى فيمــا بينــها مــن أجــل الــسيطرة علــى   
  . الدولة العثمانية»الرجل املريض«

وأمام هذه التحديات وقف أحد أكثر سالطني بـين عثمـان إثـارة للجـدل واخلـالف وهـو        
والــذي اختلفــت اآلراء حــول )  م1876/1909 - هـــ 1293/1327(الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني 

  .تلك املرحلة، وكيفية التصدي هلاحقيقة مواقفه  من املشكالت اليت واجهت دولته يف 
وباملقابل ظهرت أملانية كقوة سياسية جديدة منافسة على الـساحة الدوليـة بزعامـة              

الرجــل «شخـصية عُرفـت بالـذكاء واحلنكــة والـدهاء الـسياسي اتفـق اجلميــع علـى تـسميته         
مل،  والذي سعي ليجعل من دولته  قوة عظمى يف أوروبا والعا    »بسمارك« أال وهو    »احلديدي

ــة أكثــر طموحــاً وتطلعــاً للتميــز األملــاني والتفــوق يف العــامل وهــو       ثــم جــاءت شخــصية أملانيّ
ولقـد كـان هلـذا اإلمرباطـور آراء سياسـية مميـزة دفعـت بأملانيـا              . »غليوم الثـاني  «اإلمرباطور  

إىل أن تتــصدر الــساحة الدوليــة يف تلــك احلقبــة، وكانــت بالفعــل قــوة سياســية حيــسب هلــا  
 انتهى به األمر إىل دفع أملانيا إىل تكوين  حلف   سياسـي عـاملي أفـضى هبـا                    حساب، والذي 

ــة    ــرب عامليـ ــوض حـ ــتعمار     ) 1918-1914(إىل خـ ــوى االسـ ــام قـ ــة أمـ ــها مهزومـ ــت منـ خرجـ
  .)1(القديم

                                                 
  ). روسيا- انكلرتا -فرنسا (إذا جاز التعبري عن قوى االستعمار يف تلك املرحلة املمثلة بـ: قوى االستعمار القديم) 1(
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ــة          ــة موضــوع البحــث هــذا حــول حقيق ــات انبثقــت  أمهي ــاً مــن هــذه املعطي وانطالق
 املرحلـة التارخييـة املـذكورة مبختلـف جوانبـها،           وطبيعة العالقات األملانية العثمانية يف هذه     

  :السيما النقاط التالية 
أمهية الدولة العثمانية وأملانية والعالقات املتبادلة بينـهما، باعتبـار           :األول األمر -1

أن الدولة العثمانية كانت متثل أكرب جتمع بـشري للمـسلمني الـذين بلـغ               
يـون مـسلم، والـيت كانـت        عددهم يف تلك املرحلـة مـا يقـارب ثالمثئـة مل           

متثل كياناً يعتربه البعض استمراراً للخالفة اإلسالمية الـيت بـدأت بعـد            
 .وفاة حممد

أنه يف تلك املرحلة كانـت الدولـة العثمانيـة متـر بـأخطر مراحـل                 :واألمر الثاني 
احنطاطهـــا وتقـــسيمها والتـــآمر الـــدويل مـــن أجـــل القـــضاء علـــى أكـــرب 

يخ، فلقـد ازدادت التنافـسات بـني الـدول          إمرباطورية ودولة عرفها التـار    
ســقاط هــذه إمــن أجــل ) روســيا-انكلــرتا-فرنــسا(االســتعمارية الكــربى 

  .الدولة واقتسام أمالكها فيما بينها
 »بـسمارك « فهو أمهية أملانيـا تلـك الدولـة الـيت جنـح زعيمهـا               :أما األمر الثالث  

قدميها للعامل  وتشكيل اإلمرباطورية األملانية وت   ) 36(يف توحيد والياهتا    
قـــادرة علـــى ) سياســـياً وعـــسكرياً واقتـــصادياً(باعتبارهـــا دولـــة قويـــة 

اســتالم زمــام املبــادرة يف حتقيــق التــوازن الــدويل يف تلــك املرحلــة مــن    
خــالل امــتالك صــمام األمــان يف القــارة األوربيــة وتأجيــل قيــام حــروب 

-فرنـسا (فيما بينها، ومنع حـدوث هـذه احلـروب بـني الـدول العظمـى                
مؤمتر لـربلني   (يف كثري من األحيان يف تلك املرحلة        ....) روسيا -كلرتاان

  ).م1878وتزعم أملانيا له 
  
 ):م1909-1876(األمهية التارخيية للفرتة الزمنية موضوع البحث  -2

العثمانيـة،  : ترتبط أمهية هذه املرحلـة بـالطبع بأمهيـة أحـداثها علـى كـل املـستويات                
فمـن أهـم هـذه األحـداث الـيت مـرت       . خاصة، وحتى العربية منـها   األوروبية عامة ، األملانية     

العثمانيــة -واحلــرب اليونانيــة) 1876(العثمانيــة -علــى الدولــة العثمانيــة، احلــرب الروســية 
وانعكــاس نتـــائج هـــذه احلـــروب علـــى الدولـــة العثمانيـــة مـــن تـــدخالت وتـــداعيات  ) 1897(

ن املنــاطق اخلاضــعة للــسيطرة  داخليــة، وقيــام ثــورات ضــدها احلكــم العثمــاني يف كــثريٍ مــ    
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العثمانية، وخاصة مناطق البلقان وما نتج عن هذه التمردات من ردة فعل عثمانيـة بالقيـام      
  .بالعديد من املذابح واجملازر خاصة ضد األرمن

وكان من ردات الفعل العثمانية أيضاً على هذه األحداث، قيام الدولة العثمانية بعدة             
 فقد حاول السلطان عبد احلميـد الثـاني حتقيـق شـيءٍ مـن               حماوالت لإلصالح الدستوري،  

الدميقراطية داخل بالده، وذلك استجابة لضغوط الدول األوربية اليت كانت تنادي بتحقيق          
العدالة واملساواة بني خمتلف الفئـات والطوائـف الدينيـة داخـل الدولـة العثمانيـة، ولكـن كـل                    

  ....).ية العثمانية،رمبا بسبب العقل(هذا احملاوالت باءت بالفشل 
ومن هنا كان الباب األخطر الذي دخلـت منـه املـشكالت الكـربى الـيت قوضـت أركـان                    
ــة، ومــن أهــم هــذه املــشكالت موضــوع        ــة، وأدت هبــا إىل الــسقوط يف النهاي ــة العثماني الدول
  .االمتيازات األجنبية وازديادها يف املرحلة األخرية من عمر الدولة  اليت هي موضوع حبثنا

 بالنسبة لألحداث على الصعيد األوروبي والعـاملي، فقـد كـان أمههـا التنـافس                أما
االستعماري بني الدول الكربى، إذ سعت كل دولة إىل تأسيس إمرباطوريتـها االسـتعمارية            

على حساب دماء الشعوب ) آسيا- أفريقيا- العامل اجلديد(، يف مناطق كثرية  من  العامل 
ية الصغرى يف العامل، فلم يكد ينتهي القـرن التاسـع           وقوهتا وعلى حساب القوى السياس    
من أكثـر دول    ) أملانيا- إيطاليا- روسيا- انكلرتا- فرنسا(عشر إال وقد أصبحت هذه الدول       

ــدماً   ــامل تق ــصادياً وسياســياً (الع ــشعوب     ) اقت ــدرات ال ــى مق ــسبب ســيطرهتا عل ــك ب وذل
مـوم هـو خـوض حـرب     وخرياهتا، وكانت النتيجة الطبيعية هلذا الـصراع االسـتعماري احمل       

دمويــة هــي احلــرب العامليــة األوىل الــيت أزهقــت الكــثري مــن األرواح واألبريــاء يف العــامل،    
ــوى          ــني هــذه الق ــسابق ب ــافس مــن أجــل الت ــوة العــسكرية والتن ــة الق ــشر ثقاف وأدت إىل ن
االســتعمارية مــن أجــل امــتالك أكثــر أســلحة العــامل فتكــاً وقــتالً ودمــاراً، وإىل أن تكــون      

ي الــضحية الوحيــدة هلــذا الــصراع احملمــوم الــذي مــازال مــستمراً إىل يومنــا  الــشعوب هــ
بــالرغم مــن تبــدل األقنعــة لوجــوه اســتعمارية قدميــة ألفناهــا وحفظناهــا كــشعوب  . هــذا

  .مقهورة عرب التاريخ
ومن هذه املعطيات السابقة الذكر وإدراكي لألمهية التارخيية والزمنيـة هلـذه الفـرتة               

املعـريف والرغبـة يف تقـديم دراسـة متواضـعة يف حتليـل األحـداث                فضال عن ذلـك الفـضول       
  .وفهم الوقائع وحل أهم اإلشكاليات املتعلقة مبوضوع املبحث

والغاية الثانية هي التعرف على أهم منعكسات هذه األحداث على املنطقـة العربيـة،              
غالبيـة أسـاتذة    ول) األستاذ املشرف الدكتور حممد األمحد    (وأخرياً وليس آخراً كان لتشجيع      
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األســتاذة (و) األســتاذ الــدكتور حممــود علــي عــامر (االختــصاص يف قــسم التــاريخ وخاصــة  
ضي قـدماً يف    الـدور األهـم يف املـ      ) األستاذة الـدكتورة مسـر هبلـوان      (و) الدكتورة جناح حممد  
 .دراسة هذا املوضوع

  
szjÛa@Òa‡çcZ@ @

 -يعة العالقـات األملانيـة    أمَّا عن أهداف البحث فهي بالدرجة األوىل دراسة وفهم طب         
العثمانيــة وأســباب توطــدها يف تلــك املرحلــة التارخييــة باعتبــار أن هــذه العالقــات مل يــتم     
دراســتها والتعمــق يف تفاصــيلها مــن قبــل بــشكل تفــصيلي أكــادميي آمــل أن يكــون يف حبثــي  

و هــذا، حيــث أن الدراســات الــسابقة إمــا أفــردت جــزءاً صــغرياً جــدا لــذكر هــذه العالقــات أ 
ــل           ــة األخــرى مــن مث ــدول األوروبي ــع ال ــة م ــة العثماني ــات للدول ــى دراســة العالق ــز عل الرتكي

وكـان يـأتي ذكـر العالقـات مـع أملانيـا بـشكل فقـرات            ) انكلـرتا -فرنـسا -روسـيا (العالقات مع   
  .صغرية مرفقة مع هذه الدراسات املذكورة

  :هذا هو اهلدف العام للبحث أما األهداف األخرى فهي
ىل حقيقــة املواقــف األملانيــة مــن املــشكالت الــيت تعرضــت هلــا الدولــة     التوصــل إ -1

  .العثمانية يف أواخر أيامها وأسباهبا
وحقيقـة  ) بـرلني  .بيزنطـة  .بغـداد ( ).B.B.B(الرتكيز علـى مـشروع خـط احلديـد           -2

 .سلبياته يف املنطقة وتأثريه عليها-إجيابياته-خطورته-دوره-إنشائه

وديـــة األملانيـــة إىل فلـــسطني وتأســـيس املؤســـسات     دراســـة أوىل اهلجـــرات اليه  -3
واملدارس الدينية واملستعمرات األملانية يف تلك الفرتة والدور الذي لعبتـه أملانيـة             

 .كدولة يف دعم هذه املستعمرات وتشجيع هذه اهلجرات

ــة       -4 ــا للدول ــه أملاني ــدعم االقتــصادي والــسياسي والعــسكري الــذي قدمت حقيقــة ال
 .ا الدعمالعثمانية وغاية هذ

الرتكيــز علــى زيــارات اإلمرباطــور غليــوم الثــاني للدولــة العثمانيــة وإقامــة عالقــة    -5
الصداقة بينه وبني الـسلطان عبـد احلميـد الثـاني، والغايـة احلقيقيـة مـن هـذه                   

  .الزيارات وأهدافها
وقــد اعتمــد البحــث علــى املنــهج التــارخيي بــشقيه الوصــفي والتحليلــي باالســتعانة     

ي والرتكيز بشكل خاص على اجلانب التحليلي لألحداث التارخيية، ومبـا أن           باجلانب النقد 
البحث سيعتمد على جمموعة مـن املـصادر املختلفـة الـيت تتـضمن معلومـات عـن العالقـات                    
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بني القوى الكربى يف تلك املرحلة، وأمام ضرورة كشف تطور األحـداث وتغريهـا مـن مرحلـة                
  .قة الوصفية يف البحثإىل أخرى ألغنى ذلك عن استخدام الطري

وباعتبار أن دراسـة العالقـات الدوليـة بـشكل عـام مـسألة شـائكة ومعقـدة وخباصـة                    
فيما يتعلق بكشف حقيقة هـذه العالقـات وغايتـها، كـان البـد مـن القيـام مبوازنـة بـني هـذه               

  .العالقات بعضها ببعض ومقارنتها وإيصاهلا بشكل وصفي واضح للقارئ
التطـور التـارخيي للعالقـات     ( تضمن البحث املعنـون ب     وأما عن فصول البحث، فلقد    

  :مخسة فصول) م1867/1909-1327/هـ 1293(العثمانية ما بني -األملانية
 األوضــاع الداخليــة يف كــل مــن الدولــة العثمانيــة وأملانيــة يف تلــك   :الفــصل األول -1

ــة، حيــث بــدأ الفــصل بدراســة متهيديــة للفــرتة الزمنيــة الــسابقة وظهــور       املرحل
سألة الشرقية وأهم أحداثها ثم استعراض أهم أحـداث املرحلـة الزمنيـة فـرتة               امل

الدراسة يف الدولة العثمانية، وكيف تسلم السلطان عبد احلميـد الثـاني احلكـم              
وأهـــم األعمـــال الـــيت قـــام هبـــا واألحـــداث الـــيت جـــرت وعـــصفت بدولتـــه علـــى   

يــة األملانيــة الــصعيدين الــداخلي واخلــارجي، ثــم دراســة أهــم أوضــاع اإلمرباطور 
ــضاً         ــة، وأي ــة األملاني ــد اإلمرباطوري ــسمارك بتوحي ــام ب ــرتة الدراســة وقي خــالل ف

ــى الــصعيدين    ــداخلي واخلــارجي (سياســته عل ــوم   ) ال ــسلّم اإلمرباطــور غلي ــم ت ث
  .الثاني للحكم يف أملانيا

ــاني  -2 ــاني    :الفــصل الث ــسياسية والعــسكرية ومظــاهر التقــارب األمل - العالقــات ال
ــاني يف تلــــك ــةالعثمــ ــارب : ( املرحلــ ــذا التقــ ــباب هــ ــاهره-أســ ــدات -مظــ املعاهــ

التبــادل العــسكري وتوريــد الــسالح األملــاني واخلــرباء      -واالتفاقيــات العــسكرية 
زيارات اإلمرباطور غليـوم الثـاني وتفاصـيل        -العسكريني األملان للجيش العثماني   

 ).هذه الزيارات وحقيقتها والغاية منها

ــة العالقــات االقتــص :الفــصل الثالــث  -3 ــة-ادية األملاني مــن حيــث دراســة   : العثماني
الفـــصل املـــشاريع االقتـــصادية بـــني الـــدولتني وخاصـــة مـــشاريع ســـكة احلديـــد 

 .وتبادل البضائع والتجارة بني الطرفني) .B.B.Bمشروع (

ــع  -4 ــدولتني   :الفـــصل الرابـ ــة بـــني الـ ــات االجتماعيـ ــة  ( العالقـ ــات األملانيـ  -العالقـ
يات األملانيـة يف الدولـة العثمانيـة، وخاصـة          استعرضت أهم اجلال  ): الفلسطينية

اليهوديــة منــها، والرتكيــز علــى املؤســسات الدينيــة الــيت بناهــا املهــاجرون األملــان  
ــى دراســة         ــز عل ــة األملانيــة هلــا، والرتكي ــسطني، ودعــم اإلمرباطوري ــود يف فل اليه
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مشروع هرتزل الصهيوني االستيطاني يف فلسطني وعالقة هرتزل باإلمرباطور         
 .اني غليوم الثانياألمل

نتـائج الـدور االسـتعماري األملـاني يف         ( واألخـري فقـد عنـون        الفصل اخلـامس  أما   -5
وقـد  ) العثمـاني -املنطقة، ومواقف الدول األوروبية مـن مـسألة التقـارب األملـاني           

مـن هـذه العالقـات،      ) روسـيا -إيطاليـا -بريطانيـا -فرنسا(تضمن مواقف كلٍ من     
ت واملكاســب الــيت حــصل عليهــا كــل طــرف مــن  كمــا تــضمن نتــائج هــذه العالقــا

  .اآلخر
  .وختم البحث خبامتة تضمنت خالصة النتائج اليت توصل  إليها البحث

  
szjÛa@bèîÜÇ@‡ànÇa@Ûa@Éua‹¾aë@Š†b—¾a@áçþ@òaŠ†Z@ @

 ):استنبول(وثائق األرشيف العثماني  -1
يـة الـيت وفقـين    كانت من أهم املصادر اليت اعتمـد عليهـا البحـث هـي الوثـائق العثمان       

اهلل يف الــسفر إىل اســتنبول واحلــصول علــى بعــضها مــن األرشــيف العثمــاني هنــاك، عــدد   
خاصـة  ) فلـسطني -اقتـصادية -سياسـية (الوثائق مخسة وعشرون وثيقـة تـضمنت مواضـيع           

بالبحث، حيث مت تصويرها وترمجتها، فعلى الرغم من تعلمي اللغـة الرتكيـة حلـد مـا، فقـد                 
ــبعض األصــدقاء واملرتمجــني املختــصني     واجهــت صــعوبة شــديدة يف   ــها فاســتعنت ب  ترمجت

  .وترمجة جزء جيد منها استخدمتها يف البحث
  
 ):دمشق(وثائق األرشيف العثماني  -2

ــائق يف       ــائق العثمانيــة املوجــودة يف دار الوث أمــا يف املرتبــة الثانيــة فكانــت بعــض الوث
ث والرابع، وكانت أسـهل يف      دمشق واليت استفدت منها بشكل جيد وخاصة يف الفصل الثال         

استخدامها يف البحث بالنسبة يل فقد كانت مرتمجة وحمفوظة يف سجالت خاصـة يف دار               
  .الوثائق

  
 :السلطان عبد احلميد الثاني-مذكراتي السياسية -3

وكـــذلك النـــسخة للمـــذكرات الـــيت قـــدمها ) 1977(طبعـــة مؤســـسة الرســـالة بـــريوت 
اهلامـة يف البحـث حيـث اعتمـد البحـث عليـه يف       وهو مـن الكتـب      ) حممد حرب .د(وترمجها  

  .كثري من الفقرات من أجل توثيق املعلومة وأخذ الشهادة التارخيية من صاحب العالقة
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 :مذكرات اإلمرباطور غليوم الثاني -4

ــه إىل العربيــة   ، املطبعــة الــسلفية، القــاهرة،  )أســعد داغــر وحمــب الــدين اخلطيــب  (نقل
مات هامة جدا، وخاصة فيما يتعلق مبوقف اإلمرباطـور مـن        تضمنت املذكرات معلو  )  هـ 1341(

سياسة بسمارك والدولة العثمانية والـدول األخـرى وكـذلك تفاصـيل الرحلـة اإلمرباطوريـة إىل                 
  .الدولة العثمانية

  
 :مذكرات تيودور هرتزل -5

،   كانت من املـصادر  1968ترمجه أنيس صايغ، منظمة التحرير الفلسطينية، بريوت       
  .سية يف الفصل الرابع وخاصة فيما يتعلق هبرتزل وخمططاته الصهيونيةاألسا

  
 :تأليف حممد فريد بك احملامي: كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية - 6

وهــو مــن املــصادر اهلامــة الــيت ال ميكــن ألي باحــث يف التــاريخ العثمــاني أن يــستغين   
  .)كيب أرسالنتاريخ الدولة العثمانية، لألمري ش(عنها، وكذلك كتاب 

  
بقلــم إبــراهيم  : كتــاب الرحلــة اإلمرباطوريــة يف املمالــك العثمانيــة   -7

 :األسود، تقديم خريي الذهيب
ــة        ــة اإلمرباطوري ــارة اإلمرباطــور  (وهــو مــصدر هــام للحــديث عــن تفاصــيل الرحل زي

  ).1898/تشرين األول/ 14األملاني غليوم الثاني لدمشق يف 
  
 :انيعصر السلطان عبد احلميد الث -8

وهي من الدوريات اهلامة اليت اعتمد البحث عليهـا حيـث بلـغ عـددها مخـسة عـشر                   
 ).1939/ هـ 1358(عدداً وهي دورية أصدرهتا مكتبة اهلامشية يف دمشق للعام 

  
   ع اهلامة اليت اعتمد عليها البحثأما املراج

  :فهي )ما بني عربية وأجنبية(
تأليف عبد الرؤوف سنو،    : ر والعشرين أملانية واإلسالم يف القرنني التاسع عش      -1

يعــد الكتــاب مــن أهــم الكتــب التارخييــة يف الــوطن   م 2007بــريوت، -دار الفــرات
العثمانيــة -العربــي الــيت درســت تــاريخ هــذه املرحلــة وطبيعــة العالقــات األملانيــة 
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وتفاصيلها، ولقد أبدع املؤلف يف شرح التفاصيل حيث اعتمد بـشكل كـبري علـى              
ة والعثمانية وقد كان الكتاب من أهم املراجع اليت اعتمدت عليها           الوثائق األملاني 
  .يف حبثي هذا

مــن إنــشاء مطرانيــة القــدس الربوتــستانتية  (الفلــسطينية -العالقــات األملانيــة -2
، 1981وحتــى هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة، تــأليف علــى حمافظــة، بــريوت،   

بري، حيــث أوردت فيــه والكتــاب ثــاني أهــم مرجــع اعتمــد عليــه البحــث بــشكل كــ  
 .العثمانية، موضوع البحث-تفاصيل هامة عن طبيعة العالقات األملانية

تأليف راغب العلي، عبـد الكـايف       (دراسات يف تاريخ أوروبة يف العصر احلديث         -3
 أفـادني الكتـاب بـشكل       منـشورات جامعـة دمـشق،     ) الصطوف، وطليعة الصياح  

صة أملانية يف تلـك املرحلـة باإلضـافة         كبري يف فهمي لتاريخ الدول األوروبية وخا      
ــة مثــل    ــب أخــرى عربي ــا احلــديث واملعاصــر، عمــر عبــد      : (إىل كت تــاريخ أوروب

ــر  ــز عمـ ــاب )العزيـ ــضة     (، وكتـ ــن النهـ ــديث مـ ــي احلـ ــاريخ األوروبـ ــول التـ أصـ
تأليف هربرت فيشرت، ترمجـة زينـب عـصمت         ) األوروبية إىل الثورة الفرنسية   

 .راشد وأمحد عبد الرحيم مصطفى

 )iki Dost Hükümdar Sultan II AbdülHamid Kaiser II Wilhelm(تــاب ك - 4
وهـو مـن أهـم املراجـع األجنبيـة الـيت اسـتخدمتها يف           ): احلكومتان الـصديقتان  (

البحث، فقد كتب الكتاب باللغتني األملانية والرتكيـة وسـاعدني األسـتاذ الـدكتور              
لكتـاب واسـتخدمتها    املشرف حممد األمحد مشكوراً يف ترمجة أجزاء من هـذا ا          

يف أقسام كثرية مـن البحـث والكتـاب يتحـدث عـن عالقـة الـصداقة الـيت ربطـت                
السلطان عبد احلميـد الثـاني بـاإلمرباطور غليـوم الثـاني والزيـارة اإلمرباطوريـة                

 .للدولة العثمانية

 العالقــات األملانيــة الرتكيــة،) Türk-Alman ilişkileri, Kazim Karabekir(كتــاب  - 5
اب باللغــة الرتكيــة ويتحــدث عــن العالقــات األملانيــة العثمانيــة منــذ بدايــة   وهــو كتــ

ــة األوىل، وقــد أفــرد املؤلــف         ــة احلــرب العاملي ــى هناي ــة وحت ــة العثماني ــشأة الدول ن
 .فصالً كامالً من العالقات األملانية الرتكية فرتة حكم عبد احلميد الثاني

كتـاب يتحـدث عـن النفـوذ     ) Osmanli imperator luğúnda Alman Nüfuzu(كتـاب   - 6
 .ألبري أورتايلي: األملاني يف الدولة العثمانية وهو باللغة الرتكية للمؤلف

 للمؤلـف أكمـل الـدين أوغلـي، كتـاب مـن             )تـاريخ وحـضارة   (كتاب الدولة العثمانية     - 7



19التطور التارخيي للعالقات األملانية العثمانية   

جملدين من الكتب اهلامة اليت فصلت عن التاريخ العثمـاني باجلـانبني احلـضاري              
 .والسياسي

 كتاب للدكتور عبد العزيز حممـد       )دولة إسالمية مفرتى عليها   (ولة العثمانية   الد - 8
 .الشناوي بأربعة أجزاء، مكتبة األجنلو املصرية

 املؤلــف فايــت فــالنتني، كتــاب مرتجــم للغــة العربيــة، املركــز     )تــاريخ األملــان (كتــاب  - 9
  .دمشق) غوته(الثقايف األملاني 

ت واجملــالت ربيــة والرتكيــة واإلنكليزيــة واملقــاالوهنــاك الكــثري الكــثري مــن املراجــع الع
وأما عن الصعوبات فلقد واجهتين عقبات كثرية أثنـاء عمليـة البحـث             اليت اعتمدها البحث،    

جعلتين يف كـثري مـن األحيـان أظـن أنـه مـن االسـتحالة إمتـام هـذه الرسـالة وإخراجهـا علـى                          
ملشكالت على الـصعيد العـام   الصورة املقبولة، فهناك املشكالت على الصعيد الشخصي، وا      

ومــا تواجــه بلــدي احلبيبــة ســوريا مــن جــراح وآالم انعكــست آالمهــا علــى نفــسييت وكتابــاتي  
ورغبيت يف العمل والبحث، ولقد أخذت من صمودها وثباهتا مثالً وعربة لكي أصمد وأثبـت              

 -ن اهلل  بعـو -قدر املستطاع وأقدم عمالً عسى أن يكون يف يوم من األيام ذا فائدة، عندما             
  . عملية البناء والنهوض من جديد- بعون اهلل -تتعافى أمي وحبيبيت سوريا ونبدأ 

وأخرياً وليس آخراً أتوجه بالشكر الكبري واجلزيل هلل أوالً وألهلي ثانياً الذين رغـم              
كل اآلالم العذابات واهلموم كانوا يل أكرب معني بعد اهلل يف االستمرار وحثي علـى املتابعـة                  

  .اسيت وحتصيلي العلمييف در
  والشكر الكبري احململ بالعرفان باجلميل إىل دكتوري املشرف

  األستاذ الدكتور حممد األمحد
الذي صرب علي صرباً ال حدود له والـذي كـان مـشجعاً ورافعـاً ملعنويـاتي يف حلظـات                    

  .اإلحباط واليأس
كتورة جنـاح   الـد (بـشكل خـاص، و    ) الدكتور حممود عـامر   (ولن أنسى األساتذة الكرام     

  .والذين مل يبخلوا علي يف أي حلظة باملشورة والنصيحة) الدكتورة مسر هبلوان(و) حممد
والشكر املوصول جلميع أساتذتي احملرتمني يف قسم التاريخ، وكذلك الشكر اجلزيل           
ملكتبة األسد والعـاملني هبـا وشـكر خـاص جـداً جملمـع اللغـة العربيـة يف دمـشق واألصـدقاء                       

ــ ــاتذة العـ ــالة،    األسـ ــة التـــدقيق اللغـــوي للرسـ ــامهم بعمليـ ــدائم يل وقيـ ــه لـــدعمهم الـ املني بـ
  .وتنقيحها وتوجيههم الدائم يل

كما أتوجه بالشكر إىل العاملني بدار الوثـائق يف دمـشق وكـذلك العـاملني باألرشـيف                 
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باســـتنبول ملـــساعدهتم الكـــبرية يل أثنـــاء وجـــودي يف  ) Isam(العثمـــاني باســـتنبول ومكتبـــة 
ذلك الشكر واالمتنان ألصدقائي األتراك الذين ما خبلوا علـي باملـساعدة أثنـاء              استنبول وك 

  .وجودي يف تركيا
وأخرياً أشكر حبيبيت سوريا اليت أهلمـتين الـصمود بـصمودها األسـطوري وأقـول هلـا                 

  .محاك اهلل
واعتــذر عــن التقــصري يف إعطــاء هــذا البحــث حقــه الكامــل يف الدراســة والتمحــيص  

  . واملنة هلل رب العاملنيوهذا جهدي واحلمد
  

  سهام حممد هنداوي
  7/11/2013دمشق 
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ف املسألة الشرقية بأهنا عبـارة عـن املـشكالت واألزمـات الـيت حـدثت                عرِّميكننا أن نُ  
 مبمتلكاهتـا وتـدخل هـذه الـدول يف         ةاألوروبيـ  اعواألطمـ يف الدولة العثمانيـة نتيجـة ضـعفها         

  .شؤوهنا
مــع مجلــة مــن األحــداث الــيت وقعــت بــني  » املــسألة الــشرقية «يتطــابق هــذا املــصطلحو
 )Lusan«()2«معاهدة لـوزان  ( 1923و )kainarja( )قينارجه -  معاهدة كوتشوك  - 1774( عامي

 يف هـذه املرحلـة   تنـافس واضـحاً  وبـرز ال  .ام مواقـع النفـوذ  كنتائج وإجراء عملي تنفيذي القتس 
بني الدول األوروبية الكربى على أن تصل كل واحـدة منـهم إىل غايتـها وأهـدافها علـى حـساب                    

 والـسالف  األرثـوذكس حبجـة محايتـها للمـسيحيني    تـدخلت   روسـيا   مثالً  ف :السلطنة العثمانية 
نكليـز يـسعون   كانت ترمي إىل مد سـيطرهتا علـى البلقـان والوصـول إىل البحـر املتوسـط واإل        و

إىل تــأمني طريــق اهلنــد وبالتــايل إىل الــسيطرة علــى املمــر الــذي يفــصل البحــر املتوســط عــن   
  .احمليط اهلندي، ومن هنا جاء اهتمامها بالبلدان العربية اليت تقع ضمن تلك املنطقة

يريدون الدفاع عن مواقعهم التجارية والثقافية لـدى مـسيحيي   فكانوا وأما الفرنسيون   
ذلك كانوا جيـدون أنفـسهم يف حالـة مواجهـة حبـسب الظـروف مـع كـل مـن الـروس                       املشرق وب 
  .والنمسا واإلنكليز

أما النمسا فكانت خائفة من توسع النفوذ الروسي يف البلقان وحيـاولون إقامـة سـد                 
  .هناك، وخاصة يف البوسنة واهلرسك

                                                 
، 2ج،  1993،  القـاهرة ،  دار الفكـر للدراسـات    ،  يبـشري الـسباع   ،  تزآن،  جـ ،  تاريخ الدولة العثمانيـة   ن،  مانرتا روبري) 2(

  .)5( ص
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ا وأمــا أملانيــا الــيت ظهــرت يف وقــت متــأخر مــن هــذه املرحلــة، فكانــت اهتماماهتــ   
االنـدفاع حنـو   (وتعـين  ): Drang Nach Osten (بالدولـة العثمانيـة منطلقـة مـن سياسـة     

  .)3()الشرق
  : املشكالت يف تلك املرحلةهذهوفيما يلي نستعرض أهم 

  

   :م1774-هـkainarja( 1187 ()4(ارجةنمعاهدة قي: أوالً
  :واستيالء روسيا على بالد القرم

ــه     احل)5(تــوىل الــسلطان عبــد احلميــد األول   ــة بعــد وفــاة أخي ــة العثماني كــم يف الدول
، وكانت الفوضى تعم البالد، ثورات يف الـداخل وحـروب يف اخلـارج، فلـم     )6(مصطفى الثالث 

يكد   السلطان جيلس على عرشه حتى أعلنت روسيا احلرب على السلطنة، وذلك انتقامـاً              
مدينــــة فارنــــا ، واســــتطاعت أن حتقــــق نــــصراً علــــى العثمــــانيني يف )7(هلزائمهــــا املاضــــية

)Varna()8(                   يف شرقي بلغاريا علـى البحـر األسـود، فاضـطر الـسلطان وصـدره األعظـم إىل 
، ووفـق   )9()م1774-ه1187(طلب الصلح واملفاوضة، ومت ذلك يف مدينة قينارجـة يف بلغاريـا             

، وبــالد قوبــان عــن الــسلطنة    )11( وبــالد بوجــاق )10( انــسلخت بــالد القــرم  -هــذه املعاهــدة  

                                                 
 .)5(صنفسه، املرجع ن، مانرتا روبري) 3(

حممــد فريــد بــك، تــاريخ الدولــة   . وتقــع إىل اجلنــوب الــشرقي يف سيلــسرتيايف بلغاريــا  ): Kajnarja(قينارجــة ) 4(
 .342، دار النفائس، بريوت، ص9إحسان حقي، ط: العليَّة العثمانية، حتقيق

وقـضى مـدة حكـم أخيـه مـصطفى          ) م1724- ه 1137(هو ابن السلطان أمحد الثالث ولـد سـنة          : عبد احلميد األول  ) 5(
 سـنة ومثانيـة شـهور       15مدة حكمه   ) م1788- 1773)=(ه1203–1187(الثالث حمجوزاً يف سواتيه استلم احلكم ما بني         

 ).362، ص341العثمانية، املصدر السابق، صحممد فريد بك احملامي، تاريخ الدولة العلية .(توىل بعده سليم الثالث

م 1757 املوافقـة سـنة      1171 وجلـس سـنة      1129ولد سـنة    ) 26(وهو السلطان رقم    : السلطان مصطفى الثالث  ) 6(
ملـك أملانيـا وبروسـيا، ولـويس اخلـامس عـشر ملـك        :  سـنة مـن معاصـريه      16 سنة ومـدة سـلطته       42بالغاً من العمر    

، 2، ط)التحفــة احللبيــة(إبــراهيم بــك حلــيم، تــاريخ الدولــة العثمانيــة العليــة . نيــافرنــسا، وجــورج الثــاني ملــك بريطا
 .184، وص177مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ص

 2550م، ص2001شكيب أرسالن، تاريخ الدولة العثمانية، الطبعة األوىل، دمشق، ) 7(

 .مدينة ساحلية يف شرقي بلغاريا على البحر األسود: فارنا) 8(

  ).349(م، ص2003، 1د الصالبي، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار ابن كثري، دمشق، طحمم) 9(
 .http//wikipedia.org). سواحل أوكرانيا حالياً(شبه جزيرة يف البحر األسود : بالد القرم) 10(

موســرتاس، . س). لــواء تكــه(»  مــانقــره«يف واليــة ) األناضــول(بلــدة يف تركيــة اآلســيوية ): Bucak(بــالد البوجــاق ) 11(
 .171م، ص2002- ه1423، 1املعجم اجلغرايف لإلمرباطورية العثمانية، دار ابن حزم، ط
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، كمـا حـصلت روسـيا علـى      )12(ستولت روسيا على كيلبورم، وقلعة ويـين، وآزوف       العثمانية، وا 
حق املالحة يف البحر األسود كما حصلت على حق محاية املسيحيني األرثوذكس وكنائسهم             

، ولكـن مـع   )13(يف الدولة العثمانيـة، أمـا الدولـة العثمانيـة فقـد عـادت هلـا األفـالق والبغـدان              
  .)14( شؤون هذه اإلمارات عند الضرورةاالعرتاف لروسيا حبق التدخل يف

بعـد  ، وذلك )م1796-1762(وكان حيكم  روسيا يف   حينئذ القيصرة، كاترين الثانية   
علـى  وبالرغم مـن انتـصارها      . ختلصها من زوجها بطرس الثالث، وكانت أملانية األصل مثقفة        

االجتـاه حنـو    العثمانيني وفرضـها معاهـدة قينارجـة علـيهم مل تـستطع أن حتقـق حلمهـا يف                   
اجلنوب، وتقسيم الدولـة العثمانيـة وذلـك بـسبب موقـف كـل مـن إنكلـرتا وفرنـسا باحلفـاظ                      

  .)15(على متاسك اإلمرباطورية العثمانية وملنع روسيا من الوصول إىل املياه الدافئة
هو استيالء روسيا على بالد القـرم، فعلـى         ) قينارجة(وكان من أخطر نتائج معاهدة      

من بعد هذه املعاهدة صـار الـسلم واحلـرب          «:  مؤرخ السلطنة العثمانية   »هامر«حسب تعبري   
  .)16(»مع الدولة العثمانية يف قبضة روسيا، وقلما وجدت معاهدة على تركيا أشأم منها

مل تكتــف مبــا حــصلت عليــه مــن خــالل ) Catherin II(فالقيـصرة الروســية كــاترين  
 وتعمـل علـى نـشر الفـنت والدسـائس           هذه املعاهدة، بـل أخـذت تبـث رجاهلـا يف بـالد القـرم،              

ألـف جنـدي ضـاربة بعـرض        ) 70(فيها، وكان أن فاجـأت العثمـانيني بإرسـال جـيش تعـداده              
  .)17(من احرتام الطرفني حلدود بعضهما البعض )قينارجة(احلائط ما جاء مبعاهدة 

وباعتبــار أن الــسلطان العثمــاني ودولتــه كــانوا يف مرحلــة مــن الــضعف ال تــسمح هلــم 
مة جنحت فرنسا اليت دخلت للتوسط بـني الطـرفني بإقنـاع الـسلطان باملوافقـة علـى                  باملقاو

ضـم القـرم إىل روســيا، وجتنيـب الــسلطنة خـوض حـرب قــد تكـون عاقبتــها وخيمـة عليهــا،        
                                                 

علـى اخللـيج الكـبري الواقـع     ) حبـر آزوف ( ويطلق اسم  ڤوتقع يف الشمال الشرقي يف حبر آزو      ): Azov (ڤآزو) 12(
 .286ق، صحممد فريد بك احملامي، املصدر الساب. مشال البحر األسود

هـي املنطقـة الـشرقية مـن رومانيـا املتامخـة حلـدود االحتـاد الـسوفييت والكائنـة بـني هنـري                        : األفالق والبغدان ) 13(
 .173حممد فريد بك، املصدر نفسه، ص). Siret(وسريت ) Prut(بروت 

 تــاريخ ، شــكيب أرســالن،)357إىل ص342انظــر مــواد املعاهــدة كاملــة، ص(حممــد فريــد بــك، املــصدر نفــسه، ) 14(
 .255الدولة العثمانية، املصدر السابق، ص

منـشورات  عبـد الكـايف الـصطوف، وراغـب العلـي وطليعـة الـصياح، دراسـات يف تـاريخ أوروبـا يف العـصر احلـديث،             ) 15(
 ).291(، ص)م1998-ه 1419(جامعة دمشق، 

 .255شكيب أرسالن، املصدر السابق، ص) 16(

 .352حممد الصالبي، املرجع السابق، ص) 17(
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مـم علـى ضـم القـرم إىل روسـيا، وبـالرغم مـن               1774- هــ  1188 وبذلك وافق الـسلطان سـنة     
وب والفنت يف منطقة البحر األسـود واألفـالق   ذلك استمرت روسيا مبحاوالهتا إشعال احلر    

  .)18(والبغدان وذلك لتهييج املسيحيني فيها على الدولة العثمانية
اعرتف الباب العايل بسيطرة روسـيا علـى        ) م1784- هـ   1199(وبنتيجة ذلك يف سنة     
  .)19(بالد القرم والقوبان رمسياً

حتفــاالت والزينــات،  م دخلــت كــاترين بــالد القــرم، وأقيمــت هلــا اال     1787ويف ســنة 
، وكان هذا مبثابة إعالن للحرب ضد       )الطريق إىل بيزنطة  (وأقواس النصر اليت كتب عليها      

  .السلطنة العثمانية
وبالنتيجــة أعلنــت النمــسا احلــرب علــى الدولــة العثمانيــة مبــساعدة روســيا ســنة          

يالء علـى   االسـت )Jozif II()20(وحاول اإلمرباطور الروسي جوزيـف الثـاني   ) م1788-ه1203(
 ولكن اجليش العثماني كان له باملرصاد، وحقـق العثمـانيون نـصراً حامسـاًً               )21(مدينة بلغراد 

ــد األول        ــد احلمي ــويف الــسلطان عب ــل ت ــد ذلــك بقلي ــه، وبع ، ولكــن )22()م1789-ه1203(علي
  .مآسي الدولة العثمانية مل  تنته بوفاته، بل ستتطور من سيء إىل أسوأ كما سنرى الحقاً

  
  ):م1798/1801-هـ1213/1216 ( احلملة الفرنسية على مصر:ثانياً

، وكانــت )23()الــسلطان ســليم الثالــث (كــان ســلطان الدولــة العثمانيــة يف تلــك الفــرتة   

                                                 
 .361-360حممد فريد بك، املصدر السابق، ص) 18(

 .256شكيب أرسالن، املصدر السابق، ص) 19(

هو ابن اإلمرباطورة ماريا تريزا من زوجها األول الدوق دي لورين الـيت تـسمى فيمـا                 :اإلمرباطور جوزيف الثاني  ) 20(
يات ملكـه حتــى وفـاة أبيــه   م ولكــن مل ميـارس صــالح 1765م وتـوىل احلكــم سـنة  1741ولـد ســنة .بعـد فرانــسوا األول 

ألغى استعباد الفالحني، أبطل التعذيب، أجـاز الطـالق والـزواج املـدنيني، مـنح احلريـة               :م، أعماله الداخلية  1780سنة
وهو أخو امللكـة مـاري انطوانيـت زوجـة لـويس الـسادس عـشر ملـك فرنـسا              .م1790الدينية جلميع رعاياه، تويف سنة    

حممـد فريـد بـك،      .تلوا زوجها وأخته ايليزابيث وغريهـم أثنـاء الثـورة الفرنـسية           م وق 1793اليت قتلها الفرنسيني سنة     
 .362املصدر السابق، ص

وهــي ) ســاف(ومعناهــا املدينــة البيــضاء، مدينــة حــصينة علــى هنــر الطونــة بــالقرب مــن مــصب هنــر : مدينــة بلغــراد) 21(
حممـد فريـد بـك، املـصدر نفـسه،         .  مـرت  عاصمة مملكة الصرب اآلن، بينها وبـني اآلسـتانة طريـق حديـدي طولـه مثامنئـة                

 .156، 155ص

 .352وحممد الصالبي، املرجع السابق، ص.362-361حممد فريد بك، املصدر نفسه، ص) 22(

عـام،  19حكم مـدة  / م1762 -ه 1175/هو ابن السلطان مصطفى الثالث املولود سنة: السلطان سليم الثالث  ) 23(
حممد فريـد  .وويل بعده مصطفى الرابع/م1808 -ه 1223/ة، وتويف سن /م1807 -ه 1222/عزل عن احلكم سنة   
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الــسلطنة يف أســوأ حاالهتــا ورحــى احلــرب دائــرة بــال انقطــاع وخاصــة مــع روســيا والنمــسا  
، والنمـساويني جنحـوا يف   )24(وجنح الروس باحتالل معظم بالد األفالق والبغدان وبـسارابيا        

  .دخول مدينة بلغراد وبالد الصرب
ولكن أخطر ما واجه هذا السلطان يف فرتة حكمه هو جميء احلملـة الفرنـسية علـى        

  ).م1798-ه 1213(مصر 
وقبل اخلوض يف دراسة  تفاصيل هـذه احلملـة، ال بـد مـن إلقـاء نظـرة سـريعة علـى            

  .أوضاع فرنسا الداخلية قبيل احلملة بقليل
مـم والـيت يعـدها الكـثري      1789- هــ    1204متوز  14كانت قد قامت الثورة الفرنسية يف       

من املؤرخني نقطة حتـول هامـة يف التـاريخ األوروبـي بـل يف تـاريخ العـامل كلـه، فلقـد بـدلت                         
 بإعــدام امللــك  )Bourbons()25(الثــورة أحــوال فرنــسا فقــضت علــى حكــم أســرة آل بوربــون     

  .م1793- هـ 1208 سنة)Louis XVI()26(لويس السادس عشر
كما قضت الثورة الفرنسية علـى النظـام االجتمـاعي القـائم علـى أسـاس االمتيـازات              
األرستقراطية اليت تضم النبالء ورجال الدين ، أما يف املناطق  األوروبيـة  فقـد لقـي شـعار             

يف اســتنكاراً مــن قبــل األنظمــة امللكيــة احلاكمــة   ) حريــة، إخــاء، مــساواة (الثــورة الفرنــسية 
أوروبا، ونتج عن ذلك سلسلة من احلروب الطويلـة بـني حكومـة الثـورة الفرنـسية وامللكيـات                   

 Napoléon(م وحتى سـقوط نـابليون بونـابرت    1792- هـ 1207األوروبية استمرت من سنة 

Bonaparte (  م1815- هـ 1231يف معركة واترلو يف حزيران سنة)27(.  
ملة الفرنـسية علـى مـصر، فقـد مت إعـالن      وبالعودة إىل فرنسا وإىل مرحلة قبيل احل     

  .م1792- هـ 1207اجلمهورية األوىل فيها سنة 
مــم انتــهى عهــد املــؤمتر الــوطين وبــدأ عهــد اإلدارة الــذي    1795- هـــ 1210ويف ســنة 

                                                                                                                             
 .393حتى 363بك،املصدر السابق، ص

 .363حممد فريد بك، املصدر نفسه، ص) 24(

اسم أسرة مالكة فرنـسية حكـم أفرادهـا فرنـسا وإسـبانيا ونـابويل، يرجـع اسـم األسـرة إىل              : أسرة آل البوربون  ) 25(
). م1792 و 1589(، حكم ملـوك هـذه األسـرة بـني عـامي             »ال رشامبو بوبون  «بلدة صغرية بوسط فرنسا تعرف باسم       

. م1996/ه1416 جزء، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، اململكة العربيـة الـسعودية،             25املوسوعة العربية،   
 .228 ص5ج

. م1774هــو حفيــد لــويس اخلــامس عــشر، وقــد تــوىل العــرش عــام  ) م1793-1754: (لــويس الــسادس عــشر) 26(
 .233، ص21سوعة العربية، املرجع السابق، جاملو

 .8- 7عبد الكايف الصطوف، تاريخ أوروبا املعاصر، املرجع السابق ص) 27(
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م، وقــد واجهــت هــذه اإلدارة بعــض املــشكالت الداخليــة واخلارجيــة 1799اســتمر حتــى ســنة
جنازات العسكرية والدبلوماسية يف أوروبا من أن       ولكنها جنحت عن طريق حتقيق بعض اال      

تغطي على هذه املشكالت، كما جنحت اإلدارة يف حـسم أمورهـا الـسياسية والعـسكرية مـع           
ومل يبق هلا سـوى دولـتني كانتـا مـن أكـرب املعـادين            ....) توسكانيا  -بروسيا(معظم خصومها   

  .)28(سا الكاثوليكيةلروح الثورة الفرنسية ومها بريطانيا الربوتستانتية والنم
كما جنح نابليون يف عقد جمموعـة مـن املعاهـدات مـع كـل مـن أملانيـا واإلمرباطوريـة                     

) مـؤمتر راشـتاد   (النمساوية ومع البابا مزق فيهـا مشـل التحـالف األوروبـي وتـصفيته وهـي                 
)Rachtad (   ــلح ــا، صـ ــع أملانيـ ــو (مـ ــامبو فورميـ ــة  ) Campo Formao) (كـ ــع اإلمرباطوريـ مـ

مم مع البابا، وهكذا مل يبق أمام   1797- هـ   Tolento (1212) (تولنتينو(اهدة  النمساوية ومع 
  .إدارة احلكومة ونابليون سوى بريطانيا

وبعــد أن حقــق نــابليون بونــابرت العديــد مــن االنتــصارات يف إيطاليــا ضــد النمــسا،    
اكتسب شعبية كبرية داخـل فرنـسا وخارجهـا، وأصـبح يـشكل خطـراً حقيقيـاً يهـدد حكومـة                     

دارة، لــذلك راحــت تــسعى للــتخلص منــه، وباعتبــار أن بريطانيــا كانــت الدولــة األوروبيــة    اإل
  .الوحيدة يف حالة صراع وتنافس كبري مع فرنسا فكانت تتحني الفرص لإليقاع هبا

وكانت مصر هي اهلدف من قبـل حكومـة اإلدارة مـن أجـل توجيـه ضـربتها القامسـة                    
، وبالتــايل قطــع طــرق املواصــالت بــني     )29(النكلــرتا وضــرب مــصاحلها علــى طريــق اهلنــد     
  .بريطانيا ومستعمراهتا يف اهلند والشرق األقصى

هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى إبعــاد نــابليون الطمــوح عــن مــسرح األحــداث يف   
، وخاصــة أن نــابليون وجــد يف احلملــة حلمــه الــذي ميكــن أن حيقــق مــن خاللــه     )30(فرنــسا

القسطنطينية عن طريق احتالل مصر وبـالد       مطامعه الشخصية وأحالمه يف الوصول إىل       
كما فعل االسكندر الكبري، وإنشاء إمرباطورية فرنسية يف املشرق تكون تعويـضاً عمـا              .الشام

  .)31(خسرته فرنسا يف حروهبا مع بريطانيا يف السنني السابقة
                                                 

 .39-38عبد الكايف الصطوف، املرجع نفسه، ص) 28(

 .49عبد الكايف الصطوف، املرجع السابق ، ص) 29(

ــاني، منــشورات ج      ) 30( ــي يف العهــد العثم ــق، املــشرق العرب ــد الكــريم راف ــة دمــشق، ط عب ، /م1999 - ه 1420/، 6امع
 .307ص

وأمحــد طــربني، تــاريخ املــشرق العربــي املعاصــر، منــشورات   . 50عبــد الكــايف الــصطوف، املرجــع الــسابق، ص ) 31(
ــة دمــشق، ط  ــد العثمــاني،      . 30-29، ص/م1997 -ه 5/1418جامع ــي يف العه ــشرق العرب ــريم رافــق، امل ــد الك وعب
 .308املرجع السابق، ص
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  :الفرنسيون يف مصر -
ــسان 12يف  ـــ1213-م1798ني ــة اإلدارة لنــابليون بتجه    ه ــر حكوم ــز محلــة   صــدر أم ي

 بسرية كاملة باجتاه مصر     )32(عسكرية من أجل غزو مصر، أقلعت احلملة من ميناء طولون         
ــول 19يف  ــرة مالطــة  1798أيل ــا جزي ــران مــن العــام نفــسه   10يف  ، )33( احتلــت يف طريقه حزي

 ثـم تـابع زحفـه إىل القـاهرة حيـث             هــ  1214-م1798وصل نابليون اإلسكندرية يف أول متـوز        
م ودخــل القــاهرة مـع جيوشــه بعــد أن  1798متـوز  21ركــة أمبابــا يف خـاض ضــد املماليـك مع  

أعلــن فيهـــا أنــه أتـــى حليــف للبـــاب العـــايل لتوطيــد ســـلطته وحماربــة املماليـــك العاصـــني      
  .)34(ألوامره

ومل يكــد نــابليون يــصل القــاهرة حتــى وصــلته أنبــاء غــرق األســطول الفرنــسي علــى    
وذلــك يف ) Nelson ()35(ي نيلــسونســواحل اإلســكندرية، علــى يــد قائــد األســطول االنكليــز  

  .)36()م1798-آب(موقعة أبي قري البحرية 
تـشرين األول  21وزاد وضع نابليون يف مـصر سـوءً بعـد قيـام ثـورة القـاهرة ضـده يف                

ــة     1798 ــار احملدقـ ــالقوة فقـــد ازدادت األخطـ ــا بـ ــه يف القـــضاء عليهـ ــالرغم مـــن جناحـ م وبـ
وا حصاراً على سواحل مـصر واملماليـك        بالفرنسيني من قبل االنكليز يف البحر الذين فرض       

اهلاربني يف الـصعيد وبـالد الـشام وخطـر الثـورات الـشعبية داخـل مـصر، ثـم أخـرياً اخلطـر               
العثماني والذي تبدى يف أنباء قدوم جيش عثماني بري عرب بالد الشام، لذلك كان البد لـه          

 وإقامـة منطقـة   من التوجه إىل بـالد الـشام مـن أجـل قطـع الطريـق علـى اجلـيش العثمـاني،             
  .عازلة بينه وبني العثمانيني يف األناضول

                                                 
حممـد  . مدينة شهرية يف جنوب فرنسا على البحر املتوسـط وهـي مرسـى هـام للـسفن احلربيـة             : نميناء طولو ) 32(

 .238فريد بك، املصدر السابق، ص

جزيرة صغرية يف البحر املتوسط بالقرب من ساحل إيطاليا وأفريقيا، تنازعت عليها الكثري من القوى               : مالطة) 33(
حممـد فريـد بـك،    .  احتلها اإلنكليز ليـسودوا علـى البحـر املتوسـط    1800يف سنة   ) فينيقيني ورومانيني (عرب التاريخ   

 .206املصدر نفسه، ص

، اهليئــة العامــة للكتــب  )م1993- هـــ 1413 (2حممــد قنــديل البقلــي، املختــار مــن تــاريخ اجلربتــي، جــزآن، ط   ) 34(
 .373-372وحممد فريد بك، املصدر نفسه ، ص. 240، 239، ص1اإلسكندرية، ج

االستيالء على  حاول 1798؟ ويف سنة 1897م ودخل البحرية، عني وكيل أمريال يف سنة   1758نة  ولد س : نيلسون) 35(
 يف إحــدى املعــارك مــع فرنــسا 1805جزيــرة تنــديف إحــدى جــزر كناريــا التابعــة إلســبانيا ومل يــنجح، وقتــل يف ســنة 

  .374حممد فريد بك، املصدر نفسه، ص. وإسبانيا ودفن يف لوندره
 .308فق، املشرق العربي يف العهد العماني، املرجع السابق، صعبد الكريم را) 36(
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 احتـل الفرنـسيون قلعــة العـريش وسـقطت يافـا بأيــديهم       هــ 1214- م1799شـباط  22يف 
 مربهنـاً علـى وحـشيته ومهجيتـه     )37( آذار وقام نابليون بإعدام ألفني من أفراد حاميـة يافـا    7يف  

والـيت كـان واليهـا يف ذلـك الوقـت أمحـد       االستعمارية، ثـم حاصـر عكـا يف آذار مـن نفـس العـام            
 Sydney) (ســدني مسيــث(باشــا اجلــزار، وقــد ســاعد اجلــزار حبــراً األمــرياالن  االنكليزيــان   

Smith (و)فيليبو) (Filippo (           بالدفاع عنها وإيقاف زحف نابليون، ومع تفشي مـرض الطـاعون
ــابليون إىل اال        ــوده اضــطر ن ــثري مــن جن ــه الك ــابليون، وفقدان ــود ن ــودة إىل  بــني جن ــسحاب والع ن

 25القاهرة، وأثناء عودته خاض معركة أبي قري الربيـة ضـد العثمـانيني وانتـصر علـيهم فيهـا يف        
، ولكن هذا مل حيسن من أحوال احلملة ومـع وصـول أنبـاء مـن أوروبـا عـن قيـام                 )38(م1799متوز

قائـد  حتالف أوروبي ضـد فرنـسا أدى ذلـك إىل مغادرتـه مـصر سـراً وحـل مكانـه يف احلملـة ال                       
، وأمــام الظــروف الــسيئة للحملــة واحلــصار االنكليــزي والعثمــاني هلــا مل جيــد )Clipper(كليــرب 

هــذا القائــد ســبيال ً للخــروج مــن هــذه األزمــة إال الــدخول يف مفاوضــات للــصلح مــع االنكليــز    
- م 1800 أيـار سـنة   24والعثمانيني، وهكذا اتفق مع البـاب العـايل واألمـريال سـدني مسيـث يف               

  .)39( على أن تنسحب العساكر الفرنسية بسالحها على سفن انكليزيةـ ه1215
ولكن ما لبث االنكليز أن طلبوا من كليرب أن يسلم جيشه كأسرى حرب فرفض كليرب               
ذلك، وعـاد إىل مـصر ليجـدها يف حالـة متـرد، فقـام بقـصفها باملـدافع، واسـتمرت أعمالـه                       

 سبباً يف قتله على يد الشاب الـسوري         احلربية فيها عشرة أيام، ليكون هذا الفعل الوحشي       
) Mino ()40(، وبـذلك حـل مكانـه القائـد الفرنـسي مينـو      1800حزيران 14سليمان احلليب يف    

والذي عقد اتفاقاً مع االنكليز والعثمـانيني، انـسحب مبوجبـه الفرنـسيون مـن مـصر يف آب                   
اإلسـكندرية  ، وبذلك نقل أكثر من عشرين ألف فرنسي من القـاهرة و            هـ 1216-م1801سنة  

إىل فرنسا على منت السفن االنكليزية، وانتهت بـذلك هـذه احلملـة عـسكرياً ولكـن نتائجهـا             
ــها ظهــور         ــائج، ومن ــة فيمــا بعــد وكــان هلــا العديــد مــن النت الــسياسية امتــدت لفــرتات طويل

  .)41(شخصية غريت صورة مصر أال وهي شخصية حممد علي
                                                 

 .293، ص1وحممد قنديل البقلي، املختار من تاريخ اجلربتي، ج. 308عبد الكريم رافق، املرجع نفسه، ص) 37(

 خــرج كــبري الفرنــسيني مــسافراً الليــل  1799 آب 17يف (حممــد قنــديل البقلــي وقــد أورد اجلربتــي أن نــابليون  ) 38(
 .326، 324، ص1، املرجع السابق، ج)أمره على الناسوخفى 

، مــن 1حممــد قنــديل البقلــي، املرجــع الــسابق، ج : وللتوســع يف بنــود االتفــاق بــني اإلنكليــز والفرنــسيني، انظــر  ) 39(
 .377، وحممد فريد بك، املصدر السابق، ص337 حتى ص333ص

 .237حممد فريد بك، املصدر نفسه ، ص) 40(

 .52-51ف، املرجع السابق، صعبد الكايف الصطو) 41(
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  ):مصر(دولة حممد علي : ثالثاً
تصارعت قوى متعـددة مـن أجـل     )  هـ 1216-م1801(نسيني من مصر    بعد خروج الفر  

ــد،           ــا مــن جدي ــسيطرة عليه ــد إعــادة ال ــت تري ــيت كان ــة ال ــة العثماني ــا، الدول ــسيطرة عليه ال
واالنكليــز الــذين وجــدوا يف الفــراغ الــذي تركــه الفرنــسيني فرصــة ســاحنة للــسيطرة علــى     

لثـة فهـم املماليـك الـذين أظهـرت          مصر وتأمني مواصالهتم على طريق اهلند، أمـا الفئـة الثا          
احلملة مدى ضعفهم وعدم قدرهتم على محاية مـصر مـن األخطـار اخلارجيـة األمـر الـذي                 

، ووسـط هـذه الظـروف والـصراعات الـيت شـهدهتا مـصر          )42(أفقد ثقة الشعب املـصري هبـم      
) م  1803/1805- هـ   1218/1220(بني هذه القوى وخاصة املماليك والعثمانيني  بني عامي          

رت شخـصية حممـد علـي قائـد الفرقـة األلبانيـة الـيت أتـت مـع اجلـيش العثمـاني الـذي                         ظه
ــي مــن ســوء إدارة          ــها، اســتفاد حممــد عل ــسيني من أرســل إىل مــصر مــن أجــل إخــراج الفرن
املماليك، وكسب تأييد األهايل يف مـصر، وتأييـد علمائهـا الـذين أحلـوا علـى الـسلطان مـن                     

 فرضــي الــسلطان بــذلك وقــام بإصــدار فرمــان   ،)43(أجــل تــسليمه مقاليــد احلكــم يف مــصر 
حزيـــران 18-ه1220ربيـــع األول ســـنة(يقـــضي بتوليـــة حممـــد علـــي علـــى مـــصر بـــدءاً مـــن  

وذلـك  ) م1811 – 1805(استطاع حممد علـي أن يوطـد حلكمـه يف الفـرتة بـني               ). م1805سنة
د بالتصدي ألطماع كل من املماليك واالنكليز والذين حتالفوا مع بعضهم البعض ضد حممـ  

، ووقـف إىل    )م1807 آذار   21-20(علي فاحتل القائد االنكليزي فريزر ميناء اإلسكندرية يف         
جانبه املماليك بزعامة حممد بك األلفي، وكانت األسباب احلقيقيـة للـسياسة انكلـرتا هـذا                
هــو إرغــام الــسلطان العثمــاني التخلــي عــن حمالفــة اإلمرباطــور الفرنــسي نــابليون بونــابرت   

، ولقـد جنـح حممـد علـي         )م1806-1805(ارات كـبرية يف أوروبـا بـني عـامي           الذي حقق انتص  
بالتــصدي لالنكليـــز وحلفـــائهم مبـــساعدة جنـــوده األلبــان واملـــصريني الـــذين توافـــدوا مـــن   

  .)44(اجلهات القريبة إىل قرية احلماد وانتصروا عليهم
أيلـول  14وبذلك جنح حممد علي باشا يف اخـراج االنكليـز مـن مـصر مبوجـب ميثـاق           

  .، ولقد زاد هذا النصر من شعبية حممد علي يف مصر)45(  هـ1222-م1807
وبعد خروج االنكليز حلفاء املماليك يف مصر التفت حممد علـي إىل املماليـك وجنـح              

                                                 
 .48-47أمحد طربني، تاريخ املشرق العربي املعاصر، املرجع السابق، ص) 42(

 .286-285عبد الكريم رافق، املرجع السابق، ص) 43(

 .51ـ50أمحد طربني، املرجع السابق، ص) 44(

 .287-286عبد الكريم رافق، املرجع السابق، ص) 45(
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يف القضاء عليهم يف مذحبـة القلعـة الـيت جـرت أثنـاء توديـع ابنـه طوسـون مـن أجـل الـسفر                      
  .)46(م1811- هـ 1226ية  للقضاء على الوهابيني يف شبه اجلزيرة العرب

أمـــا بالنـــسبة لعلمـــاء مـــصر يف الـــداخل فقـــد اســـتطاع حممـــد علـــي أن يـــستميلهم   
ــة          ــسلطان العثمــاني، فأصــبح مــن أهــم والة الدول ــا كــسب رضــا ال ويكــسبهم يف صــفه، كم
العثمانية، وغدا مـن أهـم أذرعهـا وأقواهـا مـن أجـل إمخـاد حركـات العـصيان والتمـرد الـيت                        

  .تقوم ضدها
  
  :حات الداخليةاإلصال -

كان هدف حممد علي منذ توليه مصر العمل علـى حتـديثها وتطويرهـا علـى الـنمط          
األوروبي وذلك كسباً لتشجيع دول أوروبا له وخاصة حليفته فرنسا اليت اعتمد بشكل كبري              

  .)47(على رجاهلا من أجل بناء أسس دولته القوية املتقدمة اقتصادياً وعلمياً وعسكرياً
  

  :جيشفبالنسبة لل
ــشه،         ــدريب جي ــسكريني لت ــضباط واخلــرباء الع ــسالح واســتقدم ال ــسا بال ــه فرن زودت

، كمــا )معامــل األســلحة والــذخرية(واخلــرباء والفنــيني مــن اجــل إنــشاء الــصناعات احلربيــة  
أرسـل حممــد علــي البعثــات إىل أوروبــا وخاصــة فرنـسا مــن أجــل إمتــام الدراســة العــسكرية   

» ديـوان اجلهاديـة   «أنـشأ نظـارة للحربيـة عرفـت باسـم           وأنشأ املدارس العسكرية يف مـصر و      
، أمــا األســطول فلقــد بلــغ عــدد القطــع البحريــة لديــه حــوايل  )48(وفــرض اجلنديــة اإللزاميــة

  .)49(ثالثني قطعة وشيد داراً لصناعة السفن احلربية يف اإلسكندرية
  

  :أما الناحية العلمية والثقافية يف مصر
اهلندسـة  (فأنـشأ املـدارس االبتدائيـة والعليـا         فقد أوالها حممد علي أمهية خاصـة،        

ومدارس للصيدلة واللغـات والفنـون وكـان         )م1827- هـ   1243 م، الطب 1816-  هـ 1232عام  
                                                 

 .32بق، صروبري مانرتان،  املرجع السا) 46(

، /م2008 -ه 2/1429سيف الـدين الكاتـب، أطلـس التـاريخ احلـديث، دار الـشروق العربـي، لبنـان بـريوت، ط          ) 47(
 .112ص

 290وعبد الكريم رافق، املرجع السابق، ص. 33روبري مانرتان، املرجع السابق، ص) 48(

 .59أمحد طربني، املرجع السابق، ص) 49(
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الطالب يدرسون على نفقة احلكومة كما استقدم اخلرباء وأرسل بعثات طالبيـة إىل أوروبـا               
م، 1826- هـــ 1242م  م ومت تنظيمهــا عــا1809- هـــ 1224وخباصــة فرنــسا ابتــداءً مــن عــام 

، أُسـست أول مطبعـة يف       )50(وأشهر هذه البعثات تلك اليت ترأسها رفاعـة رفعـت الطهطـاوي           
 هــ   1244، وصدرت أول صحيفة يف عهـده الوقـائع          -م1821- هـ   1237مطبعة بوالق   (عهده  

  .)51()م1828-
  

  :أما بالنسبة إىل اجلانب االقتصادي
 علـى الفالحـني ليزرعوهـا حلـسابه     فقد قـام حممـد علـي مبـسح األراضـي وتوزيعهـا        

فهو الذي حيدد نوع الزراعة وحيتكـر احملـصول، بعـد أن ميـد الفالحـني بـاآلالت واملواشـي،         
وكذلك قام ببناء الرتع واجلسور أشهرها القنـاطر اخلرييـة، كمـا ازدهـرت زراعـة القطـن يف        

اج الـسكر،   عهده، وأسست يف عهده مصانع النـسيج املختلفـة واحلبـال وسـبك احلديـد وإنتـ                
كمــا احتكــر التجــارة ونظــم املواصــالت بــني أوروبــا واهلنــد عــن طريــق الــسويس وشــق ترعــة 

  .)52(احملمودية بني اإلسكندرية وفرع رشيد
  
  :حروب حممد علي -

وبعــد حتقيقــه لالســتقرار واالزدهــار الــداخلي توجــه حممــد علــي مــن أجــل حتقيــق    
حروب كان البعض منها بتكليف مـن       حلمه يف بناء دولة عربية عصرية قوية، فخاض أربعة          

  :السلطان العثماني، والبعض اآلخر بطموح شخصي منه من أجل التوسع وهي كالتايل
  

  ):م1818-1811-هـ1226/1234( حروبه يف شبه اجلزيرة العربية
يف مطلع القرن التاسع عشر ازداد نفوذ الوهابيني يف اجلزيرة العربيـة، وسـيطروا علـى               

ماكن املقدسة وشكل ذلك خطراً كبرياً هدد كيان الدولة العثمانيـة، وسـيادهتا             املدينة املنورة واأل  

                                                 
مفكر مصري من أركان هنضة مصر الفكريـة احلديثـة،          ) م1873-1801/ه1290-1216: (رفاعة الطهطاوي ) 50(

ولد يف طهطا يف صعيد مصر فقصد القاهرة وتعلـم يف األزهـر، أرسـلته احلكومـة املـصرية إمامـاً للـصالة والـوعظ                         
ــوم احلديثــة، درس رفاعــة الفرنــسية وقــرأ       ) م1826-1831( مــع بعثــة مــن الــشبان أوفــدهتم إىل فرنــسا لتلقــي العل

ويعـد  » األلـسن «وتـرجم العديـد مـن الكتـب عـن الفرنـسية أسـس مدرسـة         » الوقائع«ا والتاريخ، أنشأ جريدة   اجلغرافي
 ).243، ص11املوسوعة العربية العاملية ج. (الطهطاوي من أركان النهضة العلمية العربية تويف بالقاهرة

 .291- 290سابق، صوعبد الكريم رافق، املرجع ال. 71 إىل 68أمحد طربني، املرجع السابق، ص) 51(

 .113-112سيف الدين الكاتب، أطلس التاريخ احلديث، املرجع السابق، ص) 52(
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 أنـه مـن الـضروري الـتخلص مـن      )53(على العامل اإلسالمي، ولذلك رأى السلطان حممود الثـاني  
  .)54(هذه الفئة فقام بتكليف واليه حممد علي مبهمة حماربة الوهابيني والقضاء عليهم

حنة حملمـد علـي مـن أجـل إثبـات جدارتـه وقدرتـه          وقد كانت هذه احلرب فرصة سـا      
العسكرية أمام السلطان وأمام حلفائه الفرنـسيني، وأيـضا مـن أجـل الـتخلص مـن خـصومه                   
األلبان الذين زجهم يف هذه احلرب واملماليك الـذين دبـر هلـم مذحبـة القلعـة سـابقة الـذكر                    

تـضم أكـرب رقعـة جغرافيـة     ، أما هدفه األخري فكان توسـعياً بغيـة بنـاء دولـة عربيـة                )م1811(
  .)55()احلجاز(من البالد العربية والبداية هي شبه اجلزيرة العربية 

يف حــسم األمــور العــسكرية مــع الوهــابيني لــصاحله لــذلك   ) م1811(فــشل طوســون 
لكنـه توقـف قبـل      ) م1814(توجه حممد علـي بنفـسه إىل احلجـاز وهـزم الوهـابيني يف سـنة                 

 وعــاد إىل مــصر بــسبب املــؤامرات الــيت كانــت حتــاك   ،)56(الوصــول إىل عاصــمتهم الدرعيــة 
، كـان   )57(ضده من قبل العثمانيني، ووصول أنباء عن عودة نابليون من منفاه يف جزيـرة ألبـا               

احلسم النهائي هلذه احلرب على يد إبراهيم باشا الذي استأنف القتال مع الوهابيني سـنة               
اء على نفوذ الوهابني يف احلجـاز       ، فتمكن من احتالل الدرعية والقض     )م1816- هـ   1232(  

، قام السلطان بتعيني إبراهيم باشا واليـاً علـى احلجـاز واحلبـشة مكافئـة لـه                  )م1818(سنة  
لقضائه علـى الوهـابني، وبـذلك بـسط حممـد علـي نفـوذه علـى احلجـاز والـيمن حتـى سـنة                         

  ).م 1840- هـ 1256(
  

  ):م1822/1827-هـ1238/1243( حروبه يف السودان
  :ألهداف متعددة) م1820- هـ 1236( علي جبيوشه إىل السودان توجه حممد

) م1811(للقــضاء علــى بقايــا املماليــك الــذين هربــوا إىل اجلنــوب بعــد أحــداث    : أوالً
  .)58(وأسسوا إمارة هلم يف دنقلة

                                                 
 وجلـس سـنة    ه1199ابن السلطان عبد احلميد األول، ولد سـنة         ) 30(السلطان رقم   : السلطان حممود الثاني  ) 53(

إبـراهيم بـك حلـيم، تـاريخ        . ة سنة، مدة سلطنته اثنـان وثالثـون سـن         24م، بالغاً من العمر     1808، املوافق سنة    1223
 .206الدولة العثمانية العلية، املصدر السابق، ص

 .406-405حممد فريد بك، املصدر السابق، ص) 54(

 .292عبد الكريم رافق، املرجع السابق، ص) 55(

 .تقع يف منطقة جند يف شبه اجلزيرة العربية: الدرعية) 56(

 .تقع بالقرب من إيطاليا: جزيرة آلبا) 57(

آمنـة  . تقع يف املديرية الشمالية يف السودان، وهي يف قلب بالد النوبة إىل الشمال الغربي يف اخلرطـوم          : قلةدن) 58(
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  . تنشيط التجارة واالقتصاد بني مصر والسودان:ثانياً
  . جتنيد العبيد السودانيني يف جيشه اجلديد:ثالثاً
  . االستيالء على مناجم الذهب يف أفريقيا الوسطى:رابعاً

  
ابنــه إمساعيـــل الــذي أخــضع القبائـــل    ) م1820(تــسلم قيــادة احلملـــة إىل الــسودان    

ــابع حممــد بــك خــسرو الــدفرتدار        ــم ت ــة حلكــم املــصريني ث - هـــ 1237(الــسودانية يف دنقل
ملدنية واحلضارة إىل   الزحف حنو دارفور وضمها لدولة حممد علي وبذلك دخلت ا         ) م1821

  .)59(السودان هبذا احلكم
  

  ):م1827 – 1822(حروبه يف اليونان 
شــارك حممــد علــي يف حــرب الدولــة العثمانيــة علــى اليونــان الــيت أعلنــت حـــرب           

 )60(بـدأ التمـرد يف جزيـرة كريـت        ). م1822- هــ    1238(استقالهلا عن الدولة العثمانيـة سـنة        
، تدخلت الـدول األوروبيـة     )61()م1824- هـ   1240( سنة   ثم تبعتها شبه جزيرة املورة    ) م1822(

إىل جانب اليونان وطلبـت مـن الـسلطان العثمـاني إيقـاف هـذه احلـرب خوفـاً مـن اسـتغالل                  
روسيا هلذا الوضـع واالسـتفادة منـه، رفـض الـسلطان املطالـب األوروبيـة واسـتمر يف حربـه              

م جزيـرة املـورة وكريـت       ضد اليونان مبساعدة واليـه حممـد علـي الـذي وعـده بإعطائـه حكـ                
  .كمكافأة له يف حال النصر

- هـــ 1244(وأمــام الــضغط الروســي اعــرتف الــسلطان العثمــاني باســتقالل اليونــان  
ـــ 1243(وخاصـــة بعـــد معركـــة نفـــارينو  ) م1828 الـــيت هـــزم فيهـــا األســـطولني  ) م1827- هـ

  .)62(العثماني واملصري أمام األساطيل األوروبية
علي جيوشه مـن شـبه جزيـرة املـورة ليتفـرغ خلـوض              سحب حممد   ) م1828(ويف آب   

  .حربه التوسعية األهم يف بالد الشام
                                                                                                                             

 .210، ص2003، 1أبو حجر، موسوعة املدن العربية، دار أسامة، ط

 89وأمحد طربني، املرجع السابق، ص.293عبد الكريم رافق، املرجع السابق، ص) 59(

بحر املتوسط ذات موقع حربي هـام؛ ألهنـا تقـع عنـد مـدخل أرخبيـل اليونـان، وتـتحكم         تقع يف ال: جزيرة كريت ) 60(
 .235، 234حممد فريد بك، املصدر السابق، ص. مبضيق الدردنيل

 .412حممد فريد بك، املصدر السابق، ص) 61(

 إىل  416ص، للتوسـع انظـر، حممـد فريـد بـك، املـصدر الـسابق،                297- 296عبد الكريم رافـق، املرجـع الـسابق، ص        ) 62(
428. 
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  ):م1831/1841-هـ1247/1257(حروبه يف بالد الشام 
شـكلت بـالد الـشام أمهيـة كـبرية بالنـسبة لدولـة حممـد علـي املـستقبلية يف املـشرق،            

الــشام مــن أخــشاب  فباإلضــافة إىل األمهيــة االقتــصادية وحاجــة حممــد علــي ملــوارد بــالد   
كانـت الفرصـة مواتيـة حملمـد علـي          . وحرير وجلـود ومعـادن، فهنـاك األمهيـة اإلسـرتاتيجية          

أثناء انشغال السلطان العثماني بثـورة البوسـنة، فاختـذ مـن خالفـه مـع وايل عكـا عبـد اهلل               
باشا حول هرب الفالحني الذين التجؤوا إليه هرباً من اجلندية ودفع الضرائب، ذريعة مـن               

  .)63()م1831(ل شن حربه على بالد الشام أج
) م1831(حتركــت القــوات املــصرية بقيــادة إبــراهيم باشــا أواخــر تــشرين األول ســنة   

  .)65( وعن طريق الرب يف آن واحد باجتاه عكا)64(قاصدةً بالد الشام عن طريق العريش
 ستة   بعد حصار ملدة   )68( وسقطت عكا  )67(ويافا ......)66(استوىل إبراهيم باشا على غزة    

، ثــم دخــل دمــشق وهــزم القــوات العثمانيــة الــيت كانــت بقيــادة وايل حلــب     )م1832(أشــهر أيــار 
ــا( ــان باشـ ــنة    ) عثمـ ــه حتـــى أضـ ــاه وحلـــب ووصـــل بقواتـ  )69(عنـــد محـــص واســـتوىل علـــى محـ

 كانون األول )73( وبعد انتصاره على العثمانيني يف قونيه )72( وقيصرية )71( ومرعش )70(وطرسوس

                                                 
 .296عبد الكريم رافق، املرجع السابق، ص) 63(

تقع مدينة العريش على ساحل البحر املتوسط يف أقصى الشمال الشرقي من مصر يف شبه جزيـرة                 : العريش) 64(
 .502سيناء، آمنة أبو حجر، موسوعة املدن العربية، املرجع السابق، ص

  .449حممد فريد بك، املصدر السابق، ص) 65(
آمنــة أبــو حجــر، . تقــع علــى البحــر املتوســط يف أقــصى جنــوب الــساحل الفلــسطيين، بناهــا الكنعــانيون   :  غــزة)66(

 .395موسوعة املدن العربية، املرجع السابق، ص

، وارتكـب فيهـا     1799مدينة فلسطينية جتارية تقع على املتوسط، بناها الكنعانيون، احتلها نابليون عـام             : يافا) 67(
. 1936 و 1933 وثـورة    1922 على اليهـود، وثـورة       1920 شهيد، قامت هبا ثورة يافا عام        5000جمزرة راح ضحيتها    

 .406، 405آمنة أبو حجر، املرجع نفسه، ص

تقـع علـى سـاحل البحـر املتوسـط وهـي مدينـة فلـسطينية، حتطمـت علـى أسـواها القويـة محلـة نـابليون                     : عكا) 68(
آمنــة أبــو حجــر، املرجــع نفــسه، . 1948 واحتلــها اليهــود 1918م ووضــعت حتــت االنتــداب الربيطــاني 1798الــشهرية 

 .394-392ص

كــم مــن البحــر 25مدينــة تقــع يف األناضــول مركــز واليــة أضــنة علــى هنــر ســيون علــى بعــد   ): Adana(أضــنه ) 69(
 .37موسرتاس، املعجم اجلغرايف لإلمرباطورية العثمانية، املصدر السابق، ص.س. املتوسط

ع يف األناضول مركز لواء طرسوس يف والية أضنة، مركز جتـاري هـام فيهـا آثـار          تق): Tarsosüss(طرسوس  ) 70(
، مــع هنايــة القــرن العاشــر املــيالدي، اســتوىل »ســاردانابال«تعــود للعــصور القدميــة والوســطى، بناهــا امللــك اآلشــوري 

در نفـسه،   موسـرتاس، املـص   .س. »بـولس القـديس   «عليها العرب املسلمون، يف طرسوس مسقط رأس للرسول الكـبري           
 .350، 349، 348ص
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انة مفتوحاً أمام اجليش املصري، وهـذا مـا أقلـق الـدول األوروبيـة               أصبح طريق اآلست  ) م1832(
  .وخاصة روسيا اليت سارعت إىل إرسال أسطوهلا إىل البوسفور حبجة محاية الدولة العثمانية

اللتــان ضــغطتا علــى ) فرنــسا وانكلــرتا(أخــاف هــذا العمــل الــدول األوروبيــة األخــرى  
ني وانتـهت املفاوضـات بـإعالن اتفاقيـة     حممد علي من أجل عقد صلح مع الـسلطان العثمـا        

، الـيت أعطـت حممـد علـي حكـم بـالد الـشام وإقلـيم                 )م1833- هــ    1249( سنة   )74(»كوتاهية«
أضنه باإلضافة حلكم مصر واحلجاز وجزيرة كريـت مقابـل انـسحاب القـوات املـصرية مـن           

له هنكـار أسـك  «أما روسـيا فقـد عقـدت مـع الـسلطان معاهـدة هجوميـة دفاعيـة            . األناضول
ــة يف حــال      ) Hancar Askalasi(» ســي ــة العثماني تعهــدت فيهــا روســيا بالــدفاع عــن الدول

، أما السلطان فقد تعهد بفـتح مـضائق البوسـفور           )75(تعرضت ألي هجوم أو اعتداء خارجي     
  .)76(والدردنيل أمام األسطول الروسي

- هـــ 1255(ولكــن مــا لبــث أن جتــدد القتــال بــني الطــرفني املــصري والعثمــاني ســنة 
 وانتــهت املعركــة بانتــصار املــصريني انتــصاراً ســاحقاً )77(بــالقرب مــن بلــدة نــصيبني) م1839

مدفعاً وعـشرين ألـف بندقيـة وغريهـا         166(على القوات العثمانية اليت هربت خملفةً ورائها        
، بعد هذه األحداث أرسلت الدول األوروبيـة مـذكرة    )78(غنمها املصريون ) من الذخائر واملؤن  

  .كل من انكلرتا وفرنسا وروسيا والنمسااشرتكت فيها 
تــضمنت الطلــب مــن الــسلطان عــدم إبــرام أي معاهــدة مــع حممــد علــي دون موافقــة  

) م1840- هــ  1256(هذه الـدول، كمـا عقـدت هـذه الـدول فيمـا بينـها مـا عـدا فرنـسا سـنة                  
كـا  معاهدة لندن وأهم ما جاء فيها إعطاء حكم مصر وراثياً حملمد علي باإلضافة لوالية ع            

                                                                                                                             
 .461موسرتاس، املصدر نفسه، ص.س. تقع يف األناضول الرتكية، مركز لواء مرعش، والية أضنة): Merasch(مرعش ) 71(

تقع يف األناضول الرتكية، مركز لـواء قيـصرية واليـة بـوزادوف، االسـم أطلقـه عليهـا        ): Kaissariye(قيصرية  ) 72(
 .414 املصدر نفسه، صموسرتاس،.س. القياصرة األوائل

م أصـبحت  1074يف عـام   » جـره مـان   «تقع يف األناضول الرتكية، مركز لـواء قونيـة، يف واليـة             ): Konia(قونيه  ) 73(
 .412موسرتاس، مصدر نفسه، ص.س. مقر اإلمرباطورية الرتكية السلجوقية يف آسية الصغرى

نــسبت » جداونــدكار« وســلطان أونــو، يف واليــة تقــع يف األناضــول، مركــز لــواء كوتاهيــة،): Kutahia(كوتاهيــة ) 74(
 .429، 428موسرتاس، مصدر نفسه، ص.س. »پيبورسك جا«و» پيأطرة نوس جا«عند سفح هضبة بني هنري 

 .451 حتى ص449حممد فريد بك، املصدر السابق، من ص) 75(

 .113سيف الدين الكاتب، أطلس التاريخ احلديث، املرجع السابق، ص) 76(

ــرات      ): Nizibin(نـــصيبني ) 77( ــر الفـ ــد هنـ ــد روافـ ــى أحـ ــاردين، علـ ــواء مـ ــتان، لـ ــة كردسـ ــول، يف واليـ ــع يف األناضـ . تقـ
 .479 املصدر السابق،صموسرتاس،.س

 .453حممد فريد بك، املصدر السابق، ص) 78(
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مدى احلياة، وإذا مل يقبل هبـذا خـالل عـشرة أيـام تـسحب منـه عكـا وإذا تـأخر عـشرة أيـام                
وبتحريض من فرنسا رفـض     . أخرى للسلطان العثماني احلق باختاذ اإلجراء املناسب ضده       

باإلضــافة للدولــة ) انكلــرتا والنمــسا(حممــد علــي هــذه املعاهــدة، فأرســلت الــدول األوروبيــة 
إىل سواحل بـالد الـشام واحتلـت عكـا وحرضـت األهـايل يف الـشام ضـد           العثمانية، أسطوالً   

احلكـــم املـــصري، فمـــا كـــان مـــن حممـــد علـــي إال االنـــسحاب مـــن بـــالد الـــشام أمـــام هـــذه  
بني الـدول األوروبيـة والعثمـانيني       ) م1841(الضغوطات وانتهت األزمة بتوقيع معاهدة لندن       

 قبـول حممـد علـي حبكـم مـصر           من جهـة وحممـد علـي مـن جهـة ثانيـة وأهـم مـا جـاء فيهـا                    
  .)79(وراثيا واالنسحاب بشكل كامل من بالد الشام

  
  ):م1845/1860-هـ1262/1277(حوادث لبنان : رابعاً

ظهر التنافس جلياً بـني القـوى املتـصارعة علـى النفـوذ يف لبنـان وملـئ الفـراغ الـذي                      
  .من املنطقة) احلكم املصري(تركه خروج حممد علي 

وروبية على أن يكون هلا موطئ قدم يف هـذه الـبالد، وكـذلك              فلقد حرصت الدول األ   
عملــت الدولــة العثمانيــة علــى فــرض ســيطرهتا التامــة علــى جبــل لبنــان، وال ننــسى طبعــاً     
األمــراء احملليــون الــذين كــانوا دائمــاً حيــاولون اســتغالل أي ظــرف مــن أجــل إبــراز نفــوذهم،  

  .)80(مانيةوفرضه يف اجلبل، وحماولة االستقالل عن الدولة العث
جنحت انكلرتا يف إيصال حليفها األمري بشري الشهابي الثالث إىل إمارة اجلبل، وذلك            

  .خلفاً لألمري بشري الشهابي الثاني
مل يرض أصحاب اإلقطاعيات من مشايخ الدروز على إمـارة بـشري الـشهابي الثـاني،                

ه مـسيحيو اجلبـل     وذلك بسبب سوء معاملته هلم، فقرروا خلع األمري من منصبه، فانتصر ل           
ألنه منهم، فقامت بني الفريقني عـدة وقـائع يف ديـر القمـر وهـي مـا عـرف باحلركـة األوىل                       

  .)81()م1841-ه 1257(
وبسبب هذه االضطرابات قامت السلطات العثمانية بعزل األمـري بـشري الـشهابي وذلـك        

ــاً      ــاً عثماني ــه والي ــدروز وامل )82(هبــدف إمخــاد الفــنت، وعينــت بــدالً عن ــة عارضــوه،  ، ولكــن ال وارن
                                                 

 .303، وعبد الكريم رافق، املرجع السابق، ص476 حتى ص468حممد فريد بك، املصدر نفسه، من ص) 79(

 .98، ص/م1990 -ه 1411/ريخ العرب احلديث واملعاصر، منشورات جامعة حلب، توفيق برو، تا) 80(

  .289شكيب أرسالن، املصدر السابق، ص) 81(
 .478حممد فريد بك، املصدر السابق، ص) 82(



39التطور التارخيي للعالقات األملانية العثمانية   

- ه1258(فاضــطرت الدولــة العثمانيــة إىل عزلــه، وقــررت تقــسيم اجلبــل إىل منطقــتني ســنة    
، حيكــم املنطقــة الــشمالية قــائم مقــام مــاروني، واملنطقــة اجلنوبيــة قــائم مقــام درزي      )م1842

، وحوت كـل منـهما علـى منـاطق خمتلطـة، لكـن         )83( بريوت –يفصل بني املنطقتني طريق دمشق      
ول فـشلت يف إمخـاد نـار الفتنـة يف اجلبـل بـل عملـت يف كـثري مـن األحيـان إىل زيـادة                       هذه احللـ  

  .)84(، وإىل حدوث فنت دموية طائفية)الدرزية واملارونية(اشتعال هذه النار بني الطائفتني 
ولقد كان للدول األوروبية كما أسلفنا وتدخلها يف شؤون اجلبل دوراً كـبرياً يف تغذيـة        

ة بني فئات اجلبـل املختلفـة، وإثارهتـا ضـد بعـضها الـبعض، وجنحـت يف                  روح الفتنة الطائفي  
زيادة حدة اخلـالف بينـها، وذلـك مـن خـالل دعـم كـل دولـة أجنبيـة لفئـة مـن هـذه الفئـات،                            
وحتريـــضها ضـــد األخـــرى، فأيـــد االنكليـــز الـــدروز والفرنـــسيون املوارنـــة، وروســـيا أيـــدت   

بــدأت املــذابح يف .يطرة علــى املنطقــة،األرثــوذكس، واســتغل العثمــانيون الوضــع إلعــادة الــس 
منــاطق لبنــان اجلنــوبي املختلطــة باملــارونيني والــدروز، وتكــررت علــى فــرتات متقطعــة بــني    

  .)85()م1860-1845(عامي 
وســرعان مــا انتقلــت هــذه املــذابح مــن لبنــان إىل دمــشق وكــادت أن تــصل األمــور إىل  

، )86(مري عبد القـادر اجلزائـري     مراحل سيئة جداً لوال تدخل وجهاء دمشق ويف مقدمتهم األ         
  .)87(الذين جنحوا يف إمخاد هذه الفتنة وإيقافها عند هذا احلد

                                                 
جعلت الدولة العثمانية األمـري أمحـد عبـاس األرسـالني           : توضيح. (312عبد الكريم رافق، املرجع السابق، ص     ) 83(

لقسم اجلنوبي واألمري حيدر إمساعيل أبي اللمع والياً على القسم الشمايل وأُحلقت بالد جبيل بباشـوية             والياً على ا  
 ).289طرابلس، شكيب أرسالن، املصدر السابق، ص

 .247أمحد طربني، املرجع السابق، ص) 84(

فــة املواليــة هلــا ومــدها كــان يزيــد يف أوارهــا اســتمرار فرنــسا وانكلــرتا يف إثــارة الفــنت ودعــم كــل منــهما للطائ «) 85(
ألف مـسدس قـد دخلـت لبنـان بـني عـامي       ) 20(ألف بندقية و) 120(وقد اتضح من سجالت اجلمارك أن  .بالسالح

، وعبــد 100-99توفيــق بــرو، املرجــع الــسابق، ص  . (»عــدا الــسالح املــستورد عــن طريــق التــهريب  ) 1857-1860(
 .313الكريم رافق، املرجع السابق، ص

عبـد القـادر بـن حميـي الـدين بـن مـصطفى         ) م1883-1807/ه1300-1222: (لقـادر اجلزائـري   األمري عبـد ا   ) 86(
) م1843-ه1246(تعلـم يف وهـران   ) مـن إيالـة وهـران اجلزائريـة      (احلسين اجلزائري، أمري جماهد، ولـد يف القطبـة          

م فنفوه 1847/ه1213بايعه اجلزائريون على حماربة الفرنسيني، قاتل الفرنسيني مخسة عشر عاماً، استسلم عام    
، 14خــري الــدين الزركلــي، األعــالم، دار العلــم للماليــني، ط .  وتــويف فيهــا1213إىل طولــون، اســتقر يف دمــشق ســنة  

 .46-45اجلزء الرابع، ص

  و. 100-99توفيق برو، املرجع السابق، ص) 87(
Moshe maoz, Ottoman Reform in Syria and Palestine() Oxford, , 

P.. 
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 إمرباطـور   )88(ولقد كان هلذه األحداث آثار على املنطقة فمنها إرسـال نـابليون الثالـث             
، ثـم جـاءت     )89(فرنسا محلة إىل لبنان بقيت فيه ستة أشهر وذلك حلماية املوارنة يف اجلبـل             

ــة  ــة دولي ــضمن منحــه        جلن ــه، ت ــهت بوضــع نظــام خــاص ب ــل لدراســة وضــعه، وانت  إىل اجلب
اســتقالالً ذاتيــاً علــى أن حيكمــه متــصرف مــسيحي عثمــاني مبوجــب نظــام إداري خــاص،     
يوضــع حتـــت رقابـــة دوليـــة، وتـــشكيل متـــصرفية جبـــل لبنـــان املرتبطـــة مباشـــرة بعاصـــمة  

  .)90(الدولة
نفسها وفق هـذا النظـام طريقـاً        وبذلك نستطيع القول بأن الدول األوروبية ضمنت ل       

وســبيالً مــن أجــل التــدخل يف شــؤون املنطقــة، وفــرض سياســتها فيهــا وبالتــايل التــدخل يف  
شؤون الدولة العثمانية، وبرهنت بذلك على ازدياد التغلغـل األجـنيب يف املنطقـة عـن طريـق                  

وروبيــة يف اإلرســاليات التبــشريية والبعثــات واالمتيــازات واملــشاريع الــيت جنحــت الــدول األ    
 ذمـع متيـز واضـح للنفـو    )  روسـيا - بريطانيـا  –فرنسا (احلصول عليها يف املنطقة وخاصة    

  .الفرنسي الذي تفوق على غريه يف هذه املنطقة
  

  ):م1853/1856-هـ1270/1273 (حرب القرم: خامساً
مل تـدم فـرتة اهلــدوء النـسيب بــني الـدول األوروبيـة والدولــة العثمانيـة أكثــر مـن عــشر        

ــســنوات ــصراع بــني الطــرفني    ث حي ــسلطان     كانــت آخــر صــورة لل ــي مــع ال  أزمــة حممــد عل
، حيث عاد هذا الصراع من جديد على السلطنة بني الـدول األوروبيـة العظمـى             )91(العثماني

  . وحرب القرم اليت نتجت عن هذه املسألةةمن خالل ما عرف أزمة األماكن املقدس
ية مرات عديـدة فمنـها تدخلـها أثنـاء          حاولت روسيا التدخل يف شؤون الدولة العثمان      

األزمة بني حممد علـي والـسلطان العثمـاني كمـا حاولـت التـدخل حبجـة محايـة املـسيحيني                     
فكـرة  ) م1853(املوجودين داخل الدولة العثمانية، وانتـهى األمـر أن تقـرتح علـى انكلـرتا عـام                   

مـر، وذلـك بـسبب    تقسيم أمالك الدولـة العثمانيـة فيمـا بينـهم دون إشـراك فرنـسا هبـذا األ              
                                                 

م، ولــد يف بــاريس  وهــو ابــن  1870-1852إمرباطــور فرنــسا يف الفــرتة عــام  ) 1873-1808: (نــابليون الثالــث) 88(
 أعلن نفسه إمرباطوراً بعد هزميته أمـام األملـان          1852، ويف عام    1848لويس، وأخوه نابليون األول، انتخب بعد ثورة        

 .12-11، 25املوسوعة العربية العاملية ج. اطور، أسقط الثوريون حكمة اإلمرب1870» سيدان«يف معركة 

 .100توفيق برو، املرجع السابق، ص) 89(

 .248أمحد طربني، املرجع السابق، ص) 90(

 .أسلفنا احلديث سابقا عن هذه املشكلة) 91(
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 واإلمرباطـور الفرنـسي نـابليون الثالـث يف ذلـك            )92(العداء بني القيـصر الروسـي نقـوال األول        
الوقت وأيضاً بسبب حماولـة فرنـسا زيـادة امتيازاهتـا يف األراضـي املقدسـة بـدعوى محايـة                    

  .)93(املسيحيني الكاثوليك فيها
بحث هذا األمـر، ولعـل      رفضت انكلرتا الطلب الروسي حبجة أن الوقت غري مناسب ل         

انكلــرتا، رأت أنــه مــن مــصلحتها اإلبقــاء علــى الدولــة العثمانيــة كمــا هــي، وذلــك أفــضل مــن  
  .)94(إمكانية سيطرة روسيا على البوسفور والدردنيل يف حال سقوط السلطنة

ثم ما لبث أن اشتد التنافس بني الدولتني روسـيا وفرنـسا وذلـك بـسبب مطالبـة كـل        
بيـت  (اف ومحايـة املـسيحيني واألمـاكن املقدسـة يف بيـت املقـدس       طرف منـهما حبـق اإلشـر    

حق محايـة املـسيحيني     ) Nikolas(، فادعى اإلمرباطور الروسي نقوال      )95()حلم وكنيسة املهد  
ــا       ــوق واملزايـ ــن احلقـ ــد مـ ــابليون الثالـــث طالـــب مبزيـ ــة، ونـ ــة العثمانيـ ــوذكس يف الدولـ األرثـ

لتنــافس بــني الطــرفني لــدى البــاب العــايل واشــتد ا.  يف الــسلطنة)96(للمــسيحيني الكاثوليــك
ووصل األمر بروسيا أن هـددت بقطـع عالقاهتـا الدبلوماسـية بالدولـة العثمانيـة، وصـاغت                  
هتديدها على شكل إنذار وجهته للدولة العثمانية، فانتهى األمر بـني الطـرفني بسلـسلة مـن                 

ــد     ــد اجمليـ ــسلطان عبـ ــع الـ ــات مـ ـــ 1255/1278(املباحثـ ــان   )97()م1839/1861- هـ ــيت كـ والـ
وذلـك  ) م1853 متـوز    3يف   ()98(مصريها الفشل بسبب قيام روسيا باحتالل واليـيت الـدانوب         

                                                 
  حتى وفاته، عُرف حبكمه القاسي كـان ابنـاً  1825كان قيصراً لروسيا من عام  ) م1855-1796: (نقوال األول ) 92(

، كان ضابطاً باجليش، لـذلك قـاد الـبالد وكأهنـا وحـدة عـسكرية، حـارب العثمـانيني يف حـرب القـرم                         »بول«للقيصر  
 .395، ص25املوسوعة العربية العاملية، ج. ، وكانت النتيجة هزمية روسيا وما نقوال خالل هذه احلرب1853

ــة حجــاب، منــشورات  )م1914-1815(بــرون، جفــري، احلــضارة األوروبيــة يف القــرن التاســع عــشر    ) 93( ، ت، عبل
ــورك     ــشر، نيويـ ــة والنـ ــرانكلني للطباعـ ــسة فـ ــريوت، مؤسـ ــة، بـ ــة األهليـ ــال  . 96-95، ص)م1963(املكتبـ ــد كمـ وحممـ

 .100ت، ص.م، د.الدسوقي، تاريخ أوروبا احلديث، مطبعة النهضة اجلديدة، د

 .101ى ص حت99حممد كمال الدسوقي، تاريخ أوروبا احلديث، املرجع السابق، من ص) 94(

). املبكـى (هي املسجد األقصى وقبة الصخرة، كنيسة القيامة حائط الـرباق           : األماكن املقدسة يف بيت املقدس    ) 95(
 .82، ص18املوسوعة العربية العاملية، ج

 .199حممد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية واملسألة الشرقية، املرجع السابق، ص) 96(

) 1(وهو ابن السلطان حممود الثاني، عقـدت يف عهـده معاهـدة لنـدن               ) 1861-1839: (السلطان عبد اجمليد  ) 97(
، تـويف  1860، كما جرت يف عهده حـوادث الـستني يف بـالد الـشام          1841) 2(، ومعاهدة لندن    1840مع حممد علي    

صدر شكيب أرسالن، تاريخ الدولة العثمانية، املـ      . م، توىل بعده احلكم السلطان عبد العزيز      1861 متوز   25 ه1277
 .297، وص288السابق، ص

يــا والواليتــان اللــتني تعرفــان اآلن برومانيــا، وكــان  ڤأي مقــاطعيت مولــدا): األفــالق والبغــدان(واليتــا الــدانوب ) 98(
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ويف احلقيقــة مل تكــن الناحيــة الدينيــة هــي الــسبب  . إلجبــار الــسلطان علــى قبــول طلباهتــا 
احلقيقــي وراء حــرب القــرم، ولكــن كانــت ســتاراً اختذتــه كــل مــن فرنــسا وروســيا مــن أجــل   

  .)99(دولة العثمانية واالستيالء على أمالكهاالتدخل يف شؤون ال
  
  :أحداث احلرب ونتائجها -

ــة احــتالل روســيا لألفــالق والبغــدان     ــا(بعــد حادث ــ 1270) (روماني تقــدمت ) م1853-  هـ
األساطيل االنكليزية والفرنسية إىل مياه الدردنيل للضغط على روسيا من أجـل االنـسحاب مـن           

ــواليتني، وكــادت األزمــة أن    ــام       هــاتني ال ــوال قي ــدون حــرب كــربى بــني الطــرفني ل حتــل ســلمياً ب
ــاني  (األســطول الروســي بالقــضاء علــى أســطول عثمــاني يف البحــر األســود أواخــر       تــشرين الث

، فلــم جيــد االنكليــز والفرنــسيون بــداً مــن تــسيري أســطوهلما إىل البحــر األســود ملنــع          )م1853
رفــضت روســيا أيــة مفاوضــات .األســطول الروســي مــن اخلــروج مــن موانئــه وإيقافــه عنــد حــده 

إلحالل السالم، فوجه اإلمرباطور الفرنسي نابليون الثالث وامللكة فيكتوريا إنذاراً هنائياً لروسـيا             
  .)100(بضرورة سحب قواهتا من األفالق والبغدان، واحرتام سيادة واستقالل السلطان العثماني

كلـرتا، فعقـدت    رفض القيـصر الروسـي هـذا اإلنـذار، وأعلـن احلـرب علـى فرنـسا وان                 
ــد يف       ــد اجمليـ ــسلطان عبـ ــع الـ ــاً مـ ــاً دفاعيـ ــاً هجوميـ ــدولتان حلفـ ــان الـ -1854آذار 12(هاتـ

ــرتا وفرنــسا ( وبــدأ احللفــاء  )101()ه1270 يف االشــرتاك مــع القــوات العثمانيــة يف طــرد   ) انكل
  .)102(اجليوش الروسية من األفالق والبغدان وإجالئهم عنها
فتها وسـيط ســالم، وأجــربت روســيا  تـدخلت النمــسا صــديقة روسـيا يف احلــرب بــص  

على سحب قواهتا مـن واليـيت الـدانوب، وحلـت القـوات النمـساوية مكـان القـوات الروسـية،                     
  .)103(وذلك كحل مؤقت حتى تنتهي احلرب، وبدأت النمسا وساطتها مرة أخرى حلل األزمة

                                                                                                                             
حيكــم كــالً منــهما حــاكم منتخــب مــن األهــايل يف ظــل الــسيطرة الرتكيــة يلقــب بــاألمري أو اهلوســبودار وقــد احتلتــهما  

-م1789أوروبـا يف القـرنني التاسـع عـشر والعـشرون      (نذ بدايـة القـرن التاسـع عـشر     روسيا عسكرياً أكثر من مرة م   
مؤسـسة سـجل العـرب، دار       .أمحد عزت عبـد الكـريم     .جرانت وهارولد متربيل، ت، هباء فهمي، د      .ج.أ: تأليف) 1950

 .425ت، ص.، د6احلمامي للطباعة، القاهرة، ط

 .102جع السابق، صحممد كمال الدسوقي، تاريخ أوروبا احلديث، املر) 99(

 .199حممد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية واملسألة الشرقية، املرجع السابق، ص) 100(

 .295شكيب أرسالن، املصدر السابق، ص) 101(

 .104حممد كمال الدسوقي، تاريخ أوروبا احلديث، املرجع السابق، ص) 102(

  :وانظر. 200 املرجع السابق، صحممد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية واملسألة الشرقية،) 103(
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ــاء   ــانيون  (هــاجم احللف ــرتا، العثم ــسا، انكل ــى    ) فرن ــصروا عل ــرم وانت ــرة الق شــبه جزي
وهـي  ) Sebastibol(وسيباستبول  ) Balclavh(وباالكالفة  ) Alma( آملة   )104(وس يف وقائع  الر

  ). هـ1272-م1855 كانون األول 28(األشهر يف هذه احلرب 
) Sebastibol(مل تــستمر احلــرب طــويال بعــد هزميــة الــروس يف موقعــة سيباســتبول 

ت التفـاوض إىل توقيـع      وقبلت روسـيا أخـرياً التفـاهم والتفـاوض مـع احللفـاء وانتـهت جلـسا                
، ولقـد سـاعد علـى جنـاح عقـد الـصلح بــني       )105() هــ 1271-م1856 آذار 30(اتفاقيـة بـاريس   

احللفاء وروسيا وفاة القيصر الروسي نقوال األول املتحمس للحـرب، وتـسلم قيـصر روسـي                
آخــر أقــل محاســاً هلــذه احلــرب واســتمرارها وهــو القيــصر الروســي إســكندر الثــاني، هــذا    

ىل هتديد النمسا بدخول احلرب إىل جانـب احللفـاء يف حـال عـدم قبـول روسـيا                   باإلضافة إ 
  .)106(توقيع هذا الصلح

  
  :وأما أهم ما جاء يف هذه االتفاقية فهو

اعــرتاف مجيــع األطــراف مبــا فــيهم روســيا باالســتقالل التــام للدولــة العثمانيــة،    -1
ــة، وكمــا جــاء       ــدخل يف شــؤوهنا الداخلي ــا عــدم  واحــرتام ســيادهتا وعــدم الت فيه

السماح للسفن احلربية بعبور مضائق البوسفور والدردنيل، وأيـضاً تقـرر حريـة          
التجارة واملالحة يف مياه البحر األسود، وجـاء أيـضاً ختلـي روسـيا عـن األفـالق                  

  .)107(والبغدان وإعادهتما للسيادة العثمانية
ــسلطان عبــ        - 2 ــام ال ــو قي ــة فه ــسلطنة العثماني ــى ال ــائج هــذه احلــرب عل د أمــا نت

، تـضمن   ) هـ 1273- م1856شباط  18(» خط شريف مهايوني  «اجمليد بإصدار   
حـــق الطوائـــف املـــسيحية املختلفـــة يف إقامـــة الـــشعائر الدينيـــة يف أراضـــي  «

الدولة العثمانيـة، وفـتح الوظـائف املدنيـة أمـام املـسيحيني مـن رعايـا الدولـة                   
 يقبلـون   العثمانية، وكذلك فرض اخلدمة العسكرية عليهم وقبل ذلك كانوا ال         

                                                                                                                             
Moshe maoz, Ottoman Reform in Syria and Palestine() Oxford, London, 

P.. 
وحممد كمـال الدسـوقي، تـاريخ أوروبـا احلـديث، املرجـع الـسابق،               . 296شكيب أرسالن، املصدر السابق، ص    ) 104(

 105ص

 .200ة واملسألة الشرقية، املرجع السابق، صحممد كمال الدسوقي، الدولة العثماني) 105(

 .107حممد كمال الدسوقي، تاريخ أوروبا احلديث، املرجع السابق، ص) 106(

 )530-523حممد فريد بك، املصدر السابق، ص: للتوسع انظر(، 296شكيب أرسالن، املصدر السابق، ص) 107(
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يف اجلـــيش العثمـــاني، ولكنـــهم منحـــوا حـــق البـــدل العـــسكري لإلعفـــاء مـــن   
  .)108(»أدائها

ولقد عـرب هـذا الفرمـان عـن أهـم احملـاوالت اإلصـالحية الـيت قامـت هبـا الدولـة                        -3
 .العثمانية يف تارخيها احلديث يف تلك املرحلة

 أجـل تفكيـك     إن كل حدث من هذه األحداث السابقة واملكائـد الـيت كانـت حتـاك مـن                
كيــان الدولــة العثمانيــة كانــت كفيلــة بإهنــاء هــذه الدولــة والقــضاء عليهــا، ولكــن لعبــت أدت    

وإن مسلــسل . املنافــسات االســتعمارية بــني الــدول األوربيــة  دوراً يف تــأخري هــذا الــسقوط    
ــسقوط         ــهى األمــر ب ــدما انت ــة مل يتوقــف إال عن ــة العثماني ــدخل يف شــؤون الدول ــآمر والت الت

ــة اخلالفــة ا ــدة     1924- هـــ 1343لعثماني ــذي اســتمر لقــرون عدي ــان ال م وســقوط هــذا الكي
  .فارضاً قوته وهيبته بني الدول الكربى والعظمى يف العامل

وأهـم نقـاط تطـور      " املسألة الشرقية "وباجململ فإن غاية هذا التمهيد واحلديث عن        
لدولـة العثمانيـة،   أحداثها يف املنطقة هو رسم صورة مسبقة لطبيعة الـصراع الـدويل علـى ا         

ولتبيان مدى الضعف الذي وصلت إليه الدولة العثمانية يف املرحلة اليت سبقت فرتة دراسة        
فرتة البحـث   (البحث، فعندما وصل السلطان عبد احلميد الثاني إىل حكم الدولة العثمانية            

كانــت الــبالد تعــاني مــن مــشاكل كــبرية جــداً، ومــن ضــعف شــديد وقــوى عظمــى ) املطروحــة
يــة تــزداد قــوة وتــزداد رغبتــها يف القــضاء علــى الدولــة العثمانيــة، وتقــسيم ممتلكاهتــا خارج

  .فيما بينها حبجج وأسباب كثرية
وهكذا فقد كان من الضروري التمهيد لفكرة املسألة الشرقية واألطراف املتصارعة           
فيهــا قبــل اخلــوض يف احلــديث عــن الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني، وعالقاتــه اهلامــة الــيت  

والـذي سـيكون هلـذه العالقـات تـأثريات          . ربطته بالدولة األملانية وإمرباطورها غليـوم الثـاني       
  .كثرية على الطرفني كما سنوضح الحقاً

  
  

   *         *      *  
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òîÜ‚a‡Ûa@Êbšëþa@ @
bîãb¾cë@òîãbàrÈÛa@òÛë‡Ûa@åß@Ý×@À@ @

òÜy‹¾a@ÙÜm@À@ @
  
  
M@ÈÛa@òÛë‡Ûa@À@òîÜ‚a‡Ûa@Êbšëþa@üëcòîãbàrZ 
  :تسلم عبد احلميد الثاني احلكم -أ

بعد خلع السلطان عبد العزيز متت مبايعة السلطان مراد كـبري أوالد الـسلطان عبـد                
اجمليد، ولكنه مل يعمر كثرياً يف السلطنة وذلك بـسبب إصـابته بـاختالل عقلـي فقـرر رجـال         

-ه 1294(ذلـك سـنة   الدولة إقالته عن احلكم وتسليم أخيه السلطان عبـد احلميـد مكانـه و             
 .)109()م1876

والسلطان عبد احلميد هو السلطان الرابع والثالثون من سالطني الدولـة العثمانيـة             
، حكم مـدة ثالثـة وثالثـني سـنة، وهـي      )110(توىل عرش الدولة يف الرابعة والثالثني من عمره    

، »القــانوني«أطــول فــرتة حكــم ســلطان عثمــاني بعــد حكــم كــل مــن الــسلطان ســليمان األول   
، ومـا تـزال شخـصيته    )111(السلطان حممد الرابـع، ولقـد شـغلت فـرتة حكمـه العـامل بأكملـه            و

  .موضع جدل وخالف بني الباحثني واملؤرخني حتى اآلن
  

  :نشأته
، ) م1842/أيلــول/22= ه 1258ســنة /شــعبان/16[ولــد الــسلطان عبــد احلميــد يف    

ة ألبيه؛ واليت مل يكـن هلـا        ماتت والدته وهو يف العاشرة من عمره، فاعتنت به الزوجة الثاني          
تلقى عبد احلميـد تعليمـاً منتظمـاً    «. )112(أوالد، فأحسنت تربيته ورعايته وأثرت بشخصيته     

يف القصر السلطاني على أيدي خنبة خمتارة من أشـهر رجـاالت زمنـه علمـاً وخلقـاً، وتعلـم                    

                                                 
-Kemal-öke, II Abdülhamid-Siyonistler-veو . 300-299شـكيب أرسـالن، املـصدر الـسابق، ص    ) 109(

filistin. Meselesi, Istanbul, , P..  
 .441حممد الصالبي، املرجع السابق، ص) 110(

 .209 ص،1حممد علي عامر، الدولة العثمانية، تاريخ ووثائق دار الرحاب، دمشق، ط) 111(

- هـــ 1429، 1حممــد علــي أورخــان، الــسلطان عبــد احلميــد حياتــه وأحــداث عهــده، دار النيــل، مــصر، ط     ) 112(
 .61م، ص2008
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تــصوف، مــن اللغــات العربيــة والفارســية، ودروس التــاريخ، وأحــب األدب، وتعمــق يف علــم ال  
ونظم بعض األشعار باللغة العثمانية، كما تدرب على استخدام معظم أنواع األسلحة، وكـان              

  .)113(»مهتماً بالسياسة العاملية، وتأثريها على اإلمرباطورية
كــان عبــد احلميــد يف التاســعة عــشر مــن عمــره عنــدما تــويف والــده الــسلطان عبــد     

ووضـع مـراد وليـاً    ) م1861- هـ 1278 (اجمليد وتسلم العرش من بعده عمه عبد العزيز سنة      
رافق عبد احلميد عمه السلطان عبد العزيز يف زيارته إىل أوروبا اليت استمرت             . )114(للعهد
ــران إىل 21مــن ــابليون الثالــث يف فرنــسا وامللكــة     7حزي  آب، التقــى عبــد احلميــد خالهلــا بن

كـــــا وغليـــــوم األول يف بلجي) Leopold(يف انكلـــــرتا وليوبلـــــد الثـــــاني ) Victoria(فكتوريـــــا 
)William I (  ــا، وفرنــسوا جوزيــف ــه قبــل   ) François Josef(يف أملاني يف النمــسا، كمــا أن

زيارته أوروبا زار مصر برفقة عمه عبد العزيز وذلك يف عهـد اخلـديوي إمساعيـل، وبـذلك       
ســنحت الفرصــة لعبــد احلميــد أن يطلــع ويتعــرف يف وقــت مبكــر مــن ســلطنته علــى أهــم       

ــسياس  ــد       الشخــصيات ال ــان عمــر عب ــة، وك ــة الحق ــاء حكمــه يف مرحل ية الــيت ســيقابلها أثن
  .)115(سنة 25احلميد يف تلك املرحلة 

وقد كان هلذه الزيارة تأثري كبري يف سياسة عبد احلميد املـستقبلية، حيـث ظهـر إعجابـه                  
مـا  ، وهـذا   »أهنا دولـة نظـام وعـسكرية وإدارة       «: بأملانيا، وتقدمها منذ تلك الزيارة، فقد قال عنها       

 )116(دفعه فيما بعد باالستعانة باألملان لتدريب جيشه، وإنشاء صداقة مـع أملانيـا يف فـرتة حكمـه               
  .أثرت على خط سري السياسة العثمانية واألملانية على حد سواء مستقبالً

، ثم تولية الـسلطان مـراد اخلـامس؛         30/5/1876وبعد خلع السلطان عبد العزيز يف       
  . ثالثة أشهر بسبب إصابته خبلل يف عقلهوالذي مل يستمر حكمه أكثر من

وهكذا مت اختاذ قرار بتنحية مراد اخلامس وتولية السلطان عبـد احلميـد الثـاني علـى                  
 )117(يف قـصر ) م31/8/1876 =هــ 1293/شعبان/11(العرش، ومتت املبايعة له يف يوم اخلميس       

                                                 
 .441حممد الصالبي، املرجع السابق، ص) 113(

 جـزء،  15، /1909-1876/حممد هاشم، الكتيب، عـصر الـسلطان عبـد احلميـد وأثـره يف األقطـار العربيـة                   ) 114(
 .72، ص1م، ج1939ية، دمشق، ، املكتبة اهلامش2ط

 .444 إىل ص443حممد الصالبي، املرجع السابق، من ص) 115(

 .443حممد الصالبي، املرجع السابق، ص) 116(

)117 (Orhan Koloğlu: Avrupa Kιskacιda Abdülhamit, istanbul, , P. .   وعمـر فـاروق
ة طــارق عبــد اجلليــل، دار نــشر عثمــانلي،  ، ترمجــ)مــن خــالل الوثــائق (يلمــاز، الــسلطان عبــد احلميــد خــان الثــاني   

   .30، ص  2000استانبول، ومكتبة النيل، مصر، 
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الثــة لتبــدأ بعــد ذلــك فــرتة حكمــه الــيت اســتمرت حــوايل ث       ) Topkapi (»طــوب قــابي «
وثالثـــون عامـــاً، والـــيت كانـــت مليئـــة بالتحـــديات واملـــشاكل اخلارجيـــة والداخليـــة كمـــا  

  .سيتضح الحقاً
  
 ):أهم مميزات سياسته الداخلية: (سياسة عبد احلميد الثاني الداخلية - ب

اتسمت سياسة عبد احلميـد الثـاني الداخليـة بعـدة بـسمات ومميـزات عـدة وطغـت                   
ولة وإمتام أو ترميم النقص الذي كان يف الدولـة يف العهـود             عليها حماوالت اإلصالح يف الد    

  :السابقة حلكمه ومن أهم ماقام به 
  
  /:م1876-هـ1293/إعالن الدستور  -أ

شهد التاريخ العثماني احلديث العديد من احملاوالت اإلصالحية علـى فـرتات أمههـا           
سـنة  )6(ايوني  ، وخط شريف مه   )م1839- هـ   1255(سنة  )غرفة الورد (خط شريف كلخانة    

اللذان أصدرمها السلطان عبد اجمليـد، ولكـن أبـرز هـذه اإلصـالحات              ) م1856 -  هـ 1273(
مـن قبـل الـسلطان عبـد احلميـد الثـاني، وكـان              ) م1876(هو إعالن الدستور العثمـاني سـنة        

اهلدف من هذه اإلصالحات بشكل عام هو دعم سلطة الطبقة احلاكمة وامتصاص النقمـة        
وإرضاء الدول األوروبية وذلك مبنح االمتيـازات للـسكان غـري مـسلمني مـن               احمللية من جهة    

  .)118(جهة ثانية
، فلقــد اســتلم الــسلطان عبــد احلميــد   )م1876(وبــالعودة إىل إعــالن الدســتور ســنة   

فوعـد يف   «،  )119(السلطنة الشرعية يف البالد وأظهر لوزرائـه منـذ البـدء رغبتـه يف اإلصـالح               
ألعظـــم حممـــد رشـــدي باشـــا يف منـــصبه واملـــؤرخ يف  اخلطـــاب الـــذي ثبـــت فيـــه الـــصدر ا 

تكــون أفعالــه وآثــاره «بتأســيس جملــس عمــومي ) ه1293/شــعبان /21–م 1876/أيلــول/10(
مــستوجبة لثقــة العمــوم واعتمــادهم ويكــون موافقــاً لقابليــة مملكتنــا وأخــالق أهلنــا كــافالً     

و الـيت تأسـست مـن اآلن        بتأمني إجراء القوانني حرفاً حرفاً سواء كانت القـوانني املوجـودة أ           
                                                                                                                             

وهــي األوامــر الــصادرة مــن الــسالطني، وبكتابــة أيــديهم، أو مــاحرره الكتــاب وأفــضاه      :خــط شــريف مهــايوني  ) 6(
هـد الوطنيـة ، الريـاض       السلطان، سهيل صابان، املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية ، مكتبة امللـك ف            

 .101م، ص 2000-ه1421

 .380عبد الكريم رافق، العرب والرتك، املرجع السابق، ص) 118(

 .255ط، ص.، د/م1993/أمحد سعيد الربجاوي، اإلمرباطورية العثمانية، األهلية للنشر، بريوت) 119(
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، وبذلك وعد السلطان عبد احلميد بإعالن القانون األساسي الـذي كـان مـدحت        »فصاعداً
  .)120(باشا قد حضره يف عهد السلطان عبد العزيز

عــزل الــسلطان عبــد احلميــد  ) م1876/كــانون األول/16-ه1293/ذي احلجــة/4(يف 
كــل إليــه مهمــة صــياغة رشــدي باشــا عــن منــصب الــصدارة وعــني مكانــه مــدحت باشــا فأو 

الدستور، فشكل مدحت باشا جلنة مؤلفة من ستة عشر عضواً من البريوقراطيني وعـشرة              
 الــذي اســتوحي مــن )121(مــن العلمــاء وقائــدين كــبريين مــن اجلــيش لوضــع مــشروع الدســتور

= ه 1293/ذي احلجــــة/7( الدســــتور البلجيكــــي والفرنــــسي واالنكليــــزي واألمريكــــي، ويف
وذلـك يف مراسـم خاصـة     ) الدسـتور (مت إعالن القـانون األساسـي       ) م1876/كانون األول /19

  .)122(أقيمت يف الباب العايل
مادة تضمنت حقوق الـسلطان يف احلكـم، فـاعتربه القـانون            /119/وضع الدستور يف  «

مقدساً وغري مسؤول عن تصرفاته أمام أحد، ومنحه حق عزل الوكالء وتنصيبهم، وتوجيـه              
 بامسـه، وذكـر امسـه يف اخلطبـة، وعقـد املعاهـدات وإعـالن                املناصب والرتب وسـك النقـود     

احلرب والعفو وختفيف العقوبات وعقد اجمللس العمومي وفضه، وباختصار فإن الـسلطان        
يتمتــع بــاحلقوق الدســتورية كــأي ملــك دســتوري، كمــا تــضمن القــانون الــنص علــى حريــة       

، كمـا نـص     )123(»ائفهمالعثمانيني ومساواهتم، ونص على مسؤولية املوظفني ضمن نطاق وظ        
يتمتــع ) األعيــان(والــشيوخ ) النــواب(الدســتور علــى إقامــة جملــسني مهــا جملــس املبعوثــان   

أعــضاؤمها باحلــصانة فــال خيــضعون لقــوانني الدولــة مبوجــب هــذه احلــصانة، وتتــألف         
الـــسلطة التـــشريعية مـــن اجمللـــسني، كمـــا نـــص علـــى تـــشكيل حمكمـــة عليـــا وإتبـــاع مبـــدأ    

  .)124(الدالالمركزية يف حكم الب

                                                 
ار املعارف مبـصر، القـاهرة،   ، د/م1914-1864/عبد العزيز حممد عوض، اإلدارة العثمانية يف والية سورية    ) 120(
 .40ط، ص.، د/1969/

 أجزاء، مكتبة األجنلو املـصرية،      3عبد العزيز حممد الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها،           ) 121(
  .58-57، ص2005القاهرة، 

. 250، ص/199/، 3علي حسون، تاريخ الدولة العثمانية وعالقاهتا اخلارجية، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط  ) 122(
 .41وعبد العزيز حممد عوض، املرجع السابق، ص

عبد العزيز، حممد الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،              ) 123(
  .66 إىل ص58، من ص4، ج1986أربعة أجزاء، 

(124 ) D.Mehmet Ali Beyhani: II Abdülhamid Dönemi (Turkler.) Ankara , 

P.. 
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  :إعالن تأسيس اجمللس العمومي -ب
من أهم ما نتج عن إعالن الدستور العثماني اجلديد هـو تأسـيس اجمللـس العمـومي                 

األعيــان، واألخــرى هيئــة  ) جملــس الــشيوخ(األوىل هيئــة : والــذي كــان يتــألف مــن هيئــتني  «
، ويكــون وجتتمــع كلتامهــا يف أول تــشرين الثــاني مــن كــل عــام  » «)جملــس املبعوثــان(النــواب 

 بـإرادة سـنية، وللـسلطان حـق         - وتستغرقان أربعة أشهر     -افتتاح وفض دورتيهما العاديتني     
دعوة اجمللس العمومي وافتتاحه قبـل املوعـد احملـدد ولـه حـق إطالـة مـدة انعقـاده، ويرأسـه                   
السلطان أو الصدر األعظم نائباً عنه يف اجمللس العمـومي، ويلقـي فيـه خطابـاً يتـضمن مـا                    

اذه يف املـــستقبل مــن الوســائل والتـــدابري فيمــا يتعلــق بـــأحوال الدولــة الداخليـــة      يلــزم اختــ  
واخلارجية، ونص القانون األساسي علـى أن يتمتـع أعـضاء اجمللـس العمـومي حبريـة إبـداء                   
الــرأي واحلــصانة ضــد التــهم املوجهــة إلــيهم بــسبب آرائهــم، وال جيــوز اجلمــع بــني عــضوية   

  .)125(»األعيان واملبعوثان
من األشخاص الذين هلم خـدمات حـسنة مـشهورة يف           ) األعيان(يئة األوىل   تألفت اهل 

الدولة مثل الوزراء والوالة واملشريين وقضاة العسكر والسفراء والبطاركة السابقني، وهؤالء           
وال يتجـاوز عـدد أعـضاء هـذه اهليئـة ثلـث أعــضاء       . يـتم تعينـهم مـن قبـل الـسلطان مباشـرة      

وأهــم اختــصاصاهتم تــدقيق القــوانني واللــوائح  .احليــاة،وعــضويتهم مــدى . »هيئــة املبعوثــان
  .الصادرة عن هيئة املبعوثان وهلا حق الرفض القطعي أو ردها هليئة املبعوثان للتعديل

فيـتم انتخـاب أعـضاءها بنـسبة عـضو واحـد لكـل مخـسني ألـف                  : أما هيئة املبعوثـان   
ثــان اجلمــع بــني  نفــس مــن ذكــور الدولــة، وذلــك بــشكل ســري وال جيــوز لعــضو هيئــة املبعو    

 وأن يتمتع باملتابعـة العثمانيـة    – باستثناء الوزارة    –عضوية اجمللس ووظيفة حكومية أخرى      
وينتخب رئـيس هيئـة املبعوثـان مـن اهليئـة نفـسها ويـصادق الـسلطان             . ومعرفة اللغة الرتكية  

  .)126(على انتخاب الرئيس ووكيله
شـوال  /10(يـة ألول مـرة يف       ولقد جرت انتخابات جملس املبعوثان يف الدولـة العثمان        

وذلــك مبوجــب التعليمــات االنتخابيــة املؤقتــة  ) م1876/تــشرين الثــاني/28= ه 1293ســنة /
اجتمـــع جملـــس املبعوثـــان العثمـــاني والربملـــان العثمـــاني وافتـــتح أول جلـــسة لـــه يف ســـراي    

، وحــــضر االفتتــــاح )127()م1877/آذار/19= ه 1294/ربيــــع األول/4(بــــشكطاش وذلــــك يف 

                                                 
 .42-41عبد العزيز، حممد عوض، املرجع السابق، ص) 125(

 .61، ص4عبد العزيز، الشناوي، املرجع السابق، ج) 126(

مـن القـانون   ) 119(نـصت املـادة   :، للتوضيح من نفس مرجع  43عبد العزيز، حممد عوض، املرجع نفسه، ص      ) 127(
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د احلميد الثاني، وتليت خطة العرش عن لسانه ثم أخـذ بعـد ذلـك بعقـد عـدة                   السلطان عب 
، وترأس جملس النواب يف دورته األوىل أمحـد وفيـق أفنـدي             )128(جلسات مناقشة مع النواب   

نائب اآلستانة، حيث مت املصادقة على ميزانية الدولة، ثم اجتمع حسن فهمي أفندي نائـب               
بلـــديات بعـــد التعـــديل، وكمـــا صـــادق علـــى ميزانيـــة  اآلســـتانة أيـــضاً، وأقـــر فيـــه قـــانون ال 

، وبسبب احتدام املناقشات بني النواب يف هذه اجللسة األخرية حـول صـالحيات      )129(الدولة
جملــس املبعوثــان، وتطبيــق احلكــم الدســتوري الفعلــي يف الــبالد، واحلــد مــن ســلطة احلكــم  

دوث حرب يف البالد  السلطاني املطلق، وأيضاً بسبب الضغوطات اخلارجية، وقرب توقع ح        
مــع روســيا، كــل هــذا أدى إىل االســتياء الــشديد لــدى الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني الــذي    
أصــدر أمــراً ســلطانياً بتعطيــل أعمــال اجمللــس النيــابي، وحــل الربملــان إىل أجــل غــري مــسمى 

  .وذلك يف اليوم الذي انعقد فيه اجمللس
ن منصبه ونفاه خـارج الـبالد،       كما قام بتعليق أعمال الدستور، وعزل مدحت باشا ع        

ــد إىل نظــام     ــبالد مــن جدي ــق «وعــادت ال ــشعيب    )130(»احلكــم املطل ــام الــضغط ال  ولكــن  وأم
ــاني  إىل إعــالن          ــد الث ــد احلمي ــسلطان عب ــن حــزب االحتــاد والرتقي،اضــطر ال ــضغط م وب

ــة وذلـــك يف    ــرة ثانيـ ــتور يف الـــبالد مـ ــران(الدسـ ــه  ) ه1324-م1908/حزيـ حيـــث أعلنـــت فيـ
  .، لتشهد البالد   بعد ذلك حقبة انقالبية جديدة يف تارخيها)131( العاماحلريات والعفو

  
  :إصالحات داخلية أخرى يف الدولة يف عهد السلطان عبد احلميد الثاني -ج

 سنَّت الدولة العثمانية يف عهد عبد احلميد الثاني عدداً مـن األنظمـة  بغيـة إكمـال                  
  .النقص يف التنظيمات السابقة كما أسلفنا

اإلصـالح والتطـوير فـرتة حكـم عبـد احلميـد مجيـع نـواحي احليـاة تقريبـاً يف                     ومشل  
، حـــدث تقـــدم كـــبري يف قـــوات الدولـــة العثمانيـــة الربيـــة  اجلانـــب العـــسكريالدولـــة، ففـــي 

والبحرية، حيث زود السلطان اجليش العثماني باخلرباء واملدربني العسكريني األملان، وبعث           
                                                                                                                             

شــوال / 10/عليمــات املؤقتــة الــيت ترتبــت بــشأن اجمللــس العمــومي يف       إن الت«: علــى مــا يلــي  / م1876/األساســي
 .»تبقى أحكامها جارية إىل هناية اجتماع اجمللس املذكور األول، وبعد ذلك يصبح حكمها باطالً/ه1293/سنة

 .341، ص/م2002/، 2عبد العزيز، العظمة، مرآة الشام، دار الفكر، دمشق، ط) 128(

، /م1988/ط،  .حـسن الـزين، دار الفكـر احلـديث، بـريوت، د           :دولة العثمانية، ت  إمساعيل، سرهنك، تاريخ ال   ) 129(
 .359-358ص

 .256-255أمحد سعيد، برجاوي، املرجع السابق، ص.45عبد العزيز، حممد عوض، املرجع السابق، ص) 130(

 .253، ص1994، 2علي حسون، تاريخ الدولة العثمانية وعالقاهتا اخلارجية، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط) 131(
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، وسيفــصل ذلــك )132(نيــا للدراســة يف كلياهتــا احلربيــة عــدداً مــن الــضباط األتــراك إىل أملا 
الحقــاً، كمــا أجــرى إصــالحات يف املــدارس العــسكرية يف العاصــمة والواليــات، كمــا تــرجم    
بعض الضباط العثمانيني الكتب العسكرية من اللغات األوروبية املختلفـة إىل اللغـة الرتكيـة،               

  .وحتسنت اخلدمات الصحية للجيش
 والتعليمــي فقــد حـصل توســع يف إنــشاء املــدارس العــسكرية،  أمـا يف اجلانــب العلمــي 

ــيدية   ــدارس الرشـ ــدد املـ ــدارس     )133(وزاد عـ ــول يف املـ ــضر للقبـ ــت حتـ ــدارس كانـ ــذه املـ ، وهـ
  .مدرسة)460(، )م1883( والكليات، بلغ عدد املدارس الرشيدية سنة )134(العسكرية العالية

  .عثمانيةطالب وذلك يف شتى أحناء األراضي ال) 30،000(وعدد طالهبا 
ــة شــعبة   ) م1891(ويف ســنة  ــة(أقامــت الدول ــد املــدارس   ) عالي يف دار املعلمــني لتزوي

 يف الوقت نفسه، وأنشأت الدولة فروعـاً لـدور املعلمـني            )135(مبدرسي اإلعدادية والسلطانية  
  .)136(يف مجيع عواصم الواليات العثمانية

، ويف  )م1876(ايـة عـام     كما ازداد عـدد املـدارس اإلعداديـة يف الدولـة اعتبـاراً مـن بد               
قررت الدولة أن يكون تعلـيم الطـالب الفقـراء يف املـدارس اإلعداديـة داخليـاً                 ) م1895(سنة  

) 57) (م1894-1893/ه1312-1311(وجماناً، بلغ عدد هذه املـدارس خـالل العـام الدراسـي             
، طالبـاً ) 6984(مدرسة وأربع ومخـسون يف الواليـات، وثالثـة يف اسـطنبول، وعـدد الطـالب           

باإلضافة إىل مثاني عشر مدرسة إعدادية أخرى يف اسـطنبول، تـسعة فيهـا لغـري املـسلمني                  
والتسع األخرى لدول أجنبية، كما شهد التعليم العايل تطوراً ملحوظاً، وخرّجت دار الفنـون              

-1878(السلطانية جمموعة كبرية من الطالب مبختلف االختـصاصات العلميـة بـني عـامي      
والـيت تتكـون مـن مخـس كليـات          » دار الفنون الـشاهينية   «تأسست  ) 1900(ويف سنة   ) م1881

  .من بينها مدرسة احلقوق ومدرسة الطب وكانت على النمط األوروبي للجامعات
كما أرسلت البعثـات العلميـة املختلفـة إىل الـدول األوروبيـة للتـزود بـالعلوم اجلديـدة،            

اك مدارس البيطرة العسكرية ومدارس     ومل تنسى الدولة أيضاً العناية باملدارس املهنية فهن       
                                                 

 .39عبد العزيز، حممد عوض، املرجع السابق، ص) 132(

 كانـت تـأتي مـن حيـث الدرجـة فـوق       1869املدارس الرشيدية وهي مدارس من النوع املتوسط مـن بعـد عـام       ) 133(
ــة   . (املــدارس األوليــة وحتــت املــدارس اإلعداديــة الــيت هــي يف مــستوى املــدارس الثانويــة      ــي، الدول أكــرم الــدين أوغل

 .535ط، اجمللد الثاني، ص.، جملدان، د/م1991/صاحل سعداوي صاحل، اسطنبول، :ت) تاريخ وحضارة(العثمانية 

 .538-537، املرجع السابق، ص)تاريخ وحضارة(أكمل الدين، أوغلي، الدولة العثمانية ) 134(

 .املدارس السلطانية هي مدارس الثانوية) 135(

 .542، 541اني، صأكمل الدين أوغلي، املرجع السابق، اجمللد الث) 136(
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ــة ومــدارس الزراعــة والــيت افتتحــت ســنة      ــد أمحــد   ). م1879-1878(البيطــرة املدني ــى ي عل
جودت باشا الذي تسلّم نظارة التجارة والزراعة يف تلك السنة، وكذلك كـان هنـاك مـدارس          

 اإلدارة  للصنايع، ومدارس الغابات واملعادن، ومدرسة احلقـوق، ومدرسـة الـضياع، ومـدارس            
املدنية، ووظف خرجيو هذه املدارس كقائم مقاميـات يف األقـضية ورؤسـاء دوائـر احلكومـة         

يف جملس شورى الدولة، وسـكرتاريات الـسفارات والقنـصليات، وكـذلك            » املالزم«ومناصب  
عيّن البعض منهم كسفراء ومستشارين ورؤساء وأعضاء يف جملـس شـورى الدولـة، وديـوان                

  .)137(يف جملس األعياناحملاسبات وأعضاؤه 
  
 :سياسة عبد احلميد اخلارجية -ج

مل تكن املصاعب واملشاكل اليت واجهت السلطان عبد احلميـد الثـاني علـى الـصعيد                
الداخلي أكثر صعوبة وحتدي من الـصعوبات واملـشكالت الـيت واجهتـه خارجيـاً، فلقـد قُـدر                   

يبة ومــضطربة يف تــاريخ هلــذا الــسلطان أن يتــسلم مقاليــد احلكــم يف الــبالد يف فــرتة عــص   
  .الدولة العثمانية

فاألوضاع كانـت تغلـي يف البلقـان، والثـورات مـشتعلة يف البوسـنة واهلرسـك واجلبـل                   
والدول األوروبية، وروسيا تؤجج هذه الثورات وغريهـا، ومتـدها باملـال            . األسود، ويف بلغاريا  

الـيت بقيـت وحيـدة يف       والسالح واملتطوعني، وذلك من أجل الـضغط علـى الدولـة العثمانيـة              
  .)138(مواجهة هذه الدول مجيعاً

ــا ســنة        ــسا خاســرة مــن حرهبــا مــع أملاني ــان 1870- هـــ 1287وكــان خلــروج فرن م وك
النــشغال إنكلــرتا يف االهتمــام باملــشكالت الداخليــة ملــستعمراهتا، دوراً كــبرياً يف ازديــاد قــوة   

يــة، وخاصــة بعــد قيــام بــسمارك ونفــوذ كــلٍّ مــن وروســيا وأملانيــا والنمــسا يف القــارة األوروب 
ــا مـــن      بتـــأليف جبهـــة مـــن هـــذه اإلمرباطوريـــات الـــثالث، وذلـــك بغيـــة عـــزل فرنـــسا ملنعهـ

وفيمـايلي عـرض الهـم االحـداث الـيت واجهـت الـسلطان عبـد احلميـد الثـاني                    . )139(االنتقام
  :على الصعيد اخلارجي 

                                                 
وعبد العزيز، الـشناوي، املرجـع   . 578 حتى ص55أكمل الدين، أوغلي، املرجع السابق، اجمللد الثاني، من ص      ) 137(

 .26، 25، ص3السابق، ج

، دار النيــل للطباعـة والنــشر،  )حياتـه وأحــداث حياتـه  (حممـد علـي، أورخــان، الـسلطان عبــد احلميـد الثــاني     ) 138(
 .72ص، )م2008-ه1429(، 1مصر، ط

(139) Caesar E.farah: abdullhamid II and the Muslim world, ISAR Foudation, Istanbul, 
, P. 
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  متردات وثورات البلقان-1

قـل يف قريـة مـن قـرى اهلرسـك تـدعى             م بـدأت القال   1875- هــ    1292مع بدايـة سـنة      
ــها إىل    )Sutlats(» ســـتوالتس« ــاء اهلرســـك ومنـ ــع أحنـ ــا لبثـــت أن انتـــشرت إىل مجيـ ، ثـــم مـ

  .)140(البوسنة
وبــدا األمــر وكأنــه متــرد ضــد ملتزمــي الــضرائب العثمــانيني، ولكــن غايــة املتمــردين   

ليـه كـلٍّ مـن      احلقيقية هي احلصول على االستقالل الذاتي هلذه البالد أسوة مبا حـصلت ع            
، وطبعـاً كـان األمـر كلـه نتيجـة لتحـريض             )141(جارتيهما، إمارة اجلبل األسود وإمارة الصرب     

هاتني اإلمارتني ألهل البوسنة من أجل الثورة، ورمبا كان للنمسا يد يف هذه الفتنة إذ كانت           
  .تطمع يف االستيالء على والييت البوسنة واهلرسك معاً بسبب جماورهتما هلا

الطبيعــي أن تُرســل الدولــة العثمانيــة جيوشــها لقمــع هــذه الثــورات، ومــع    وكــان مــن 
إحــراز اجلــيش العثمــاني التقــدم علــى الثــوار، واقرتاهبــا مــن الــسيطرة علــى الوضــع هنــاك،    
شعرت النمسا أن الثورة ستنطفأ فسارعت إىل التـصرف، وقامـت بتحـريض كـلٍّ مـن أملانيـا                  

، حبـض هـاتني الـدولتني       )أندراسـي (الكونـت   وروسيا وذلك من خالل تكليـف وزيرهـا األول          
، وأهـم مـا     )142(إىل البـاب العـايل    ) أملانيـا وروسـيا   (من أجل إصدار مـذكرة أرسـلتها الـدولتان          

  :جاء فيها
  .إلغاء إلتزام الضرائب يف الواليات اليت حصل فيها التمرد -1
 .منح احلرية التامة للعبادة وإنشاء جمالس إدارية خمتلطة -2

  .)143(ملزارعون األراضي اليت يعملون هباأن ميلك ا -3
  

قبلت الدولة العثمانية املذكرة وذلـك منعـاً للتـدخل األجـنيب يف شـؤون الـبالد بـشكل                    
أكرب، وليس هذا فحسب بل قام السلطان بإصدار عفو عام عـن مجيـع املتـهمني واملـشرتكني               

، )144(ا يف ثـورهتم   يف هذه الثورة، ولكن كل ذلك مل يرض أهايل البوسنة واهلرسك، واسـتمرو            
ومما زاد األمر سوءاً يف البالد، قيام ثورة أخرى يف بلغاريا بتحـريض مـن الـدول األوروبيـة،                 

                                                 
  .73حممد علي، أورخان، السلطان عبد احلميد الثاني، املرجع السابق، ص) 140(
 .451، وحممد، الصالبي، املرجع السابق، ص601فريد بك، احملامي، املصدر السابق، ص) 141(

)142 (Casesar E.Farah, OP-cit, P..  
، وحممـد، أورخـان،     603، وفريـد بـك، احملـامي، املـصدر الـسابق، ص           144روبري مانرتان، املرجـع الـسابق، ص      ) 143(

 .73املرجع السابق، ص

 .145، وروبري مانرتان، مرجع نفسه، ص603فريد بك، احملامي، املصدر السابق، ص) 144(
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وخاصة روسيا والنمسا، وكذلك قامت إمارة اجلبل األسود مبساعدة الثورة هناك، فانتشر        
  .)145(الدمار يف كل مكان، وهاجم املسلمون واملسيحيون بعضهم البعض

ألف جندي إىل منـاطق     ) 18(ثمانية على الفور بإرسال جيش قوامه       قامت الدولة الع  
واستطاع هذا القائـد هزميـة الـصرب      ) امللقب قاهر الصرب  (العصيان، بقيادة عثمان باشا     

ــا الـــصرب،      ــاذ حلفائهـ ــيا إلنقـ ــة وروسـ ــها تـــدخلت الـــدول األوروبيـ ــاً حينـ ــائهم، وطبعـ وحلفـ
ال فـاحلرب سـتكون شـاملة وواسـعة         فسارعت إىل طلـب وقـف القتـال فـوراً بـني الطـرفني وإ              

حيث أن هذه الدول قـد هـددت بالتـدخل الفـوري بقواهتـا يف حـال عـدم وقـف القتـال بـني                         (
  ).الصرب والدولة العثمانية

وأمام هذا التهديـد اضـطر البـاب العـايل إىل إعالنـه قبـول وقـف القتـال واملوافقـة علـى                
بطبيعة احلـال فلقـد كـان هـذا املـؤمتر           عقد مؤمتر مبشاركة الدول األوربية العظمى وروسيا، و       

نتيجـــة لـــدعوة وجهتـــها هـــذه الـــدول لعقـــد هـــذا املـــؤمتر الطـــارئ حلـــل القـــضية يف منـــاطق    
  .)146(البلقان

 يف ســراي  هـــ1293-1876 كــانون األول ســنة 23اجتمــع املــؤمترون يف اســطنبول يف  
ضوية كـلٍّ   البحرية برئاسة صفوت باشا نـاظر خارجيـة الدولـة، بـصفته رئـيس املـؤمتر، وعـ                 

 Francis) (فرانـسوا دي بورجـوان  (من أدهم باشا سفري الدولة العثمانية بـربلني، والكونـت   

de Bourgoin ( والكونــت)دي شــو وردي) (de Shawwrde (  ــارون ) وزر(عــن فرنــسا، والب
)Wzir (      ممثالً ألملانيا، وعن إيطاليا الكونت)كورتي) (Corti(   والكونت ،)زيكي) (Zeke ( من

) تيـف -آغنـا (النمـساوي عـن النمـسا، واجلنـرال       ) Callis) (كـاليس (جملر، والبارون   أشراف ا 
)Aghna tif ( عن الدولة الروسية، واللورد)سالسبوري) (Salisbury ( والسري)  هنـرن ليـون (
)Henry lyons (عن إنكلرتا)وخرج املؤمترون بعدة مقرتحات أمهها. )147:  

الهتا مسيحيني، وأن تـشكل جلنـة دوليـة لتنفيـذ          تقسيم بالد البلغار إىل واليتني، ويكون و      
هذه القرارات، وأن تعطى هذه االمتيازات أيضاً لكلٍّ من إمارتي البوسنة واهلرسك، لكـن الدولـة                
العثمانية رفضت هذه القرارات، وعقدت صلحاً منفرداً مع الصرب، سـحبت بنتيجتـه جيوشـها               

  .)148(اطهم بالدولة العثمانيةمن منطقة التمردات مقابل اعرتاف الصرب ببقاء ارتب

                                                 
 .606صفريد بك، احملامي، املصدر نفسه، ) 145(

 .79حممد علي، أورخان، املرجع السابق، ص) 146(

 .617، 616فريد بك، احملامي، املصدر السابق، ص) 147(

 .453حممد، الصالبي، املرجع السابق، ص) 148(
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 .احلرب الروسية العثمانية -2

لطاملــا رغبــت روســيا يف الوصــول إىل امليــاه الدافئــة واالســتيالء علــى القــسطنطينية 
  ).دينية واقتصادية وجغرافية(والسيطرة على طريق اهلند، وذلك لعدة أسباب وعوامل 

رف بـشعار توحيـد الـشعو               ب الـسالفية يف مجيـع      وللوصول هلذه الغاية أطلقـت مـا عـُ
أحنــاء أوربــا حتــت الزعامــة الروســية، فكانــت دائمــاً تــثري الفــنت هنــا وهنــاك، وخاصــة يف       
مناطق البلقان اخلاضـعة للـسيادة العثمانيـة، فلقـد كانـت وراء معظـم الفـنت والثـورات الـيت                     

  .)149(قامت يف هذه املناطق ضد احلكم العثماني
ت كـلٍّ مـن إمـارة الـصرب واجلبـل األسـود       وقد أسلفنا سابقاً كيف أهنا دعمـت متـردا     

ــا، أو ليــست هــي املرجــع األساســي لألمــم الــسالفية وخاصــة       والبوســنة واهلرســك وبلغاري
  .)150(األرثوذكسية منها

ــاء مــن أجــل حتقيــق األحــالم الروســية،        ولقــد كانــت الفرصــة ســاحنة يف هــذه األثن
فــضها أيــضاً ملقــررات وخاصـة بعــد رفــض الدولــة العثمانيــة ملقـررات مــؤمتر اســطنبول ، ور  

كلٍّ من إنكلرتا وأملانيا، روسيا، فرنـسا،  ) 1877 آذار 31(بروتوكول لندن الذي وقعت عليه يف   
النمــسا، اجملــر، وإيطاليــا، عرضــت فيــه هــذه الــدول شــروطاً أخــف علــى الدولــة العثمانيــة،  

إعطـاء  وتنحصر يف إجراء بعض اإلصالحات يف دول البلقان بالنسبة للرعايا املـسيحيني، و            
ــر           ــول هنـ ــى طـ ــانيني علـ ــود العثمـ ــدد اجلنـ ــيض عـ ــود، وختفـ ــل األسـ ــغرية للجبـ ــة صـ منطقـ

  .)151(الدانوب
ــة      ــيا إىل إعـــالن احلـــرب علـــى الدولـ ــارعت روسـ ــاني سـ ــذا الـــرفض العثمـ ــام هـ وأمـ

  .)152(، ) هـ1294-م1877 نيسان 19(العثمانية، وذلك يف 

                                                 
، 2009، دار رســالن، دمــشق، 1ســهام، هنــداوي، تــاريخ دمــشق يف عهــد الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني، ط    ) 149(

 .37ص

 .300السابق، صشكيب، أرسالن، املصدر ) 150(

 .91حممد علي، أورخان، املرجع السابق، ص) 151(

) م1877 نيــسان 16(معاهــدة ســرية يف ) األفــالق والبغــدان(ولكــن قبــل ذلــك كانــت قــد وقعــت مــع رومانيــا   ) 152(
  .وضعت رومانيا مبوجبها مجيع أسلحتها ومؤهنا حتت تصرف الروس والسماح هلا باستخدام أراضيها

ونصت االتفاقية على احلياد يف حال فشل مـؤمتر    ) 1877 نيسان   15(يف  » بودابست«اقية  كما وقعت مع النمسا اتف    
  .اسطنبول يف حل األزمة مقابل حصوهلا على البوسنة واهلرسك

. 18جرانــت وهارولــد متــربيل، أوربــا يف القــرنني التاســع عــشر والعــشرين، اجلــزء الثــاني، املرجــع الــسابق، ص    .ج.أ(
 ).93، حممد علي، أورخان، املرجع السابق، ص231العثمانية، املرجع السابق، صوعلي، حسون، تاريخ الدولة 
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 إنكلــرتا الــيت ولقــد وقفــت الــدول األوروبيــة موقــف املتفــرج جتــاه هــذه احلــرب حتــى   
 النتـائجَ الـيت   - مـع غريهـا   -اعتربها العثمانيون حليفاً هلـم، وقفـت موقفـاً سـلبياً وانتظـرت            

  .)153(ستسفر عنها هذه احلرب
بــدأت جمريــات احلــرب بعبــور القــوات الروســية هنــر الــدانوب مــن خــالل األراضــي      

الـدانوب، أمـر البـاب    الرومانية باجتاه األراضي العثمانية، ورداً على تقـدم الـروس عـرب هنـر              
العايل بإرسال بعض السفن احلربية إىل هنـاك ملعاقبـة رومانيـا علـى خيانتـها ووقوفهـا إىل                   

 14(جانب الروس، وهذا األمر دفع رومانيا إىل إعـالن اسـتقالهلا عـن الدولـة العثمانيـة يف                   
  .والدخول رمسياً يف احلرب مع روسيا ضد الدولة العثمانية) م1877أيار 

اجلبهة الشرقية واجلبهة الغربية، أما اجلبهة الغربية       : وم الروسي عرب جبهتني   كان اهلج 
وأما علـى  . فكانت املهمة تقضي باجتياز البلقان والوصول إىل اسطنبول واملضائق بأسرع وقت    

  .)154(اجلبهة الشرقية فكانت غاية الروس االستيالء على األناضول الشرقية
) ترنـوه ونيكـوبلي   (ربية فاستولت على كلٍّ مـن       جنحت القوات الروسية يف اجلبهة الغ     

  .يف بلغاريا، وعلى بعض النقاط املهمة واملعابر املؤدية إىل البلقان
فلقــد حتــصن العثمــانيون يف قلعتــها، وقــاتلوا بــضراوة ضــد الــروس، بقيــادة القائــد     

واسـتمر احلـصار والقتـال شرسـاً      » قـاهر الـصرب   «امللقـب   » عثمـان باشـا   «العثماني املشهور   
  .)155(حول هذه املدينة قرابة مخسة أشهر

ولكن مع ازدياد األوضاع سوءاً اضطر عثمان باشا إىل االستسالم، وقبل ذلك بشهر             
، واضـطر   )جبهة األناضول (كان قد استسلم زميله أمحد خمتار باشا على اجلبهة الشرقية           

  .)156(للروس، كما اضطر سليمان باشا لوقف القتال يف بلغاريا) قارص(لتسليم 
وقـــد شـــجعت االنتـــصارات الروســـية كـــلٍّ مـــن الـــصرب واجلبـــل األســـود مـــن أجـــل   
ــابع        ــسبة للعثمــانيني، ت االخنــراط يف احلــرب ضــد العثمــانيني، ممــا زاد الوضــع ســوءاً بالن
ــد          ــى بع ــة، ووصــلوا إىل ســان ســتفانو، عل ــوا أدرن ــم باجتــاه اســطنبول، واحتل ــروس زحفه ال

  .)157(مخسني كيلومرتاً من العاصمة العثمانية
                                                 

 .18جرانت وهارولد متربيل، املرجع السابق، ص. ج.أ) 153(

 .153 روبري مانرتان، املرجع السابق، ص) 154(

 .301شكيب، أرسالن، املصدر السابق، ص) 155(

 .154 روبري مانرتان، املرجع السابق، ص) 156(

 .652 إىل ص625، صظر فريد بك، احملامي، املصدر السابقللتوسع ان) 157(
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وبدأ الروس التهديد باحتالل اسطنبول،  أثارت هذه التهديدات خمـاوف كـبرية لـدى               
الــدول األوروبيــة، وخاصــة إنكلــرتا الــيت قامــت بإرســال قــسم مــن أســطوهلا احلربــي إىل           

  .)158(اسطنبول مهددة بالتدخل باحلرب ضد الروس إذا حاولوا الدخول إىل اسطنبول
سابقة الطـرفني املتحـاربني روسـيا والدولـة         ويف هناية األمر فقد أجـربت األحـداث الـ         
والـيت نـصت    . )159() هــ  1296-م1878 آذار   3(العثمانية على توقيع معاهدة سان ستيفانو يف        

  :على البنود التالية
  .استقالل إمارة الصرب مع إضافة أراضي جديدة هلا -1
 .منح االستقالل الذاتي لبلغاريا مع توسيع حدودها حتى حبر إجيه -2

 .عرتاف باستقالل رومانيااال -3

 .)162(»أردهان« و)161(»باطوم« و)160(»قارص«حصول روسيا على كلٍّ من  -4

يتعهــد البــاب العــايل حبمايــة األرمــن واملــسيحيني واألكــراد والــشركس يف    -5
 .جزيرة كريت

تتعهد الدولـة العثمانيـة بفـتح مـضائق البوسـفور والـدردنيل، أمـام الـسفن                  -6
  .)163(الروسية

ســيا مــن هــذه املعاهــدة حبــصة األســد، واتــضح  أهنــا املهيمنــة علــى   لقــد خرجــت رو
مناطق البلقان وبلغاريـا واملـضائق، ممـا أثـار خمـاوف لـدى الـدول األوربيـة الـيت اعتـربت أن                       

فبـدأت  . روسيا قد متادت وتعـاظم نفوذهـا بـشكل يهـدد مـصاحلها وخيـل بـالتوازن الـدويل                  
                                                 

 .105 املرجع السابق، صحممد علي، أورخان، ) 158(

وقع املعاهدة من اجلانب الرتكي وزير اخلارجية صفوت باشا، وسفري تركيا يف برلني سعد اهلل بـك، أمـا مـن                     ) 159(
مــن حاشــية «ونيلــدوف » ق يف اســطنبولســفري روســيا الــساب«اجلانــب الروســي فكــان يتــألف مــن اجلنــرال أغنــاتيف 

، وقع صفوت باشا هذه املعاهدة اليت تعد من أسوأ املعاهدات يف التاريخ العثماني حتى ذلـك احلـني، وقعهـا                  »القصر
 .105انظر حممد علي، أورخان، املرجع السابق، ص. وهو يبكي

موسرتاس، املـصدر  .س. أرضروممدينة حمصنة يف األناضول تقع على هنر قارص يف والية ): Kars(قارص  ) 160(
  .380السابق، ص

. يف والية طرابزون على البحـر األسـود     » الزيستان«مدينة وميناء يف األناضول مركز لواء       ): Batum(باطوم  ) 161(
 .140موسرتاس، مصدر نفسه، ص.س

). Kour(ر  علـى هنـر ايكـو     » لدرچ«مدينة تركية يف األناضول يف والية أرضروم، لواء         ): Ardahan(أرداهان  ) 162(
 .41موسرتاس، مصدر نفسه، ص.س

حممد فريـد بـك،     : للتوسع يف بنود املعاهدة ميكن الرجوع لكتاب      . 457حممد، الصالبي، املرجع السابق، ص    ) 163(
 .664 إىل ص652صمن ، احملامي، املصدر السابق
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، وعقــد مــؤمتر دويل لبحــث املــسألة  بالــضغط علــى روســيا مــن أجــل إبطــال هــذه املعاهــدة  
الشرقية، ولقد كان إلنكلرتا الدور األهـم يف إبطـال هـذه املعاهـدة، حيـث أهنـا حـصلت علـى                      
جزيرة قربص مقابل هذا الدور، مبوجب املعاهدة اليت وقعت بـني إنكلـرتا والدولـة العثمانيـة            

ــة العثمان  )م4/6/1878 = ه1295مجــادى اآلخــرة  (يف  ــت الدول ــة عــن قــربص   ، حيــث تنازل ي
  .)164(إلنكلرتا مع بقاء تبعيتها للدولة العثمانية

  
  .)م1878-ه1305(مؤمتر برلني  -3

ازداد السخط األوروبي حدة على ما جاء يف معاهدة سان ستفانو، وخاصة من قبـل          
النمسا اليت طالبت بتعديل فوري للمعاهدة، وهددت بإعالن احلرب على روسيا إذا مل يـتم              

  .)165(التعديل
 هــذه الــضغوطات الدوليــة علــى روســيا رضــخ اإلمرباطــور الروســي ألكــسندر     وأمــام

لالقــرتاح الـذي تقــدم بــه املستــشار األملــاني بــسمارك بعقــد مــؤمتر  ) Alexander II(الثـاني  
  .دويل إلعادة النظر يف معاهدة سان ستفانو والتباحث يف جممل قضايا املسألة الشرقية

، اشرتكت فيه باإلضافة    )م13/6/1878(ك يف   انعقد املؤمتر يف برلني برئاسة بسمار     
مح         إىل الدولة العثمانية وروسيا بريطانيا وأملانيا وفرنـسا والنمـسا واجملـر وإيطاليـا كمـا سـُ
ــسمحْ هلــا باحلــضور، فقــد أعلنــت روســيا أهنــا      لليونــان حبــضور املــؤمتر، أمــا بلغاريــا فلــم يُ

  .)166(ستتكلم بامسها
بسمارك إال أن املوجه احلقيقي لـه كـان املنـدوب     وبالرغم من أن املؤمتر كان برئاسة       

  .)167(الربيطاني بنيامني دزرائيلي
مادة وقع عليهـا  ) 64( يوماً عُقد خالهلا عشرين جلسة أُقرت فيها  31استمر املؤمتر   

  :أهم هذه املواد) م13/7/1878(مندوبو الدول اجملتمعة، وذلك يف 
ــمت إىل بلغاريــا يف  أعيــدت مقــدونيا إىل الدولــة العثمانيــة بعــد أن   -1  كانــت قــد ضُ

  .معاهدة سان ستفانو

                                                 
 .673، ص672فريد بك، احملامي، املصدر السابق، ص) 164(

 .156 ق، صروبري مانرتان، املرجع الساب) 165(

 .107حممد علي، أورخان، املرجع السابق، ص) 166(
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 :استقالل بلغاريا وتقسيمها إىل قسمني -2

وجعلها إمارة ذات استقالل ذاتي على      » بلغاريا األصلية «: القسم الشمايل  -
 .أن تدفع ضريبة سنوية للباب العايل

روملـي  «فقـد تـشكل منـه إمـارة مـستقلة حتـت اسـم         : أما القـسم اجلنـوبي     -
حتت سيادة الباب العـايل علـى أن يكـون حاكمهـا مـسيحياً وأن               » قيةالشر

توضع أسس إدارهتا من قبل جلنة دولية، مع بقاء قـوة روسـية يف بلغاريـا                
 .والروملي الشرقي، وحتدد خبمسني ألف جندي

 .للنمسا) Nii Bazar) (نيى بازار(أعطيت البوسنة واهلرسك و -3

 .د االستقاللمنح رومانيا والصرب واجلبل األسو -4

) Ardahan) (أردهــان(و) Kars) (قــارص(يف البلقــان و) Sarbaa(إعطــاء ســاربيا  -5
) Bayezid Sancak(يف األناضـول لروسـيا، وأجـربت علـى إعـادة سـنجق بايزيـد        

 .ميناءً حرا) Batum(إىل تركيا، كما جعل ميناء باطوم 

) Van(» وان« مدينـة    العثماني املوجـود يف شـرق     ) Coutur(» كوتور«أعطي قضاء    -6
 .إليران

تتعهد الدولة العثمانيـة بـإجراء اإلصـالحات يف املنطقـة الـشرقية مـن األناضـول             -7
 .اليت كانت تسكنها أقلية أرمينية، وكذلك يف الواليات املقدونية

 802،500،000ختفيض تعويـضات احلـرب املفروضـة علـى الدولـة العثمانيـة إىل                -8
لعثمانيـة بـدفعها بـشكل أقـساط كـل قـسط مبقـدار              فرنك ذهيب، وتقوم الدولة ا    

 فرنك، وقد استمر دفع هذه األقساط طوال فرتة حكم السلطان عبـد          350،000
 .احلميد الثاني

ــساليا          -9 ــب إضــافة إىل ت ــت تطال ــان كان ــأن اليون ــاً ب ــان، علم ــساليا لليون أعطيــت ت
  .)Eybros()168) (إيربوس(و) Girit(جبزيرة كريت 

ارات هـذا املـؤمتر أن الدولـة العثمانيـة كانـت هـي اخلاسـر                ومن املالحظـات علـى قـر      
أشــد وطــأة وأكثــر إجحافــاً حبــق العثمــانيني مــن    «: األكــرب فيــه، وقــد كانــت هــذه االتفاقيــة   

، فلقد قُدر ما خسرته الدولة العثمانية مـن مـساحتها يف القـسم األوروبـي           »معاهدة ستفانو 
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، وال ننـسى  )169(ا يقـارب املليـون نـسمة    ألف كيلومرت مربع كـان يعـيش فيهـا مـ         166ما يقارب   
  .خسارهتا لقربص اليت تنازلت عنها إلنكلرتا

لقد خرجت الدولة العثمانية من هذه املرحلة أضعف بكثري مما كانت عليه مـن قبـل                
  .وبذلك بدأت مرحلة جديدة من االهنيار اليت ستؤدي بالنهاية إىل السقوط

 علــى أمــالك الدولــة العثمانيــة إىل    وعلــى الفــور عملــت الــدول األوروبيــة املتكالبــة     
استغالل هـذه الظـروف مـن أجـل احلـصول علـى مكاسـب ومطـامع ومـستعمرات هلـا داخـل             

م ومــن ثــم االحــتالل  1881- هـــ 1299الدولــة العثمانيــة، فكــان االحــتالل الفرنــسي لتــونس   
  .)170(م حبجة اإلصالح الداخلي يف الديار املصرية1882- هـ 1300اإلنكليزي ملصر 

من أخطر نتائج مؤمتر برلني على اإلطـالق هـو إجـازة تـدخل الـدول األوروبيـة        ولكن  
يف شؤون الدولة العثمانية الداخلية حبجة اإلشراف على سياسة اإلصالحات اليت اشـرتط             

  .)171(املؤمتر تطبيقها على خمتلف الطوائف من رعايا السلطنة العثمانية
الت الـسياسية اخلارجيـة الـيت واجهـت     وبالنتيجة كان هذا املؤمتر تتوجياً ألخطر املشك 

الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني يف بدايــة اســتالم حكمــه للــبالد، والــذي ســيكون لــه منعكــسات  
كــبرية فيمــا بعــد علــى سياســة عبــد احلميــد اخلارجيــة، فهــو ســيحاول دائمــاً أن ينــهج سياســة 

ف تقوم على التخفيـف مـن خمـاطر إعـادة خـوض حـرب جديـدة ضـد الـروس، أو ضـد أي طـر                    
أوروبي آخر، وذلك بسبب إدراكه ملطامع الـدول األوروبيـة الكـربى بدولتـه وأراضـيها وإدراكـه أن                   

  .هذه الدول ترتبص به وبدولته من أجل القضاء عليها وتقسيمها فيما بينها
وأمام هذه الظروف تربز األسباب اليت دفعت هذا السلطان مـن أجـل حتقيـق تقـارب      

يقاً وحليفاً مقرباً إليه أال وهـو اإلمرباطوريـة األملانيـة الـيت            مع طرفٍ اعتربه لفرتة قريبة صد     
 1233ستكون حليفته املستقبلية ضد هذه الدول حتى قيـام أحـداث احلـرب العامليـة األوىل                 

  .م1914-هـ 
ولكن كيف كانت األوضاع الداخلية يف أملانيا قبل إقامة العالقات وفيمـايلي توضـيح              

أوضــاع الدولــة العثمانيــة يف عهــد عبــد احلميــد الثــاني  ذلــك ولكــن قبــل إهنــاء حــديثنا عــن  
أحببــت أن أورد شــهادتني خمتلفــتني حبــق الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني وللقــارئ احلكــم      

  :عليهما
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ــل    ــشهادة األوىل هــي مــن قب ــة    )172(»اآلغــا خــان «ال ــارة خاصــة للدول ــذي قــام بزي  وال
انوا يتعرضـون لالضـطهاد يف      العثمانية كان اهلدف منها تفقد أحوال أتباع طائفته الـذين كـ           

 أن الكـثري مـن أتبـاع الطائفـة اإلمساعيليـة قـد تعرضـوا                »اآلغـا خـان   «تلك الفـرتة فلقـد ذكـر        
للمالحقة والسجن وإمهال شـؤوهنم مـن قبـل الدولـة العثمانيـة، ويبـدو أن سـبب ذلـك يعـود                      

ــشاكل وإحــداث الثــ         ــارة امل ــات يف إث ــن دور هــذه األقلي ــة م ــة العثماني ورات إىل ختــوف الدول
املتوقعة ضد الدولة العثمانية يف تلك الفرتة احلرجةة من التاريخ العثماني، فلذلك يبـدو أن      
اآلغا خان أراد من هذه الزيارة حماولة التخفيف مـن خمـاوف الـسلطان مـن أفعـال طائفتـه              

ــاء طائفتــه مــن قبــل       . وأتباعــه ــة الــسيئة الــيت يتعــرض هلــا أبن وأيــضاً التخفيــف مــن املعامل
  .العثمانيني

 عن شهادته ورأيه بالسلطان عبد احلميد الثاني فهو كمـا      »اآلغا خان «أما عما ذكره    
  :يلي

كان السلطان هو اخلليفة أيضاً، وبالتايل رأس الطائفة السنية يف العامل اإلسـالمي             «
كان عبد احلميد يعيش وقتئـذ  «و. »بأمجعه وكنت أنا رأس الطائفة اإلمساعيلية من الشيعة     

وكنــت أنــا طيلــة حيــاتي شــديد .  االغتيــال، كــان مــدمناً علــى التــدخنييف خــوف عــصيب مــن
احلساسية للسجائر، وكان السلطان مرتدياً ثوبـاً فـضفاضاً وبـبطء أدركـت أنـه كـان خيفـي                   
حتت أثوابه سـالحاً مـا، وأن ثيابـه كانـت مـن النـوع الـذي ال خيرتقـه الرصـاص إىل الدرجـة                         

 ويكمـل  »ت إذا كان قد ظن أنين إمنا أتيتـه ألقتلـه  اليت كانت ممكنة تلك األيام، وهكذا تساءل 
وهبرني منظر آخر، ذلك أن عبد احلميد كان يتصنع يف منظره إىل حد كبري، كانـت                «: قائالً

حليته تصبغ بالصباغ األسود، وكانت شفتاه تلونان باللون القرمزي، وخداه باللون األمحـر،             
ن مـضحكاً يف سـريك، ولكـن عينيـه          كان ميكـن أن يكـو     . وحاجباه يعدالن إىل درجة مضحكة    

كانتا تقدحان الشرر ومع ذلك فإن هذا املكياج مل يكن تعبرياً عن ختنث، ذلك أنه كان كامل           
الرجولة إىل احلد األقصى، وكان والداً ألطفال عديدين وزوجاً وحامياً حمبا لعدد كبري مـن    

  .»النساء
 إىل أن يـأمر بـأن يتـذوق كـل        ولقد قيل عن خوفه من االغتيـال حـدا بـه          «: وقال أيضاً 

                                                 
هـو لقـب اسـتعمل يف العـصور املتـأخرة للتعـبري عـن أئمـة الـشيعة اإلمساعيليـة النزاريـة وتلقـب بـه                 : ا خان آغ) 172(

وأما الشهادة فهي لآلغـا  . آغا خان األول وآغا خان الثاني، وآغا خان الثالث، وآغا خان الرابع      : أربعة من األئمة وهم   
 أصقاع العـامل لتفقـد أحـوال أبنـاء طائفتـه فكانـت           السلطان حممد شاه، درس يف جامعة كامربدج طاف       : خان الثالث 

  ).www.wikipedia.org (1900زيارته إىل السلطان عبد احلميد الثاني سنة 
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ذرة من الطعـام عـدد مـن النـاس وهـي يف طريقهـا إليـه، مبـا فـيهم الطـاهي، وإذا مل أتنـاول                 
  .)173(»الطعام معه فإني ال استطيع أن أشهد بصحته هذه القصة

أمــا الــشهادة الثانيــة حبــق الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني فهــي مــن قبــل األســتاذ   
ي؛ الذي كان يعمل أستاذاً للغـة الفرنـسية ألبنـاء الـسلطان             اللغوي فيمريي الرحالة اجملر   

من عمـره  ) 16(عبد اجمليد وبالتايل أستاذاً للسلطان عبد احلميد الثاني عندما كان يف          
أخص ما حول انتباهي إليه إشراقة الذكاء مـن عينيـه ووجهـه الـشرقي               «: حيث قال عنه  

ثم . »مساً ال ميحى عن لوح ذكري     الصورة واملالمح فذلك من تأدبه واحتشامه أبقى له ر        
يقول أنه عاد وقابله مرة ثانية بعد أن أصـبح الـسلطان عبـد احلميـد خليفـة للمـسلمني،              
وكيف أنه عندما قابله مل ينساه وتذكره باللقب الذي كانوا ينعتونه به من بـاب الظرافـة                 

لــسنة وبلــغ الــسلطان عبــد احلميــد خــان ا «: وقــال.  أي األســتاذ األعــرج»الطبــل خوجــه«
الثامنة واألربعني من عمره ومجـع يف أخالقـه أشـهر أخـالق أبيـه وجـده فـورث عـن جـده           
السلطان حممود الغرية والسعي واهلمة، وعن أبيه السلطان عبـد اجمليـد دماثـة األخـالق                
ورقة القلب وال أبالغ إذا قلت مل يقم يف تاريه املشرق سلطان شرقي امتاز حبـب الـشغل                  

ال متل كالسلطان عبد احلميد، فإنه يقضي يومه مـن الـصبح بـاكراً              واهلمة اليت ال تكل و    
إىل أن يتناهى املساء مهتماً بقضاء أشغال الدولـة ومهـام الـسلطنة نـاظراً يف كـل قـضية                    

إن «:  وقال عنه أيـضاً    »مهمة وغري مهمة مستوعباً كل تفاصيلها حتى يكاد يضين صحته         
رياً وقاصـراً جـداً كمـا هـو علـم سـائر             العلم الذي تعلمـه الـسلطان عبـد احلميـد كـان يـس             

ملوك املشرق ولكنه عوض عما ينقصه من ذلك بإرادته اليت تلني احلديد ومسو اإلدارك 
وقوة احلكم فيه وشدة الذكاء والنجابة اليت تندر مثاهلـا يف غـريه، فأصـبح خـبرياً عارفـاً              

ــى       ــاً حــق اإلطــالع عل ــها ومــشاكلها مطلع ــأحوال ســلطنته وعالقاهتــا ودخائل ــسياسة ب  ال
األوربية وال أبالغ إذا قلت أن اعتداله وحكمه على نفسه وأمياله مها اللذان حفظا أوربا               

يشهد بذلك أنه ملا تكـدر صـفاء البلغـار طلبـت إليـه         . من احلرب العامة وبالياها الطامة    
روسيا ودول أواسط أوربا أن يؤيد حقوقه يف الروملـي  الـشرقية قـوة واقتـداراً فأجـاهبم         

لم خري القضاة وأوىل باإلتبـاع واختـار الـصرب علـى االعتـداء علـى أن يـسفك دمـاء         أن الس 
وأمــا مــا يتــهم بــه  «: ومــن أقوالــه عــن عبــد احلميــد . »العبــاد وجيــر اهلــالك علــى الــبالد 

السلطان عبد احلميد من االستبداد فال أرى عليه جواباً أفضل من كالمه حيث قال يل       

                                                 
ــة احلــرب العامليــة األوىل      ) 173( ــه يف مــصر يف بداي ، دار )دراســة وثائقيــة (فــاروق عثمــان أباظــة، آغــا خــان ومهمت

  ...55، 54، 53ت، ص.رف، داملعا
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مهـدت تربتـها أعوامـاً وعـصوراً حتـى جـاءت مـا نـراه         إن أوربا قد عزقت أرضها و «: يوماً
فيها وأغراسـها يف أراضـي آسـيا الـوعرة البـائرة القاحلـة، دعـوني أتعهـد هـذه األراضـي                      
قبالً مبا حيسنها فاقتلع أشواكها، وأرفع أحجارها، وأفلح تربتها، وأخد األخاديد وأحفر     

لـك الفـسيلة إليهـا وأكـون أول مـن           األقنية إليوائها ألن أمطار آسيا قليلة نادرة ثـم انقـل ت           
  .انتهى. )174(»يطيب أرضها ويقر عينها بنمائها ونضارهتا وغضاضتها

  
M@òîãb¾þa@òíŠì aß⁄a@À@òîÜ‚a‡Ûa@Êbšëþa@bîãbqZ 

إن من أعظـم األحـداث الـيت شـهدهتا أملانيـا يف تارخيهـا احلـديث علـى اإلطـالق هـو                       
ــل كانــت     مل تكــن تــسمية أملانيــ 1789وحــدهتا، ففــي ســنة   ــة، ب ا تعــين وحــدة سياســية معين
، وهـذه الواليـات الـيت سـتتوحد فيمـا      36جعلـها نـابليون    )175( واليـة  360 مقسمة إىل أكثر مـن    

ــبرياً يف حتريــك         ــة ســيكون هلــا بعــد وحــدهتا دوراً ك ــة األملاني بعــد مبــا عُرفــت باإلمرباطوري
  .أحداث التاريخ احلديث

ــوة هــذه الدولــة        ــي أن تــزداد ق ــان مــن الطبيع ــن مجيــع النــواحي     وك ــد وحــدهتا م بع
وخاصــة بعــد حتقيــق االنتــصار الفاصــل علــى ....) االقتــصاديةو الــسياسيةو االجتماعيــة،(

مليون نسمة ومنت صناعتها    ) 6،7(فرنسا يف حرب السبعني، حيث تزايد عدد سكاهنا إىل          
د بــشكل كــبري بعــد االســتفادة مــن الفحــم احلجــري القــادم مــن األلــزاس واللــورين، كمــا ازدا  

نشاطها التجـاري وخاصـة البحـري منـها فـزاد عـدد املـوانئ والـسفن التجاريـة، وطبعـاً تبـع                       
هذا التطور التجاري انتشاراً للبضائع واملنتجات األملانية يف األسواق األوربية حيث وصـلت             

  .)176(٪12 إىل 9حصة أملانيا من التجارة العاملية مع هناية القرن التاسع بني 
انيــا يف مــصايف الــدول األوروبيــة العظمــى، وظهــر التنــافس  ومــع الوقــت أصــبحت أمل

جلياً فيما بعد بينها وبني باقي الدول األوروبية األخرى وخاصـة يف الـسياسة االسـتعمارية                
التوسعية هلذه الدول واليت كان من ورائها رغبة من قبل هذه الدول السيطرة على مقدرات        

  .العامل االقتصادية بكل أنواعها وجماالهتا

                                                 
 ذي  15، املوافـق    1890أغـسطس سـنة     /آب/جريدة املقتطف، اجلزء احلادي والعشرون السنة الرابعة عشر         ) 174(

  . هـ ، القاهرة، مقال األستاذ اللغوي فيمري الرحالة اجملري1307احلجة 
 .136عبد الكايف الصطوف، املرجع السابق، ص) 175(

، 2007، 1429، 1428(ربيــة احلديثــة واملعاصــرة، منــشورات جامعــة دمــشق،   حممــد، أمحــد، احلــضارة األو ) 176(
  .233، ص)م2009
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ورافق هذا التطور االقتصادي تطوراً سياسياً ملحوظاً، وخاصة مبا خيص عالقـات            
  .أملانيا مع الدول األوربية بشكل عام، ومع الدولة العثمانية بشكل خاص

فلقـــد شـــهدت هـــذه املرحلـــة تقاربـــاً قويـــاً بـــني الدولـــة العثمانيـــة وأملانيـــا يف مجيـــع 
ذه العالقات من أن نفـرد قـسماً مـن حبثنـا     اجملاالت، ولكن البد لنا قبل الدخول بتفصيل ه 

للحديث عن شخصية سياسية قوية هي اليت كانت وراء وحدة أملانيا وقوهتا وظهورها على              
، فمــن هــو بــسمارك؟ ومــا هــي أهــم أعمالــه )Bismark(الــساحة الدوليــة أال وهــو بــسمارك 

  وإصالحاته؟ وما أهم مميزات سياسته الداخلية واخلارجية؟
  
 ارك؟ وكيف وصل إىل املستشارية يف أملانيا؟من هو بسم -1

يف قلـب مملكـة بروسـيا احلديثـة     ) Schönhausen(ولد بسمارك يف بلدة شوهناوزت     
، مــن عائلــة مــن األشــراف، حيــث كــان والــده ضــابطاً بــاجليش  )177(م1815- هـــ 1231ســنة  

  .ووالدته تعمل موظفة بالدولة
ختـرج مـن كليـة احلقـوق        ) م1836-ـ   ه 1252(تلقى تعليمه الثانوي يف برلني، يف سنة        

، ثـم أصـبح نائبـاً يف اجمللـس التـشريعي الربوسـي              )Gottingen(حمامياً من جامعـة غـوتنغن       
  .)178()م1849- هـ 1266(لعام 

اختاره امللك فردريك وليم الرابع ليكون مندوباً عن بروسيا يف الربملـان االحتـادي يف               
منصب سفري لبالده يف عدة دول يف فينيا        ، كما شغل    ) أو جملس البوندسرات  (فرانكفورت  

، وكــان مــن املؤيــدين  )179()م1854/1862- هـــ 1271/1279(وبطرســربغ وبــاريس بــني عــامي  
  .لبقاء سلطة امللك وهذا ما أكسبه رضاء امللك يف ذلك الوقت

ومن خالل ممارسته ملناصبه سابقة الذكر وتنقله بني عدة بلدان خارج أملانيا، أدرك             
لن حتل إال بالقوة، وأن أمر االتفاق مع النمـسا أمـر   ) أي مشكلة الوحدة (ملانية  أن املشكلة األ  

  .، ومن هنا بدأ التخطيط من أجل حتقيق الوحدة األملانية)180(مستحيل

                                                 
(177) Theodore S.Hamerow: OT Tovan Bismarcka Historical Assessments. 
O.C.Heathand Company, Boston, , P.,  

والتوزيــع، دمــشق، واملركــز الثقــايف أمحــد حيــدر، األجبديــة للنــشر .د: فايــت، فــالنتني، تــاريخ األملــان، ترمجــة ) 178(
 .314، ص1994، 1األملاني، معهد غوته، دمشق، ط

راغب، ، و   178، ص 2000، دار املعرفة، مصر،     )1919-1815(عمر، عبد العزيز عمر، تاريخ أوربا احلديث        ) 179(
 .140، 139، صنفسهالعلي، وعبد الكايف، الصطوف، وطليعة، الصياح، مرجع 

 .178عمر، تاريخ أوربا احلديث، املرجع السابق، صعمر، عبد العزيز ) 180(
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  الطريق إىل الوحدة األملانية-2
إن حلم الوحدة األملانية مل يكن خاصـاً ببـسمارك وحـده، ومل ينتظـر قدومـه ليخلـق،              

فـاحللم كـان بـدأ      . سمارك دور كبري يف جتسيد هذا احللم على أرض الواقع         بل كان لقدوم ب   
م، ومبوجـب   1815- هــ    1231بالتطور والظهور لـدى الـشعب األملـاني مـن بعـد مـؤمتر فيينـا                 

تــسويات هــذا املــؤمتر أعطيــت زعامــة الواليــات األملانيــة لربوســيا، وبــذلك أصــبح هلــا احلــق 
صـة تلـك الـيت تقـع علـى هنـر الـراين، كمـا أبعـدت هـذه                  بالدفاع عن الواليـات األملانيـة، وخبا      

التسوية النمسا شيئاً فشيئاً عـن سـيطرهتا علـى هـذه الواليـات، فكانـت هـذه هـي اخلطـوة                       
  .)181(األوىل حنو طريق الوحدة

أما اخلطوة الثانية فكانت بإقامة وحدة اقتصادية بني الواليـات األملانيـة والربوسـية،              
م، طبعاً ما عدا الواليات األملانيـة النمـساوية فلـم تكـن             1844- هـ   1261وذلك مع هناية سنة     
  .)182(ضمن هذه الوحدة

أما اخلطوة الالحقة للوحـدة فكانـت مـن خـالل تـشكيل جملـس وطـين عقـد مـؤمتره                   
تـشكيل  : م، حيث خرج مبقـررات منـها      1848- هـ   1265ألول مرة يف مدينة فرانكفورت سنة       

ــتلم ر    ــات اسـ ــع الواليـ ــة جلميـ ــة أملانيـ ــب    حكومـ ــساوي نائـ ــا النمـ ــيدوق يوحنـ ــتها األرشـ ئاسـ
، أعلن ) هـ1266-م1849 آذار 27(اإلمرباطور، وكذلك تشكيل جيش وقوة حبرية أملانية، ويف   

تشكيل الدولة األملانيـة بـدون النمـسا، وانتخـب اإلمرباطـور فردريـك ولـيم الرابـع إمرباطـوراً                    
لنمسا، وقناعته بعدم شـرعية     لالحتاد، والذي رفض القبول هبذا العرض، وذلك خوفاً من ا         

  .)183(هذا اجمللس
 هــ   1276/1278(  ولكن األمور مل تنتهِ عند هذا احلد، فمع قيام الوحـدة اإليطاليـة              

عــادت األصــوات لرتتفــع مناديــةً بقــوة مــن أجــل حتقيــق الوحــدة األملانيــة،   ) م 1859/1861-
إىل اجمللس األملـاني مـن      واجتهت األنظار حنو امللك الربوسي غليوم األول الذي تقدم بطلب           

أجل تطـوير اجلـيش باعتبارهـا اخلطـوة األساسـية لتحقيـق الوحـدة، وأمـام رفـض اجمللـس                     
                                                 

عبد العزيز، رمضان، تاريخ أوربا والعامل يف العـصر احلـديث، اهليئـة املـصرية العامـة للكتـاب، ثالثـة أجـزاء،                       ) 181(
، وزينـب، عـصمت راشـد، تـاريخ أوربـا احلـديث يف القـرن التاسـع عــشر، دار         )122 إىل ص116مـن ص (، 2، ج1997

 .367، 366، ص1ت، ج.زآن، القاهرة، دالفكر العربي، ج

عبد الفتاح، أبو عليه، وإمساعيـل، أمحـد يـاغي، تـاريخ أوربـا احلـديث واملعاصـر، دار املـريخ، اململكـة العربيـة            ) 182(
 .320 إىل ص229م، من ص1993، ه1413، 3السعودية، ط

 إىل 323صمـن  املرجـع الـسابق،   صـر،  عبد الفتاح، أبو عليه، وإمساعيل، أمحد يـاغي، تـاريخ أوربـا احلـديث واملعا             ) 183(
 .325ص
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هلذا الطلب، وحدوث أزمة سياسية بني اجمللس والوزارة حول األمر، مل يكـن أمـام امللـك إال                   
ــاني         ــشرين الثـ ــوزارة يف تـ ــوىل الـ ــسمارك ليتـ ــاريس بـ ــي يف بـ ــسفري الربوسـ ــستدعي الـ أن يـ

  .)184(م1862
وفــور تــسلم بــسمارك ملهامــه باشــر يف تنفيــذ سياســته مــن أجــل حتقيــق الوحــدة           

أن القـضية األملانيـة ال حتـل باخلطـب وقـرارات األكثريـة بـل بالـدم               «: األملانية، وأطلق شـعار   
، واضعاً نصب عينيه الصدام املـسلح بـني النمـسا وبروسـيا كأسـلوب وحيـد حلـل                   »واحلديد

  .)185(املشكلة األملانية
  
 ):م1866-ـه1283(احلرب مع النمسا  -أ

كان بسمارك حامساً أمـام املعارضـة الـيت وقفـت يف وجـه امللـك الربوسـي ومـشروعه                   
إلصالح اجليش، فقـد تـرك للمجلـس إدارة كـل األمـور يف الـبالد كمـا يـشاء، مـا عـدا ثالثـة                

اره اجليش والسياسة اخلارجية وتشكيل وإقالة الوزارات، كمـا قـصد عنـد اختيـ          : أمور وهي 
ألعـــضاء وزارتـــه أن يكونـــوا مـــن طبقـــة احملـــافظني الـــذين يؤمنـــون باجتاهاتـــه الـــسياسية، 
ويدعمونه يف سياسته اخلارجية والداخلية والوقوف أمـام معارضـيه، وعلـى الفـور باشـرت                

، باعتبــاره )186(وزارتــه يف مجــع الــضرائب مــن أجــل إنفاقهــا علــى حتــسني وإصــالح اجلــيش  
 ووصــف سياســته اخلارجيــة لتحقيــق هــذا اهلــدف بعــدم   .ركيــزة أساســية لتحقيــق الوحــدة 

الثبــات، وباملرونــة حيــث ركــز علــى متزيــق كــل تكتــل ممكــن أن تقيمــه الــدول اجملــاورة مــع       
  .)187(االحتفاظ لنفسه حبق عقد أي حتالف حمتمل يراه

ولقـــد خـــاض بـــسمارك ثالثـــة حـــروب يف الثمـــان ســـنوات األوىل مـــن بدايـــة حكمـــه 
  .الوحدة لن تتم بدون قيام هذه احلروب، لقناعته أن )م1862-1870(

فكانت حربه األوىل مع النمسا، واستطاع قبل خوض هذه املعركـة بذكائـه الـسياسي            
أن يعزل النمسا عن الدول األوروبية فمن خالل دعمه لروسيا ضد الثـورة البولنديـة كـسب                 

  .وقوف روسيا على احلياد يف حال قيام حرب بني بروسيا والنمسا
تــضمنت ) م1866 نيــسان 8( معاهــدة دفاعيــة هجوميــة مــع إيطاليــا يف كمــا أنــه وقــع

                                                 
 .135 إىل ص133، من ص2عبد العزيز، رمضان، املرجع السابق، ج) 184(

 .329 املرجع السابق، صفايت، فالنتني، تاريخ األملان، ) 185(

 .386، 385 املرجع السابق، صزينب، عصمت راشد، تاريخ أوربا احلديث يف القرن التاسع عشر، ) 186(

 .330، 329 املرجع السابق، صني، فايت، فالنت) 187(
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وقوف إيطاليا إىل جانب بروسيا يف حال نشوب حرب بينـها وبـني النمـسا مقابـل حـصوهلا                   
على البندقية، أما فرنسا فقـد ضـمن وقوفهـا علـى احليـاد يف حـال حـدوث احلـرب مقابـل                

يطاني مضمون لصاحل بروسـيا، وذلـك       وعود هلا يف مقاطعة الراين، وكذلك كان املوقف الرب        
  .)188(بسبب أن الرأي العام الربيطاني كان مؤيداً لربوسيا

وبذلك يكون بسمارك قد ضمن عزلة النمـسا، وأصـبحت الظـروف مهيئـة مـن أجـل                  
إعالن حربه على النمسا ولكن البد مـن إجيـاد سـبب هلـذه احلـرب، يظهـر النمـسا مبوقـف                      

ــوافرت الفر  ــيا، وتـ ــدوقتني    املعتـــدي علـــى بروسـ ــق قـــضية الـ ــن طريـ ــيا عـ ــة لـــدى بروسـ صـ
، فموجـــــب معاهـــــدة غاشـــــتاين   )Holstein(()189(، وهولـــــشتاين )Stelizfag(ســـــتليزفيغ (
)Gastein (     واليت وقعـت يف)للنمـسا،  ) هلـشتني (أصـبحت واليـة     )  هــ  1283-م1865/ ب614
  .)190(لربوسيا) شليزفيغ(و

 الـدايت األملـاني،   م عرضـت النمـسا قـضية الـدوقتني علـى      1866- هــ    1284ويف سنة   
فاعرتض بسمارك واعترب األمر انتـهاكاً التفاقيـة الغاشـتاين، وقـام بإرسـال قواتـه إىل واليـة                   

وبــدأت احلــرب . هولــشتاين واحتلتــها، وإثــر ذلــك انقطعــت العالقــات بــني النمــسا وبروســيا 
خاطفة وسريعة بني الطرفني، فمنذ البداية استطاع الربوسني حتقيق انتـصار سـاحق علـى          

، وهــزم ))Hannover(وهــانوفر ) Sachsen(سكــسونيا (جلــيش النمــساوي، واســتوىل علــى ا
وبـذلك أصـبحت    ) Sadowa(اجليش النمساوي هزمية نكراء يف بوهيميـا يف معركـة سـادوا             

، ولكـن غايـة بـسمارك احلقيقيـة مل          )191(الطريق حنو فيينـا مفتوحـاً أمـام اجلـيش الربوسـي           
ستفادة من حيادها يف الظروف املقبلة حـسب خططـه   تكن إذالل النمسا، وذلك من أجل اال    

املــستقبلية، بــل كانــت احلــصول علــى إقــرار النمــسا بــسيادة بروســيا علــى الــدوقتني وعــدم   
  .)192(رفضها لقيام احتاد أملاني مشايل حتت زعامة بروسيا

كمــا ظهــرت حنكتــه وسياســته العــسكرية مــن خــالل موقفــه مــن احلكومــات األملانيــة  
وهــي حكومــات بافاريــا، (فــت مــع النمــسا ضــد بروســيا يف هــذه احلــرب  اجلنوبيــة الــيت وق

فلم يعرض عليها االنضمام إىل االحتاد األملاني الشمايل، ومل يسلبها أي           ). وفريمتربغ وبادن 

                                                 
 ).332 إىل ص329عبد الفتاح، أبو عليه، وأمحد، ياغي، املرجع السابق، من ص) 188(

 .337، 336عبد الفتاح، أبو عليه، وأمحد، ياغي، مرجع نفسه، ص) 189(

(190) Theodore S.Hamerow: The Ageof Bismark, Newyork, , P.,  
 .395  ص،2 جرجع السابق،املزينب، عصمت راشد، ) 191(

 .396، 395، 392، ص2زينب، عصمت راشد، املرجع نفسه، ج) 192(
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م إال وكانت هـذه الواليـات       1866أراضٍ، فكان جزاءه على ذلك أنه مل ينتهِ شهر آب من سنة             
  .)193(بروسياقد عقدت اتفاقية حربية مع حكومة 

  
 ):م1870-ـه1287(احلرب مع فرنسا  -ب

أما حربه الثانية فكانت مع فرنسا، فمـا كـادت تنتـهي احلـرب مـع النمـسا حتـى وىل                     
  .وجهته فرنسا، وبدأ التحضري ملواجهة عسكرية مع فرنسا

ولكن ما احلجة هذه املرة من أجل إعالنه احلرب على فرنـسا، وخباصـة أن األخـرية               
فاء بروسيا يف حرهبـا مـع النمـسا، فجـاءت مـشكلة العـرش اإلسـباني هـي                   كانت من أهم حل   

  .)194(السبب املباشر هلذه احلرب
م، ووقـف  1868يف عـام  ) Isabella(فقد قامت الثورة يف إسبانيا ضد امللكـة إيـزابيال         

، وأعلـن الثـوار هنايـة حكمهـا يف         )م1868 أيلـول    30(اجليش ضد امللكة اليت الذت بالفرار يف        
 Leopold of Hohenzollern( وترشـــيح األمـــري ليوبولـــد أوف هـــوهنزولرن    أســـبانيا

Sigmaringen( ،prince  قريــب امللــك الربوســي )وشــقيق ملــك رومانيــا، وقــد أيــد   )غليــوم ،
بسمارك هذا الرتشيح بالرغم مـن رفـض اإلمرباطـور الربوسـي، وقـد جنـح بـسمارك بإقنـاع                   

ــول هــذا الرتشــيح ســنة     ــسا    مــع وجــود  ) م1870(ســيده بقب ــل فرن معارضــة شــديدة مــن قب
ورفضها قبول ليبولد ملكاً علـى إسـبانيا، كمـا أهنـا أعلنـت ذلـك رمسيـاً مـن خـالل تـصريح                        

بــأن إصــرار بروســيا علــى الرتشــيح ســوف يعــين احلــرب  «): DeGramont(وزيــر خارجيتــها 
  .)195(»ضد فرنسا

 وروسـيا،  وجنح نـابليون الثالـث يف إفـشال عمليـة الرتشـيح مبـساعدة كـلٍّ مـن إنكلـرتا          
وأمام متادي الفرنـسيني يف توجيـه التهديـدات واملطالـب الـيت مل يـستطع كـلٍّ مـن بـسمارك                      
وامللك العجوز غليوم تقبلها، فلقد طلبت فرنـسا مـن اإلمرباطـور الربوسـي بـأن يرسـل كتابـاً                    
خطيــاً إىل اإلمرباطــور الفرنــسي يتعهــد فيــه بعــدم التــدخل بالقــضية األســبانية واالعتــذار     

، وعنـد هـذا احلـد اسـتطاع بـسمارك بذكائـه الـسياسي أن                )196(عن موقفهـا الـسابق    لفرنسا  
يستغل رفض اإلمرباطور الربوسـي للطلـب الفرنـسي، وأن يُظهـر هـذا الـرفض مبثابـة إهانـة                    

                                                 
 .147، 146ص، 2جاملرجع السابق، عبد العظيم، رمضان، ) 193(

 .147، ص2عبد العظيم، رمضان، املرجع نفسه، ج) 194(

 .187، 186، 185عمر، عبد العزيز عمر، املرجع السابق، ص) 195(

 .340 ع السابق، صاملرجفايت، فالنتني، ) 196(
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لفرنــسا مــن خــالل نــشر نــص برقيــة غليــوم يف الــصحف، وهنــا كــان الــرد الفرنــسي الــذي    
  .)197()م1870 متوز17(لى بروسيا يف انتظره بسمارك أال وهو إعالن فرنسا احلرب ع

استطاع اجليش الربوسي أن يهـزم اجلـيش الفرنـسي ويقـضي عليـه يف شـهر واحـد،                   
والسبب الرئيس وراء ذلك هو استعداد الربوسيني هلذه احلرب  من قبل ثالث سـنوات، أمـا      
اجليش الفرنسي فكان بأسوء حالتـه مـن الـضعف وسـوء االسـتعداد، وزاد مـن سـوء األمـر،                     

ــاقبني     مــرض ــه املتع ــاءة وزراء حربيت ــسي وعــدم كف ــوف، ( اإلمرباطــور الفرن ، )LeBoeufلوب
فـورث،  (يف  ) Macmahonمكمـاهون،   (، فاهنزم اجليش الفرنـسي بقيـادة        )Bazineبازين،  (و

Worth ( يف اإللزاس، وأيضاً يف) ،شبيشرنSpichern (باللورين أمام القوات الربوسية.  
 أيلـول  2(يون الثالث أسـرياً يف أيـدي القـوات الربوسـية        ووقع اإلمرباطور الفرنسي نابل   

 Julesجول فـافر،  (وبعدها بيومني يعلن قيام اجلمهورية الفرنسية الثالثة بزعامة ). 1870

favru (ليقضي هنائياً على حكم أسرة بونابرت)198(.  
)  هــ  1288-م1871 كـانون الثـاني        28(وانتهت احلرب بني الطرفني بتوقيع اهلدنة يف        

من أجل قبول شروط الصلح أو رفـضها مـع          ) بوردو( فرساي، وانتخب حكومة مؤقتة يف       يف
  .)199(بروسيا

رف بـصلح                    ) فرانكفـورت (وبعد مفاوضات طويلـة بـني الطـرفني وقـع الطرفـان مـا عـُ
  :وأهم ما جاء فيه

  ).Lorraine(، واللورين )Alazas(حتصل بروسيا على والييت األلزاس  -1
بية مقدارها مخـسة مليـارات فرنـك ذهـيب خـالل مخـس              تدفع فرنسا غرامة حر    -2

 ).ولقد استطاع الفرنسيون دفعها يف ثالث سنوات. (سنوات

 .لشمالية حتى يتم دفع هذه الغرامةحتتل القوات األملانية بعض أراضي فرنسا ا -3

  
 .)م1871-ه1288(قيام اإلمرباطورية األملانية  -ج

ية الطريق الطويل الذي بدأه بسمارك مـن        كانت هناية احلرب الربوسية الفرنسية هنا     
أجل إنشاء اإلمرباطوريـة األملانيـة املوحـدة، فمـع هنايـة هـذه احلـرب ثـم إكمـال بنـاء االحتـاد                        

                                                 
 .340 املرجع السابق، ص، وفايت، فالنتني، 149، 148 ص، 2جاملرجع السابق، عبد العظيم، رمضان، ) 197(

  .409 إىل ص407، من ص2زينب، عصمت راشد، املرجع السابق، ج) 198(
 ,Theodores S.Hamerow: The Ageof Bismarkو . 188 املرجـع الـسابق، ص  عمـر، عبـد العزيـز عمـر،     ) 199(

OP.cit. P. 
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ــا    ) م1871 كــانون الثــاني   18(األملــاني ففــي   أعلــن قيــام اإلمرباطوريــة األملانيــة يف هبــو املراي
 غليــوم األول إمرباطـوراً علــى  وتـوج ) أي قبــل استـسالم بـاريس بعــشرة أيـام   (بقـصر فرسـاي   

  .)200(أملانيا
وانضمت الواليات اجلنوبية إىل احتاد الواليات الشمالية، واتفق حكام هذه الواليات           
مــع بــسمارك علــى إقامــة احتــاد أملــاني تكــون فيــه الــشؤون العــسكرية واخلارجيــة موحــدة،    

ألمـور الداخليـة ضـمن      ويرأسه القيصر األملاني مع احتفاظ كل والية بـسيادهتا الكاملـة يف ا            
  .إطار االحتاد األملاني

أعلن دستور اإلمرباطورية اجلديدة الذي تـضمن بـأن يـرأس    ) م1871 نيسان 16(ويف  
السلطة التنفيذية يف االحتاد كلٍّ من اإلمرباطور واملستشار، وأمـا اهليئـة التـشريعية فتتكـون              

وجملــس آخــر ميثــل ) Badsrat) (بندســرات(مــن جملــسني مهــا جملــس حكومــات الواليــات  
  .)Reichstag()201) (الراخيستاغ(الشعب يسمى 

وهكــذا جنــح بــسمارك بتحقيــق حلمــه الكــبري بتوحيــد أملانيــا وجعلــها دولــة ذات قــوة   
وسيادة يف القارة العجوز، ولقد حافظ بسمارك على وحدة هذه الدولة وقوهتا وعمـل علـى         

 خاصــة فرنــسا واتبــع سياســة  محايتــها مــن مــؤامرات الــدول األوروبيــة الكــربى يف املنطقــة   
قامت على عزل فرنسا منعاً من قيامها باالنتقام من أملانيـا وقـد جنـح حلـد كـبري يف ذلـك،                       
وأبعد شبح احلروب عن أملانيا لفرتة طويلة نسبياً مـن الـزمن، اسـتمرت حتـى قيـام احلـرب                    

  .م1914- هـ 1233العاملية األوىل 
  

                                                 
 .410، ص2زينب، عصمت راشد، املرجع السابق، ج) 200(

 .152، ص151 راغب، العلي، وعبد الكايف، الصطوف، وطليعة، الصياح، املرجع السابق، ص) 201(
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òí‹ØÈÛa@òîbîÛa@pbÓýÈÛa@ @
μnÛë‡Ûa@μi@ @

  
  
üëcMïãbàrÈÛa@ïãb¾þa@lŠbÔnÛa@lbjc@Z@ @

مـــع بـــدايات القـــرن التاســـع عـــشر بلغـــت الثـــورة الـــصناعية يف أوربـــا والتنـــافس          
حيــث بــدأت تتــشكل تكــتالت سياســية  االســتعماري بــني الــدول األوروبيــة أقــصى درجاتــه،   

جديدة على الساحة األوروبية غايتها حتقيـق أعلـى نـسبة ممكنـة مـن مـصاحله الشخـصية         
منـها دون الـدخول يف صـراعات ومنازعـات تـؤدي إىل حـروب فيمـا                 ) االستعمارية(وخاصة  

  .بني الدول األوروبية العظمى
اجهــة العــسكرية بــني وحلــدٍ مــا اســتطاعت هــذه الــسياسة الــصمود وإبعــاد شــبح املو 

  .م1914- هـ 1333الدول العظمى حتى انفجار األحداث يف احلرب العاملية األوىل 
وبنظرة سريعة للخارطة السياسية االسـتعمارية وتوجهاهتـا يف تلـك املرحلـة نـرى أن                
كلٍّ من فرنسا وإنكلرتا ركـزت جهودهـا االسـتعمارية خـارج القـارة األوروبيـة منعـاً للمواجهـة             

ا اليت كانت أطماعها يف القـارة األوروبيـة وخاصـة البلقـان ومـن هنـا كانـت روسـيا          مع روسي 
من أكرب األخطار املهددة لكيان الدولة العثمانية اليت كانت يف تلك املرحلة تفقـد أجـزاء مـن                  
جسد األمرباطورية الذي بدأ باالهنيار وتكـاثرت عليـه الـدول االسـتعمارية القتـسامها فيمـا                 

  .)202(بينها
 هذه الصورة ظهرت أملانيا على الساحة االستعمارية ولكـن حبـذر شـديد حماولـة                وأمام

االستفادة من الظروف السياسية الدوليـة وخاصـة بالنـسبة للدولـة العثمانيـة مـن أجـل النفـوذ                    
إليها مع اختيارها أسلوباً هادئـاً ودبلوماسـياً لتحقيـق ذلـك علـى عكـس النـهج العـسكري الـذي                 

رية األخــرى، ولقــد جنــح هــذا األمــر يف تقبــل الدولــة العثمانيــة ألملانيــا  اتبعتــه الــدول االســتعما
  .باعتبارها األقل خطورة على الدولة العثمانية حسب ظن القائمني على أمرها

                                                 
  ).3(، املرجع السابق، ص)20-19(جرانت، تاريخ أوربا يف القرنني . أ) 202(
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فكانت الطريق شبه ممهدة بني الطرفني العثماني واألملاني يف تلك املرحلة من أجـل              
فني، والــدعم كــلٍ منــهما لآلخــر يف إقامــة عالقــات أخــذت طــابع الــود والــصداقة بــني الطــر 

ــة           ــت قائم ــيت بقي ــسياسية لكــال الطــرفني، وال ــصادية وال ــدة االقت ــق الفائ ــع حتقي ــه م أزمات
  . وما بعد1914ومستمرة حتى سنة 

وفيما يلي توضـيح لألسـباب الـيت دفعـت هـذين البلـدين للتقـارب وتوثيـق العالقـات                    
  .بينهما مبختلف أنواعها

  
   األملانية؟ أسباب متعلقة باألوضاع-أ

املستشارية يف أملانيـة مل يكـن يـدور يف خلـده إال             ) Bismarck(عندما تسلم بسمارك    
م كمـا   1870- هــ    1287فكرة واحدة أال وهي حتقيق الوحـدة األملانيـة وقـد مت لـه ذلـك سـنة                   

وكمـا أن جهـوده احنـصرت يف الـسنوات الثمـان التاليـة للوحـدة األملانيـة مـن                    . أسلفنا سابقاً 
ل علـى إذالل إنكلـرتا وسـحق النمـسا وفرنـسا وعزهلمـا دوليـاً وخلـق أملانيـة، وكـان                      أجل العمـ  

مدركاً أن أي طموح للتوسع خارج أملانية كان حيتـاج إىل أرضـية قويـة مـن االقتـصاد والقـوة               
السياسية والعسكرية ولذلك كانت خطواته بطيئة حنو هـذا التوسـع وركـز جهـوده كـل هـذه            

ي الـداخلي مـع العمـل علـى إبـراز أملانيـة علـى الـساحة الدوليـة                   السنوات علـى الـشأن األملـان      
- هــ    1296 وجنح يف ذلك من خـالل ترأسـه ملـؤمتر بـرلني              )203(كقوة سياسية معتربة وفاعلة   

ولكن هل جنح بسمارك يف     . م واملشاركة قي التحالفات الدولية اليت تضمن قوة بالده        1878
سـتعماري؟ بالتأكيـد ال وذلـك لعـدة أسـباب           االستمرار بإبعاد أملانية عـن سـاحة التنـافس اال         

  :أمهها
ــة      : أوالً ــة وخاصــة بعــد الوحــدة األملاني ــل يف الــصناعة والتجــارة األملاني التطــور اهلائ

، حيث بـدأت طبقـة الربجـوازيني        )204( وحتول أملانية إىل دولة صناعية وجتارية عظمى       1870
مـستعمرات ألملانيـا يف     األملان بالضغط علـى حكومـة بـسمارك مـن أجـل العمـل حنـو إجيـاد                   

العامل وذلك هبدف احلصول على املـواد األوليـة للـصناعة األملانيـة وكـذلك أسـواق تـصريف                   
  .)205(لبضائعها

                                                 
  ).4(جرانت، املرجع السابق، ص. أ) 203(

(204) Kazim Karabekir, Tarih boyunca (Türk-Alman ilişkileri), Emre Yayinlari-
cumhuriyet Tarihi serisi, (), Cemberlitaş-Istanbul. . 

، املؤسسة العربية للدراسات والنـشر، الطبعـة        )1945-1841(علي حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية      ) 205(
  .12، ص1981األوىل، بريوت، 
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ــاً ــى عــدم الوقــوف يف وجــه         : ثاني ــسمارك عل ــد عمــل ب ــسياسية فق ــة ال ومــن الناحي
دفـة  ، فلقـد أيـد سياسـة روسـيا اهلا    )الدولة العثمانية (طموحات روسيا يف املسألة الشرقية      

وذلك هبدف كـسب روسـيا   ) 1878-1877(إىل االستيالء على البوسفور والدردنيل يف حرب     
وإبعادها عن التقارب مع فرنـسا ولكـن ذلـك مل ينفعـه ألن روسـيا مـا لبثـت أن حتالفـت مـع                

-وذلك رداً على املوقف األملاني املؤيد للـسياسة الربيطانيـة         ) م1883- هـ   1301(فرنسا عام   
  .عمة للدولة العثمانية والرافضة تقسيمهاالنمساوية، الدا

وأمام ذلك قام بسمارك بالتقرب من الدولة العثمانية والعمل علـى تقويتـها ودعمهـا               
سياسياً وعسكرياً، والوقوف إىل جانبها ضـد األطمـاع الروسـية دون الـدخول يف حتالفـات                 

  .)206(رمسية كما سنرى الحقً
ا أثنـاء رئاسـة بـسمارك للـوزارة إىل دولـة      وأخرياً ميكن القـول أنـه بـسبب حتـول أملانيـ           

صناعية كربى أدى إىل نشوء أزمة اقتصادية يف البالد متثلت بزيادة اإلنتـاج مبـا ال يتناسـب         
 مليـون نـسمة     41(مع االستهالك احمللي والتصدير للبالد، وكذلك زيـادة عـدد الـسكان مـن               

ديـاد عـدد املهـاجرين إىل     ، واز )م1913- هــ    1332 مليون سـنة     65م إىل   1871- هـ   1288سنة  
 مليون مهاجر كـل هـذه األسـباب         3٫5، ووصوله إىل    )1913-1861(العامل اجلديد بني سنيت     

أدت إىل رفــع األصــوات املناديــة بإجيــاد مــستعمرات أملانيــة يف الدولــة العثمانيــة باعتبارهــا   
  .)207(األهم اسرتاتيجياً واقتصادياً

-ع عـشر إال وقـد بـدأت العالقـات األملانيـة          ومل تأتِ بداية الثمانيات من القرن التاس      
العثمانيــة بــالتطور يف خمتلــف اجملــاالت، وقــد وصــفها الــسياسيون األملــان بأهنــا مــن أهــم      

، ومن أجل حتقيق  )208(عناصر حتقيق القوة السياسية واالقتصادية للدولة األملانية احلديثة       
  .التوازن الدويل يف القارة األوربية والعامل

  
  ة بالداخل العثماني؟ أسباب متعلق-ب
  ):ترحيب عبد احلميد بالتقارب مع أملانيا(

عرب تاريخ العالقات العثمانية األوربية كانت روسـيا هـي العـدو التقليـدي للعثمـانيني                

                                                 
  .29، ص2007، 1لرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم يف القرن التاسع عشر والعشرين، دار الفرات، طعبد ا) 206(
  .41عبد الرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 207(

(208) Ilber ortayli: iki dost hükümdar (Sultan II Abdülhamid-Kaiser II Wilhelm, 
Llisaraylar, Iastanbul: , Avrupa kültür baskenti, P.. 
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فلم يكـن حلـم الوصـول إىل امليـاه الدافئـة والـسيطرة علـى القـسطنطينية يغيـب عـن خـاطر              
ــواع احل      ــل أن ــروس ك ــع ال ــروس حلظــة واحــدة، واتب ــان    ال ــثري مــن األحي ــسياسية ويف ك ــل ال ي

، )209(احلــروب وإشــعال الفــنت داخــل الدولــة العثمانيــة يف ســبيل احلــصول علــى هــذه الغايــة 
ولقد عملت فرنسا على كبح طموح الروس عن طريق وقوفها يف وجه أطمـاعهم يف الدولـة                 

 عــصر العثمانيــة، ولــذلك كانــت فرنــسا الدولــة األكثــر متيــزاً يف األراضــي العثمانيــة حتــى    
، ثم حلت بريطانيا مكان الفرنسيني يف دعم العثمـانيني ولكـن سـرعان              )210(نابليون بونابرت 

واحـتالل  ) م1878- هـ   1297(ما فقدت هذه املكانة وذلك بسبب احتالهلا لقربص العثمانية          
وبذلك فقدت بريطانية مصداقيتها يف عيـون العثمـانيني وشـكل           ) م1882- هـ   1300(مصر  

رباطورية العثمانية مما مهد الطريق لألملان بـالظهور علـى الـساحة وملـئ              ذلك فراغ يف اإلم   
  .)211(هذا الفراغ

ولقد ذكرنا سابقاً كيف كانت األوضاع يف الدولـة العثمانيـة لـدى تـسلم الـسلطان                 
عبــد احلميــد الثــاني اخلالفــة وخاصــة األوضــاع اخلارجيــة، فلــدى تــسلم عبــد احلميــد    

وانتزعــت مــن الدولــة العثمانيــة منــاطق الــصرب   الــسلطة واجهتــه روســيا حبرهبــا عليــه  
ورومانيا وبلغاريا واجلبل األسود، وفرضت وصايتها عليها وحبجة اإلصـالحات تـدخلت      
كلٍ من فرنسا وإنكلرتا يف شؤون الدولة العثمانية عن طريق ما عُرف باالمتيازات، وعـن               

نافـسة والتـزاحم    طريق هذه االمتيازات حاول عبد احلميد بدهائه املعـروف أن خيلـق امل            
بــني الــدول املتكالبــة علــى بــالده ولقــد جنــح حلــد مــا يف إدخــال الــدول األوروبيــة يف            
منافسات فيما بينها حول االمتيازات يف الدولة العثمانية وأبعـد بـذلك ولـو لفـرتةٍ خطـر               
اهنيــار اإلمرباطوريــة العثمانيــة وتقــسيمها بــشكل هنــائي بــني الــدول األوروبيــة العظمــى      

  .)212( عليهااملتنافسة
وميكن القول أن سياسته اخلارجية هـذه كانـت كـردة فعـل علـى نتـائج مـؤمتر بـرلني                     
الــذي ظهــر واضــحاً مــن خاللــه نوايــا الــدول األوروبيــة يف اقتــسام أمــالك الدولــة العثمانيــة  
فيما بينها وقد شاهد السلطان عبد احلميد كيف أن كلٍ من بريطانيا وفرنسا قـد ضـربت                 

                                                 
(209) Kazim Karabekir, Tarih boyuncac Türk-Alman ilişkileri), Istanbul, , P, . 

(210) Kazim Karabekir, op-cit, P., . 
(211) H.Bayram Soy, Wilheim II, Weltpolitik and Abdülhamid II, Hacettepe university, 
institute of social sciences, Turkey, , P. 

) 14(حممد هاشم الكتيب، عصر السلطان عبد احلميد وأثـره يف األقطـار العربيـة، املـصدر الـسابق، اجلـزء                     ) 212(
  .Caesar E farah, Abdullhamid II and the Muslim world, Istanbul, Op-cit, Pو . 437ص
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د واملواثيق مع الدولة العثمانية من أجل احلصول علـى أكـرب نـسبة مـن             بعرض احلائط العهو  
  .)213(أمالك اإلمرباطورية العثمانية وكذلك فعلت روسيا

وأمام هذا املشهد املفضوح للدول االستعمارية ومواقفها إزاء الدولة العثمانية وسـلطاهنا،      
العثمانية وحماولـة مـساعدهتا   ظهرت أملانية على الساحة من أجل أن تُظهر مد يد العون للدولة       

، وخاصـة أن بـسمارك هـو مـن     )214(يف الوقوف يف وجه هذه القوى الكربى ووضع حد ألطماعهـا       
ــ 1296(تـــرأس مـــؤمتر بـــرلني   ــة   )م1878-  هــ ــداً للتغلغـــل الروســـي يف داخـــل الدولـ ــع حـ ، فوضـ

 وجـد يف  ومع أن أملانيا أصبحت مبنظور روسيا مـن األعـداء، إال أن عبـد احلميـد           . )215(العثمانية
أملانيا الصديق واحلليف املنفذ هلا يف خـضم هـذا التـدهور والـضعف الكـبري، وخاصـة أن أملانيـة              
حــــسب رأيــــه مل تــــشرتك مــــع الــــدول األوروبيــــة يف تكالبــــها املــــسعور علــــى اقتــــسام أمــــالك  

، وإمنا هدفها الوقوف إىل جانـب الـضحية ضـد جالدهـا، ولكـن إىل أي حـد كـان                   )216(العثمانيني
  .اد لدى السلطان واقعياً هذا ما ستظهره األوراق التالية من هذا البحثهذا االعتق

  
@bîãbqMïãbàrÈÛa@ïãb¾þa@lŠbÔnÛa@‹çbÄß@Z@ @

لقد أصبحت أملانيا الصديق املقرب واحلليف املخلص للعثمـانيني مـن حالـة االهنيـار               
 األوروبيـة  اليت كانت تعيشها البالد وخاصة مع ازدياد تفكـك الدولـة واقتـسامها بـني الـدول           

ففي هذه املرحلة تكاد تكون أمالك الدولة العثمانية تنحصرإىل حد مـا يف منطقـة               . الكربى
  .بالد الشام وآسيا الصغرى والعراق ووسط شبه اجلزيرة العربية 

ومع ذلك فيالحظ أن السلطان عبد احلميـد مل يـرد أن يـربط مـصري دولتـه بطـرف                    
ظر عن نوعها قائمـة مـع كـلٍ مـن فرنـسا وإنكلـرتا       واحد بعينه، فلقد كانت عالقاته بغض الن      

وروسيا وأملانيا، وكما ذكرنا سابقاً فلقد حاول هـذا الـسلطان اللعـب بورقـة االمتيـازات مـن                   
أجل حماولة احلفاظ على هـذه العالقـات وعلـى حـدٍ معـني مـن نفـوذ هـذه الـدول يف بـالده                         

ملنافــسات الــسياسية وإثــارة  دون االســتئثار بطــرف دون اآلخــر، وأيــضاً العمــل علــى إثــارة ا   
  .الشهوة االستعمارية لديها

                                                 
  .438، ص437حممد هاشم الكتيب، املصدر السابق، ص) 213(
، ه1426(حممد وحيد، القول املفيـد يف حكـم الـسلطان عبـد احلميـد، دار الـنريبني، دمـشق، الطبعـة األوىل                       ) 214(

  .328ص). م2005
  .4شبكة ومنتديات التاريخ العام، الصدام بني الدولة العثمانية والدول األوربية ص) 215(
  .328بق، صحممد وحيد، القول املفيد يف حكم السلطان عبد احلميد، املرجع السا) 216(
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ولكن مـع تطـور األحـداث ونتـائج مـؤمتر بـرلني الكارثيـة علـى بـالده ووضـوح موقـف              
األملان إزاء الدولة العثمانية، كان رأي عبد احلميد أن يذهب بطريق تقوية العالقـات بكافـة     

نزاهة موقف األملان حلدٍ ما، ولكن هناك       أنواعها مع أملانيا والرتكيز على ذلك اعتقاداً منه ب        
من يقول أن أكثر أخطاء عبد احلميد هو االعتماد على طرفٍ واحد يف سياسته اخلارجيـة               

  .دون اآلخر، وهذا ما أدى بالبالد إىل االندفاع حنو االهنيار احملتوم
وطرفٌ آخر وجد أن السلطان عبد احلميد كان من الدهاء والذكاء السياسي حبيـث     

ــه ــا       أنـ ــه خمططاهتـ ــف يف وجـ ــاول أن يقـ ــة وحـ ــضان األملانيـ ــبري يف األحـ ــشكل كـ ــرمتِ بـ  مل يـ
االســتعمارية املبيتــة يف كــثري مــن األحيــان، وإمنــا كــان هدفــه احلقيقــي مــن هــذه العالقــات   
استخدامها كقوة ضغط يف وجد الدول األوروبيـة االسـتعمارية األخـرى باعتبـار أملانيـة قـوة          

 آخر من وصل إىل الساحة االسـتعمارية يف العـامل، وميكـن             سياسية واقتصادية ناشئة وهي   
القول أن هذا التحليل هو األصح يف تفسري العالقات بـني أملانيـة والعثمـانيني يف فـرتة عبـد                    

  .)217(احلميد الثاني وغليوم الثاني
العثمانية مظاهرعدة عربت عن طبيعـة هـذه العالقـات          - ولقد متيزت العالقات األملانية   

وكـذلك البعثـات العـسكرية      . ها زيارات اإلمرباطور غليوم الثاني للدولـة العثمانيـة        ولعل من أبرز  
ــشاريع         ــازات وامل ــاني والكــثري مــن املعاهــدات واالمتي ــدريب اجلــيش العثم ــاني يف ت ــدور األمل وال

  :االقتصادية يف الدولة العثمانية، وفيما يلي توضيح مفصل ألهم هذه املظاهر
  
  :الثاني للدولة العثمانية زيارة اإلمرباطور غليوم -أ
  ):م1898-ه1316الزيارة الثانية (

لقد بلغ عدد زيارات اإلمرباطور غليوم الثاني للدولة العثمانية ثـالث زيـارات الزيـارة               
، حيــث وصــل )218(م1888- هـــ 1306األوىل كانــت فــور ارتقائــه عــرش اإلمرباطوريــة يف ســنة 

، بعــد أن كــان قــد بــدأ جولــة يف أحنــاء  هـــ 1307-2/11/1889اإلمرباطــور إىل اســتانبول يف 
، وكـان عنـدما أبـدى رغبتـه يف زيـارة اسـتانبول              )219(أوروبا لالتصال مبلوكها والتعرف إلـيهم     

                                                 
وفـاروق  . 329، 328وحممد هاشم الكـتيب، مـصدر سـابق، ص     . 329،  328حممد وحيد، املرجع السابق، ص    ) 217(

ــه   (يلمــاز،  ــل، دار عثمــانلي،     )الــسلطان عبــد احلميــد خــان املفــرتى علي ــة، ترمجــة طــارق عبــد اجللي ، دراســة وثائقي
  .126، ص2000، 1استانبول، دار النيل، ط

(218) Kazim Karabekir, Tarih Boyunca, op-cit, P.. 
)219 (Ilber ortayli: opcit, P .  يف)أرسـل  )  تـوىل غليـوم الثـاني عـرش أملانيـا وهبـذه املناسـبة       1888 آب 14

  .السلطان عبد احلميد الثاني هدايا ورسالة لتهنئة وتأكيد الصداقة والتعاون بني الدولتني
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يف إقامـة  ! ، ولكنـه كـان مـصراً علـى موقفـه ورغبتـه          )بـسمارك (لقي معارضة من مستـشاره      
ي يف اسـتانبول  عالقـات مـع الدولـة العثمانيـة وذلـك حبـسب رؤيـة أيـده فيهـا الـسفري األملـان           

والـيت يـرى فيهـا أن املـستقبل ألملانيـا يف إنـشاء عالقـات مـع الدولـة العثمانيـة            ) هانز فيلـد  (
  .)220(تفتح هلا أبواب الشرق على مصراعيه

وكانت هذه املرة األوىل اليت تطأ فيها قدم إمرباطور أملاني أرض استانبول بعـد أكثـر                
 Friedrich) (ريـــدريك برباروســـاف(مـــن ســـبعمئة عـــام، حيـــث كـــان آخـــرهم اإلمرباطـــور  

Barbarossa (                   والذي كان قد جاءهـا غازيـاً يف احلـروب الـصليبية، علـى عكـس اإلمرباطـور
، )221(غليوم الثاني الذي جاءها مبشراً بإقامـة عالقـات ود وصـداقة مـع الـسلطان العثمـاني             

احة وطامعاً باحلصول على امتيازات اقتـصادية وسياسـية تُمكـن لألملـان وجـودهم علـى سـ                 
التنــافس االســتعماري يف املنطقــة، وطبعــاً مــستغالً ســوء وتــدهور العالقــات بــني الدولــة          

والـيت بلغــت أســوأ حالتــها يف   ...) - إنكلــرتا -فرنــسا (العثمانيـة والــدول األوروبيــة األخـرى   
  .تلك املرحلة

ــتُقبِلَ اإلمرباطــور يف الــسلطنة حبفــاوة شــديدة وأحاطــت األهبــة والعظمــة موكــب      أُسْ
تقبال هلــذه الــضيف املميــز ويبــدو أن الــسلطان العثمــاني عبــد احلميــد الثــاني حــرص  االســ

حرصاً شـديداً علـى أن يبـهر ضـيفه باملواكـب الفخمـة أثنـاء اسـتقباله واحلفـاوة واألهبـة يف                       
  .)222(مراسم االستقبال بكل مراحله

هـا  ويبدو أن الزيارة األوىل هذه كانت عبارة عـن خطـوة تعـارف بـني الـزعيمني، لتتبع                 
ــر أمهيــة مــن حيــث التجهيــز وخــط ســريها واملنــاطق الــيت         ــارة أخــرى جــاءت أكث بعــدها زي

  :قصدها اإلمرباطور األملاني واهلدف من هذه الزيارة 
  
  : أصداء الرحلة اإلمرباطورية الثانية وأهدافها-1

حظيــت الزيــارة الثانيــة لإلمرباطــور األملــاني عنايــة واهتمــام كــبري مــن قبــل الــصحف  
والعربية والعاملية، وكان هلا صدى كبري يف إصداراهتا يف تلك الفرتة وخاصة فيمـا    العثمانية  

  .يتعلق بأهداف هذه الزيارة والغاية منها يف هذا التوقيت
                                                 

  .455، ص15يد، املصدر السابق، جحممد هاشم الكتيب، عصر السلطان عبد احلم) 220(
  .427عبد الكريم رافق، العرب والعثمانيون، املرجع السابق، ص) 221(
، للمؤلــف إبــراهيم األســود،  )الرحلــة اإلمرباطوريــة يف املمالــك العثمانيــة (للتوســع حــول الزيــارة انظــر كتــاب  ) 222(

  .خريي الذهيب، وزارة الثقافة، دمشق: صاحب جريدة لبنان، تقديم
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ــة        ــبعض الــصحف العربي ــيالت ل وســنحاول أن جنمــل بعــض أهــم هــذه اآلراء والتحل
  :واألجنبية
 العالقـــات الـــسياسية  فمنـــها مـــن اعتـــرب أن هـــذه الزيـــارة أتـــت تعـــبرياً عـــن عمـــق -

والصداقة اليت جتمع بني الدولتني األملانية والعثمانية، وبعضها اعترب أن هـدف الزيـارة هـو                
احلــج إىل األراضــي املقدســة يف فلــسطني وتدشــني كنيــسة املخلــص اإلجنيليــة األملانيــة يف    

  ).صحيفة لسان احلال(القدس، 
ــا أن صــحيفة   ــد«وكم ــصرية، رأت يف هــذه الزيــ  » املؤي ــف    امل ــام حل ارة صــورة عــن قي

وصداقة بني اإلمرباطور األملاني غليوم الثاني عظيم الغـرب وعميـد أوروبـا، وبـني الـسلطان                 
ويف حتليل ملفـت    . )223(»أمري املؤمنني كافة وعميد اإلسالم كله     «عبد احلميد الثاني بوصفه     

إن مـا  «: »يـد املؤ«ألسباب الزيـارة رأى أحـد الكتـاب العثمـانيني يف مقـالٍ لـه نـشر يف جريـدة          
جيعل الدولـة العثمانيـة تتوجـه حنـو أملانيـة هـو تقـدمها العـسكري والـصناعي وأطمـاع دول                      
أوروبـا املـستعمرة يف ممتلكاهتـا، ويف املقابـل، رأى أن علــى أملانيـة أن تـسعى بـدورها لكــسب        
صداقة السلطنة ألجـل تـرويج جتارهتـا، واسـتخدامها كحليـف يف أي صـراع أوروبـي مقبـل،                  

  .)224(»ن مصاحل الدولتني حتتم عليهما دعم بعضهما البعضواعترب أ
فلقد كانتا أكثر بعداً عن اجملاملة والتطبيـل والتـزمري          » املقطم«و» األهرام«وأما جريدتي   

هلذه الزيارة، وحاولتا أن تريا حقيقة هذه الزيارة على حقيقتها، فلقد رآتا أن هدف األملان مـن                  
ــة الع    ــا هــو إال       إقامــة هــذه العالقــات مــع الدول ــارة م ــايل األهــداف مــن هــذه الزي ــة وبالت ثماني

االستحواذ على ممتلكات الدولة العثمانيـة يف آسـيا وسـاحل سـورية والـسعي مـن أجـل تـوطني                     
الفالحني األملان فيها، وكذلك اهليمنة على التجارة العثمانية واحلصول علـى أكـرب عـدد ممكـن                 

إن اهلـدف احلقيقـي مـن       «: »األهـرام «ا أكـدت    من االمتيازات داخل السلطنة وهنـب ثرواهتـا، كمـ         
هــذه الزيــارة امللكيــة هــو سياســي واقتــصادي بامتيــاز، وإن الكــالم عــن صــداقة أو حتــالف بــني  

  .)225(»الدولتني هو جمرد كالم واهم ألن غاية أملانية حتقيق مصاحلها
فلقـــد تابعـــت » اإلقـــدام«و» الـــصباح«وأمـــا الـــصحف العثمانيـــة مـــن مثـــل صـــحيفيت 

ذه الزيارة باهتمام كـبري وقامـت بنـشر أخبارهـا وأخبـار التحـضريات هلـا إن كـان                    تفاصيل ه 
  .من الطرف األملاني أو حتضريات االستقبال من الطرف العثماني

                                                 
  .351، 350و، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، صسن) 223(
  .352، 351سنو، املرجع نفسه، ص) 224(
  .352سنو، املرجع نفسه، ص) 225(
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ــة بــني          ــود واحملب ــارة جــاءت لتعــرب عــن ال ولقــد اعتــربت هــذه الــصحف أن هــذه الزي
ع بني الـسلطان العثمـاني      الشعبني األملاني والعثماني، وكذلك عن عالقة الصداقة اليت جتم        

  .)226(واإلمرباطور غليوم الثاني
ــحيفة   ــا نـــشرت صـ ــة«وكمـ ــة   » احلقيقـ ــاللغتني العثمانيـ ــسية بـ ــفحتها الرئيـ علـــى صـ

» فـرُوتْ «واألملانية ترحيباً هبذه الزيارة املباركة لإلمرباطور األملاني، وكذلك رحبـت صـحيفة             
ــارة لألصــدقاء  1898/تــشرين الثــاني /2 املوافــق ه8/6/1307) 64(يف عــددها  م، هبــذه الزي

األملان ومتنت هلم طيب اإلقامة يف السلطنة العثمانيـة، وحتـدثت عـن برنـامج الزيـارة حتـى                    
  .)227(م1898/نوفمرب/6هنايتها يف 

ولقـــد عكـــست هـــذه الـــصحف مـــدى االهتمـــام الكـــبري والرتحيـــب مـــن قبـــل الدولـــة  
ــه       ــر ورمبــا عقــدت علي ــاني الزائ ــضيف األمل ــة ورعاياهــا لل الكــثري مــن اآلمــال بعــد   العثماني

  .الصدمات والضربات املتالحقة من قبل الدول األوروبية األخرى
وميكــن القــول أنــه مهمــا اختلفــت التحلــيالت حــول أهــداف هــذه الزيــارة إال أنــه مــن   
ــاني؛           ــاني واألمل ــل الطــرفني العثم ــن قب ــة م ــان هلــا أهــداف متبادل ــارة ك ــد أن هــذه الزي املؤك

من بضرورة تقوية العالقات السياسية واالقتـصادية والعمرانيـة         فاإلمرباطور األملاني كان يؤ   
، وكذلك كان السلطان العثماني عبـد احلميـد الثـاني        )228(وحتى العلمية مع الدولة العثمانية    

يؤمن بضرورة إقامة عالقات مماثلة مع اإلمرباطورية األملانية واختاذها حليف جديـد ضـد              
  . مل ترتك سبيالً للود بينها وبني السلطان العثمانيأعدائه من الدول األوروبية األخرى اليت

وبالعودة إىل اإلمرباطور األملاني وأهدافه احلقيقيـة مـن الزيـارة فلـم تكـن غايتـه هـي                   
احلج إىل األراضـي املقدسـة أو تدشـني مؤسـسات أملانيـة فحـسب، وإمنـا جـاءت تعـبرياً عـن               

رق ومــد نفوذهــا يف املنطقــة سياســة أملانيــة جديــدة كمــا أســلفنا وجهــت أنظارهــا حنــو الــش 
وجـاء اإلمرباطـور طامعـاً باحلـصول علـى عـدة       . )229(وبالتايل البحث هلا ملكان حتت الشمس 

  :امتيازات ومكاسب من خالل هذه الزيارة وأمهها
احلـــصول علـــى موافقـــة الدولـــة العثمانيـــة علـــى مـــشروع خـــط احلديـــد    -1

)B.B.B) (230()بغداد-برلني-بيزنطة(.  
                                                 

(226) Ilber ortayli: op.cit, P- 
(227) Ilber ortayli: op.cit, P- 

  .172، ص1الشناوي، املرجع السابق، ج) 228(
  .349سنو، املرجع السابق، ص) 229(
، 1999،  2، حالق، موقف الدولـة العثمانيـة مـن احلركـة الـصهيونية، دار النهـضة العربيـة، بـريوت، ط                    حسان) 230(
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) Kurtarici, Kilisesi/Hz.Isakilisesi(جنيليـة يف القـدس   بناء الكنيـسة اإل  -2
وهـــــذه الكنيـــــسة خمصـــــصة للمـــــسيحيني األملـــــان أصـــــحاب املـــــذهب  

 .الربوتستانيت يف القدس ومن أجل محايتهم

 .)231(يف شرقي القدس» مُرستان«بناء مشفى ألتباع يوحنا، يسمى  -3

طـــوط احلـــصول علـــى امتيـــاز إنـــشاء مرفـــأ حيـــدر باشـــا إىل شـــركة اخل  -4
  .)232(احلديدية األناضولية األملانية

ويف النهاية ميكننا القول أن هذه الزيارة جاءت مبجملها من أجل حتقيـق الكـثري مـن                 
املكاسب السياسية واالقتـصادية ألملانيـة علـى حـساب الدولـة العثمانيـة، مـع حتقيـق بعـض            

وقات الـصعبة الـيت مـرت    الدفع املعنوي للسلطان العثماني يف هذه املرحلة اليت تعترب من األ      
وهلـذا يقـوم غليـوم الثـاني بزيـارة صـديقه الـسلطان يف               «: على السلطنة العثمانيـة كمـا قيـل       

  .)233(»أشد األوقات حرجاً، واحلصول على الثقة املتبادلة بني الطرفني
و كــان هلــذه الزيــارة مــن أمهيــة كــبرية بالنــسبة للــدولتني فلقــد أُعــدت هلــا حتــضريات 

ناية والرتتيبات على أعلى املـستويات مـن قبـل الطـرفني فمـاذا عـن أهـم               كثرية وأحيطت بالع  
  .هذه التحضريات

  
  : التحضريات للرحلة اإلمرباطورية-2

استمرت االتـصاالت بـني الدولـة العثمانيـة والدولـة األملانيـة مـن أجـل التجهيـز هلـذه                 
، ولــذلك )234(نيـة الرحلـة حـوايل األربـع ســنوات ولقـد اعتـربت حـدثاً مميــزاً يف الدولـة العثما       

تعاونت كل اجلهات الرمسية يف السلطنة من أجل القيام بالتجهيزات الالزمـة قبـل أو أثنـاء                 
الرحلــة للعمــل علــى إجناحهــا وإعطائهــا األمهيــة القــصوى والعمــل علــى تــأمني خــط ســري     
الرحلــة طــول فــرتة إقامــة اإلمرباطــور األملــاني ومشلــت هــذه التجهيــزات مراســم االســتقبال   
                                                                                                                             

، وجورج أنطونيوس، اليقظة العرب، ترمجة ناصر الدين األسد وإحسان عباس، دار العلم للماليني، بـريوت،      152ص
  .146، ص1987، 8ط
ملانيا يف الدولة العثمانية وأيضاً حتويل جتارة أملانية من  إن اهلدف من هذا املشروع هو تدعيم النفوذ االقتصادي أل         «

ــة يف املنطقــة           ــاة الــسويس لــضرب املــصاحل الربيطاني ــى قن ــدآ مــن االعتمــاد عل وإىل الــشرق بواســطة هــذا اخلــط ب
  .»العربية

(231) Ilber ortayli: ikidost Hükümdar, op.cit, P 
  .427ن، املرجع السابق، صعبد الكريم رافق، العرب والعثمانيو) 232(

(233) Ilber ortayli: Ikidost Hükümdar, op.cit, P 
  .152حسان حالق، املرجع السابق، ص) 234(



83التطور التارخيي للعالقات األملانية العثمانية   

ــع  ــارات       والتودي ــه وحتديــد أمــاكن الزي ــز مكــان إقامــة اإلمرباطــور ومرافقي ــات وجتهي والزين
  .)235(وأوقاهتا أثناء الرحلة

واإلمرباطــــورة أوغــــستافكتوريا ) Wilhelm II(غــــادر اإلمرباطــــور غليــــوم الثــــاني  
)Augusta Victoria (    بــرلني متــوجهني إىل البندقيــة، ويف الــساعة الثانيــة عــشرة مــن يــوم

 وصــــل القطــــار امللكــــي إىل  هـــــ1316-1898 تــــشرين األول ســــنة 13يف اخلمــــيس الواقــــع 
البندقية، واستقبل اإلمرباطور وزوجته من قبل ملك إيطاليا وملكتـها وبعـد أن حـصال علـى                 
بعض االسرتاحة وحضرا مأدبة أقيمـت هلمـا غـادرا البندقيـة يف الـساعة الرابعـة علـى مـنت               

ــي   ــت امللكــ ــوهنزولرن(اليخــ ــ) Hohezulron) (هــ ــدرعتني    قاصــ ــة الــ ــتانبول برفقــ دين اســ
ووصل الوفد امللكي استانبول يف يوم الثالثـاء        ) Hbla(» هبال«و) Hertha(» هرتا«األملانيتني  

  .)236(  هـ1316-م1898 تشرين األول 18
مهمـة اإلشـراف علـى    ) Cook company(ولقد أوىل اإلمرباطور األملاني لشركة كـوك  

لطان عبد احلميد الثـاني كـان قـدعرض عليـه أن            مستلزمات الرحلة على الرغم من أن الس      
وعلى الفور قامت الـشركة بـشراء كـل      . يقوم بكل مستلزمات الرحلةِ ولكن اإلمرباطور رفض      

مستلزمات الرحلة من سجاد وخيام وأوانٍ وأمنت الدواب والطهاة واخلدم واملرتمجـني، كمـا              
لٍ من فلسطني والشام لكـي  رصدت األموال الالزمة ونقلت الدواب اخلاصة من برلني إىل ك      

  .)237(يركبها اإلمرباطور أثناء زيارته لتلك املناطق
وبالرغم من ذلك فلقد عمل السلطان عبد احلميد على جتهيز أفضل ما ميكـن مـن                
أجل اسـتقبال ضـيفه املميـز، فأعـد قـصراً لـضيفه يف حديقـة قـصر يلـدز علـى مقربـة مـن                      

م، غـري أن    1889- هــ    1307وىل إىل اسـتانبول     القصر الذي نزل فيه اإلمرباطور يف زيارته األ       
اإلمرباطور أقام يف القصر القديم وذلك بسبب رطوبة القـصر اجلديـد حلداثتـه، كمـا كلـف                  
الــسلطان مــنري باشــا رئــيس التــشريفات مبهمــة إعــداد ترتيبــات الزيــارة وثــم تــشكيل وفــد     

دردنيل، تـألف مـن     عثماني رفيع املستوى مـن أجـل اسـتقبال اإلمرباطـور عنـد دخولـه إىل الـ                 
» شــاكر باشــا«رئــيس جملــس الــشورى ووزراء اخلارجيــة والعــدل والزراعــة ورئــيس األركــان  

  .)238(وعدد من كبار املدنيني والعسكريني

                                                 
  .353سنو، املرجع السابق، ص) 235(
  .459، 458، ص)15(الكتيب، املصدر السابق، ج) 236(
  .353سنو، املرجع السابق، ص) 237(
  .459، ص15صدر السابق، ج، والكتيب، امل353سنو، املرجع السابق، ص) 238(



  سهام حممد هنداوي84 

أما بالنسبة لرتتيبات زيارة اإلمرباطور وجتوالـه يف بـالد الـشام، فلقـد أمـر الـسلطان                  
كر باشـا والفريـق عبـد اهلل باشـا،     بتشكيل وفد آخـر ملرافقـة اإلمرباطـور برئاسـة املـشري شـا             

جـودت باشـا بـأن يكـون مـن بـني املـستقبلني لإلمرباطـور يف فلـسطني                 » كريت«كما أمر وايل    
وهـو حمـرر يف   » أمحد رستم بـك «وسوريا، ولتغطية اجلانب اإلعالمي للرحلة أمر السلطان      

ا، هــذا أن يقــوم بالتحقيقــات الالزمـة عــن الرحلـة وجمرياهتــ  » ثـروت «و» معلومــات«جريـدتي  
باإلضافة إىل مخسة عـشر مراسـالً أجنبيـاً وعربيـاً وصـلوا إىل بـالد الـشام للقيـام بتغطيـة                      

  .)239(حتركات اإلمرباطور أثناء رحلته إىل الدولة العثمانية
كمــا مت تــشكيل ثالثــة جلــان لإلعــداد لرتتيبــات رحلــة اإلمرباطــور يف كــل مــن واليــيت  

هذه اللجان وفود االسـتقبال مـن الـرمسيني    سوريا وبريوت ومتصرفية جبل لبنان، وحددت       
  .والعسكريني وأعيان البالد

) 30000إىل 15000(وقــد بلــغ عــدد اجلنــود املــستقبلني ملوكــب اإلمرباطــور مــا بــني         
جندي، والذين حصلوا ألول مرة على ألبسة عسكرية جديدة وليس هؤالء اجلند فقـط هـم    

لعظـيم اإلمرباطوريـة األملانيـة، كـذلك كـان      الذين اكتسوا حبلة جديدة بسبب الزيارة املباركة  
خط مدن بالد الشام، اليت أصـلحت فيهـا الطرقـات ورصـفت مـن جديـد وطليـت اجلـدران                     

  .العامة واخلاصة واحلوانيت
 ميل، من   12 إىل   10(الربامكة، كما مت إصالح     - ففي دمشق مثالً مت إصالح طريق املرجة      

واجلـدران  ) 5000(وانيت اليت طليت باأللوان طرقات دمشق الداخلية واخلارجية، وبلغ عدد احل      
 مرتاً مربعاً، وكما أصلحت الطرقات يف املرفأ من حمطة سكة احلديد حتـى حملـة                2000حوايل  

كمــا » القــدس- يافــا«النــهر وفرشــت بالرمــال يف مدينــة بــريوت، ويف فلــسطني مت رصــف طريــق  
ة اإلمرباطـور، ولتـسهيل     فتحت طريق جديدة من القـدس إىل جبـل الزيتـون مـن أجـل مـرور عربـ                  

مرور موكب اإلمرباطور وسعت الطرقات القدمية يف كلٍ مـن بـريوت والقـدس وبعلبـك، وهـدمت                  
مـرتاً لرسـو   » 70«العديد من املنازل القدميـة فيهـا هلـذا الـسبب، كمـا أُعـد رصـيف خـاص طولـه               

 تلــك اليخــت اإلمرباطــوري يف مينــاء حيفــا، وحتــى مت إعــداد  االصــطبالت مــن أجــل اخليــول يف
ــاطق ــسبب الزيــارة          )240(املن ــدة ب ــة جدي ــست حل ــد لب ــشام ق ــدن يف بــالد ال ، وميكــن القــول أن امل

اإلمرباطوريــة املباركــة إليهــا، كمــا أقيمــت الزينــات يف كــل أحنــاء الــبالد ابتــداءً باســتانبول انتــهاءً   

                                                 
  .354سنو، املرجع نفسه، ص) 239(
، واألســود، إبــراهيم، الرحلــة اإلمرباطوريــة يف املمالــك العثمانيــة، املــصدر الــسابق،    356ســنو، املرجــع نفــسه، ص ) 240(

  .57، 56ص
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 كـل   العثمانية يف أحناء السلطنة، ونصبت أقواس النـصر يف        - بفلسطني، وعلقت األعالم األملانية   
مكان، وأُمر أن تضاء األنوار يف أحناء البالد أثناء مرور اإلمرباطور يف كل بقعة ميـر فيـه موكبـه،                  
وكذلك أُمر بإطالق األلعاب النارية احتفاءً بالضيف املميـز، ومـن أجـل سـالمة اإلمرباطـور فقـد                   

 حـول   اختذت إجراءات مشددة خاصـة، بعـد حادثـة اغتيـال إمرباطـور النمـسا وانتـشار إشـاعات                  
احتمال اغتيال اإلمرباطور األملاني يف مصر أو فلسطني، فهذه مـن األسـباب الـيت أدت إىل إلغـاء            

  .)241(زيارة اإلمرباطور إىل مصر أثناء هذه الزيارة
مــن خيالــة أرطغــرل  » 500«ثــم تعــني حــرس خــاص حلراســة اإلمرباطــور مكــون مــن     

جندي للحراسة على الطريق مـن    ، ووضع حوايل أربعة آالف      »عبد اهلل باشا  «بقيادة الفريق   
 نقطـة حراسـة حـول املخـيم الـذي نـزل             25بريوت إىل دمشق، وأما يف القدس فلقد وضـعت          

فيـــه اإلمرباطـــور، ووزع الكـــثري مـــن أفـــراد البـــوليس الـــسري العثمـــاني والـــشرطة حلمايـــة    
ــوليس الــسري   » 12«اإلمرباطــور يف املــدن الــسورية ومرافئهــا، باإلضــافة إىل     مــن رجــال الب

ملـاني الـذين وصــلوا إىل يافـا والقـدس، ومُنــع التجـار اإليطـاليون واليونــان مـن النــزول يف        األ
املرافئ السورية واعتقل جمموعة من األجانب املشتبه هبم يف كلٍ من استانبول وبالد الشام              

  .)242(»تركيا الفتاة«وخاصة اإليطاليني وبعض أفراد مجاعة 
  
  : حمطات الرحلة اإلمرباطورية-3

 16ت زيــارة اإلمرباطــور األملــاني للــسلطنة العثمانيــة مــا يقــارب الــشهر مــن     اســتغرق
م زار خالهلـا اإلمرباطـور العديـد مـن األمـاكن يف             1898 تشرين الثاني    12تشرين األول حتى    

ــدن فيهــا           ــسطني وزار أهــم امل ــل إىل فل ــارة اســتانبول ثــم انتق ــدأها بزي ــة، ب ــة العثماني الدول
انتقل إىل بريوت ثم بعدها أكمل الطريق براً عـرب القطـار            وخاصة القدس وبيت حلم، ومنها      

  .إىل دمشق فبعلبك، ثم عاد إىل بالده عرب ميناء بريوت
  
  : تشرين األول22 حتى هـ1316- 1898 تشرين األول 17 اإلمرباطور يف استانبول - 

تأخرت السفينة اإلمرباطوريـة يف الرسـو يف مينـاء اسـتانبول بـسبب هبـوب عاصـفة                  
                                                 

  .370، وحول إلغاء زيارة اإلمرباطور إىل مصر، سنو، املرجع نفسه، ص354سنو، املرجع السابق، ص) 241(
، وللتوسع أكثر من تفاصيل التجهيزات األخرى لالسـتقبال اإلمرباطـوري،           355،  354سنو، املرجع نفسه، ص   ) 242(

، والكتيب، املصدر السابق، اجلزء اخلامس عشر بالكامـل حـول   356، 355، 354، 353انظر سنو، املرجع نفسه، ص 
  .تفاصيل التجهيزات وخطوات االستقبال كاملة
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 علـى الـرغم مـن دخوهلـا مينـاء الـدردنيل             ،تـشرين األول  18صلت يف يوم الثالثـاء      مفاجئة فو 
 فاســـتقبله الوفـــد 17/9يف يـــوم االثـــنني » هـــيال«و» هريتـــا«حبراســـة البـــارجتني األملـــانيتني 

العثماني علـى مـنت اليخـت الـسلطاني عـز الـدين، وسـط إطـالق الـسفن والقـالع العثمانيـة                       
  .)243(الكريمنريان مدفعيتها ترحيباً بالضيف 

كــان الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني يف مقدمــة مــستقبلي ضــيفه مــع كبــار رجــاالت     
، ثـم سـار املوكـب وسـط شـوارع اسـتانبول       )Dolma bahcesarray(الدولـة عنـد دوملـة بغجـه     

ــدز        ــاً إىل حديقــة قــصر يل ــاإلمرباطور األملــاني متجه الــيت امــتألت باملــستقبلني واملــرحبني ب
)Yildiz saray ( ر اإلمرباطــور الــضيف حيــث قــص)وأول عمــل قــام بــه  ) قــصر مراســم  ()244

ــاني يف        ــد الثـ ــد احلميـ ــسلطان عبـ ــارة للـ ــو رد الزيـ ــوهلما هـ ــد وصـ ــه بعـ ــور وزوجتـ اإلمرباطـ
، وقــد قابــل اإلمرباطــور األملــاني الــسلطان العثمــاني ثــالث مــرات خــالل زيارتــه     )245(قــصره

  .الستانبول
القرن الذهيب، أسوار املدينـة،     (بول  وكما قام اإلمرباطور جبولة على أهم معامل استان       

» هرييكيـه «وزار أيـضاً معمـل      ) السوق الكبري، مسجد األياصوفيا، والـسلطان أمحـد طبوقبـو         
  ).السفارة األملانية، والنادي، واملدرسة، واملستشفى(لصناعة السجاد، واملؤسسات األملانية 

لطان عبــد وكانــت أهــم حلظــات الزيــارة هــي حــضور اإلمرباطــور ملوكــب خــروج الــس    
احلميد الثاني لتأدية صالة اجلمعة يف جامع احلميدية حيث شاهد هذا املوكب من شرفة              
قصره وألقى السلطان عبد احلميد التحية عليه أثناء الذهاب والعودة من الـصالة، ثـم تبـع       
ذلك عرض عسكري كبري، أراد السلطان عبد احلميد مـن خاللـه أن يظهـر تنظـيم اجلـيش                   

  .)246(نضباطه، ولقد أبدى اإلمرباطور إعجابه هبذا العرضالعثماني ومدى ا
، مودعـاً   هــ  1316-22/9/1898ختم اإلمرباطور زيارته إىل استانبول يف يوم الـسبت       

باحلفاوة والتكريم الـذي اسـتقبل بـه هـو وزوجتـه ومرافقيـه وجـاء الـسلطان بنفـسه مودعـاً                      

                                                 
  .228، واألسود، املصدر السابق، ص465، 464، ص15 جالكتيب، املصدر نفسه) 243(
  .327سنو، املرجع السابق، ص) 244(
والـدي الـسلطان عبـد    « كما ذكرت األمرية عائـشة يف مـذكراهتا   470، 469، ص15الكتيب، املصدر السابق، ج  ) 245(

) األمرية رفيقة(لصغرية  وكيف أنه عندما زار اإلمرباطور هو وزوجته السلطان يف قصره، أن أختها ا            » «احلميد الثاني 
قدمت باقة الزهور، وأقيم االستقبال رمسـي ضـخم للـضيفني وكيـف أن األمـرية الوالـدة واألمـريات األخريـات قـاموا                 
باستقبال اإلمرباطورة، وكيف أعجبت اإلمرباطورة مبالبس األمرية الوالـدة ومالبـس اخلزينـة دار أسـطى والكاتبـات،                  

  .115-113ص. » القهوةوكذلك باألواني اليت قُدمت فيها
  .44، 43، 42، واألسود، املصدر السابق، ص327سنو، املرجع السابق، ص) 246(
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، ثــم ركــب )247(شكل مــؤثرضــيفه العزيــز، ولقــد وصــفت الــصحف العثمانيــة حلظــة الــوداع بــ
مبحراً إىل فلسطني لتبدأ حمطـة جديـدة مـن هـذه الرحلـة        ) هوهنزولرون(اإلمرباطور خيته   

  .اهلامة
  
  :هـ1316- م1898 تشرين الثاني 4 تشرين األول إىل 25 اإلمرباطور يف فلسطني - 

 وصل اإلمرباطور األملاني مينـاء حيفـا وكـان يف اسـتقباله كـلٍ مـن وايل           25/9الثالثاء  
الشام وبريوت ومتصرف عكا وكبار رجاالت الدولة واملدنيني والعـسكريني وحـوايل عـشرين             
ألفاً من املواطنني، واستغرقت مدة الزيارة يف فلسطني عشرة أيام جال خالهلا على كلٍ مـن          
حيفا ويافـا والقـدس وبيـت حلـم وبعـض املنـاطق األثريـة األخـرى، وصـعد جبـل الكرمـل يف                       

األملانيـة يف املدينـة وديـري الراهبـات الكاثوليكيـات والربوتـستانتيات،             حيفا، وزار القنصلية    
مــدير » بــنغري«وتفقــد مؤســساهتم كمــا اســتقبل األب » مجاعــة اهليكــل«كمــا التقــى أملــان مــن 

املستعمرة الكاثوليكيـة األملانيـة يف الطبعـة، وعلـى صـهوة جـواده وصـل اإلمرباطـور إىل يافـا                 
شرين األول، ووصـل اللطـرون يف يـوم اجلمعـة وبـات ليلـة                تـ  26بكلٍ من عتليت وقيسرية يف      

عثـرات  «فيها، ثم وصـل القـدس يف اليـوم التـايل يف موكـب عظـيم ومهيـب، وذكـرت جريـدة                       
، ولكــن )248( ألــف شــخص كــانوا يف اســتقبال اإلمرباطــور يف القــدس200أن حــوايل »  الفنــون

ور رفـض الـدخول مـن أحـد         هذه الزيارة تركت أثرها على أسـوار املدينـة، حيـث أن اإلمرباطـ             
األبـــواب املعروفـــة، ولـــذلك مت نقـــب الـــسور وفـــتح بـــاب خـــاص لـــه، أصـــبح يعـــرف بالبـــاب 

، استغرقت زيارة اإلمرباطور إىل القـدس يـومي الـسبت واألحـد، جـال فيهمـا يف        )249(اجلديد
كافة املنـاطق اهلامـة الدينيـة والتارخييـة يف القـدس وشـهد العديـد مـن النـشاطات احتفـاالً                   

ه وخاصـــة مـــن قبـــل مـــسيحي هـــذه املدينـــة مـــن مجيـــع الطوائـــف، فلقـــد اســـتقبله  بقدومـــ

                                                 
. 475- 474، ص 15، الكتيب، املـصدر الـسابق، ج      47،  46، واألسود املصدر نفسه، ص    327سنو، املرجع نفسه، ص   ) 247(

ف أن الـسلطان عبـد احلميـد أصــدر إرادة    كيـ » الرحلـة اإلمرباطوريـة يف املمالــك العثمانيـة   «ذكـر إبـراهيم األسـود يف كتابـه     
سنية أن يصدر عملة عثمانية بقيمـة مخـس لـريات ذهبيـة نُقـش عليهـا الـشعار العثمـاني وعبـارات عـن مالقـاة الـسلطان                             
لضيفه األملاني وعلـى الوجـه اآلخـر الـشعار األملـاني بـنفس العبـارات بـاخلط األملـاني، وكـذلك صـنعت ميـداليات معدنيـة                            

يف احلرب وجرحاهم حبجم ربـع ريـال جميـدي وكـذلك تـشيد حـوض للمـاء يف اآلسـتانة بنـاءً علـى رغبـة                  إلعانة الشهداء   
  ).48- 47األسود، املصدر السابق، ص(اإلمرباطور تذكاراً لزيارته حسب الرسم الذي وضعه جاللته 

  .358سنو، املرجع السابق، ص) 248(
احللقـة  ( منشور يف موقع املركـز الفلـسطيين لألعـالم،           نافذ أبو حسنة، زيارة اإلمرباطور غليوم الثاني، مقال       ) 249(

57.(  
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كمـــا زار . الالتـــني واألرمـــن واألرثـــوذكس: خبطابـــاهتم كـــلٍ مـــن بطاركـــة الطوائـــف الـــثالث 
 الكنيـسة اإلجنيليـة     )250(اإلمرباطور كنيسة املهد يف بيت حلم وصلى فيها كما حضر تدشني          

كمــا صــعد جبــل الزيتــون وزار  /  تــشرين األول31/ األملانيــة يف تلــك املدينــة يف يــوم االثــنني 
ــسة القــديس   ــة «كني ــة أرض      »جــاورجيوس اإلنكليزي ــسلم اإلمرباطــور قطع ــد ت ــا بع ــم فيم ، ث

قيامــة «، بلغــت مــساحتها دومنــني بنـى عليهــا الحقــاً كنيــسة  )251(الـدوروميثون يف الــنيب داود 
ه اإلمرباطـور مبناسـبة     ، وهذه كانت هدية من السلطان عبد احلميد الثاني لصديق         »العذراء

الزيارة، ومل تكن هذه املرة األوىل اليت هتدى فيها جزء من أراضي القدس إلمرباطور أملاني،       
ــز فقــد قــام بإهــداء اإلمرباطــور        ــدريك وهلــم «فلقــد ســبقه عمــه الــسلطان عبــد العزي » فري

)Friedrich Wilhelm (          ويل عهـد بروسـيا جـزء مـن بيمارسـتان صـالح الـدين والـذي أنـشأ
، واليت قام اإلمرباطور األملاني غليـوم الثـاني بتدشـينها           )252(»كنيسة املخلص «ليه فيما بعد    ع

ــه إىل القــدس  ــاء زيارت وهكــذا أســهم هــؤالء الــسالطني بــشكل أو بــآخر يف زرع كيانــات     .أثن
مــن خــالل األســتخفاف بقداســة هــذه البقــاع علــى  ســتعمارية مــصغرة يف أرضــنا العربيــة، ا

ية وعــدم األدراك الــصحيح خلطــورة كيــان اســتعماري صــهيوني      أمتنــا العربيــة واألســالم  
  .مسقبال يف املنطقة 

ومن املناطق اليت قام اإلمرباطور بزيارهتا أيـضاً يف القـدس ديـر األرمـين وبطريركيـة           
الروم األرثوذكس، واحلرم الشريف وجامع سيدنا عمر، واملـسجد األقـصى، وبـرك سـليمان             

  .)253(م السورية، وقبور السالطنيواملستشفى األملاني، ودار األيتا
ولقد أزعج اإلمرباطور خـالل زيارتـه مـا شـاهده مـن خالفـات حـادة بـني املـسيحيني                     
الربوتستانت والكاثوليـك يف القـدس، ولقـد عـرب عـن ذلـك يف رسـالته إىل القيـصر الروسـي                     

إن هــذا الــدين يــستخدمه رجــال الكهنــوت كــأداة سياســية وهــذا  «: بقولــه» نيكــوالي الثــاني«
  .)254(»ضر القضية املسيحيةي

وعلى الرغم من إعالن اإلمرباطور سابقاً أن اهلدف من زيارة القدس وبيت حلـم هـو     

                                                 
(250) Ilber ortali: ikidost Hükümdar, op.cit, P 

  .63 إىل ص60، واألسود، املصدر السابق، من ص359، 358سنو، املرجع السابق، ص) 251(
  ).57ح(نافذ أبو حسنة، زيارة اإلمرباطور غليوم الثاني، املرجع السابق، ) 252(
  .359، وسنو، املرجع السابق، ص78 حتى ص68سود، املصدر السابق، من صاأل) 253(

(254) Ilber ortayli: ikidost. opcit, P. 
مـع اإلمرباطـور األملـاني أثنـاء زيارتـه إىل اسـتانبول والقـدس، وذلـك يف                  » هرتـزل «وسيتم الذكر الحقاً لتفاصيل لقـاء       

  .الفصل الرابع من الرسالة
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احلــج إىل األمــاكن املقدســة، ولكــن يف احلقيقــة مل تكــن فكــرة االطمئنــان علــى املــستعمرات  
األملانيــة يف فلــسطني بعيــدة عــن خــاطر اإلمرباطــور الــذي حاولــت حكومتــه تبديــد خمــاوف  

  :مانيني حول هذا املوضوع، ولقد دل على حقيقة هذا األمر عدة أمور منهاالعث
 .إظهار اإلمرباطور سعادته برؤيته مستعمرة أملانية يف قلب األرض املقدسة - 1

وعلى أثر هذه الزيارة وبتأثريها اإلعالمـي يف األوسـاط األملانيـة وخاصـة               -2
م، 1899- هـــ 1317ســنة » شــتوتغارت«اليهوديــة منــها تأســست يف مدينــة 

فـون  «مجعية تطوير االستيطان األملاني يف فلسطني حتت رعاية البـارون           
ونتج عن األمر مجيع تربعـات  ) Von Aliuyks Huzrn(» ايلويكس هاوزرن

، واليت اشـرتت قطعـة     »مجعية اهليكل «بقيمة ثالثة آالف مارك حُولت إىل       
مربعـة أنـشأ    مـساحتها مثانيـة كيلـومرتات       » اللد«أرض بالقرب من مدينة     

غري بعيدة عن سكة حديـد      » فيلهلما«عليها مستعمرة أملانية عُرفت باسم      
ومسيت تيمنـاً باسـم اإلمرباطـور ومـن أجـل احلـصول علـى               . القدس/يافا

تربعـــات ماليـــة منـــه لـــدعمها ولكنـــه مل يهـــتم كـــثرياً بـــاألمر وهـــذا دفـــع    
 مئـة   بطلب قرض من احلكومة األملانية بقيمـة      » مجعية اهليكل «باجلمعية  

 .ألف مارك وقد رفض الطلب

يف القـدس،  ) Augusta Victoria(» أوغـستافكتوريا «إنشاء مؤسسة امللكـة   -3
بدعم من احلكومة األملانيـة وأنـشأت هـذه املؤسـسة لتخليـد ذكـرى زيـارة                 
زوجــة اإلمرباطــور إىل األرض املقدســة وبنيــت علــى األرض الــيت أهــداها   

 .السلطان لإلمرباطور يف القدس

كــن القــول بالنتيجــة أن هــذه الزيــارة قــد أثــارت محــى االســتيطان يف   ومي -4
أملانية وأصبحت هناك فئـات تعمـل مـن أجـل التخطـيط لوضـع فلـسطني             
مـن احلــدود املــصرية إىل رأس النــاقورة مشـاالً حتــى ســفوح جبــل الــشيخ   
شرقاً حتت حكـم أمـري أوربـي مـع عـدم التعـارض مـع املـصاحل الربيطانيـة                

قة، مـن دون ذكـر ملـصاحل العـرب أهـل الـبالد وال حتـى             والروسية يف املنط  
  .)255(العثمانيني الذين تشكل فلسطني جزءاً من مملكتهم

وبــذلك ميكــن القــول مل تكــن هــذه الزيــارة شــريفة النوايــا بالنــسبة لإلمرباطــور كمــا    
  .حاول أن يظهر يف ذلك الوقت

                                                 
  .75رجع السابق، حأبو حسنة، امل) 255(
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  : هـ1316-م1898 تشرين الثاني 7 تشرين الثاني إىل 5 اإلمرباطور يف بريوت -
 تشرين الثـاني وغادرهـا بالقطـار مـن يافـا      4أهنى اإلمرباطور زيارته إىل فلسطني يف       

متجهـاً إىل بــريوت الــيت وصـلها يــوم الــسبت يف اخلـامس مــن تــشرين الثـاني حيــث اســتقبله     
وكان على رأس املستقبلني وايل بـريوت والقنـصل األملـاني           .  ألف من سكان املدينة    50حوايل  

وكالعادة صحب االستقبال إطالق نريان املدافع احتفـاءً بالـضيف وتعليـق الزينـات        واملرتجم،  
، ويف يــوم األحــد صــعد الوفــد العثمــاني برئاســة شــاكر باشــا )256(وعــزف املوســيقا اخلاصــة

ــريوت إىل اليخــت اإلمرباطــوري          ــة ب ــيس بلدي ــائي رئ ــادر قب ــد الق ــا عب ــك يرافقهم ورشــيد ب
دينة بريوت وهي عبارة عن مصنوعات شرقية كُتـب  وقدموا لإلمرباطور هدية قيمة باسم م  

تقدمـة حلـضرة حـشمتلو إمرباطـور وإمرباطـورة أملانيـا         «: على غالفها العبارة العربية التالية    
  .»م1898/ه1316العظيمني من بلدية بريوت تذكاراً لتشريفهما يف سنة 

الربوســي وبعــد الغــداء قــام اإلمرباطــور وزوجتــه جبولــة يف املدينــة، فــزار املستــشفى    
والثكنة العـسكرية وشـاهد هنـاك عرضـاً عـسكرياً خاصـاً، كمـا زارت اإلمرباطـورة املدرسـة                    

  .)257()املدرسة الربوسية(ر ڤاألملانية لشماسات القيصر ز
أهنى اإلمرباطور زيارته إىل بـريوت يف الـسابع مـن تـشرين الثـاني وركـب بالقطـار مـع                     

ــاً إىل دمــشق، وقــد اســرتاح يف حمطــة     حيــث اســتقبله وفــد رمســي   » عاليــة«زوجتــه متوجه
وبعــد أن قُــدمت لــه واجبـات الــضيافة والرتحيــب وحــضوره  » نعــوم باشـا «برئاسـة املتــصرف  

معلقـة  «عرضاً للفروسية والسيف، أكمل سفره باجتاه دمشق، وكـان لـه اسـرتاحة أخـرى يف                 
حيــث » البـشري « ألـف شـخص حـسب مـا أوردت جريـدة      60، حيـث اسـتقبله أكثـر مـن     »زحلـة 
  .)258( غداءه هناك ثم أكمل الطريق بالقطار إىل دمشقتناول

  
  :هـ1316- م1898 تشرين الثاني 10 تشرين الثاني حتى 7 اإلمرباطور يف دمشق - 

ما إن وصل قطار الرحلة باإلمرباطور الضيف، حمطة الربامكـة، حتـى بـدأت املـدافع                 
م، وعنـدما نـزل   7/11/1898تطلق نرياهنا احتفاءً بالضيف الكريم وكان ذلك يف يوم االثـنني         

شــاكر «و» نــاظم باشــا«مــن القطــار كــان يف اســتقباله وفــد رمســي علــى رأســه وايل دمــشق   
ــوزراء     ) Von Lütike(» فــون لوتيكــه «و» باشــا ــا يف دمــشق، وعــدد كــبري مــن ال قنــصل أملاني

                                                 
  .80 إىل 78األسود، املصدر السابق، من ص) 256(
  .86 حتى 79، واألسود، املصدر نفسه، ص359سنو، املرجع السابق، ص) 257(
  .360، 359وسنو، املرجع السابق ص. 98 حتى 87األسود، املصدر السابق، من ص) 258(
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ــوف مــن         ــات األل ــروحيني وبلباســهم الرمســي وتالمــذة املــدارس ومئ واألمــراء، والزعمــاء ال
احتشدت هبـم شـوارع دمـشق مـن أجـل الرتحيـب بالـضيف، وسـار اإلمرباطـور                   الناس، الذين   

، واجتـاز   )259(وسط هذه اجلموع راكباً صهوة جـواده والتحيـات واهلتافـات تـصدح مـن حولـه                
شوارع دمشق حتى وصل الثكنة العسكرية اليت نزل فيهـا طـوال إقامتـه يف دمـشق، وذكـرت                   

 دمشق كـان حـافالً جـداً، وأن أهـايل املدينـة             كيف أن استقبال العاهل األملاني يف     «: »املقطم«
أظهروا االبتهاج والـسرور بقدومـه، وهـذا مـا ال يـشاهد عـادة يف الـشرق، وأن املدينـة زينـت                   

ــة  ــأهبى زين ــدوق      )260(»ب ــة أرســلها إىل ال ــب يف برقي ــسه كت ــا أن اإلمرباطــور نف ــاد(، كم   ) دي ب
)Die Bad ( ًدمــشق كــان بــاهراً مدهــشاً  إن اســتقبايل يف «: فــور وصــوله إىل دمــشق، قــائال

  .)261(»ومتنيت لو آخذ عن دمشق كيف نستقبل امللوك
وكما املعتاد قام اإلمرباطور جبولـة ألهـم معـامل مدينـة دمـشق، ففـي الـساعة الثالثـة                    

، زار اإلمرباطــور اجلــامع األمــوي ثــم توجــه بعــد ذلــك إىل قــرب 8/11مــن صــباح يــوم الثالثــاء 
ل زيـارة لعاهـل أوروبـي لقـرب صـالح الـدين دلـت علـى                 صالح الـدين األيـوبي، وكانـت هـذه أو         

والـذي اسـتوىل   (تقديره هلذا القائد البطل يف التاريخ اإلسالمي، وقدم له أكليل من الربونـز      
م بعـد  1918- هــ  1327عليه الحقاً لورنس العـرب عنـدما دخلـت القـوات اإلنكليزيـة دمـشق                

ه إىل املتحـف احلربـي الربيطـاني    خروج األمري فيصل منها، حيث اعتربه غنيمة حرب وأرسل      
، كما قدم له قرباً من املرمـر كـان املفـرتض أن يـتم نقـل                 )262()والزال موجوداً هناك حتى اآلن    

رفاة صالح الدين إليه ولكن مل يتم ذلك ومازال قائماً هناك جبانب القرب األصـلي، وسـاهم         
ة وضـع اإلمرباطـورة باقـة    ، وأثنـاء الزيـار  )263(اإلمرباطور يف ترميم قرب صالح الدين وجتديده      

ويلــهلم الثـاني قيـصر أملانيــا، وملـك بروســيا    «: مـن الزهـور علــى القـرب كتـب عليهــا باألملانيـة     
  .)264(»تذكاراً للبطل السلطان صالح الدين األيوبي

                                                 
  .100، ص98األسود، املصدر السابق، ص) 259(
  .360، صسنو، املرجع السابق) 260(
  .103األسود، املصدر السابق، ص) 261(
ولقد تقدمت سوريا بطلب السرتجاع هذا األكليل الذي هو رمز االحرتام من قبل عاهل أوربي للبطـل صـالح        ) 262(

  .الدين األيوبي
(263) http;//www.discover-syria.com/newa/. 

جديــد للبــاحثني أوليفيــه ســاملون وحــسني   يف معــرض حبلــب ويف كتــاب 1898رحلــة غليــوم الثــاني إىل الــشرق عــام  
  .م2008/ كانون األول11. /عصمت املدرس

 Kazim Karabekir, Tarih Boyunca, op-cit. Pو . 105، 104األسود، املصدر السابق، ص) 264(
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كمــا زار اإلمرباطـــور بيـــت أســـعد باشـــا العظـــم وأعجـــب جبمالـــه ومجـــال حمتوياتـــه  
 ظهــر يــوم الثالثــاء، كمــا حــضر عرضــاً عــسكرياً وبعربتــه جتــول اإلمرباطــور يف املرجــة بعــد

مهيباً، وأعجب مبا رآه من إتقان وترتيب وضبط وإحكـام يف احلركـات، ثـم عـاد بعـدها إىل                     
سراي العسكرية، ويف الساعة الثالثة والنـصف مـن نفـس اليـوم زار اإلمرباطـور بيـت الـوايل                    

ة واملــصنوعات الدمــشقية ، حيــث أكرمــه نــاظم باشــا بالطعــام واهلــدايا الثمينــ »نــاظم باشــا«
الفــاخرة، ثــم يف الــساعة الــسابعة مــن ذلــك اليــوم حــضر اإلمرباطــور مأدبــة عــشاء فــاخرة     
أعدت خصيصاً الستقباله يف مبنى بلدية دمشق، حضرها كبـار رجـاالت الواليـة واألعيـان                

اً معـرب «والوفد املرافق لإلمرباطور الضيف، وألقى اإلمرباطور خطابه األول يف هـذه املأدبـة و       
عن شكره ألهايل دمشق واالستقبال الباهر الـذي قُوبـل بـه، كمـا ومل يـنسَ أن يوجـه شـكره                     
وامتنانه للسلطان العثماني عبـد احلميـد الثـاني الراعـي األساسـي هلـذا التكـريم وعـرب عـن                
حمبته اخلالصة للسلطان ولرعاياه من املـسلمني املـرتبطني مبقامـه علـى حـد تعـبريه، وأكـد           

ــاه الثالمثئــة مليــون مــن     أنــه ســيبقى حمبــ  اً وخملــصاً للــسلطان وداعمــاً لــه، ولــشعبه ورعاي
  .)265(»املسلمني

ويف يوم األربعاء التاسع من تشرين الثاني، زار اإلمرباطور الصاحلية حيث أُعدت له             
والـيت كانـت هـذه نـواة        (هناك يف منطقـة عاليـة علـى سـفح جبـل قاسـيون دكـة أو مـصطبة                    

، حيـث وضـع علـى هـذه الدكـة مـضارب فخمـة، قـضى                 )روفحلي املهاجرين الدمشقي املعـ    
فيها اإلمرباطور أكثر من ساعتني، حيث رأى دمشق بالكامل من هذا املكان العـايل وأعجـب                
مبناظر الغوطة، وبدت له احلارات والبيـوت والقـصور الدمـشقية بـأهبى مناظرهـا وخاصـة          

  .)266(مع مغيب الشمس وحضوره هلذا املنظر املهيب من قاسيون
ى اإلمرباطـور زيارتـه إىل دمـشق يـوم اخلمـيس العاشـر مـن تـشرين الثـاني، حيـث                      أهن

                                                 
لقد حاول اإلمرباطور من هذا اخلطـاب أن يوضـح موقفـه مـن الـسلطان عبـد احلميـد الثـاني ومـن الـسلطنة                 ) 265(

ية وحاول أن يكـسب ود وحمبـة املـسلمني يف العـامل اإلسـالمي بـذلك الوقـت وهنـاك مـن شـبه هـذا اخلطـاب                             العثمان
 عــام مــن تــاريخ زيــارة  100مبنــشورات نــابليون بونــابرت الــيت وزعهــا فــور دخولــه مــصر يف احلملــة الفرنــسية قبــل    

  .اإلمرباطور األملاني للدولة العثمانية
  .361، ص2002، 2الفكر، دمشق، طعزيز العظمة، مرآة الشام، دار ) 266(

وأثناء هذه الزيارة إىل حـي الـصاحلية الدمـشقي أبـدى اإلمرباطـور إعجابـه جبـسر كـان مقامـاً علـى أحـد فـروع هنـر                  
فمـا  ) وهو ما يسمى باجلسر األبيض اليت ما زالت املنطقة مـسماة بامسـه حتـى يومنـا هـذا          (بردى أسفل الصاحلية    

 قــام بــاألمر بتفكيــك هـذا اجلــسر حجــرًا حجــراً وإرســاهلا يف صــناديق تعــبرياً عــن  كـان مــن الــوايل نــاظم باشــا إال أن 
  .ترحيبهم وحفاوهتم باإلمرباطور الضيف
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غادرها بالقطار من حمطة الربامكـة، وحـضر الـوداع الوفـود الرمسيـة والـشعبية وأكثـر مـن                     
  .)267(ألف من الفرسان العربية حلماية موكب اإلمرباطور، ثم توجه بعدها إىل بعلبك

  
   الثاني، والعودة إىل أملانيا  تشرين10اإلمرباطور يف بعلبك يف  -

  : هـ1316 - م1898 تشرين الثاني 12يف 
لقـد مت توقيـت وصـول اإلمرباطـور إىل بعلبـك مـع املغيـب، حيـث أُعـدت لـه املـضارب            

، وكان املقصود أن يـصل اإلمرباطـور بعلبـك عنـد            »هيكل الشمس «للمبيت داخل القلعة عند     
ولقد أدهش هذا املنظر    . يظهر اإلمرباطور فيه  اكتمال القمر لكي تنري املكان وسط اهليكل و       

اإلمرباطور وتعبري عن حمبة الـسلطان عبـد احلميـد وصـداقته لإلمرباطـور أمـر هبـا بإقامـة                    
مــن الــسلطان عبــد  «: نــصب تــذكاري مــن املرمــر وضــع وســط أعمــدة اهليكــل، كُتــب عليهــا    

ــان     ي إمرباطــور أملانيــا  احلميــد الثــاني، إمرباطــور العثمــانيني، إىل صــديقه املعظــم غليــوم الث
وملك بروسيا وإىل اإلمرباطورة أوغوسطا فكتوريا ذكرى صداقة متبادلـة ال يغريهـا الـدهر،           

، ثـم أقـام اإلمرباطـور بتفقـد القلعـة، كمـا             »1898وذكرى يف زيارهتمـا لبعلبـك تـشرين الثـاني           
 الغـداء   وبعد أن تناول اإلمرباطـور وزوجتـه طعـام        » احلائط الفينيقي «و» هيكل الزهرة «تفقد  

 12يف املضارب ركبا القطار قاصدين بريوت عن طريق املُعَلَّقة وصال بريوت يف يوم الـسبت         
تشرين الثاني وطبعاً استقبال باحلفاوة والرتحيب الكبريين من قبـل وفـود رمسيـة وشـعبية،                
وعنــد رصــيف مينــاء بــريوت اصــطفت العــساكر املــشاة والــوزراء العثمــانيني يف القبــة علــى    

معهــم القنــصل األملــاني وحــشد مــن النــاس وذلــك مــن أجــل وداع اإلمرباطــور          الرصــيف و
وزوجته، وكما يف االستقبال أطلقت املدافع نرياهنا معربةً عن حلظات الوداع وكـذلك عُزفـت    
املوسيقا، ولوح اإلمرباطور بيديه مودعـاً وغـادر الـبالد العثمانيـة مبثـل مـا اسـتقبل فيـه مـن           

  .احلفاوة والتكريم
، وقــد كتبــت جريــدة  1898 تــشرين الثــاني مــن ســنة  26رباطــور بــرلني يف وصــل اإلم

وهكذا، انتهت هذه الرحلة العظيمة اليت سيكون هلا يف التاريخ ذكرٌ خالد            «: تقول» األهرام«
  .)268(»وأثر عظيم

وكلمة أخرية حـول هـذه الزيـارة ميكننـا القـول أهنـا جـاءت تعـبرياً عـن سياسـة أملانيـة                        
 الثــاني جتــاه الدولــة العثمانيــة، فلقــد كانــت تعــبرياً عــن تأييــد          اجلديــدة يف عهــد غليــوم   

                                                 
  .360، وسنو، املرجع السابق، ص119 إىل ص116األسود، املصدر السابق، ص) 267(
  .361، وسنو، املرجع السابق، ص126 إىل ص124األسود، املصدر السابق، من ص) 268(
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اإلمرباطور للدولة العثمانيـة وتأكيـد سـيادة الـسلطنة واسـتقالهلا يف وجـه الـدول األوروبيـة                    
الطامعـــة يف ممتلكاهتـــا، علـــى الـــرغم مـــن ســـعيها للحـــصول علـــى مـــستعمرات يف الدولـــة  

وفهــا يف وجــه أطمــاع الــدول األوروبيــة العثمانيــة يف وقــت متــأخر، وبــذلك ميكــن اعتبــار وق 
ومساندة الدولة العثمانية هو من باب التنافس االستعماري على املنطقة كما أسلفنا سابقاً       
يف أكثر من باب، ومن ناحية أخرى كانـت غايـة الزيـارة احلـصول علـى امتيـازات اقتـصادية                

 الكـثري مـن الـساسة       الـذي اعتـربه   ) B.B.B(هامة يف الدولة العثمانية وخاصة خـط احلديـد          
األملان طريقاً للسياسة األملانية يف املنطقة مستقبالً ونافذة لوضع قدم األملان فيها، وأخرياً              
إن اإلمرباطور األملـاني اسـتطاع بذكائـه أن يـستغل ميـل الـسلطان عبـد احلميـد الثـاني حنـو                     

جيــد وفعــال األملــان وابتعــاده عــن الــدول الغربيــة األخــرى بــسبب أطماعهــا بدولتــه، بــشكل    
وأصبح اإلمرباطور األملـاني ودولتـه مـن أهـم وأقـرب األصـدقاء للـسلطان والدولـة العثمانيـة            

  .وللشعوب اإلسالمية
  
  : البعثات العسكرية والدور األملاني يف تدريب اجليش العثماني-ب

للحديث عن البعثات العسكرية والدور األملاني يف تـدريب اجلـيش العثمـاني يف فـرتة                
ان عبد احلميد الثاني، البد لنـا يف البدايـة مـن تقـديم متهيـد تفـصيلي نوضـح                    حكم السلط 

فيه تطور اجليش العثماني منذ نشأته حتى فرتة الدراسة، مستعرضني أهم نقاط التطـوير        
والتحديث اليت حدثت يف تكوين هذا اجليش عـرب املراحـل الزمنيـة الـسابقة لفـرتة الدراسـة                

  ).نيفرتة السلطان عبد احلميد الثا(
  
  : حملة عن نشأة اجليش العثماني وتطوره حتى فرتة الدراسة-1

بــدأ تكــوين اجلــيش العثمــاني مــع بدايــة تكــون الدولــة العثمانيــة يف عهــد الــسلطان      
  :حيث تكون من جمموعة من الفرق العسكرية أمهها) م1326-1288(عثمان األول 

 .)269()القوات اخلفيفة من اخليالة(آقنجي  -1

 .)270()وهي فرقة املشاة: (البيادة -2

                                                 
اسم أطلـق علـى القـوات اخلفيفـة مـن اخليالـة العثمانيـة وكـانوا يتمركـزون علـى املنـاطق                     ): Akincilar(ي  آقنج) 269(

ــة         ــة للقيــام بأعمــال اهلجــوم واحلــصول علــى األســرى واألمــوال واملعلومــات إلرســاهلا إىل مركــز الدول ســهيل (احلدودي
م، 2000/ هــ  1421ك فهـد الوطنيـة، الريـاض،    صابان، املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية، مكتبـة امللـ         

  ).22ص
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وهي أهم الفرق يف اجلـيش العثمـاني يف ذلـك الوقـت وتكونـت               : (الفرسان -3
، وكانت املعتمـد عليهـا يف       )271(الفرسان املختارين والسباهية  : من قسمني 

 .)272()احلروب

- هــ  725/762(استمر تكون اجليش العثماني هكـذا حتـى جـاء أورخـان بـن عثمـان          
، والـذي تكــون  )اجلـيش اجلديــد  ()273(س فرقـة االنكــشارية حيـث قـام بتأســي  ) م1324/1360

، وكــانوا يرســلون إىل األســر    ) ســنة 25 إىل 15(مــن األســرى الــذين تــرتاوح أعمــارهم بــني      
الفالحية الرتكية لتعلم اللغة الرتكية والدين والعـادات والتقاليـد واألعـراف، ثـم يرسـلون إىل       

ؤسسة العسكرية خيضع هـؤالء الفتيـان        ويف هذه امل   )274(»أوجاق العجم «أو  » مؤسسة العجم «
 وتنشئهم التنشئة اخلاصة اليت جتعلهم مؤهلني للعمـل         )275(إىل التدريبات العسكرية الالزمة   

يف املؤســسات العــسكرية للجــيش وحتــى مؤســسات الدولــة العليــا، فلقــد كــان يف كــثري مــن     
ــادة اجلــيش اإلنكــشاري       ــة مــن ق ــار رجــاالت الدول ــان كب ــل أن احل )276(األحي ــى قي ــة  حت كوم

ولقــد انــدرجت كــل أقــسام وأنــواع  . )277(العثمانيــة واجلــيش العثمــاني وجهــان لعملــة واحــدة  
                                                                                                                             

ســهيل صــابان، املعجــم املوســوعي للمــصطلحات   (املــشاة مــن أفــراد الكتائــب العــسكرية   ): Ayade(البيــادة ) 270(
  ).68العثمانية التارخيية، املرجع السابق، ص

مه للداللــة علــى  اخليالــة والفرســان يف اجلــيش العثمــاني، واصــطلح علــى اســتخدا      ): Sipahi(الــسباهية ) 271(
صــابان، (اخليالـة صــاحب األرض املــريي، الــذي يــشرتك يف احلــرب مــع أفـراد مــن الــذين كلفــوا بإحــضارهم للحــرب   

  ).134املرجع السابق، ص
، جامعـة الكوفـة، كليـة الرتبيـة للبنـات،        )االنكـشاري (عبد الرزاق، أمحد هباء، نـشأة وتطـور اجلـيش العثمـاني         ) 272(

http//atldc.kuiraq.com.  
مبعنى القوات اجلديدة، مصدرها الدرويش حـاج بكتـاش يل، ويقـال أن            ): Yeniceri: يين جري (اإلنكشارية  ) 273(

قد اصطحب الفرقة األوىل من هؤالء اجملندين إىل مـسكن هـذا الـشيخ ورجـاه أن                 ) ه761-727(أروخان بن عثمان    
يـا الدولـة الـذين مت مجعهـم مـا بـني الـسادسة         يباركهم وخيلع عليهم امساً، وهي فيالق عسكرية تكونت من أبناء رعا          

ــة يف أوربــا يف وقــت معــني مــن الــسنة، وقــد قــدمت       واخلامــسة عــشرة مــن عمــرهم مــن خمتلــف الواليــات       العثماني
الـسابع عـشر والثــامن عـشر ثــم فـسدت ومتـردت علــى الدولـة فقــضى       اإلنكـشارية خـدمات كــبرية للدولـة يف القــرنني    

  ).41صابان، املرجع السابق، ص(م 1826عليها السلطان حممود الثاني 
منها أنه أطلق على الصنف من اجلند كالسباهية وهم فـرق مـن العـساكر        : كلمة تركية هلا عدة معان    : أوجاق) 274(

  ).42صابان، املرجع السابق، ص. (يف اجليش العثماني
  .40-39حممود عامر، الدولة العثمانية تاريخ ووثائق، املرجع السابق، ص) 275(
  .41ى عبد الرحيم، يف أصول التاريخ العثماني، املرجع السابق، صمصطف) 276(
   http://www.hathi.org/articles. راغـب الــسرجاوي، اخلالفــة العثمانيـة، موقــع ملتقــى بـين احلــارث   ) 277(
  .35، ص2003، 3حممد الصالبي، الدولة العثمانية، دار الشروق، القاهرة، ط..
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» األوردي اهلمــايوني«اجلــيش العثمــاني حتــت اســم اإلنكــشارية ومســي اجلــيش العثمــاني بـــ  
  :وقُسمت األوجاقات إىل سبعة أقسام هي» أوجاق«ومسيت االختصاصات بـ

 .جلديداجلند ا) يين تشاري لر: (يكجريلري -1

 .)278(Acenioglanlar) = أوالد األعاجم(عجمي أوغالنر  -2

 .)279(»املدرع«جبه جيلر  -3

 .)280(»املدفعية«طوجبي لر  -4

 .»عربات املدفعية«طوب أرابه جيلريي  -5

 .)281(»سالح الذخرية«مخربه جيلري  -6

  .»السقاؤون«سقالر  -7
قــــد تــــأثرت ، ول)282(»الدفــــشرمة«وكــــل هــــذه األوجاقــــات تــــشكلت باألســــاس مــــن 

  .)283(التشكيالت اإلنكشارية واملؤسسة العسكرية العثمانية ككل بالبكتاشية
                                                 

األوالد اجمللوبون من النصارى عن طريق الدفشرمة بغيـة اسـتخدامهم يف اجلـيش العثمـاني     :  عجمي أوغالنر  )278(
  ).151صابان، املرجع السابق، ص(
وظيفتـهم  صانع األسلحة ومصلحها، ويطلق على نوع من العـساكر مـن أفـراد قـابي قولـو،            ): Cebeci(جبه جي   ) 279(

 Cebeci(لعساكر حتى الـصفوف األماميـة أثنـاء احلـروب، ومسـي قائـدهم جبـه جـيب باشـي          توصيل األسلحة إىل ا

basi ( وعلى تنظيمهم)Cebeiocagi) .(82صابان، املرجع السابق، ص.(  
االسم العـام لألسـلحة الناريـة، وعلـى كـل سـالح يطلـق قـذائف حديديـة أو حجريـة اسـتخدام                        ): Top(طوب  ) 280(

م وتطور يف عهد حممد الفاتح وبلغ أوجه يف عهد    1389يني قبل معركة كوسافا األوىل      املدفع األول مرة عند العثمان    
  ).149-148صابان، املرجع نفسه، ص. (وغريها...  شقلوز-سليمان القانوني وكانت له أنواع كثرية زربان 

اهـا مـدفع    قاذف القنابل، ومخربه كلمة فارسـية معن      : أداة لقذف القذائف، ومخرب جي    ): Humbara(مخربة  ) 281(
  ).104صابان، املرجع نفسه، ص. (صغري

مصطلح أطلق على أوالد النصارى الذين مت جلبـهم لاللتحـاق بالـسلك العـسكري     ): Devsirme(الدفشرمة  ) 282(
وأحدث يف عهد بلدرم بايزيد بعد اهلزميـة يف معركـة أنقـرة وكـانوا           )  سنة 15-8(بشكل خاص وترتاوح أعمارهم بني      

عايا الدولة يف ألبانيا واليونان وبلغاريا وصربيا والبوسنة واهلرسك واجملر، ثم يف هناية القـرن  بالبداية جيلبون من ر  
اخلامس عشر بدئ جبلبهم من نـصارى األناضـول ثـم عمـم األمـر علـى كافـة رعايـا الدولـة مـن النـصارى يف القـرن                           

  ).115صابان، املرجع نفسه، ص(السابع عشر 
  .44-40صحممود عامر، املرجع السابق، ) 283(

م، وقد كثر أتبـاع   1336 الشهري باحلاج بكتاش املتوفى سنة       »حممد بن إبراهيم أتا   «طريقة صوفية أسسها الشيخ     : البكتاشية
ــة      ــة اإلنكــشارية الرتكي ــصلت البكتاشــية بفرق ــا، ات ــة      . البكتاشــية يف تركي ــسلطان الرتكــي أورجــان مــع فرق ــد ســار ال وق

أن يباركهـا فوضـع الـشيخ يـده علـى رأس أحـد جنودهـا ودعـا هلـم، ومـن هنـا              اإلنكشارية إىل احلاج بكتاشي، وطلب منه       
وتوثقت العرى بـني الطريقـة البكتاشـية وأقـوى فرقـة جـيش يف الدولـة العثمانيـة                   . مسي اإلنكشارية أنفسهم بالبكتاشية   

نكـشارية،  حينها، وكان لكل ثكنـة عـسكرية إنكـشارية مرشـد بكتاشـي، كمـا أقيمـت تكيـة بكتاشـية قـرب كـل معـسكر لإل                  
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إن تطور اجليش العثماني مل يكن بالقدر الكايف ملواكبة التطورات يف الغرب وجماراة         
القوى العظمى يف قواها العسكرية وتطورهـا املتـسارع وميكننـا القـول أن اجلـيش العثمـاني                  

ة بـني خـصومه األوروبـيني حتـى منتـصف القـرن الـسادس عـشر                 متتع بسمعة عسكرية قويـ    
 الـيت أسـلفنا التفـصيل عنـها وهـي           )284(ويعود ذلك إىل املنظومة العـسكرية احملكمـة الرتابـط         

مبجملها ما يعرف باجليش اإلنكـشاري الـذي أرهـب أعـداء الدولـة األوروبـيني، وكـذلك إىل                   
ي واإلداري وكـــذلك قـــوة الدولـــة قـــوة الـــسلطان باعتبـــاره رأس اهلـــرم يف التنظـــيم العـــسكر

، وبقي األمر كذلك حتى القرن السابع عشر حيث بـدأ الـضعف يـدب يف أركـان        )285(املركزية
هذه املؤسـسة القويـة وحتولـت هـذه القـوات الـيت كانـت ترهـب أعـداء الدولـة العثمانيـة إىل                        

  .)286(مصدر رعب وقلق لسالطينها
اجـــاهتم بعـــد وفـــاة الـــسلطان ولقـــد ازدادت قـــوة اإلنكـــشارية وازداد شـــغبهم وإزع

ســـليمان القـــانوني، وتوقـــف الفتوحـــات والتوســـعات يف الدولـــة فاقتـــصر دورهـــم علـــى   
التمــردات والعــصيان واالعتــداء علــى األمــوال واألرواح حتــى أهنــم أصــبحوا يتــدخلون يف  
سياسة الدولة وشؤون احلكم، وجرت عدة حمـاوالت للوقـوف يف وجههـم والقـضاء علـى                 

أجـل القيـام بإصـالحات داخـل املؤسـسة العـسكرية للدولـة العثمانيـة،                قوهتم والعمل من    
-  هـــ 1028/1032(  فمنــهم مــن دفــع حياتــه مثنــاً لــذلك مثــل الــسلطان عثمــان الثــاني    

ــسلطان مــراد       ) م 1618/1622 ــل ال ــهم مــن اكتفــى بتغــيريات وإصــالحات بــسيطة مث ومن
وده إىل النصف الذين وقام بتخفيض عدد جن) م 1623/1640-  هـ 1033/1050(  الرابع 

، وألــزم جنــود اإلنكــشارية بــااللتزام بالطاعــة ومنعهــا مــن  )287( ألفــا70ًكــان يبلــغ عــددهم 
  .)288(التجاوزات

                                                                                                                             
وبــذلك تــسلطت البكتاشــية علــى اإلنكــشارية تــسلطاً تامــاً إىل أن قــضى الــسلطان حممــود الثــاني علــى نفــوذ أتبــاع هــذه 

ظـروف النـشأة وطبيعـة      (ممدوح الزوبي، الطـرق الـصوفية       . (م1826الطريقة ومشاخيها على اإلنكشارية والدولة سنة       
  ).184، 183، ص2004، 1، األهايل للطباعة والنشر، سوريا، دمشق، ط)الدور

ثريا الفـاروقي، الدولـة العثمانيـة والعـامل احملـيط هبـا، ترمجـة حـامت الطحـاوي، مراجعـة عـامر األيـوبي، دار                          ) 284(
  .170، ص2008، 1املدار اإلسالمي، بريوت، ط

م، 1992، 1، ط، دار الفكـر اللبنـاني، بـريوت   )بني قتال األخـوة وفتنـة اإلنكـشارية   (نزار قازان، سالطني بين عثمان    ) 285(
  .10ص

  .29عبد الكريم رافق، املشرق العربي يف العهد العثماني، املرجع السابق، ص) 286(
  .406، ص1أكمل الدين إحسان أوغلي، املرجع السابق، اجمللد ) 287(
  .162حممود عامر، مرجع سابق، ص) 288(
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  :أوىل احملاوالت اجلادة لتطوير وإصالح اجليش العثماني -2
يف ) اإلنكشاري(لقد كانت أوىل احملاوالت اجلدية لتطوير وإصالح اجليش العثماني          

شر حيث اعرتفت الدولة العثمانية بالتفوق العسكري للدول األوروبية وذلك          القرن الثامن ع  
من خالل قيامها مبحاوالت إصالحات عسكرية حقيقية يف اجلـيش عـن طريـق االسـتعانة                

  .خبرباء أوروبيني لالستفادة منهم يف تطوير اجليش وإصالحه
ـــ 1116/1142(وكانـــت أوىل هـــذه احملـــاوالت يف عهـــد الـــسلطان حممـــود األول   - هـ

) De Boinfal(» دي بونيفــال«حيــث مت اســتدعاء اخلــبري الفرنــسي الكونــت  ) م1704/1730
، ثـم منحتـه الدولـة       »أمحد«ودخل يف خدمة الدولة العثمانية واعتنق اإلسالم وتسمى باسم          

، )289(، وأصـبح رئيـساً جلماعـة اخلمربجيـه        »أمحـد باشـا   «رتبة الوزارة فأصـبح يُعـرف باسـم         
 وأحـدث مدرسـة     )290( اخلمربجيه، وقسمه إىل بلوكات وطـوابري وآاليـات        فأعاد تنظيم أوجاق  

كلت         ) askudar(عسكرية يف منطقة األسكودار      لتخريج الضباط وهي نواة املدرسة الـيت شـُ
دار اهلندسـة   «والـيت عُرفـت بــ     ) م1789/1807- هــ    1204/1222(أيام السلطان سليم الثالـث      

- هــ    1171/1188( يف أيام السلطان مصطفى الثالث       وكانت املرة الثانية  . »الربية اهلمايونية 
مـن  ) De Tout(» دي توت«، حيث استدعت الدولة العثمانية البارون )م1774-م1757/1774

فرنـــسا وكلفتـــه بإصـــالح أوجـــاق املدفعيـــة، وقـــام هـــذا اخلـــبري بإصـــالح تـــشكيالت فـــرق    
املدفعيــة االســتحكام وبنــاة اجلــسور، كمــا قــام بتــشكيل صــف عــسكري جديــد عُــرف باســم 

، وأعــاد ترتيبــها ودرب جنودهــا  )291(، كمــا أصــلح الطوخبانــه )ســرعت طــوبيلريي (الــسريعة 
ــشاء   ــرب إنـ ــة «واعتـ ــة اهلمايونيـ ــة البحريـ ــم   » دار اهلندسـ ــن أهـ ــد مـــصطفى الثالـــث مـ يف عهـ

ـــ 1187التحـــديثات للجـــيش يف عهـــده ســـنة   م، وأُعيـــد تنظـــيم مجاعـــة املدفعيـــة  1773- هـ

                                                 
ة، وكانت عبارة عن ثالثـة  هو قاذف القنابل، وهي فئة من اإلنكشاري ): Humbaraci(مخربجي  : اخلمربجيه) 289(

  ).104سهيل صابان، املرجع السابق، ص. (أقسام تابعة لكبري اخلمربجيه
  .هي وحدة عسكرية مازالت تستخدم برتكيا تعين الفوج): Bölük(بلوك ) 290(

  .  = الوحدة العسكرية من املشاة يف اجليش العثماني وكانت تضم أربع فرق): Tabur(وطابور 
د اآلالي الواحـد                      امل): Alay(وآالي  =  فرزة العسكرية وهي تعين الوحدات العـسكرية مـا بـني الكتيبـة واللـواء، وقـد عـُ

د                      ثالثة كتائب من املشاة وكل كتيبة يتكون من مثانية أفواج، وعُد مخسة أفواج من اخليالة آاليا، أما املدفعية فقد عـُ
  ).23 ،22، 147، 65صابان، املرجع السابق، ص. (ست بطاريات منها آاليا

الطـــوجبي، مـــدفعجي أو مطلـــق املـــدفعي، وطوجبيلـــق، ســـالح املدفعيـــة، مؤســـسة املدفعيـــة        : الطوخبانـــه) 291(
، )عربـي -عثمـان (حممود عامر، قـاموس اللغـة العثمانيـة         (والطوخبانه، صب املدفعية، مسبك املدافع، معمل املدافع        

  ).287، ص2000، 1دار الصفدي، دمشق، ط
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يف ) م1784- هــ    1199سـالح املهندسـني     (شئت مدرسـة    وأنـ ) سـرعت طـوجبيلريي   (السريعة  
  .)292()م 1774/1789 - هـ 1188/1204(عهد السلطان عبد احلميد األول 

 1204/1222(ولكن أهم حماوالت اإلصالح كانت يف عهد الـسلطان سـليم الثالـث              
ـــ  ــة        ) م1789/1807 - ه ــوش األوروبي ــى منــط اجلي ــد عل ــشكيل جــيش جدي ــام بت حيــث ق

ــة، وكــان م  ــه إضــعاف اجلــيش اإلنكــشاري     احلديث رادفــاً للجــيش اإلنكــشاري كانــت غايت
والقضاء عليه، كما أمر بناء القالع واحلصون وجتديد السفن احلربية وتقويـة الرتسـانة              
احلربية جليـشه باملعـدات الالزمـة، وافتـتح عـدة مـدارس عـسكرية واسـتقدم املهندسـني            

سـتعانة خبـرباء فرنـسيني، ولكـن     السويديني والفرنسيني وأمر بنـصب مـدافع جديـدة باال         
الـيت  «بالرغم من كل ذلك استطاعت القوى املتنفـذة يف الدولـة مـن رجـاالت اإلنكـشارية                  

 مــن أن حتــبط هــذه احملاولــة وتفــشلها وأن يــتم إلغــاء النظــام »مل يــرق هلــا هــذه الــتغريات
لدولـة  وأمام هذه القوة املتزايدة لإلنكـشارية يف ا       . )293(م1808-  هـ   1223اجلديد للجيش   

العثمانيــة وعجــز كــثري مــن الــسالطني مــن إضــعافها أو القــضاء عليهــا باعتبارهــا ســبباً    
واقعيـاً يف عـدم تطـوير اجلـيش العثمــاني بـشكل فعلـي وهـذا أدى بالنتيجـة إىل إضــعاف         
الدولة العثمانية ككل فكان البد من عملية إصالح حقيقية وجذرية تقوم بالقـضاء علـى               

اً علـــى الدولـــة العثمانيـــة بعـــد أن كانـــت مـــصدر قوهتـــا هـــذه القـــوة الـــيت أصـــبحت عبئـــ
ليــنجح يف ) م1839 /1808-  هــ  1223/1255(وسـيادهتا، فجـاء الــسلطان حممـود الثــاني    

، وأحـدث مكانـة تـشكيل عـسكري     )م1826-  هــ  1243(القضاء على اإلنكـشارية وإلغائهـا      
ريخ وبــذلك طويــت مرحلــة طويلــة مــن تــا. )294()عــساكر منــصوره حممديــه(جديــد مســي 

ــة          ــدأ مرحل ــا هــو اإلنكــشارية لتب ــد املــسيطر فيه ــصر الوحي ــان العن ــاني ك اجلــيش العثم
جديدة لتشكيل اجليش العثماني احلـديث علـى منـط اجليـوش األوربيـة املعاصـرة لتلـك                  

  .املرحلة
                                                 

  .407، 406، املرجع السابق، اجمللد األول، صأكمل الدين إحسان أوغلو) 292(
  .186حممود عامر، املرجع السابق، : ، وانظر أيضا408ً، 407أكمل الدين إحسان أوغلو، املرجع نفسه، ص) 293(
  .409أكمل الدين إحسان أوغلو، املرجع السابق، ص) 294(

على تشكيالت العساكر    أطلق   االسم الذي ): Asakir-Imansure-Mahammedye(العساكر املنصورة احملمدية    * 
، وكانت تتكون من مثانية أقسام أو قطع، أطلـق          1826املنظمة بعد إلغاء اإلنكشارية على يد السلطان حممود الثاني          

على الواحدة ترتيب، يرأس كل واحد منه مقدم، ويرأسـه مجيعـاً أمـرياً مـراء وكـان كـل ترتيـب يتكـون مـن سـتة عـشر                  
صـابان، املرجـع    . (يـب يف خدمتـه مالزمـان اثنـان ويتـوافر يف كـل ترتيـب مدفعيـة                 صفاً، يقع كل صـف حتـت إمـرة نق         

  ).155، 154السابق، ص
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  ):م1839- هـ 1255 ( تطور اجليش العثماني بعد إعالن التنظيمات-3
، هــو )295(بعــد إعــالن قــانون التنظيمــاتإن مــن أهــم التطــورات يف اجلــيش العثمــاني 

ــاً وطنيـــاً، ووضـــع قـــانون القرعـــة للـــدخول يف    إقـــرار اخلدمـــة العـــسكرية باعتبارهـــا واجبـ
- هـــ 1259اجلنديــة، كمــا خفــضت مــدة اخلدمــة إىل مخــس ســنوات مبوجــب قــانون صــدر  

م، وأضيف إىل القوات الربية اليت كانت مكونة مـن مخـس فيـالق، فـيلقني آخـرين مهـا               1843
م، واستعانت بالنظم الفرنـسية لتطـوير وحـدات    1848- هـ 1264لق العراق واحلجاز سنة     في

م 1847- هــ    1263املشاة واخليالة، ولتطوير املدفعية اسـتعانت بـالنظم الربوسـية، ويف سـنة              
فُرضت اجلندية على غري املسلمني الذين كانوا سابقاً يدفعون اجلزية بدالً مـن اخلدمـة يف                

م أعفـــي غـــري املـــسلمني مـــن اخلدمـــة  1856- هــــ 1273 ولكـــن يف ســـنة اجلـــيش العثمـــاني،
  » البدل العسكري«العسكرية مقابل دفع ضريبة عُرفت بـ

واســـتمر االهتمـــام بـــاجليش والـــشؤون العـــسكرية يف عهـــد الـــسلطان عبـــد العزيـــز  
حيث ألبس اجليش العثماني زيـاً عـسكرياً جديـداً وجُهـز            ) م1861/1875- هـ   1278/1292(

م 1869- هــ  1286ة احلديثـة وأُصـلحت الطوخبانـه واملـدارس العـسكرية، ويف سـنة            باألسلح
النظاميـة والرديـف واملـستحفظة، وقـسمت     : قسم اجلـيش العثمـاني إىل ثالثـة أقـسام وهـي          

  :وهي) جيوش(القوات الربية العثمانية كما أسلفنا إىل سبع فيالق 
  ،»استانبول« يف )296(جيش اخلاصة

  ،»مشين «وجيش الطونة ومركزه يف
  ،»مناسة«ومركزه » جيش الروملي«والثالث هو 

  ،)297(»أرضروم«مركزه » جيش األناضول«والرابع 
  ،»دمشق«ومركزه » جيش الشام«واخلامس 

                                                 
الذي قرأ فيه ) قصر الزهور(نسبة إىل قصر كلخانه     ) Gülhanehatt-Hümayünu(خط شريف كلخانه    ) 295(

يـاً البـدء بـإجراء      املـشهور الـذي أعلـن فيـه رمس        ) م1861-1833(مصطفى رشيد باشا فرمان السلطان عبد اجمليد        
تغــريات جذريــة يف مجيــع مؤســـسات الدولــة، وعــدم التفرقــة بـــني املــواطنني يف احلقــوق، دون النظــر إىل أديـــاهنم          
ومذاهبهم أو انتمائهم القومي، وكان هذا أول عهد دستوري يف تاريخ الدولـة العثمانيـة وضـع قواعـد اإلصـالح علـى                       

  ).102، 101صابان، املرجع نفسه، ص. (املبادئ األوربية
االسـم الـذي أطلـق علـى اجلـيش األول الـذي كـان يعـسكر يف اسـتانبول          ): Hassa ordusu(جيش اخلاصة ) 296(

  ).89سهيل صابان، املرجع السابق، ص. (وكان مكلفاً أيضاً حبماية القصر) 1908(قبل حركة الدستور العثماني 
. اهنا أكـراد والبقيـة شـركس وأرمـن حاليـاً     من سك% 48مدينة تقع مشال شرق تركية  ): أرض الروم (أرضروم  ) 297(

  .www//arb.wikipidiaويكيبديا 
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  ،»بغداد«ومركزه » جيش عربستان«والسادس 
  .»اليمن«جيش اليمن ومركزه يف «والسابع 

اهج الربوسية، واستعانوا   واعتمد اجليش العثماني يف تعليمه يف ذلك الوقت على املن         
حربيــة  «بالــضباط األجانــب، وتأســست يف عهــد الــسلطان عبــد العزيــز نظــارة احلربيــة         

واستمرت أعمـال التجديـد     . )298(»حربية مكتيب «، وشُيد بناء جديد للكلية احلربية       »نظارتي
- هـ   1293/1326(   والتحديث يف اجليش العثماني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاني           

  .واليت سيكون هلا شرح مفصل الحقاً) م1876/1908
العثماني يف عهد عبد احلميـد الثـاني        - وحيث سيتم  الرتكيز على التعاون األملاني      

من أجل تطوير اجليش العثماني وحتديثه واحملاولـة جلعلـه جماريـاً جليـوش عـصره مـن             
غلبـة والتفـوق    اجليوش األوروبية احلديثة واملتطورة جداً يف ذلـك الوقـت والـيت حققـت ال              

عليـه يف كــثري مـن امليــادين وسـاحات القتــال يف تلـك املرحلــة اخلطـرية مــن تـاريخ الدولــة       
  .العثمانية
  
  : الدور األملاني يف تدريب اجليش العثماني قبيل فرتة عبداحلميد الثاني- 4

بعـد وفـاة الــسلطان سـليمان القــانوني وانتـهاء عــصر القـوة للدولــة العثمانيـة وبدايــة       
ضعف اليت كان من أهـم أسـباهبا ضـعف بنيـة اجلـيش العثمـاني الـذي كـان العمـاد               مرحلة ال 

ــا ســابقاً كيــف حــاول العديــد مــن الــسالطني          ــة ومــن أجــل ذلــك رأين األساســي لقــوة الدول
العثمانيني الالحقني القيام بعدة حماوالت من أجل إصـالح هـذا اجلـيش وإعادتـه إىل عهـد              

لها مل تصل بالدولـة إىل الدرجـة الـيت تعيـدها إىل             قوته القدمية ولكن هذه احملاوالت مبجم     
مصايف الدول القوية بني أقراهنا يف ذلك الوقت، ولقد جنح حلد ما كلٍ من السلطان سـليم                 
الثالث وحممود الثاني بأن يعيدا جليش الدولة العثمانية بعضاً من قوتـه عـن طريـق القيـام                 

ؤسسة مـستعينني بـاخلربات األوروبيـة      بعض التحديثات والتطويرات يف بنية وتكوين هذه امل       
ــوات           ــاد هــزائم الق ــام ازدي ــزمن بقوهتــا العــسكرية وأم ــت قــد ســبقت العثمــانيني ب الــيت كان
العثمانية أمـام أعـدائها وخاصـة بعـد هزميتـها أمـام قـوات حممـد علـي وايل مـصر يف أيـام                         

يشه وخاصة  السلطان حممود الثاني كان من رأي األخري أن يقوم بتغريات جذرية يف بنية ج             
بعد أن حلقت هبا هزمية أخرى أمام القوات اليونانية يف معركة نافـارين املدعومـة بـالقوات       
األوروبية من ورائها، فاجتهت أنظاره إىل أوروبـا مـن أجـل االسـتعانة خبـرباء منـها مـن أجـل                       

                                                 
  .412، 411، 410أكمل الدين إحسان أوغلو، املرجع السابق، اجمللد األول، ص) 298(
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، وكــان لــه مــا أراد كمــا أســلفنا ســابقاً حيــث قــام بالقــضاء علــى اجلــيش  )299(تطــوير جيــشه
جــيش العــساكر املنــصورة (اري ليحــدث مكانــه جيــشاً حــديثاً علــى الــنمط األوروبــي اإلنكــش

  ).احملمدية
أما بالنسبة لبدايات التعاون العسكري بني الدولة العثمانية وأملانيـة فيبـدو أن بدايـة               

ــة        حــرب «العالقــات الــسياسية الــيت مهــدت لعالقــات عــسكرية فيمــا بعــد بــدأت يف مرحل
، وذلـك عنـدما حاولـت بروسـيا جـر الدولـة العثمانيـة               )م1763-1756 ()300(»السنوات الـسبع  

إىل عقد حتـالف معهـا موجهـاً ضـد روسـيا والنمـسا، ولكـن هـذه احملاولـة مل تـنجح بـسبب                         
ضــعف الدبلوماســية الربوســية يف اآلســتانة مــن جهــة وبــسبب عــدم رغبــة البــاب العــايل يف   

 مــن فــشل بروســيا يف جــذب مــن جهــة أخــرى، ولكــن بــالرغم. »باملــسألة األوروبيــة«التــورط 
العثمــانيني إىل طــرفهم يف ذلــك الوقــت، إال أهنــا وألســباب تتعلــق بــالتوازن األوروبــي عملــت  
جاهدة على دعم الدولة العثمانية ومساعدهتا خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشر             

  .)301(وذلك يف تصديها للخطر الروسي
مانيـة مـن قبـل األملـان فكـان يف عهـد       أما عن أوىل املـساعدات العـسكرية للدولـة العث     

، الــذي اســتعان خبــرباء بروســيني مــن أجــل تطــوير  )1807-1789(» ســليم الثالــث«الــسلطان 
  .)302(منظومة املدفعية وتدريب ضباط هذا االختصاص وتطويره

أما املرة الثانية فكانت يف عهد الـسلطان حممـود الثـاني، فقـد شـهدت هـذه املرحلـة                    
ياسة األملانيـة جتـاه املـسألة الـشرقية والدولـة العثمانيـة، ولعبـت               نقطة حتول مهمـة يف الـس      

الدبلوماسية الربوسية دور الوساطة يف مفاوضات السالم اليت جرت بـني الدولـة العثمانيـة               
حيـث أوفـدت    . م وذلك أثنـاء عقـد صـلح أدرنـة يف نفـس العـام              1829- هـ   1245وروسيا عام   

كمــا حــصلت الدولــة العثمانيــة علــى . )303(الــدورللقيــام هبــذا ) Müffling(اجلنــرال موفلينــغ 
                                                 

(299) Ilber ortayli: Osmanli Imparator Luğuŉada Alman Nüfuzu, istanbol, , 
Osmani, Imparator luğuŉda Alman Nüfuzu, op-cit. P. 

حرب جرت بني كـل مـن بريطانيـا وبروسـيا ودولـة هـانوفر ضـد كـل                  ): 1763-1756(حرب السنوات السبع    ) 300(
وكانـت مـن أسـباهبا    . من فرنسا النمسا روسـيا الـسويد سكـسونيا، ودخلـت أسـبانيا والربتغـال متـأخرة هـذه احلـرب               

بب الثاني الصراع حول السيطرة والنفوذ يف أملانيا قبـل      املنافسة االستعمارية بني بريطانيا وفرنسا يف أمريكا، والس       
.  وثبتـــــت بروســـــيا اجلديـــــدة كدولـــــة عظمـــــى 1763انتـــــهت هـــــذه احلـــــرب بعـــــد معاهـــــدة بـــــاريس  . توحـــــدها

)www.ar.wikipedai.org.(  
  .34، 33سنو، عبد الرؤوف، املرجع السابق، ص) 301(

(302) Ilber ortayli: Osmani, Imparator luğuŉda Alman Nüfuzu.op.cit. P.  
  .34علي حمافظة، املرجع السابق، ص) 303(
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- هـــ 1250/1255(يف الفــرتة مــا بــني ) األملانيــة(مــساعدات عــسكرية مــن الدولــة الربوســية 
 Friedrich Wilhelm(حيث وافق اإلمرباطور األملاني فريدريك وليم الثالـث  ) م1834-1839

III (           امللكـي الربوسـي هلمـوت       على إرسال بعثة عسكرية أملانية برئاسـة الكـابنت يف احلـرس 
، إىل الدولة العثمانية وذلك مـن أجـل تـدريب اجلـيش     )Helmuth von moltke(فون مولتكه 

والـذي  ) جـيش العـساكر املنـصورة احملمديـة       (اجلديد الذي أنـشأه الـسلطان حممـود الثـاني           
  .)304(استوحي نظامه من اجليش الربوسي

ــارة خاصــة كانــت حمــددة   م يف1835- هـــ 1251وصــلت البعثــة اآلســتانة يف ســنة     زي
مستــشاراً عــسكرياً يف » مولتكــه«بــستة أشــهر فامتــدت لتــصل إىل أربــع ســنوات عمــل فيــه   

الدولة العثمانية وكانت مهمته تقوم على إعادة تنظيم اجليش العثماني والعمل على تدريب             
» كـه مولت«القوات اجلديدة حسب األساليب الدفاعية األوروبية احلديثـة، ولقـد كـان للقائـد              

دوراً هامــاً يف تنظــيم دفاعــات اجلــيش العثمــاني يف مشــال بــالد الــشام واألناضــول، وذلــك  
م بني اجليش العثماني وجيش حممد علي باشـا         1839- هـ   1255قبيل معركة نصيبني سنة     

  .)305(وايل مصر
وهكذا نرى أنه اعتباراً من هذه املرحلة بدأت الدولة العثمانيـة بتوجيـه أنظارهـا إىل                

حماولة حممـود  : نة باخلربات العسكرية حنو بروسيا وذلك بسبب عدة عوامل، منها    االستعا
الثــاني القيــام بتطــوير جيــشه وتغــريه علــى الــنمط األوروبــي وإعجابــه مبــستوى اجلــيش           
الربوسي يف ذلك الوقت، وأيضاً سبب آخر أكثر أمهية أال وهو قيام روسيا بعرقلـة اسـتعانة                 

كريني بريطانيني، وأيضاً إحـراز اجلـيش الربوسـي التقـدم           الدولة العثمانية مبستشارين عس   
العسكري وضخامة جيشه ابتداءً من تلك املرحلة، كل هذه العوامل عملت على زيادة تـورط     

 الـيت   )306(يف املسألة الشرقية وبتوطيد عالقاهتا أكثـر مـع الدولـة العثمانيـة            ) أملانيا(بروسيا  
ل العديـد مـن الـضباط األملـان فيمـا بعـد             ستطور أكثر مع الوقت كمـا سـنرى فقامـت بإرسـا           

ــنة     ــة سـ ــة العثمانيـ ـــ 1253للدولـ ــادة  1837- هـ ــهم القـ ــشر (م  ومنـ ــاخ ) Fischer(فيـ ومولبـ
)Molbach (وفون فنكه)Von Winte ((     وكان هؤالء يرسلون للعمـل يف الدولـة العثمانيـة مـع

  .)307(احلفاظ على رتبهم وأحواهلم يف اجليش األملاني
                                                 

(304) Ilber ortayli, ikipost Hükümdar, op.cit, P. 
  .34عبد الرؤوف سنو، املرجع السابق، ص

  .34سنو، املرجع نفسه، ص) 305(
  .34املرجع نفسه، ص) 306(

(307) Ilber ortayli, Osmani Imparator luğuŉda Alman Nüfuzu, op.cit, P. 



  سهام حممد هنداوي104 

 الثــاني جــاءت مرحلــة التنظيمــات وقــد فــصلنا ســابقاً كيــف  ثــم بعــد مرحلــة حممــود
انعكست هذه املرحلة بشكل كبري على اجليش العثماني وعلى العمـل علـى تطـويره وبالتـايل                 
ازداد التعاون العسكري ما بني الدولة العثمانية وبروسيا، حتى بدا اجليش العثماني مقلـداً              

  .ية وجتهيزات عسكرية وحتى اللباسللجيش الربوسي يف معظم شؤونه من مسائل تدريب
فاملدارس العسكرية احلديثة اليت أنشأت يف تلك املرحلـة جـيء بـاخلرباء الفرنـسيني               
والربوسيني من أجل اإلشراف على هذه املدارس والكليات، وأعطي اجليش العثماني لباسـاً   

ميــة عــسكرياً موحــداً مــستوحى مــن لبــاس اجلــيش الربوســي، وصــدر قــانون اخلدمــة اإللزا 
ــسنة      ــانون الربوســي ل ــه ســنوات    )  1814- هـــ 1230(املــستوحى مــن الق ــددت في ــذي حُ وال

اخلدمة اإللزامية العسكرية اليت كانت جترى بالقرعـة حيـث خيـدم اجملنـد مخـس سـنوات،         
ــسرح العـــسكري يف ســـن )  ســـنوات7(واالحتيـــاطي مدتـــه   - هــــ1286( ، ويف ســـنة )32(ويـُ

  :الثة فئات بالنسبة للخدمة العسكرية وهيتكون اجليش العثماني من ث) م1869
ــة   ــة عاملـ ــنوات  (خدمـ ــع سـ ــدة أربـ ــة ملـ ــاطي )نظاميـ ــنوات7(، االحتيـ ــرس ) سـ ، واحلـ

ــستحفظ( ــدة  ) مـ ــى ملـ ــنوات8(ويبقـ ــاني    ) سـ ــيش األملـ ــام اجلـ ــاري نظـ ــسيم جيـ ــذا التقـ ، وهـ
وباجملمــل ميكــن القــول أنــه حتــى مثانينــات القــرن التاســع عــشر كــان اجلــيش      ) الربوســي(

 -بريطانيـا   ( يأخذ عتاده وأساليبه العسكرية واخلرباء مـن بلـدان أوروبيـة خمتلفـة               العثماني
  .)308() بروسيا–فرنسا 

  
  احلميد الثانيتدريب اجليش العثماني يف عهد عبد الدور األملاني يف - 5

  ):البعثات العسكرية(
 م بـدأ اجلـيش األملـاني حيـرز تقـدماً ملحوظـاً نتيجـة              1860- هـ   1277ابتداءً من سنة    

ــايل        ــة وبالتـ ــصادية والعلميـ ــاالت االقتـ ــف اجملـ ــضتها يف خمتلـ ــة وهنـ ــة األملانيـ ــدم الدولـ لتقـ
العــسكرية، فــسجل اجلــيش األملــاني قفــزة نوعيــة علــى الــصعيدين األوروبــي والعــاملي، وبــدأ 
حيرز تقدماً ونقلة نوعية يف خربة قواته الربيـة والبحريـة، علـى الـرغم مـن املنافـسة الكـبرية         

ــة   الربيطانيــة وقواهتــا العــسكرية علــى الــساحة األوروبيــة وكــذلك القــوات     مــن قبــل البحري
الفرنسية والروسية ومع تطبيـق الدولـة األملانيـة ملبـدأ اخلدمـة اإللزاميـة يف اجلـيش، جعـل                    

) 300(حوايل  ) م1866- هـ   1283( نسبة االحتياطي من جيشها كبرياً جداً فقد بلغ يف سنة           
أصـبح  ) م1870- هــ    1287( بني أملانيا وفرنسا يف سـنة        ألف جندي، وقبيل احلرب املشهورة    
                                                 

  .223، وص98، 97، 96، ص2مانرتان، روبري، املرجع السابق، ج) 308(
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أعداد أفراد اجليش األملاني ما يقارب مليون ومئتا ألف جندي، وبعد االنتصار الكبري الـذي    
أحرزتــه القــوات األملانيــة علــى القــوات الفرنــسية يف هــذه احلــرب وتوحــد أملانيــة يف نفــس     

اجلـيش األملـاني مـن اجليـوش الـيت      ، أصـبح  »بسمارك«السنة على يد مستشارها احلديدي      
، وهــذه مــن  )309(حيــسب هلــا حــساب علــى مجيــع األصــعدة يف الــساحة األوروبيــة والعامليــة    

( األسباب والعوامل اليت جعلت السلطان عبد احلميد الثاني الذي تـسلم اخلالفـة يف سـنة                 
ــدة وخاصــة ب    ) م1876- هـــ 1293 ــة اجلدي عــد مــن املعجــبني هبــذه القــوة العــسكرية األوروبي

إدراكــه ملــدى ضــعف قواتــه العــسكرية بعــد أحــداث متــردات وثــورات البلقــان واملواجهــة مــع    
ــيا  ـــ 1293(روسـ وأيـــضاً حماصـــرة الـــدول األوربيـــة الكـــربى للدولـــة العثمانيـــة   ) م1876- هـ

وحماولة تقسيمها والقـضاء عليهـا كـل ذلـك جعـل أملانيـا هـي املرغوبـة لـدى الـسلطان عبـد                  
  .من أجل حتسني وضع قواته وجيشه وتسليحه وإعادة بناءهاحلميد يف االستعانة هبا 

  
  : العثماني يف فرتة بسمارك- التعاون العسكري األملاني -أ

لقــد أســلفنا ســابقاً كيــف أن املستــشار األملــاني بــسمارك بعــد تــسلمه للمستــشارية      
حتقيق م، انتهج سياسة خارجية قائمة على       1871- هـ   1288األملانية وقيام الوحدة األملانية     

التوازن بني القوى األوروبية الكربى وذلك من أجـل احلفـاظ علـى الـسالم يف وسـط القـارة،                    
وأيضاً من أجل احلفاظ على الدولة األملانية احلديثة اليت خرجت قوية بعد حرب الـسبعني     

  .مع فرنسا
ومــن أجــل حتقيــق ذلــك دخــل يف العديــد مــن التحالفــات الدوليــة مــن أجــل ضــمان      

ونفوذها يف ساحة الصراعات الدولية يف العامل ومن هـذه التحالفـات احتـاد              مصاحل أملانية   
- هـــ 1297م ومــع النمــسا واجملــر 1881- هـــ Dreikaisersbund (1299(القياصــرة الثالثــة 

م، واتفاقاً سرياً 1882- هـ Triple Alliance    (1300(م، ومع النمسا واجملر وإيطاليا 1879
وكـل هـذه األحـالف واالتفاقيـات     ) Reinsuran cetreaty(م 1887- هــ  1305مع روسيا سنة 

كمـا عمـل مـن ناحيـة أخـرى علـى عـدم قيـام حتالفـات بـني                   . )310(غايتها عـزل فرنـسا دوليـاً      
ــدول حــول املــسألة         ــا، فاســتغل اخلالفــات بــني هــذه ال ــة الكــربى ضــد أملاني ــدول األوروبي ال

فيما .  الدول حول هذه املسألة    الشرقية وراح يقوم بدور اإلصالح وحتقيق التوافق بني هذه        

                                                 
(309) Ilber ortayli, Osmani Imparator luğuŉda Alman Nüfuzu, op.cit, P.,  

ــسابق، ج        ) 310( ــا احلــديث واملعاصــر  ، املرجــع ال ــاريخ أورب ــر، ت ــز عم ــد العزي ــر عب ، إىل 212، مــن ص2عمــر، عم
  .لتعويض األملانيةللتوسع حول سياسة ا. 225ص
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أن أملانيا ليست هلا أطماع يف الدولة العثمانية كما هي احلال لدى روسيا والنمـسا وإنكلـرتا                
إن الدولـة العثمانيـة ال تـساوي عنـدي دم جنـدي             «: أو فرنسا وقد اشتهر عن بسمارك قوله      

  .»بروسي واحد
ــيلة     ــة وسـ ــة العثمانيـ ــات الدولـ ــسمارك يف ممتلكـ ــد بـ ــذلك وجـ ــة  فلـ ــق سياسـ  لتحقيـ

 وعمل علـى تقـسيم ممتلكـات الدولـة العثمانيـة بـني الـدول                )Compensation()311(التعويض  
الكربى بغية احلفاظ على وضع التفوق ألملانيا يف أوروبا وشجع هذه الـدول علـى االسـتيالء      
على ممتلكات الدولة العثمانية وتوجيه أنظارها بعيداً عن دولته أو التحـالف ضـدها ولعـب            

  .)312(ماً دور املنزه عن كل هذه الصراعات بل وكان يف كثري من األحيان املصلح بينهادائ
أما عن فكرة تسليح اجليش العثماني واملساعدات العـسكرية للدولـة العثمانيـة فقـد               
ــة          ــدولتني األملاني ــاك عالقــات عــسكرية بــني ال ــان هن ــدأت يف فــرتة ســابقة، وك ــا أهنــا ب رأين

  . عهد بسماركوالعثمانية، واستمرت كذلك يف
رف عـن بـسمارك مـن خـالل مذكراتـه عـدم رغبتـه يف إقامـة                       فعلى الرغم مـن أنـه عـُ
عالقات أو عن وجود مطامع له يف الدولـة العثمانيـة ولكـن الوثـائق واحلقـائق تثبـت عكـس                     
ذلـــك فلقـــد شـــهدت مرحلـــة بـــسمارك تطـــوراً ملحوظـــاً يف العالقـــات بـــني أملانيـــا والدولـــة 

ي وخاصــة مــن الناحيــة العــسكرية وظهــر ذلــك جليــاً بعــد احلــرب  العثمانيــة مــن كــل النــواح
، حيــث كــشفت هــذه احلــرب مــدى  )م1877/1878- هـــ 1294/1295( الروســية -العثمانيــة 

مــاني وأمــام هــذه املــشكلة عمــل     اجلــيش العــث الــضعف الــشديد يف إمكانيــات وجتهيــزات  
قويــة اجلــيش الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني مــن أجــل البحــث عــن حــل هلــا والعمــل علــى ت   

العثماني وتطويره بعيداً عن االعتماد الكامل على بريطانيا وفرنسا يف هـذا اجملـال، فوجـه                
أنظاره حنو أملانيا تلك الدولة األوروبية القوية احلديثة واليت بدت له غري طامعة مبمتلكات              

ع م   مـ 1870- هــ  1287إمرباطوريته، وخاصة بعد ظهورها كدولـة قويـاً عـسكرياً بعـد حـرب           
ولقد سنحت لبسمارك فرصة التقـارب مـع الدولـة العثمانيـة والظهـور مبظهـر                . )313(فرنسا

م، وتــرأس بــسمارك هــذا املــؤمتر، حيــث أخــذ  1878- هـــ 1295الــصديق بعــد مــؤمتر بــرلني 
بسمارك يعمل على كسب صداقة الدولة العثمانية، منطلقاً من عدة حماور ارتكـزت عليهـا               

  سياسة التقارب هذه،
                                                 

  .200، 199، ص2عمر، عمر عبد العزيز عمر، املرجع نفسه ج) 311(
  .37، 36سنو، املرجع السابق، ص) 312(
  .13حمافظة، املرجع السابق، ص) 313(
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 هــ   1298ارتكز حول إصالح اإلدارة العثمانية متمثالً ببعثة فيتنـدروف          : ولاحملور األ 
فكــان إعــادة تنظــيم اجلــيش العثمــاني ومتثلــت  : ، أمــا احملــور الثــاني)Wittendorf(م 1880-

بإرسال البعثـات العـسكرية والـضباط األملـان مـن أجـل تـدريب اجلـيش العثمـاني، فأرسـلت                     
 هــ  1301وبعثة فون درغـولش  ) Otto Köhler(وتوكولري بعثتان يف عهد بسمارك وهي بعثة أ

فهو تطوير تسليح اجلـيش العثمـاني   : أما احملور الثالث واألخري). Von der Goltz(م 1883-
مــع . )314(م1883مــن خــالل تزويــده باألســلحة األملانيــة ومتــت أوىل هــذه الــصفقات ســنة         

نيـة، حتـى ال يـثري حفيظـة الـدول           حماولة االبتعاد عن التورط يف حتالفات مع الدولـة العثما         
  .األوروبية الكربى وخاصة روسيا وفرنسا وإنكلرتا

كما مت خالل هـذه الفـرتة رفـع املـستوى الدبلوماسـي بـني البلـدين وذلـك اعتبـاراً مـن              
م مــن مفوضــية إىل ســفارة وبــذلك نــرى أن االهتمــام بــشؤون الدولــة   1876- هـــ 1293ســنة 

، )315(يـــة قـــد ازداد بـــشكل ملحـــوظ يف فـــرتة بـــسمارك العثمانيـــة ومـــستقبلها مـــن قبـــل أملان
وبالعودة إىل البعثات العسكرية والتعاون العسكري يف فرتة بسمارك، فأشهرها البعثـة الـيت              

م بعـد مـا يقـارب العـامني مـن           1882- هــ    1300وصلت إىل الدولة العثمانية يف نيسان سنة          
 هــذه البعثــة وأعــضائها ورواتــب  املفاوضــات بــني الــدولتني األملانيــة والعثمانيــة حــول مهــام   

ــة يف تـــدريب اجلـــيش      ــة العثمانيـ ــوا بالعمـــل لـــدى الدولـ ومـــستحقات الـــضباط الـــذين كلفـ
  .)316(العثماني

فلقد تقدمت الدولة العثمانية بطلب لدى السفري األملاني يف اسـتانبول البـارون فـون               
انيـــة م، مـــن أجـــل إرســـال بعثـــة عـــسكرية أمل 14/5/1880يف ) Von Hatzfeld(هاتـــسفيلد 

لإلشراف على تنظـيم وتـدريب القـوات العثمانيـة، فنقـل الـسفري هـذا الطلـب إىل املستـشار                     
األملــاني بــسمارك الــذي أوصــى القيــصر األملــاني باملوافقــة علــى الطلــب كمــا أنــه علــق علــى  

إن وجــود الــضباط األملــان يف األراضــي «: هــامش املــذكرة املقدمــة للقيــصر بالعبــارة التاليــة
يهيــئ هلــم الفرصــة لتحــسني تدريبــهم العــسكري وإثــراء خــربهتم، كمــا أن     العثمانيــة ســوف 

، ومل يكتـفِ   »احلكومة األملانية قد حتصل على مزيد من وسائل النفوذ يف الدولـة العثمانيـة             
بذلك فقط بل وأشـرف بـشكل شخـصي علـى املفاوضـات بـني الـدولتني حـول هـذا الـشأن،                       

ة العثمانيـة حـول رواتـب ورتـب الـضباط           ولقد اعتـرب بـسمارك العـروض الـيت قدمتـها الدولـ            

                                                 
  .Kazim Karbekir, op-cit. P.و . 38، 37سنو، املرجع السابق، ص) 314(
  .15حمافظة، املرجع السابق، ص) 315(
  .14نفسه، صحمافظة، املرجع ) 316(
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بـأن البعثـة    «: األملان يف البعثة أمراً مغرياً، وأضاف معلقاً علـى التقريـر الـذي قُـدم للقيـصر                
قد تكون مفيدة جداً ألعضائها من حيـث الناحيـة التدريبيـة كمـا أهنـا سـوف تزودنـا بنفـوذ                      

 اجلـيش العثمـاني بـصفتهم    ولقد أراد بسمارك أن يكون تعني الضباط األملان يف     . »وخمربين
ضباطاً متقاعدين ال بصفتهم ضباطاً معارين، وذلك حتى ال يثري حفيظـة الـدول األوروبيـة                

ولكــن رئـــيس هيئــة األركــان يف القـــوات األملانيــة املارشــال هلمـــوت فــون مولتكـــه       . الكــربى 
)Helmuth Von Moltke (ثـة  رفض ذلك وأراد أن يكون وضع هذه البعثة مشاهباً لوضع البع

ويف نيــسان مــن ســنة   . م1839- هـــ 1255الــيت أرســلت بقيادتــه إىل الدولــة العثمانيــة ســنة    
م وصلت هذه البعثـة العـسكرية إىل اسـتانبول برئاسـة اجلنـرال أوتـو كـولري                  1882- هـ   1300

)Otto Köhler( م  فخلفـه يف رئاسـة البعثـة الكولونيـل     1885- هـ 1303، ولكنه تويف يف سنة
ولقـد عـني مفتـشاً عامـاً للمـدارس العـسكرية       ) Freiherr Von der Goltz(فون ديرغـولتس  

- هــ  1313ومستشاراً يف القيادة العامة للقوات العثمانية وبقي يف منصبه حتى هناية عام         
  .)317(م1895

ــل لــويس كامبــهوفن          ــثري مــن الــضباط اهلــامني مث ــد ضــمت البعثــة الك  Louis(لق

Kamphovener (      الدولـة العثمانيـة وتـوىل منـصبه املفـتش العـام       حيث بلغ رتبـة املارشـال يف 
وكــان قائــداً يف ســالح الفرســان  ) Hans Von Hobe(لقــوات املــشاة، وهــانس فــون هــوبي  

م، ثـم عـني مكانـه كمفـتش         1882/1894- هــ    1300/1312األملاني وعمل بالبعثة بـني سـنيت          
 Freiherr Von(عــام لــسالح الفرســان يف اجلــيش العثمــاني القائــد فــون بروكــدورف        

Brockdorff ( واملفــتش العــام لــسالح املدفعيــة الــضابط األملــاني امليجــور رســتوف)Ristow (
) Carl Auler(، وكـذلك امليجـور كـارل أولـر     132/  هــ  1300وشغل هـذا املنـصب بـني سـنيت     

  .)318(م1901/1908- هـ 1319/1326وكان مفتشاً لسالح اهلندسة بني عامي  
رحياته حــول اهلــدف مــن التعــاون العــسكري مــع  ولقــد قــال بــسمارك يف إحــدى تــص 

الدولــة العثمانيــة لــيس هــدفاً سياســياً وإمنــا للحــصول علــى مزيــد مــن النفــوذ األملــاني يف    
الدولــة العثمانيــة، واســتخدام اجلــيش العثمــاني، املــزود بالــسالح األملــاني وحتــت اإلشــراف   

تكون بالتـايل عـدوة   األملاني ضد روسيا يف حال أصـبحت هـذه الدولـة، عـدوة الـسلطنة فـس              
  .)319(ألملانيا

                                                 
  .37، سنو، املرجع السابق، ص14حمافظة، املرجع السابق، ص) 317(
  .14حمافظة، املرجع نفسه، ص) 318(
  .38سنو، املرجع السابق، ص) 319(
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وقد اختار بسمارك جمموعة من أفضل الدبلوماسيني األملان للعمل مـن أجـل تنفيـذ               
-Von Hatzfeldt( فيلــــدبنورغ -هــــذه الــــسياسة، مــــن مثــــل الغــــراف فــــون هاتــــسفلدت 

Wildenburg (         ــة بــني عــامي ــة العثماني ــا يف الدول ــان ســفرياً ألملاني ـــ 1295/1299وك - ه
ــتس   1878/1881 ــون رادوفي ــذلك ف ــا يف    ) Von Radowitz(م، وك ــضاً ســفرياً ألملاني ــان أي وك

 جتـاه الدولـة العثمانيـة يف تلـك        الدولة العثمانيـة واعتـرب مـن أهـم ممثلـي سياسـة بـسمارك              
املرحلة، واعترب املعني احلقيقي لبسمارك يف تطبيق سياسـته جتـاه الدولـة العثمانيـة وبقـي                 

- هـــــ 1300/1310 يف اســــتانبول ملــــدة عــــشر ســــنوات  يــــشغل منــــصب الــــسفري األملــــاني
  .م1882/1892

كما مت يف عهده تسليح اجليش العثمـاني وتـسليمه كميـة مـن األسـلحة األملانيـة عـام             
علـى صـفقة   ) Löwe und Mouser(م، بعـد أن حـصلت شـركة لـويف ومـوزر      1887- هـ 1305

وبــالرغم مــن كــل هــذا  . زمــةمــع الدولــة العثمانيــة لتزويــد اجلــيش العثمــاني باألســلحة الال  
التطور والدعم مـن قبـل بـسمارك للدولـة العثمانيـة إال أنـه مل حيـاول اخلـروج عـن سياسـة                     

ولكن بعد عهد بـسمارك سـنرى كيـف         . )320(التوازن األوروبي الذي اتبعها منذ تسلمه احلكم      
لـدين  أنه سيحدث حتول نوعي يف الدعم األملاني للدولة العثماني وتطوير العالقـات بـني الب              

فور تسلم اإلمرباطور غليـوم الثـاني للحكـم يف أملانيـا وإبعـاد بـسمارك عـن سـدة القيـادة يف                       
  .البالد

  
  :العثماني يف فرتة اإلمرباطور غليوم الثاني- التعاون العسكري األملاني-ب

م ولـد األمـري فريـدريك غليـوم فكتـور           1859- هــ    1276 كانون الثـاني مـن سـنة         27يف  
الده األمري فريدريك الثالث ووالدته االبنة البكـر مللكـة إنكلـرتا فكتوريـا              ألربت هوهنزولزن، و  

م م تــزوج األمــرية أوغــستافكتوريا، حيــث أجنبــت لــه 1881- هـــ 1299 شــباط لــسنة  27ويف 
  .سبعة أبناء
م تـــسلم األمـــري فريـــدريك مقاليـــد حكـــم  1888- هــــ 1306 متـــوز مـــن ســـنة  15ويف 

ــده اإلمرباطــور اإلمرباطوريــة األملانيــة بعــد وفــاة     غليــوم األول، ثــم مــا لبــث أن تــويف    )321(وال
  .القيصر فريدريك الثالث، لينادى بغليوم الثاني قيصراً على أملانيا

                                                 
  .38سنو، املرجع نفسه، ص) 320(
، وفـالنتني فايـت، تـاريخ    22، 21، واألسود، املـصدر الـسابق ص      452،  450، ص 15الكتيب، املصدر السابق، ج   ) 321(

  .362ا، املرجع السابق، صأملاني
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 عايل املواهب، وتفوق على أقرانه      )322(وقد قيل عن غليوم الثاني أنه كان رجالً أملانياً        
تمع الـسياسي وحتـى     بسرعة الفهم وموهبة التحدث، وكان حمبوباً بني أقرانه وأوساط اجمل         

الديين يف القصر وخارجه، وكان حمباً للفكاهة والدعابة وكـان ميـاالً إىل كـل مـا هـو جديـد        
رف عنـه ميلـه إىل الرغبـة يف التغـيري واإلصـالح يف كـل                        وفيه روح املغامرة والتغري ولـذلك عـُ

 وخاصـة   شيء وهذا سبب له الكثري من التصادمات مع رجاالت السياسة األملانية القـدماء،            
، وميكننــا القــول أن )323(مــع بــسمارك، بعــد تــسلمه ملقاليــد احلكــم يف اإلمرباطوريــة األملانيــة 

عصر اإلمرباطور غليوم الثاني أحدث نوعاً مـن الثـورة علـى الـسياسة الداخليـة واخلارجيـة                  
لإلمرباطوريــة األملانيــة، وخاصــة علــى سياســة املستــشار املخــضرم بــسمارك وســيؤدي هــذا  

ــهى بإعفــاء بــسمارك مــن مهامــه يف رئاســة         إىل حــدوث تــص  ادم بــني الطــرفني والــذي انت
احلكومة األملانيـة مـن قبـل اإلمرباطـور غليـوم الثـاني بعـد فـرتة مـن صـعود األخـري إىل سـدة                

ــة جتــاه        )324(احلكــم ً ــسياسة األملاني ــرز هــذه التطــورات والتحــوالت كانــت حــول ال ، ولعــل أب
هدت تطـوراً ملحوظـاً يف مجيـع النـواحي فـرتة حكـم           العثمانيـة والـيت شـ      -العالقات األملانية   

اإلمرباطــور غليــوم الثــاني وخاصــة بعــد عالقــة الــصداقة الــيت ربطــت بــني الــسلطان عبــد      
  .احلميد الثاني واإلمرباطور غليوم الثاني

ولقد رأينا سابقاً أنه كيف كان السلطان عبـد احلميـد الثـاني حيـاول جاهـداً تطـوير          
وذلك بسبب سوء العالقات بني الدولة العثمانيـة والـدول األوربيـة            هذه العالقات وتقويتها،    

األخرى، اليت بـدأت تظهـر أطماعهـا بـأمالك الدولـة العثمانيـة وراحـت تقتطـع منـها أجـزاء                      
حبجة احلماية وغريهـا، ورأينـا كيـف أن عبـد احلميـد الثـاني رأى بالدولـة األملانيـة صـديقاً                      

واالعتمــاد عليــه مــن أجــل الوقــوف يف وجــه الــدول   وحليفــاً قويــاً ظــن أنــه ميكــن االســتعانة  
  .الطامعة بأمالك دولته

  كان اإلمرباطور غليوم الثاني من الطرف اآلخر يرى يف هذه العالقة سـبيالً للحـاق            

                                                 
  .14، ص14، اجمللد 1، ط2006املوسوعة العربية، هيئة املوسوعة العربية، حممد األمحد، دمشق، ) 322(
  .363، 362فالنتني، فايت، املرجع السابق، ص) 323(
كـان  ، بينمـا  لقد كان اإلمرباطـور غليـوم الثـاني شـاباً طموحـاً متطلعـاً إىل التغـيري واملغـامرة يف كـثري مـن األحيـان                       ) 324(

بسمارك رجـالً عجـوزاً لـه أفكـاره الثابتـة والراسـخة يف الـسياسة اخلارجيـة والداخليـة، ورؤيـة اعتـربت يف كـثري مـن                           
األحيان تقليدية وجامدة بالنسبة لإلمرباطور الشاب على الرغم من تقدير اإلمرباطور خلـدمات بـسمارك واحرتامـه           

ن مثالً حيتذى يف احلياة، وبالرغم مـن كـل ذلـك كانـت هنايـة العالقـة       الشديد لشخصيته واعتباره يف كثري من األحيا    
بني بسمارك واإلمرباطور غليوم الثاني هي إعفاء بسمارك من مهامـه يف احلكـم بـسبب التـصادم الكـبري بـني عقليـة            

  .غليوم الثاني الشابة وعقلية بسمارك اهلرمة العجوزة
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بركــب الــدول االســتعمارية األخــرى، واحلــصول علــى بعــض املكاســب واملكانــة الدوليــة بــني    
زات العــسكرية واالقتــصادية يف الدولــة  الــدول العظمــى عــن طريــق احلــصول علــى االمتيــا   

العثمانية، متخذاً من الصداقة والعالقات الودية سبيالً للوصول إىل ذلـك عكـس مـا قامـت      
بــه الــدول األوروبيــة األخــرى الــيت اختــذت مــن الوســائل العــسكرية ســبيالً للــسيطرة علــى     

  .ممتلكات الدولة العثمانية وأراضيها
اني مل تكن مفروشة بالورود مـن أجـل الوصـول إىل            ولكن طريق اإلمرباطور غليوم الث    

أهدافه هذه، فلقد كانت أمامه الكثري مـن العقبـات الداخليـة واخلارجيـة الـيت عمـل جاهـداً         
  .من أجل ختطيها حتى يصل إىل غايته املنشودة

ولقد كانت من أهم املشكالت اليت واجهته بعد استالمه سدة احلكم يف الـبالد، هـي                
ة الــيت حــدثت بينــه وبــني بــسمارك حــول الــسياسة اخلارجيــة والداخليــة    اخلالفــات الكــبري

لـيس هنـاك غـري سـيد واحـد يف هـذه             «فقد أعلن اإلمرباطـور أن      . )325(لإلمرباطورية األملانية 
  .)326(»اململكة هو أنا

 وعـني مكانـه جـورج       )327(م1890-  هــ    1308/ وأمام ذلك قدم بـسمارك اسـتقالته يف آذار        
م، وقد توىل هذا املنـصب  1890/1894-  هـ Gorge Von Caprivi  (1308/1312(فون كابريفي 

، ومل يكـــن هلـــؤالء )Von Max Baden(ســـتة مستـــشارين كـــان آخـــرهم مـــاكس فـــون بـــادن  
  .)328(املستشارين أي دور أو كلمة أمام اإلمرباطور الذي أصبح هو اليد العليا يف البالد

ــاني حــدوث هنــضة اقتــصاد      ــوم الث ــا نتيجــة  ولقــد عاصــر اإلمرباطــور غلي ية يف أملاني
سـكة  «للمشاريع االقتصادية الـضخمة الـيت حـصلت عليهـا اإلمرباطوريـة، وخاصـة مـشروع                  

  .)329( القاهرة-، وكذلك مشاريع الري يف العراق وإنشاء سكة احلديد الكاب »حديد بغداد
ــأن يكــسب صــداقة          ــوم ب ــة كيــف جنــح اإلمرباطــور غلي وســنرى يف الفــصول الالحق

الثاني وما تال ذلـك مـن حـصول أملانيـا علـى العديـد مـن االمتيـازات                   السلطان عبد احلميد    
  .واملشاريع االقتصادية يف الدولة العثمانية

                                                 
  .14، ص14سابق، جاملوسوعة العربية، حممد األمحد، املرجع ال) 325(
  .398فشر، تاريخ أوربا يف العصر احلديث، املرجع السابق ص. ل.ا.ه) 326(
ويرجع بعض أسـباب هـذه االسـتقالة علـى األقـل إىل اسـتياء اإلمرباطـور ولـيم الثـاني مـن سياسـة بـسمارك                  «) 327(

ة حممـد مـصطفى زيـادة،    وليـام، الجنـرت، ترمجـ   . »جتاه روسيا وإىل رغبته يف توثيـق العالقـات مـع النمـسا وإنكلـرتا          
  .1934، ص6، ج1980موسوعة تاريخ العامل، مكتبة النهضة العربية، 

  .171، ص3عبد العزيز، حممد الشناوي، الدولة العثمانية، املرجع السابق، ج) 328(
  .15-14، ص14حممد األمحد، املوسوعة العربية، املرجع السابق، ج) 329(
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 التفـوق    »)Fischer(فـشر   « »تاريخ أوربا يف العصر احلديث    «وقد وصف مؤلف كتاب     
  :الكبري ألملانيا يف مجيع اجملاالت وخاصة احلربية منها يف بداية القرن العشرين قائالً

كانت أملانيا يف مطلع القـرن العـشرين واسـطة العقـد يف املـشهد الـسياسي األوربـي                   «
ــها، وصــولة جيــشها، وكانــت النمــسا        نتيجــة لثبــات أهــدافها، وتركيــز وســائلها، ونظــام أهل

  .وإيطاليا تابعيتها، وكانت السويد صديقة شديدة اإلعجاب هبا
قتـصادي املتزايـد، ونظمـت      وقدمت تركيا من بالدهـا مركـزاً لنفوذهـا الـسياسي واال           

أملانيا جتارهتا العاملية النطاق اليت منت منواً سريعاً يف الكميـة واألمهيـة مبعونـة احلكومـة،                
  .»كأهنا عملية من عمليات احلرب اهلجومية، وصار العلم األملاني يشاهد يف كل ميناء
ــة       ــل املؤلــف أســباب ذلــك إىل قــوة االقتــصاد األملــاني وحتكــم أملاني  بــشبكة ولقــد عل

السكك احلديدية العاملية وكذلك إىل حنكة وذكاء اإلمرباطـور األملـاني وقدرتـه علـى حتقيـق              
أمور احلرب والسلم كانت بيـد بـرلني        «التوازن بني الدول األوروبية حتى ذهب إىل القول أن          

  .)330(»وأن اإلمرباطور األملاني يستطيع أن يقلب يف صباح واحد توازن أوروبا الدقيق
تطاع هذا اإلمرباطور الـشاب أن حيقـق ألملانيـا التميـز والتفـوق الـذي كـان قـد                    إذاً اس 

  .حلم به وأن جيعل بالده يف مقدمة الدول العظمى يف العامل يف ذلك الوقت
استمر اإلمرباطور يف احلكم حتى قيام احلرب العاملية األوىل، وقد ختلى اإلمرباطور            

، علــى أثــر قيــام ثــورة يف أملانيــا يف ذلــك   م1918- هـــ 1327عــن العــرش يف تــشرين الثــاني   
  .)331(م1941- هـ 1360وهرب إىل هولندا وبقي فيها حتى وفاته يف حزيران سنة . العام

  
  :سياسة غليوم العسكرية جتاه الدولة العثمانية -1

إن من أهم التغريات السياسية اليت شهدهتا الساحة الدولية يف الربع األخري مـن القـرن                
العثمانيـة، والـصداقة القويـة    - التحـول الكـبري والظـاهر يف العالقـات األملانيـة         التاسع عـشر هـو      

الــيت ربطــت بــني اإلمرباطــور األملــاني غليــوم الثــاني والــسلطان العثمــاني عبــد احلميــد الثــاني،   
وبغــض النظــر عــن املالبــسات والتفــسريات الــسياسية الــيت أحاطــت بطبيعــة هــذه العالقــة           

ــه    ــا، فإن ــاني والعثمــاني حــاول أن     وأســباب وأهــداف قيامه مــن الواضــح أن كــال الطــرفني األمل
يستفيد مـن هـذه العالقـة لـصاحله الشخـصي وحتـدى هبـا القـوى األوروبيـة العظمـى يف ذلـك               

  .الوقت كوسيلة إلعالن وتثبيت وجوده يف الساحة الدولية والصراعات القائمة بينها

                                                 
  .471فشر، املرجع السابق ص. ل.ا.ه) 330(
  .15، ص14حممد األمحد، املرجع السابق، ج) 331(
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عالقـات صـداقة وود مـع    ومن هذا الباب رأينا كيف توجه غليـوم الثـاني حنـو إقامـة              
الدولة العثمانية وسـلطاهنا عبـد احلميـد الثـاني، مل يكـن اهلـدف احلقيقـي منـها إال فـرض                      
أملانيــا يف الــساحة الدوليـــة كمنــافس قـــوي ميكــن أن يـــشكل مــصدر قلـــق حقيقــي للـــدول       

ومــن هنــا كانــت مــن أساســيات اخلالفــات بــني  . االســتعمارية األخــرى وهــذا مــا كــان فعليــاً 
ــا  ني وبــسمارك إظهــار روح التنــافس االســتعماري للدولــة األملانيــة علــى الــساحة     غليــوم الث

الدولية وهذا ما كان بسمارك حياول أن خيفيه على مـدى سـنوات مـن أجـل منـع ظهـور أي                 
شكوك لدى الـدول االسـتعمارية الكـربى حـول أملانيـا وأنـه لـيس لـديها أي رغبـة يف التوسـع                        

ان الوحيـد هـو الرتكيـز علـى التطـوير الـداخلي لـبالدهم،         االستعماري يف العامل وأن همّ األمل     
لكــن هــذه الــسياسة مل تعجــب اإلمرباطــور الــشاب غليــوم الثــاني وكــذلك التجــار وأصــحاب   
رؤوس األمــوال األملــان، فلقــد كــان رأي هــذا اإلمرباطــور خمتلفــاً متامــاً وكــان يــرى أنــه أمــام    

تزايد رؤوس األموال فيها وكذلك تزايد      التطور االقتصادي اهلائل الذي حققته أملانيا وأمام        
عدد سكاهنا املطرد البد ألملانية أن تبحث هلا عن مـستعمرات يف العـامل تكـون هلـا مـصدراً                    
ملواردها وكذلك سوقاً لتصريف بضائعها، وبالتايل مكاناً لنقـل مـستوطنني أملـان إليهـا، ومل                

ضل مـن الدولـة العثمانيـة تلـك         يرَ أصحاب هذه النظرة وعلى رأسهم غليوم الثاني مكاناً أفـ          
الدولــة املتآكلــة املنــهارة، وبــدأ الــسعي حنــو حتقيــق ذلــك ولكــن بــبطء منــذ فــرتة بــسمارك       

  .)332(وازدادت وترية ذلك بشكل واضح بعد تسلم غليوم الثاني لعرش اإلمرباطورية األملانية
 ومع هناية القرن التاسع عشر كانت مجيـع القـوى الـسياسية الكـربى تـرى أن سـقوط               

الدولة العثمانية بات وشيكاً، لذلك راحت تعمل على تقـسيم تركـة هـذه الدولـة فيمـا بينـها                    
وكانــت بريطانيــا وفرنــسا وروســيا مــن أكثــر الدولــة الــساعية إىل احلــصول علــى أكــرب قــدر    
ممكن من أراضي هـذه الدولـة ولكـن أملانيـة كانـت متحفظـة حـول هـذا األمـر بـل بكـثري مـن                    

وحتى أن اإلمرباطور غليوم الثاني كان يـرى        «املعارض هلذا األمر    األحيان كانت تقف موقف     
أنه جيب أن يتم تقوية الدولة العثمانية عن طريـق إجـراء إصـالحات مناسـبة ال عـن طريـق                     

  .)333(»تقسيم أراضيها

                                                 
م الـذي خلـف بـسمارك يف منـصبه، مـن وزارة         Caprivi (1890 -1894(طلب املستشار الرايخ األملاني كربيفي      «) 332(

 عـن إمكانيـة تـوطني األملـان يف الدولـة العثمـاني، ووضـع التقريـر             1891اخلارجية األملانية إعداد تقريرين يف هناية عـام         
ــدرلني ــايزر     )Kiderlen( األول كيـ ــه كـ ــد كتبـ ــاني فقـ ــر الثـ ــا التقريـ ــستعمرات يف وزارة   ) Kayser(، أمـ ــسم املـ ــدير قـ مـ

  .394ت، ص.دكتور مصطفى ماهر، دار صادر، بريوت، د: هانس روبرت روميري، أملانيا والعامل العربي، ت. »اخلارجية
  .393هانس روبرت روميري، أملانيا والعامل العربي، املرجع نفسه، ص) 333(
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ومن هذا املنطلق كانت سياسة اإلمرباطور غليـوم جتـاه الدولـة العثمانيـة، وقـد رأينـا            
رسـال البعثـات الدبلوماسـية والعـسكرية مـن أجـل مـساعدة الدولـة                سابقاً كيف أنـه اهـتم بإ      

العثمانيــة يف إصــالح أمورهــا الداخليــة واإلداريــة، وتقويــة جيــشها وتدريبــه علــى أحــدث          
  .الوسائل باعتبار اجليش هو أهم ركن يف الدولة إلبقائها قوية أمام أعدائها

نيــة بــل كانــت لعبــة  وطبعــاً مل يكــن هــذا ســببه عطفــه وحبــه الــشديد للدولــة العثما   
مصاحل سياسية واقتصادية وعسكرية كان يسعى اإلمرباطور للحصول عليهـا وأن يكـون لـه                

  .موطأ قدم يف هذه الدولة ومستعمراهتا اليت مل يتبقَ منها إال القليل
وانسجاماً مع هذه الرؤية السياسية لإلمرباطور غليوم الثاني بدأ توجهـه حنـو زيـادة               

 مــن الناحيــة العــسكرية، فقــام بإرســال البعثــات العــسكرية وتزويــد    دعــم الدولــة العثمانيــة 
اجليش العثماني باألسلحة كما استقبلت أملانيا يف معاهدها العسكرية الكثري مـن الـضباط              
العثمانيني ويف نفس الوقت استمر تـدفق رؤوس األمـوال األملانيـة إىل الدولـة العثمانيـة مـن                   

 وتقــديم القــروض املاليــة الكــبرية للدولــة )334(تــصاديةخــالل إقامــة العديــد مــن املــشاريع االق
  .)335(العثمانية عرب أهم البنوك األملانية يف ذلك الوقت

 العثمانيــة يف عهــد -وميكننــا القــول أن حتــوالً جــذرياً طــرأ علــى العالقــات األملانيــة  
اإلمرباطــور غليــوم الثــاني وخاصــة العــسكرية منــها كمــا أســلفنا ســابقاً ولقــد جــاءت هــذه       

ورات والتحـوالت اسـتجابة لطموحـات وتطلعـات اإلمرباطـور غليـوم الثـاني الراميـة إىل                  التط
  .جعل أملانيا يف مقدمة الدول العظمى يف العامل يف ذلك الوقت

ولقد تباينت ردود فعل الضباط العثمانيون جتاه تعامـل دولتـهم مـع الـضباط األملـان              
هم الزائـد هلـؤالء األجانـب، ومنحهـا        فهناك فريق كان يشعر بالغصة والغرية من تقـدير دولتـ          

الرتب العالية هلم فهم ليسوا أقل إخالصـاً ووطنيـةً وفـداءً جتـاه بلـدهم مـن هـؤالء الغربـاء،                
وخاصة أن بعض الرتب العسكرية كانت متنح للضباط األملان جملرد أهنم أملان، وكانت هـذه              

أعمـال جليلـة وانتـصارات    الرتب بـنفس الوقـت ال متـنح للـضباط العثمـانيون إال إذا قـاموا ب          
                                                 

م، 1914 وسـنة  1888فيمـا بـني سـنة    % 27إىل % 1لقد منت االلتزامات املالية اإلملانية بشكل كبري جداً من         «) 334(
% 56العثمانيـة بـشكل حـاد مـن         بينما تراجعت حصة بريطانيا يف االستثمارات وكذلك مصاحلها التجارية يف الدولة            

التاريخ األخري جتاوزت االسـتثمارات األملانيـة   يف هذا م، و1914فيما بني مثانينات القرن التاسع عشر وسنة      % 15إىل  
ــا العظمــى    ــة      . »املباشــرة، اســتثمارات بريطاني ــة العثماني ــاعي للدول ــصادي واالجتم ــاريخ االقت ــك، الت ــل، أنياجلي خلي

  .508ص2، جملدان، ج2007دكتور قاسم عبده قاسم، دار املدار اإلسالمي، بريوت، : ت) 1914، 1605(
موال والقروض اليت أخذهتا الدولة العثمانية من البنـوك األملانيـة إلقامـة مـشاريع اقتـصادية               للتوسع حول األ  ) 335(

  .21 إىل ص16-15انظر علي، حمافظة، املرجع السابق، ص. ودعم اجليش واسترياد األسلحة من أملانية
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بينما كان فريق آخر من الضباط العثمانني يتفهمون طبيعة معاملـة           . كبرية للدولة العثمانية  
الدولة العثمانية هلؤالء الضباط األملان ومقـدرين أن هـذه املعاملـة سـببها طبيعـة العالقـات                  

ا وبــسبب تقــدميها  الوديــة بــني الدولــة العثمانيــة وأملانيــا، باعتبارهــا صــديقه للدولــة العليــ    
الدعم العسكري للدولة العثمانية وأن طبيعة هذه العالقات ليست للمرحلة اآلنية إمنا هـي              
مستقبلية واعدة الغاية منها استقواء الدولة العثمانية حبليفها اجلديد أملانيا، ضد أعدائها            

  .)336(القدماء يف املنطقة
ي بكــل االختــصاصات  ولقــد أشــرف الــضباط األملــان علــى تــدريب اجلــيش العثمــان    

وحاول هؤالء جعل اجليش العثماني صورة مصغرة عن اجليش األملاني بتـشكيالته وقطعـه              
ــذكر     ــا أســلفنا ال ــى باللبــاس كم ــبري يف    . العــسكرية وحت ــشكل ك ومل يكــن هــؤالء خملــصني ب

تدريبهم للجيش العثماني وتقويته؛ بل كانت الغاية من هذا التدريب جعل اجليش العثمـاني              
  .)337(لجيش األملاني عند احلاجةرديفاً ل

اجلنـدي  «: وهذا ما عرب عنه رئيس أركان اجليش األملاني يف ذلـك الوقـت حيـث قـال                
وطبعـاً  » العثماني خملص وودود ومقاوم، وميكن أن يستغل بسهولة وجير إىل ساحة املعركـة           
ر الدولـة   هذا ما بدا فعلياً باحلرب العامليـة األوىل فلقـد بـدا واضـحاً كيـف جنـح األملـان جبـ                     

ــا    ــا فيهـ ــذه احلـــرب وتوريطهـ ــة إىل احلـــرب وتـــسخري جيـــشها يف هـ ، ليحـــصد )338(العثمانيـ
 .الطرفان اهلزمية واخلذالن

وقبل أن ننهي دراسة هذا الفصل البد لنا من ذكر تفاصيل هامة عن وضع الضباط           
ل األملان يف الدولة العثمانية وكذلك وضع الضباط العثمانني يف أملانيا مع شرح مبسط حـو              

  .التسليح األملاني للجيش العثماني يف تلك املرحلة
  
  : األملان يف الدولة العثمانية -2

م بــدأت تتوافــد إىل 1880- هـــ 1298لقــد أســلفنا ســابقاً أنــه اعتبــاراً مــن بدايــة ســنة 
الدولة العثمانية البعثات العسكرية األملانية وقد ترأسها جمموعة من كبار الضباط األملـان،             

 تدريب اجليش العثماني وتطويره وحتديثـه، ثـم رأينـا كيـف أن هـذه البعثـات                  وذلك من أجل  
ازدادت وتطــورت يف عهــد اإلمرباطــور غليــوم الثــاني، وكانــت هــذه البعثــات يف هــذه املرحلــة  

  . العثمانية-ركناً أساسياً يف طبيعة العالقات األملانية 
                                                 

(336) Ilber, ortayli ikidost, op.cit, P. 
(337) Ilber ortayli:, op.cit, P. 
(338) Ilber ortayli: ikidost, op.cit, P. 
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نيــة وعوملــوا معاملــة   ولقــد متتّــع الــضباط األملــان مبكانــة عاليــة يف الدولــة العثما      
خاصة، فلقد أعطيت هلم الرواتـب الـشهرية العاليـة مقارنـة بالـضباط العثمـانيني، ومنحـوا                  
املكافآت واهلبات املالية بسخاء لقاء خدماهتم وتدريبهم للجيش العثماني، كما أهنـم منحـوا              

ان برتبـة   الرتب العـسكرية اهلامـة يف الدولـة العثمانيـة، ومت تعـيني الكـثري مـن الـضباط األملـ                    
 مــن تــشرين األول  6باشــا وقائــد يف اجلــيش العثمــاني يف خمتلــف االختــصاصات ففــي الـــ    

مـم صــدر فرمـان مــن قبـل قــصر يلـدز يتــضمن تعـني مخــسة مـن الــضباط       1892- هــ  1310
األملــان يف إدارة اجلــيش العثمــاني مبختلــف االختــصاصات كدفعــة أوىل، ليــتم تعــني الدفعــة 

  .)339(م، كضباط وخرباء ويف اجليش العثماني1893- هـ 1311ني  تشرين الثا1الثانية يف الـ
ولقـــد أوردت مـــذكرة أرســـلتها الـــسفارة العثمانيـــة يف بـــرلني إىل املستـــشار احلربـــي 
للسلطان العثماني توضح فيها أنه قد متت املوافقة على إرسـال خنبـة مـن الـضباط األملـان                   

 األخـرية، وذلـك مـن أجـل تـدريب        باختصاص مدفعيـة إىل الدولـة العثمانيـة بنـاءً علـى طلـب             
أفــراد اجلــيش العثمــاني وفــق األســلوب األملــاني املتبــع يف الكليــات العــسكرية واحلربيــة يف    

  .)340(أملانيا وقد حررت املذكرة باسم سفري الدولة العليّة يف برلني أمحد توفيق
وفيما يلي وثيقة من األرشيف العثماني توضح تعـيني جمموعـة مـن الـضباط األملـان                 

ــضاهتم        يف ــهم وتعوي ــثرية حــول تعيين ــهم وتفاصــيل ك ــصاصات وتوضــح رواتب ــف االخت  خمتل
  :وإقامتهم يف الدولة العثمانية وهذا ما جاء يف الوثيقة باختصار

ــادة األوىل ــداره     :امل ــب مق ــان رات ــضباط األمل ــك ســنوياً   25000 أن يعطــى ال ــف فرن  أل
ات وتتكفـل   وسيدفع املبلغ من البنك العثماني ذهبـاً بـدالً مـن الفرنكـ            

الدولة العثمانية بدفع نفقـات سـفر هـؤالء الـضباط وإقامتـهم وفـرتة               
  .إقامتهم يف الدولة العثمانية

  . حتديد مدة إقامة هؤالء الضباط ثالث سنوات يف الدولة العليّة:املادة الثانية
  . ميكن جتديد العقد بعد مضي الثالث سنوات حسب احلالة:املادة الثالثة

إذا تعــرض هــؤالء الــضباط حلــادث أعــاقهم فــرتة خدمتــهم يف الدولــة         :املــادة الرابعــة 
العثمانية حيالون على التقاعد وتصرف هلم رواتـب تقاعـد مناسـبة ويف             

  .حال موهتم تدفع هذه الرواتب إىل زوجات هؤالء الضباط وأوالدهم

                                                 
(339) Ilber, ortayli: ikidost, op.cit, P. 

  ).Von Hobe Paşa(مثال على أحد هؤالء الضباط؛ الضابط األملاني فون هوبي باشا 
  .ه1295، تاريخ 62358، وثيقة رقم 765األرشيف العثماني، سجل رقم ) 340(
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 يف حال انتهاء خدمة الضابط يف الدولة العثمانية يصرف لـه راتـب              :املادة اخلامسة 
  .ر مضاعف كنهاية خدمةشه

ــادة الــسادسة  ــة     :امل ــة يف الدول  بالنــسبة للــضباط املعيــنني خصيــصاً للرتمجــة األملاني
العليّة وضباط البحرية وضباط الشرطة وضباط ناظر احلربية كـل          

  .هؤالء سيعملون حتت أمرة الدولة العليّة
 مركـــز  ألـــف فرنـــك واحملـــامي يف40 راتـــب موظـــف املاليـــة ســـنوياً :املـــادة الـــسابعة

 25مستشارية اخلارجيـة وموظـف ومعـاون اجلمـارك براتـب مقـداره          
  .ألف فرنك

 حيق للدولة العليا أن تفسخ العقد مع أي من هـؤالء الـضباط املعيـنني     :املادة الثامنة 
يف حــال إســاءة خدمتــهم للدولــة العليــة أو ثبــت أهنــم غــري صــاحلني     

  .للخدمة
ة األملانيــة يف الدولــة العليــة نظــام   ســيطبق علــى مــوظفي املستــشاري :املــادة التاســعة

االمتياز األجنيب، ويف حال قيامهم بأي جرم يعاقبون عليه وفق هلـذا    
  .القانون

  :االختصاصات املعينة هي
ضابط واحد مشاة، ضابط واحد مدفعية، ضابط واحد اختصاص صـيانة، ضـابط             

يـة، ضـابط    واحد متوين، ضابط واحد شرطة، ضابط واحد حبرية، ضابط واحـد لغـة أملان             
واحـــد مكتـــب العـــسكرية العموميـــة، واحـــد موظـــف مـــايل، حمـــامي واحـــد يف مستـــشارية    

  .)341(اخلارجية، ويعني يف بناء احلكومة املركزية، موظف مجارك واحد
  
  :الضباط العثمانيون يف أملانيا -3

يف عهد السلطان عبـد احلميـد الثـاني ازدادت احلاجـة إىل إرسـال املزيـد مـن الـضباط               
 إىل أملانيا وذلك من أجل اكتساب املزيد من اخلـربات العـسكرية ومل يلبـث هـؤالء أن                   العثمانيني

عادوا إىل الدولة العثمانية بالزي الرمسي للجـيش العثمـاني، ثـم مـا لبـث هـذا الـزي أن أصـبح                       
زياً رمسياً للجيش العثماني، وطبعاً كان هذا نتيجة تقوية العالقات والدعم العـسكري األملـاني               

لعثماني الذي أصبح فيما بعد على منط اجليش األملاني لـيس بـالزي فقـط بـل حتـى                   للجيش ا 
يف التشكيالت العسكرية، وكانت ترسل البعثات من الضباط العثمانيني إىل أملانيا للدراسـة يف              

                                                 
  .1295، تاريخ )29(ثيقة رقم ، و)55(األرشيف العثماني، سجل رقم ) 341(
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ــة فمــثالً يف الـــ      ــى شــكل دفعــات متالحق ــانون األول  6كلياهتــا العــسكرية عل -  هـــ 1313 مــن ك
 ضابطاً من أجل الدراسة يف أملانيا ومن ثم أرسل مخسة آخـرون يف              19مم أرسلت الدولة    1895

  .)342(وقت الحق إلكمال دراستهم العسكرية يف كل االختصاصات
ــة          ــة املدفعي ــة اهلندســية، وكلي ــان ينتقــى هــؤالء الــضباط مــن خرجيــي الكلي ولقــد ك

م بدقـة   العمومية وكذلك الكلية احلربية، وكانـت تعـد القـوائم بأمسـاء هـؤالء واختـصاصاهت               
شديدة حيث ترسل تقارير مفـصلة حـول هـذا األمـر إىل البـاب العـايل ليـتم املوافقـة عليهـا                       
وختصيص األموال اخلاصـة لـذلك، ثـم ترسـل هـذه القـوائم إىل بـرلني ليـتم املوافقـة عليهـا                 

  .)343(ويبدأ استقبال الطالب يف الكليات العسكرية األملانية بشكل منظم ودقيق
 مــن الــضباط العثمــانيني قــد أســاؤوا اســتغالل إقامتــهم يف    وبــرأي الــبعض أن كــثرياً 

ــم التقنيــات العــسكرية مــن اجلــيش األملــاني         ــاء البعــث العــسكرية، فبــدالً مــن تعل ــا أثن أملاني
واحلصول على أفضل التـدريبات تعلمـوا الـسفاهات والرذائـل املنتـشرة يف اجملتمـع األملـاني                

 الـضباط العثمـانيني وإمنـا أيـضاً     ويرى هؤالء أن سبب ذلك ليس سببه فقـط سـوء تـصرف     
بسبب قيام األملان بتوجيه الضباط العثمانيني حنو االنغماس يف هذه األمور وصـرفهم عـن               

  .)344(غايتهم احلقيقية
  
  :السالح األملاني يف الدولة العثمانية -4

بقيــت كــل مــن فرنــسا وإنكلــرتا املــورد األساســي لألســلحة يف الدولــة العثمانيــة حتــى 
نات القرن التاسع عـشر، وبعـد ذلـك مـع وصـول غليـوم الثـاني إىل اإلمرباطوريـة                    بداية مثاني 

األملانية وتطور العالقة بـني الـدولتني العثمانيـة واألملانيـة، وتوطيـد الـصداقة بـني العـاهلني                   
حـــصلت أملانيـــا علـــى نـــوع مـــن االحتكـــار يف جتـــارة األســـلحة للدولـــة  . األملـــاني والعثمـــاني

انيا حلد ما بإبعاد كلٍ من فرنسا وبريطانيا عن سوق املنافسة يف           ، وجنحت أمل  )345(العثمانية
                                                 

(342) Ilber, ortayli, op.cit, P. 
  .ه17/12/1296، تاريخ 63762، وثيقة رقم 784األرشيف العثماني، سجل رقم ) 343(

 50ولقد حددت الوثيقة راتب شهري للضابط املـذكور يف الوثيقـة باسـم العقيـد صـاحب العـزة الـسيد ثابـت بقيمـة                          
  . تعينه ضابطاً مسؤوالً عن بعثة املدفعية إىل أملانيالرية عثمانية ذهب، وذلك بسبب

(344) Ilber ortayli: op.cit, P. 
ومهــا ضــابطان يف » شــكري باشــا«و» علــي نــاظم باشــا«مثــال علــى الــضباط العثمــانيني الــذين خترجــوا مــن أملانيــا   

  .م1920-1918وزير احلربية يف احلكومة السورية » يوسف العظمة«املدفعية وكذلك 
  .223ص2 مانرتان، املرجع السابق، ج)345(
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توريد السالح للعثمانيني، وأصبحت صفقات األسلحة وجتارهتـا مـع الدولـة العثمانيـة علـى             
قائمة التجـارة والعالقـات بـني األملـان والعثمـانيني، فلقـد أصـبحت الدولـة العثمانيـة  حتـى                      

، )346(انيـــا يف جمـــال شـــراء األســـلحة بكافـــة أنواعهـــا احلـــرب العامليـــة األوىل أهـــم زبـــائن أمل
وازدادت وترية إنتاج معامل األسلحة يف أملانيا وشركاهتا مع ازدياد متتني العالقـات األملانيـة       

  . العثمانية-
ولقد احتلت نسبة مبيعات األسـلحة وصـادراهتا منـها للدولـة العثمانيـة بـشكل كـبري،              

ــد بلغــــت   ــصادرات األمل % 25فقــ ــسبة الــ ــن نــ ــامي    مــ ــا بــــني عــ ــك مــ ــانيني وذلــ ــة للعثمــ انيــ
 85،6، وبلغت قيمة األسلحة املباعة للدولة العثمانية حوايل         )م188/1897-هـ  1306/1315(

  .)347(قيمة جممل الصادرات األملانية للعثمانيني.  مليون مارك325،5مليون مارك من أصل 
 تــصدير وقــد احتلــت جمموعــة مــن الــشركات ومعامــل األســلحة األملانيــة األوليــة يف   

مـشاركة مـع   ) Krupessen(شركة كروب اسـن    : السالح بكافة أنواعه للدولة العثمانية، وهي     
أرمـسرتونج اإلنكليزيـة، الـيت كانـت تـزود اجلـيش العثمـاني        ) Armstrong(شركة ارمسرتونغ  

واختــصت ) Ludwin Löwe(ولوفيــه ) Mauser(مبــدافع واهلاونــات الثقيلــة، وشــركة مــاوزر 
 Krupp(صغرية والبنـادق للجـيش العثمـاني، وأمـا شـركة كـروب جرمانيـا        ببيـع األسـلحة الـ   

Germania (                 فهي شركة خمتصة ببناء السفن، وكانـت تـزود اجلـيش العثمـاني حباجتـه مـن
  .)348(سفن الطوربيد واألسلحة الكبرية

) Krupp(م اســتوردت الدولــة العثمانيــة مــن شــركة كــروب   1885- هـــ 1303يف ســنة 
 مــدفع 60 مــدفع كــبري و426ثقيــل ويف الــشهر التــايل مت شــراء حــوايل    مــدفع 500األملانيــة 

م مت شراء أكثر من نصف مليون بندقية مـن معامـل مـاوزر    1889- هـ 1307هاون، ويف سنة   
)Mauser (  ولوفيه)Löewe (        م قُـدرت قيمـة     1889وبعد زيارة غليوم الثاني للدولة العثمانيـة

 مليــون مــارك يف تلــك الــسنة وبلغــت  5،9وايل مبيعــات األملــان مــن األســلحة للعثمــانيني حبــ 
 مليون مارك يف سـنة      12،2و. م1894- هـ   1312 مليون مارك يف سنة      6 مليون مارك و   13،1
م، وكانت طلبيات األسلحة ترد إىل الدولة العثمانية بشكل سنوي حيث يتم     1895- هـ   1313

خزينــة الدولــة وكــان يــشرف علــى دفــع هــذه األمــوال مــن   . )349(دفــع قيمتــها بــشكل منــتظم 

                                                 
)346 (Ilber ortayli: op.cit, P. . واألرشيف العثماني سجل رقم)هـ1294تاريخ ) 15(وثيقة رقم ) 1 .  
  .54سنو، املرجع السابق، ص) 347(
  .54سنو، املرجع السابق، ص. 137 ص3الشناوي، املرجع السابق، ج) 348(

(349) Ilber ortayli: op,cit, P. 
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والبنوك العثمانية بل يف بعض األحيان كانت الدولة العثمانية تقـوم بـاالقرتاض مـن البنـوك         
األملانيــة مــن أجــل تــسديد هــذه املبــالغ، ولقــد جــرت حمــاوالت مــن قبــل الــسلطان العثمــاني  
بتطــوير معامــل الــدفاع وصــناعة األســلحة يف الدولــة العثمانيــة وأحــضر الفنــيني واخلــرباء    

ان من أجل اإلشراف على ذلك، ولكن هذه املصانع مل تصل جبـودة صـناعتها لألسـلحة         األمل
مبــستوى األســلحة األملانيــة الــصنع، لــذلك بقيــت مــسألة اســترياد األســلحة مــن أملانيــا هلــا     
األولويــة والــصدارة، ومل خيــلُ األمــر مــن ختــوف بعــض املــسؤولني العثمــانيني مــن االعتمــاد   

 مــن أملانيــا واحتكــار األخــرية لــسوق جتــارة الــسالح مــع الدولــة  الكامــل يف اســترياد األســلحة
العثمانية وإقصاء كلٍ من فرنسا وإنكلـرتا والـدول األخـرى عنـها، ومـع ذلـك اسـتمرت أملانيـا                   

م، فلقــد 1918-1914بتزويــد اجلــيش العثمــاني بكافــة أســلحته حتــى هنايــة احلــرب األوىل     
  .)350(بكافة أنواعهاخاض اجليش العثماني حربه باألسلحة األملانية 

م اسـتمرت   1909- هــ    1327وحتى بعد سـقوط حكـم الـسلطان عبـد احلميـد الثـاني               
العثمانيــة بــشكل مــضطرد ومتزايــد وتــابعوا حتــديث اجلــيش -العالقــات العــسكرية األملانيــة

، كمـا   )351(م بإشـراف ضـباط وخـرباء أملـان        1909/1910- هــ    1327/1328العثماني فيما بني    
 االحتـاد والرتقـي الـذي سـيطر علـى احلكـم يف الدولـة العثمانيـة بعـد                    أن أملانيا أيدت حـزب    

وقد بدا ذلك من خالل الدعايـة الواضـحة والتـشجيع هلـذا             . هناية حكم عبد احلميد الثاني    
  .)352(احلزب وسياسته يف اإلعالم األملاني

ومــع تطــور األحــداث يف الدولــة العثمانيــة وازديــاد تفككهــا ومــشاكلها مــا بــني عــامي  
م وقفــت الدولــة األملانيــة موقــف املعــارض لــسياسة الــدول       1909/1914- هـــ 1327/1333

ــسا(االســتعمارية الكــربى   ــرتا-فرن ــة الرجــل املــريض    ) روســيا-إنكل ــسام ترك ــة إىل اقت الرامي
وإهناء وجودها، وهبـذا بقيـت أملانيـا احلليـف والـصديق الـذي ال يـستغنى                 ) الدولة العثمانية (

  .)353( مهما حدثعنه من قبل الدولة العثمانية
ــز           ــا مي ــول أن العالقــات العــسكرية هــي أهــم م ــا الق ــة هــذا الفــصل ميكنن ــع هناي وم

 العثمانيـة وزاد مـن قوهتـا ومتانتـها باإلضـافة إىل العالقـات الـسياسية                 -العالقات األملانية   
الراميــة إىل تــشكيل حلــف قــوي يف املنطقــة يف ذلــك الوقــت وجتــسد هــذا األمــر يف خــوض   

  .عاملية األوىل جنباً إىل جنب ضد دول احللفاءالطرفان احلرب ال

                                                 
(350) Ilber ortayli: op,cit, P. 
(351) Ilber ortayli: op,cit, P. 
(352) Ilber ortayli: op,cit, P. 
(353) Ilber ortayli: op,cit, P. 
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وكنظــرة ملــا ســبق نــرى أن الدولــة العثمانيــة كانــت املــستفيد األكــرب مــن هــذا الــدعم     
العــسكري، حيــث أن الدولــة كانــت يف مرحلــة اهنيــار وضــعف شــديد وترهــل يف كــل جوانــب  

اء املعــاجلون حياهتــا وخاصــةً يف جيــشها وأنظمتــها وأســلحتها، فكــان األملــان مبثابــة األطبــ   
الذين قاموا مبحاولة معاجلة معظم أماكن النقص والـضعف والـوهن يف اجلـيش العثمـاني،      
ولكن مل يكن هذا األمـر مبحبـة وإخـالص شـديدين مـن األملـان للعثمـانيني، وإمنـا جتـسيداً                       
لسياسة عليا رمسها اإلمرباطور األملاني غليوم الثاني، كانت هتدف إىل جعل أملانيا من أكـرب               

لدول وأعظمها يف القارة األوروبية يف ذلـك الوقـت كمـا أن الفائـدة االقتـصادية مـن ناحيـة                  ا
جتارة األسلحة وبيعها للدولة العثمانية كانـت كـبرية جـداً، ورأينـا كيـف أن نـسبة الـصادرات                   
وإنتاج معامل األسلحة ارتفعت بشكل كبري بعد توطيد عالقات الصداقة بني السلطان عبد             

  . واإلمرباطور غليوم الثانياحلميد الثاني
ــه         ــة رديفــة لقوات ولقــد جنــح األملــان حلــد كــبري يف جعــل اجلــيش العثمــاني قــوة ثاني

حيركـه كيفمـا    ) لباسـه (العسكرية يف املنطقة بكل تكويناته ونظامه وأسلحته وحتى وهيئتـه           
  .يشاء عند الضرورة وهذا ما جتسد فعلياً يف احلرب العاملية األوىل

  
  

   *       *       *     
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  العثمانية-العالقات االقتصادية األملانية
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@üëcMòíŠbvnÛa@paŒbînßüaë@pbîÓbÐmüa@@ @
   حملة عن العمالت العثمانية-1

ــشاريع االقتــصادية والســيم        ــر القــروض وكلفــة امل ا نظــراً الضــطرارنا مــراراً إىل ذك
اخلطــوط احلديديــة، فــسوف نعــرض حملــة ســريعة عــن أســعار العمــالت العثمانيــة مقارنــة   

  :بأسعار العمالت األوروبية واألمريكية
 الـــذي هـــي وحـــدة النقـــد األوىل يف )354(كانـــت اللـــرية العثمانيـــة اجمليديـــة -1

الدولة العثمانية وظل النـاس يتعـاملون هبـا يف الـشام حنـواً مـن ربـع قـرن                    
 .دولة العثمانية من البالد العربيةبعد انسحاب ال

  .ذهب)355(  غراما7.216ً قرياط ووزهنا 22 وهذه اللرية عيار -
 . غرش تساوي لرية واحدة105-100الغرش وكان كل : تليها يف األمهية -2

 . مصرية تساوي غرشاً واحدا40ًكل : املصرية، أو البارة -3

 غرشــاً 20لفــضة وقيمتـه  وهــو غـري اللــرية اجمليديـة، فهــذا مـن ا   : اجمليـدي  -4
 .فضة

 . مصاري3تساوي : الزولته -5

 .)356( مصاري5يساوي : املتليك -6

                                                 
اجمليديــة، نــوع مــن النقــود الفــضية يف عهــد الــسلطان عبــد اجمليــد، كــان يــساوي مخــس الــذهب العثمــاني        ) 354(

 وصـكت فئـة العـشرة قـروش ومسـي نـصف جميـدي، وصـكت فئـة          ،)م1844( هــ  1260وعشرين قرشاً، ضرب عام     
ســهيل صــابان، املعجــم املوســوعي للمــصطلحات العثمانيــة، املرجــع الــسابق،   . (مخــسة قــروش ومســي ربــع جميــدي 

  ).202ص
  .775، ص2خليل أيناجليك، التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية، املرجع السابق، ج) 355(
-م1880-1298سـالنامة واليـة سـورية       -282 دمـشق وثيقـة      629ارخييـة بدمـشق الـسجل       مركز الوثـائق الت   ) 356(

  258ص
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 120 فلـوس تـساوي مـصرية، أي أن الغـرش الواحـد يـساوي                3كل  : الفلس -7
  . فلسا12.000ًواللرية الذهبية تساوي . فلساً

ــةً ورقيــة لــسدّ العجــز يف املي   1879ويف ســنة  ــة عمل زانيــة، ، أصــدرت الدولــة العثمانيّ
 غــرش، وبعــد ســنتني 105-100 غــرش تــصرف كــاللرية الــذهب بـــ100وكانــت الورقــة ذات الـــ

  .)357( غرشاً فاضطرت الدولة إىل سحبها من التداول450صارت تصرف بـ
  : نقرأ مايلي1872-ه1289ويف وثيقة نادرة من مركز الوثائق بتاريخ احملرم سنة 

لة، إىل قضاة دمـشق بـشأن االلتـزام        أمرٌ من جملس متييز حقوق والية سورية اجللي       «
  :)358(يف أحكامهم ومعامالت الناس باألسعار التالية للعمالت

  
  غرش فضة  105  =   اللرية العثمانية-
  غرش فضة  91  =   اللرية الفرنسية الذهبية-
  غرش فضة  138  =   اللرية اإلنكليزية ذهب-
  غرش فضة  1900  =   املخمَّسة العثمانية ذهب-
  غرشاً  65  =  سية ذهب اللرية الرو-
   مصرية30غروش و  7  =   املارك األملاني-
  دوالر أمريكي  4.6  =   اللرية العثمانية ذهب-
  دوالر أمريكي  4.87  =   اجلنيه االسرتليين-
  دوالر أمريكي واحد  1  =   كل مخسة فرنكات فرنسية-
  دوالر أمريكي واحد  1  =   مارك أملاني3 كل -
   فضةغروش  5  =   الفرنك الفرنسي-
  جميدي عثماني فضة    =   الدوالر األمريكي-
  )359(فرنك فرنسي  2.7  =   الروبل الروسي-

                                                 
  380م، ص2005شوكت باموك، التاريخ املايل للدولة العثمانية، بريوت ) 357(
، حمـاكم   629، والـسجل    118م، وثيقـة    1889، سـنة    18سـجل جتـاري رقـم       -مركز الوثائق التارخيية بدمشق   ) 358(

  .17 وثيقة 19 ، وسجل282شرعية، الوثيقة 
م 1981 بــريوت -علــي حمافظــة، العالقــات األملانيــة الفلــسطينية . 380شــوكت بــاموك، املرجــع الــسابق، ص) 359(

  .17، ص2006جامعة دمشق -ماري سركو، تطور دمشق يف عهد السلطان عبد احلميد، رسالة دكتوراه. 19ص
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   التقدم االقتصادي األملاني يف الرايخ الثاني-2
  :م1871 - هـ 1288 قيام الرايخ األملاني الثاني-أ
كلمة أملانية تعين إمرباطورية أو مملكـة، ثـم أصـبحت فيمـا بعـد               : Reich )360( الرايخ -

  :ة للدولة األملانية يف ثالثة عهودتسمي
ة األملانيـة الـيت تأسـست         :  الرايخ األول  - وهي اإلمرباطورية اجلرمانية املقدسـة لألمـَّ

  .م على يد نابليون1806- هـ 1221م واحنلَّت سنة 962سنة 
م 1871- هـــ 1288وهــي اإلمرباطوريــة األملانيــة الــيت قامــت ســنة    :  والــرايخ الثــاني -

  .م1918- هـ 1327 واستمرت حتى سنة
 هـ  1365م و 1933- هـ   1352فهو الذي أقامه هتلر بني      :  وأما الرايخ الثالث واألخري    -

  .)361(م1945-
  
  : منو االقتصاد األملاني-ب

. م1848- هــ    1265بدأت أملانيا تشهد هنضة صناعية وجتارية ضخمة بدءًا من سنة           
وكمـا تـضاعف   . -م1864-هــ   1281 و1848 - هـ 1265فقد تضاعف إنتاجها من الفحم بني  

م حتـى  1860- هــ  1277إنتاجها من احلديد ثالث مرَّات خالل عشر سـنني فقـط مـن سـنة               
  .م1870- هـ 1287سنة 

م حققت الـصناعية    1882- هـ   1300م حتى   1879- هـ   1297ويف غضون ثالث سنني     
ألملانيـة بـني    كما تضاعفت قيمة التجـارة ا     . األملانية الثقيلة تقدماً مذهالً وصل إىل الضعف      

 هـ 1313واستمرّ هذا التقدم الصناعي الكبري حتى سنة . م1900- هـ 1318م و1875م 1292
  .م1895-

 1287م و 1850-  هــ    1267وتضاعفت شبكة اخلطوط احلديديـة ثـالث مـرات بـني            
، ومل يكـن قطـاع املـصارف بعيـداً عـن هـذه       )362(كم19،500م، ووصل طوهلا إىل 1870- هـ  

فقـد أخـذت املـصارف الكـبرية حتـل تـدرجيياً حمـل املـصارف الـصغرى                  النهضة اجلبَّارة،   
الفردية اخلاصة، وصارت هذه املصارف تسعى إلقامة اسـتثمارات هلـا يف اخلـارج حتـى                

م أكثر 1900-  هـ 1318م و1894-  هـ 1312بلغت األموال األملانية املصدَّرة إىل اخلارج بني 
                                                 

  .ة للكلمة اإلنكليزية باللفظ اخلطأ للكلمة، يف األملانية رايش، أما كلمة رايخ فهي ترمج)Reich(الرايش ) 360(
  .9النتني، تاريخُ األملان، املرجع السابق، صڤايت ڤ) 361(
  .39عبد الرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 362(
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 مليــون طــن 34 يــساوي 1870 أملانيــا  مليــون مــارك، وقــد كــان إنتــاج الفحــم يف  600مــن 
 1،5 مليون طن، واحلديد يف الفرتة نفسها قفز مـن  277، م1913-  هـ   1233فأصبح سنة   

م مببلـغ  1888-  هــ  1306 مليـون طـن، والتجـارة اخلارجيـة كانـت سـنة       16مليون طـن إىل    
، وعـدد الـسكان سـنة    )363( مليـار مـارك  20867 إىل  1913 مليار مارك ووصلت سنة      5726
 مليـون نـسمة، وهكـذا زاد اإلنتـاج          66 إىل   1913 مليون نسمة، فوصل سـنة       40 كان   1870

الصناعي عن القدرة االستهالكية الداخلية وعن قدرة التـصدير اخلـارجي أيـضاً، فكـان               
  :على أملانيا

  .)364(تصريف الفائض من صناعاهتا، وهو شيء كثري -1
ــأمني املــوارد الكافيــة إلعالــة مجيــع الــسكان أو هت      -2 جــري عــدد منــهم إىل   ت

 مليـون   3،5وبالرغم مـن هجـرة أكثـر مـن          . اخلارج بصورة مؤقتة أو دائمة    
أملاني إىل العامل اجلديد، فإن املشكلة السكانية األملانية كانت حباجة إىل           

  .حل
  
  : طبيعة التوجه األملاني حنو الدولة العثمانية-3

 التاسـع عـشر، ينظـرون إىل    كان علماءُ االقتصاد واالجتماع األملان يف أواسـط القـرن        
  .الدولة العثمانية على أهنا مستعمرة مقبلة هلم

أمتنــى أن أعــيش «: يقــول) Rodberts(» رودبــرتس«وكتــب العــامل االقتــصادي األملــاني 
حتى أرى ذلك اليوم الذي ينتقل فيه اإلرث الرتكي إىل أملانيا، وتـرابط أفـواج اجلنـود األملـان                   

  .»على ضفاف البوسفور
ع االقتـصاديون األملـان إىل جعـل العـراق سـلَّة تـورِّدُ                  وعند إع  الن الوحدة األملانية تطلـَّ

ألملانيــا احلبـــوب والقطــن، ولـــذلك كانـــت أملانيــا تـــرفض دائمـــاً أي خطــة لتقـــسيم الدولـــة     
  .)365(العثمانية

وهــو مــن أعظــم اخلــرباء العــسكريني    ) Von Moltke(» ون مولتكــهڤ«وكــان الكونــت  
  .ظ أمهية الدولة العثمانية ألملانيااألملان، أوَّل من الح

                                                 
  .41عبد الرؤوف سنو، املرجع نفسه، ص) 363(
  .،99ت، ص.كمال الدسوقي، تاريخ أملانيا، دار املعارف املصرية، القاهرة، د) 364(
ة ص ) 365(  Kazim Karabekir: Tarih Boyunca – Türk-Alman، و 386لوتسكي، تاريخ األقطار العربيـَّ

itiskileri Op-cit, P..  
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م، عنـدما وقعـت     1761- هــ    1175 األملـاني إىل سـنة       -وتعود بدايات التعاون العثمـان      
معاهدة بني الدولة العثمانية وبروسـيا عرفـت مبعاهـدة الـصداقة والتبـادل التجـاري والـيت                  

  .م1890- هـ 1308جرى متديدها سنة 
الثــاني تأســست فرقــة عثمانيــة عــسكرية وكمــا أســلفنا ففــي عهــد الــسلطان حممــود 

بتقـديم  » ون مولتكـه  ڤ«على غرار الفرق الربوسيَّة ، وقام       » عسكر املنصور حممد  «حتت اسم   
  .)366(مساعدات عسكرية كبرية للجيش العثماني، بعد القضاء على اجليش اإلنكشاري

 Wilhelm(م، وبعد زفـاف أخـت اإلمرباطـور غليـوم الثـاني      1889- هـ 1307ويف سنة 

II (                   يف أثينا قام بأول زيارة له إىل الدولـة العثمانيـة وكـان هلـا صـدى عـاملي واسـع، ونـشرت
يف جريدة الـصباح  ) Augusta Victoria(يكتوريا ڤصورة اإلمرباطور وصورة زوجته أوغستاا 

  .م1889- هـ 1307العثمانية سنة 
  .)367(ملانيةويف تلك الزيارة افتتح اإلمرباطور فروعاً يف استانبول للمعارف األ

وكانت هذه هي املرة األوىل اليت يزور فيها السلطان العثماني يف استانبول إمرباطور             
عظيم مثل اإلمرباطور غليوم الثاني، الـذي تعامـل مـع الـسلطان مبنتـهى الـود واالحـرتام، يف                  
الوقت الذي كان فيه الـسفري الربيطـاني يف اسـتانبول يـرفض مـساواته بالـسلطان العثمـاني            

  .ان يتقدم عليهبل ك
ينــأى بــبالده عــن ) Von Bismarck(وكــان املستــشار األملــاني الــشهري فــون بــسمارك 

  .)368(»املسألة الشرقية«الدخول يف 
الربجوازيــة األملانيــة «وكمــا أســلفنا ســابقاً فقــد ظهــرت يف أملانيــا تيَّــارات قويــة متثــل 

خرين، فكانـت اسـتجابة     طالبت قيادهتا بالـدخول يف املـسألة الـشرقية أسـوة بـاآل            » اجلديدة
بسمارك هلا يف أضيق احلـدود، وكـان يـصرّح دومـاً بأنـه ال يريـد تـوريط بـالده يف متاهـات                        
املــسألة الــشرقية، ومل تكــن الدولــة العثمانيــة علــى امتــدادها تعــين عنــده شــيئاً يــستحق           

  .االهتمام والتفكري
ملانيـة يف  رئـيس مجعيـة التجـارة األ   ) Herman Löhnis(وعندما طلـب هرمـان لـوينز    

 دعْم اخلارجية األملانية  هـ 1304-م1886برلني، بعد رحلته إىل الشرق يف كانون األول سنة      
لـه يف مــسعاه للحــصول علــى امتيــاز مــد خـط حديــدي بــني محــاة وطــرابلس الــشام كــان رد   

                                                 
(366) Ilber ortayli, ikidost Hükümdar. Op-cit, P: 

)367 (Ikidost Hükümdar. P:من البحث، وملعرفة تفاصيل هذه الزيارة يرجى العودة إىل الفصل الثاني .  
  .44عبد الرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 368(
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إن هـذا املـشروع صـفقة جريئـة وعلـيكم العمـل علـى مـسؤوليتكم اخلاصـة، وأنـا                    «: بسمارك
  .»)369(أحذركم من ذلك

علـى صـفقة لبيـع األسـلحة إىل الـسَّلطنة           » )Mauser: (موزر«وعندما حصلت شركة    
  .العثمانيَّة رأى بسمارك أنَّ هذه صفقة جتارية حبتة، وليست تغيرياً يف السياسة األملانية

مــدير املــصرف األملــاني ورئــيس  ) Georg Siemens(وعنــدما بعــث جــورج ســيمنس  
 احلصول على امتياز خـط حديـد األناضـول، إىل اخلارجيـة             اجملموعة األملانية الساعية إىل   

ــتانة، رد       ــا يف اآلسـ ــفارة أملانيـ ــق سـ ــن طريـ ــة عـ ــة األملانيـ ــا للمجموعـ ــاً دعمهـ ــة طالبـ األملانيـ
  :بسمارك
  .»إن خماطرة أصحاب املشروع تقع على عاتقهم وليس على الرايخ«

  :قالووعد بتقديم الدعم عند توقيع العقد وليس بعد احلصول عليه، ثم 
لــيس لــدينا مــصاحل سياســية يف الــشرق، وال ميكننــا ألســباب ماليــة التخلّــي عــن          

  .)370(سياسة عدم التدخل يف املسألة الشرقية
 الثـاني الـذي   )371(ولكن ذلك كله اختلف متاماً عنـدما ظهـر اإلمرباطـور غليـوم الثـاني            

بذلك عصر  أخذ على عاتقه قيادة السفينة بنفسه، مما اضطر بسمارك إىل الرحيل، وبدأ             
األملاني على املسألة الشرقية والسلطنة العثمانية ) Deutsch Arader offenheit(» االنفتاح«

  ...والسلطان العثماني واملسلمني يف العامل
اتــصفت عالقــة أملانيــا بالدولــة العثمانيــة يف عهــد بــسمارك باحلــساسية الــشديدة     

  .واخلصوصيَّة املتميَّزة
دولـة العثمانيـة صـديقاً ألملانيـا، مـن خـالل إصـالح              فقد حاول من جهة أن يكـسب ال       

ــنة     ــرض ســـ ــذا الغـــ ــد هلـــ ــة، وأوفـــ ـــ 1880اإلدارة العثمانيـــ ــة 1298- هـــ ــدورف «م بعثـــ فتنـــ
)Wittendorf(«.  

  1882ثم رحّب بإعادة تنظيم اجلـيش العثمـاني علـى أيـدي اخلـرباء األملـان بـني سـنة                     
ي حتـالف مــن أي نــوع مــع الدولــة   وزوَّده باألسـلحة احلديثــة، مــن دون أن يــدخل يف أ 1883و

  .العثمانية
وكان هدف بـسمارك احلـصول علـى مزيـد مـن النفـوذ يف الدولـة العثمانيـة، وتقويـة                     

                                                 
  .42 و41املرجع نفسه ص) 369(
  .43سنو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 370(
  ..وليم باإلنكليزية، وغليوم بالفرنسية وفلهلم باألملانية) 371(
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اجليش العثماني ليستطيع الصمود أمام اجليش الروسي فيما إذا حاولـت روسـيا التعـرض              
  .للدولة العثمانية

فــون (يف اآلســتانة وهــو ولــذلك اختــار واحــداً مــن أكفــأ رجالــه ليكــون ســفرياً لــبالده  
 -م1300/1310الــذي أقــام يف اســتانبول زهــاء عــشر ســنني       ) Von.Radowitz) (رادوفيتــز

  .)372(م1882/1892
يف كـل أراضـي     «: م1886- هـ   1304 سنة   )spetrtgr(قال املستشرق األملاني سبيرت تغر    

ة منــهما الكــون ال توجــد إال ســوريَّة وبــالد آشــور تــدعوانك لالحــتالل والــسيطرة واالســتفاد 
  .حيث ال توجد صعوبات طبيعية

آسـيا الـصغرى    «وبعد فرتة من الزمن قدَّر املستشرق األملاني الـدكتور كيغـر يف كتابـه               
األفكار نفسها، ونـصح بـاحتالل املنطقـة عـن طريـق شـركات تقـوم                » أرض االحتالل األملاني  
  .)373(عرب السكك احلديدية

ني قــد أعــدت دراســات مستفيــضة    وكانــت أملانيــا يف عهــد اإلمرباطــور غليــوم الثــا     
تركيا اآلسيوية، ووضعت برناجماً متكـامالً حيقـق اخلـري هلـا وللدولـة       : ومفصَّلة عما تسميه  
  :وأهم مالمح هذه التوجُّهات. العثمانية يف آن واحد

  .استغالل الثروات الباطنية يف تركيا بواسطة الرأمسال األملاني -
بة عن طريق مدّ خط حديـدي خيـرتق         إحياء أراضي األناضول املهملة واخلص     -

 .آسيا الصغرى، ويصل املدن باألقاليم الزراعية

نقل عدد من األملان املزارعني الفقـراء، إىل األناضـول وإسـكاهنم فيهـا بـصورة            -
 .مؤقتة أو دائمة والسيما أن الكثافة السكانية فيها قليلة

، ملنافـسة قنـاة   فتح طريـق بـري مباشـر بـني أوروبـا واهلنـد عـن طريـق البلقـان                -
  .)374(السويس وخفض أسعار التوابل وحاصالت اهلند

- 1899 آذار   25ولتحقيق ذلك أشار القنصل األملاني يف اآلسـتانة يف تقريـره بتـاريخ              
  : إىل ما يلي هـ1317

ــشركات        -1 ــصرُّف ال ــة حتــت ت ــصادرات األملاني ــاني وال وضــع الرأمســال األمل
 .الكربى

                                                 
  .37سنو، املرجع السابق ص) 372(
  .198م، ص2010ط احلديدية يف بالد الشام، دمشق عزَّة آقبيق، تاريخ اخلطو) 373(
  .44سنو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 374(
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األملانيـة ومهمتـها االتـصال بالبيوتـات        ) Fussion(» وكالة فوسيون «إنشاء   -2
  .التجارية العثمانية

 .إقامة محالت مالحية منظمة حنو الشرق األدنى -3

 .دراسة واقع السوق يف الدولة العثمانية وتأمني لوازمه -4

  .)375(تعيني ملحق جتاري أملاني يف اآلستانة -5
  
  :من أملانيا) عبد احلميد الثاني( موقف السلطان -4
  يف خط بغداد واألملان) عبد احلميد الثاني(ي السلطان رأ

امتياز خط بغداد إىل أملانيا كان حريـصاً       ) عبد احلميد الثاني  (حينما منح السلطان    
على مصاحل السلطنة أكثر من حرصه على مصاحل أملانيا، وكان يتابع عن كثـب كـل تـصريح        

فـيغض الطـرف عـن املنـافع العائـدة          أو تلميح يصدر عن اإلمرباطور األملاني أو من هم دونه           
ــوة إذا جتــاوزت التلميحــات أو          ــة، ويقــف بكــل ق ــى الدول ــشكل خطــراً عل ــا ال ي ــا، فيم ألملاني

  :االقرتاحات األملانية اخلطوط احلمراء العثمانية واليت ميكن تلخيصها فيما يلي
عــدم الــسماح بإقامــة مــستعمرات أملانيــة يف األناضــول علــى جــانيب اخلــط   -

  .هما كانت الفوائداحلديدي م
عدم السماح بإقامة كيان صهيوني يف فلسطني، مع إمكانية إسـكان أعـداد           -

من اليهود يف أراضـي الدولـة األخـرى شـرط التبعيـة املطلقـة للبـاب العـايل                   
 .والسلطان

عدم التورط بتحالف مـع أملانيـا، يقـضي علـى اسـتقالل الـسلطنة وجيعلـها                  -
إننـا عـازمون علـى إيقـاف األملـان عنـد            «: لوكـان يقـو   . تابعة ألملانيا العظمى  

 Von(حــدّهم، ولقــد نبــهنا الــسفري األملــاني يف اآلســتانة، فــون بيربســتني     

Bebarstin (   إىل عــدم اطمئناننــا إىل الــسياسة الــيت تتبعهــا، وإن االســتفادة
                                                 

ــاهرة         ) 375( ــا، الق ــرتًى عليه ــة إســالمية مف ــة دول ــة العثماني ــشناوي، الدول ــز ال ــد العزي ــدات، ج3، 1986عب ، 3 جمل
  .1353ص

الســتيطان وهجــرة األملــان إىل منــاطق   كانــت الــصحف وحتــى البــاحثون االجتمــاعيون األملــان يــدعون إىل تــشجيع ا    
. األناضول يف الدولة العثمانية واالستفادة من العالقات الودية بني العثمانيني واألملـان مـن أجـل حتقيـق هـذه الغايـة                     

واعتــرب كــثري منــهم أن املــشاريع االقتــصادية األملانيــة يف الدولــة العثمانيــة بابــاً ومنفــذ مــن أجــل حتقيــق هــذه الغايــة     
، ولقــد كــان هــؤالء يفــضلون هجــرة األملــان إىل بــالد    )مــشروع ســكة حديــد بغــداد (ريع ســكة احلديــد وخاصــة مــشا

  .Kazim Karabeker, p.cit, P.. أو غريها من األماكن) العامل اجلديد(األناضول على هجرهتم إىل أمريكا 



133التطور التارخيي للعالقات األملانية العثمانية   

من األملان يف تسوية أوضاعنا االقتصادية فكرة صائبة، لكين لن أقبـل أبـداً      
لصحافة األملانية من إنشاء مـستعمرات أملانيـة علـى طـول خـط              مبا تتمَّناهُ ا  
فاألناضول بالدنـا وسـتبقى مـالذاً آمنـا لكـل مـسلم يـضطر               ... حديد بغداد 

سـوف  «: كما يقول السلطان عبـد احلميـد الثـاني   . )376(»...إىل مغادرة وطنه  
ــه املناســب      ــا ونوقفــه يف مكان ــاني حنون ولقــد ... نكــبح مجــاح التحــرك األمل

فرينا يف برلني أن القيصر األملاني كان يريد من األملان اإلقامة           علمت من س  
يف األناضول، لكنين ال أقرّ ذلك باملرة ولن نرتك أرضنا لألملـان، فهـي أرض                

  .)377(اآلباء واألجداد
ة عـشية مـنح امتيـاز اخلـط تـدعو                   «: ويقول كانت الفرحةُ على منظـر الـدول األوروبيـَّ

 والفرنسية واإلنكليزية يف بث بـذور اخلـالف بيننـا           للسرور، فقد شرعت الصحف الروسية    
  .»وبني األملان، وصاروا يرشون كبار املوظفني عندنا من أجل الفوز هبذا االمتياز

ــا ألنـــه مل يكـــن لإلنكليـــز أدنـــى تـــأثري يف الدبلوماســـية     وقـــد اختـــار الـــسلطان أملانيـ
  .)378(األملانيَّة

شاء خـط األناضـول للمــصرف   يُقـال إنـي عنـدما أعطيـتُ إنـ     «: ويقـول يف مذكراتـه  
. األملــاني، كانــت الــشروط غــري مالئمــة لنــا، طمعــاً يف كــسب صــداقة اإلمرباطــور األملــاني

وأنا أرى أن خط األناضول مهم لنا، كمـا هـو مهـمٌّ للمـصرف األملـاني، فمـن الطبيعـي أن                      
ت يكون هلم نصيب من األرباح، وتبقى لنا احلصة الكبرية، لقـد انتعـشت الـبالد الـيت مـرَّ                  

هبــا اخلطــوط احلديديــة وبــذلك وجــدنا األراضــي لتــوطني مئــات اآلالف املهــاجرين مــن    
  .)379(»...أوروبا

عرض السلطان عبد احلميد الثاني على الواليات املتحدة األمريكية أن تقوم بتنفيذ            
خـــط بغـــداد احلديـــدي خلربهتـــا العاليـــة يف جمـــال الـــسكك احلديديـــة، واختـــار شـــركة          

  . املشهورة بقدرهتا العالية لتكون صاحبة هذا املشروع)Stanford(» ستانفورد«
وكانــت الواليـــات املتحـــدة يف ذلـــك الوقـــت دولــة حمايـــدة ال مطـــامع هلـــا يف الدولـــة   

                                                 
ــد، مــذكراتي الــسياسية    ) 376( م، 1986ت، مؤســسة الرســالة  ، الطبعــة اخلامــسة، بــريو )1908- 1891(الــسلطان عبــد احلمي

  .131ص
  .432، ص2008سليمان قوجه باشي، السلطان عبد احلميد الثاني ، ترمجة، عبد اهلل إبراهيم، القاهرة ) 377(
  .433سليمان قوجه باشي، ، املرجع السابق، ص) 378(
  .83السلطان عبد احلميد، مذكراتي السياسية، ص) 379(
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العثمانيــة، لكنــها اعتــذرت عــن تنفيــذ املــشروع، رمبــا بــسبب األحــوال االقتــصادية املرتدّيــة     
  .)380(للدولة العثمانية وضخامة املشروع

  :حنو أملانيا، وقال مربراً ذلكولذلك ميَّم وجهه 
إن وجود األملـان يف األناضـول وبـالد الرافـدين أقـل خطـراً مـن وجـود اإلنكليـز؛ ألن                      «

ــا اإلنكليـــز فسيـــستخدمون هـــذه   األملـــان ينظـــرون إىل مـــصاحلهم االقتـــصادية واملاليـــة، أمـَّ
  .)381(اخلُطوط لوضع أيديهم على بالدنا ومقدراتنا

 مـدّ خـط حديـدي عمـالق مـن اإلسـكندرونة إىل اهلنـد        وكانت إنكلـرتا تفكـر جـدياً يف     
ر سـنة                      م 1875- هــ  1292عندما كانـت فرنـسا تـسيطر علـى قنـاة الـسويس، لكـن األمـر تغيـَّ

عنــدما صــارت إنكلــرتا هــي املتحكمــة يف شــركة قنــاة الــسويس، ولــذلك صــرفت النظــر عــن  
  .)382(املشروع، لكنها ظلَّت تتابع أخباره باهتمام شديد

  
bîãbq@M@¾aòîãbàrÈÛa@òÛë‡Ûa@À@òîãb¾þa@òí†b—nÓüa@pbÇë‹“@ @

  
  : خطوط املالحة-1

. أرادت أملانيا تسيري خطوط مالحيـة بينـها وبـني شـرقي املتوسـط، واخللـيج العربـي                 
ــت أوىل احملــاوالت ســنة    ـــ 1299وكان ــه    1881- ه ــدما قامــت شــركة غالفك  Frima(م، عن

Glafcke (   وشركة هينغس)Hennings (  نظيم أول عمليَّة شحن من هامبورغ      يف هامبورغ بت
ــركة    ــالل شـ ــن خـ ــشرق مـ ــشرق «إىل الـ ــوط الـ ــسفن    ) Orientinie(» خُطـ ــن الـ ــدد مـ ــرب عـ عـ

  .)383(التجارية
 A.C. de Freitas and: أي سـي دو فرايتـاس  « وبعد عـام قامـت شـركة املالحـة     - 

Co «     ــشرق ــا وال ــول . باتــصال حبــري مباشــر بــني مــوانئ أملاني م 1889-  هـــ 1307ويف أيل

                                                 
  .433جع السابق، صقوجه باشي، السلطان عبد احلميد، املر) 380(
  .430قوجه باشي، املرجع نفسه، ص) 381(
)382 (Orhan Koloğlu, Avrupa Kiskacinda Abdülhamit, istanbol, , P.,   وقوجـه ،

  .429باشي، املرجع السابق، ص
ولقد كانت بريطانيا ختطط مـن أجـل الـسيطرة علـى اخللـيج العربـي والعـراق ومـصر وبـذلك تؤسـس منطقـة نفـوذ                            

إىل جبال األلب وتقوم بإنشاء خط حديدي يوصـل هـذه املنـاطق        ) Kalküta(زية متتد من القاهرة إىل كالكوتا       إنكلي
  ).Kazim Karabekir, p.cit, P.. (ببعضها البعض

  .254، ص1987عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سورية ولبنان، بريوت، ) 383(
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 Deutsche Levante( الـشرقية  –شركة خطوط املالحة األملانيـة  «ست يف هامبورغ تأس

linie( «                     شركة مسامهة وبدأت عملـها بعـد عـام واحـد بـأربع سـفن جتاريـة، وصـلت بعـد
ــفينة   ــشرين سـ ــدى وعـ ــنني إىل إحـ ــشر سـ ــنة . )384(عـ ـــ 1317ويف سـ ــت 1899-  هـ م افتتحـ

ــسوري      ــساحل الـ ــع الـ ــاً مـ ــاً حبريـ ــشركة خطـ ــسطيين- الـ ــرن  . )385( الفلـ ــدايات القـ ويف بـ
العـــشرين كـــان مثـــة خطـــان مباشـــران إىل الـــساحل الـــسوري حنـــو اســـكندرونة وبـــريوت 

كمـــا عمـــد األملـــان إىل تـــسيري خـــط مالحـــي آخـــر إىل الـــبرية وإزمـــري   . وطـــرابلس ويافـــا
وكـانوا ينافـسون الفرنـسيني ليجعلـوا ألنفـسهم          . وسالنيك واسـتانبول وسـورية والبـصرة      

  .بحريموطأ قدم يف النقل ال
 فرنكـاً عـن   15ودخلوا يف منافسات حامية مع اإلنكليز يف اخلليج وصاروا يتقاضون         

 فرنكاً كانت تتقاضاها السفن اإلنكليزيـة مـن مرسـيليا إىل     50: كل طن من البضائع، مقابل    
 هــ   1324ويذكر جون لورمير أنه يف سنة       . )386(مسقط وكان تركيز األملان على مسقط كبرياً      

  .)387( يف اخلليج العربي ألول مرة» أمريكا-هامبورغ «خر خط م ظهرت بوا1906-
  
  : البيوتات التجارية األملانية يف الدولة-2

تأسست أوىل البيوت التجارية األملانية يف سورية وفلـسطني يف هنايـة الـستينات مـن                
أملانية يف دمشق،   » )Fussion(فوسيون  «وتذكر التقارير وجود شركات     . القرن التاسع عشر  

ويف فلــسطني أخــذ مجاعــة اهليكــل األملانيــة يقومــون  . وت جتاريــة يف بــريوت وفلــسطنيوبيــ
 هــ  1305بتصدير منتجاهتم الزراعية بأنفسهم، وبلغ عدد شركاهتم التجارية يف حيفا سـنة       

ويف الثمانينات تأسست يف بريوت وكـاالت متثيليـة مـن قبـل شـركة            . م ثالث شركات  1887-
ــأم    ــة، وشــركة الت ــأمني العام ــل البحــري    الت ــة النق ــل حلماي ــى النق ــرن  . ني عل ويف أواخــر الق

العشرين كان يوجد يف القسم اآلسيوي من الدولة العثمانية زهاء ثالثني بيتاً جتاريـاً أملانيـاً     
  .)388( مليون مارك7رأمساهلا 

                                                 
  .255سنّو، املرجع السابق ص) 384(
  .257 املرجع نفسه، صسنّو،) 385(

(386) Ilber ortayli: Osmanli Imperator luğu'nda Alman Nüfuzu Boğoziçi Universites 
ikütüphanesi, Istanbul, , P.-. 

  .551، ص1م، ج1970جون لور مير، دليل اخلليج، القسم التارخيي، قطر ) 387(
  .257سنو، املصاحل األملانية، املرجع السابق، ص) 388(
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  : املنشآت العمرانية واملؤسسات-3
 الدولـة العثمانيـة،     قامت أملانيا بإجناز عدد مـن املـشاريع االقتـصادية والعمرانيـة يف            

  :من أمهها
  .م1887- هـ 1305إنشاء ترامواي اآلستانة  -
 .م1899- هـ 1317 إستانبول )389(كونستنز: متديد كابل -

 .جتهيز ميناء حيدر باشا -

 .تطوير ميناء البصرة واسكندرونة -

 .م1899- هـ 1317إنشاء مصرف فلسطني األملاني سنة  -

 .م1899- هـ 1317 سنة )391( سالونيك- )390(إنارة مسرنا -

 .م1905- هـ 1323زراعة القطن واستخراج زيوته سنة  -

 .م1906- هـ 1324تأسيس بنك الشرق سنة  -

 .جتديد جسر استانبول ونقل ملكيته لألملان -

 .م1893-هـ1311سنة ) Izmit(للسجاد يف أزميت ) Hereke(تأسس مصنع  -

ــا جمموعــة مــن       ــك تأســست يف أملاني ــى ذل ــصاد   وعــالوة عل ــة باالقت ــشركات املعني ال
  :الشرقي، منها

  .رابطة تصنيع اآلالت والتعدين األملانية -
 .مجعية التصدير األملانية الشرقية -

 .رابطة املشرق األملانية -

 . الرتكية-بيت الصداقة األملانية  -

  .)392(مجعية احلضور األملاني يف اخلارج -
  

   التجارة واملصارف-4
فبعــد ذلــك العــام  .م1880-  هـــ 1298يف التجــارة العثمانيــة حتــىمل يكــن لألملــان نــصيب 

                                                 
ــستنز ) 389( ــسرا    ): Konstanz(كونــــ ــع سويــــ ــدود مــــ ــى احلــــ ــا علــــ ــع يف أقــــــصى جنــــــوب أملانيــــ ــة تقــــ . مدينــــ
)www.ar.wikipedia.org.( 

  ).www.ar.wikipedia.org. (تقع على الساحل الغربي لألناضول على البحر األبيض املتوسط: مسرنا) 390(
  ).www.ar.wikipedia.org. (مدينة يونانية وهي عاصمة إقليم مقدونيا: سالونيك) 391(
  .Yasar Yilmaz: ikidost hükümdar, p.cit, Pو . 51سنّو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 392(
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بدأت البضائع األملانية جتد طريقها للوصـول لألسـواق العثمانيـة، أمـا النقلـة النوعيـة للتجـارة                   
األملانية هي الدولة العثمانية فكانت بعـد توقيـع اتفاقيـة جتاريـة بـني الدولـة العثمانيـة والدولـة                 

واليت نصت على حرية التجارة بني البلدين، ولقد نـصت          )  هـ 1308- م26/8/1890(األملانية يف   
 نوع من البضائع األملانية الداخلـة للدولـة       720هذه االتفاقية على ختفيض نسبة اجلمارك عن        

  .)393(العثمانية سيما مل يتم ختفيض اجلمارك على البضائع العثمانية الداخلة إىل أملانيا
م إىل الدولــة، حــاملني معهــم بــضائعهم، أو منــاذج وعلــى أثــر ذلــك بــدأ األملــان بالقــدو

عنها، وكانوا شديدي املهارة والذكاء يف عرضـها علـى األسـواق العثمانيـة، ذلـك أهنـم بـدؤوا                    
بدراســة أحــوال هــذه األســواق، وأســعار البــضائع فيهــا، ومــا حتتــاج إليــه هــذه األســواق مــن   

  .انينيالبضائع وهذا حقق هلم جناحاً ومتيزاً لدى زبائنهم العثم
ومن أمثلة ذلك أن التجار اإلنكليز كانوا يبيعون لفَّات القماش يف بـاالت، وكـان طـول            
اللفة مخسني مـرتاً، وكانـت تـشكل عبئـاً علـى البـائع واملـشرتي، فعـرض األملـان أقمـشتهم يف             

 مــرتاً فقــط، فأقبــل النــاس عليهــا، وكــذلك عرضــوا بــضائعهم الــيت  16لفَّــات صــغرية طوهلــا 
ودهتــا البــضائع األوربيــة األخــرى وبأقــل مثــن منــها وهــذا مــا زاد مــن إقبــال كانــت تعــادل جب

  .الناس على البضائع األملانية
ـــ 1307ويف ســـنة  رابطـــة التـــصدير ملـــصانع اآلالت والتعـــدين  : م تأســـست1889- هـ

األملانية اليت افتتحت معرضاً هلا يف اآلستانة وخمزناً يف يف سـالونيك، ووكـاالت يف سـورية                 
وقـد فـتح األملـان مـصارف كـثرية يف الدولـة العثمانيـة وشـجعوا التجـار علـى               . )394(وفلسطني

  .فتح املصارف واملؤسسات املالية
بنـك فلـسطني   «وأثناء زيارة اإلمرباطور غليوم الثاني إىل القدس تأسَّس يف فلـسطني   

م، يف  1899- هــ    1317 مـارك، وفُـتح لـه فـروع أخـرى سـنة              450،000رأمسال قـدره    » األملاني
ثــم أُسّــس يف . ســتانبول ومناســتري وســالنيك والقــدس ويافــا وحيفــا واإلســكندرية القــاهرةا

 مليـون مـارك، ثـم فتحـت لـه      20برأمسـال قـدره    » استانبول مـصرف امسـه مـصرف الـشرق        
  .م1906- هـ 1324وكان ذلك سنة . )395(فروع يف بغداد وبورصة والقاهرة

                                                 
تـضمنت الوثيقـة قائمـة بأمسـاء      (1296تـاريخ  ) 2(وثيقـة رقـم   ) 784(ألرشيف العثماني، سجل رقم     سجل ا ) 393(

 ,Ilber Ortayliو ). البضائع األملانية الداخلة للدولة العثمانية، واملعفى منها من اجلمارك ونسبة الضرائب عليها

Osmanli Imparator luğu'nda Alman Nüfuzu, p.cit, P..  
  .259صاحل األملانية، املرجع السابق، صسنو، امل) 394(

(395) Kazim Karabekir, Tarih Boyunca, op.cit, P.. 
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 - Grefvon zieten(» الغــراف تــزينت شــفرين «م أســس 1896- هـــ 1314ويف ســنة 

Schwerin (        الـشركة الفلـسطينية الـشرقية األملانيـة،        : رئيس مجعيـة بيـت املقـدس الربلينيـة
لتـــشجيع التجـــارة األملانيـــة يف فلـــسطني واملـــشرق، وشـــراء األراضـــي وزراعتـــها وممارســـة  

  .األعمال املصرفية
ــستانتياً فقــد كــان يتعامــل مــع مجاعــة اهليكــل األ    » شــفرين«وملــا كــان   ــة يف بروت ملاني

  .كما انضم له الكاثوليك األملان بدافع قومي. فلسطني ومع التجار العرب واليهود
ورغــم املنافــسة الــشديدة الــيت تعــرَّض هلــا مــصرف فلــسطني مــن مــصرف كريــدي      

 Banque Imperiale(ومـــن املـــصرف العثمـــاني ) Crédit Lyonnais(ليونّيـــه الفرنـــسي 

Ottomane( أقدامه بقوة يف فلسطني، إال أنه استطاع أن يثبت.  
ــشريية         ــصادية والتب ــاون بــني املــصاحل االقت ــذا جــسَّد هــذا املــصرف أســس التع وهك

يف إنــشاء املــشاريع ) Deutsche Bank(» دوتــش بنــك«وقــد ســاهم . )396(األملانيــة يف الــشرق
  :التالية يف الدولة

مـن  ) Régi( إدارة حـصر التبـغ والتنبـاك    - االحتاد العثمـاني للمـشاريع الكهربائيـة     -
  .)397(أجل احتكار صناعة التبغ ملدة ثالثني عاما

  :وقد بلغت قيمة الصادرات األملانية إىل الدولة العثمانية
  .م1880/1888 -  هـ1298/1306 مليون مارك بني 77 -
 .م1889/1898-1307/1315 مليون مارك بني 314و -

 .م1905/1913- هـ 1323/1332 مليون مارك بني 793و -

  
  :انيا تصدر للدولةوكانت أمل
  .املنسوجات واآلالت واألدوات احلديدية والكيماوية والطبيَّة -
 .كما كانت تصدر لوازم اخلطوط احلديدية والقطارات -

  :ولكن األسلحة كانت تأتي يف املقام األول حيث كانت -
هـــي املـــصدر الـــرئيس ) Löwr(ولوفيـــه ) Mouser(ومـــاوزر ) Krupp(شـــركة كـــروب 

  .)398( مليون مارك85 حوايل 1897-1888انية اليت بلغت قيمتها بني لألسلحة األمل
                                                 

  .263، 262، 261سنو، املصاحل األملانية، ص) 396(
  .20علي حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، املرجع السابق، ص) 397(
  .54سنّو، أملانيا واإلسالم، ص) 398(
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 مليـون  34 بلـغ  1900ويف إحصاء آخر جند أن حجم الصادرات األملانيـة للدولـة سـنة        
  . مليون مارك قيمة الواردات األملانية من الدولة العثمانية30مارك مقابل 

ــنة  ـــ 1322ويف سـ ــه  1904- هـ ــا قيمتـ ــة مـ ــا للدولـ ــدَّرت أملانيـ ــارك  75 م صـ ــون مـ  مليـ
  .)399( مليون مارك43،5واستوردت منها ما قيمته 

  
  : االتصاالت والتنقيب عن املعادن-5

 األملــاني املختلفــة نــذكر التعــاون يف جمــال الربيــد   -ومــن مظــاهر التعــاون العثمــاني  
  .والربق واهلاتف

دما م عمد األملان إىل مـدّ خطـوط الـربق يف أحنـاء الدولـة بعـ                1899-  هـ   1317ففي سنة   
إىل اسـتانبول، وخطـاً   ) Malla ()400(وقد مـدوا خطـاً مـن مـاال        . كان هذا القطاع بأيدي اإلنكليز    
كمــا مــدّ خــط ثالــث مــن بــرلني إىل بــوكرش إىل ). Odissa ()401(آخــر مــن اســتانبول إىل أوديــسا

 ومبساعي السفري األملاني يف اسـتانبول، حـصلت شـركة أملانيـة علـى امتيـاز خـط                   )402(كونستانا
  . العريش- كما حصلت على امتياز خط استانبول .  كونستانا إىل بغدادالربق من

م مت تدشني اخلط الربقي بني دمشق واملدينة املنوَّرة، أثناء          1905- هـ   1323ويف سنة   
. )403(متديد اخلط احلديدي احلجـازي، ووضـع نـصب التأسـيس يف سـاحة املرجـة بدمـشق              

يف األناضــول، وأجــري املــسح علــى الثــروات   كمــا متَّ تكثيــف البعثــات اجليولوجيــة األملانيــة   
كمـا وضـعت وزارة احلربيـة    . الباطنية، ومتت دراسة اجلدوى االقتصادية الستخراج املعادن   

األملانية قائمة بالشركات الربيطانية والفرنسية العاملة يف حقل النـشاطات املنجميـة والـيت              
  .)404(جيب سحب تراخيصها ونقلها إىل الشركات األملانية

إن سلوك القيصر غليوم الثاني معـي جعلـين أتـصرَّف       : ل السلطان عبد احلميد   ويقو
وجـاء مـع اإلمرباطـور األملـاني إىل بالدنـا           : ثـم يقـول   . معه تصرُّف األصدقاء إىل آخر عمري     

بعض العلماء األملان، ومن بينهم من كان يشتغل بالتنقيب عن اآلثـار القدميـة حـول املوصـل                   
 الـدين أفنـدي مبراقبـة هـذه البعثـات العاملـة حـول املوصـل         ثـم كلفـت صـالح     . فسمحت هلم 

                                                 
(399) Kazim Karabekir, Tarih boyunca, op.cit P 

  .)www.ar.wikipedia.org(مدينة تقع يف أقصى جنوب إيران ) 400(
  .)www.ar.wikipedia.org(مدينة أوكرانية تقع على البحر األسود ) 401(
  ).www.ar.wikipedia.org( على البحر األسود، تقع شرقي رومانيا ميناء ومرفأ هام) 402(

(403) Kazim  Karabekir, op.cit,.P 
  .51سنّو، أملانيا واإلسالم، ص) 404(
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فأرسل إيل اإلمرباطور ما يزال يف بالدنا، أن األملان يفعلـون مـا يفعلـه اإلنكليـز متامـاً حيـث                     
يقومــون حبفــر اآلبــار النفطيــة، ولــو طلــب مــين اإلمرباطــور الرخــصة بالتنقيــب عــن الــنفط    

  .)405(ألعطيته، ولكنه آثر العمل من وراء ظهورنا
  
  : القروض املالية-6

وحتَّى تغطي الدولة العثمانية قيمة مشرتياهتا كانت تضطر إلبرام قروض مـع أملانيـا        
م أبرمـت أول قـرض   1888- هــ  1306ففـي سـنة   . لتخفيف اعتمادها علـى فرنـسا أو إنكلـرتا      

 علـى أن يكـون التـسديد   % 5 مليون لـرية ذهبيـة عثمانيـة بفائـدة قـدرها      1.6مع أملانيا بقيمة  
  .)406(باملارك األملاني، وهذا القرض هو قيمة األسلحة اليت استوردهتا الدولة من أملانيا

ومثــة ملحوظــة هامَّــة، وهــي أن مجيــع قــروض أملانيــا للدولــة العثمانيــة كانــت بــاللرية  
الذهبيــة العثمانيــة، وعنــد تــسديد األقــساط حتــسب قيمــة املاركــات بــسعر الــذهب وتــسدد 

لك لتضمن أملانيا قيمة القرض وتأمن تقلبات األسعار، وبذلك         الدولة على هذا األساس وذ    
  :حتصل على فائدة مزدوجة

  .فهي اليت تقوم بتحديد سعر الصرف، وتقوم بالصرف أيضاً -
  .وهي اليت تضمن مثن بضائعها بالعملة الذهبية -

وكــان الــسلطان يــدرك ذلــك متامــاً، ولكنــه كــان مــضطراً لــذلك، ألن الــدول األخــرى   
م مــن أملانيــا، بــل هــي أســوأ منــها بكــثري كمــا جتلَّــى يف قــروض الــدول األوروبيــة  ليــست أرحــ

  .ملصر، واليت انتهت باحتالهلا
م عقــدت الدولــة العثمانيَّــة قرضــاً آخــر مــع أملانيــا قيمتــه  1894- هـــ 1312ويف ســنة 

مــن أجــل تــسديد ديــون شــركة حديــد  % 4 مليــون لــرية ذهبيــة عثمانيــة بفائــدة قــدرها  1.76
ثـم أردفـت ذلـك    ). Deutsche Bank( بنـك  – على الدول لصاحل جمموعـة دوتـش   األناضول

 1903سـنة  % 4 مليـون لـرية ذهـب بفائـدة قـدرها           2،37بقرض ثالث مع البنك نفسه مقداره       
ثــم عقــدت قرضــاً رابعــاً مــن البنــك . مــن أجــل تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن خــط حديــد بغــداد

  . لدفع مثن التجهيزات العسكرية1905 مليون لرية عثمانية سنة 2.64نفسه قيمته 
                                                 

) 360(رقـم  األرشيف العثماني، سجل   . 156، ص 1998 دار القلم بدمشق     -مذكرات السلطان عبد احلميد     ) 405(
  . هـ1318تاريخ ) 83(وثيقة رقم 

  17م، املرجع السابق، ص1945-م1841 الفلسطينيَّة، -علي حمافظة، العالقات األملانيَّة ) 406(
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 مليــون فرنــك 108م منحــت أملانيــا الدولــة العثمانيــة مبلــغ 1908- هـــ 1326ويف ســنة 
» هولـستمان «كـم، وتولّـت شـركة    840فرنسي إلقامة أربعـة فـروع خلـط حديـد بغـداد بطـول            

)Holtzmann (األملانية تنفيذ املشروع.  
  . عاما28ً ذهبية على مدى  مليون لرية12،3وهكذا بلغت قيمة القروض 

م 1908- هــ    1326واجلدير بالذكر أن قيمـة القـروض يف عهـد االحتـاد والرتقـي بـني                 
  ... مليون لرية46م بلغت 1914- هـ 1333حتى 

% 45من قيمة الدين العثماني العـام، مقابـل         % 12ومع ذلك كانت ديون الدولة ألملانيا       
ــسا و ــرتا% 10لفرنـ ــل حمـــ  )407(إلنكلـ ــن كـ ــالرغم مـ ــاد يف  ، وبـ ــة االعتمـ ــة العثمانيـ اوالت الدولـ

ا أنــه بقيــة لفرنـسا حــصة األسـد يف هــذه الــديون، ومل       مـشاريعها وقروضــها علـى أملانيــا، إلـَّ
  .تستطع الدولة التخلص من هذه اهليمنة حتى سقوطها

  
  

@brÛbqM@μÛ‹i@Á‚@M@òİãîi@M@†a‡Ìi@B.B.BZ@ @
  : اخلطوط احلديدية يف الدولة العثمانية-1

 تلقــى املهنــدس األملــاني الكــبري املتخــصص يف مــد خطــوط   1872 - ه1289يف ســنة 
ــة جــورج برســيل    ــز مبــد عــدد مــن       ) G.Pressel(احلديدي ــد العزي ــسلطان عب ــاً مــن ال تكليف

  .)408(اخلطوط احلديدية يف البلقان لوصلها باآلستانة
مــدَّ شــبكة حديديــة معقــدة يف البلقــان   ( »برســيل«م أجنــز 188- هـــ 1305ويف ســنة 

يينا باآلستانة ،  ترتبط بشبكة اخلطوط احلديدية يف أوروبا حتى لنـدن عـن طريـق                 ڤتصل  
  .)410)(409(كاليه

ثـم تطلَّعـت الدولــة العثمانيـة إىل ربــط اآلسـتانة بوالياهتـا يف الــشام والعـراق، وكانــت       
مـن مهـارة وكفـاءة يف مـد خطـوط البلقـان، وألن              » برسيل«تؤثر التعامل مع أملانيا، ملا حققه       

                                                 
  .18حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، املرجع السابق، ص) 407(
م، والبحـث الـذي   1974در بـريوت،  جمموعة مؤلفني، أملانيا والعامل العربي، تعريب، مصطفى مـاهر، دار صـا           ) 408(

  .374هانس رُومير ، ص .نقلنا منه بقلم د
وهو املضيق املوجود يف أضيق جزء مـن حبـر املـانش ويقـع بـني القنـال       ) Pas de Calais(بالفرنسية : كاليه) 409(

  ).www.ar.wikipedia.org(اإلنكليزي وحبر الشمال، وهو أقصر مسافة بني إنكلرتا والقارة األوربية، 
  .1348 ص3عبد  العزيز الشناوي، الدولة العثمانية، املرجع السابق، ج) 410(
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كانـت مـن أقـلّ الـدول األوروبيـة طمعـاً بالدولـة العثمانيـة علـى عكـس كـلٍ مـن روسـيا              أملانيا  
  .)411(وفرنسا وإنكلرتا

وكــان بــسمارك يفــضّل أن تقــوم بريطانيــا وفرنــسا مبــدّ اخلطــوط املطلوبــة حتــى          
) Deutsche Bank(»  بنـك -دوتـش  «تتنافس فيما بينها بعيداً عـن أملانيـا، كمـا أن جمموعـة     

  .متحفظة حيال املشروع بسبب التدهور االقتصادي يف الدولة العثمانيةاألملانية كانت 
ماسـتعداد الــسفارة  1888- هـــ 1305يف أيلـول  » ســيمنس«ثـم تراجـع بــسمارك وأعلـم    

ــى        ــها للحــصول عل األملانيــة يف اآلســتانة لتقــديم الــدعم الدبلوماســي للمجموعــة الــيت ميثل
  .االمتياز

ات أملانيــة وبريطانيــة وفرنــسية انتــهت   وشــهدت اآلســتانة خــالل شــهر أيلــول منــاور   
على امتياز خط حيدر باشـا  ) Deutsche Bank(»  دوتش األملانية-جمموعة بنك «حبصول 

  . قونيه- أنقرة -
مــن اجملموعــة » شــركة ســكة حديــد األناضــول العثمانيــة«ويف العــام التــايل تأســست 

  .)412(األملانية املذكورة
 مت يف اسـتنبول  توقيـع عقـد االمتيـاز بـني              1888وأخرياً ويف الرابع من تـشرين األول        

أول رئـيس  ) G.siemans(بنـك الـيت يرأسـها جـورج سـيمنس      -الباب العايل وجمموعة دوتش   
  .)413( أنقرة-جملموعة البنك األملاني، وأول مدير خلط حيدر باشا 

 فاشــرتته الدولــة )414(وكانــت النمــسا قــد مــدَّت جــزءاً مــن هــذا اخلــط حتــى إزميــت    
م ووصل اخلط إىل أنقرة بعد      1893- هـ   1311وبدأ العمل سنة    . جموعة األملانية وقدَّمته للم 

م وصـل اخلـط إىل قونيـة، ورافـق ذلـك وصـول أعـداد كـبرية                  1896- هـ   1314عام، ويف سنة    
فـون  : م مات سيمنس وخلفـه    1901- هـ   1319ويف سنة   . )415(من األملان مبعدَّاهتم إىل الدولة    

  ).Von Cavnir(جافنري 
نه يف أواخر القرن التاسع عشر، وقبل توقيـع عقـد خـط حديـد بغـداد بلـغ                   وهكذا فإ 

                                                 
  .345جمموعة مؤلفني، أملانيا والعامل العربي، املرجع السابق، ص) 411(
  .46سنو، أملانيا واإلسالم، املصدر السابق، ص) 412(
  .387، ص1971لوتسكي، تاريخ األقطار العربية احلديث ، موسكو ) 413(
القدميـة وتقـع   » مسرينـا «وأمـا أزمـري فهـي بلـدة     . زميد هي مدينة نيقوميديا القدمية على حبـر مرمـرة     إزميت، أو إ  ) 414(

  .309 و307، ص3دائرة املعارف بطرس البستاني ج. على حبر إجية
حممــد كمــال الدســوقي، الدولــة العثمانيــة واملــسألة . 1362، ص3عبــد العزيــز الــشناوي، الــدول العثمانيــة ج) 415(

  .306م، ص1976رة الشرقية، القاه
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ــو     ــة حنـ ــة العثمانيـ ــة يف الدولـ ــوط احلديديـ ــول اخلطـ ــد  2726طـ ــر عهـ ــومرتاً، ويف أواخـ  كيلـ
  .)416( كم12،000السلطان عبد احلميد الثاني وصل طول هذه اخلطوط 

 :اخلطوط اإلنكليزية -1

  .كم  373=       آيدين–إزمري  -
 كم  67=         أضنة–مرسني  -

  .كم  440=    واجملموع
 :اخلطوط الفرنسية -2

  كم  512=       قصبة–إزمري  -
 كم  87=       يافا–القدس  -

 كم  247=       دمشق–بريوت  -

 كم  420=       حلب–دمشق  -

 كم  1266=    واجملموع

  :اخلطوط األملانية -3
 كم  91=       إزميت–حيدر باشا  -

 كم  485=       أنقرة–إزميت  -

 كم  444=    )418( قونيه-)417(أسكي شهر  -

  )419(كم  1020=   اجملموع
  
  :م1903-هـ1321 خط بغداد -2
ــط - ــرة اخلـ ــط  : فكـ ــطالحاً خبـ ــرف اصـ ــداد،   : )420( يعـ ــة، بغـ ــرلني، بيزنطـ ، B.B.Bبـ

                                                 
مـشاريعه اإلصـالحية    (سيف اهلل آربـاجي، الـسلطان عبـد احلميـد الثـاني             .ود. 51سنو، أملانيا واإلسالم، ص   ) 416(

  .48م، ص2011- هـ 1432، دار النيل، مصر، 1، ط)وإجنازاته احلضارية
  .مدينة تقع يف الشمال الغربي لرتكيا: أسكي شهر) 417(
  .ألناضولمدينة تركية تقع وسط ا: قونية) 418(

(419) Ilber ortayli, Osmanli Imparator luğu'nda. Alman Nüfuzu, op-cit, P.,  
؛ ألنـه يبـدأ مـن بـرلني     )Route, B.B.B(وقد أطلق على مشروع هذا اخلط احلديدي من قبيل االختصار طريق ) 420(

ستانة أو القسطنطينية حتى تبدأ أمسـاء هـذه         ومير ببيزنطة ثم بغداد، وقد اختريت كلمة بيزنطة بدالً من استانبول أو اآل            
، 173، ص3عبــد العزيــز الــشناوي، الدولــة العثمانيــة، املرجــع الــسابق، ج  ). (B) (ب(احملطــات الثالثــة الرئيــسية حبــرف  

174.(  
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واختصاراً خبط بغداد، وقد بدأ املـشروع اقتـصادياً، ثـم حتـول إىل مـشروع سياسـي، شـأنه                    
  .شأن قناة السويس

ــط قدميـــ   ــرة اخلـ ــنة  فكـ ــود إىل سـ ـــ 1188ة تعـ ــدس   1782- هـ ــى املهنـ ــدما أوصـ م عنـ
بعــد رحلــةٍ لــه إىل الــشرق إىل ضــرورة إحيــاء اخلــط الــربّي   ) Sulivan(اإلنكليــزي ســوليفان 

  .)421(املعروف بطريق احلرير بني أوروبا واهلند
إنـشاء  ) Teshicne(م اقـرتح الكولونيـل اإلنكليـزي تشيـسين          1850- هـ   1267ويف سنة   

، وعنــدما بوشــر حبفــر قنــاة   )422(وادي الفــرات يــصل إىل اخللــيج العربــي  خــط حديــدي يف  
م اشــتد قلــق بريطانيــا علــى اهلنــد وفكــرت بإحيــاء الطريــق  1856- هـــ 1273الــسويس ســنة 

الربي إليها، ثم صرفت النظر عن املوضوع عندما سيطرت علـى غالبيـة أسـهم القنـاة سـنة                   
  .)423(م1875- هـ 1292

  
  : توقيع العقد-3

ــة يف     وعلــى أثــر   ــة العثماني ــاني التارخييــة للدول ــارة اإلمرباطــور األملــاني غليــوم الث زي
 B.B.B وقعت أملانيا مع الدولة العثمانية اتفاقية متديد خط حديـد       1898 - ه1316خريف  

 بغــداد، وكمــا صــار يعــرف - بيزنطــة -م وهــو خــط بــرلني 1899- هـــ 1317يف أواخــر ســنة 
ة هــي القريــة الــيت بنيــت القــسطنطينية علــى   وكلمــة بيزنطــ.اختــصاراً خبــط حديــد بغــداد 

  .أنقاضها ومنها أخذت اإلمرباطورية الرومانية الشرقية امسها
م قامت بعثـة أملانيـة برئاسـة القنـصل األملـاني يف اآلسـتانة       1900- هـ 1318ويف سنة  

برحلة على طول اخلط املقرتح يف العراق، ثم وضـعت تقريرهـا عـن كـل املـشكالت احملتملـة          
  .)424(اخلطيف هذا 

وأعقــب ذلــك مــشاورات ودراســات واســعة بــني املختــصني يف الــدولتني أســفرت عــن   
ــاني      ــل كــانون الث ــهائي للخــط يف أوائ ــأخَّر صــدور  . ه1319 - 1902توقيــع العقــد الن وقــد ت

 الـذي يعـدّ      هـ   1320-م1903 آذار   5اإلدارة الشاهانية بوضع االتفاق موضع التنفيذ إىل يوم         
  . تنفيذ هذا اخلطالتاريخ احلقيقي لبدء

                                                 
  .199عزَّة آقبيق، تاريخ اخلطوط احلديديَّة يف بالد الشام ص) 421(
  .204عزة آقبيق، املرجع السابق ص) 422(
  .374-372أملانيا والعامل العربي، املرجع السابق، صرومير، ) 423(
  .551 ص1جون لورمير، دليل اخلليج، املرجع السابق، ج) 424(
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وقد أثار اختيار أملانيا لتنفيـذ هـذا املـشروع ردود فعـل كـبرية لـدى الـدول األوروبيـة،                     
بني مؤيـد ومعـارض ومتخـوف مـن عواقـب هـذا الـصراع الـدويل علـى تنفيـذ هـذا املـشروع،                

  .ويذكر هذا األمر بتوقيع اتفاقية مشروع قناة السويس مع فرنسا
ذهـين  : دولة العثمانيـة وزيـر التجـارة واألشـغال العموميـة         وقد وقَّع العقد نيابةً عن ال     

  :وهي شركة أملانية كل من» شركة سكة حديد األناضول العثمانية«باشا، ووقعه نيابة عن 
  .رئيس جملس املديرين بالشركة): Gwinner Arthur(جونيور آرثر  -
 .املدير العام للشركة): Dr.Kurt Zander(والدكتور كورت زاندر  -

ــونني إدوارد و - ــام املـــــساعد  ): Huguenin Edouard(هيجيـــ ــدير العـــ املـــ
 .)425(بالشركة

  

  : خط السكة األصلي والفرعي-4
وقــد نــص العقــد يف مادتــه األوىل علــى خــط ســري الــسكة احلديديــة املــذكورة، فكــان  

  :اآلتي
 :اخلط الرئيسي -1

 .Karaman: قرمان -1

 .Ergeliإرجلي  -2

 .Karadashكراداش  -3

 .Adana :أضنة -4

 .Hamidieh: محيدية -5

 .Osmanieh: عثمانيَّة -6

 .Bagtcheb: باجتشب -7

 .Kazanali: كازانايل -8

 .Killis: كلّس -9

 .Tel-Habesh: تل حبيش -10

 .Harran: حرَّان -11

 .Ras-el-Aen: رأس العني -12

 .Nisibin: نصّيبني -13

                                                 
  .1362، ص3عبد العزيز الشناوي، املرجع السابق، ج) 425(
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 .Avniat: عونيات -14

 .Mosul: املوصل -15

 .Takrit: تكريت -16

 .Sadidjeh: صاددجة -17

 .Bagdad: بغداد -18

 .)Kerbela)426: كربالء -19

 .Neajef: النجف -20

  .)Busra)427: البصرة -21
  :اخلطوط الفرعية -1

  .يتفرع من تل حبيش خط إىل حلب -
 ).الرها(ويتفرع من أقرب نقطة خط إىل أورفه  -

 .)428(ومن صاددجه يتفرع خط إىل خانقني -

 بري خط إىل اخلليج الفارسي، كما كان يُسمّىومن الز -

  :وهناك فروع قيد الدراسة وهي -
 )430( وماردين وأربيـل وطـوز     )429( فروع تتجه إىل مرعش، وعينتاب وبريه جك       -
  . كاراماتي وهيت-

  .)431(وتقوم الشركة وحدها بتنفيذها، من دون غريها، يف حال إقرارها هنائياً
  
  :يق منه معلومات عن اخلط وأهداف كل فر-5
  : معلومات عن اخلط-أ
) 21،000( تدفع الدولة العثمانيـة للـشركة عـن كـل كيلـومرت مـن اخلـط يـتم تنفيـذه           -

  .فرنك فرنسي ضمانة للخط والعاملني عليه
                                                 

  .1363، ص3الشناوي، املرجع السابق، ج) 426(
  .212عزَّة آقبيق، تاريخ اخلطوط احلديدية، املرجع السابق، ص) 427(
  ).www.ar.wikipedia.org. (مدينة تقع ضمن حمافظة دياىل يف العراق على احلدود مع إيران: خانقني) 428(
. مدينــــــة يف حمافظــــــة أورنــــــا جنــــــوب شــــــرق تركيــــــا، كانــــــت تابعــــــة لواليــــــة حلــــــب  ): Bircik(بــــــريه جــــــك ) 429(
)www.ar.wikipedia.org.(  
  ).www.ar.wikipedia.org. (تقع مشال العراق عائدة حملافظة كركوك: طوز) 430(
  .1363، ص3الشناوي، املرجع السابق، ج) 431(
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  . سم105 سم، بينما عرض اخلط احلجازي 144،5 عرض اخلط -
  . كيلومرت2500 الطول اإلمجايل للخط -
  . سنوات8 مدة العمل فيه -
  .)432( مليون فرنك فرنسي550فة املشروع الكاملة  كل-
  .شركة خط حديد األناضول العثمانية:  الشركة املالكة-
ــنة - ــصبة     1904 يف سـ ــصارت أنـ ــشروع فـ ــة يف املـ ــسية وأوربيـ ــركات فرنـ ــت شـ  دخلـ

  :الشركاء كاآلتي
  .من األسهم% 40وهلا » البنك األملاني«  اجملموعة األملانية ممثلة بـ-
  .من األسهم% 30وهلا » البنك العثماني«نسية ممثلة بـ اجملموعة الفر-
  .من األسهم% 20 اجملموعة املالية للنمسا واجملر وإيطاليا وتركيا وهلا -
  .)433(من األسهم% 10 شركة حديد األناضول وهلا -

لقد انتهى احللم بأن يكون خط      «: األملاني يف إدارة اخلط   » سيمنس«وقد قال خليفة    
  .)434(»بغداد بيد أملانيا

هــ  1321وذكرت جريدة املشرق أن الدولة العليَّة أجازت جلماعة من رجال املال سنة             
  .م مد خط حديدي طويل من قونيه إىل بغداد1903-

ــه       ــي وطول ــه املمتــد إىل أركل  كــم، 200وقــد كــادت الــشركة أن تنجــز القــسم األول في
  . كم، وهو مكمل للخطوط املوجودة60وتباشر القسم الثاني وطوله 

 عقـدت الـشركة اجلديـدة        هــ  1321-م1903 كانون األول    16ويف  : ما ذكرت اجلريدة  ك
خلط بغداد اجتماعها العمومي يف اآلستانة، ومت االتفـاق فيـه علـى كـل املـسائل بـني األملـان                   

  .والفرنسيني
ــه أقــل مــن     1904- هـــ 1322ويف ســنة  م مت تدشــني اجلــزء األول الــذي جــاءت نفقات

  .)435(ندفاع يف متديد األجزاء الباقيةاملتوقع مما أدى إىل اال

                                                 
 مليون لرية ذهبيـة     27 تكون قيمة تنفيذ املشروع       فرنكاً فرنسياً تقريباً، وعليه    20ذكرنا أن اللرية العثمانية تساوي      ) 432(

  .عثمانية
  .210عزَّة آقبيق، تاريخ اخلطوط احلديدية، املرجع السابق، ص) 433(
  .49سنّو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 434(
  .112م، ص1904 شباط 7 - 3جريدة املشرق، السنة السابعة العدد ) 435(
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  . أهداف السلطان عبد احلميد الثاني وأملانيا من املشروع-6
  : أهداف السلطان عبد احلميد-1

كانــت أوروبــا، ودول كــثرية أخــرى يف العــامل، قــد مــدَّت يف بالدهــا خطوطــاً حديديــة   
فع بالـسلطان عبـد     لتحقيق التقدم الصناعي والزراعي والعسكري يف بالدها، األمر الذي د         

احلميــد مــع بــدايات القــرن العــشرين إىل ربــط الــسلطنة العثمانيــة بعــدد مــن الــشبكات            
  .للخطوط احلديدية الرئيسية والفرعية

وكان هدفه من مد السكك احلديدية إحكام سـيطرته علـى الدولـة، وإعمـار املنـاطق                 
ع كلفـة النقـل ومدامهـة       الواسعة يف األناضول اليت ال جتد من يزرعهـا لبعـد املـسافة وارتفـا              

العصابات املسلحة للبلدات والقرى واملدن يف أحناء اإلمرباطورية والسيَّما عصابات األرمن           
  .املسلحة يف األناضول وعشائر البدو على طريق احلج الشامي الشريف

وعدا عن كل ذلـك فـإن هتديـد بريطانيـا للخلـيج العربـي وحماوالهتـا الـسيطرة عليـه                
، كل ذلك دفع )436(مانية صاحبة احلق التارخيي والديين من اإلشراف عليه       ومنع الدولة العث  

السلطان عبد احلميد إىل إحكام سيطرته على القسم الشرقي من اإلمرباطوريـة العثمانيـة              
عن طريق مدّ خط حديدي يـربط اسـتانبول باألناضـول والرافـدين واخللـيج حبيـث يـصبحُ                   

  :يةالسلطان قادراً على حتقيق األهداف التال
سرعة وسُهولة إرسال القوات العسكرية حملاربة الثـائرين علـى الدولـة يف       -1

  .األناضول ويف شرقي العراق، وبعض إمارات اخلليج واجلزيرة العربيَّة
تنشيط الزراعة يف األناضول والرافدين عن طريـق نقـل اإلنتـاج الزراعـي               -2

اء سـرعة حتـرك   عرب القطارات بأسعار زهيدة، كما أن انتـشار األمـن جـرَّ     
القــوات العــسكرية، ســيجعل املــزارعني يعــودون إىل زراعــة األراضــي الــيت  

 .هجروها النتشار األمان

تثبيت الوجُود العـسكري العثمـاني يف األناضـول الـيت كانـت حمـط أنظـار                  -3
 .روسيا وحلفائها من األرمن

 العمل على التنقيب علـى الـبرتول واملعـادن علـى طـول اخلـط والسـيّما يف                  -4
 .منطقة املوصل

حماولة الوصول إىل اهلند عن غري طريق قناة السويس لزعزعة احلكومة            -5

                                                 
  .204 صعزَّة آقبيق، املرجع السابق،) 436(
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الربيطانية ووصل العالقات التجاريـة والدينيـة مـع مـسلمي اهلنـد، الـذين               
 .كانوا يظهرون متسُّكهم بالسلطان عبد احلميد ودولة اخلالفة

  
   أهداف أملانيا-2

ة    أمَّا أملانيا، فقد كانت تعاني من ز      ، )437(يادة يف الـسكان ونقـص يف األراضـي الزراعيـَّ
ولــذلك توجَّهــت أنظارهــا حنــو فلــسطني، وحنــو األناضــول والرافــدين، وكمــا ســنرى عنــد       
احلديث عن موقفها من السُّلطان عبد احلميد، فإهنـا فكـرت يف إسـكان مواطنيهـا الفقـراء                  

  .يف أراضي الدولة العثمانيَّة، بصورة دائمة أو مؤقَّتة
كّرت أملانيا باملواد األوَّليَّة الزراعيَّة أو املعدنية الـيت ميكـنُ احلـصول عليهـا مـن                 كما ف 

  .الدولة العثمانية واليت هي بأمسّ احلاجة إليها، الفتقارها الشديد إليها والسيما النفط
ومن أهداف أملانيا األخرى تعريف اإلنتاج األملاني املتزايـد يف الدولـة العثمانيـة، كمـا                

  .د احلديث عن التجارةسنرى عن
املــسألة «كمــا كــان هلــا هــدف اســرتاتيجي وسياســي مهــم، وهــو إجيــاد مكــان هلــا يف    

ــشرقية ــة       » ال ــصادي أو عــسكري أو إداري يف الدول ــان هلــا وجــودٌ اقت ــا إذا ك ــتم إلّ وهــذا ال ي
العثمانية، وهذا كله ميكـن أن يتحقـق مـن خـالل هـذا اخلـط العمـالق خـط بغـداد، وسـوف                        

  .)438(ات التالية ما يزيد الصورة وضوحاًنرى يف الفقر
العسكري األملـاني العـاملي قـد    ) Helmuth Von Moltke(» فون مولتكه«وكان الكونت 

اقرتح يف أواسط القرن التاسع عشر إنشاء سكة حديدية خترتق الدولة العثمانية كلها حتـى   
  .اخلليج العربي
دة هـي الكتـف الـذي متتـد منـه       إنه جيب أن تكون اإلمرباطورية األملانية امل      «: وقال وحـَّ

هــذه اليــد احلديديــة لتجتــاز بعــد ذلــك آســيا الــصغرى، ثــم متتــد حتــى القفقــاس والعــراق     
  .)439(»واهلند

                                                 
 مليون  67، ووصل عددهم إىل     1900 و 1870 مليون نسمة ما بني عامي       56 إىل   40ازداد عدد سكان أملانيا     ) 437(

روبري شنرب، تاريخ احلضارات العام يف القـرن التاسـع عـشر، نقلـه إىل العربيـة                 . (نسمة قبيل احلرب العاملية األوىل    
احلديثــة (وحممــد األمحــد، احلــضارة األوروبيــة . 323يوســف داغــر وفريــدم داغــر، منــشورات عويــدات، بــريوت، ص

  .233، ص2008-2007، جامعة دمشق، )واملعاصرة
  .209عزة آقبيق، املرجع السابق، ص) 438(
  .386لوتسكي، تاريخ األقطار العربية احلديث، املرجع السابق، ص) 439(
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  : موقف إيران وروسيا وفرنسا-7
كان السلطان غري واثق من نوايا إيران جتاه الدولة العثمانية رغـم حماوالتـه املتكـررة                

ران كانت هلا مواقف عدائية من الدولة العثمانية، وكانـت          إلصالح ذات البني معها، بل إن إي      
 يوم احتلتـه ثـم طردهـا الـسلطان          1622-ه1032تطمع يف احتالل العراق كما فعلت يف سنة         

  .)440(1638-ه1048مراد الثاني منه بعد معارك طاحنة سنة 
خوزسـتان،  : وكانت إيران قد احتلت إقليم عربستان العربـي وجعلتـه فارسـياً ومستـه             

ذلك كان السلطان يتوجَّس خيفة من مطامع إيران يف العراق، والسيَّما وأن روسـيا كانـت                ول
تدعمها يف ذلك، فأراد السلطان تقوية نفوذه يف شرقي بالده، ووجد أن أهم ما يقوم به يف                

  .)441(هذا السبيل هو مدّ خط حديدي بني استانبول وبغداد والبصرة
ــا اتفاقيــة   دخلــت روســيا علــى 1911 - ه1329ويف ســنة  :  اخلــط، فعقــدت مــع أملاني

بوتسدام، تعهدت أملانيـا فيهـا بعـدم مـد اخلـط إىل خـانقني أو شـق طرقـات أو مـدّ خطـوط                        
ثم اتفقت أملانيا مـع  . برقية أو حفر قنوات يف منطقة النفوذ الروسي مشايل العراق وفارس     

الفرنـسية، وهـذا     -فرنسا، من خالل البنك العثمـاني علـى تقـسيم منـاطق النفـوذ األملانيـة                 
ثــم حاولــت التفــاهم مــع  . اعــرتاف ضــمين مــن أملانيــا مبنــاطق النفــوذ الفرنــسية يف ســوريا   

بريطانيا، لكن اندالع احلرب العاملية األوىل قلـب كـل املعـادالت، وكـان اخلـط قـد وصـل إىل          
أنَّ مشروع خط بغداد واخلط احلجازي كانا       : ويف هناية األمر ميكننا القول    . )442(رأس العني 

أكــرب نــصر سياســي واقتــصادي وعــسكري للدولــة العثمانيــة والــسلطان عبــد احلميــد علــى   
  .السياسة الربيطانية املهيمنة يف تلك املرحلة

  
  : أهم بنود العقد-8

  : بنداً، اخرتنا منها األمور التارخيية46كانت بنود العقد 
  . سنة99مدة العقد  -1
 مدُّه مـن اخلطـوط احلديديـة    تقوم الشركة بتسليم الدولة العثمانية ما مت    -2

تراقـب وزارة األشـغال العثمانيـة جـودة اخلـط        . كم لكـل مرحلـة    200بواقع  

                                                 
  .268 ص2 ال تاريخ، ج-حممد األمني احمليب، خالصة األثر، دار صادر بريوت) 440(
  .1357، ص3الشناوي، املرجع السابق، ج) 441(
  .389لوتسكي، املرجع السابق، ص) 442(
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 لــرية ذهبيــة عــن كــل كيلــومرت ينفــذ منــه ويــدفع املبلــغ شــهراً     170مقابــل 
 .)443(بشهر

 اليت ميرّ منها اخلط،     )444(حيق ألصحاب االمتياز متلك األراضي األمريية      -3
أمـا إذا كانـت األراضـي ملكـاً لألفـراد           .  العامـة  ملدّ السكة وإقامة املنـشآت    

أمـا األراضـي الـيت حتتاجهـا الـشركة          . فهي تشرتي منهم بالسعر املناسب    
 .بصورة مؤقتة فإهنا تقوم بدفع أجرهتا ألصحاهبا

بعد االنتهاء من مدّ اخلط، ميدّ جبانبه خط موازٍ له علـى نفقـة أصـحاب                 -4
تعفـى املـواد املـستوردة لـصاحل     . االمتياز كما ميدّ طريق على طول الـسكة      

حيـق  .  قونيـه ملكـاً للدولـة      -يبقـى خـط حيـدر باشـا         . العمل مـن الرسـوم    
 .)445(ألصحاب االمتياز قطع األخشاب الالزمة للخط، دون دفع مثنها

هناك سبعة فروع للخط، حتتكـر شـركة األناضـول املنفـذة حـق متديـدها             -5
 .دون غريها

 ومـاردين   کرعش وعينتـاب وبـريه جـ      مـ : وهذه الفروع تتجه إىل كـل مـن        -
 . وهيت)446(وأربيل وطوز كارماتي

تتعهد الدولة حبفظ وسالمة العاملني على إنشاء اخلط ومعدَّاهتم ويلتزم           -6
ــداء اللبـــاس     ــد اخلـــط، بارتـ ــاملون يف متديـ ــون واملـــستخدمون العـ املوظفـ

 .العثماني والطربوش عند وضع اخلط موضع اخلدمة العامة

حبة االمتيــاز اختيــار موظفيهــا مــن العثمــانيني بقــدر   وعلــى الــشركة صــا  -7
 اإلمكان، ما عدا كبار املوظفني 

تلتزم الشركة ببناء مكاتـب املـوظفني واجلمـارك والربيـد ورجـال الـشرطة                -8
حيق للشركة نقل الربيـد  . كما تقيم مع اخلط أعمدة الربق ملصلحة اخلط     

 . ملصلحة الربيد)447(على منت قطاراهتا دون دفع رسوم

                                                 
  .1364، ص3الشناوي، املرجع السابق، ج) 443(
: وهي اليت متلكها الدولـة العثمانيـة ومتنـع االسـتفادة منـها بـشروط معينـة لـبعض النـاس                   : األراضي األمريية ) 444(

ســهيل صــابان، املعجــم املوســوعي للمــصطلحات   . ( املــنحمنــهم أصــحاب التجــار والزعامــات واخلــاص وغريهــا مــن  
  .27العثمانية التارخيية، املرجع السابق، ص

  .1363، ص3الشناوي، املرجع السابق ج) 445(
  .214عزَّة آقبيق، املرجع السابق، ص) 446(
  .1370، ص3الشناوي، املرجع السابق، ج) 447(
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 .تعود ملكية اخلط بكل منشآته إىل الدولة بعد انتهاء مدة االمتياز -9

ــربط        -10 ــذي ي ــة تنظــيم خدمــة اخلــط البحــري ال تتــوىل احلكومــة العثماني
ــدة       حيــدر باشــا علــى الــشاطئ األوربــي للبوســفور بواســطة قــوارب جدي

 .وسريعة

 وإذا حصلت نزاعـات بـني الـشركة والدولـة، فـإن حمـاكم الدولـة وحـدها                  -11
 .هي اليت تنظر فيها حصراً

 .)448(وتكون الرتكية هي لغة اخلطابات يف الشركة -12

يتـــوىل أصـــحاب االمتيـــاز القيـــام بالتحـــسينات املـــستمرّة علـــى : وأخـــرياً -13
اخلطــوط احلديديــة الــيت مت إنــشاؤها مــن حيــدر باشــا حتــى قونيــه عــن   

 Orient) (»اكـسربيس «قطـار الـشرق الـسريع    (طريق تسيري قطـار سـريع   

Express Train()449(.... 

  
  : آثار اخلط ومصريه-9

م كانــت كميــة الــدقيق 1894- هـــ 1312 انقــره ســنة –عنــد افتتــاح خــط حيــدر باشــا 
ــدر باشــا    ــة إىل حي ــاً قفــزت ســنة   51،000املنقول .  طــن146،000م إىل 1908- هـــ 1326 طن

. م1911-  هــ  1329 طناً سنة    63،500م فصار   1884- هـ   1302 طن سنة    22،500والتبغ كان   
م، وهـذا  1914- هــ  1333 طنـاً سـنة      33750 إىل   1896 طن فقـط سـنة       400وقفز القطن من    

  .)450(يدل على انتشار زراعته بعدما تأمنت طرق نقله
ولو قارنـا آثـار اخلـط بآثـار اخلـط احلديـدي احلجـازي لوجـدنا أن آثـار خـط بغـداد                        

متيـاز األول لتمديـده مل تـرتك    كانت متواضـعة، وذلـك ألن أملانيـا صـاحبة الفكـرة األوىل واال          
لتعمــل فيــه كمــا حــصل يف اخلــط احلديــدي احلجــازي، كمــا أهنــا مل تــستطع حتقيــق احللــم 
الذي حلمت به مع الـسلطان عبـد احلميـد يف أن يـتم خـالل مثـاني سـنني وصـول قطـارات                        

  .السلطان إىل بغداد والبصرة، كما وصلت إىل املدينة املنورة
العاملية األوىل انتـهى دورهـا يف الـشرق والغـرب وأصـبحت             وهبزمية أملانيا يف احلرب     

دولــة حتــت الوصــاية الغربيَّــة لــسنوات طويلــة، وســيطرت فرنــسا ثــم بريطانيــا علــى اخلــط  
                                                 

  .1374، ص3الشناوي، املرجع نفسه، ج) 448(
  .1377، ص3رجع نفسه، جالشناوي، امل) 449(
  .51سنّو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 450(
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كمـا هـو آت بـسبب كثـرة الـشركاء واملـسؤولني وتـضارب املـصاحل               . الذي مل يكتب له النجـاح     
  .واألهواء

 مل يكن قد مُدَّ من اخلط       1909 -  ه1327وعندما عُزل السلطان عبد احلميد سنة       
  .إال أقل من ربعه

  .ثم دخلت دول كثرية يف املشروع، فصار مثل شركة قناة السويس متاماً
 بأعمـال التنفيـذ،     »الـشركة اإلمرباطوريـة العثمانيـة خلـط بغـداد         «ففي البداية قامت    

  .وحلت حمل شركة سكة حديد األناضول العثمانية
 بـدالً مـن   )452(»املـسلمية «، حيـث صـار ميـرُّ مـن         )451(سثم عُدِّل مـسار اخلـط عنـد كلـّ         

  . ونصيبني)453(كم، ومنها يتابع حنو جرابلس14كلّس، بشمايل حلب بـ
  .م وصل اخلط إىل جرابلس ونصّيبني1912- هـ 1331ويف سنة  -
  .م وصل إىل رأس العني1914- هـ 1333ويف سنة  -
  .م1922- هـ 1341 و1918- هـ 1337ثم توقف العمل فيه بني  -
 .م1924- هـ 1343 سنة کوتابعت فرنسا مدّ اخلط إىل تل كوج -

م، أي  1940- هــ    1359ثم مدّ اخلـط إىل املوصـل فبغـداد الـيت وصـلها سـنة                 -
  .)454(بعد تأخر زهاء ثالثني عاماً عما كان مقرراً له

  
bÈiaŠ@M@ðŒbv¨a@ð‡í‡¨a@Á©a@ @

  
  : مشروع اخلط احلديدي احلجازي-1

ــدة يف مــضموهنا، ألن قوافــل احلــج    مل تكــن فكــرة اخلــط   احلديــدي احلجــازي جدي
الشامي كانت تـسلك الطريـق الـدويل مـن دمـشق إىل احلـرمني الـشريفني علـى مـدى ثالثـة                       

  .عشر قرناً
لكن اجلديـد يف األمـر االقرتاحـات والدراسـات العديـدة الـيت ختتلـف فيمـا بينـها يف                     

  .بدايات اخلط وهناياته

                                                 
  ).www.ar.wikipedia.org. (تقع جنوب تركيا، تقع على احلدود السورية مباشرة: مدينة كلس) 451(
  ).املرجع السابق. (طقة جبل مسعانمدينة سورية تتبع إدارياً حمافظة حلب يف من: املسلمية) 452(
  ).املرجع نفسه. (مدينة سورية يف حمافظة حلب مشال شرق مدينة حلب على هنر الفرات: جرابلس) 453(
  .23، ص2 ط1996أمحد عابورة، اخلط احلديدي احلجازي، دمشق ) 454(
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 هــ  1273االسـكندرية  -ة العثمانية هـو خـط القـاهرة   وكان أول خط حديدي يف الدول    
م الذي نفذته شركة إنكليزية أيـام األمـري حممـد سـعيد باشـا بـن حممـد علـي باشـا،                       1856-

وكان السلطان عبد العزيز عندما زار مصر يف ذلك العام قد ركب يف هذا القطار وأعجـب                 
  .به، وعمل على تعميم القطارات يف بالده

أيدين فكـان أول خـط حديـدي يف         -م مت تدشني خط إزمري    1866- هـ   1283ويف سنة   
م الذي يـربط    1874- هـ   1291 اليونان سنة    - بلغاريا   -ثم أنشئ خط القسطنطينية     . تركيا

  .)455(م وصل أول قطار إىل استانبول من باريس1888- هـ 1306ويف سنة . اآلستانة بأوروبا
لسُّويس، عندما اقرتح الدكتور    م أثناء حفر قناة ا    1864- هـ   1281ظهرت الفكرة سنة    

 مدَّ خط حديدي من دمشق إىل ساحل البحـر  »)Zimbel(زميبل  «: األمريكي األملاني األصل  
  . أحد بالفكرة)456(األمحر، ولكن مل يهتم

ــاني املــشهور فــون برســيل     1872- هـــ 1289ويف ســنة   Von(م وضــع املهنــدس األمل

Brisal ( ق العربــي فيمــا بينــه وبــني الدولــة  خطــة ملــد خطــوط حديديــة طويلــة تــربط املــشر
  .)457(العثمانية

وبعد عامني قدم الضابط العثماني أمحد رشيد باشا مـشروعاً خلـط حديـدي حنـو                
  .احلجاز وجدَّة

 قــدَّم حــسن باشــا فهمــي، وزيــر األشــغال العامــة يف     هـــ1298-م1880ويف حزيــران  
  .)458(ولةالدولة مشروعاً خلط حجازي، مل يلتفت إليه أحد بسبب إفالس الد

م إىل اقـرتاح مـشروع      1884- هــ    1302ثم عمد وايل احلجاز عثمان نـوري باشـا سـنة            
 3،25خط حجازي جديد ينطلـق مـن إزميـت علـى حبـر مرمـرة إىل احلجـاز بتكلفـة قـدرها                      

  .مليون لرية ذهبية
ــنة  ـــ 1308ويف سـ ــى رأس     1890- هـ ــاني علـ ــا العثمـ ــاكر باشـ ــام شـ ــق القائمقـ م انطلـ

ســتانبول حتــى جــدَّة، وقــام بتــسجيل مالحظاتــه علــى األرض    جمموعــة مــن احلجــاج مــن ا  
  .ومجعها يف مشروع جديد عملي مل يلق آذاناً مصغية، شأنه شأن ما سبق من مشاريع

ويف العام التايل قدم سليمان شفيق باشا عرضاً جديداً إىل الـسلطان عبـد احلميـد                

                                                 
  .10-8، ص2011متني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي، دار النيل، القاهرة، ) 455(
  .14ني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي، املرجع السابق، صمت) 456(
  .163عزَّة آقبيق، املرجع السابق، ص) 457(
  .30أمحد عابورة، اخلط احلديدي احلجازي، املرجع السابق، ص) 458(
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بحر األمحر االسرتاتيجي مـن    يصل السَّاحل السُّوري خبليج العقبة حتى ال تغلق بريطانيا ال         
  .قناة السويس أمام القوات العسكرية العثمانية املتوجهة إىل احلجاز واليمن

م قدم مدير أوقاف جدة أمحد عـزت أفنـدي إىل الـسلطان             1892- هـ   1310ويف سنة   
عبد احلميد كتاباً يتضمن األخطار اليت تتعرض هلا األراضـي املقدسـة مـن وجـود اإلنكليـز                  

سودان وسيطرهتم على قناة السويس واقـرتح مـد خـط حديـدي مـن الـشام إىل                  يف مصر وال  
  ...)459(احلجاز، فأحال السلطان كتابه إىل الفريق حممد شاكر لدراستها

دَّ لـه فـرع إىل      وقد ذكر الفريق للسلطان بأن املشروع غاية يف األمهيَّة والسيَّما إذا مـُ
  .العقبة

 مليــون 3،7 ماليــني لــرية عثمانيــة، و3ف ســم يكلــ105وقــال إن اخلــط إذا كــان ضــيّقاً 
  .سم144،5: لرية إن كان عريضاً

م أرسـل الغـازي أمحـد خمتـار باشـا مـن مـصر خطابـاً إىل                  1897- هــ    1315ويف سنة   
الــسلطان عبــد احلميــد أكــد فيــه أن ســيطرة اإلنكليــز علــى الــساحل الغربــي للبحــر األمحــر 

مبدّ خط من قونيه إىل قناة السويس، فـاقتنع         يُعرِّض األماكن املقدَّسَة للخطر واقرتح البدء       
  .)460(السلطان بذلك وأصبح تنفيذ املشروع من أهم أهدافه

  
  :م1900- هـ 1318 تنفيذ اخلط احلجازي يف العام -2

ــى      1900- هـــ 1318ويف ســنة  ــة عل ــد الفكــرة النهائي م طــرح أمحــد عــزت باشــا العاب
امي كانــت تكلــف الدولــة كــل ســنة الــسلطان فوافــق يف احلــال؛ ألن نفقــات قافلــة احلــج الــش

  . لرية ذهبية210،000
 أعلــن الــسلطان عــن هــذا املــشروع الــذي   هـــ1318-م1900وأخــرياً ويف أوائــل نيــسان 

  .)461(أضيف إليه خط برقي من استانبول إىل املدينة املنوَّرة
وقــد شــرح أمحــد عــزت باشــا العابــد للــسلطان فوائــد هــذا اخلــط ومــا يــسببه مــن      

 باملباشــرة بتنفيــذ املــشروع  هـــ1318-م1900 أيــار 2فــأمر الــسلطان يــوم ضــربات لربيطانيــا 
  .)462(خطوط حديد احلجاز احلميديَّةالكبري الذي أطلق عليه 

                                                 
  .165عزَّة آقبيق، تاريخ اخلطوط احلديدية، املرجع السابق، ) 459(
  .165عزة آقبيق، املرجع السابق، ص) 460(
  .14املرجع السابق، صمتني هوالكو، . 30املرجع السابق، صابورة، أمحد ع) 461(
  .16متني هوالكو، املرجع نفسه، ص) 462(
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وكان أمحد عزت باشا العابد إدارياً من الدرجة األوىل فقد تابع باهتمام بالغ متديد       
ــأن اجلــيش الع       ــسلطان ب ــع ال ــدي العظــيم إىل ســيبرييا، وأقن ــاني ميكــن أن  اخلــط احلدي ثم

يساهم كثرياً يف إجناح املشروع وعندما وصـل اخلـط إىل املدينـة املنـورة كـان يأمـل مـدَّه إىل                      
مكــة املكرمــة وصــنعاء والبــصرة لكنــه أقــصي مــع ســيده الــسلطان عــن احلكــم بعــدما صــار   

  .)463(عمالء بريطانيا هم سادة الدولة العثمانية واحلجاز وجند
  
  : التمويل املايل للمشروع-3

كانت ميزانيـة الدولـة تنـوء بالـديون األوروبيـة الباهظـة، وفوائـدها اخلياليـة، وكانـت              
كلفــة اخلــط احلديــدي احلجــازي تعــادل مخــس ميزانيــة الدولــة، وكــان هــذا ســبب إعــراض  

  .السلطان مراراً عن التفكري يف بناء اخلط
م أصــدر الــسلطان عبــد احلميــد بنــاءً علــى طلــب الــدول   1881- هـــ 1299ففــي عــام 

 احملـــرم 28إنكلـــرتا والنمـــسا واجملـــر وفرنـــسا وإيطاليـــا وأملانيـــا مرســـوماً يف يـــوم  : لكـــربىا
ــاني  20-ه1298  عــرف مبرســوم احملــرَّم مت فيــه توحيــد الــدين     هـــ1299-م1881 كــانون الث

  . مليار فرنك فرنسي2،4العثماني العام مببلغ 
 كــانوا دولــة  موظــف،5،000وتألفــت إدارة مخاســية مــن الــدول املــذكورة كانــت تــضم  

ضمن دولة، وكانـت مهمتـهم اإلشـراف علـى كـل كـبرية وصـغرية يف الدولـة، مثلمـا حـصل يف              
 وامللـح  Regieمصر، وهلم صالحيات واسعة، وقد سيطرت هذه اإلدارة على شركة الرجيـي     

ــن بلغاريــا وإيــرادات           ــشر وأمــوال اجلزيــة م ورســوم الطوابــع ورســوم اخلمــور وضــريبة الع
  .صالروماني الشرقي وقرب

وهبذا، مل يكن بوسع السلطان عبد احلميد االعتمـاد علـى ميزانيـة الدولـة، وبالتـايل              
  .)464(صرف النظر عن املشروع

 أن احــرتق اجلــامع األمــوي الكــبري بدمــشق وأتــت الــنريان  1893-ه1311وحــدث ســنة 
 عليه بالكامل وهوت قبته وسقوفه وأعمدته، ومل يكن لدى الدولة أو الوالية ما يفـي بإعـادة        

ومع ذلك مت إجناز البناء يف زمن قياسي مل         . إعماره بكلفة قدرت حبوايل مليون لرية ذهبية      
ــاء       ــزد عــن تــسع ســنني، واألمجــل مــن ذلــك طريقــة حتويــل البن ــى  . ي فلقــد مت االعتمــاد عل

                                                 
  .219، ص2 جملدات، ج4، 1913فيليب دوطرَّازي، تاريخ الصحافة العربية، بريوت ) 463(
  .384املرجع السابق، صلوتسكي، ) 464(
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ــسلطان اللجــوء إىل         ــى اجلــامع، فقــرر ال ــاق عل ــة لإلنف ــات والرســوم املختلف التربُّعــات واهلب
اخلــط احلديــدي احلجــازي، وكــال العملــني العظــيمني كانــا حيظيــان   األســلوب نفــسه لبنــاء 

  .بإقبال العامل اإلسالمي عليهما من الصني حتى املغرب، وهكذا كان
فقد قرر السلطان إجياد ميزانية خارج ميزانية الدولـة، للخـط احلديـدي احلجـازي               

ان حريـصاً علـى    وكان الـسلط  . »اإلدارة املالية خلط احلميدية احلجازي احلديدي     «: تديرها
أال يكون التمويل عن طريق القروض الربويَّة ألن ذلك أمـر ال جيـوز يف الـشريعة اإلسـالميَّة               

وقـد قامـت هـذه اإلدارة    . )465(وهذا ما أدى إىل جناح املشروع وزيادة الواردات على النفقـات          
  .عهبطبع إيصاالت مالية تشبه العملة الورقية، وبقيم خمتلفة، تدفع للمتربّع وتبقى م

وقد سـامهت صـحف العـامل اإلسـالمي بالدعايـة للمـشروع، وكالعـادة، فقـد حاولـت                   
أوروبــا إجهــاض هــذا املــشروع يف مهــده، لكــن تــوايل اإلعانــات واهلبــات والتربعــات واهلــدايا   
للجنة اخلط املالية، واملباشرة مبدّ اخلطوط وتشغيلها، جعل املسلمني يزدادون انـدفاعاً يف             

  .هذا الطريق املقدَّس
وكــان امللــوك واألمــراء واألعيــان والعلمــاء علــى رأس الــداعني ملــؤازرة هــذا املــشروع      

  .العظيم
وقد سامهت صحيفة الشام بنشر أخبار اخلط احلديدي احلجازي على صفحاهتا،           
ــةً مــا أُجنــز منــه، ومــا وردتــه مــن األمــوال، وتــساوت يف الدعايــة هلــذا اخلــط صــحف         مبين

  .)466(على حد سواء، فكان لذلك األثر األكرب يف جناح اخلطاملسلمني والنصارى العثمانيني 
ثـم اقتـدى بـه وزراؤه،       .  لـرية ذهبيـة    340.000وقد بدأ الـسلطان هـذه اهلبـات فتـربع بــ           

  .لرية ذهبية وهو ما يعادل ربع كلفة املشروع كاملة) 800.000(فكان مبلغ ما مجعُوه 
  . لرية ذهبية50.000وتربَّع شاه إيران بـ 

  .)467( عباس حلمي تربَّع بكميات كبرية من مواد البناءوخديوي مصر
ويف اهلنــد جتمَّــع املــسلمون إلجنــاح اخلــط احلديــدي احلجــازي بــدافع إميــاني قــويّ، 

م حاولوا مبايعـة  1923- هـ  1342وهم الذين احتضنوا اخلالفة اإلسالمية بعد إلغائها سنة         [
  ].ابن سعود، لكن خاب فأهلم فيه

التجـار والعلمـاء يف اهلنـد جلمـع التربعـات، وكـان مـن أبـرزهم                وهكذا تبارى األمراء و   
                                                 

  .30املرجع السابق، صمتني هوالكو، ) 465(
  .170، املرجع السابق، صعزَّة آقبيق) 466(
  .13أمحد عابورة، املرجع السابق، ص) 467(
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حممد إنشاء اهلل، صاحب جريدة الوطن يف الهور والـذي افتـتح يف اهلنـد أكثـر مـن                   : السيد
  . مركزاً جلمع التربُّعات رغماً عن أنف اإلنكليز150

ويف مــصر تــربع اخلــديوي عبــاس حلمــي بكميــات كــبرية مــن مــواد البنــاء كمــا مجــع      
يل أمواالً طائلة تربعوا هبا لبناء اخلط احلديدي، وكانت صحفها الكـربى وعلـى رأسـها       األها

  .األهرام واملؤيد واملنار واللواء تنشر أخبار اخلط يومياً وحتض على التربع له
ة للمتـربعني             لـرية   50الربونزيـة بــ   . ثم صدرت إرادة سلطانية بتقـديم ميـداليات خاصـَّ

كما وتربع املوظفون براتب شهر كـل       . )468(ذهبية مبا فوق ذلك    لرية، وال  100ذهب والفضية بـ  
  .سنة

فــإن النجــاح احلقيقــي يف بنــاء اخلــط احلديــدي احلجــازي مل يكــن يف    : واخلالصــة
جناح الدولة والسلطان بتأمني نفقاته من مـدخرات املـسلمني يف مـشارق األرض ومغارهبـا،                

 حولــه بكــل قــوَّة رغمــاً عــن أن  وإمنــا النجــاح احلقيقــي للــسلطان كــان يف التفــاف املــسلمني  
لقد كانـت العمليـة يف واقـع        .... نصف بالدهم كانت حتت  االحتالل الفرنسي أو الربيطاني        

ــد، وقــد جنــح          ــسلطان عبــد احلمي ــى ال ــى اخلالفــة اإلســالمية وعل األمــر هــي اســتفتاء عل
  .السلطان فيه بتفوّق

  
  : التدخل الربيطاني الفرنسي لعرقلة اخلط-4

ا وفرنــسا مــدّ هــذا اخلــط، انطالقــاً مــن سياســتهما االســتعمارية   عارضــت بريطانيــ
  .القدمية

فأمــا فرنــسا، فإنَّهــا عنــدما رأت انــدفاع املغــرب العربــي كلــه لتأييــد الــسلطان عبــد    
احلميــد يف مــدّ هــذا اخلــط، ومــا طلبــه أهــل املغــرب مــن الــسلطان بتخــصيص مينــاء يافــا    

 املقدسة، ختوفت من زيـادة عـدد حجـاج       حلجاج املغرب ينطلقون منه بالقطار إىل األراضي      
املغرب جرَّاء اخنفاض الكلفة، واتصاهلم الطبيعي بإخواهنم املسلمني يف األراضي املقدسـة،            

ولـذلك  . وما ينجم عن ذلك من حتريض املسلمني هلم على حماربة املـستعمرين الفرنـسيني             
  .عارضت املشروع وشككت بنجاحه

عثمانيـة آيلـة إىل الـسقوط بعـد هزميتـها النكـراء             أما بريطانيا فقـد رأت أن الدولـة ال        
م، ثم فوجئت مبا يشدّ أزر هذه الدولة وجيعـل العثمـانيني            1878- هـ   1296أمام روسيا سنة    

                                                 
ـاريخ اخلطـــوط، املرجـــع الـــسابق،  . 22، ص1994أونــك غولـــصوي، اخلـــط احلديــدي احلجـــازي، اســـتانبول،   ) 468( آقبيـــق، تـ
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يلتفُّون حوهلا وحـول اخلليفـة األعظـم حـامي احلـرمني الـشريفني عـن طريـق هـذا املـشروع                     
الـسلطان مـن خاللـه تـشديد        العمالق الذي ستنفذه أقوى دولـة يف أوروبـا، والـذي يـستطيع              

. قبضته على الشام واحلجاز واليمن، ويهدد الوجـود الربيطـاني يف مـصر والـسودان وعـدن                
وكان كل سبب من هذه األسباب كاف وحده إلثـارة بريطانيـا الـيت فرضـت وصـاية إجباريـة           

فقـد عمـدت إىل     : ولقد تعددت صور عـداء بريطانيـا لبنـاء اخلـطّ          . )469(ثقيلة على املسلمني  
ريض القبائــل علــى طريــق احلجــاز، وهــي الــيت كانــت ناقمــة أصــالً علــى اخلــط، فقُتــل    حتــ

اجلنود، وخرَّبت بعض أقسام اخلط، لكن الدولـة اسـتعملت سياسـة اللـني والـشدة والـوعظ                 
ثم عمدت إىل التشكيك بإمكانية بناء اخلط بسبب الرتبـة الرمليـة            . حتى أذعن البدو لألمر   

كما أهنا عارضت مجـع التربعـات للخـط،      . الرملية املدورة واجلفاف وشدة احلر والعواصف     
  .ومنعت وصل اخلط خبليج العقبة. وحاولت عرقلة وصوهلا، والسيما من مصر واهلند

وحاولت إقامة خط حديدي منافس من العقبة إىل املتوسط ولكن اخلط سـار قُـدُماً           
  .رغماً عن ذلك كله، بسبب التفاف املسلمني عامة حول سلطاهنم

كم من كل جانب وقفـاً عامـاً   5 تقرر أن تكون األراضي على جانيب اخلط ملسافة        وقد
  .كما جعلت أراض احلمَّة وقفاً دائماً على اخلط. ملصلحة اخلط ال جيوز استمالكها

واعتـــربت منـــاجم الفوســـفات علـــى جـــانيب اخلـــط ملكـــاً خاصـــاً لـــه واخلـــط برمّتـــه  
وز التصرف به حبالٍ من األحـوال إىل        ومنشآته وأراضيه وحمطاته وقف إسالمي عام ال جي       

  .)470(األبد
كانت بريطانيا كما قدمنا مـن أشـد املعارضـني ملـدّ هـذا اخلـط، ولـذلك عملـت جاهـدة                      

وكمــا أســلفنا ســابقاً فقــد قامــت بتــشجيع البــدو علــى مهامجــة   . علــى عرقلتــه متهيــداً إللغائــه
ة، وقتـل األجانـب العـاملني       العاملني على اخلط وتدمري ما بنـوه واالسـتيالء علـى معـدات الـسك              

  .ومل يكن هؤالء حباجة إىل تشجيع أصالً فالعدوان طبع فيهم. فيها حتى ينفضُّوا عن الشركة
ولذلك ما إن بدأ العمل يف أراضي احلجازي النائية حتى قام البدو مبهامجة العمَّال              

دير العـام للخـط،   واملهندسني واستولوا على املعدَّات وحاولوا اختطاف املشري كاظم باشا املـ        
وقتلوا أكثـر مـن مائـةٍ مـن جنـوده، فأرسـلت الدولـة قـوَّة آليـة سـريعة احلركـة مـن الـشركس                           

  . )471( جندي استطاعوا التصدي لألعراب ومحاية منشآت الشركة5.000وغريهم قوامها 

                                                 
  .26متني هوالكو، املرجع السابق، ص) 469(
  .42أمحد عابورة، املرجع السابق، ص) 470(
  .116، ص1984 صحوة الرجل املريض، الكويت موفق بين املرجة،) 471(
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تقريراً إىل رئيسه   ) Kromar(» كرومر«ومن جهة أخرى أرسل حاكم مصر الربيطاني        
أن أخرجــوا « جـاء فيـه    هــ 1324-1906 شــباط 21بتـاريخ  ) Edward Gray(» ادوارد غـراي «

املفتش يف هيئة اخلـط احلديـدي احلجـازي    » مارتيين«أحد جواسيسنا يف فلسطني، املدعو  
 جنـدي، وسـيكون هلـم يف العقبـه بعــد     20،000يف حيفـا، ذكـر أن لألتـراك مـن جنـوب معـان       

  .)472(» جندي16.000شهر واحد  
اقبــة واملتابعــة الدقيقــة لإلنكليــز خلطــوات املــشروع مــن ناحيــة   وهــذا يــدل علــى املر 

مراحل تنفيذه، وأثـره علـى قـوة الدولـة العثمانيـة، وإمكانيـة اسـتفادهتا مـن هـذه التوسـعات                    
وعودة فرض سيطرهتا على كثري من املناطق اليت خرجت عـن سـيطرهتا سـابقاً، وبالتأكيـد                 

  .هذا من أكرب خماوف اإلنكليز يف تلك املرحلة
  
  : إدارة اخلط وجهاز التنفيذ-5
  .تقرر أن تكون اإلدارة العامة للمشروع يف استانبول -
- هــ  1318وتضم هذه اإلدارة اليت مسيت باملفوضية العليا واليت تأسست يف أيار    -

 :م1900

  .الصدر األعظم رئيساً للمشروع -1
 .السيد أمحد عزت باشا العابد مديراً عاماً دائماً -2

 . من الوزراءجمموعة -3

  .)473(ثم أنشئت مفوضية اإلعانة جلمع التربعات برئاسة أمحد عزت باشا العابد
 .أما مركز العمليات الرئيسي فكان يف دمشق وحيفا ومعان

وكــان رئــيس مفوضــية دمــشق وايل دمــشق حــسني نــاظم باشــا الــذي أثبــت كفــاءة     -
ألمــوي وإســكان إداريــة عاليــة يف دمــشق كــان يف مقدمتــها إعــادة إعمــار اجلــامع ا  

 .املهاجرين

 .أما املدير العام للمشروع يف دمشق فهو املشري كاظم باشا -

 .وعيِّن املشري قائد اجليش اخلامس عضواً دائماً -

ــا    - ــاني الكـــبري مايـــسنر باشـ ــان  ) Misner(واملهنـــدس األملـ ــيم يف معـ ــان يقـ الـــذي كـ
 ).M.Schroder(شرودر : ويساعده املهندس الفرنسي

                                                 
  .264، ص)1985(حممد الدقن، سكة حديد احلجاز احلميدية، القاهرة ) 472(
  .175عزة آقبيق، املرجع السابق، ص) 473(
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 .مشكلت مفوَّضية بريوت1901- هـ 1319الثاني ويف كانون  -

ـــ1320-م1902ويف آذار  - ــشحن إليهـــا        هـ ــث كانـــت تُـ ــا حيـ ــكلت مفوضـــية حيفـ  شـ
ان حيفـا العمـالق صـارت           القضبان احلديدية ولوازمها حبراً وبعد إجناز خـط عمـَّ

  . على اخلط)474(املعدَّات تشحن من حيفا إىل دمشق وبقية املدن
دعات واإلدارة يف دمــشق يف مــنطقيت الربامكــة والقــدم  وقــد أقيمــت الــورش واملــستو 

، الــذي بــين قــصر العابــد باملرجــة، )Aranda) (أرنــادا(الــشريف، وكلــف املهنــدس اإلســباني 
  .ببناء حمطة احلجاز

  . نزيالً، لتسهيل نزول الفنيني150وقد أنشئ يف دمشق فندق يستوعب 
 أوكلت هلم مهمة الـدفاع عـن      وكانت حيفا مقرا لكبار ضباط اجليش العثماني الذين       

  .اخلط ومهام شرفية أخرى ومجيعهم كانوا عدميي اخلربة يف أمور السكة احلديد
  :ومن هؤالء الضباط الكبار

والذي كان سابقاً موظفاً عادياً يف حيفا قائـداً عـسكرياً       (املشري رضا باشا     -
  ).يف اليمن قبل أن يتسلم هذه املهمة

اً كان قائداً عسكرياً يف اليمن وقد أشـرف علـى           أيض(واألمريال خليل باشا     -
 ).تنزيل معدات اإلنشاء ونقلها إىل ميناء حيفا

 .واجلنرال جواد باشا -

  .)475(ومعهم مخسون ضابطاً آخرون -
 وقَّعت شركة اخلط احلديدي احلجازي عقداً        هـ 1318-1900 كانون االلثاني      19يف  

 عقــداً ملــدة تــسع ســنني ليكــون املــدير الفــين )Misner(مايــسنر باشــا : مــع املهنــدس األملــاني
 فرنك يزداد كـل شـهر وكـان حتـت إدارتـه ثالثـة               24،000العام للمشروع براتب شهري قدره      

  :وأربعون مهندساً منهم
  . مهندساً تركيا17ً -
  .)476(وبقية املهندسني من دول أوروبية املختلفة.  مهندساً أملانيا12ًو -

العثمـانيني وأفهمهـم أهنـم سـيعملون حتـت إدارتـه بـدون              وقد اجتمع مايـسنر باملهندسـني       
  .اعرتاض، وهو الذي طلب تعيني املهندسني األوروبيني باالسم لنقص كفاءة العثمانيني

                                                 
  .49متني هوالكو، املرجع السابق، ص) 474(
  .46متني هوالكو، املرجع السابق، ص) 475(
  .33أمحد عابورة، املرجع السابق، ص) 476(
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احلاج خمتـار بـك وجعلـه رئـيس كـشافةٍ علـى       : ثم استدعى املهندس العثماني املتميّز    
ة وهــو يــؤدي فريــضة اخلــط، وذلــك بعــد جناحــه يف رســم مــسار اخلــط حتــى املدينــة املنــور 

  .احلج
ــيالً عــن بعــض املــدن يف األردن        ــره عــدّل مــسار اخلــط ابتعــد قل وعلــى أســاس تقري

  .وسورية
وقد أثبت املهندسون العثمانيون، خالفاً للمتوقـع، مهـارة فنيـة عاليـة عنـدما جنحـوا                 
يف رسم خريطة خط دمشق عمَّان الذي كـان مـن أصـعب مراحـل اخلـط احلديـدي لوعـورة            

  .)477(بة اخرتاقهااألرض وصعو
ومما ميتاز بـه هـذا اخلـط عـن اخلطـوط األخـرى، والسـيما خـط بغـداد، أنـه أُنـشئ                      

  .حتت اإلشراف الكامل للدولة العثمانية
  .وقد بُنيت على اخلط ورشة كبرية لصيانة القاطرات والعربات

  . صهريج للمياه37كما بين  -
  .وسبعة أحواض -
  .ومستشفى يف تبوك -
  .وأخرى يف معان -
  . حمطة مع توابعها96و -
  .وورش صغرية يف حيفا ودرعا ومعان -
  .ومسبك وورشة أنابيب يف حيفا -
  .)478(وخمازن وعنابر عديدة على مسار اخلط -

وكان تقسيم األعمال واملراحل يتم بدقة بالغة حبيـث قـسم اخلـط كلـه إىل عـدد مـن                    
رقامهـا ويكونـون مـسؤولني      األقسام وقام املتعهدون باستالم عدد معني من هـذه األقـسام بأ           

  .عنها، كما هو مبني يف الوثائق التارخيية بدمشق
اخلواجـه  : فقد ذكرت إحدى هـذه الوثـائق أن حـسني املـصري ادَّعـى علـى كـل مـن               

ــدره        ــة بــدين ق ــة احلجازي ــن الــسكة احلديدي ــو وشــركاه م ــريات ذهبيــة  ) 310(دومينيك ل
، وهذا )479(ة احلديدية احلجازية  من السك  15 و 14 و 13عثمانية، وهم امللتزمون لألقسام     

                                                 
  .50ني هوالكو، املرجع السابق، صمت) 477(
  .26 و23متني هوالكو، املرجع نفسه، ص) 478(
  .1907 تاريخ 120 جتارة وثيقة 79مركز الوثائق التارخيية بدمشق سجل ) 479(
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يــدل علــى تقــسيم اخلــط كلــه إىل أقــسام متــساوية تــسلَّم إىل املتعهــدين حبــسب أرقامهــا  
  .لتسهيل العمل

ادعـى حممـد ثابـت مهنـدس الـتعمريات بـاخلط احلجـازي، املقـيم                : ويف وثيقة أخـرى   
ـد لــه القيــام بكافــة أع           مــال بــدرعا علــى ســعدى الدمــشقي، التــاجر الدمــشقي، بأنــه تعهـّ

وقــد عرضــنا يف هنايــة  . )480( لــرية ذهــب كــل شــهر  30 مــن الــسكة مقابــل  79 و76القــسمني 
الفصل عدداً من هذه الوثائق التارخيية وكانت أعمـال العثمـانيني يف اخلـط تـسوية األرض                 

وكان يرافق مدّ اخلط احلجازي، مد أسالك الربق الـيت كـانوا يرسـلون            ... ثم فرش احلصى  
ــده مــن اخلــط    عربهــا إىل دمــشق أو حيفــا  ــزمهم عــرب مــا مت متدي وكانــت ...  إلرســال مــا يل

 3000 مـرتاً مـن الـسكة يف اليـوم الواحـد ارتفعـت إىل                1500املعنويات عالية ومعـدَّل اإلجنـاز       
ــا العمـــال .  كيلـــومرتاً بـــني تبـــوك والعـــال يف عـــام واحـــد  288مـــرتاً حتـــى إنـــه مت متديـــد   أمـ

ــاء احملطــات ومــدّ    واملهندســون األجانــب فكانــت مهــتمهم حفــر األنفــاق    ــاء اجلــسور وبن  وبن
  .)481(العوارض والسكك

وقد اسـتعانت الدولـة خبرجيـي املعاهـد الـصناعية وأرسـلتهم يف بعثـات دراسـية إىل                   
فرنسا، ومن هؤالء املهندس لطيف اخلالـدي الـذي درس يف فرنـسا ثـم اسـتلم إدارة حمطـة             

  .دمشق
ؤتى هبــم مــن اجلــيش  كمــا متــت االســتعانة بكتائــب مــن اجلــيش العثمــاني، وكــان يــ     

اخلامس يف دمشق والسادس يف بغداد، وحتسب هلم خدمتهم يف بناء اخلط مـضاعفة عـن           
  .خدمتهم العسكرية العادية

 جندي وضابط، وعندما تنتهي خدمتـهم يـؤتى بعـدد مماثـل          7،500وكان عدد هؤالء    
  .حرصاً على نشاطهم

ــب املنخفــضة، إىل خفــض كل     ــود، ذوي الروات ــشغيل اجلن ــومرت  وقــد أدى ت ــة الكيل ف
وكان يوما اخلميس واجلمعة عطلـة  . )482( فرنك62.000الواحد من السكة احلديدية إىل   

إجبارية للجميع يتم خالهلما الراحة واالستجمام وتأمني املياه واملـواد الغذائيـة واللـوازم              
  .األخرى

                                                 
  .42 جتارة وثيقة 77مركز الوثائق التارخيية بدمشق سجل ) 480(
  .180عزة آقبيق، املرجع السابق، ص) 481(
  .178، صعزة آقبيق، املرجع نفسه) 482(
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  : األُمور الفنية-6
ثرية أمههـا   سـم وذلـك ألسـباب كـ       105كان اخلط احلديـدي احلجـازي ضـيّقاً عرضـه           

  .سرعة إجناز العمل والتوفري يف املصاريف
  . كغ21،5وزن املرت الواحد من القبضان احلديدية  -
 . كغ103والوزن اإلمجايل مع العوارض والقضبان  -

 :أقيم على طريق اخلط -

  . جسراً حجريا462ً -
 . قنطرة271و -

 . جمرى للمياه800و -

  .)483(وعدة معابر -
  . منشأة1532عمال مجيعاً وقد بلغ عدد هذه األ

 . مرتا15ًوأقيم جسر حديدي واحد بطول  -

 فرنـك يف املتوسـط،   50،000بلغت كلفة الكيلـومرت الواحـد اإلمجاليـة       -
 فرنــك بــسبب طبيعــة الطريــق  75،000 و50،000وكانــت تــرتاوح بــني  

ــا   ــة يف خـــط حيفـ ــذه الكلفـ ــان -حيـــث بلغـــت هـ  فرنـــك 100،000عمـ
 . األرضللكيلومرت الواحد بسبب طبيعة

 . كيلومرت يف الساعة30متوسط سرعة القطار  -

 .)484( قاطرة200عدد القاطرات اإلمجايل  -

  
  : مراحل إجناز اخلط-7

  .م1901- هـ 1319   درعا سنة–مزيريب  -
 .م1902- هـ 1320   الزرقاء–درعا  -

 .م1903- هـ 1321   درعا–دمشق  -

 .م1903- هـ 1321   عمّان–الزرقاء  -

 .م1903- هـ 1321   حيفا–درعا  -

                                                 
  .55متني هوالكو، املرجع السابق، ص) 483(
  .56متني هوالكو، املرجع نفسه، ص) 484(
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 .م1903- هـ 1321   حيفا–عكا  -

 .م1904- هـ 1322   معان–عمَّان  -

 .م1906- هـ 1324   املدوَّرة–معان  -

 .م1907- هـ 1325   تبوك–املدوَّرة  -

 .م1907- هـ 1325   مدائن صاحل–تبوك  -

  )485(م1908- هـ 1326 املدينة املنورة–مدائن صاحل  -
  

  :ملحقات اخلط
  كم35  رى بص–غرز  -

  كم162   درعا–حيفا  -

  كم17   عكا–حيفا  -

  كم77   نابلس- )486(عفُّولة -

   كم1599  اجملموع العام -

ومما أُخذ على اخلط اختالف عرض السكة األصلية عن بعض الفروع األخـرى مـن               
 ســم وهــذا مــا كــان يــؤدي إىل تغــيري محولــة القطــارات إىل  155 ســم إىل 144،5ســم إىل 105

  .)487(عربات أخرى
اختـــذت منطقـــة القـــدم الـــشريف بدمـــشق مركـــزاً عامـــاً لـــشركة اخلـــط احلديـــدي  

  . إىل تلك املنطقة، حسب بعض الروايات�احلجازي، تيمناً بوصول الرسول الكريم 
ـــ 1318-م1900وقـــد جـــرى يف دمـــشق يف األول مـــن أيلـــول ســـنة   ، احتفـــال كـــبري  هـ

أهـل الـشام يعملـون ليـل هنـار      مبباشرة العمـل بـاخلط احلجـازي، يف الوقـت الـذي كـان فيـه                
  .إلجناز بناء اجلامع األموي

-م1901 كــم يف أيلــول 11 درعــا بطــول -مزيريــب : أول مــا نفــذ مــن اخلــط -
  . هـ1319

 . كم79 وطوله  هـ1320-م1902أجنز يف أول أيلول : الزرقاء -درعا -

                                                 
  .35أمحد عابورة، اخلط احلجازي، املرجع السابق، ص) 485(
ــة) 486( ــامر       : عفولــــ ــن عــــ ــرج ابــــ ــب مــــ ــنني يف قلــــ ــة جــــ ــايل حمافظــــ ــع مشــــ ــسطينية تقــــ ــة فلــــ ــي مدينــــ . هــــ
)www.ar.wikipedia.org.(  
  .286عبد العزيز عوض، اإلدارة العثمانية يف والية سورية، املرجع السابق، ص) 487(
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 . كم20 وطوله هـ1320-م1902 تشرين األول 19أجنز يف :  عمَّان-الزرقاء  -

 . هـ1321-م1903أجنز يف أول أيلول :  درعا-دمشق  -

 . كم460 وطوله  هـ1322-م1904أجنز يف أيلول :  معان-درعا  -

وكان وصول اخلـط إىل معـان إجنـازاً كـبرياً؛ ألنـه سـهَّل نقـل املعـدَّات وصـار            
 .يشكل مورداً جديداً للخط

 . كم233م يف أيلول، وطوله 1906- هـ 1326أجنز سنة :  تبوك-معان  -

وقد عُهد حبماية اخلط بني معان وتبوك بالتحديد إىل فرسان الشركس املـشهورين             
  ...)488(بشدَّة البأس، ألن تلك املنطقة كانت مأوى للبدو على مدى مئات السنني

ــول  ــال الــيت تبعــد عــن تبــوك      هـــ1327-م1907ويف أيل  كــم 288 وصــل اخلــط إىل العُ
  .وبذلك الحت تباشري الكمال

 مت وصــول أول قطــار يف العــامل إىل املدينــة املنــوَّرة  ه1326-1908 آب 22 وأخــرياً ويف
 كم بني العـال     223يف الذكرى األخرية لعيد اجللوس للسلطان عبد احلميد بعدما مت متديد            

  .واملدينة املنورة
  :وقد قدِّرت جتهيزات اخلط يف ذلك العام بـ

  . قاطرة خبارية120 -
 . شاحنة مكشوفة1200 -

 .كبة ركاب مر100 -

 . شاحنة بريد200 -

 .وعدد كبري من صهاريج املاء احملمولة على القطار -

  .)489(كم1524والطول اإلمجايل للخط، بدون الفروع العرضية  -
م جـــرى 1906- هــــ 1324كـــم 692تبـــوك -وعنـــدما مت افتتـــاح خـــط دمـــشق -

احتفال كبري هبذه املناسـبة بـدأ بـأداء صـالة الفجـر يف جـامع تبـوك بإمامـة                    
ودعـا  . ثم جرى عرض عسكري شارك فيه اجلنـود واألعـراب         . مفيت الشام 

دّت    . وأطلقـت املـدافع حتيـة للـسلطان       . الناس للسلطان عبـد احلميـد      ثـم مـُ
  .ونوِّرت تبوك بآالف املصابيح. املوائد للجميع

                                                 
  .182عزة آقبيق، املرجع السابق، ص) 488(
يوسـف عمـر، أسـباب خلـع الـسلطان          . 437سليمان قوجه باشي، الـسلطان عبـد احلميـد، مرجـع سـابق، ص             ) 489(

  .77م، ص2001عبد احلميد، عمان، 



167التطور التارخيي للعالقات األملانية العثمانية   

ويف اليوم التايل، ركب املشاركون القطار إىل حيفا حيث غادروهـا يف اليـوم            -
  .التايل إىل دمشق

كما أقيمت احتفاالت مماثلة يف مدائن صاحل والعُال شارك فيها عبد الـرمحن باشـا     
اليوسف أمري احلج الشامي وكاظم باشا مدير اخلط والفريق جواد باشـا وإمساعيـل حقـي                

وكــان تــأمني القــاطرات والعربــات والقــضبان   .)490(وعلــي نــوري وعلــي رضــا باشــا الركــابي   
مُد من أوروبـا لعـدم وجـود صـناعات حديديـة ثقيلـة يف               احلديدية والعوارض احلديدية والعُ   

  .كل الدولة العثمانية
ــة مــن طــراز     ــان مثــة     ) B(وكانــت القــاطرات الثقيل ــا ك ــل هــوهنزولّلرن، كم مــن مودي

  .األملانية أو من شركات بلجيكية وإسبانية) Kraus(قاطرات من شركة كراوس 
ــة       ــة العثماني ــاخرة يف الدول ــات الف ــار   وقــد صــنعت بعــض العرب ــضيوف الكب ــلَّ ال لتق

  .واألجانب
وكان مثة مقطورات مكـشوفة للبـهائم والبـضائع ومقطـورات مغلقـة للركـاب وأخـرى                 

 مــرتاً وعرضــهاً أربعــة  40وكــان طــول املقطــورة  . لكبــار الــضيوف ومقطــورات ألداء الــصالة 
  .)491(أمتار

  
  : أجور الركاب-8

.  غــرش أو حنــو ذلــك100ذكرنــا أن اللــرية العثمانيــة اجمليديــة كانــت تــساوي حــوايل   
 مـصرية  4،000وهـذا يعـين أن اللـرية العثمانيـة تـساوي      .  مصرية أو بارة  40والغرش يساوي   

فأجرة الكيلـومرت  . وهذا منوذج عن أجور الركاب اليت كانت حتسب عادة بالكيلومرت    . أو بارة 
 . بـارات للدرجـة الثالثـة      8درعا وهو خط يعمل طول الـسنة كانـت          -الواحد على خط دمشق   

  . بارات عن الكيلومرت الواحد10=  املدينة–ودرعا 
وإذا كان احلاج قادماً من بـريوت يتوجـب عليـه أن يـدفع مـن بـريوت إىل دمـشق علـى                       

 4 متاليــك للدرجــة الثانيــة و 3 فقــط بــني كــل حمطــة وحمطــة، و  »متلــيكني«الدرجــة الثالثــة 
  .)492( بارات5متاليك للدرجة األوىل واملتليك كما ذكرنا يساوي 

  : مرجع آخر نقرأويف
                                                 

  .229الكو، املرجع السابق، صمتني هو) 490(
  .61متني هوالكو، املرجع السابق، ص. 181عزة آقبيق، املرجع السابق، ص) 491(
  .241عزة آقبيق، املرجع السابق، ص) 492(



  سهام حممد هنداوي168 

 درجـة ثانيـة     888 غرشـاً درجـة أوىل و      1184:  املدينة املنـورة هـي     –أجرة السفر بني حيفا     
 غرشـاً  869 غرشـاً وثانيـة     1158أوىل  : ومـن دمـشق إىل املدينـة املنـورة        .  غرشاً درجـة ثالثـة     592و

والد دون وكــان األ. )493( لــريات ذهــب6 لــريات و9 لــرية ذهــب و12: أي حــوايل.  غرشــا570ًوثالثــة 
  . كيلوغرام20وللولد .  كيلوغرام30العاشرة يدفعون نصف األجرة وحيق لكل راكب محل 

 بـسبب  »ترسـو «وكانت معظم عربـات القطـار مـن الدرجـة الثالثـة الـيت كانـت تـسمى                
  .انتشار الفقر

ــادق واســرتاحات للحجــاج         ــاء عــدة فن ــدي احلجــازي ببن قامــت شــركة اخلــط احلدي
 20،000لقــدس، للنــزول فيهــا، وكــان عــددهم كــبرياً يزيــد عــن  ا–النــصارى علــى خــط يافــا 

وكانــت لغــة املــسؤولني عــن اخلــط والتــذاكر هــي باللغــة العثمانيــة ألن . )494(حاجــاً يف الــسنة
ــة  ــشركة عثماني والتوقيــت زوَّايل غربــي لعــدم مناســبة التوقيــت العربــي لالســتعمال يف     . ال
  .)495(مواعيد القطارات

  
  :م1908-هـ1326 تدشني اخلط -9

 اتــــصل اخلــــط مــــن جهــــيت العمــــل اجلنوبيــــة  1908آب -ه1326يف أوائــــل شــــعبان 
والـــشمالية، وســـرى اخلـــرب يف املدينـــة املنـــورة، وخـــرج أهلـــها يـــستقبلون أول قطـــار تـــدوي   

  .)496(1908 آب 28-ه1326 شعبان 22صافراته يف أرجاء املدينة النبوية الشريفة يوم 
ملـشروع وكـان وايل املدينـة املنـوَّرة عثمـان      وكان يف املقطورة األوىل كاظم باشا مـدير ا    

م يف عيــد اجللــوس 1326-م1908أول أيلــول - شــعبان25باشــا الحتفــال كــبري يــوم اخلمــيس  
  .السلطاني

وقــد نــصبت الزينــات عنــد ميــدان احملطــة ومتَّ توليــد الطاقــة الكهربائيــة يف املدينــة  
علــى مــدى أيــام احتفــاالت  املنــوَّرة للمــرة األوىل فكانــت فرصــتها مــضاعفة، وأقيمــت فيهــا   

  :خيالية شارك فيها
كاظم باشا مدير املشروع الذي محله أهل املدينة علـى أكتـافهم، وكـان معـه                 -

  .رئيس املهندسني  خمتار بك

                                                 
  .7م، ص2006عبد القادر حممود، املؤمتر السابع لتاريخ بالد الشام، ) 493(
  .961، ص2، جملد 2م رافق، قسم  حبث للدكتور عبد الكري1990املوسوعة الفلسطينية، بريوت ) 494(
  .242عزة آقبيق، املرجع السابق، ص) 495(
  .28، ص3م، ج1993 جملدات 3عبد الباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينة املنورة، املدينة املنورة ) 496(
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 .والسيد علي كامل، شقيق الزعيم املصري مصطفى كامل -

 .ولطفي السيد صاحب جريدة األمة -

 .والشيخ علي يوسف صاحب املؤيد -

 . عبد العزيز جاويشوالشيخ -

  .واألديب السياسي شكيب أرسالن وغريهم -

، وشـهدت  30.000وبعد انقضاء االحتفاالت أعيدت من جديد وشارك فيها أكثر من      
  ...املدينة املنوَّرة من السرور ما مل تشهد له من قبل مثيالً

ض لـه مـن   ومل يُضيّع العلماء وقتهم بل تدارسوا يف وضع العامل اإلسالمي، وما يتعـرَّ           
أفكار فاقرتحوا على السلطان إنشاء جامعة إسالمية يف املدينة املنوَّرة باسم جامعـة صـالح            
الدين يتـوىل إدارهتـا الـشيخ عبـد العزيـز جـاويش، وطالـب آخـرون حبمـل الـسالح والتـدرب                       
عليه ورفعُوا مقرتحاهتم لكنها وصلت بعد أن خرَّب األتراك بيوهتم بأيديهم وأيـدي املـؤمنني               

لوا سلطاهنم، وجعلوا من اليهود واإلنكليز والفرنسيني قـدوهتم، فكـان يف ذلـك القـضاء              وعز
عليهم وعلـى الـبالد العربيـة وعلـى اخلالفـة اإلسـالمية وعلـى اخلـط احلديـدي احلجـازي،                     

  .)497(رمز الوحدة اإلسالمية
  

  : آثار إجيابية للخط احلديدي احلجازي-10
ــورة أكداســاً     ــة املن ــشام      محــل القطــار إىل املدين ــة مــن ال ــسلع التجاري  ضــخمةً مــن ال

وفلسطني، واكتظـت أسـواق املدينـة املنـورة بالبـضائع الـيت رفعـت أسـعارها، وصـارت سـوقاً                     
كمـا  . خلريات الشام حيمل إليها اليـاميش والربتقـال، والبطـيخ اليافـاوي والـدقيق واحلنطـة            

 طـن مـن     112.000 محل القطار إىل الشام ماء زمزم ومتور احلجـاز، وكانـت محولـة القطـار              
وكثــر زوار املدينــة املنــورة، وفتحــت فيهــا الفنــادق وأدرك النــاس فوائــد اجلامعــة    . البــضائع

وقـد صـدرت هبـذه املناسـبة أول جريـدة يف            . اإلسالمية، لكن فرحتهم كالعادة كانت قـصرية      
  .)498(املدينة املنوَّرة حتمل االسم الشريف وهي بالعربية والرتكية

 غـارة سـنة     123البـدو املـستمرة علـى اخلـط والـيت قـدرت بــ             وعلى الرغم من غـارات      
م وحدها، مت خالهلا ختريب خطوط الالسـلكي واقـتالع القـضبان وهتـديم              1908- هـ   1326

                                                 
  .32، ص3عبد الباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينة املنورة، املرجع السابق، ج) 497(
  .29، ص3رجع السابق، جعبد الباسط بدر، امل) 498(
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بعــض احملطــات، وهنــب الركــاب إال أنــه أمكــن الــسيطرة علــى ذلــك كلــه بتوزيــع اهلــدايا علــى  
  .البدو وزيادة الوجود العسكري للشركس

الشركس بزراعة األراضي اخلصبة يف وادي الزرقاء بعد مرور         بدأ  : ومن جهة أخرى  
وازدادت الزراعـة يف حـوران زيـادة كـبرية بعـد أن أمكـن نقلـها بـسرعة         . اخلط احلديدي منه 

ــة  وانطلقــت الــرحالت الــسياحية مــن   . وازدهــرت التجــارة علــى خــط حيفــا  ... وبكلفــة قليل
 12.000 مـن دمـشق إىل تبـوك         م1906- هــ    1324وبلـغ إيـراد اخلـط سـنة         . دمشق إىل طربية  

  . حاجا30.000ًم من الشام 1908- هـ 1326وعدد احلجاج سنة . لرية ذهبية
ويف النهاية فإنه عندما يذكر هذا اخلط، البد مـن أن نـذكر بالعرفـان والتعظـيم مـن               

  :ساهم فيه وعلى رأسهم
 .السلطان عبد احلميد -

 .وأمحد عزت باشا العابد -

 .روعوكاظم باشا مدير املش -

 .وحسني ناظم باشا وايل الشام -

 .املدير الفين للمشروع) Meisner(واملهندس األملاني مايسنر  -

  ....)499(وآالف اجلنود اجملهولني الذين أقاموا هذا العمل العظيم -
 األديــب اللبنــاني املــشهور، والــذي كــان صــديقاً ألمحــد »فيليــب دوطَّــرازي«وقــد ذكــر 

  .درة عن الرجل األول وراء تنفيذ اخلط احلديدي احلجازيعزت باشا العابد معلومات نا
 لـرية،   60.000طـرابلس بــ   - مـدَّ خـط تلغـراف فـزَّان       . قال إنه كـان اقتـصادياً مـاهراً       

ومدَّ خطاً برقياً بني واليـة      .  لرية عثمانية ذهب   130.000بينما طلبت الشركات األجنبية     
) Estrin (»إيــسرتن«نــت شــركة وكا.  لــرية عثمانيــة ذهــب فقــط 10.000إزمــري وبنغــازي بـــ 

 لرية ذهبية أجرة املخابرات على خطوطها بني إزمري 80.000تتقاضى كل عام من الدولة 
ومدّ اخلط الربقي بني دمشق واملدينـة املنـوَّرة بكلفـة ال تزيـد عـن مخـسة آالف             . وبنغازي

  .لرية عثمانية ذهب
ل دوراً كــبرياً يف ســرعة ولقــد لعبــت هــذه املواهــب الفــذَّة، إىل جانــب رفاقــه يف العمــ  

  .)500(إجناز اخلط احلديدي احلجازي واخنفاض تكاليفه
                                                 

  .59متني هوالكو، املرجع السابق، ص) 499(
  .215، ص2فيليب دوطَّرازي، تاريخ الصحافة العربية، ج) 500(
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 نقـالً   »جـورج أنطونيـوس   «وخنتم احلديث عن اخلط احلديدي احلجـازي، مبـا ذكـره            
  :م1907- هـ 1325عن السفري الربيطاني يف اآلستانة الذي كتب يف تقريره السنوي عام 

 مليون مسلم مبظهـر اخلليفـة والـزعيم     ومهما يكن فقد ظهر السلطان أمام ثالمثئة      «
الروحــي لإلســالم، وبــثَّ يف نفــوس رعايــاه احلماســة واالســتجابة لــشعوره الــديين حــني مــدَّ  

وكان من نتيجة ذلـك أن أصـبح رعايـاه يـدينون لـه بالطاعـة العميـاء                  ... سكة حديد احلجاز  
يشهد له أحد مثـيالً     إىل حدّ مل يسبق له مثيل، وأصبحوا يقبلون استبداده املطلق، الذي مل             

 هي الـشريعة املطبقـة علـى األرض، فـإذا     )501(»الباديشاه«من قبل، برضا تام، وصارت إرادة    
شـعر مــسلم بـالظلم، فإنــه يعـزو هــذا الظلــم إىل املـوظفني وال يعــزو إىل اخلليفـة عمــالً فيــه      

  .)502(»سوء
كــان هــذا املــشروع مــن عــدة وجــوه ضــربة خــبري يف     «: أمــا جــورج أنطونيــوس فقــال  

لسياسة، فقد أثار احلماسة البالغة يف مجيع ديـار اإلسـالم، وكـان لـه أكـرب األثـر يف تثبيـت          ا
  .)503(»...اخلالفة اإلسالمية

  

                                                 
أي سـيدنا الـسلطان ولكـن لقبـه     ) باديـشاه أفنـدي مـز   (ولقد كان ينادى به الـسلطان بغيابـه بلفـظ     : الباديشاه) 501(

  .113ريخ الدولة العلية العثمانية، املصدر السابق، صحممد فريد بك احملامي، تا. (»حنان«الرمسي فهو 
  .144، ص1987، بريوت، 8جورج أنطونيوس، يقظة العرب، ط) 502(
  .142جورج أنطونيوس، يقظة العرب، املصدر السابق، ص) 503(



  سهام حممد هنداوي172 

  



173التطور التارخيي للعالقات األملانية العثمانية   

  
  
  

$ +  
  

  العالقات االجتماعية بني الدولتني
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μnÛë‡Ûa@μi@òîÇbànuüa@pbÓýÈÛa@ @
I@òîãb¾þa@pbÓýÈÛaMÛa@òîäîİÜÐH@ @

  
  

@üëc–@μİÜÏ@À@òîãb¾þa@pa‹àÈn¾a@@ @
  :م تقدي-1

إخوة «م، باستيطان مبشرين لـ   1845- هـ   1262بدأ النشاط األملاني يف فلسطني سنة       
  .يف القدس» كريشونا

ــيِن القــسّ    »  زفــرت-الكــريز «وتبــع ذلــك تأســيس مجعيــة    علــى جبــل صــهيون ثــم عُ
  . أول راعٍ للجماعة اإلجنيلية األملانية يف القدس)Frederick Valentr(» فردريك فالنرت«

» شــرتاوس«م أسَّــس الــواعظ األملــاني يف كاتدرائيــة بــرلني  1853- هـــ 1270ويف ســنة 
)Straus (   ــسطني ــه مــن فل ــة بيــت املقــدس  «بعــد عودت م 1857- هـــ 1274ويف ســنة »  مجعي

  .»أحدث األخبار من الشرق«: أصدرت اجلمعية جملتها
م بنقل ملكية 1880- هـ 1298ة أمالكها يف فلسطني قامت سنة   ولكي تضمن اجلمعي  

 من األراضي إىل القنصل األملاني يف القدس،        )504(مجيع ممتلكاهتا يف بيت حلم، وبيت جاال      
  .)505(لكي تكون مبنأى عن املصادرة أو اإللغاء

. صــندوق اكتــشاف فلــسطني  : ومــن اجلمعيــات االســتعمارية األملانيــة يف فلــسطني    
واملعهــــد اإلجنيلــــي األملــــاني لآلثــــار يف األرض . ملانيــــة الكتــــشاف فلــــسطنيواجلمعيــــة األ

  .)506(املقدسة
الذي كان شديد احلماسة للهجرة     » الرأي العام الشعيب  «وهذه اجلمعيات كانت متثّل     

                                                 
مدينة فلسطينية تقـع يف الـضفة الغربيـة إىل الـشمال الغربـي مـن بيـت حلـم، خـضعت لالحـتالل                    : بيت جاال ) 504(

  ).www.ar.wikipedia.org. (، ولكنها ختضع اآلن للحكومة الفلسطينية1967ئيلي سنة اإلسرا
  .111سنّو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، املرجع السابق، ص) 505(
  .138سنّو، املرجع السابق ص) 506(
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» مملكـة املـسيح  «إىل فلسطني بالنسبة للنصارى أو لليهـود األملـان لكـي يقيمـوا يف فلـسطني              
  .من جديد

  :ظة يف دراسته الوثائقيةيقول علي حماف
ــةٍ مــن مواطنيهــا يف         « ــة وجــود طائف ــروض أن تــستغل احلكومــة األملاني ــان مــن املف ك

ــوزارة     ــائق املوجـــودة يف األرشـــيف الـــسياسي لـ ــتنا للوثـ فلـــسطني لـــصاحلها، غـــري أن دراسـ
  .اخلارجية األملانية أفضت إىل عكس هذا االفرتاض

ستعمرات بــالتحفظ العتقــاد  فقــد اتــصف املوقــف الرئيــسي األملــاني مــن هــذه املــ       
ــذه        ــا هلـ ــالل دعمهـ ــن خـ ــا مـ ــا أملانيـ ــن أن حتققهـ ــان، أن املـــصاحل الـــيت ميكـ ــسؤولني األملـ املـ
املستعمرات ال تساوي املشاكل اليت قد تواجهها يف عالقتها مع الدولة العثمانية الـيت كانـت            

  .»تتابع بدقة كل ما جيري يف فلسطني
 إىل تقــديم دعــم كــبري هلــذه املــستعمرات ومــع ذلــك فقــد اضــطرت احلكومــة األملانيــة

ــشعيب   ــضغط ال ــان        .اســتجابة لل ــث ك ــصري، حي ــبالط القي ــاني وال ــام األمل ــرأي الع ــبري لل الك
ــار املــستعمرات واملــستعمرين وحيــرص علــى محايتــهم        ــابع باهتمــام شــديد أخب القيــصر يت

  .)507(التامة والسيما مجعيَّة اهليكل، أكرب الطوائف األملانيَّة يف فلسطني
ــ ــنة وحـ ــية 1877-ه1294دث يف سـ ــرب الروسـ ــدلعت احلـ ــة، ووقـــف  - أن انـ  العثمانيـ

املسلمون يف الدولة العثمانية وخارجها حتى الصني مع الدولة والسلطان، وصاروا يهـددون             
كــل مــا هــو مــن أوروبــا، والســيما النــصارى األوروبــيني يف الدولــة العثمانيــة وفلــسطني علــى 

  .وجه التحديد
ن يف فلسطني ولبنان ممن أدرك هذا اخلطـر، وعلـى الـرغم مـن          وكان األملان املقيمو  

 أملــاني، فقــد محلــوا الــسالح وحــضوا مــستعمراهتم، وطــالبوا  1100أن عــددهم ال يزيــد عــن 
ــى أثــر ذلــك أرســل   . حكومتــهم بالتــدخل الفــوري حلمايتــهم   ــوم األول «وعل » اإلمرباطــور غلي

وبعـد شـهر واحـد، قـدم        . ل الـسوري  إىل الـساح  ) Gazelle(السفينة احلربية األملانية غازيـل      
تقريـراً إىل وزارة خارجيتـه، قـال إنـه     ) Von Hake(قائـد هـذه الـسفينة ويـدعى فـون هاكـه       

خيشى من ردة فعل إسالمية عاتيـة، إذا مـا اهنزمـت الدولـة العثمانيـة أمـام روسـية، وطلـب                      
لقنـصل  إرسال سفن أملانية إىل الساحل الـسوري وبقاءهـا بـضع سـنني، ووافقـه علـى ذلـك ا                   

ثم أرسل بسمارك مضطراً بعض السفن األملانية إىل املنطقة خوفـاً مـن     . األملاني يف القدس  

                                                 
  .119وفلسطني، املرجع السابق، صسنّو، املصاحل األملانية يف سوريا ) 507(
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ــدما قطعــت     . )508(»انتقــام إســالميّ مــن األوربــيني  « ــاني يف القــدس عن ــن القنــصل األمل وأعل
ــا واملمتلكــات        ــها علــى الرعاي ــا قــد وضــعت محايت العالقــات العثمانيــة مــع روســيا، أن أملاني

وقـد  .  يف يافـا )509(سطني ورفعت العلم األملاني على مبنى القنصلية الروسـية    الروسية يف فل  
قام املستعمرون األملان بتحصني مستعمراهتم يف فلسطني وعمدوا إىل التـدريب العـسكري،             

  .كما كان يفعل اليهود
م احلـصول علـى اعـرتاف احلكومـة العثمانيـة           1880- هـ   1298وحاول اهليكليّون سنة    

داري املــستقل وأيــدهم القنــصل األملــاني يف القــدس، غــري أن مــسعاهم يف هبــم وتنظــيمهم اإل
تدخل حكومتـهم لـدى البـاب العـايل لتأييـدهم، قـد بـاء بالفـشل ورفـضت الدولـة العثمانيـة                       

  .توسيع صالحيات األقليات الدينية يف فلسطني حتى ال يقيموا دولة ضمن دولة
واها كمــا كــان اإلمرباطــور وكــان بــسمارك غــري مقتنــع أصــال هبــذه املــستعمرات وجــد 

: غليوم الثاني يتعامل مع هـذه املـستعمرات حبـذر بـالغ حتـى ال يـسيء إىل صـديقه اجلديـد          
السلطان عبد احلميد والسيما عندما قامت املظاهرات يف فلسطني ضد األجانب عموماً،            

  .)510(ومن ضمنهم األملان
  
   املستعمرات واملؤسسات الربوتستانتية-2
  :ومؤسساهتا مجعية اهليكل -أ

يف الكنيـسة الربوتـستانتية،     » أصولية«، هي حركة دينية     )511(مجعية أو مجاعة اهليكل   
هامجت الكنائس الربوتستانتية والكاثوليكية واألرثوذكسية معاً، لعدم تصدي هذه الكنائس          

  .كما أراد املسيح» املعافى«للفساد األخالقي، وخلق اإلنسان 
ــة علــى دراســة    ويعــود ظهورهــا إىل القــرن الــسابع عــ   شر، وقــد عكفــت هــذه اجلمعيَّ

ب عليـه االجتمـاع يف         » شـعب اهلل املختـار    «اإلجنيل، وكـان أعـضاؤها يـرون أهنـم           الـذي يتوجـَّ
، )القـدس (يف أورشـليم  » هيكل الرب«وعلى مجيع األملان أن ينصرفوا إىل إقامة  . »أورشليم«

                                                 
  .270سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، ص) 508(
  .590م، ص1996أمني أبو بكر، ملكية األراضي يف متصرفية القدس، عمان، ) 509(
  .122حمافظة، العالقات األملانية، الفلسطينية، ص) 510(
قياء اليت ظهرت يف أملانيا يف القرن الـسابع عـشر    وهي مجعية تعود يف أصوهلا إىل حركة األت       : مجعية اهليكل ) 511(

كحركــة إصــالحية يف الكنيــسة، وجنحــت هــذه اجلمعيــة برئاســة زعيمهــا هوفمــان باحلــصول علــى تــرخيص بــشراء  
، وجنحت اجلمعية باحلصول على أرض قربه خط حديد القدس، بنوا عليها مستعمرة           )1867(أراضي بالقدس يف    

  ).www.palestine-info,comركز الفلسطيين لإلعالم امل. (لتصبح مقر مجعية اهليكل
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  .يف فلسطني» يكليةه«وقد باشرت اجلمعية بإقامة سبع مستوطنات . واحتالل فلسطني
ــة كــل مــن   ــذيْن ) Hoffman & Hardej(» هوفمــان وهــارديج«وقــد تــزعَّم اجلمعيَّ اللَّ

الذي حـدَّد املبـادئ األساسـية لنـشر االسـتعمار         » الغرب والشرق «عرضا أفكارمها يف كتاب     
  .»املسيحي يف املشرق

  :ومن أهم هذه املبادئ
  .استحالة حل املسألة الشرقية بالقوة -1
 .)512(لنشر املسيحية يف املشرق» محلة صليبية سلمية«ن احلل بإنفاذ يكو -2

تُقــدم هــذه احلملــة الــسلمية صــورة حيَّــة عــن الــدين املــسيحي، واألخــالق   -3
 .املسيحية املقرونني بالعمل

ال جدوى من احلمالت العسكرية لتنصري املسلمني؛ ألهنا ال تستطيع نشر            -4
  .اليت هي األساس» األخالق املسيحية«

س  1854- هــ  1271ويف سـنة   ) Christopher Hoffman(» كريـستوف هوفمـان  «م أسـَّ
 Deutsche(املعبـــد األملـــاني : وقـــد أطلـــق عليهـــا اســـم » مجعيـــة شـــعب اهلل يف أورشـــليم«

Tempel .(          وعندما سُمح لألجانب املقيمني يف الدولـة العثمانيـة حبـق امـتالك األراضـي يف
 ضــغوط شــديدة مــن جانــب الــدول األوروبيــة    حتــت)513(1867 شــباط 5-ه1285 شــوال 22

 »هوفمــان وهــارديج «: م أن يقــوم كــل مــن  1868- هـــ 1285قــررت اجلمعيــة ســنة   . مجيعــاً
)Hardaj-Hoffman (  بالــسفر إىل فلــسطني إلنــشاء أول أرض للجمعيــة عليهــا)15ويف . )514 

ـــ1285-م1868أيلـــول   تقـــدما بطلـــب للبـــاب العـــايل للموافقـــة علـــى شـــراء قطعـــة أرض    هـ
احتها ثالثــة أميــال مربَّعــة علــى جبــل الكرمــل يف حيفــا، مــن أجــل االســتقرار الــديين يف مــس

وأعلنــا أن اجلمعيــة هــي مجعيــة دينيــة صــرفة، ال تتــدخل بالــسياسة بــأي حــال،   . فلــسطني
دا    . وعملُ أعضائها بعد العبادة، االنصراف إىل تطـوير الزراعـة يف فلـسطني            كمـا أهنمـا تعهـَّ

وباملقابـل التمـسا مـن البـاب     .  اجلمعيـات األخـرى يف مجعيتـهم       بعدم إشـراك أي إنـسان مـن       
ا يتـدخل أحـد مـن املـسؤولني يف       7-5العايل إعفاءهم من الضرائب والرسـوم مـن      سـنني وألـَّ

  .الدولة يف شؤوهنم
إن ظروف شعبنا أقنعتنا بأن الوقت قد       «: ثم اجتمعا بالسفراء األوربيني يف القدس وقاال      

                                                 
  .116حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، ص) 512(
  .395أمحد حامد القضاة، نصارى القدس، ص) 513(
  .236سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، ص) 514(
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فأقوال األنبيـاء يف العهـدين القـديم واجلديـد          «. )515( األرض املقدسة  يف» هيكل الرب «حان لبناء   
  .»تؤكّد أن بناء اهليكل هو الوسيلة الوحيدة لسعادة الشعوب واألفراد على حدٍّ سواء

» دولـة ضـمن دولـة     «ومل توافق الدولة العثمانية لقناعتها بـأن هـذه اجلمعيـة سـتكون              
ال يتـــدخل أحــد مـــن الدولــة العثمانيـــة يف   وزميلــه أ ) Hoffman(الســيَّما اشــرتط هوفمـــان   

  .شؤوهنم
 بـشراء األرض     هــ  1286-م1869وردَّاً على الدولة العثمانيـة، قامـت اجلمعيـة يف آذار            
 12، وبعد عام واحد مت بناء       )516(املمتدة من ساحل البحر حتى سفوح جبل الكرمل يف حيفا         

لتنـسين  «: ر البنـاء عبـارة  منزالً عليها، وتـضم منـازل سـكنية ومدرسـة ومعبـداً، وكـان يتـصد        
  »مييين إن نسيتك يا قدس

وقد حرص هوفمان ومجاعته على أن تكون املستعمرة على الطراز األملاني، وزرعـت             
  .فيها األشجار والزهور، وعاشت يف عزلة تامة عن السكان العرب

ة     : وبصورة عامَّة كانت كـل مـستعمرة أملانيـة تـضم           وقاعـة  . قاعـة لالجتماعـات العامـَّ
  .)517(ونادياً للرياضة ومستوصفاً صغرياً. ومدرسة لألطفال وفرقة موسيقية. ادةللعب

 نـسمة،   254م مل يزد عدد سكان املستعمرة املذكورة عن         1873- هـ   1290وحتى سنة   
  . غرفة كانت تستخدم ورشاً صغرية20 داراً و31و

  .ة ورش95 منزالً وهلم 92 نسمة يقيمون يف 517 صار عدد السكان 1902ويف سنة 
وكان نـشاطات املـستعمرة زراعيـة حبتـةً، فقـد زرعـوا الزيتـون، وبنـوا طاحونـة هولنديـة                     
وأسـسوا مزرعــة لألبقــار، وصــاروا يُــصّنعون منتجــاهتم الزراعيــة واحليوانيــة ويــصدرون قــسماً  

  .)518(منها
وهذه اجلمعيَّة األملانية هي اجلمعية الوحيدة اليت جنحـت وتطـوُّرت بـدعم احلكومـة       

  .وذلك كلُّه يف عهد بسماركاألملانية، 
وقــد دفعــت هــذه املــستعمرات العــربَ إىل االقتــداء هبــا يف أســاليب العمــل والزراعــة    

والنـزل أو  . دار األيتـام الـسورية  : وهلذه اجلمعية مؤسـسات مهمـة هـي       . والتجارة واخلدمات 
  .واملستعمرات اهليكلية. الفنادق اخلاصة

                                                 
  .106األملانية الفلسطينية، صحمافظة، العالقات ) 515(

(516) David Kushner: Palestine in the Last Ottoman period (political, social and 
Economic transformation) Jerusalem , P:  

  .107حمافظة، املرجع السابق، ص) 517(
  .108حمافظة، املرجع نفسه، ص) 518(
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  :ت التبشريية يف سُوريَّة دار األيتام السُّورية أكرب املؤسَّسا-ب
م يف لبنان، تداعى رجال الـدين النـصارى يف العـامل إىل    1860- هـ  1277بعد حوادث   

ــام واملــشردين واألرامــل      ــواء األيت ــار تلــك احلــوادث، وإي ــة آث وممــن وفــدوا هلــذا  . لبنــان إلزال
لـسطني  ، الذي حضر من ف    )Schneller(» لودفيغ شنلَّر «الغرض الراهب األملاني الكاثوليكي     

دار األيتـام   «: إىل لبنان والتقط بعض األيتام النـصارى املوارنـة ونقلـهم إىل القـدس ليؤسـس               
اليت حتوَّلت مع الوقت إىل أكرب املؤسسات التبشريية يف سورية، وكان هدفـه األوَّل    » السورية

  .)519(نشر الربوتستانتية يف الشرق األدنى
القـدس، وكـان عـددهم أحـد عـشر يتيمـاً         وقد آوى شـنلر، األيتـام املوارنـة يف داره يف            

ــوم      ــاً ي ــدار رمسي ــاح ال ــن افتت ــاني ســنة   11وأعل ــشرين الث ـــ1277-م1860 ت ــه  .  ه ــان هدف وك
وكانـت الـدار   . تربيـة األوالد وتعلـيمهم ليـصبحوا أعـضاء مفيـدين لكنيـسة املـسيح             «األمسى  

  .ومن الكاثوليك» مجعية يهود لندن«تتعرَّض حلمالت عنيفة من 
مـن  .  صـيبّ ومثـاني بنـات      210م أصبح عدد الطالب يف الدار       1876-  هـ   1293ويف سنة   

سورية وفلسطني ولبنان ومصر، وكـانوا يـضمون امللحـدين واملـسلمني واملـسيحيني، وميارسـون                
  .)520(الزراعة والتجارة واملهن احلرة باإلضافة إىل التبشري، أو التنصري كما كانوا يسمونه

ون وكنيـسة عربيـة إجنيليـة يف األراضـي املقدسـة       وكان شنلَّر يأمل أن يشكل اخلرجي     
  .هلا مطراهنا األملاني املستقل

كنموذج حيتذى لنشاطاته يف طريقة التعليم      » مجعية اهليكل األملانية  «وكان ينظر إىل    
  .والتبشري واالستيطان

وقد عكف شنلر على شراء األراضي يف فلسطني، واصطدم مـع اليهـود الـذين كـانوا         
م يرون أن األرض هلم وأن شراءها يعدّ إمثـاً، ألهنـا ختـص اليهـود                1870-ـ   ه 1287منذ سنة   
  .وحدهم

وبعد مخسني عاماً مـن تأسـيس الـدار، كانـت مـساحة األراضـي الـيت ميتلكهـا شـنلر                     
  . مرتاً مربعا550000ً هكتاراً تعادل 55وورثته 

لر م، وهــي ســنة التقــارب األملــاني العثمــاني اســتأجر شــن   1889- هـــ 1307ويف ســنة 
 هكتـاراً وبنـى عليهـا    585أرضاً يف الرملة ملدة أربعني عاماً بإجيـار زهيـد، وكانـت مـساحتها        

  .لكنها مل حتقق النجاح املأمول» بري سام«مستعمرة 

                                                 
  .64فلسطني، صسنو، املصاحل األملانية يف سوريا و) 519(
  .68سنو، املرجع السابق، ص) 520(
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م أقام شنلر مستعمرة قبل وفاتـه بعـامني وهـذه املـستعمرة     1894- هـ   1312ويف سنة   
  . خلرجيي دار األيتام السورية جتارية أملانية إلجياد فرص عمل-كانت مؤسسة حرفية 

وقد أقام املنشآت والورش واملعامل خارج أسوار املستعمرة، كمـا بنـى املنـازل لـسكان                
  .املستعمرة

وقد ساهم يف بناء هذه املستعمرة رجال أملان متديّنون، وأطلق علـى كـل قـسم منـها اسـم          
زف والنجـارة واحلـدادة     إحدى املدن األملانية، وكانت هذه املستعمرة تضم ورشـات لـصناعة اخلـ            

والتجليد والقرميد واألحذية واأللبسة واملفروشات واملشروبات، وكان اإلنتـاج يـصدر إىل أوروبـا              
  .)521(كما أقام ورشة للمكفوفني لتدريبهم على ما ينفعهم. »املؤمنون«ويتهافت عليه 

اإلجنيليـة  الرابطـة  «وحتَّى ال تنهار املؤسسة اهليكلية الكربى، شكل شنلر مـا يُعـرف بــ     
م بعــد وفــاة 1896- هـــ 1314وقامــت هــذه الرابطــة ســنة » لــدار األيتــام الــسورية يف القــدس

شنلر بتسديد ديون الدار الكبرية، ووضعت يـدها علـى مجيـع ممتلكـات الـدار وسـارت علـى                    
  ...)522(طريق شنلر يف االستعمار والتبشري

  :ومن املؤسسات اإلجنيلية األملانية األخرى يف فلسطني
  .يف القدس وهي خاصة باإلجنيلني) Phaser(» فيزر«رسة القسيس مد -
 .ونزل رهبنة القديس يوحنا حيث يقيم احلجاج األملان -

ع سـنة           - م واجلمعيـة اإلجنيليـة     1887- هــ    1305ومأوى اجملـذوبني الـذي وسـّ
 .)523(األملانية يف كل من حيفا ويافا

  
  : الفنادق األملانية اخلاصَّة-ج
  : نزل القدس-1
أت مع تزايد املستعمرات األملانية يف فلسطني أعداد كبرية من األملان بـاهلجرة إىل              بد

ة، اضـطر           . القدس للحج أو العمل أو السياحة      وكما مل يكن يف القدس فنادق رخيصة للعامـَّ
  ).Casanova(كازانوفا : العمال األملان إىل املبيت يف نزل الفرنسيسكان املسمى

 وخافوا العاقبة والسيَّما بعـد ارتـداد عـدد مـن األملـان إىل               وقد استاء األملان من ذلك    
  .الكاثوليكية

                                                 
  .75سنو، املرجع نفسه، ص) 521(
  .72املرجع نفسه، ص)  522(
  .69حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، ص) 523(
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إىل تأســـيس نـــزل بروتـــستانيت ) Gubat(» غوبـــات«ولـــذلك عمـــد املطـــران األملـــاني  
ــتح النــزل ســنة  . مبــساعدة القنــصل الربوســي يف القــدس   م يف منــزل 1851- هـــ 1268وافت

 14قبل العمال األملان يومياً وملـدة   على جبل صهيون، على أن يست     » الكيزر زفرت «مشاسات  
ثـم نقـل النـزل إىل دار ميلكهـا مـصطفى البريقـدار             . يوماً بدون مقابل، ريثما يتدبروا أمرهم     

يف القدس بعدما اشرتاها ترمجان القنصل الربوسي يف القـدس، وعهـد اإلمرباطـور األملـاني        
  .هذا النزلبإدارة » فرسان القديس يوحنا«فردريك غليوم الرابع إىل رهبنة 

وكان األملان ال يُخفون تعلقهم الشديد وحبـهم لفرسـان القـديس يوحنـا، ولـذلك قـام                  
م بـشراء قطعـة األرض   1898- هــ  1316اإلمرباطور غليوم الثـاني أثنـاء زيارتـه للقـدس سـنة        

اليت كان فرسـان القـديس يوحنـا قـد أقـاموا عليهـا مستـشفاهم خـالل احلـروب الـصليبيَّة،                     
  .)524(نية األملانية يف فلسطني باسم الرايخ األملانيوسجلت مجيع األب

  
  ):Augusta Victoria( فندق أوغستا فيكتوريا -2

الذي مسي باملطلع يف قرية الطور، وهذه القرية أصـالً بكاملـها هـي              : بين هذا النزل  
وقف شرعي على ذرية الشيخ اجملاهد علي اهلكاري، أوقفها عليه السلطان الناصر صـالح              

  .يوبيالدين األ
م أثنـاء زيـارة اإلمرباطـور غليـوم الثـاني إىل            1898- هــ    1316وقد مت بنـاء النـزل سـنة         

ــا «القــدس، علــى يــد وزيــر اإلمرباطــور، الــذي قدَّمــه هديــة لإلمرباطــورة       » أوغــستا فيكتوري
)Augusta Victoria (  وكـان اهلـدف مـن هـذا النـزل إيـواء احلجـاج األملـان         . حـرم اإلمرباطـور

م 1908- هــ  1326وأرض النزل ما تزال موقوفة، ولذلك صدر سنة . سطنيعند زيارهتم لفل  
ــاً    والــتحكري شــرعاً هــو تــأجري أرض   . فرمــان ســلطاني بــتحكري أرض الوقــف املــذكور رمسي

دفع عنـد                     الوقف ملدة طويلة قد تصل إىل مئـة عـام، بـأجرة زهيـدة، مقابـل مبلـغ مـن املـال يـُ
  .)525(االحتاد اللوثري يف فلسطنيالعقد، وهذا النزل اليوم هو مستشفى يديره 

  
  : ومن املستعمرات اإلجنيلية األملانية األخرى-د
  :م1873-  هـ1290 مستعمرة يافا -1

) Miller(املبـشر اإلجنيلـي ميلـر    ) Hofman( وفد إىل هوفمـان   هـ1286- م1869يف آذار   

                                                 
  .138سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، ص) 524(
  .11عبد الكريم رافق، مؤمتر تاريخ بالد الشام السابع، ص) 525(
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وفــة باســم قريــة ، الــذي اشــرتى املــستعمرة األمريكيــة يف يافــا املعر )Misller(واألملــاني ميــسلر 
، وكانــت مجاعــة أمريكيــة دينيــة قــد زعمــت بــأن املــسيح ســيعود إىل         )Adams-City: (آدامــز

لكـن املـسيح مل   » عـودة املـسيح  «فلسطني يف وقت حددوه وأقاموا هذه املستعمرة ليشهدوا فيها   
  . هكتار600 هكتار و400ومساحتها ترتاوح بني . يعد، وهلذا باعوها وعادوا إىل بالدهم

  
  :Saraona -م1871-  هـ1288مستعمرة سارونا  -2

 هكتـار ثـم توسـعت حتـى     78، ومـساحتها  )526()تل أبيـب ( تل الربيع   -على طريق يافا    
  .م1898- هـ 1316 هكتاراً سنة 474صارت 

  
  :Rephaim -م1872-  هـ1289 مستعمرة ريفايم -3

عمرة ، أحـد أعـضاء مجعيـة اهليكـل يف مـست     )Herr Frank( فرانـك  )527(اشـرتى اهلـرر  
 مشــال غــرب حمطــة ســكة حديــد القــدس يف شــهر    )528(يافــا، قطعــة مــن األرض يف رفــايم 

م أصـبحت هـذه     1578- هــ    1295ويف سـنة    .  هكتـار  25ومساحتها  .  هـ 1289-م1872نيسان  
  .املستعمرة، املقرَّ العام جلمعية اهليكل، وسكاهنا يعملون بصنع العربات وإصالحها

  
  ):Wal Haloc (-م1892-  هـ1310 مستعمرة فال هاالوك -4

تـل  (م، علـى طريـق يافـا تـل الربيـع      1892- هــ   1310أنشأها املستعمرون األملان سـنة      
  .)529(، وأقيم فيها مستشفى ملعاجلة األملان املقيمني يف املستعمرات األملانية)أبيب

  
  ):Wilhma(م 1902-  هـ1320 مستعمرة فيلهما -5

  . هكتار1000 واملساحة )530(مشال شرق اللّد

                                                 
  ).www.ar.wikipedia.org. (مدينة فلسطينية تقع على املتوسط): تل أبيب(لربيع تل ا) 526(
  .باألملانية يعين السيد) Herr(اهلرر ) 527(
قـاموس  . وهو رجل مـن نـسل داود  ) يهوه قد شفى(اسم عربي معناه   : وادي موجود يف القدس، ورفايا    : رفايم) 528(
  .47 جممع الكنائس الشرقية، ص-لكتاب املقدس ا
، وأمــني أبــو بكــر، ملكيــة األراضــي يف متــصرفية   111 الفلــسطينية ص–علــي حمافظــة، العالقــات األملانيــة  ) 529(

  .وهناك بعض االختالفات يف مساحة مستعمرة يافا بني املصدرين. 592القدس ص
غـرب القـدس، أسـسها الكنعـانيون يف األلـف اخلامـسة        من أكرب وأقدم مدن فلسطني التارخيية، مشـال         : اللد) 530(

  ).www.ar.wikipedia.org. (قبل امليالد



  سهام حممد هنداوي184 

  :م1872-  هـ1289 مستعمرة مشعة -6
  .أنشأهتا دار األيتام السورية ألغراض البحث

  
  ):Waldheim(م 1907-  هـ1325 مستعمرة فالدهايم -7

  .)532(أنشأهتا دار األيتام السورية أيضاً: )531(غرب الرملة
  
  : املستعمرات واملؤسسات الكاثوليكية يف فلسطني-3
  ):Schneider( مستعمرة شنايدر -أ

بـشراء أرض   » شـنايدر «: أواسط السبعينات، قام الراهب الفرنسيـسكاني األملـاني       يف  
  . قبية خارج القدس إلنشاء مستعمرة أملانية عليها-يف منطقة عمواس 

ــا          ــان يتبعه ــيت ك ــة ال ــدَّس، األملاني ــة القــرب املق ــستعمرة، لكــن مجعي ــدأ العمــل يف امل وب
ــى الـــ      ــة علـ ــسة الكاثوليكيـ ــوالء للكنيـ ــرت الـ ــنايدر، آثـ ــنايدر إىل   شـ ــت شـ ــا، ونقلـ والء ألملانيـ

  .اإلسكندرية بتحريضٍ من الدوائر الكنسية الفرنسية، بعد قيام شنايدر بانتقادها
وذكر اجلمعيَّة بأهنا ليست مجعية تبشريية أملانيـة، وأهنـا رغمـاً عـن ذلـك قـد قـدمت              

  :املساعدات ملؤسسات أملانية كاثوليكية يف فلسطني من أمثال
  .ت يف غزةمجعية املتشرّعا -
 .يف الناصرة) Maier(مستشفى الراهب ماير  -

 .مدرسة سكس يف القدس -

 .)533(ومؤسسة شنايدر نفسه -

  
  :م1879-هـ1297 مجعية فلسطني للكاثوليك األملان -ب

مع عدد من رجال الدين والنبالء      ) Maier(» ماير«طالب الراهب األملاني الكاثوليكي     
مجعية دينية كاثوليكية أملانية يف فلسطني على أسس قومية         والعلماء والتجار األملان، بقيام     

  .أملانية
                                                 

م على يد اخلليفة سـليمان      716من أكرب وأقدم املدن الفلسطينية مشال غرب القدس، تأسست سنة           : الرملة) 531(
  ).املرجع السابق. (مال اليت حتيط هبابن عبد امللك، ومسيت نسبة إىل الر

  .306 ص162، و133 ص140، و37 ص61انظر سجالت يافا ) 532(
  .195سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، ص) 533(
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م وحـددت أهـدافها     1884- هــ    1302وقد قامت هذه اجلمعية يف أملانية رمسَّياً سـنة          
  :مبا يلي

  .تشييد نزل وكنيسة ومدرسة ومستشفى يف فلسطني -
  .)534(»املظلَّة األملانية«نشر املذهب الكاثوليكي ضمن  -

ــوغ هــذه ا  ــاء العــازاريني     ولبل ــة بــضم راهبــات بوروميــة واآلب ألهــداف، قامــت اجلمعيَّ
  .األملان يف فلسطني إليها

وقد قابل الكاثوليك األملان هذه اجلمعيـة باستحـسان بـالغ حتـى إن أعـضاءها كـانوا           
  . نسمة22000م أزيد 1887- هـ 1305سنة 

نايدر قــد م اشــرتت اجلمعيــة األرض الــيت كــان الراهــب شــ1886- هـــ 1304ويف ســنة 
  .)535( قبيّة-ابتاعها خارج بوابة يافا يف القدس يف منطقة عمواس 

  
  :م1895-هـ1313 اجلمعية الكاثوليكية لألرض املقدسة -ج

 1313نشأت من دمج مجعية القرب املقدس، ومجعية فلسطني للكاثوليك األملان سـنة             
  : وكان من أهدافها،م1895-هـ 

  :محاية األرض املقدسة -1
 .رساليات الكاثوليكية منهادعم اإل -2

 .احملافظة على مصاحل الكاثوليك األملان فيها -3

هــي الناطقــة باســم اجلمعيَّــة بــدل جريــدة  » األرض املقدســة«تكــون جملّــة  -4
  .»ورقة فلسطني«

  .)536(وقد وضعت اجلمعية نفسها حتت رعاية الرايخ الثانية
  

  م1887-  هـ1305تشييد نزل الكاثوليك يف القدس 
خـارج بوابـة يافـا      ) Schneider(يد هذا النزل يف األرض املشرتاة مـن شـنايدر           مت تشي 

  ).Schmidt(يف القدس، وكان يديره األب مشيدت 
                                                 

  .196سنو، املرجع السابق، ص) 534(
س قريــة فلــسطينية تبعــد عــن القــد : قبيــة-عمــواس. 197ســنو، املــصاحل األملانيــة يف ســوريا وفلــسطني، ص ) 535(

  ).www.ar.wikipedia.org. (كم، وتقع يف منطقة اللطرون، جنوب شرق الرملة30
  .197سنو، املرجع السابق ص) 536(
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  . غرفة يف جناحني أحدمها للحجاج واآلخر للحاجَّات30ويضم النزل 
  .كما يضم كنيسةً صغرية

  .يكواهلدف منه إيواء الرحالة األملان واحلجاج والدارسني من الكاثول
  .م1886- هـ 1304كما شُيَّدت نزل أخرى يف عمواس 

  .م1888- هـ 1306وحيفا 
  ؟)537(م1889- هـ 1307ومستعمرة الطبقة الزراعية سنة 

م، اشـرتت اجلمعيـة األملانيـة لألراضـي املقدسـة، بواسـطة             1899- هــ    1317ويف سنة   
نـزل اجلديـد سـنة      القنصل األملاني يف القدس، قطعة أرض كبرية يف القدس وأقـيم عليهـا ال             

  .)538( وبنيت فيه كنيسة ومدرسة1908
  
  

bîãbq@ZμİÜÏ@À@òîãb¾þa@òí†ìèîÛa@pa‹àÈn¾a@ @
   األملان واليهود يف فلسطني-1

كــــان االهتمـــــام األملـــــاني الكـــــبري بفلــــسطني وحماولـــــة نـــــشر املـــــذهب اإلجنيلـــــي   
ابـت متأصـلة     هنـاك بـني النـصارى واملـسلمني علـى حـد سـواء ينطلـق مـن ثو                   »الربوتستانيت«

  .عند األملان ال عالقة هلا باملصاحل السياسية أو االقتصادية
ــأمر        ــيالً ب ــثرياً أو قل ــوا مهــتمني ك ــوذكس مل يكون ذلــك أن النــصارى الكاثوليــك واألرث
اليهود ومصريهم، سواء يهود أوروبا، أو الدولة العثمانية، بل إهنم كانوا يعادون اليهود عـداء            

  .سافراً ألسباب دينية صرفة
أما األملان اإلجنيليني فقد كانت نظرهتم لليهود ومعهم سائر الربوتستانت ذات طـابع   

يوم اضطهدوا يف مصر ويـوم      » ضريبة العذاب غالياً  «فهم يرون أن اليهود قد دفعوا       . خاص
عنــهم احلــساب واملــساءلة متامــاً، وصــارت مــساعدهتم » ارتفــع«خرجــوا منــها، ولــذلك فقــد 

واجبـات الدينيـة لإلجنـيلني، وهـو مـن صـميم العقيـدة املـسيحيَّة،                والوقوف معهم من أهم ال    
  .)*()539(ولذلك وقفت الكنائس الربوتستانتية على اختالفها موقف املتعاطف مع اليهود

                                                 
  .198سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، ص) 537(
  .199سنو، املرجع السابق، ص) 538(
  .109 سوريا وفلسطني، صسنو، املصاحل األملانية يف) 539(

اخلـالص مـن زيـادة    ، ن واحـد  آ هـدفني يف     نيأن الـصهيونية حتقـق لألوروبـي       :الدكتور جالل صادق العظم   يقول  (*) 
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  : مرسوم حترير اليهود-2
م صدر مرسوم حترير اليهود يف أملانيا ويقـضي مبـساواهتم           1812- هـ   1228يف سنة   

  .تستانت والكاثوليكباألملان والنصارى من الربو
  .ومع ذلك مل يقضِ هذا املرسوم إىل حصول اليهود على ا ملساواة املنشودة

ومن هنا برزت لألملان الربوتستانت فكـرة جديـدة وهـي تنـصري اليهـود علـى املـذهب                   
الربوتستانيت، ثـم تـصديرهم إىل فلـسطني حيـث يقيمـون املـستعمرات وبـذلك حتقـق أملانيـا                    

  :هدفني يف وقت واحد
  .ترحيل اليهود من أملانيا اليت كانت تعاني من كثرة سكاهنا -1
  .إقامة املستعمرات األملانية يف فلسطني وإعادة مملكة املسيح فيها -2

وكــان األملــان عامــة ال يثقــون بــاليهود وال يطيقــوهنم، ومل تكــن مــساعدهتم الظاهريــة 
  .هلم إال للتخلص منهم يف أملانيا

يـرى أن اليهـود جـسم غريـب يف أملانيـا،            ) Fichte(» يختـه ف«وكان الفيلسوف األملـاني     
  :ويشكلون دولة ضمن دولة، وعلى الرغم من دعوته األملان الحرتام اليهود إال أنه قال

أمَّــا أن نعطــي اليهــود حقــوق املواطنــة، فهــذا ال يــتم إال إذا اســتبدلنا يف ليلــة واحــدة «
ألفكــار اليهوديــة، ولكــي حنمــي  خاليــة مــن ا. رؤوســاً أخــرى بــرؤوس أخــرى بــرؤوس اليهــود  

  .)540(»أنفسنا منهم فال أرى سوى فتح أرض امليعاد هلم ونرحّلهم مجيعاً إىل هناك
  .وكان معظم األملان يرون يف اليهود، شعباً فاسداً مشحوناً مبيول شريرة

ورغـم كـل اجلهــود الـيت بّــذلت لتنـصري اليهـود وتوطينــهم يف فلـسطني إال أن يهــود       
ــاً عــــدائياً ســــافراً، ووصــــفوهم  فلــــسطني، وقفــــوا مــــن  املنــــصّرين الربوتــــستانت موقفــ

  .)541(باملرتدّين
ــى         ــضغط عل ــا لل ــل يف أملاني ــصادي اهلائ ــوذهم االقت ــى نف ــود، يعتمــدون عل ــان اليه وك

  .احلكومة األملانية الستخدام نفوذها يف دعم اليهود
ليهوديــة يف أملانيــا، كــان يــرى أن اليهــود غربــاء وأن ا  » حمــافظ«وباملقابــل ظهــر تيــار  

كدين مناقضة للتعاليم املسيحية، ولكي حيصلوا على املواطنـة البـد مـن تنـصّرهم، ووقعـت                 

                                                                                                                             
حيـث الـوطن القـومي    ، ويـضاف لـذلك أهنـا أداة لتحقيـق مـصاحلهم        ،  عدد الـسكان واخلـالص مـن منافـستهم املاليـة          

  لليهود
  .286ق، صسنو، أملانيا واإلسالم، مرجع ساب) 540(
  .38سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، مرجع سابق، ص) 541(
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لكـن التنـصري مل يـنجح، وكـان         . »مجعيَّة نشر املسيحية بني اليهود    «هذه املهمة الصعبة على     
  .)542(الذين تنصروا يف الظاهر مشكوكاً بعقيدهتم النصرانية وصحة تنصّرهم

  .م1842- هـ 1258انيا بفلسطني منذ عام ولقد كان اهتمام أمل
مـدارس  ) Oranjin Fredrich(» أورجنـني فردريـك  «م فـتح  1899- هــ  1317ويف عـام  

  .)543(اليهود يف فلسطني
  
  :م1871-هـ1288 اليهود يف الرايخ الثاني -3

 نـسمة وقـد   400000م حـوايل   1871- هــ    1288كان عدد اليهود يف الرايخ الثاني عام        
م نصاً واضحاً على املساواة 1872- هـ 1289 األملاني االحتادي الصادر عام   تضمَّن الدستور 

  .بني األملان الربوتستانت واليهود والكاثوليك متاماًَ
حـذروا  » الالسـاميني «ومع ذلك انقسمت أملانيا إىل قسم معاد لليهود وعرف هؤالء بـ          

 األملان خطـر اليهـود علـى    بشدة من اهلجرات الواسعة لليهود الروس إىل أملانيا، ونشروا بني     
  .أملانيا

م تقدم اليهود مبذكرة إىل املستشار بسمارك عقـب مـؤمتر           1878- هـ   1296ويف عام   
إهنـا  «: برلني، طالبوا فيهـا بإقامـة دولـة يهوديـة يف فلـسطني، فـردَّ علـيهم املستـشار بـالقول                    

  )544(»فكرة محقاء
» الـــساميَّة«أملانيـــا بنـــشر وباملقابـــل، وردا علـــى هـــؤالء نـــشط اليهـــود وأنـــصارهم يف 

  .والدفاع عنها
ي صـهيون   «م 1884- هـ 1302حيث تأسست يف عام    ة حمبـَّ يف بـرلني برئاسـة   » مجعيـَّ

: كما تأسست مجعيات أملانية يهودية حملاربة الالسـاميَّة مثـل         ). S.Simmel(اليهودي زمييل   
). Jung Istael( : ومجعيـة إسـرائيل الفتـاة   . م1889- هــ  1307مجعيـة العلمـاء الـروس عـام     

ــام      ــا عــ ــود يف أملانيــ ــة اليهــ ــاد الطلبــ ـــ 1310واحتــ ــدر . م1892- هــ  )545(»بودهنمــــاير«وأصــ

                                                 
  .287سنو، املرجع السابق، ص) 542(

(543) Ilber ortayli, Osmanli imperator luğủnda, Op-cit, P. 
  .141حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، ص) 544(
 أحـد رفـاق هرتـزل ومـساعديه وقـد حـضر املـؤمتر الـصهيوني           ):ماحلـسن بودهنمـاير   ): (Bodenhmir(بودهنماير  ) 545(

األول يف مدينة بازل، وحتى إنه كان يعلم باملؤمتر قبل انعقاده وقد قال بودهنماير بيتاً كان يف سفينة كانت بقربه يف مـضيق          
 جيــب أن تفــتح أمــام إن ألحالمنــا أجنحــة ال تعــرف احلــدود وإن املنطقــة مــا بــني هنــري النيــل والفــرات«: الـدردنيل يف تركيــا 

  . www.uaecion.net. »االستيطان اليهودي لتحقيق الوعد اإلهلي لليهود بالدولة اليهودية الكربى
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)Bodenhmir (  كتابــاً دعــا فيــه إىل هتجــري اليهــود الــروس إىل فلــسطني وســورية لالســتقرار
ويف العــام . )546(م1893- هـــ 1311ومت تــشكيل االحتــاد املركــزي لليهــود األملــان عــام  . فيهمــا

الـيت  » مجعية كولون لتنمية الزراعة والـصناعة يف فلـسطني        «) Köln(س يف كولون    نفسه أسَّ 
  :وخالصة مبادئها» مجعية كولون القومية اليهوديَّة«: حتول امسها إىل
  .إن الرباط القومي لليهود، ال يتعارض مع والئهم ألوطاهنم -1
 .إقامة دولة يهودية متثلهم، وتضمن امللجأ لغري املرغوب فيهم من اليهود -2

  .إيقاظ الوعي اليهودي، وممارسة العمل يف فلسطني -3
 متــوز، قبيــل مــؤمتر  11م عقــد اليهــود األملــان مــؤمتراً يف   1897- هـــ 1315ويف عــام 

  .»االحتاد الصهيوني يف أملانيا«، جنم عنه إنشاءه )Basel ()547(بازل
» بــصهيونية تقدميــة«م، 1894- هـــ 1312يف بــرلني عــام ) Kadimah(لبــت جملَّــة وطا

  .)548(يندمج فيها اليهود يف جمتمعاهتم األوروبية اندماجاً كامالً دائماً
عقـب مـؤمتر بـازل إىل    » احتـاد الـصهاينة األملـان   «م دعـا  1897-  هــ  1315ويف عام   

ــورت   ــؤمتر عــام يف فرانكف ــشري31يــوم ) Frankfurt ()549(م أســفر عــن  . 1897ن األول  ت
ــة    ــة برئاســ ــة تنفيذيــ ــاب جلنــ ــامير«انتخــ ــحيفة )Bodwnhmir(» بودهنــ ــدرت صــ : ، وصــ

م كمــا أنــشأ اليهــود األملــان ومجعيــة إغاثــة   1901-  هـــ Der Zionist (1319(الــصهيوني 
  .)550(اليهود األملان
مؤسّس مجعية اهليكل يرى أن تكون األراضـي املقدسـة      ) Hoffman(» هوفمان«وكان  

  . لشعب اهلل املختارملكاً
إن اهلل كـان ينـوي يف البدايـة مـنح هـذه الـبالد للـشعب اليهـودي، غـري أن هــذا          «: قـال 

الــشعب غــرق يف الفــساد والرذيلــة ومل يعــد شــعباً مقدســاً، واهليكليــون وحــدهم أوجــدوا          
  .».شعب اهلل: املقدس اجلديد

ك األملان اخلطر  أدر1890-1882وحني بدأت اهلجرات اليهودية الكربى إىل فلسطني      
                                                 

  .137حمافظة، املرجع السابق، ص) 546(
غربـي الـبالد، يف كـانتون       وهي ثالث أكرب مدينة يف سويسرا، تقع علـى هنـر الـراين يف مشـال                 ): Basel(بازل  ) 547(

  ).www.ar.wikipedia.org. (مدينة بازل املالصق للحدود األملانية والفرنسية
  .138حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، املرجع السابق ص) 548(
يف والية هـسن، تعـد   ) Main(ضفاف هنرب املاين مدينة تقع وسط أملانيا على      ): Frankfurt(فرانكفورت  ) 549(

  ).www.ar.wikipedia.org. (العاصمة االقتصادية ألملانيا
  .157حمافظة، املرجع السابق ص) 550(
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  » جملــة العــامل« وصــارت 1897احلقيقــي لليهــود، والســيما عنــدما عقــد مــؤمتر بــازل عــام    
)Die Welt ( هي الصوت العاملي لليهود1897الصادرة يف حزيران .  

 Fritz(فــرتيس لــورخ «: وقــد شــنت احلركــة هجومــاً قويــاً علــى الــصهيونيني، وأبــرز 

Lorch( «    عثمانية، وتعـاون الـصهاينة مـع بريطانيـا لتقـسيمها           عدم والء الصهيونية للدولة ال
  .)551(ومتزيق أشالئها

  .»اهليكليني«ولذلك احنصر تأييد اليهود باإلجنيلني من دون 
  
  : املستعمرات اليهوديةيف فلسطني-2
   البدايات-أ

» يوســف نــاجي «يف عــصر الــسلطان سُــليمان القــانوني اســتغلّ اليهــودي العثمــاني       
لتمس منه السماح بإسكان مخسة آالف يهودي بالقرب مـن حبـرية          صداقته مع السلطان، وا   

طربيا يف فلسطني، فوافق السلطان علـى ذلـك، ألن الدولـة العثمانيـة كانـت يف ذلـك الوقـت                   
  .أقوى دولة عسكرية يف أوروبا والعامل، وكان ذلك بداية اهلجرات اليهودية إىل فلسطني

ليهود واستقرت يف إزمـري فـصار   ويف القرن التاسع عشر هاجرت موجة جديدة من ا     
  .)552(أعضاؤها وسطاء بني أوروبا والدولة العثمانية وجنوا من ذلك فوائد مجَّة

- هــ    1294م، واحلرب الروسية العثمانية     1856- هـ   1273ثم كانت حرب القرم عام      
ويف » األقليــات«م املــشؤومة وبــاالً علــى الدولــة العثمانيــة؛ ألهنــا أرغمتــها علــى إعطــاء   1877

قدمتهم اليهود حق التعبري عن آرائهم وتشكيل اجلمعيات اخلاصة هبم حتت ستار احلريـة    م
  .الدينية، وأصبحت تلك اجلمعيات بؤراً للتآمر على املسلمني والدولة العثمانية

م ومـا نـتج عنـها       1881- هــ    1299ثم جاءت حادثة اغتيال اليهود لقيصر روسيا عـام          
 حيث هاجر إليهـا عـشرات اآلالف مـن اليهـود الـروس           )553(من عواقب على الدولة العثمانية    

  .الذين كانوا يتعرضون لإلبادة اجلماعية

                                                 
  .131حمافظة، املرجع السابق ص) 551(
  .71م، ص1976، القاهرة كمال الدسوقي، الدولة العثمانية واملسألة الشرقية) 552(
توىل احلكم يف ذروة حرب القرم اليت كشفت ضعف الـروس،    ): 1881(اغتيال القيصر الروسي ألكسندر الثاني      ) 553(

، قامـت ضـده الكـثري مـن الثـورات قمعهـا        1863ببيع للواليات املتحـدة األمريكيـة مقابـل سـبعة ماليـني دوالر يف               قام  
عودته إىل قصر الشتاء اغتيل ألكسندر الثاني بواسطة يهودي استخدم قنبلة  وأثناء طريق 1881 آذار   13بشدة، يف   

  ).www.ar.wikipedia.org. (يدوية، تويف على أثرها وتسلم مكانه ألكسندر الثالث
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ومل تكن الدولة العثمانية تشعر بأدنى خطر من هذه اهلجرات، اليت كان فيها اليهود           
مثل النصارى يعيشون ضمن الدولة العثمانية، وحيتكمون إىل شرائعهم وميارسون عبادهتم           

ويبدو أنه مل تكن لـديهم فكـرة عـن الـصهيونية واخلطـر منـها إال              . حلريةوأعماهلم مبنتهى ا  
  .)554(عندما ظهر هرتزل ومشاريعه

، وقبـــل الـــسَّماح لألجانـــب بتملـــك األراضـــي يف الدولـــة      1858 - ه1274ويف عـــام 
العثمانية، بدأت عمليات شراء األراضي مبختلف األساليب من جانـب احلركـة الـصهيونية،      

  :وهذه األراضي تشمل
  . األراضي داخل املدن-أوالً 

  . أراضي األرياف-ثانياً 
  

  : األراضي داخل املدن-أوالً
ركزت احلركة الصهيونية على شراء األراضـي داخـل ثـالث مـدن هامـة هـي القـدس                

ــل  ــا واخللي ــسمى يف    36ففــي القــدس بنيــت   . )555(وياف ــت ت ــا كان ــة كم  مــستوطنة أو كومباني
ــة القــدس القدميــة  (ة مــن الــسور  املنــاطق الــشمالية والــشمالية الغربيَّــ   ــم متَّ )ســور مدين ، ث

  .)556(شحنها باملستوطنني
ــا علــى غــرار       وحتــى ال تقــع هــذه املــستوطنات حتــت املــصادرة مت وقفهــا وقفــاً خريي

  .الوقف اإلسالمي
 )557(»الـشيخ جـرَّاح  « اشـرتت احلركـة الـصهيونية يف منطقـة        1905 - ه1323ويف عام   

  .عربية عليها وتقع يف الناحية الشمالية الشرقية من السور دومن، إلقامة اجلامعة ال5600
ويف يافا تركز االستيطان مشايل املدينة على شاطئ البحر داخل حدود بلدية يافـا،              

  :وقد أُنشأت يف مدينة يافا مستوطنتان. بعيداً عن املدينة وضواحيها

                                                 
  .72الدسوقي، الدولة العثمانية واملسألة الشرقية، املرجع السابق، ص) 554(
مدينــة فلــسطينية ومركــز حمافظــة اخلليــل تقــع يف الــضفة الغربيــة إىل اجلنــوب، وتعتــرب أكــرب املــدن  : اخلليــل) 555(

الفلسطينية من حيث عدد السكان واملساحة، أسسها الكنعانيون يف األلف الثالثة قبل امليالد مسيت باخلليـل نـسبة                  
.  منطقـــــــة اخلليـــــــل اإلبراهيمـــــــيإىل نـــــــيب اهلل إبـــــــراهيم، حيـــــــث يعتقـــــــد أنـــــــه ســـــــكن مدينـــــــة اخلليـــــــل يف

)www.ar.wikipedia.org.(  
  . نقالً عن سجالت احملاكم الشرعية يف القدس597أمني أبو بكر، ملكية األراضي ص) 556(
حــتالل مدينــة مقدســية تتبــع مدينــة القــدس وهــي اجلانــب الــشرقي للقــدس وقعــة حتــت اال    : الــشيخ جــراح) 557(

  ).www.ar.wikipedia.org. (، وهي اآلن من أحياء القدس الشرقية1967الصهيوني 



  سهام حممد هنداوي192 

كــان م، 1888- هـــ 1306مــستوطنة املنــشية املعروفــة مبنــشية اليهــود عــام   -1
  . مستوطن6000فيها حوايل 

الـيت بـدأت بالتـضخم حتـى انفـصلت عـن            » تـل الربيـع   «مستوطنة تل أبيب     -2
  .يافا

أمَّــا يف اخلليــل فقــد كــان مركــز االســتيطان يف حملَّــة اليهــود داخــل املدينــة القدميــة، 
  .وهؤالء اليهود فيها منذ عصر املماليك

يف إحـدى الوثـائق مـن سـجالت         وحتى ندرك مدى اهتمـام اليهـود باالسـتيطان نقـرأ            
  .يافا

وكَّل إبراهيم سامل اإلسرائيلي من تبعية إنكلرتا واملقيم بيافا، وكَّل اخلواجـا سـلمون              «
شراء أي عقـار يف أي حمـل كـان، مـن أي إنـسان كـان، مـن                   «بن إبراهيم اإلسباني التبعية يف      

  .)558(»!!!...أراض ومسقفات يف منطقة فلسطني بأي مثن كان 

  
  :الصهيونية يف فلسطني -املستعمرات اليهودي  أشهر -ب

ــة املــستعمرات يف فلــسطني         ـون يلجــؤون إىل شــتى الطــرق إلقام ــان اليهــود الغربيـّ ك
  .وشراء األراضي، رغم القوانني العثمانية

املــشمول باجلنــسية األملانيــة » بتــاح تكفــا«فقــد قــرَّر الــصهيوني : وعلــى ســبيل املثــال
بـدون احلـصول علـى رخـصة مـن اآلسـتانة، كمـا تقتـضي                م، بناء مستعمرة    1883- هـ   1303

  .القوانني
ــدس   ــام وايل القــ ــا«فقــ ــرب    )559(»رؤوف باشــ ــه للغــ ــرب وعدائــ ــه للعــ ــشهور حببــ  املــ

ق عليـه عقوبـات                   والصهيونية، بتقديم بتاح تكفا إىل احملاكمة بتهمـة خمالفـة القـوانني، وطبـَّ
.  يف القـدس مـن الـدفاع عنـه    قاسية، أو دمّر ما أقامه يف مستعمرته، ومنـع مجيـع احملـامني        

فــاحتجَّ القنــصل األملــاني يف القــدس علــى ذلــك وأحــضر لــه حماميــاً مــن دمــشق، فتجاهلــه    
وعند ذلك جلأ القنصل األملاني إىل سفارته يف اآلسـتانة لتتـوىل        . القضاة العرب يف القدس   

                                                 
  . نقالً عن سجالت احملاكم الشرعية يف يافا601أبو بكر، املرجع السابق ص) 558(
أوســـكار (ات املتحـــدة األمريكيـــة ســـعى ســـفري الواليـــ) 1888-1867(كـــان متـــصرفاً للقـــدس : رؤوف باشـــا) 559(

اليهودي األصل إىل طـرد رؤوف مـن منـصبه وذلـك بالـضغط علـى الـسلطات العثمانيـة الـيت وافقـت علـى                 ) شرتاوس
ــوايل آخــر أقــل عــداءً للــصهيونية، وذلــك ألن أعمــال رؤوف باشــا أدت إىل جتميــد النــشاط          ــوايل ب اســتبدال هــذا ال

  ).www.islamport.comاملوسوعة الشاملة، جملة العربي، . (يتهالصهيوني يف متصرفية القدس خالل فرتة وال
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يـا  ومع األسف، ثـم الفـصل يف قـضيته لـصاحله وصـاحل قنـصل أملان               » بتاح تكفا «الدفاع عن   
  .)560(م1883- هـ 1303يف القدس، وخسر العرب القضية، وذلك كله يف العام 

 مـــستوطنة يف األريـــاف، وشـــراء مـــساحات واســـعة مـــن األراضـــي، 13وقـــد مت بنـــاء 
، وهذه أهم املستعمرات يف     1870 - ه1287متهيداً لبنائها يف املستقبل، وذلك بدءاً من عام         

  .األملانية الصهيونية
  
  :شوشة مستعمرة أبو -1

سها املـصريف الـصهيوني األملـاني      عـام  ) Melville Bergham(» ميلفيـل بريجهـام  «أسـَّ
يف اجلنـوب الـشرقي مـن    » أبـو شوشـة  «م، وكانـت تـشتمل علـى مجيـع قريـة         1872- هـ   1289
 لرية ذهبية فقـط، يعـين أن سـعر الـدومن            450 دومن، مت شراؤها بـ    20000ومساحتها  . الرملة

  .)561(ي فقطغرش عثماني فض) 2.3(كان 
والــسبب يف هــذه الــصفقة اخلاســرة أنــه كــان للدولــة العثمانيــة علــى أهــايل القريــة     

 املذكور وعلـى أثـر ذلـك آلـت إليـه سـندات              »ميلفيل«فدفعه  .  لرية) 450(املذكورة مبلغ قدره    
رف املـشرتي وأسـرته يف القريـة ويف فلـسطني      153الطابو يف القرية وعددها      سنداً، وقد عـُ

  .»آل بركم«بـ
يف هذه األراضـي اصـطبالت واملخـازن وأقـاموا حمركـاً            » آل بركم «وبعد الشراء شيَّد    

هـؤالء داراً مقابـل   » آل بـركم «كمـا اشـرتى   . لضخ املاء، وحتوَّل أبناء القريـة إىل أجـراء لـديهم    
» آل بركم «وأخرياً دان   . باب اخلليل يف القدس مع أراضي متفرقة يف القدس ولفتة واملاحلة          

  .)562(نتية وختلُّوا عن دينهم اليهوديبالربوتستا
  
  :Tsiyonas-Nesتصونا - مستعمرة نس-2

ـــسها املوســــوي والكلــــساني»تــــذكار بيــــت اهلل«ومعناهــــا  » فردريــــك تلــــر«: ، أسـَّ
)Frederic Tyler (   روبـني «ثم تنازل عنها للحاخـام النمـساوي «)Rubin (  هــ  1301عـام 
ــرَفَنْد  )563( دومنــاً وهــي يف وادي حــنني1350م، ومــساحتها 1883-   مــن أراضــي قريــة صَ

                                                 
  .90حممد كمال الدسوقي، املرجع السابق، ص) 560(
  . نقالً عن سجالت القدس603أبو بكر، املرجع السابق، ص) 561(
  . نقالً عن سجالت القدس605أبو بكر، املرجع نفسه، ص) 562(
وهجـروا  ) 1948(قرية فلسطينية يف قـضاء الرملـة، دخلتـها عـصابة اهلاغانـا الـصهيونية سـنة                  : ادي حنني و) 563(

  ).www.ar.wikipedia.org. (معظم أهلها إىل األدرن
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 رؤوس - ) Rishon Lezion(» ريـشون لتـسيون  «، إىل اجلنـوب مـن مـستعمرة    )564(اخلراب
  .)565(- صهيون

  
  :م1907-  هـ1327 مستعمرة بئر يعقوب -3

  .بني الرملة وصرفند اخلراب
  
  : خلدا-4

  . القدس-جنوبي الرملة شرقي خط حديد يافا 
 دون وعـي منـها، بانتقـال األراضـي إىل اليهـود             يالحظ أن الدولـة العثمانيـة سـامهت       

بــسبب الــضرائب الباهظــة املفروضــة علــى الفالحــني الــذين كــانوا يــضطرون إىل االقــرتاض 
بالفائدة ورهن أراضيهم مقابل ذلك، وعندما يعجـزون عـن الـدفع، تبـاع األراضـي ويتلقفهـا           

  .)566(اليهود ومساسرهتم الكثريون
ان وسـليم كـسّار ومهـا مـن مساسـرة       : منجند أن كالً    : وعلى سبيل املثال   انطون التيـَّ

مــن قــضاء يافــا » ملــبس«مــن أهــايل قريــة » مــستعمرة بتــاح تكفــا«األراضــي اشــرتيا أراضــي 
ثم باعا هـذه األراضـي      . م1875- هـ   1292بعدما عجز هؤالء عن دفع الضرائب للدولة عام         

  .)567(لليهود
 )568(اطــــور غليــــوم األولوبــــصورة عامــــة فقــــد هــــاجر إىل فلــــسطني يف أيــــام اإلمرب

)Wilham I ( يهودي أقاموا عدة مستعمرات منها30000 إىل 20000ما بني :  
  .األوَّلون إىل صهيوني: ريشون لزيون -
 .صهيون اجلديدة: زيونا-نسّ -

                                                 
  ).www.howiyya.com. (تقع بعد غربي الرملة، جنوب غرب صرفند العمار: قرية صرفند اخلراب) 564(
  . نقالً عن سجالت يافا607أبو بكر، املرجع السابق، ص) 565(
ــسكان واألرض     ) 566( ــدس الـ ــة القـ ــاحلية، مدينـ ــسى صـ ــد عيـ ــود (حممـ ــرب واليهـ -1858=ه1368-1275) (العـ

حة وثيقـة عثمانيـة تـبني كيـف     تـضمنت الـصف   . (104، ص 2009لبنـان،   -، مركز الزيتونة للدراسات، بـريوت     )م1948
  ).اضطر الفالحون يف القدس إىل بيع أراضيهم بسبب الرسوم الباهظة والضرائب

  .43 ص1986عبد الرمحن أبو عرفة، االستيطان يف فلسطني، عمان . 605أبو بكر، املرجع السابق ص) 567(
. 1888 حتى 1871لوحدة عام وإمرباطور أملانيا ل) 1888-1861(ملك بروسيا ): Wilham I(غليوم األول ) 568(
)www.ar.wikipedia.org ،www.arab-ency.com ،encylopedia.(  
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 .زمَّارين: زخرون يقعف -

  .)569(ومعناها القطرة: جديراه -
 نسمة ثم قفز هذا 24000م كان عدد اليهود يف فلسطني 1882- هـ 1300وحتى عام   

  .م1890- هـ 1308 نسمة عام47000العدد إىل 
  . مستعمرة مشايل جوداسا»مشارها يرون«م أقام 1850- هـ 1267ويف عام 

مـــستعمرتني » خـــضرية« و»رهفـــوت«: م أقـــام املـــستوطنان1890- هــــ 1308ويف عـــام 
  .مشال جوداسا

انيـة جنـوب جوداسـا      األمل» مجعيـة حمـيب صـهيون     «م أقامت   1896- هـ   1314ويف عام   
  .»برينيفيا«مستعمرة 

 مــستعمرة صــهيونية يف 18كــان مثــة : م1897- هـــ 1316وعنــد انعقــاد مــؤمتر  بــازل 
  .)570(فلسطني يقيم فيها أكثر من مخسني ألف يهودي

  
   اهلجرات اليهودية-ج
  : دور األملان يف االستيطان اليهودي-1

 ومـع أمـانيهم القوميـة يف اإلقامـة          كان من بني األملان فئات متعاطفة جداً مـع اليهـود          
يف فلــسطني وإقامــة وطــن قــومي هلــم فيهــا، وكمــا بينــا فهــؤالء كانــت أعمــاهلم فرديــة غــري     
مدعومــة بــشكل علــين مــن احلكومــة، ورمبــا كانــت احلكومــة مــستاءة منــها ملــا تــسببه مــن       

  .مشكالت مع احلكومة العثمانية
اع عـن حماولـة صـهيونيَّة     كُشف القن هـ1310- م1892من ذلك أنه يف شهر شباط       

للشروع يف وضع األساس لدولة يهودية يف األراضي املقدسة، وذلك عندما أقدم يهـودي           
علــى شــراء بــاخرة كــبرية، حــشد فيهــا عــدداً مــن ) Friedman(» فريــدمان«أملــاني يــدعى 

اخلرباء يف الكيمياء، واملهندسـني واجلغـرافيني، ومعهـم ثالثـون أسـرة يهوديـة، ومجـيعهم                  
ون ومعهم الذخرية واملـدافع، ونزلـوا علـى الـساحل الـشرقي املواجـه لـشرم الـشيخ                   مسلّح

وجعلــها عاصــمة لدولــة إســرائيل الــيت  » مــدين«ثــم احتــل فريــدمان مدينــة . عنــد املــويلح
أقامها ثم نصب الغزاة خيـامهم وشـرعوا يف إخـضاع مـشايخ العـرب اجملـاورين بـاإلغراء                   

م هذه املنطقـة مـن احلكومـة املـصرية واألملانيـة            والتخويف، وأعلنوا أهنم مأذونون يف حك     

                                                 
  ..41القاهرة ص-1969وليم فهمي، الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ) 569(
  .96الدولة العثمانية واملسألة الشرقية، املرجع السابق، صحممد كمال الدسوقي، ) 570(
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ويف يوم التاسع من شباط، كشفت جريدة املؤيَّد القاهرية النقاب عـن هـذا               . واإلنكليزية
وقد بادر حاكم احلجـاز إىل إرسـال قـوَّةٍ عـسكرية            . احلادث، وتابعتها األهرام بعد يومني    

تــصدَّى هلــذه القــوَّة وهــددها   وإجــالء اليهــود، لكــن فريــدمان  )571(الحــتالل قلعــة املــويلح 
  .)572(باحلرب، فانسحبت

ولذلك بادرت مصر إىل إرسال محلة عسكرية بقيادة ضابط إنكليزي، فقامـت أزمـة              
  .مع الدولة العثمانية اليت اعتربت العقبة وما حوهلا من أمالكها وليست ملصر

واجهــة وملــا كــان اخلــديوي مــستاءً مــن االحــتالل الربيطــاني ملــصر، فقــد قــرَّر عــدم م  
) Lord Kromar (»لـورد كرومـر  «السلطان عبد احلميد الثاني، واستجاب ملطالبه، فلم يسع 

حاكم مصر الفعلي إال التسليم لألمر الواقع، والسيَّما بعدما انتشرت أخبار هـذه احلـوادث               
  .يف العامل كله

  قرار وزاري بالتخلّي عن مدينة العقبة وما حوهلا جنوبـاً          1892 شباط   16وصدر يوم   
  .من شبه جزيرة العرب إىل الدولة العثمانية

ومـن العجيـب أن مجيـع كتـب التـاريخ املـصري أغفلـت حادثـة                 «: ويقول أمحـد حـسني    
  .»»دولة إسرائيل« واختاذها عاصمة ملا مسَّاه )573(»مدين« واحتالله »فريدمان«

  .)574(وهذه فيما نعلم أقدم حماولة فعلية إلقامة دولة إسرائيل يف العصر احلديث
ولكن ملاذا اخفي ذكر هذه احلادثـة يف كتـب التـاريخ املـصري ؟؟هـل يـاترى كـان ذلـك                     

أوأنــه اريــد ؟أن خيتفــي ذكــر هــذه   .. املــؤرخني املــصريني هلــذه احلادثــة اســتخفافاً مــن قبــل 
املـدعوم مـن قبـل القـوى       حقيقة املشروع الصهيوني القادم،      احلادثة حتى اليتنبه العرب إىل    

وعـدم  ها أمهال مقصود مـن قبـل العثمـانني،          أو أقل نني،  ون مع العثما  االستعمارية ورمبا بتعا  
  ....االكرتاث واألستخفاف مبخاطر هكذا مشروع على منطقتنا

                                                 
تشتهر املويلح بقلعتها املـشهورة الـيت كانـت عـن بـرج شـيده الـشريف حممـد أبـو سـرور يف عهـد                    : قلعة املويلح ) 571(

، ولقـد كـان غايـة بناءهـا تـأمني       )ه968(املماليك، وبنيـت علـى شـكلها احلـايل يف عهـد الـسلطان سـليمان القـانوني                   
حممـود بـن ضـاري    . (جاج وخدمتهم حيث أن املويلح تقع على طريق احلجاج املصريني، وكانت تتبـع واليـة مـصر           احل

  ).www.almowaileh.com. القتامي، مشال احلجاز، دار العصر احلديث، الرياض
  .1152، ص3أمحد حسني، موسوعة تاريخ مصر، القاهرة ج) 572(
تقع بالقرب من مدينة البدع التابعة ملنطقة تبوك مشـال غـرب اململكـة العربيـة الـسعودية، قريبـاً مـن                      : مدين) 573(

  ).www.ar.wikipedia.org. (أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية احلجاز
  .3/1153جع السابق، أمحد حسني، موسوعة تاريخ مصر، املر) 574(
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   اليهود واألملان والسُّلطانُ-3
  :األملان واليهود-أ

  :يف وثائق دمشق الشرعية نقرأ مايلي
ــا مــن الــشي  » اســتأجر املــسيو فرانــك بــن يعقــوب  « ــة أملاني حممــد ســعيد  «خ مــن تبعيَّ

  :، الناظر على أوقاف اجلذماء بدمشق وذلك»السيوطي
ــة   -1 ــواء حــوران، مــن    )575(»جلــني«مجيــع أرض قري ــة يف اجليــدور يف ل  الكائن

  .أعمال دمشق الشام
ــة كوكـــب  -2 ــع أرض قريـ ــدّ   )576(ومجيـ ــة األوىل وحيـ ــقة للقريـ ــة املالصـ  القبليـ

 :األرض من جهة

 .وادي الريموك:   جنوباً -

  .جم احلجارةر:   وشرقاً -
  .الطريق اآلخذ إىل املزيريب:   ومشاالً -
 .وادي اجلليالت:   وغرباً -

  .)577(»املزيرعة«ومجيع الثلثني من مزرعة  -3
 . سنة15ملدة  -

 . غرشا750ًأجرة السنة  -

  .)578(م1895- هـ 1312
وهذه الوثيقة تدل على دور اليهود األملان املهم يف إقامة املستعمرات اليهودية بـشتى              

  .السبل
  :وبعد حوايل عشر سنني نقرأ يف وثيقة أخرى

اإلسـرائيلي  ) Allianz (»األليـانس « استأجر هـارون أفنـدي حيطـوب، مـدير مكتـب             -
  .يف دمشق

                                                 
  .قرية يف حوران تتبع ناحية مزيريب، حمافظة درعا: قرية جلني) 575(
بــالقرب مــن دمــشق، وهــي مكــان رؤيــا القــديس بــولس املــذكور يف الكتــب املقدســة، وفيهــا ديــر  : قريــة كوكــب) 576(

  ).www.ar.wikipedia.org) (ماربولس(القديس 
) جمـدل الـصادق   (قرية فلسطينية تقـع إىل الـشمال مـن مدينـة اللـد وإىل اجلنـوب مـن جمـدل يابـا                       : املزيرعة) 577(

  ).www.ar.wikipedia.org. (مشال شرقي مدينة الرملة، جنوب شرق يافا
  . والوثيقة طويلة ومفصَّلة متاما21ًقة  الوثي1039سجل -مركز الوثائق التارخيية بدمشق) 578(
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  .، الناظر على وقف اجلذماء بدمشق»علي بن صاحل العجلوني«من 
  .)579(مجيع أراضي قرية كوكب التابعة لقضاء القنيطرة -1
 .ب القبليةمجيع أراضي قرية كوك -2

 .ومجيع أراضي قرية جلني -3

 . عاما15ًوالثلثني من مجيع أراضي املزرعة املالصقة للقريتني ملدة  -4

 .)580( غرش800أجرة السنة  -5

إن هذه الطرق املشبوهة اليت اتبعها كبار املالك اليهود يف االستحواذ على األراضـي              
عثمانيـة منـها، هـل كانـت الدولـة غـري       يف بالد الـشام ال نعلـم مـدى حقيقـة املوقـف الدولـة ال           

مدركة ملخاطر هذه الطرق املشبوهة يف شراء األراضي وعواقبـها الوخيمـة فيمـا بعـد علـى                  
أهايل املنطقة أصحاب األرض احلقيقيني، أو أن هذه العملية ناجتة عن فساد إداري عرف              

  .وانتشر يف املراحل األخرية من ضعف الدولة العثمانية
  
  :يهود السلطان وال-ب

كانـــت عالقـــة اإلمرباطـــور غليـــوم الثـــاني بالـــسلطان عبـــد احلميـــد الثـــاني وموقـــف 
السلطان عبد احلميد من اإلمرباطور واليهود وموقـف هـؤالء مـن اإلمرباطـور غليـوم الثـاني                  

  :والسلطان عبد احلميد الثاني، مسألة غاية يف التعقيد
  .ة العثمانيةفاليهود يريدون اإلقامة يف فلسطني بعيداً عن السيطر -
والعثمانيون كانوا يتوجَّسون خيفة من خطر اليهـود، أو أي مجاعـات أخـرى          -

 .نريد اإلقامة يف دولتهم بعد جتربتهم املريرة مع األرمن

ــه يريــدون خدمــة اليهــود مبــا ال يتعــارض مــع       - واإلمرباطــور غليــوم وحكومت
لعمــل علــى حقــوق الــسلطنة، وهــذا مــا أدَّى إىل تــوجُّههم حنــو بريطانيــا، وا   

  .إسقاط السلطان، وإهناء الدَّولة العثمانيَّة
ورمبا أدرك السالطني العثمانيون خطر اهلجرة اليهودية إىل فلسطني، منـذ حـوادث             

م، عنــدما تــدخلت أوروبــا ويف مقدمتــها فرنــسا يف شــؤون الدولــة  1860- هـــ 1277: الــستني
 يـشكلوا دولـة ضـمن دولـة، أو         حبجة محاية األقليات، وأدرك السالطني أن اليهود، ميكن أن        

                                                 
 - لبنـان  -حمافظة سورية كانت تتبع لقـضاء درعـا، وتقـع علـى ملتقـى الطـرق املؤديـة إىل دمـشق                 : القنيطرة) 579(

  ).www.ar.wikipedia.org. ( درعا-فلسطني 
  .م1904-ه1321، تاريخ 79 وثيقة 1212جل مركز الوثائق التارخيية بدمشق الس) 580(
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علـــى األقـــل ميكـــن أن جيـــدوا مـــن حيمـــيهم يف أوروبـــا إذا مسحـــت هلـــم الدولـــة العثمانيـــة  
  .باالستقرار يف فلسطني

 تـشرين األوَّل سـنة      - ه1287 رجـب سـنة      18ولذلك أصدر السلطان عبد العزيـز يف        
للدولـة والـسلطان،    فرماناً جيعل أراضي فلسطني أرضاً أمريية، يعـين أن تـصبح ملكـاً         1870

أمـا  . من أراضي فلـسطني % 80وكان هذا املرسوم يشمل . )581(ال جيوز لألفراد التصرف هبا 
ثـم أصـدر   . الباقية فكانـت ملكـاً لألفـراد أو أوقافـاً للـسكان علـى اخـتالف مذاهبـهم                 % 20الـ

  إرادة سنيَّة بشراء أكرب قدر من أراضي     1891-ه1308السلطان عبد احلميد الثاني يف سنة       
فلسطني غري األمريية مـن حـسابه اخلـاص، وجعلـها ملكـاً خاصـاً لـه، ملنـع الـراغبني يف بيـع                        

  .أراضيهم من بيعها إىل اليهود وعمالئهم
ويف العام نفسه رفض السُّلطان عبد احلميد قرار الصدارة العظمى مبـنح اجلنـسيَّة            

 إىل فلـسطني، وأصـدر    يهوديـاً يف يافـا قـدموا سـوَّاحاً    40 يهـودي يف صـفد و    400العثمانية لـ 
ــود ينــوون إقامــة دولــة هلــم يف فلــسطني عاصــمتها   : تفــسرياً هلــذا الــرفض جــاء فيــه  أن اليهُ

وهـي ليـست مـسؤولة عـن        . وأن السلطنة ليست أراضٍ خالية حتـى ميألهـا اليهـود          . القدس
وأن األرمن انقلبوا على الدولـة بعـدما        . مصري اليهود الذين طردهتم أوروبا من بالدهم فيها       

ود يف            . ساعدهتم وآوهتم، وسيفعل اليهود مثلهم     ثم أمر بعدم بيع شرب واحد مـن األرض لليهـُ
  .)582(فلسطني ويف الدولة كلها

وقــد بــدأت مقاومــة الدولــة العثمانيــة للــهجرة اليهوديــة إىل فلــسطني منــذ اهلجــرات   
- هــ  1305م، وبلغـت هـذه التـدابري أشـدها سـنة            1881/1894- هــ    1299/1312الكبرية بـني    

م عندما أصدر متصرف القدس تعميماً إىل القناصل األجانب للتعـاون معـه مـن أجـل       1887
أو اإلقامـة فيهـا أكثـر مـن شـهر           : تنفيذ الفرمـان القاضـي مبنـع هجـرة اليهـود إىل فلـسطني             

  .واحد بالنسبة للزوَّار
 مـصدرت  1891/1895- هــ  1309/1313ومع بداية قدوم املوجـة الثانيـة مـن اهلجـرة            

ومع ذلك دخل اآلالف من اليهـود       .  مبنع هجرة اليهود هنائياً    1891يف تشرين الثاني    األوامر  

                                                 
  . وانظر فيما يلي167أمحد كوندز، الدولة العثمانية اجملهولة السؤال ) 581(
 سـؤاالً وجوابـاً عـن الدولـة       303أمحد كوندز وسعيد أوزتورك، الدولة العثمانية اجملهولة والكتاب على شـكل            ) 582(

 عـن موقـف الـسلطان عبـد احلميـد مـن       167ا مـن الـسؤال رقـم    العثمانية وهو غـري مـرقَّم، واملعلومـات الـيت أوردناهـ      
، وفيهـا صـورة عـن     134وعمر فاروق يلماز، السلطان عبد احلميد خان الثاني، مرجـع سـابق، ص            . اليهود وفلسطني 

  .قرار السلطان عبد احلميد مبنع اليهود من االستيطان يف فلسطني
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بطرق ملتوية، وأقاموا بصورة دائمة بفضل عدم دقة القـوانني العثمانيـة، ونـشاط القناصـل          
  .)583(الذين كانوا يف جمملهم مساسرة لليهود

منت القنــصليات م، إال إذا ضــ1316-1898وتكــررت أوامــر املنــع للمــرة الثالثــة يف آب  
  .خروجهم بعد شهر، ثم مددت املهلة ثالثة شهور

وعمدت الدولة لتطبيق هذا اإلجراء إىل حجز جـوازات اليهـود الزائـرين، وإعطـائهم               
بطاقــات محــراء ينتقلــون مبوجبــها، وفيهــا تــاريخ دخــوهلم، وبقــي هــذا األمــر ســارياً حتــى       

  .)584(سقوط السلطان عبد احلميد الثاني
  
  :األملاني غليوم الثاني واليهود اإلمرباطور -ج

وإزاء ذلك جند أن اإلمرباطور غليوم الثاني كان مدركاً متاماً حلساسية املوقف عنـد              
اليهــود وعنــد الــسلطان، وبنــاء علــى ذلــك كــان يتــصرَّف مبنتــهى احلــذر وحيــاول باســتمرار   

  .تطمني السلطان بالنسبة للهجرة اليهودية إىل فلسطني
ر تقــوم علــى احملافظــة علــى كيــان الدولــة العثمانيــة أمــام   وكانــت سياســة اإلمرباطــو 

الدول األوروبية الراغبة يف اقتسامها علناً مقابل مكتـسبات بـسيطة لليهـود يف فلـسطني ال            
  .تضرُّ الدولة وال السلطان

وكــان هــدف اليهــود املعلــن، والــذي ذكــره هرتــزل بــصراحة فيمــا بعــد يــتلَّخص مبــنح  
ي يف فلـسطني مقابـل دعـم الـصهيونية للدولـة العثمانيـة ماليـاً                اليهود نوعاً من احلكم الذات    

  .وإعالمياً يف أوروبا كلها
وكان اإلمرباطور األملاني مهتماً هبذا األمر، ألنه كانت ألملانيا ديون طائلة على الدولة             

والـسفري األملـاني    ) Bolof(بولوف  : العثمانية ومع ذلك بناءً على رأي وزير اخلارجية األملاني        
قررت أملانيا رمسَّياً رفـض مـشروع االسـتيطان اليهـودي           ): Marshall( اآلستانة مارشال    يف

يف فلـسطني علــى مبــدأ احلكــم الــذاتي، ووضــع شــرطاً ثابتــاً جتــاه االســتيطان وهــو مراعــاة  
سيادة السلطان املطلقة على فلسطني، وهذا يعين أن يعيش اليهود يف فلسطني كالنصارى،             

  .ما رفضه اليهود متاماًمواطنني عثمانيني وهو 
م ازداد تـصلب    1900- هــ    1318رئيـساً للـوزراء سـنة       ) Bolof(وعندما أصـبح بولـوف      

                                                 
، وتتضمن وثيقة توضح وضع العراقيـل أمـام   103صحممد عيسى صاحلية، مدينة القدس، املرجع السابق،   ) 583(

  .اليهود ملنعهم من االستيطان يف فلسطني
  .100 الفلسطينية، املرجع السابق، ص-علي حمافظة، العالقات األملانية ) 584(
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ــة يف          ــسات اليهودي ــا للمؤسَّ ــديم دعم ــا مــن تق ــع أملاني ــك مل مين ــة، لكــن ذل ــة األملاني احلكوم
وكـان اإلمرباطـور األملـاني يعـرف متامـاً          . )585(فلسطني، العتبارات دينيـة وثقافيـة وسياسـية       

. يف السياسة العثمانية، ومل حياول ختطيها إطالقاً، أو املساومة عليها » اخلطوط احلمراء «
ومل يُعرف عن اإلمرباطور إطالقـاً أنـه حـاول الغـدر بالـسلطان أو الـضغط عليـه، كمـا كانـت             

 )586(تفعل أوروبا، وكان يقول إنه يتبع يف ذلك سياسة جدّه اإلمرباطور فردريك غليوم الرابـع   
)Friedrich Wilhelm IV(  الذي كان يقيم عالقات إنسانية مع الدولة العثمانية بعيدة عـن ،

االســـتخفاف بالـــسلطان والدولـــة أو التعـــايل أو فـــرض أي نـــوع مـــن اهليمنـــة علـــى الدولـــة   
  .)587(العثمانية
  
  : هرتزل ومؤمتر بال-4
  Herzel.T:  هرتزل من خالل يومياته-أ

ــد يف بودابــست  - هـــ 1302 يف ســنة -. م1860-هـــ  1277ســنة ) Budapest ()588(ول
م حصل على الـدكتوراه يف احلقـوق وعمـل بالكتابـة األدبيـة والـسياسية والتـدريس يف           1884

) Yulia Nashawar(» يوليـا ناشـاوار  «م بــ 1889- هــ  1307 اقرتن سنة -). Vienna ()589(يّناڤ
 مل يكـن علـى   باولينـا وتـرودا، وابنـه هـانس، رغـم أنـه       : وهي شابة يهوديـة أجنـب منـها بنتيـه         

- هــ    1313م و 1890- هــ    1308أقام يف بـاريس بـني       . وفاق مع زوجته لعدم قناعتها بأفكاره     
م مل يكن مقتنعاً بالصهيونية وحبق اليهـود يف أن تكـون    1894- هـ   1312وحتى سنة   . م1895

 الـيت شـغلت الفرنـسيني       )590(»دريفـوس «لكن قضية الضابط اليهودي     .  هلم دولة خاصة هبم   

                                                 
  .67عبد الرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 585(
-1840(حكـم بروسـيا بـني عـامي     ) Friedrich Wilhelm IV :()1795-1861(فردريـك غليـوم الرابـع    ) 586(

1861) .(www.ar.wikipedia.org.(  
  .1349، ص3عبد العزيز الشناوي، املرجع السابق، ج) 587(
  ).www.ar.wikipedia.org. (عاصمة اجملر وأكرب مدهنا، تقع على هنر الدانوب): Budapest(بودابست ) 588(
. عاصـمة النمـسا اشـتهرت بكوهنـا مركـزاً عامليـاً للتعلـيم واألدب واملوسـيقى والعلـوم            ): Wienباألملانيـة   (ينا  ڤ) 589(
)www.ar.wikipedia.org.(  
سياسي حدثت يف هناية القرن التاسـع عـشر حتـت اجلمهوريـة الفرنـسية      قضية دريفوس هي صراع اجتماعي و   ) 590(

الثالثة، اهتم باخليانة يف هذه القضية النقيب آلفريد دريفـوس وهـو فرنـسي اجلنـسية يهـودي الديانـة، وقـد هـزت هـذه              
 Les(وانقــسم الفرنــسيون بــني مؤيــد لــدريفوس  ) 1906- 1894(القــضية اجملتمــع الفرنــسي خــالل اثــين عــشر عــام   

dreyfus ( ومعارض له)Les antidreyfus(   بأنـه أرسـل ملفـات فرنـسية سـرية ألملانيـا       1894، لقد اهتـم دريفـوس يف 
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عـام ومـا رافقهـا مـن هجـوم قـويّ علـى اليهـود والـساميَّة، جعلتـه يـؤمن بأنـه البـد                          يف ذلك ال  
ولقـد  . )591(لليهود من وطن جيمعهم ألهنم كانوا برأيه شعباً ال أرض له، وال كرامـة يف وطنـه                

ويف . ويف رومانيــا يقتَّلــون. يف روســيا جتبــى الــضرائب مــضاعفة مــن اليهــود  : قــال هرتــزل
ويف . »الـال سـاميون   «ويف النمـسا حـارهبم،      . ذبون بالـدوالب والنـار    أملانيا كانوا يسحلون ويعـ    

ة    . بـاريس نفـاهم اجملتمـع الراقـي     ولريفـع اليهـود اخليــام   . وانطلقـت يف بـرلني صـرخة مدويـَّ
  .)592(»....ويرسلوا

وهــو يــرى أوروبــا كلــها تثــور ضــد الــساميَّة، وعكــف علــى  ) Vienna(وعــاد إىل فيينــا 
ــه   ــة «وضــع كتاب ــة اليهودي » إيقــاظ«م، وأدى إىل 1314-م1896 الــذي صــدر يف شــباط  »الدول

  .الشعب اليهودي يف العامل
 1315أو بازل يف سويسرا كـان املـؤمتر الـصهيوني األول يف شـهر آب             : )593( ويف بال  -

وعقــدت بعــده مخــسة . ولــدت الدولــة اليهوديــة علــى حــد قــول هرتــزل  «م، وفيــه 1897-هـــ 
 عامـاً ودُفـن   44م عـن  1322-م1904 متـوز عـام   3ومات تيودور هرتـزل يف  . مؤمترات سنوية 

  .)595( يف ضواحي القدس)594(»جبل هرتزل«م نقل إىل 1949- هـ 1369ويف سنة . يناڤيف 
  
  : هرتزل وأملانيا-ب

كــان هرتــزل أملــاني الثقافــة واهلــوى، وكانــت ثقتــه بأملانيــا واإلمرباطــور غليــوم الثــاني   
  .  اختارها هرتزل لتحقيق أهدافهمطلقة ولذلك كانت أملانيا هي أول دولة أوروبية

                                                                                                                             
، وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن القــضاء )ومعــروف كــره الفرنــسيني لألملــان يف تلــك الفــرتة بــسبب قــضية األلــزاس واللــورين(

ــادي الـــسامية     ــع الفرنـــسي يعـ ــدة    (واجملتمـ ــذه القـــضية شـ ــد كـــشفت هـ ــني الـــساميني والالســـامني   ولقـ ).  الـــصراع بـ
)www.ar.wikipedia.org.(  
  .8م، ص1968أنيس صايغ، يوميات هرتزل، منظمة التحرير، بريوت ) 591(
  .295 و125م، ص2006أمحد نوري النعيمي، الدولة العثمانية واليهود، الدار العربية للموسوعات، بريوت ) 592(
بـازل بالفرنـسية تـسمى بـال، واإليطاليـة بازيليـا، مدينـة سويـسرية تقـع علـى هنـر الـراين يف                   ): Basel(بازل  ) 593(

  ).www.ar.wikipedia.org. (مشال غربي البالد يف كانتون مدينة بازل، املالصق للحدود األملانية والفرنسية
جبل يقـع غـرب مدينـة القـدس، مت نقـل رفـات مؤسـس احلركـة الـصهيونية                    ): جبل هرتزل (بل عني حلارم    ج) 594(

يد علـى اجلبـل سـنة      »جبـل هرتـزل   «تيودور هرتزل من فيينـا إىل أعلـى قمـة اجلبـل، ليطلـق علـى اجلبـل تـسمية                      ، شـُ
 أشكول، غولدا مائري، إسحاق     ليفي(مقربة وطنية إسرائيلية لدفن جثث القادة واجلنود اليهود، وتضم رفات           « 1951

، 7/8/2013جملـــــــة دنيـــــــا الـــــــوطن   . ( باإلضـــــــافة إىل رفـــــــات جنـــــــود يهـــــــود   »شـــــــامري، إســـــــحاق رابـــــــني  
www.alwatanvoice.com.(  

  .15-11، ص1987عبد الكريم النقيب، آباء احلركة الصهيونية، دار اجليل، عمان ) 595(
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 احلاكم الفخري ألملانيا وحاول إقناعه بأن       )596(»دوّق بادن الكبري  «واجتمع هرتزل مع    
احلركــة الــصهيونية والدولــة الــصهيونية ســتكونان أداة طيعــةً يف أيــدي األملــان، وإن هتجــري     

 ويف حزيــران .)597(اليهــود األملــان إىل فلــسطني ســيخفف عــن أملانيــا موجــة العــداء للــسامية  
يف » احملـك، وحجـر الزاويـة     «م كتب رسالة إىل بسمارك الذي كان يرى فيه          1895- هـ   1313

كما كان يرجو اخلـري مـن قيـصر أملانيـا غليـوم الثـاني، ألنـه الرجـل الوحيـد                . موضوع اليهود 
ماذا خبـصوص الـسلطان   : سأله» دوق بادن«ولدى لقائه . الذي ميكن أن يفهم خطة هرتزل    

ى لـه الـسلطان عـن قطعـة                  والسلطنة   العثمانية فقال إنه سيدعمها وحيافظ عليهـا، إذا ختلـَّ
  .)598(أرض ال قيمة هلا عنده

  
  : هرتزل والدولة اليهودية-ج
  : نظام احلكم-

أفكاراً دقيقة لنظام احلكم ) Judisde Staat(عرض هرتزل يف كتاب الدولة اليهودية 
ــال   ــرة فقـ ــة املنتظـ ــة اليهوديـ ــل للدولـ ــة   إن ا: األمثـ ــردي، واجلمهوريـ ــوقراطي الفـ ــم دميـ حلكـ

ــوبتني     ــسياسيتني املرغـ ــستني الـ ــدوان يل املؤسـ ــتقراطية تبـ ــة هـــي  . األسـ وإن الدميوقراطيـ
إن التـــصويت العـــام هـــو خمـــالف للعقـــل، وإن «: ثـــم يقـــول. الفـــضيلة كمـــا قـــال مونتـــسكيو

دات اجلمــاهري هــي أســوأ مــن الربملانــات، فاجلمــاهري مــستعدة ألن تقبــل بــسهولة كــل املعتقــ  
الزائفة، وتدع نفسها بسرور حتت سيطرة الصخَّابني والعجَّاجني، وأمام شعب يعقد جلـسة             

وأنـــا أفكـــر بقيـــام مجهوريـــة . عموميـــة ال ميكـــن حبـــث للـــسياسة اخلارجيـــة وال الداخليـــة 
  .)599(»...وإن اجلمعية اليهودية ستحطَّم كل معارضة... أرستقراطية

  
  : اللغة-

لعربانيــة األم، ويــتكلم مــع اآلخــرين باللغــة الــيت   كــل شــخص حيــتفظ لنفــسه باللغــة ا  
  .يفهموهنا، وإن ما يشدّنا إىل بعضنا هو دين آبائنا

                                                 
وكــان . م1871دريــك األوَّل وهــو أكــرب األمــراء ألملانيــا ســنا، قــام بتتــويج اإلمرباطــور ولــيم األول ســنة     هــو فر) 596(

  .519م، ص1968أنيس الصايغ، يوميات هرتزل، بريوت . م1907صديقاً محيماً هلرتزل، تويف سنة 
  .143علي حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، ص) 597(
  .24تزل، صأنيس صايغ، يوميات هر) 598(
  .1970، دمشق، 72هرتزل، الدولة اليهودية ص) 599(
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  : اجليش والدين-
إن اجليش وأرباب الـدين سـيبقون مُعـزَّزين يف أماكنـهم، ولكـن لـيس هلـم التـدخل يف                    

  .شؤون الدولة، ألن حشر أنفسهم فيها يستدعي صعوبات داخلية وخارجيَّة
 فردٍ حرٌّ يف معتقده ودينه، وإذا حـدث أن بعـض أتبـاع الـديانات األخـرى كـانوا                    إنَّ كل 

  .)600(يقيمون معنا، فإنا سنمنحهم محاية قانونية، ومساواة يف احلقوق
  
  : الدولة واجليش-

إننا نتصوَّر الدولـة اليهوديـة دولـة حياديـة، ويكفيهـا جتهيـز جـيش مؤلـف مـن جنـود                      
ــال، جمَّهــزين بأســلح   ــداخلي واخلــارجي     حيرتفــون القت ــةٍ مــن أجــل ضــمان األمــن ال ة حديث

  .للبالد
  
  :دور احلاخامات القيادي-

  :»الدولة اليهودية«ويقول يف 
 سيكون لكل جمموعةٍ من اليهود حاخام، وهو العامل الديين وستلتفّ اجملموعة من         -

  .حوله، وسيقول احلاخامات ما يتوجَّب عليهم قوله
سـوف تعلـن بـصورة نظاميـة        » الـشركة اليهوديـة   «و» يةاجلمعيَّة اليهود « إن تعليمات    -

ــشرحها، وإن إســرائيل         ــاس، ويقومــون ب ــشروهنا للن ــدين وســوف ين ــاء ال ــى علم عل
وســـتقام يف الـــبالد اجلديـــدة   .  ستـــصلّي مـــن أجلنـــا ومـــن أجلـــها هـــي نفـــسها      

وسريأس احلاخامات اجلماعـات الـصغرية، ويناقـشون معهـا        . »اجلمعيات اخلريية «
  .)601(كل املسائل

  
  : فوائد قيام الدولة اليهودية-

حنـن  : م، أفكـاره عـن الدولـة اليهوديـة فيقـول         1895- هــ    1313ويُوضح هرتـزل لـسنة      
نريــد أرضــاً نكــون ســادهتا يف أي مكــان يف املعمــورة، ولــيس يف ذلــك مــا يــدعو للــسخرية أو  

  :إجيادوالبد من . سرتحب هبجرتنا منها» الالسامية«وإن البالد اليت تظهر فيها . الغرابة

                                                 
هــذا يعــين أن مــا يتــشدَّق بــه حكــام إســرائيل اليــوم، مــن إقامــة دولــة يهوديــة خالــصة يف فلــسطني، ينــاقض      ) 600(

كمـا يناقـضها يف البنـد اآلخـر ألن إسـرائيل مل تكـن دولـة حياديـة يف يـوم مـن                      . تعليمات هرتزل، نيب اليهود احلديث    
  .ام وإمنا هي رأس حربة ينتقل من دولة ألخرى حسب الظروفاأليَّ

  .58تيودور هرتزل، الدولة اليهودية ص) 601(
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 .مجعية يهودية ختطط وتنظّم وتقرر -

  .وشركة يهودية تنفذه ما تقرره اجلمعية -
وميكن أن يهاجر إىل الدولة املرجوَّة، فقراء اليهود لتمهيـد األرض، ثـم يعقبـهم متوسـط                 

وستـساعد الدولـة الـيت متنحنـا األرض      . ومـن أراد البقـاء حيـث هـو فليبـق          . احلال ثـم األغنيـاء    
  .وتبقى فلسطني وطننا الذي ال يُنسى. )602(رق وسينتفع اجلميع بناوننشئ فيها الط

ــها، أمــا بالنــسبة       - ــع لــشعبنا ال ميكــن مقاومت  إن امسهــا وحــده يبعــث صــرخة جتمُّ
لألراضي املقدسة املـسيحية يف فلـسطني فـستكون هلـا احلـصانة التامـة، وسـتخرج رمسيـاً                   

  .)603(»أرض أجدادنا«اً إىل  قرن18وهكذا سنعود بعد . من دولتنا حيرسها حرس الشرف
م ثم أصـدر    1896- هـ   1314» الدولة اليهودية «وقام هرتزل على الفور بإصدار كتاب       

  ).Basel(م ثم أعدَّ ملؤمتر بال 1897- هـ 1315سنة  ) Die Welt(جريدة العامل 
  
  :م1897-  هـ1315 مؤمتر بال ومولد الدولة اليهودية -د

 1897 آب   31-28يسرية معروفة عقـد فيهـا بـني         وتكتب أحياناً بازل، وهي مدينة سو     
ه  » مـؤمتر هرتـزل  «أول مؤمتر صـهيوني عـام يف التـاريخ، وميكـنُ أن يـسمَّى هـذا املـؤمتر              ألنـَّ

  .كان وراء انعقاده وجناحه واستمراره
 فلقد كانت املـشاركة فيـه كـبرية، إذ حـضره أكثـر مـن مـئيت عـضو مـن سـت عـشرة                         -

  .دولة، ومئات املراقبني والصحفيني
  :وبعد ثالثة أيام من املناقشات العلنية صدر عن املؤمتر القرار احلاسم التايل

تتطلــع الــصهيونية إىل إقامــة وطــن تــضمنه القــوانني الدوليــة، لــشعب إســرائيل يف     «
  .»أرض إسرائيل

ــة«وقــد جتنــب املــؤمتر صــراحة اســتخدام كلمــة     ــة   » دول ــة العثماني ــارة الدول لعــدم إث
  .ل على أرض فلسطني من السلطانوأملانيا، على أمل احلصو

ـس املــؤمتر    ــا أسـَّ ـة  «كم ــة الــصهيونية العامليـَّ ــيت تــديرها اللجنــة التنفيذيــة    » املنظم ال
ــود       ــع يهـ ــدة جلميـ ــة موحـَّ ــة حكومـ ــاز مبثابـ ــذا اجلهـ ــبح هـ ــزل، وأصـ ــة هرتـ املـــصغرة بزعامـ

  .)604(العامل

                                                 
  .24تيودور هرتزل، املصدر نفسه، ص) 602(
  .35املصدر نفسه، ص) 603(
  .20ص. ، آباء احلركة الصهيونية»عبد الكريم النقيب، آباء احلركة الصهيونية) 604(
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ع يف ذكـر القـرارات التفـصيلية للمـؤمتر، ألهنـا معروفـة،           ولكـن مـن   ولـسنا بـصدد التوسـّ
  .)1(، ودور أعضائه األملان الكثريين يف ذلك»دولة إسرائيل«الضروري احلديث عن أثره يف إقامة 

لو طلب مـين تلخـيص مـؤمتر بـازل     «: وقد علق هرتزل عقب صدور القرارات بالقول     
ولــو قلــت ذلــك بــصوت عــالٍ يف بــازل أســست الدولــة اليهوديــة : جبملــة واحــدة لكانــت هــي

ولكن رمبا بعد مخس سنني، أو مخسني سنة بالتأكيد سـتقوم الدولـة             لضحك مين اجلميع،    
  .بإرادة شعبنا

لقد شكل هذا املؤمتر اليهودي الذي انتخبين رئيساً، برنامج الصهيونية يف تأسـيس             
  .)605(»....وطن حمميٍّ قانونياً وعلناً لليهود الذين ال يريدون االندماج يف بالدهم احلاضرة

وقــد ارتــاح  . قراراتــه مجيــع اليهــود الــشرقيني والغــربيني  لقــد أرضــى هــذا املــؤمتر ب 
وســعد اليهــود الــشرقيون باحتمــال  . اليهــود الغربيــون إىل التــزام املــؤمتر بــالقوانني الدوليــة 

  .عودهتم إىل فلسطني وأرضت أحالمهم الدينية والقوميَّة
جنـتني  وقد جتنب املـؤمتر كلمـة دولـة، كمـا بيَّنـا لعـدم إثـارة الـسلطان أو حكومـة األر                     

  .اليت كانت الدولة املرغوبة بعد فلسطني
ولكـــن، يالحـــظ أن القـــرارات جتنَّبـــت متامـــاً ذكـــر عبـــارة العـــرب أو املـــسلمني أو         

  .)606(..العثمانيني يف فلسطني، وهذا ما يؤكد الطابع العدائي للعرب منذ البداية
عمـل مـن    ومت تشكيل جلنة    . أرسى املؤمتر قواعد احلركة الصهيونية    : وبصورة عامَّةٍ 

وقــد اختــصرت هــذه .  عــضواً ملعاجلــة األمــور املــستجدَّة الــيت تقــع خــارج أوقــات املــؤمتر 23
ويف ). Max Nordau ()607(مـاكس نـورداو  : اللجنة إىل جلنة مخاسيَّة يرأسها هرتزل، ونائبـه 

س     هــ  1316-م1898املؤمتر الثـاني     البنـك  «: حتـت اسـم   » البنـك االسـتعماري اليهـودي     « تأسـَّ
  .)608(وهو الذي صار البنك الوطين إلسرائيل» لفلسطيينالربيطاني ا

ومن أطرف وأهم ما يقال عـن هـذا املـؤمتر قبـل انعقـاده أنـه عنـدما بلغـت متـصرّف                  
ــار ســنة    )609(م أنبــاء عــن مــؤمتر يهــودي ســينعقد يف ميــونيخ  1897- هـــ 1315القــدس يف أيَّ

                                                 
  .90 و89أنيس صايغ، يوميات هرتزل، ص) 605(
  .345، ص1املوسوعة الفلسطينية، ج) 606(
، وهو من قادة احلركة 1923 وتويف سنة 1843ولد سنة ): Max Simon Nordau(ماكس سيمون نورداو ) 607(

  ).www.ar.wikipedia.org. (الصهيونية ومن مؤسسيها مع ثيودور هرتزل
  .346، ص1واملوسوعة الفلسطينية، ج. 9لة اليهودية صهرتزل، الدو) 608(
هي ثالث أكرب مدن أملانيا وعاصمة والية بافاريـا تقـع جنـوب أملانيـا      ):  مينشن Münchenباألملانية  (ميونيخ  ) 609(

  ).www.ar.wikipedia.org. (على هنر إيسار قريباً من جبال األلب
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)München (    ملــاني العــام يف  يف خريــف ذلــك العــام، قــام املتــصرف باســتدعاء القنــصل األ
  .»إن دعوة هرتزل دعوة خيالية بعيدة عن الواقع«: القدس وسأله عن حقيقة األمر فقال

أخشى من خطورة هـذا املـؤمتر يف فلـسطني، وخطـورة            «: فردَّ عليه املتصرف بالقول   
  .)610(»...اهلجرة اليهودية إليها

  
  : لقاءات هرتزل بالسلطان واإلمرباطور-5
  :وم الثاني موقف اإلمرباطور غلي-أ

تقريــراً عــن مــؤمتر بــازل األول  ) Herr Von Tattenbag(» فــون تاتنبــاغ«كتــب اهلــر 
. مفاده أن انتشار الوعي القومي بني اليهُود األملان قد يؤدي إىل حرب دينيـة أملانيـة داخليـة                  

دع اليهــود يــذهبون إىل فلــسطني، وكلَّمــا «: وقــد قــرأه اإلمرباطــور غليــوم الثــاني وعلَّــق عليــه 
  .»...رعوا يف اهلجرة كان أفضل، ولن أضع العراقيل يف طريقهمأس

مل يقل نعـم، وال    «: وبعد مقابلة هرتزل للقيصر يف القدس سئل عن هذا اللقاء فقال          
، الــذي )611(أمــا القيــصر، فقــد علــم مــن وزيــر اخلارجيــة العثمانيــة أمحــد توفيــق.»...قــال ال

صهيونية، وليـست للدولـة أيـة اهتمامـات         رافقه يف زيارته للقدس أنه ال عالقة للسلطان بال        
  ...بإنشاء دولة يهودية يف فلسطني

  .)612(وكان هذا كافياً ألن يفقد القيصر بقية آماله يف مساعدة اليهود
  :وأصبحت سياسة اإلمرباطور حيال اليهود تتلخص يف بندين

  .جتاهل الدولة القومية الصهيونية يف فلسطني متاماً -1
ساعد علـى نـشر                االكتفاء بدعم املؤ   -2 سـسات اليهوديـة األملانيـة فيهـا، مبـا يـُ

  .)613(النفوذ األملاني يف الشرق
  .وكان هرتزل يرى حبق أن اإلمرباطور متعاطف مع السلطان، وليس مع اليهود

  .»إن الفكرة الصهيونية كانت تستهويين دائماً وتثري عطفي«: وكان اإلمرباطور يقول
ن تعــاطف اإلمرباطــور مــع الــصهيونية مــن وجهــة   إ«: وقــال الــسفري األملــاني يف فيينــا 

                                                 
  .143حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، املرجع السابق، ص) 610(
، ولد يف اسـتنبول     1922كان آخر من شغل منصب الصدر األعظم سنة         ): 1936-1845(أمحد توفيق باشا    ) 611(

وتويف فيها، شغل منصب الصدر األعظم ثالث مرات، كما شغل منصب وزيـر خارجيـة الدولـة العثمانيـة ملـدة أربعـة                  
  ).www.ar.wikipedia.org. ( عاماً خالل حكم السلطان عبد احلميد الثاني وحممد السادسعشر

  .144حمافظة، املرجع السابق، ص) 612(
  .155حمافظة، املرجع نفسه، ص) 613(
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نظره، يعين أن تقوم الصهيونية بإصالح أحـوال الدولـة العثمانيـة، وأن ينـشئ اليهـود األملـان             
يف فلسطني مؤسسات صـناعية وزراعيـة تـساهم يف تقـدم الدولـة العثمانيـة عنـد تعميمهـا                    

ساهت              م يف فلـسطني ضـمن      عليها وهو مستعد للتدخل لـدى الـسلطان حلمايـة اليهـود ومؤسـّ
  .)614(»السيادة العثمانية

وكــان اإلمرباطــور خيــشى مــن الــسياسة الــصهيونية ومــا ســتلحقه مــن أضــرار علــى     
ــال         ــذي ق ــة ال ــة األملاني ــر اخلارجي ــه بوضــوح وزي ــر عن ــا عبَّ ــسلطان، وهــو م إن «: صــديقه ال

يونية قـد   الصهيونية كما هي ال تثري اهتمام أملانيا، وإن أي خطوات فعَّالـة مـن جانـب الـصه                 
  .»...تثري غضب السلطان العثماني

ــنة     ــتانة سـ ــزل يف اآلسـ ــور هبرتـ ــى اإلمرباطـ ــدما التقـ ـــ 1316وعنـ ــدى 1898- هـ م، أهـ
لإلمرباطور ألبوماً فيه صور املستعمرات اليهودية يف فلـسطني، وحقـق أهدافـه بدقـة بالغـة                 

  .»إجياد وطن معرتف به ومضمون للشعب اليهودي يف فلسطني«: وباختصار
إن مجيـع اجلهـود الـيت هتـدف إىل النـهوض بالزراعـة يف فلـسطني                 «:  اإلمرباطـور  فردَّ

ألجل رخاء الدولة العثمانية، ميكنـها أن حتـصل علـى اهتمـامي وعطفـي مـع مراعـاةٍ كاملـة                      
  .)615(»..واحرتامٍ لسيادة السلطان

مل «: م وقال هرتزل بعد اللقاء1898- هـ   1316 تشرين األول سنة     18وكان اللقاء يوم    
مـا دامـت لنـا هـذه املـوارد          . يكن عند اإلمرباطور شك يف أننا سننجح يف اسـتعمار فلـسطني           

اإلنــسانية واملاليــة، وقــد طلــب مــين مــسبقاً صــورة عــن اخلطــاب الــذي ســألقيه أمامــه يف      
نريد شركةً قانونية يف فلسطني حتـت       «: القدس، ثم طلب مين كلمات أقوهلا للسلطان وهي       

هنــا مل يــستعمل عبــارة وطــن وال دولــة، ألنــه كــان مــا يــزال واثقــاً     ، وهــو »احلمايــة األملانيــة
  .)616(»...مبساعدة اإلمرباطور لشعبه

  
  : هرتزل والسلطان عبد احلميد الثاني-ب

إذا كـان هرتـزل     «: إن الـسلطان قـال يل     : هلرتـزل ) Neulenski ()617(»نيولينسكي«قال  
                                                 

  .138حممد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية واليهود، ص) 614(
  .281ؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، صعبد الر) 615(
  .15أنيس صايغ، يوميات هرتزل، ص) 616(
، والصديق املقـرب هلرتـزل وكـذلك تربطـة          )بريد الشرق (رئيس حترير صحيفة    ): Neulenski(نيولينسكي  ) 617(

 وواســطة بينــه وبــني عالقــة مــودة مــع الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني، وهــذا مــا دفــع هبرتــزل أن جيعــل منــه مرافقــاً  
  ).www.alnabanews.com). (1896(السلطان أثناء الزيارة املشهورة 
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 اإلمرباطورية، فقد حيصل    صديقك فانصحه أال يسري يف هذا الطريق، ولينظر حتى تقسَّم         
  .»...اليهود على كل فلسطني بدون مقابل
هل اليهود مصممون على أخـذ فلـسطني بـأي مثـن؟            «: ثم سأل السلطان نيولينسكي   

  »أال ميكن أن يعيشوا يف بلدٍ آخر؟
ولكـن  «: فـرد الـسلطان   . »فلسطني مهدهم، وإليها يريدون الرجـوع     «: قال نيولينسكي 

إذا مل يستطع اليهود أخذ فلـسطني  «: فقال نيولينسكي. » كذلكفلسطني مهد ألديان أخرى   
  .»فسيذهبون إىل األرجنتني

أن خيـــرب الـــسلطان بـــأن اليهـــود ) Neulenski(وكـــان هرتـــزل قـــد أعلـــم نيولينـــسكي 
 مليـون لتـصفية الـديون       18و» بدل فلـسطني  « مليون لرية ذهبية، منها مليونان       20سيدفعون  

  .)618(العثمانية ألوروبا
لليهـود قـوَّة يف أوروبـا أكثـر مـن           «م  1895- هــ    1313لسلطان يف مذكراتـه سـنة       يقول ا 

قوهتم يف الشرق، ولذلك فإن معظم الدول األوروبية حتبذ هجرهتم إىل فلـسطني للـتخلص               
  .منهم

وحنــن يف الدولــة العثمانيــة، لــدينا عــدد كــاف مــن اليهُــود، فــإن أردنــا إبقــاء العنــصر  
النظــر عــن فكــرة تــوطني اليهــود يف فلــسطني، وإال فــإن    العربــي متفوقــاً علينــا أن نــصرف  

اليهود إذا استوطنوا أرضاً متلكوا كافة مقدراهتا خالل وقت قصري، وبذلك فإننـا نكـون قـد                
  . باملوت احملتَّم- العرب -حكمنا على إخواننا يف الدين 

إن هرتزل حياول مساعدة قومه، وهـو ذكـي جـداً، لكنـه نـسي أن الـذكاء لـيس كافيـاً                      
ل مجيــع املــشكالت، ولــن يكتفــي الــصهاينة مبمارســة الزراعــة يف فلــسطني، بــل يريــدون حلــ

  ...تشكيل حكومة، وانتخاب ممثلني
إنــين أدرك أطمــاعهم جيــداً، وكمــا أنــين أقــدّر يف رعايانــا مــن اليهُــود خــدماهتم لــدى  

  .)619(»الباب العايل، فإني أعادي أمانيهم وأطماعهم يف فلسطني
ــزل شــديد احلــر    ــان هرت ــاني      ك ــد الث ــد احلمي ــسلطان عب ــى كــسب صــداقة ال ص عل

  .واإلمرباطور غليوم الثاني لقناعته بأن يف أيديهما مفتاح الدولة اليهودية يف فلسطني
م عند انعقاد املؤمتر الـصهيوني  1895- هـ  1315 آب   13ولذلك أرسل له من بازل يف       

                                                 
ــزل ص ) 618( ــات هرتـ ــسكي 33يوميـ ــسفارة    ) م1899-1841(، ونيولنـ ــسياسية يف الـ ــن اإلدارة الـ ــسؤوالً عـ ــان مـ كـ

  .النمساويَّة يف اآلستانة، وهو من أصدقاء السلطان
  .35السلطان عبد احلميد، مذكراتي السياسية، ص) 619(
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 يـرون أن واجبـهم األول أن        إن الصهيونيني اجملـتمعني يف مـؤمتر بـازل،        «: الثاني هذه الربقية  
يرفعوا تعهُّدهم بإخالصهم وتقديرهم للطف جاللته حنـو رعايـاه اليهـود إىل أعتـاب عـرش              

  .جاللة السلطان
إن الصهيونيني يرغبون يف إغاثة إخواهنم التعساء يف أوروبا، ويف اإلسهام يف عظمـة              

ظــى هــذه الرغبــات   اإلمرباطوريــة العثمانيــة وازدهارهــا، وإهنــم ليــأملون بــإخالص، أن حت     
  .)620(»...والوالءات بتقدير حكمة اخلليفة العظيم وتشجيعه

  
  : لقاء هرتزل بالسلطان العثماني عبد احلميد الثاني-ج

، التقـى الـسلطان عبـد احلميـد هرتـزل يف قـصر يلـدز،          هـ   1319- م1901 أيَّار   18يف يوم   
ة ألوروبـا و               طريقـة تـسديدها، وعـن أوضـاع        وكان اللقاء يف جممله للحـديث عـن الـديون العثمانيـَّ

  .اليهود املمتازة يف الدولة العثمانيَّة، ومل جير فيها حبث ما له عالقة بالدولة اليهودية
وعنــدما كــان الــسلطان يــودّع هرتــزل يف قــصر يلــدز، مهــس يف أذن رئــيس الكتــاب      

سوف ترى بعينك أن هذا الرجل سوف يطيح بي، فـإن فـشل يف ذلـك                «: حتسني باشا قائالً  
  .)621(» يستطيع أحد أن يفعل ذلكفلن

إن عبد احلميـد الثـاني رجـل        «:  أما ماقاله هرتزل عن السلطان عبد احلميد الثاني       
ضــعيف وجبــان، لكنــه طيــب القلــب، ال أراه داهيــة وال صــارماً، بــل ســجيناً تعيــساً ترتكــب      

ــا مل أكــن أتــصور وجــود هــذه   ... بطانتــه الطمَّاعــة الــسيئة الــسمعة بامســه أكــرب رجــس     وأن
إن عبد احلميد ليس  . العصابة من اللصوص املرتشني من بوابة القصر حتى باب السلطان         

اجملـــــرم املتـــــوحش اجلـــــالس علـــــى العـــــرش، وإمنـــــا اجملرمـــــون هـــــم الـــــذين حييطـــــون   
  .)622(»....بالعرش

 مليـون لـرية ذهبيـة إذا        1،5وبعد شهر من اللقاء، عرض هرتـزل علـى الـسلطان دفـع              
إنكـم سـتتحررون    «:  هـ 1319-1901ثم كتب يف متوز     » وهمملس اليهود مشاعره الكرمية حن    «

  .)623(»...هذه فلسطني: من الدين متاماً عندما تسلمونا فلسطني وأقول لليهود

                                                 
  .149أنيس صايغ، املصدر السابق، ص) 620(
، وهذا الكتاب يكشف    527 ص 2008القاهرة  -سليمان قوجه باشي، السلطان عبد احلميد الثاني، دار مروة        ) 621(

  .لطاناللثام عن تآمر األملان على السلطان ورعايتهم جلمعية االحتاد والرتقي وإسقاط الس
  .178أنيس صايغ، يوميات هرتزل، املصدر السابق، ص) 622(
  .188أنيس صايغ، املصدر نفسه، ص) 623(
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ــوم  ــانون األول 20ويف ي ـــ 1319-م1901 ك ــه      ه ــه يف اســتانبول وجَّ ، ومــن حمــل إقامت
  :هرتزل رسالة إىل السلطان، كانت خالصتها

ة يف إعـالم يهـود العـامل باملـشاعر             ستكون جلاللتكم فوائـد ا     -1 قتـصادية مجـَّ
ــودي املــضطهد، وقــد        ــشعب اليه ــوي لل ــبكم األب ــها قل ــيت حيمل الكرميــة ال

 ..حانت الفرصة اآلن

  .وإن أملانيا مستعدة ملساعدتنا يف ذلك -2
 .وأنا ال أخيَّب أمل من يثق بي -3

 الناهـضة  وحنن واصلونا إىل هدفنا بإذن اهلل مبـساعدة الدولـة اإلجنيليـة      -4
  .)624(- يعين أملانيا -

  :وكان عرض السلطان الذي قدمه أمحد عزت باشا العابد يتضمن النقاط التالية
  .إن السلطان سيفتح دولته أمام مجيع يهود العامل الالجئني من أوطاهنم -1
علــى هــؤالء اليهــود أن يــصبحوا رعايــا عثمــانيني ويتخلــوا عــن جنــسياهتم   -2

رية وسائر الواجبات األخرى حتى يصبحوا رعايـا        ويلتزموا باخلدمة العسك  
 .عثمانيني

 .ماعدا فلسطني: يستطيعون اإلقامة يف أي مقاطعة يف الدولة -3

يقومــون مــع املــسلمني باســتثمار مجيــع املنــاجم وحقــول الــنفط يف الدولــة   -4
  .)625(ضمن شركة عثمانية من املسلمني واليهود

ـمح لنــا  : الــسلطان فقــال ثــم ألقــى هرتــزل آخــر مــا يف جعبتــه علــى عــرض         إذا سـُ
 أقنعت أصحابي بتأسيس بنك تركـي  - يعين بدون استثناء فلسطني    -باالستعمار بال قيود    

ة يف اإلمرباطوريـة، وسـوف        عظيم يكون مقرُّه يف القسطنطينية، وفروعه يف كـل املـدن املهمـَّ
ت الدولـة   يعهد هلذا البنك الذي سيقتـصر أعـضاؤه علـى اليهـود واملـسلمني بتنظـيم حـسابا                 

  ....العثمانية تنظيماً حديثاً، ونربهن للجميع أن جميء اليهود هو يف صاحل الدولة
فإن كنتم ال تعتقدون أن مـن الـضروري املـضيّ يف            «: وأخرياً كتب آخر مجلةٍ للسلطان    

وأرجو أن تـذكروا دائمـاً أنـي        . هذا االقرتاح، أرجو من جاللتكم اإلذن يل بالسفر صباح الغد         
طيع، وسوف أسعى يف املنظمة اليهودية اليت أمثلها باخلري جتاه شخص اخلليفة     خادمكم امل 

  ...املعظم، الصديق العظيم الوحيد الذي لنا يف هذه األرض

                                                 
  .193املصدر نفسه، ص) 624(
  .197أنيس صايغ ، املصدر السابق، ص) 625(
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لعلّين يوماً أحصل على امليثـاق، الـوطن القـومي،         : وغادر هرتزل اآلستانة وكتب يقول    
وهكــذا انقطعــت . )626(...وإذا كنــت سأحــصل عليــه فهــذا يكــون بعــد تقــسيم الدولــة الرتكيــة 

  .آمال هرتزل مع السلطان وتوجَّهت حنو أعدائه
لقــد جالــت يف خــاطري خطــة واحــدة  «: »اليوميــات الكاملــة«يقــول هرتــزل يف كتابــه 

ولنـشرع اآلن يف تأسـيس عالقـة مباشـرة مـع            ..  تتمثَّل يف شنّ محلة مباغتة ضد الـسلطان       
  .فتاةومجاعة تركيا ال. كل األمراء األتراك يف اخلارج

 )627(»عمانوئيـل قـره صـو   «وبالفعل جنح هرتزل يف ذلك، وأبقى يف استانبول صديقه   
  .الذي كان ضمن الوقد الصهيوني الذي جاء إىل استانبول ملفاوضة السلطان

وقد التمس من السلطان أن يبيعه مزرعة اخليول السلطانية يف إقليم القـدس حتـى               
خــذ يتقــرب مــن الــسلطان إىل أبعــد احلــدود،   ثــم أ... يتــسنى لليهــود إقامــة كيــان هلــم فيهــا 

  ...وأصبح من أقرب الناس إىل السلطان عبد احلميد
رجل هرتزل األول يف الدولة العثمانية، وعنـدما يـئس مـن      » عمانوئيل قره صوه  «كان  

السلطان، أخذ بنصيحة هرتزل وقرر االنضمام إىل خصومه، ثم كان واحداً ممَّن طلبوا من            
  .)628(...الثاني التنازل عن العرشالسلطان عبد احلميد 

  
  ):غليوم الثاني( هرتزل واإلمرباطور األملاني -د

ينـا، بـأن رحلـة اإلمرباطـور سـتكون مبثابـة حـجٍّ         ڤكتب هرتـزل إىل الـسفري األملـاني يف          
يقوم به صاحب اجلاللة، وقد يتوصَّل هبا إىل حتوّلٍ مهم يف تاريخ الشرق إذا كان فيها بـدء                  

ن هذا اهلدف سيبقى خمتفياً كالينابيع ال تُرى يف رؤوس اجلبال وإمنـا يف              عودة اليهود، ولك  
  .املنحدرات

ستُمكّن الصهيونيةُ اليهـودَ مـن حـب أملانيـا ثانيـةً، أملانيـا الـيت ظلـت                  : وقال عن أملانيا  
  .)629(..قلوبنا متعلقة هبا بالرغم من كل شيء

                                                 
  .204أنيس صايغ، املصدر نفسه، ص) 626(
لـس املبعوثـان العثمـاني، وكـان     رئيس احملفل مقدونيا املاسـوني وعـضو جم     ): املاء األسود (عمانوئيل قره صو    ) 627(

ــان خلعــه عــن الــسلطنة          ــدما قــرأوا عليــه بي ــاني عن ــل الــسلطان عبــد احلميــد الث -www.al. (مــع الوفــد الــذي قاب

arar.net.(  
  .530ص. سليمان قوجه باشي، السلطان عبد احلميد) 628(
  .108صأنيس صايغ، املصدر السابق، ) 629(
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صوص اليهــود يف إن الــسلطان ســيقبل نــصيحة خبــ: وقــال دوق بــادن الكــبري هلرتــزل
  .)630( سيتبنّى هجرة اليهود إىل فلسطني- بعد موافقة السلطان -فلسطني، وإنه 

م التقــى 1898- هـــ 1316وأخــرياً ويف الثـاني مــن تــشرين الثـاني ســنة   : اللقـاء املنتظــر 
ــة تامــة، وبــدهاء        ــه التــارخيي الــذي صــيغ بعناي هرتــزل والقيــصر يف القــدس وألقــى خطاب

  . والوضوح، ما مل يذكره هرتزل للسلطان فيما بعدشديد، وفيه من التحديد
  

  م1898-ـه1316خالصة خطاب هرتزل يف القدس 
يتقدم وفد من أبناء إسرائيل إىل القيصر يف البالد الـيت كانـت آلبائنـا والـيت مل تعـد                    

  .لنا بالتماس لتحقيق حلمنا يف العودة إليها؛ ألهنا هي البلسم الشايف لشعبنا املسكني
وهتـدف إىل حـل املـسألة اليهوديــة يف    ...   اليـوم هـي صـهيونية عـصرية    إن صـهيونية 

وحنن نؤمن بأننا سننجح بسبب تقدم وسائط النقل وطـرق إجنـاز            . ظروف الوقت احلاضر  
  .)631(األعمال

وهو أن خنلق ضمن القانون املـدني       «: ويف بازل وضعنا منهاج حركتنا أمام العامل كله       
وحنـن  .... ض أجدادنا اليت تستصرخ النـاس للعمـل فيهـا         وطناً قومياً للشعب اليهودي يف أر     

نطلب من جاللتكم مساعدتكم السامية مع تأكيدنا أنه ليس لطلبنا أدنى ضرر حلاكم هـذا               
إن صداقة جاللتكم لصاحب اجلاللة السلطان معروفـة، وحنـن متأكـدون أن اخلطـة               . البلد

ة   الصهيونية ستحمل معها اخلري لرتكية وسـتحمل إىل هـذه الـبال        حنـن  . د مـوارد ماليـة وفنيـَّ
ة                     خنطط لقيام شركة يهودية ألراضـي سـورية وفلـسطني، والـيت سـتأخذ علـى عاتقهـا مهمـَّ

وفكرتنـا هـذه ال تُـسيء إىل حقـوق          . )632(القيام هبـذا املـشروع حتـت محايـة القيـصر األملـاني            
عـرف وحنـرتم    وحنن ن .... أحد، وال إىل مشاعره الدينية، إهنا تؤمن املصاحلة املرغوبة دائماً         
ونقـول بـأن القـدس ذات    . مجيع األديان اليت قامت علـى األرض الـيت قـام عليهـا ديـن آبائنـا        

ونتمنـى، يف هـذه اللحظـة العظيمـة أن     . األسوار املهمَّة مدينة رمزية جلميع األمم املتحضرة    
  .)633(»...مبا فيهم حنن.. تُشرق مشس السَّالم والعدل على مجيع الناس

  .»...والبالد تتسع للكل.. بأن املسألة حتتاج إىل دراسة مطوَّلة«ور وقد ردَّ اإلمرباط
                                                 

  .111أنيس صايغ، يوميات هرتزل، ) 630(
  .117أنيس صايغ، املصدر نفسه، ص) 631(
  .118املصدر نفسه، ص) 632(
  .120املصدر نفسه، ص) 633(



  سهام حممد هنداوي214 

ال أملانيـا   «: وكتب يف يومياتـه يقـول     .... )634(وانتهى اللقاء، ومل يكن هرتزل مرتاحاً له      
  .»...وال انكلرتا ستعمالن شيئاً من أجلنا، ولذلك فإن أي تدخل هو أمر ال لزوم له

ــارة   ــام بزيـ ــزل مـــن ذلـــك وقـ ــرائيل« فلـــسطني، ومل ييـــأس هرتـ حيـــث زار » أرض إسـ
مكفــــي : رشــــون لزيــــون، ودنــــس تــــسيونه، ورحبــــوت، واملدرســــة الزراعيــــة  : مــــستوطنات

  .- األليانس -وهي للرابطة اإلسرائيلية العمومية . )635()إسرائيل(
وكــان يلتقــي املــستوطنني ويــستمع إىل خمططــاهتم ووجهــات نظــرهم وماهيــة العمــل  

ب تنفيـذه يف        وقـد خلـف وجـوده بينـهم اإلحـساس بأنـه زعـيم              . »رائيلأرض إسـ  «الذي يتوجـّ
  .)636(الشعب اليهودي يف كل العامل

ذكـر فيـه أنـه بعـد عـشرين عامـاً سـتقوم دولـة         » أرض قدمية جديدة«ثم أصدر كتابه  
  ...اليهود

وزار البابا، وملك إيطاليا، ولكن القدر كان له باملرصاد وأوصـى قبـل موتـه أن يـدفن              
م بعـد   1322-م1904 متـوز    3ومـات يـوم     . قل جثمانه إىل أرض إسـرائيل     يينا إىل أن يتم ن    ڤيف  

  .)637(أن قدم لشعبه خالل أقل من عشر سنني ما مل يقدمه غريه عرب مئات السنني
  
  

brÛbq@MòîàÜÈÛaë@òîÏbÔrÛa@pbÓýÈÛa@@ @
   اجلمعيات الثقافية األملانية-1

ثــر عليــه يف آالف شــهد عهــد الــسلطان عبــد احلميــد، نــشاط ثقــايف واســع مــع أملانيــا، ع
واليت نقلت إىل هناك عن . املخطوطات اإلسالمية النادرة احملفوظة يف متحف برلني اإلسالمي 

  .طريق الشراء أو اهلدايا جبهود عشرات املستشرقني األملان، يف خمتلف اجملاالت
هبــدف » مجعيــة فلــسطني األملانيــة«م تأســست يف بــرلني 1878- هـــ 1296ففــي ســنة 
  .ي املقدسة ودراستها علمياًاستكشاف األراض

وقد اهتم علماء اآلثار األملان بالتنقيب عن اآلثار يف فلسطني وشـرقي األردن بـدعم               
ــة  «مــن  ــة فلــسطني األملاني ــل تأســيس هــذه      . »مجعيَّ وكانــت جهــود األملــان حمــدودة جــداً قب

                                                 
  .122املصدر نفسه، ص) 634(
  .21عبد الكريم النقيب، آباء احلركة الصهيونية، املرجع السابق، ص) 635(
  .25عبد الكريم النقيب، املرجع السابق، ص) 636(
  .10هرتزل، الدولة اليهودية، املصدر السابق، ص) 637(
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بي يف  ؛ الذي اكتشف حجر امللك ميـشا املـؤا        )F.Klein(اجلمعية إال ما كان من القسّ كالين        
  .م1868- هـ 1285 سنة )638(ذبيان

بنــسخ . شــيك، وغوتــه: م، قــام العاملــان األثريــان األملانيــان1880- هـــ 1298ويف ســنة 
  .نقوش القدس حلساب مجعية فلسطني األملانية، واكتشفا نقوش بركة سلوان

ــنة  ـــ 1302ويف سـ ــة  1884- هـ ــوماخر«م كلفـــت اجلمعيـ ــستعمرة  » شـ ــكان املـ ــد سـ أحـ
ف   ... )639(ية يف حيفا، بوضع خارطـة حلـوران ومشـايل األردن          اهليكلية األملان  » شـوماخر «وألـَّ

)Schuhmacher (  ست يف بــرلني   . م كتـاب الناصـرة املعاصـرة   1890- هــ  1308سـنة ثـم تأسـَّ
  .م1898- هـ 1316حتت رعاية اإلمرباطور مجعية الشرق األملانية سنة 

ــار يف منطقــة    ــل املتــ - )640(»جمــدّو«ومت التنقيــب عــن اآلث  1907ومت ســنة  . -سلّم  ت
  .الكشف عن اآلثار يف أرحيا يف فلسطني

  :ومن اجلمعيات األملانية اليت نشأت يف عهد السلطان عبد احلميد
  .املعهد األملاني اإلجنيلي للدراسات القدمية حول القدس -
 ).München(ومجعية االستشراق األملانية يف ميونيخ  -

 .)641(واللجنة اإلملانية للشرق األدنى -

وكان اإلمرباطور غليوم يقضي الساعات يف درس اآلثار واحلفريات من أجـل معرفـة              
ــر الــشرق بــالغرب  إن علــم اآلثــار اآلشــوري عظــيم األمهيــة يف  «: يقــول اإلمرباطــور. كيــف أثَّ

نظــري، ألنــه يــؤدي إىل إيــضاح العهــد القــديم والتثبــت مــن التــوراة، لــذلك قبلــت بــسرور أن   
ــة األملانيــ «أرأس  ــشرقية اجلمعي ــار ال ــوى     . ة لآلث ــات يف نين ــائج احلفري ــابع بدقــة نت وكنــت أت

وآشــور وبابــل وســورية ومــصر، وتوســطت مــراراً لــدى احلكومــة العثمانيــة حلمايــة هــذه           
  .)642(»...احلفريات وتسهيل مهمَّة العلماء القائمني عليها

                                                 
مسلة تارخيية كتبـها امللـك ميـشع ملـك اململكـة املؤابيـة الـيت ظهـرت يف وسـط األردن يف القـرن              : حجر ميشا ) 638(

التاسع قبل امليالد، وتعترب من أقدم املسالت التارخيية يف بالد الشام، واليت خيلد فيهـا انتـصاره علـى بـين إسـرائيل            
، )F.Klein(على يد الراهـب األملـاني كاليـن    ) 1868(، اكتشف يف ذبيان عاصمة املؤابني يف عام         )م.ق850 (يف عام 

  ).www.ar.wikipedia.org. (وهي موجودة حالياً يف متحف اللوفر يف باريس
  .28رجع سابق، صعلي حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، م) 639(
ــدو) 640( ـــ     : جمـــ ــة جـــــنني وتعـــــرف أيـــــضاً بـــ ــامر، غـــــرب مدينـــ ــرج ابـــــن عـــ ــهل مـــ ــع يف ســـ ــسلم(تقـــ ). تـــــل املـــ
)www.ar.wikipedia.org.(  
  .60عبد الرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم، املرجع السابق، ص) 641(
  .147، ترمجة جمد الدين اخلطيب وأسعد داغر، ص1922مذكرات غليوم الثاني، القاهرة ) 642(
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  : بعثات التنقيب عن اآلثار-2
  : يف بعلبك-أ

لعــة بعلبــك أخــذت بألبــاب اإلمرباطــور األملــاني غليــوم ذكــرت جملــة املــشرق اللبنانيــة أن ق
  .م1316- م1898الثاني، عندما زارها يف طريق عودته من دمشق يوم العاشر من تشرين الثاني 

وعنــدما عــاد اإلمرباطــور إىل بــالده، الــتمس مــن صــديقه الــسلطان عبــد احلميــد أن  
  .وما حوهلا، فوافق السلطانيأذن لبعثة تنقيب أملانية عن اآلثار باحلفر يف قلعة بعلبك 

ــنة   ــة سـ ـــ 1317ويف بدايـ ــن   1899- هـ ــل مـ ــك كـ ــدم إىل بعلبـ ــدواي  : م قـ ــدكتور كولـ الـ
)Dr.Koldeway()643( . واملهندس الرسام أندريا)Andreae.(  

وباشر العمل ووضعا خريطة للهياكل يف بعلبك، وقدَّما لإلمرباطور تقريراً عن خطة            
 احلفر على أن تتكفل حكومـة بروسـيا باإلنفـاق علـى             العمل واملبالغ الالزمة، فأمر مبباشرة    

  .)644(املشروع
  : قدمت بعثة أملانية من كل من هـ1318-م1900ويف شهر آب 

  ).O.Puchstein(العلَّامة أوتو بوشتاين  -
 ).B.Schulz(واملهندس بروتو شولس  -

 ).D.Krenker(ومعاونه دانيال كرنكر  -

  .)M.Sobermheim()645(واملستشرق موريس سوبرهنم  -

وقــد دامــت عمليــات احلفــر والتنظيــف وإعــادة ترتيــب احلجــارة الواجــب إبقاؤهــا يف 
ثـم تفـرَّع املهندسـون لرسـم     .  هــ  1321-م1903 حتـى متـوز       هـ 1318-م1900القلعة من أيلول    

وقـد متكـن األملـان مـن إزالـة          . أقسام القلعة باحلرب األسود ثـم عكفـوا علـى إعـداد تقريـرهم             
  .ات على آثار بعلبك، وأظهروا معبد جوبيرت الكبري وآثار بعلبك األخرىاألنقاض والتعدّي

غربي بعلبك آثار هيكل يشابه هيكل بعلبك، كما وجـدوا يف           ) نيحا(ووجدوا يف قرية    
كمـا وجـدوا متثـاالً آخـر        » البعلبكـي «جدار كنيسة الروم األرثوذكس ختماً ميثل اإلله جـوبيرت          

بعلبك يف جبال لبنان الشرقية، وهو النبع الذي جلبت         شرقي  » نبع اللجوج «يف أطالل قرية    
  .مياهه إىل القلعة بقناة رومانية

                                                 
وهــو عــامل آثـار ومعمــاري أملـاني، وينــسب لــه اكتـشاف مدينــة بابــل    ) 1925-1855(روبـرت يوهــان كولـداوي   ) 643(

  ).www.ar.wikipedia.org. (القدمية يف العراق
  .97 العدد الثالث، ص-السابعة  السنة -م 1904جملة املشرق ) 644(
  .98املصدر السابق ص) 645(
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وقـد  . وقد أثبت البارون أوبنهايم كل اآلثار املكتشفة والسيَّما السُّور احملـيط ببعلبـك            
تــبني أن الــسور مــن آثــار الرومــان، ولــيس مــن آثــار الفينيقــيني، أمــا الــسور الفينيقــي فقــد      

  .)646(ماً وقام عليه البناء الروماني ثم املسيحي واإلسالميطمست آثاره متا
وقد كانت الدكة اليت حتمل هيكل جوبيرت، والذي اكتشف األملان أنه هيكـل بـاخوس،               
مطمورة متاماً، فكشفت وهي مبنية باحلجـارة الـضخمة غايـة يف الـضبط واإلتقـان، وهـذا                  

  .اهليكل يعترب من أمجل آثار بعلبك
كل فسحة كبرية يتقدمها درج عظـيم، وبعـده صـفَّان مـن األعمـدة            وكان أمام باب اهلي   

وكــان هــذا البــاب قــد  . املــضلَّعة، وبعــدها البــاب الكــبري الــذي كــان آيــة يف الروعــة واإلتقــان  
وطـول  . اخنفض حنو مرتين بفعل الزالزل فرفعه األملان إىل مستواه وظهرت نقوشه البديعة           

ضه عشرون، وقد نظّـف األملـان كـل اهليكـل حتـى              مرتاً وعر  35اهليكل من الشرق إىل الغرب      
  .أعادوه كما كان

وقــد اكتــشف األملــان يف بعلبــك آثــار القلعــة الــيت بناهــا العــرب ملــضاهاة آثــار بعلبــك    
الرومانية، وكانت احلجارة الضخمة يف هذه القلعة تعلو على أعمدة اهليكل، مما يـدل علـى                

  .ر العربية ورمست وحفظتعبقرية العرب العمرانية، وقد متت دراسة اآلثا
وقد وجد األملـان يف بعلبـك آثـاراً بيزنطيـة عليهـا الـصلبان وبعـض النقـود النحاسـية                     
ونقــوداً عربيــة كــثرية وســيوفاً ومعــاول وســكاكني وصــحوناً وأجرانــاً وزجاجــات كانــت توضــع 

نابــل  كمــا وجــدوا كميــة كــبرية مــن النبــال والق  )647(»النــار اليونانيــة«فيهــا املــادة الــيت تكــوِّن  
ــاخلط          ــة ب ــة يف القلع ــات عربي ــالث كتاب ــا وجــدوا ث ــات كم ــذفها املنجنيق ــيت تق ــة ال احلجري

  .جبمعها) M.Sobermheim(وقد عُهد إىل الدكتور سوبرهنيم . )648(الكويف
وقد اجتمعت به لقراءهتا علـى وجـه الـصحة ونـسخها            «: )649()ميخائيل ألُّوف (ويقول  

                                                 
  .104-99املصدر نفسه، ) 646(
يطلق على سـائل حمـرق اسـتعمل كـسالح مـن قبـل البيـزنطيني يف حـروهبم               ): النار اإلغريقية (النار اليونانية   ) 647(

مركبـاً مـن عـدو مــواد    ، وحتـى يومنـا ال يعـرف تركيبـها بدقـة، ولكــن يـرجح أهنـا كانـت مزجيـاً          )م674(البحريـة منـذ   
ــنفط -الكحــول (ســريعة االشــتعال كـــ   ــح الــصخور  - ال ــار- الكربيــت - مل ــانس   ) الق ــؤرخ البيزنطــي ثيوف ــذكر امل ، وي

)Theophanes(  أن اخــرتاع النــار اإلغريقيــة يرجــع للمهنــدس الفينيقــي ،)كــالينيكوس) (Callinicus ( مــن بعلبــك
  ).www.ar.wikipedia.org). (م670(وذلك سنة 

  .160جملة املشرق، املصدر السابق ) 648(
من أهل بعلبك، وكـان أمـني آثارهـا، ولـه كتـاب صـغري يف تارخيهـا               : ميخائيل بن موسى ألوف   : ميخائيل ألوف ) 649(

  ).www.ency.kacemb.com). (تاريخ بعلبك(القديم مساه 
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سوار، وقد نـسخنا حـوايل أربعـني كتابـة ستنـشر      مع مجيع الكتابات املوجودة يف اجلامع واأل 
. وكان يف اجلهة الغربية من املدينـة هيكـل مجيـل صـغري مـستدير هـو هيكـل الزهـرة                   . كاملة

. فلمــا دخلــت املــسيحية  إىل املنطقــة حوَّلــه املــسيحيون إىل كنيــسة باســم القديــسة بربــارة    
 مـيالدي، عنـدما هتـدم       وبقي اهليكـل إىل أواخـر القـرن الثـاني عـشر اهلجـري، الثـامن عـشر                 

وقـــد اشـــرتى األملـــان األبنيـــة احمليطـــة باهليكـــل . م الـــشهري1759-ه1173بفعـــل زالزل ســـنة 
وهــدموها ورفعــوا األتربــة، ووجــدوا متثــاالً للــشمس علــى شــكل امــرأة مــن ورائهــا الــشمس    

  .)650(ووجدوا داخل اهليكل مدفناً للمسيحيني
م 1860/1946- هــ    Obenhaimbek (1277/1366(وقد قام عامل اآلثار أوبنـهايم بـك         

  .»بيك«بالطواف يف سورية والعراق وآسيا الصغرى حبثاً عن الكتابات العربية، ومُنح لقب 
منقيــب عــن 868/1947 بالــت1- هـــ P.Meisner (1285/1347(مايــسنر .كمــا قــام ب

ــغ    ــه يف اليبزي ــار اآلشــوريَّة، ونــشر خالصــة أحباث م 893- هـــ 1311ســنة ) Leipzig ()651(اآلث
  .)652(رَّس اللغة البابلية واآلشوريةود

ــام إرنــــست هرســــفليد    م 1879/1948- هـــــ Ernest Herzfeld (1297/1368(وقــ
وان ڤبالعراق واتفق مع النبيل األملاني فردريـك        ) سامراء (»سرَّ من رأى  «بالتنقيب طويالً يف    

ب يف ح . علـى الكـشف عـن آثـار دجلـة والفـرات      ) Friedrich Besucht Fuan(زاره  : لـب ونقـَّ
دمـشق دراسـة    «كمـا وضـع كتـاب       . وله كتاب سامراء والرحلة األثرية يف بالد دجلة والفرات        

  .)653(»..كتابات حلب وآثارها«: ومؤلفه املهم» معمارية
  
  : احلفريات يف منطقة هنر الكلب-ب

نشط العلماء اآلثاريُّون األملان يف التعرف آثار منطقة هنـر الكلـب، ومـن أشـهر هـؤالء                  
  :العلماء

  ).Lepoius(لبسيوس : عامل اآلثار املصرية الفرعونية -
 ).Erbakamm(واملهندس أربكام  -

                                                 
  . واملقال بقلم ميخائيل ألُّوف161جملة املشرق، املصدر السابق ) 650(
 كيلـومرت جنـوب   150هي ثـاني أكـرب مـدن واليـة ساكـسونيا شـرق أملانيـا، تقـع علـى بعـد                  ): Leipzig(اليبزيغ  ) 651(

  ).www.ar.wikipedia.org. (برلني
  .424 وص406، ص2يب العقيقي، املستشرقون، القاهرة، ججن) 652(
  .444، ص2جنيب العقيقي، املستشرقون، املرجع السابق، ج) 653(
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  ).Weidenbach(يدنباخ اوعامل اهلريوغليفية  -
  .)654(وقد اكتشفوا آثاراً مهمة نشرت يف اجملالت املتخصصة

 بغــداد –ويبــدو اهتمــام اإلمرباطــور باآلثــار بوضــوح، مــن خــالل اتفاقيــة خــط بــرلني  
تعفى الـشركة صـاحبة االمتيـاز مـن تقـديم الطلبـات إىل            «: 27 فقد جاء يف املادة      .احلديدي

  .»السلطات املختصَّة للحصول على ترخيص بالبحث والتنقيب عن اآلثار
وهذا يعين أن للشركة أن متـارس عمليـات التنقيـب عـن اآلثـار بـدون احلـصول علـى                     

 العـراق قبـل توقيـع اتفاقيـة اخلـط      إذن خاص، كما أن البعثـات األثريـة األملانيـة انتـشرت يف      
  .)655(بسنوات
  
  : املستشرقون األملان وأحباثهم-3

قامت يف النصف الثاني من القرن التاسع عشر دراسـات إسـالمية واسـعة يف أملانيـا       
علــى يــد عــشرات املستــشرقني األملــان الــذين حققــوا ونــشروا أمهــات كتــب الــرتاث العربــي      

  .إعجاهبم الكبري بالرتاث الشرقياإلسالمي بأسلوب علمي راقٍ، نتيجة 
وقــد أنــشئت اجلمعيــات الثقافيــة األملانيــة املتخصــصة يف مجيــع جمــاالت احلــضارة   

  .العربية اإلسالمية
وقيما يلي ذكر ألهم هذه اجلمعيات مع أشهر املستشرقني األملان وأعماهلم يف عهـد              

  .احلميد الثانياإلمرباطور األملاني غليوم األول، وغليوم الثاني، والسلطان عبد 
م أنـــشئت اجلمعيـــة الـــشرقية األملانيـــة، الـــيت ضـــمت 1845- هــــ 1262 ففـــي ســـنة -

  .املستشرقني األملان هبدف إحياء الرتاث اإلسالمي
م ظهرت اجمللَّة الشرقية األملانية اليت كانت متخصـصة يف          1847- هـ   1264ويف سنة   

  .نشر أخبار املطبوعات العربيَّة
ل املكتبة اإلسالمية للمستـشرقني األملـان، أسـسها الـدكتور            ثم تأسست يف استانبو    -

 »الـوايف بالوفيـات  «وقد عنيت بنـشر النـصوص العربيـة كــ    ) Helmut Renner(هلموت رينري 
  .)656( البن سيده وغريها»املخصص«للصفدي، و

                                                 
  .331عبد الرؤوف سنّو، املرجع السابق، ص) 654(
  .1371عبد العزيز الشناوي، املرجع السابق، ص) 655(
  .348، ص2جنيب العقيقي، املستشرقون، ج) 656(
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كمـــا تأســـست اجلمعيـــة الـــشرقية األملانيـــة للدراســـات علـــى يـــد املستـــشرق مـــارتن  
  ).Martin Hartmann(هارمتان 

م صـدرت جملـة اجلمعيـة األملانيـة للدراسـات الفلـسطينية           1898- هـ   1316ويف سنة   
  ).Zachao(زاخاو : وجملَّة معهد اللغات الشرقية يف برلني اليت أسسها املستشرق

 هــ  1322ويف سـنة  . »يف سبيل فهم الشرق «م ظهرت جملَّة    1900- هـ   1318ويف سنة   
متحـف  «. يف برلني وقد كتب علـى مدخلـه بالعربيـة     م تأسس متخف الفن اإلسالمي      1904-

م حولية  1906- هـ   1324وصدرت سنة   . وإىل جانبه خريطة الوطن العربي    » الفن اإلسالمي 
وجمموعـة  . )657(وحمفوظات أوراق الربدي وجملة اإلسـالم ). Unversität Bonn(جامعة بون 

  .)658(يف ميونيخ) Composite-bayerischen(اري ڤعلوم القرآن بإشراف اجملمع العلمي البا
  

  :أشهر املستشرقني األملان وأعماهلم
- ن أبيل و)Von Abel (1280/1318م1863/1900-  هـ:  

  . واملعلَّقات السبع1887نشر ديوان أبي حمجن سنة 
  :م1808/1889-  هـSimone Veil :(1223/1307(يل ا سيمون -

 .ترجم ألف ليلة وليلة إىل األملانية -

 .ن الرسول الكريم يف ثالثة جملداتوضع كتاباً ع -

  .وترجم عشرات املخطوطات العربيَّة -
  :م1808/1899-  هـF.Vstfeld :(1223/1317(فستفيلد  . ف-

  .نشر أكثر من مئيت مصنف عربي إسالمي
  :م1812/1890-  هـJelde-Meister :(1228/1308( جيلدي مايسرت -

  .م1885- هـ 1303إلدريسي ل» نزهة املشتاق«للمسعودي و» مروج الذهب«نشر 
  :م1815/1905-  هـC.Vtstein :(1231/1323(فتشتني  .ج -

كان قنصالً لإلمرباطور فردريك الرابع يف دمشق حيث أتقن العربية، وقـام بـرحالت    
  .إىل حوران، حصل خالهلا على العديد من املخطوطات العربية

  . خمطوط عربي2000وباع جلامعة برلني 
  .ري عبد القادر اجلزائري يف دمشقواشرتى مكتبة األم

                                                 
  .350، ص2ع السابق، ججنيب العقيقي، املرج) 657(
  .353، ص2جنيب العقيقي، املرجع نفسه، ج) 658(
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  .)659(ونقَّب عن آثار قرطاجنة
  ):Heinrich Kiabert( هنريخ كيابرت -

  .م1902- هـ 1320نشر خرائط فلسطني وآسيا الصغرى 
  :م1827/1913-  هـA.Vermond :(1243/1333(فرموند  . أ-

كايــات م واحل1880- هـــ 1298يف القــاهرة ســنة » قواعــد اللغــة العربيــة«وضــع كتــاب 
  .م1882- هـ 1300العربية، وكتاب دين بابل، ودين اليهود، ودين النصارى 

  .م1887- هـ 1305 األملاني سنة -كما ألَّف املعجم العربي 
  :م1836/1930-  هـW.Nöldeke :(1252/1349( نولدكه . ث-

) Jakob(ويـــاكوب ) Zachao(وزاخـــاو ) Carl Brockelman(هـــو أســـتاذ بروكلمـــان 
  :ومن أمجل مؤلفاته) Chvalli(وشواللي 

  .تاريخ النص القرآني -
  .وديوان عروة بن الورد -
 .وحياة حممد عليه السالم -

 .م1890- هـ 1308ومنتخبات األملاني لألصفهاني  -

  .م وعشرات املؤلفات األخرى1896- هـ 1304وقواعد اللغة الفصحى  -
  :م1844/1918-  هـC.Vllahozn :(1260/1327(فللهوزن  . ج-

  :ومن أهم مؤلفاته
 .حممد عليه السالم يف يثرب -

 .تاريخ اليهود -

 .)660(تاريخ الدولة األمويَّة -

  :مZachao :(1262/1349-1845/1930( زاخاو -
 .م1880- هـ 1298أوفدته احلكومة األملانية إىل سورية والعراق سنة  -

 .طويالًم ودرّس فيه 1888-هـ 1306أسس معهد اللغات الشرقية يف برلني  -

  .م1883- هـ 1301» رحلة إىل سورية وبالد الرافدين«وله كتاب  -
  :م1868/1956-  هـCarl Brokelman :(1285/1376( كارل بروكلمان -

 .أشهر املستشرقني األملان -

                                                 
  .371 ص2جنيب العقيقي، املرجع نفسه، ج) 659(
  .387، ص2جنيب العقيقي، املرجع السابق ج) 660(
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 .م كتاب الوفا يف حقوق املصطفى للسمهودي1895- هـ 1313نشر سنة  -

  .نوعه بالعربيةوهو أكرب مصنف من . وتاريخ األدب العربي -
  
  

bÈiaŠ@M“jnÛa@À@áè b“ãë@æb¾þa@@ @
  : األملان واإلسالم-1

وُجدت يف أملانيا، مثلما احلال يف أوروبـا، هيئـات ومجعيـات ومبـشّرين، كـان هـدفهم          
األوَّل اإلطــالع علــى اإلســالم، هــذا املوقــف ال ميثّــل بالــضرورة الــسياسة الرمسيــة األملانيــة   

لــيت كانــت مــوطن املــسلمني، واملــالذ اآلمــن هلــم جتــاه اهلجمــات         جتــاه الدولــة العثمانيــة ا  
ات،        . األوروبية الشرسة حنو الشرق العربي سياسياً واقتصادياً ودينيـاً         وكانـت هـذه اجلمعيـَّ

  .أهلية يف مُجملها، شديدة التعصب بدرجة تذكر باحلروب الصليبية األوىل
مـات واجلمعيـات، فإهنـا كانـت     أما عن موقف الدولة األملانية الرمسي مـن هـذه املنظ     

تــدعم بعــضها، وتتجاهــل بعــضها اآلخــر رعايــة ملــشاعر الــسلطان عبــد احلميــد واملــسلمني، 
ورأى آخـرون أن إسـالمه      » خليفة آخـر للمـسلمني    «الذين وجدوا يف اإلمرباطور غليوم الثاني       

  .»مسألة وقت«
انية يف سورية مع وسوف نتناول فيما يلي جُهود املبشرين واملؤسسات التبشريية األمل        

  .الرتكيز على فلسطني
  
  : املبشرون وأفكارهم-

جملة الشرق املسيحي، اليت تنشرها مجعيَّة التبشري الشرقية األملانية إنه قد           «ذكرت  
أزف الوقت الذي يزعزع فيه اإلسالم من أركانه، ويُنشر اإلجنيـل بـني الـشعوب اإلسـالمية،                 

: قد جعلنا ندعو جملتنـا   . يف أرمينيا وسورية وروسيا   وإن هذا االرتقاء التارخيي، وما نعمله       
  .»الشرق املسيحي، وإرسالية التبشري اإلسالمية«

يعين إهنا واإلسالم من العامل متاماً وعودة املسلمني إىل نقطة الصفر، نقطة البدايـة          
  .)661(»...أي أهنم صاروا أقلية.... اليت يبدؤون فيها بنشر دينهم من جديد

إن الــشرق يــدعو «: م1895- هــ  1313ســنة ) Lesbos(اني لــسبيوس وقـال القــسّ األملـ  
الغرب لشدّ أزره، وعلينا حترير الشرق بواسطة كنـائس الـسيد املـسيح، وختلـيص الكنـائس        

                                                 
  .43، ص1980 ترمجة حمب الدين اخلطيب، بريوت -شاتليه، الغارة على العامل اإلسالمي .ل.ا) 661(
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املــسيحية مــن ظلــم اإلســالم، ونفــتح طريقــاً للــسيد املــسيح بإرجــاع هــذه الكنــائس ســريهتا    
  :ثم يقول. األوىل

مي، لنحـرز فـوز الـصليب علـى اهلـالل، فاإلسـالم هـو        هلموا إىل قلب العـامل اإلسـال     «
  .)662(»...العدو القديم للمسيحيني الشرقيني

القــسّ األملــاني النــشيط يف فلــسطني، يــرى أن اإلســالم    ) Schneller(» شــنلر«وكــان 
عــدو جيــب القــضاء عليــه، وجــاء بنظريــة جديــدة لتحقيــق ذلــك، عنــدما أعلــن أن أســلوب       

يبية العــسكرية، أمــر أثبــت فــشله متامــاً، ألن املــسلمني التنــصري عــن طريــق احلمــالت الــصل
يتوحَّــدون عنــدما يتعرَّضــون للعــدوان، وأمــا شــنلر فقــد رأى تنــصري املــسلمني مــن الــداخل،    
بالوسائل السَّلميَّة وليس العسكريَّة، وتنبأ، كما تنبأ غريه، بقرب احنسار اإلسـالم ويف ذلـك       

  :يقول
مل حبـد الـسيف، لـن تـستطيع أن تُـصلح نفـسها بـل                إن احملمَّدية اليت جاءت إىل العا     «
  .»...ستنهار

الـيت  » دار األيتـام الـسورية    «وقد انفصل شنلر عن زميله شـبتلر، وأنـشأ يف فلـسطني             
  .حتدثنا عنها

 طالـب وطالبـة مـن    210م يـساوي  1876- هــ    1293وكان عدد طالب هذه الدار سـنة        
ني والنـصارى علـى حـد سـواء، وكـان           الشام وفلسطني ومصر وأفريقيا وأرمينيا، مـن املـسلم        

  .)663(يُعمِّد يف كل عام حنواً من أربعني من هذه الدار، وفيهم مسلمون
» طاليطـا قـومي  «وكان خيطـط أن يـزوِّج خرجيـي دار األيتـام، مـن خرجيـات مدرسـة         

  .)664(أي القيصر زفرت» زفرت-الكيزر«:.اليت سنتحدث عنها، والتابعة لشمّاسات مجعية
لر ودار األيتام واجلمعيـات التنـصريية األملانيـة خبافيـة عـن أعـني        ومل تكن أعمال شن   

  .املسؤولني يف الدولة أو حتى النصارى من غري الربوتستانت
 حبرمــان كــل مــن يــساعد  »إليــاس بطــرس احلويــك «» بطريــرك املوارنــة«وقــد أفتــى 

 معاهدهم  الربوتستانت أو يزورهم، أو يليب هلم طلباً أو يساعدهم على البقاء أو ينتسب إىل             
  .)665(أو مدارسهم

                                                 
  .99العامل اإلسالمي، املرجع السابق صشاتليه، الغارة على .ل.ا) 662(
  .65-63عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني ص) 663(
  .69عبد الرؤوف سنو، املرجع السابق، ص) 664(
  .1751أرشيف استانبول، جملس خمصوص، وثيقة ) 665(
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إن كـــبري الربوتـــستانت املـــدعو   ) Jon Lorimer(» جـــون لـــورمير «ويقـــول األملـــاني  
أرســل إىل بطريــرك القــسطنطينية يوشــافاط الثــاني خالصــة  ) Malancton(» ميالنكتــون«

أســعد «، حتــى إن )666(عــن أفكــار الربوتــستانت لكنــه جتاهلــها واهتــم الربوتــستانت باهلرطقــة 
  .)667( أمحد فارس الشدياق مات حتت التعذيب يف بطريركية املوارنة بلبنانأخ» الشدياق

: ويقول وايل سورية أمحد مدحت باشا يف تقريره إىل السلطان عبـد احلميـد الثـاني     
إن يف ســـورية خليطـــاً مـــن األتـــراك والعـــرب والـــروم واملوارنـــة والكاثوليـــك والربوتـــستانت  «

زمـن بعيـد معرَّضـة للتـدخل اخلـارجي مـن الـدول            وإهنـا منـذ     ... والسريان واألرمن وغريهـم   
  .)668(»...األجنبية

م عمدت مجعيَّة بيت املقدس األملانية إىل فتح عيادة طبية          1884- هـ   1302ويف سنة   
خاصة هبا للتبشري بني املسلمني يف اخلليل، ثم فتحوا مدرسة للسبب نفسه، فأصدر املفيت              

- هــ    1306فاضـطرت إىل إغـالق أبواهبـا سـنة          . فتوى بتحريم التعامل مع املدرسة والعيـادة      
  .م1888

م افتتح اإلمرباطور غليوم الثاني أثنـاء زيارتـه إىل فلـسطني            1898- هـ   1316ويف سنة   
  .، ملباشرة التنصري)669(داراً لأليتام على طريق اخلليل

  
  جذور التبشري األملاني

 لتنصري اليهود، ثم  تأسست يف انكلرتا وأملانيا، بعد الثورة الفرنسية هيئات ومجعيات        
  . توسعت هذه اجلمعيات بعد احتادها، يف عملية التبشري الربوتستانيت يف الشرق

 كانـــت فكـــرة اســـتعمار فلـــسطني واســـتيطاهنا هتـــيمن علـــى أفكـــار مؤســـسي هـــذه    
  .اجلمعيات

ولقد قويت هذه الفكرة بعد اهنيار الدولة العثمانية أمـام جيـوش حممـد علـي، وبعـد                  
 تبـيَّن أن الوقـت قـد حـان لـيس القتـسام       ،شام على يد الدول األوروبيـة إخراج جيوشه من ال  

  .تركة الرجل املريض، بل القتسام الرجل املريض نفسه
مـن وزيـر بروسـيا املفـوَّض يف بـرلني الـسعي إلقامـة مـستعمرة                 » شـبتلر «لذلك طلـب    

                                                 
  .332ص، 4م، ج1990 جملدات، دار الثقافة بالقاهرة 5جون لورمير، تاريخ الكنيسة، ) 666(
  .94م، ص2005عبد الرؤوف عيسى، التنصري األمريكي، مكتبة مدبويل بالقاهرة ) 667(
  .355عبد العزيز عوض، اإلدارة العثمانية يف والية سوريا، مرجع سابق، ص) 668(
  .61علي حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، املرجع السابق، ص) 669(
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ضمن بروتــستانتية منوذجيــة يف فلــسطني، وقــدم مــذكرة إىل وزيــر اخلارجيــة الربوســيَّة تتــ    
  :مشروعاً حيدد مستقبل األراضي املقدسة على النحو التايل

فــصل فلــسطني عــن بقيــة الواليــات العربيــة يف الدولــة العثمانيــة وربطهــا       -
  .بالدولة العثمانية مباشرة

 .وضع سكاهنا املسيحيني حتت محاية الدولة األوروبية -

 .تكون القدس عاصمة لألراضي املقدسة -

 .اصرة مستعمرات مسيحيةوتصبح بيت حلم والن -

  ....تتوىل فرنسا والفاتيكان محاية هذه الدولة -
  .)670(..لكن املشروع فشل بسبب رفض الكاثوليك األملان محاية فرنسا والبابا

  
  املستشفى الربوسي يف بريوت

، 1860- هـــ 1277وقـد تأســس يف مجــادى األوىل  » خــستخانة بروســية«وكـان يــسمَّى  
 املمرضـــات، وخترَّجـــت منـــه بالفعـــل أعـــداد جيـــدة منـــهن  وأحلقـــت فيـــه مدرســـة لتخـــريج

  .ومعظمهن من السوريات، وقد قمن بالتدريس فيه بعد التخرج
الـذي نـال أعلـى    ) Van Dijk(» ان ديـك ڤ«وممن عمل  يف هذا املستشفى الربوفيسور 

وسام من اإلمرباطور األملـاني غليـوم الثـاني بـسبب نـشاطه التبـشريي املتميـز يف املستـشفى                    
  .)671(ذكورامل

ثم قام فؤاد باشا بإهداء هذا املستشفى قطعـة أرض لبنـاء مستـشفى جديـد عليهـا،                
  .)672(وسجلت األرض يف السجالت الرمسية على أهنا هبة من احلكومة العثمانية

  
  رهبنة مشَّاسات الكيزر زفرت

  .من أخطر وأخبث اجلمعيات التبشريية األملانية يف فلسطني على اإلطالق
رهبنــة مشاســات «:  منــزل للــشمَّاسات علــى هنــر الــراين حتــت اســم وقــد تأســس أول

  »الكيزر زفرت على الراين
                                                 

  .90سطينية، مرجع سابق، صعلي حمافظة، العالقات األملانية الفل) 670(
  .181عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، ص) 671(
  .405، صه1412يسرى احلنفي، اإلرساليات األجنبية يف بالد الشام، رسالة ماجستري جامعة أم القرى ) 672(
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) Düsseldorf ()673(قــرب دســلدورف) T.Fliender(علــى يــد الراهــب تيــودور فليــدنر 
  .م هبدف القيام بنشاط تبشريي نسائي خارج أملانيا1836- هـ 1252وذلك سنة 

لقدس ومعه أربعة مشَّاسات، وأسَّس فيهـا       م وصل فيلدنر إىل ا    1851-  هـ   1268ويف سنة   
  .مستشفى ومدرسة للبنات يف منزل على جبل صهيون، كان يوجد فيه النزل الربوسي

وبعــد مخــسني عامــاً كانــت هــذه اجلمعيــة تــدير مخــس عــشرة حمطــة تبــشريية يف       
فلسطني تضم مدارس ومستشفيات ومؤسـسات ظاهرهـا خـرييّ، وتـشرف عليهـا أكثـر مـن                  

  .)674(مئة مشَّاسة
راعي الربوتـستانت  ) Carl Chelst(» كارل شيلشت«م دشَّن 1888- هـ 1306ويف سنة 

يف القــدس املستــشفى اجلديــد للــشماسات، وهــو رابــع مستــشفى أملــاني كــبري يف الدولــة          
ثــم تــوىل هــذا املستــشفى . )675(العثمانيــة بعــد مستــشفيات اآلســتانة والقــاهرة واإلســكندرية

  .ليب وأخبثها كما سنرىعمليات التبشري على أحدث األسا
  

  مدرسة طاليطا قومي
ــنة  ـــ 1270يف سـ ــة  1853- هـ ــة األملانيـ ــلت إىل القـــدس الراهبـ ــز «م وصـ ــارلوت بيلـ شـ

)Charlotte Pilz(«.  
وكانت على درجة عالية من الدهاء واإلصرار لألندفاع يف التبشري مهما كان الـثمن،              

ى مـدى مخـسني عامـاً، حتـى          حيث تولت اإلشراف على الراهبات عل      ،ومهما كانت الطريقة  
  .عرفت املدرسة باسم شارلوطة عند األهايل

م 1868- هـــ 1285وقــد قامــت هــذه الــشمَّاسة ببنــاء مدرســة كــبرية يف القــدس ســنة   
  . طالبة، منهن أربع بنات مسلمات89ضمَّت 

.  مـن األرثــوذكس 306: [ طالبــة523م، بلـغ عــدد الطالبـات   1903- هـــ 1321ويف سـنة  
 فتـاة   55و.  حبـشيَّة وقبطيـة    11و.  بنـت أرمنيـة    13و.  بنت يهوديـة   19و. انت من الربوتست  92و

 .)676(]مسلمة
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أمــا اســم املدرســة الغريــب، فهــو مــن اخــرتاع الــشماسات ألهــداف مرســومة بعنايــة،    
طاليطـا  : فطاليطا هـذه حبـسب مـا هـو يف اإلجنيـل فتـاة ماتـت فأحياهـا املـسيح وقـال هلـا             

 إلثارة فـضول الطالبـات وإقنـاعهن مـسبقاً بالـدين            ولذلك اختري هذا االسم   . قومي، فقامت 
  .املسيحي

ــة        ــاليات األملانيــ ــن اإلرســ ــسؤولون عــ ــرَّر املــ ــايل قــ ــطدام باألهــ ــن االصــ ــاً مــ وخوفــ
الربوتــستانتية يف فلــسطني االبتعــاد عــن التنــصري املكــشوف، والعمــل مبفهــوم الــشمولية أو     

سكان احمللــيني، وكــسب املــسيحية العامليــة عــن طريــق تقــديم خــدمات اجتماعيــة يوميــة للــ   
  .يف قلوب السكان» اإلميان«األتباع، وزرع 

ومن أخطـر مـا ابتـدعوه شـعار الـشماسات اجلديـد وتنـصري املـرأة عـن طريـق املـرأة،                 
حتريـــر املـــرأة العربيـــة اجلاهلـــة املهملـــة واملـــضطهدة مـــن عزلتـــه «: وكـــان شـــعارهن املعلـــن

  .»االجتماعية التقليدية ومن عبوديتها املُهينة
ــاع       ورأ ــى إقنـ ــن علـ ــها فعملـ ــسلمة إذالالً لكرامتـ ــرأة املـ ــاب املـ ــشماسات يف حجـ ت الـ

  ...املسلمات بنزع احلجاب وتعليم املرأة، وأعدادها للعمل
يف تقاليـدها وعاداهتـا، متهيـداً    ) Westernisation(وهذا يعين تغريب الفتـاة املـسلمة       

  .)677(لتنصريها على املذهب الربوتستانيت
ج املرجــوَّة مــن ذلــك مــشجّعة فقــد رأت الــشماسات أن الــسبب يف  وملَّــا مل تكــن النتــائ

ذلك يعود إىل أن البنات يتعلمن عند أهلهنّ قواعد احلياة اإلسالمية األصيلة، لذلك قررت              
الشماسات حجز البنات يف املدارس ألطـول مـدة ممكنـة وعـدم الـسماح هلـن بزيـارة أهلـهن                     

  .)678(على مدى عدة شهور
األهايل، مبساعدة القنصليَّة األملانية يف القدس على توقيع        وقد أرغمت الشمَّاسات    

  .عقود مع املؤسسة يتعهدون فيها إبقاء التلميذات داخل الدار ملدة سبع سنني كاملة
ورغبــة مــن الــشمَّاسات بــضمان أكــرب عــدد مــن املُنــصّرات فقــد كانــت تقــام عالقــات  

  .اجتماعية مع اخلرجيات داخل دورهن
ــارة املنــازل ودعــوة النــساء إىل حفــل هنــا، ومناســبة    وصــارت الــشماسات يقمــن   بزي

  .هناك والسيما يف أيام امليالد ورأس السنة
                                                 

  .97ملرجع السابق، صسنو، ا) 677(
  .98عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، املرجع السابق ص) 678(
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ــات     ــة القــرن متكنــت راهب ــزر زفــرت «ومــع هناي ــة    »الكي  مــن إقامــة شــبكة مــن مجعي
  .)679(الشابات من اخلرجيات لالتصال مبن سبقهن

.  أُسر هلن إطالقاً   ثم أهنن خططن للعمل على استقطاب الفتيات اليتيمات الالئي ال         
وقــد جنــح التنــصري نــسبياً معهــن حيــث كانــت الــشماسات مينعنــهن مــن الــصوم يف شــهر        
رمضان ألنه عديم الفائدة، كما كن يطلنب منـهن الـصالة ليـسوع وحـده ألن الـصالة حملمـد                    

  .خطيئة
رن أمسـاءهن بأمسـاء                  وبذلك متكنت الشماسات من تنصري عـدد مـن اليتيمـات وغيـَّ

  .)680(ن هلن العمل داخل األسر املسيحية، أو يف مؤسسات التبشريمسيحية، وأمَّ
مت تعــيني قــسيس عربــي، » مجعيــة الكيزرزفــرت«ويف املستــشفى اخلــاص باجلمعيــة 

لقــراءة اإلجنيــل باللغــة العربيــة، وكــان يــشارك يف القــداس كــثري مــن املــسلمني املرضــى،           
  .لقداس كان اختيارياًللحصول على عناية األطباء واملمرضات، والسيما وأن حضور ا

وضمن املستشفى كان املرضى يرون مـن العنايـة والرعايـة واخلدمـة مـا ال يرونـه يف                   
  .أي مكان آخر

أنَّ بعض املسلمني أصـبحوا بعـد فـرتة مـن اإلقامـة            » أخبار الشرق «ويذكر ناشر جملة    
حيـاة  باملستشفى مقتنعني بأن ما حيـدث فيهـا هـو اإلميـان الـصحيح وأن املـسيح يهـب قـوَّة                      

  .)681(أقوى من تلك اليت يهبها حممَّد
وكانـــت خطـــة املستـــشفى تقـــوم علـــى زرع أصَّـــحاء مـــن املستـــشفى وســـط املرضـــى  

  .املسلمني إلقناعهم باملعتقدات املسيحية اليت كانت سبب شفائهم
ــد  أن املستــشفى هــو «مــدير مجعيــة الكيززفــرت،  ) Disselhoff) (ديــسلهوف(وقــد أكَّ

 كـبرياً مـن املـسلمني تـأثروا باملعتقـدات اإلجنيليـة، وأن بعـضهم        حقل تبشريي هام وأن عـدداً     
  .)682(..تنصروا وأن إحدى املنصَّرات صارت تعمل مبشِّرة بني مجاعتها

ومل يكن األهايل بغافلني عما جيري يف املدرسة أو املستـشفى فقـد حـدث أن تنـصَّر                  
نـــصلية الربوســـية يف أحـــد الـــشبان املـــسلمني يف املستـــشفى األملـــاني، فهـــاجم األهـــايل الق  

  .القدس، وقتلوا والد الشاب، الذي هرب مبساعدة الراهب غوبات

                                                 
  .102عبد الرؤوف سنو املرجع السابق، ص) 679(
  .99عبد الرؤوف سنو، املرجع نفسه، ص) 680(
  .100عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، املرجع السابق، ص) 681(
  .101 الرؤوف سنو، املرجع نفسه، صعبد) 682(
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طاليطــا «وتنــصَّرت امــرأة مــسلمة وعملــت علــى تنــصري ابنتــها التلميــذة يف مدرســة    
عند شارلوطة، وعندما حترك املسؤولون، مت هتريب األم وابنتـها إىل مـصر بأمسـاء               » قومي
  ...جديدة

 مدرسة شارلوطة، ونُقلن إىل لبنان، ثـم عـدن بأمسـاء            كما تنصَّرت ثالث بنات يف    
-  هــ    1302مسيحية كل ذلك والشمَّاسات يُنكرن حماوالهتن للتنصري ولذلك صدر سـنة            

م إنــذار إىل املدرســة بعــدم اســتقبال أي فتــاة مــسلمة يف املدرســة، وإلغــاء مجيــع         1884
ــسجن إذا هــم         ــات بال ــاء البن ــد هــدد األمــر أولي ــسابقة، وق ــود ال ــاهتم إىل  العق أرســلوا بن

  .املدرسة
أما القنصلية األملانية فكانت ال تتدخل يف األمر وال تدعم الشمَّاسات أو تعارضـهن،              
لكن املؤسسات التبشريية الواسعة يف أملانيا، كانت تدعم باملال كل اجلمعيات التنـصريية يف              

  .)683(فلسطني
ذلــك بــسبب الرتبيــة و هــذه احملــاوالت كــان مــصريها الفــشل، كــل ....ولكــن بالنتيجــة

، وشدة متسك مسلمني هذه املنطقة، بعـاداهتم      العربية واألسالمية املتأصلة بأهايل املنطقة    
  .ونبذهم لكل مافيه تغريب عن بيئتهم ودينهم وتقاليدهم، 

  
  نتائج محالت التنصري على املسلمني

شفى ونضرب هنا مثالً واحداً ملا جرى يف واحدة من املؤسسات التبشريية وهو مستـ             
الــذي هـو أصـالً مــأوى للمجـذومني، أقـيم عنــد بوابـة صـهيون يف القــدس،       » معونـة املـسيح  «

وكـان املرضـى   . واختري له هذا االسم للداللة على قوَّة املسيحية وقدرته على شفاء املرضـى      
ــون طقوســـهم         ــانوا ميارسـ ــومي، كمـــا كـ ــداس اليـ ــم يـــشاركون يف القـ ــسلمون أو معظمهـ املـ

ئمون على املأوى أن هذا يعدّ حبد ذاته جناحاً كـبرياً وهـو تـشكيك               وقد رأى القا  . اإلسالمية
: م جـاء فيـه  1888- هـ 1306وقد صدر تقرير خطري عن هذا املأوى سنة  . املسلم يف عبادته  

 عاد ثانية إىل اإلسـالم عنـد احتـضاره وقـال للراهـب الواقـف فـوق                  - متنصّراً   -إن مسلماً   «
» لقـد خُلقـت مـسلماً وأريـد أن أمـوت كـذلك      . قـدس رأسه والذي كان يقـرأ لـه مـن الكتـاب امل       

  .»إن اخلالص ال يكون إال باإلميان بيسوع«: فأجابه القسّيس
واشتكى مريض آخر بأنه مينع من قراءة القرآن وحاول ثالث أن يـدحض مـا جـاء يف       

  .اإلجنيل فطُرد فوراً من املأوى
                                                 

  .107عبد الرؤوف سنو، املرجع السابق، ص) 683(
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بطـرد املبـشّر العربـي      ثم تدخل رئيس بلدية القدس وأقنع القنصل األملاني بالقدس،          
  .)684(من املأوى، ومنع التبشري، فوافق القنصل مرغماً ومُنع التبشري

  
  التبشري الكاثوليكي األملاني

م قامـت يف أملانيـا محلـة شـعواء ضـد        1871- هــ    188سـنة   » الـرايخ الثـاني   «بعد قيـام    
  ...»الثقايفالكفاح «الكاثوليك وكنيستهم األملانية، وكان بسمارك يقود احلملة حتت شعار 

ــت مالحقـــة الرهبـــان الكاثوليـــك  1886- هــــ 1304ويف ســـنة  م انتـــهت احلملـــة وُمنعـَ
  .واملؤسسات الكاثوليكية يف أملانيا

م ألقى مدير املؤسـسة  1898-1316وعندما زار اإلمرباطور غليوم الثاني القدس سنة      
ة الكاثوليـك بـأن   الكاثوليكية الثقافية أمام اإلمرباطـور خطابـاً أعـرب فيـه عـن أملـه يف رغبـ                

  .يكونوا حتت راية اإلمرباطور يف نشر مذهبهم يف فلسطني، أسوة بالربوتستانت
ووافق اإلمرباطور على دعمهم وقدَّم هلم األرض لبناء كنيسة نياحة العذراء كما دعم          

ــساهتم يف فلـــسطني  ــع مؤسـ ــسات    . )685(مجيـ ــدعم املؤسـ ــرب املقـــدس تـ ــة القـ ــارت مجعيـَّ وصـ
بنــة الفرنــسيكان وراهبــات القــديس يوســف وتــشجع الــرحالت إىل الكاثوليكيــة والســيما ره

  .)686(األراضي املقدسة
م واليت 1895/1918- هـ   1313/1327كما قامت اجلمعية األملانية لألراضي املقدسة       

قــررت مــساعدة األملــان الكاثوليــك يف فلــسطني ودعــم مؤســساهتم ولكــن نــشاط الكاثوليــك  
نــشاط الربوتــستانت ثــم انتــهت آثــار الفــريقني ومل  األملــان التبــشريي كــان أضــعف بكــثري مــن  

  ...يتجاوز عدد األملان يف مؤسسات الربوتستانت والكاثوليك عن بضع مئات
  

  نشاط الكاثوليك األملان التبشريي
ــا دور يف منـــاطق النفـــوذ         ــة بـــأن يكـــون هلـ ــت اجلمعيـــات األملانيـــة الكاثوليكيـ طالبـ

  .االستعماري األملاني
ى أن االســـتعمار بـــدون تبـــشري عمـــل غـــري حممـــود، ألن وكانـــت هـــذه اجلمعيـــات تـــر
                                                 

  .147، 146، 145عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، الصفحات ) 684(
  .72علي حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، ص) 685(
، وفيـه تفـصيالت وافيـة عـن     2006ع لبالد الشام عمَّان  قفر سالمة، أمالك األملان يف القدس، املؤمتر الساب       ) 686(

  .م1898كنيسة املخلّص الكاثوليكية اليت دشَّنها اإلمرباطور غليوم يف القدس سنة 
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السند والدعم للنشاط السياسي االسـتعماري األملـاني فيمـا وراء          «اإلرسالية هي اليت تقدّم     
  .»البحار

ــا، وأن         ــة ألملانيـ ــرورة طبيعيـَّ ــو ضـ ــتعمار هـ ــرون أن االسـ ــان يـ ــك األملـ ــان الكاثوليـ وكـ
  ...حول واالرتقاءالكاثوليك ملزمون جبعل كنيستهم تشارك يف هذا الت

ة األرض املقدسـة، بـأن خطـط الكاثوليـك األملـان               )Müller(وقال مولر    ، عضو مجعيـَّ
السعي إىل ملء كل املراكز اهلامة يف الشرق، وتأسـيس مـستوطنات ومـدارس ومستـشفيات                

  ...وكنائس فيه
إنـه البـد مـن شـراء األراضـي يف فلـسطني إلقامـة مـستعمرات كاثوليكيـة                   : وقال آخر 

 وأن ذلـك ميكـن أن يـؤدي إىل إيقـاظ الـسكان احمللـيني مـن عطالتـهم وتدريبـهم علـى                 عليها،
  .)687(الفالحة، ودعم الطابع األملاني يف األراضي املقدسة دعماً متيناً

  
  »التبشري«موقف الدولة العثمانية من 

كان سوء اإلدارة العثمانية، ينعكس على كل القرارات اليت يتخذها املـسؤولون يف كـل               
  .ت اإلدارة، والسيما يف موضوع التبشري أو التنصريجماال

وكان املبشِّرون أو املنصّرون، يعرفـون ذلـك جيـداً، فكـانوا يعمـدون إىل التحايـل علـى                  
القوانني أو استخدام سالح الرشوة الذي كان متفـشياً يف الدولـة حتـى يف قـصر يلـدز، كمـا                     

  .ذكر هرتزل
تـشف الدولـة أن اآلخـرين قـد التفـوا           ولذلك كان يصدر القرار، وبعـد بـضع سـنني تك          

حوله، فتعمد إىل التعـديل والتبـديل، ويف تلـك األثنـاء يكـون املبـشرون قـد حققـوا مـا أرادوه                 
  .كامالً

ــنة  ـــ 1305ويف سـ ــة بـــني القنـــصل األمريكـــي يف بـــريوت   1887- هـ ــرام اتفاقيـ م متّ إبـ
  :والدولة العثمانية، هذه خالصتها

 الــسلطات العثمانيــة احملليــة تقــارير عــن   تقــدم اإلرســاليات األمريكيــة إىل  -
مناهج التعليم، ولوائح بأمساء املدرسني ومناذج عن الكتـب املدرسـية حتـى             

  .يتم الرتخيص بفتح مدرسة جديدة
ــاني يف القـــدس علـــى ذلـــك، وطلـــب مـــن املؤســـسات     - ووافـــق القنـــصل األملـ

ــه، وصــلت        ــة، ورغــم ذلــك كل ــة، أن حتــذو حــذو املؤســسات األمريكي األملاني
                                                 

  .203عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، ص) 687(
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خبار مؤكدة عن انتشار عمليات التبشري يف املؤسـسات األوروبيـة املختلفـة              أ
  .)688(يف الدولة

واألغــرب مــن ذلــك، فقــد كانــت الدولــة، وبعبــارة أدق الــسلطان عبــد احلميــد نفــسه   
كرمياً ومتساحماً مع األجانب الراغبني يف بنـاء كنيـسة أو مدرسـة أو مستـشفى أو مقـربة أو         

ؤولني بـااللتزام التـام حبمايـة األجانـب وقمـع أي خمالفـة أو           مؤسسة وكـان يـشدد علـى املـس        
  .اعرتاض من عند األهايل

الـيت  » الفرمانـات «ويف سجل الكنائس العربيـة يف الدولـة العثمانيـة منـاذج كـثرية مـن            
  .توضح الفكرة

ــتمكني راهــب الطائفــة        ففــي أحــد األوامــر الــسلطانية إىل متــصرف القــدس، أمــر ب
مـن إنـشاء مستـشفى يف القـدس، مـع           ) Jordjek (»يوردك«:  املدعو الربوتستانتية يف القدس  
 مبنع أي اعـرتاض قـد يظهـر مـن األهـايل، بـشرط أال       »رؤوف باشا«التشديد على املتصرف   

ــسمح ألحــدٍ مــن خــارج الطائفــة املــذكورة بــالعالج يف هــذا املستــشفى، والدعايــة هلــا أو           ي
  .)689(الضغط على الناس للدخول باملذهب الربوتستانيت

ويف قرار آخر نقرأ املوافقة على بناء كنيسة للطائفة الربوتستانتية يف بيت جـاال مـع                
  .)690(  هـ1304-م1886 آذار 12ثالث غرف لتعليم األطفال والبنات والتاريخُ 

راهـب الطائفـة    ) Jordjek(» يورديـك «تقـدّم املـواطن األملـاني       «: ويف وثيقة ثالثـة نقـرأ     
  : املوافقة السنية مبايليالربوتستانتية بطلب للحصول على

 غرفة يف بيت جـاال يـستقبل األهـايل مـن بيـت جـاال       16 إنشاء مستشفى نعيم  -أوالً  
  .وبيت حلم

  . دومنات خارج بيت حلم تكون مقربة للربوتستانت7تثبيت شرائه ألرض مساحتها 
  .لرية ذهبية فرنسية تربَّع هبا الراهب املذكور) 1000(ونفقات البناء 
 يُوجـــد حمـــذور مـــن البنـــاء علـــى أال يرغمـــوا النـــاس علـــى الـــدخول   ومـــن جهتنـــا ال

  . هـ1305-م1887 آب 13 )691(الربوتستانتية
                                                 

  .79عبد الرؤوف سنو،  املرجع السابق، ص) 688(
نــائس العربيــة يف الــسجل الكنــسي العثمــاني، عمــان املــصدر امللكــي للدراســات  عبــد الــرحيم أبــو حــسني، الك) 689(

  .57، ص1887م، وتاريخ األسر 1998الدينية 
  .49عبد الرحيم أبو حسني، الكنائس العربية، املرجع السابق، ص) 690(
  .57عبد الرحيم أبو حسني، املرجع نفسه، السابق ص) 691(
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ويف وثيقة رابعة طلب من هيئة التدريس الداخلة ضمن املؤسسات األملانية اخلاصـة             
بطائفة الربوتستانت يف قرية بيـت سـاحور للموافقـة علـى إقامـة مدرسـة علـى قطعـة أرض             

وال يوجـد  .  أمتـار 10 مـرتاً واالرتفـاع   20×40 غـرش وأبعادهـا      7500ا الـسنوي    أمريية إجيارهـ  
  .)692(مانع لدينا يف ذلك واحلذر من املخالفة

والوثيقة األخرية لبناء كنيسة وبرج الناقوس فوق األرض على طريق الطاحون خـارج            
در األمـر   وقـد صـ   . يافا من اخلواجا لورخ و اخلواجه فرانك من رعايا دولة أملانيـا العظيمـة             

  ...)693(باملوافقة كالعادة
  :وبذلك  يتضح مما عرضناه أمران

أن أملانيا كدولة مل تسْعَ إىل حتقيق أية مطالب علنية أو سريّة يف فلسطني              -1
م وحتـى هنايـة عهـد الـسلطان         1871- هــ    1288منذ قيام الـرايخ األول سـنة        

  .عبد احلميد الثاني
ن يف فلـسطني ألغراضـها الـسياسية،        كما أهنا مل تـستغل املـستعمرين األملـا        -2

ومل تكـــن تـــدعمهم إال يف أضـــيق احلـــدود وضـــمن االعتبـــارات اإلنـــسانية،  
  ....)694(وكانت تتجاهلهم متاماً عندما كانوا يتمادون يف طلباهتم

  
  وخنتم الفصل بشهادة إنسان معاصر للسلطان عبد احلميد

ملـسيحي الربوتـستانيت   ، ا)695(فارس اخلـوري : وهو واحد من كبار الوطنيني يف سورية   
والذي عاصر السلطان عبد احلميد الثاني، فقد نظـم حبـق هـذا الـسلطان قـصيدة طويلـة                   

  .بعد عزله، وانتقد سياسته الداخلية واخلارجيَّة وأيَّد االحتاديني كما فعل كثريون غريه
                                                 

  .72صعبد الرحيم أبو حسني، املرجع نفسه، ) 692(
  .73املرجع نفسه، ص)  693(
  .127علي حمافظة، العالقات األملانية الفلسطينية، ص) 694(
سياسي ومفكر وطين، ولد يف قرية الكفري التابعـة حاليـاً لقـضاء حاصـبيا،               ): 1962-1873(فارس اخلوري   ) 695(

، نظم الـشعر وأولـع فيـه،        )وتاجلامعة األمريكية يف بري   (من أب وأم بروتستانيني، درس يف الكلية اإلجنيلية السورية          
، )حـزب الـشعب  (توىل وزارات يف العهد الفيصلي، أسس مع عبد الرمحن الـشهبندر وعـدد مـن الـوطنيني يف سـوريا          

، وتوىل رئاسة جملـس الـوزراء الـسوري،    1943، ومرة أخرى سنة 1936انتخب رئيساً للمجلس النيابي السوري عام       
وأصبح رئيساً لـه    ) 1948-1947( انتخب عضواً يف جملس األمن الدويل        ،1944ووزير للمعارف والداخلية يف سنة      

، عندما كان ميثل سوريا يف جملـس األمـن، تـرأس الوفـد الـدويل إىل هيئـة األمـم للـدفاع عـن القـضايا                           1947يف آب   
 2 يف   تـويف . »إن قضية فلسطني ال حتل يف أروقة جملس األمن ولكنها حتل على ثرى فلـسطني              «: العربية، من أقواله  

  ).www.ar.wikipedia.org. ( يف مشفى السادات بدمشق1962كانون الثاني 
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ثم ملَّا تبني له ما حل بالبالد من هـزائم وانتكاسـات وعنـصرية طورانيـة رهيبـة ومـن              
  .ارات براقة زائفة قال موضحاً دور السلطان يف احملافظة على فلسطني من اليهودشع

مل أندم يف حياتي على شي ندمي علـى قـصيدة كنـت نظمتُهـا إثـر إعـالن الدسـتور                     «
العثماني، وهجوت فيها السلطان عبد احلميد الثاني، فلقد تأكـد يل، مبـا ال يقبـل اجلـدل،                  

ضــحية الــصهيونية العامليــة مبنعــه هجــرة اليهــود إىل    أن هــذا اخلليفــة اإلســالمي قــد راح   
فلسطني، ووضعه نظام اجلواز األمحر لكل يهودي يدخل فلسطني زائـراً، ومنعـه إيـاهم مـن                 
متلك األراضي، وقد انتقلت الدسائس ضـده مـن يهـود الدومنـه يف سـالونيك مركـز اليهـود                    

  .»....)696(األساسي املتظاهرين باإلسالم
  

                                                 
  .404 وص166، ص1م، ج1985كوليت خوري، أوراق فارس اخلوري، مؤسَّسة طالس، ) 696(
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  ل الكربى موقف الدو
  األملانية -من العالقات العثمانية 
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ôØÛa@Þë‡Ûa@ÑÓìß@ @
@òîãbàrÈÛa@pbÓýÈÛa@åß@Mòîãb¾þa@@ @

  
  

@üëcMôØÛa@Þë‡Ûa@ÑÓìß@@ @
òîãbàrÈÛa@pbÓýÈÛa@åß@M@òîãb¾þa@ @

  
  : موقف إنكلرتا-أ

ــة علــى اإلطــالق، وتعمــ      ل علــى كانــت إنكلــرتا مــن أشــدّ الــدول عــداءً للدولــة العثمانيَّ
 وكانــت هلــا ، وذلــك ألهنــا كانــت أكــرب دولــة اســتعمارية،حماصــرهتا وتقــسيمها بــصورة علنيــة

وهذا ما فرض عليها احلالة العدائيـة مـع الدولـة           ،  )مصر وطريق اهلند  (مصاحل يف املنطقة    
  .العثمانية 

وعلى الرغم من أن السلطان منحها درة الدولة العثمانيّة وهي قـربص، فإنَّهـا مـضت               
 يف نصب املكائد للسلطان والدولة العثمانية وهيَّأت كل األسباب الحتالل مصر ومنع         قدماً

  .التدخل العثماني فيها، وكأن مصر من ممتلكاهتا
كمــا أهنــا عمــدت إىل ســد اخللــيج العربــي متامــاً يف وجــه القــوات العثمانيــة وأقامــت  

 العربيَّة وأقامت فيهـا  دويالت تابعة هلا هناك، ثم خططت للتدخل املباشر يف قلب اجلزيرة      
أمراء حياربون الدولة العثمانية حتت ستار الـدين والعقيـدة الـصحيحة، وكأهنـا كانـت تريـد           

  .حلبِّها يف املسلمني، تنقية الدين اإلسالمي من الشوائب واألفكار الضارة
و ســيطرت علــى عــدن والكويــت وقنــاة الــسويس جعلــت اجلزيــرة العربيــة والســيما     

ية حتــت الــسيطرة التامــة هلــا دون أن يــستطيع الــسلطان عبــد احلميــد  املقدســات اإلســالم
  . التدخل للحماية»حامي احلرمني الشريفني«الثاني 

وعندما بوشر باخلط احلديدي احلجـازي وقفـت إنكلـرتا تعارضـه بـشدَّة ألنـه يـربط           
ــة        ــدهم ويــضاعف قــوَّهتم، وهــذا حبــدّ ذاتــه جــرأة كــربى ترتكبــها الدول بــني املــسلمني ويوحّ
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السلطان حبـق بريطانيـا العظمـى، كمـا كانـت بريطانيـا تعلـم متامـاً أن مجيـع املـسلمني يف               و
  .العامل مبا فيه مستعمراهتا، يأمترون بأمر السلطان ويرونه خليفتهم

ومــن هــذا املنطلــق كانــت بريطانيــا تعــارض متامــاً كــل مــا مــن شــأنه تقويــة الدولــة       
األملاني، ومـا جنـم أو      -لك التقارب العثماني  العثمانية وتدعيم مركز السلطان، ويف مقدّمة ذ      

ســينجم عنــه مــن مــشاريع اقتــصادية وعــسكرية واتــصاالت وقــوَّة للدولــة العثمانيــة العــدو      
  .التارخيي لربيطانيا

ــا التفــصيلية مــن ذلــك التقــارب ومــدى         ــي مواقــف بريطاني وســوف نعــرض فيمــا يل
  .جناحها أو فشلها يف عرقلته

اع ا       لطـرق يف اليونـان وأرمينيـا ومقـدونيا، وتـشدّ مـن أزر          كانت بريطانيا تـساعد قطـَّ
املعارضني للسلطان، وكان السلطان عبد احلميد الثاني يدرك ذلك جيداً، وكانـت سياسـته              

  :يف مقاومتها تعتمد على
عــدم اجملاهبــة العــسكريَّة مــع بريطانيــا بــأي مثــن، ومــن هنــا مل يتــدخل يف   -أ

  .مصر مع أنه صاحب السيادة االمسية فيها
حماربتها باألساليب السلميَّة ويف مقدمتها اجلامعة اإلسـالمية، وتوطيـد           -ب

  .عالقته بأملانيا اليت أصبحت القوَّة العسكرية األوىل يف العامل
  :وكان السلطان عبد احلميد الثاني يقول

إن روسيا وإنكلرتا مثل فأرين ينخـران يف جـسد أمتنـا وإنـي أخـاف مـن إنكلـرتا أكثـر                      «
... ل، ألن اإلنكليز ال ميكن أن يتخلـوا عـن شـيء أمـسكوا بـه ولـو مـرة واحـدة                     من مجيع الدو  

  .)697(»وإهنم حياولون فصل العرب واألرمن واألرناؤوط عن الدولة
واألمر الذي كان يغيظ بريطانيا من السلطان هو رسوخ قدم السلطان عبد احلميـد              

هتا والسـيما يف مـصر   يف احلكم وحمبة املسلمني لـه حتـى يف املنـاطق الواقعـة حتـت سـيطر             
  .واهلند

األملــاني ولــذلك عمــدت إىل اســتخدام  -وقــد ازداد اســتياؤها مــن التقــارب العثمــاني  
  :سالح ذو حدَّين وهو

  .إثارة األقليات والنعرات الطائفية الكثرية يف الدولة -1
والتــشكيك يف جــدوى أو عرقلــة أي مــشروع اقتــصادي تقــوم بــه أملانيــا يف   -2

                                                 
  .304سليمان قوجه باش، السلطان عبد احلميد، مرجع سابق، ص) 697(
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السيَّما السكك احلديدية وقـد شـرحنا موقفهـا جبـالء           الدولة العثمانية و  
  .)698(من خالل حديثنا عن اخلط احلديدي احلجازي

ــصل الربيطــاني يف دمــشق     ــر القن ــشارد وود«وذك ــان ) Richard Wood(» ريت أن أعي
ويعـين باإلصـالحات اإلمـالءات      » اإلصـالحات «دمشق وعلماءها هم العقبـة األوىل يف وجـه          

  .عثمانية واليت كانت السبب املباشر حلوادث الستنيالغربية على الدولة ال
ــا      ــه الــــشديد للــــشريعة اإلســــالمية وممثليهــ ــراحة عــــن عدائــ ـــر القنــــصل صــ وعبـَّ

  .)699(املسلمني
  :م حتت تصرف احلكومة الربيطانية مفادها1878-  هـ 1296وقد وُضع تقريران يف سنة 

  .أن السوريني مستائني من احلكم العثماني -أ
 .ن سقوط مصر حتت احلكم الربيطانيوإهنم يتوقعو -ب

وإهنــم يريــدون أن ينعمــوا مبزايــا احلكــم الربيطــاني أســوة مبــسلمي اهلنــد     -ج
  .)700(ولذلك فإهنم يرحبون بالقوات الربيطانية يف بالدهم

 صدر تقرير ثالث من القنـصل الربيطـاني يف بـريوت             هـ 1296-م1878ويف متوز سنة    
  .من احلكم العثماني» ةموجة االستياء العام«حتدَّث فيه عن 

ــة يف اآلســـتانة        »إدوارد ملـــت«: ويف العـــام نفـــسه قـــام ســـكرتري الـــسفارة الربيطانيـَّ
)Edward Melet (      جبولة واسعة يف سورية والسيَّما يف حـوران، وكـان عملـه الرئيـسي فيهـا

حتريض السكان على احلكم العثماني، وهو مـا ذكـره مـدحت باشـا بوضـوح يف تقـاريره إىل            
  .)701(...ن عبد احلميدالسلطا

  
  موقف بريطانيا من خط حديد بغداد

كان موقف بريطانيا من التقارب األملاني العثماني والسـيَّما عنـد اإلعـالن عـن خـط                 
  .حديد بغداد، موقفاً متحفظاً يف بداية األمر

ــة العثمانيــة     ــا أن النفــوذ األملــاني يف الدول كفيــل بإيقــاف النفــوذ  ، وكــان باعتقــاد بريطاني
  .ا يف املنطقة من النفوذ األملاني وهو برأي الربيطانيني أشد خطراً على مصاحله،ي فيهاالروس

                                                 
  .115بين املرجة، صحوة الرجل املريض، صموفق ) 698(
  .67، ص1998، ترمجة عمر املالح ودينا املالح، دمشق، 19 و18ليندا شيلشر، دمشق يف القرن ) 699(
  .68، ص1998عبد الرؤوف سنو، النزعات الكيانية اإلسالمية، بريوت ) 700(
  .71عبد الرؤوف سنو، املرجع السابق، ص) 701(
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ولكــن هــذا املوقــف ســرعان مــا تغيَّــر عنــدما أدركــت بريطانيــا أخطــار هــذا املــشروع   
  :والتقارب كله واليت ميكن إمجاهلا يف هذه النقاط

العبـور  إن مشروع خـط بغـداد إذا مت سـوف يـصرف كـثرياً مـن النـاس عـن            -1
من قناة السويس وهذا سيؤثر على أسـهمها الـيت كانـت بريطانيـا حتـاول        

 .االستئثار هبا

 .كما يؤثر على خطوط املالحة الربيطانية يف العراق -2

ــا قواهتمــا      -3 ــة وأملاني ــيج إذا ســاقت الدول ويهــدد الوجــود الربيطــاني يف اخلل
  .العسكرية إىل حدود الكويت

األملانيـة يف اخللـيج عـرب قنـاة الـسويس سـتهدّد             كما أن اخلطوط املالحيـة       -4
  .أمن اخلليج

ــصرة         ــوي يف مــسقط والب ــاني الق ــسكري العثم ــا الوجــود الع ــق بريطاني وممــا زاد قل
ــع معاهــدهتا مــع صــديقها أمــري         ــادرت إىل توقي ــذلك ب واألحــساء وشــط العــرب والعــراق، ل

  .)702(م1899- هـ 1312الكويت سنة 
ـــ 1310ويف ســنة  ــور 1892- ه ــشر ل ــريزن م ن ــه) Curzon(د ك ــسألة  «: كتاب ــارس وامل ف

إنه يعترب التنازل لروسيا عن ميناء يف اخلليج إهانة متعمَّدة          : ، وكان مما قال فيه    »الفارسيَّة
  .لربيطانيا العظمى قد يؤدي إىل احلرب

م أراد  1899- هـ   1312وكانت بريطانيا ترى يف خط بغداد مشروعاً حسناً ففي سنة           
، زيارة جدتـه، ملكـة بريطانيـا يف لنـدن، والتقـى هنـاك       )Wilhelm II(ي القيصر غليوم الثان

وأبــدى ) Balfour(ومستــشار اخلزانــة بلفــور ) Chamberlain(وزيــر املــستعمرات تــشامربلن 
االثنان مساندهتما ألملانيا يف خط بغداد، واستحسنا الفكرة، وذلك لعرقلة تقـدم روسـيا يف     

  .)703(اخلليج والرافدين واألناضول
ــ ــا يف       وم ــدورها بريطاني ــا ب ــدت أملاني ــا، أيَّ ن واقــع هــذا التقــارب الربيطــاني مــع أملاني

م، كمـا أن أملانيـا      1898- هــ    1311صراعها مع فرنسا حول حادث فاشودة يف السودان سنة          
  .)704(سكتت متعمّدة عن الوجود الربيطاني يف مصر

                                                 
  .1981، ص3ولة العثمانية، جعبد العزيز الشناوي، الد) 702(
  .402أملانيا والعامل العربي، جمموعة باحثني، ص) 703(
  .277عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانيَّة يف فلسطني، ص) 704(
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رى فيـه خطـراً   وكانت بريطانيا هتوّن من شأن خـط بغـداد حتـى أواخـر القـرن، وال تـ       
  .على مستعمراهتا يف اهلند

وفجـــأة أصـــبحت أملانيـــا هـــي العـــدو األخطـــر علـــى بريطانيـــا وحاولـــت مـــن جهتـــها 
التحالف مع فرنسا وروسيا ضد أملانيا والدولة العثمانية معـاً، ووقَّعـت االتفـاق الـودي سـنة               

ا لتطويــق م مــع روســي1907- هـــ 1325م مــع فرنــسا، واتفاقــاً ممــاثالً ســنة 1904- هـــ 1322
  .)705(أملانيا والدولة العثمانية

ويقول جنيـب عـازوري بـأن بريطانيـا سـيطرت علـى قـربص بعـدما أقنعـت الـسلطان                  
بأن وجودها يف قربص جيعل األسطول الربيطـاني قـادراً علـى حتطـيم أي وجـود روسـي يف                    

  .الدردنيل وخليج اإلسكندرونة ووادي الفرات
  .قوة اإلنكليزية األسطورية سوف تنهارفإذا حتركت روسيا يف الدردنيل فإن ال

ولــذلك كانــت خطــة إنكلــرتا يف القــرن التاســع عــشر وضــع العقبــات واحلــواجز أمــام   
  .التوسع الروسي على اخلط املمتد من الدردنيل والدانوب حتى بريطانيا

وكــان مــن واجـــب ممثــل بريطانيـــا يف اآلســتانة مراقبــة نـــشاط روســيا يف البلقـــان       
  .)706(فرات وسورية وفلسطنيواألناضول ووادي ال

ثــم تبــدل احلــال وصــار الوجــود األملــاني يف الدولــة العثمانيَّــة واملــشاريع االقتــصادية   
األملانيــة تعــين تقويــة الرجــل املــريض وبدايــة للهيمنــة األملانيــة علــى املنطقــة، ولــذلك وقفــت  

ــة واإلمرباطوريــة األملانيــة و    هــو مــا يعــدّ  بريطانيــا مــع فرنــسا وروســيا ضــد الدولــة العثمانيّ
  .)707(السبب األقوى لنشوب احلرب العاملية األوىل

  :ويقول السلطان عبد احلميد الثاني يف تقييم عام ملوقف بريطانيا منه ومن الدولة
ــدون أن يكــون اخلــديوي    « ــاس حلمــي  -إهنــم يري ــى املــسلمني، وهــو    - عب ــة عل  خليف

  .يوشك أن يكون كافراً
  .يف فيينا، فالبُدَّ أن يتعوَّد بعادات الغربتلقى العلم يف جنيف، ثم أمتَّ دراسته 

ولكن ليس من مسلم يعتزُّ بدينـه يقبـل أن حيكمـه واحـد مـن طـراز اخلـديوي عبـاس            
  .»)708(حلمي أو أن يكون خليفة على املسلمني

                                                 
  .217املرجع السابق، صعزَّة آقبيق، تاريخ اخلطوط احلديدية، . 407عبد الرؤوف سنو، املرجع السابق ص) 705(
  . وما بعد103 العربيَّة، مصدر سابق، صجنيب عازوري، يقظة األمة) 706(
  .47عبد الرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم، ص.. 435سليمان قوجة باشي، السلطان عبد احلميد، ص) 707(
  .133السلطان عبد احلميد، مذكراتي، ) 708(
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وال يستغربنَّ أحدٌ أن يقوم اإلنكليز بتنـصيب لـورد كرومـر إذا اقتـضى األمـر خليفـة                   «
  .»على املسلمني

بــصراحة أن جزيــرة العــرب جيــب أن تكــون حتــت    ) Sotndart(حيفة وقــد كتبــت صــ 
وحنـن نفـضل    : سيطرة اإلنكليز، وعدن املقـرّ العـام للتخريـب يف اجلزيـرة، ويقـول الـسلطان               

  .رؤية أساطيل أملانية وفرنسية يف البحر األمحر على أن نرى إنكلرتا تنفرد بالسيادة هناك
  .)709(»وعندما ميد اخلط احلديدي سيتغيَّر احلال

ويــرى الــسلطان أنــه إذا ســيطر الربيطــانيون علــى منطقــة البحــر األمحــر، فــإن خــط   
  .بغداد سيكون يف خطر

  :ثم يقول
م وقــد اسـتنكرنا هــذا  1901- هــ  1319ولقـد رُفـع العلــم اإلنكليـزي يف الكويــت سـنة     «

  .العمل بشدَّة
  ...ستنكارهاأما أملانيا فقد أعلنت مشاركتنا يف رأينا جتاه هذه األحداث، وأعلنت ا

  ...لقد قتل اإلنكليز املئات بوحشية غريبة يف بوشهر من قبيلة علي بن علي
أمــا الــدول الكربى،فقــد التزمــت ... لقــد أقــام اإلنكليــز القيامــة خــالل ثــورات األرمــن

  .)710(...جانب الصمت مما يدل على انعدام معاني الرمحة يف قلوب الغربيني
هبا على الدولة العثمانيـة، ووصـلت يف جربوهتـا        لقد كانت بريطانيا تكاد تفرض انتدا     

  .جتاه الدولة حداً مل تصله دولة أخرى
شـغلت العـامل    » حادثـة جـدة   «على سبيل املثال نذكر مسألة واحدة مشهورة عرفـت بــ          

  .طويالً
صاحل جوهر، سفينة رفع عليها العلم      : وخالصتها أنه كانت ألحد أهايل جدة املدعو      

 من الدول األخرى، فنصحه أهل جـدة بـإنزال هـذا العلـم، ورفـع                الربيطاني، لتحميه بزعمه،  
العلــم العثمــاني، ففعــل ذلــك وأنــزل العلــم الربيطــاني ورفــع العلــم العثمــاني، بوصــفه مواطنــاً 

  .تابعاً للدولة العثمانية والسفينة ملكه
فاغتاظ القنصل الربيطاني يف جدة، وهـاجم الـسفينة وأنـزل العلـم العثمـاني وداسـه                 

  .شتم املسلمني ومقدساهتمبقدمه و
يف املدينـة فهـرب القنـصل،       » حـي النـصارى   «فاستاء الناس يف جدَّة لـذلك وهـامجوا         

                                                 
  .135املصدر نفسه، ) 709(
  .142املصدر نفسه، ص) 710(
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فقتلوا نائبـه والقنـصل الفرنـسي واثـين عـشر رجـالً مـن األجانـب، وانتـشر اخلـرب يف العـامل                       
اإلســالمي، ووصــل إىل دمــشق فقامــت التظــاهرات فيهــا نــصرة ألهــل جــدّة وفرحــاً بــإذالل   

  .يزاإلنكل
ثم تدخلت بريطانيا لدى الـسلطان عبـد اجمليـد وطلبـت منـه إطـالق يـدها يف جـدّة،                     

 رجالً باإلعـدام ونفـذ احلكـم يف    14فإذن هلا يف ذلك، فشكلت حمكمة يف جدّة حكمت على        
  .احلال

ابــن «ومل يكتــفِ القنــصل الربيطــاني بــذلك بــل أراد إذالل الــسكان وطلــب مــن األمــري   
ن يرافقه يف زيـارة البيـت احلـرام، إمعانـاً منـه يف التـشفي، وخوفـه                  أمري مكة املكرمة أ   » عون

ــارة، هــذا هــو املوقــف         ــه قــد تتعــرض للخطــر، فخــاف وتراجــع عــن الزي ــة، وأن حيات العاقب
  .)711(الربيطاني من الدولة العثمانية، وهو يلخص كل املواقف األخرى، حتى اليوم

د بل إهنا شـاركت بـصورة    ومل تقف رغبة بريطانيا عند إسقاط السلطان عبد احلمي        
  .م1909- هـ 1327فعلية يف عدة حماوالت لإلطاحة به قبل سنة 

م أعد طلعت بك وزمالؤه خطةً لإلطاحـة بالـسلطان عبـد    1902- هـ 1320ففي سنة   
  .احلميد عن طريق االستعانة بالقوات العسكرية املوضوعة حتت إمرة رجب باشا يف ليبيا

ه األمـري صـباح الـدين و          إمساعيـل كمـال إىل بريطانيـا السـتالم املـساعدات           وقد توجـَّ
بالفكرة وقررت بريطانيا إرسـال أسـطوهلا      ) Sanderson(منها، وقد رحَّب لورد ساندرسون      

  .»الثوار«إىل سواحل استانبول حبجة الزيارة العادية، ووضعته حتت تصرّف 
نكليزية  لرية ذهبية إ   10،000وقام علي حيدر، ابن مدحت باشا باحلصول على مبلغ          

  .من لندن
وقال إلمساعيل كمال الذي التقـاه يف  » الثورة«وبدوره قام اللورد كروم مبباركته هلذه   

إن هذه القضية قضيَّة بريطانيا أكثر من كوهنـا قـضيَّة تركيـا، وإذا مـا جنـح هـذا                    «: القاهرة
  .»االنقالب فلسوف يكون مبثابة ميالد جديد لرتكيا اليت ستكون صديقاً لربيطانيا

ومــن ســوء حــظ بريطانيــا وعــشَّاقها أن اخلطــط املوضــوعة نفــذت بعنايــة فائقــة إال   
  ...)712(خطَّة واحدة وهي أنَّ رجب باشا مل يرسل أيُّ جندي من ليبيا

اجلاسوس اإلنكليزي عـن الـسلطان   ) Arminius Vambere(مبريي ايقول أرمينوس 
                                                 

، وفيــه احلادثــة 367، ص1887البلــد احلــرام، مــصر،  أمحــد زيــين دحــالن، خالصــة الكــالم يف بيــان أمــراء   ) 711(
  .مفصل متاماً

  .545سليمان قوجه، السلطان عبد احلميد، ص) 712(
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داقة الـسلطان وودَّه، وقـررت      إن بريطانيـا لـن يتـسنَّى هلـا اكتـساب صـ            : عبد احلميد الثـاني   
  ...ضرورة اإلطاحة به وعزله

وعلـى  . إنه لزام علينا اإلسراع يف تفتيت الدولة العثمانية ومتزيق أوصـاهلا          : ثم يقول 
  ...بريطانيا أن تتدخل فوراً ملد يد العون إىل العناصر املناوئة للسلطان عبد احلميد

ــا اجلم     ــد بريطاني ــأن تؤي ــري ب ــسعودية   ولقــد أوصــيتُ يف تقري اعــات املوجــودة يف ال
  ...)713(الراحبة يف يد اإلنكليز

وعندما جاء السفري الربيطاني اجلديد إىل اآلستانة، أقام عالقة وطيـدة مـع مجاعـة             
  .تركيا الفتاة، مما أدى إىل ازدياد نفوذ الربيطانيني وشدة وطأهتم
لقـد  «: »امـبريي ڤأرمينـوس  «وقال السلطان عبد احلميد الثاني عـن صـديقه احلمـيم      

قام هذا الرجل مبساعدة بريطانيا بإقامة عالقة وثيقة مـع املعارضـني ثـم شـرع يف النهايـة         
وقــد أمجــع أعــداء اإلمرباطوريــة علــى أهنــم لــن  ... يكثــف مــن وطــأة هجومــه علــى شخــصي 

  ..يستطيعوا القضاء على الدولة العثمانية دون القضاء على السلطان أوالً
لقـد اشـتد عـداء اإلنكليـز لنـا منـذ            : ويقـول . ياناً بياناً امبريي إهانته يل ع   ڤوقد أعلن   

ــال           ــق بأذي ــت تتعل ــضاً الــيت كان ــسا أي ــداد، واشــتد عــداء فرن ــاز خــط بغ ــان امتي ــا األمل منحن
  .)714(السياسة اإلنكليزية

وكان طريق العامل الكبري، من وجهة نظـر بريطانيـا، ميـر مـن قبـل الدولـة العثمانيـة،                 
  .ر مير من األراضي العثمانيةوكان طريق الشرق، وطريق احلري

وكان معظم سكان اإلمرباطوريَّة الربيطانية يف آسيا هـم مـن املـسلمني الـذين يـدينون         
  .)715(بالوالء احلقيقي للسلطان عبد احلميد، وليس لربيطانيا

ولذلك جلـأت بريطانيـا إىل التقـرُّب مـن الدولـة العثمانيـة حبـساب دقيـق جـداً، ويف                     
التخريــب داخلــها بإثارهتــا األكــراد واألرمــن والعــرب وصــوالً إىل  الوقــت نفــسه مل تكــفْ عــن 

اهلــدف األمســى وهــو إســقاط الــسلطان عبــد احلميــد، آخــر اخللفــاء املــسلمني احلقيقــيني،  
  .ووضع سلطان جديد ال حول له وال قوة

وكان للتفوق العسكري العثماني الـذي بـدا واضـحاً يف حـرب اليونـان أثـر قاتـل علـى                     

                                                 
  .508سليمان قوجه، املرجع السابق، ص) 713(
  .509سليمان قوجه، املرجع نفسه، ص) 714(

(715) Yrd.Doç.Dr.Av. Faruk Yιlmaz, imparatorluk döneminde Türk-Almaniliskileri-
Ankara , P.-. 
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، ار هــذا االنتــصار خمــاوف بريطانيــا مــن عــودة القــوة العثمانيــة مــن جديــد  بريطانيــا، إذ أثــ
ولذلك مل تغفل  يوماً واحداً عـن الدولـة العثمانيـة أو الـسلطان عبـد احلميـد الثـاني  الـذي                   

  .)716(كان يعلم متاماً هبذه النوايا االستعمارية املدمّرة
ــة العثمانيــة مــن خــالل األرمــ      ــا تتحــرك ضــمن الدول ن الــذين أرادت وكانــت بريطاني

بريطانيا أن تقيم هلم دولة يف األناضول، لكن السلطان عبد احلميد الثاني كان يعرف ذلك         
إنـين أفـضل املـوت علـى القيـام بإصـالحات            «: متاماً، ولذلك قـال لإلمرباطـور غليـوم الثـاني         

  .)717(»جتعل من األناضول الشرقي منطقة ذات استقالل ذاتي
ا عموماً وبريطانيا خصوصاً ذلك االنتصار العثماني       ومن العوامل اليت أهاجت أوروب    

اهلائل على اليونان، والذي جـاء بعـد سلـسلة مـن اهلـزائم والنكـسات الـيت منيـت هبـا الدولـة                 
 العثمانيـة املـشؤومة إىل تـسليم قـربص إىل سـقوط تـونس        -العثمانية مـن احلـرب الروسـية        

  .)718(ومن بعدها مصر
 إن ما أخذه الـصليب مـن        -«: تسري على هداه وهو   وكانت أوروبا تردد شعارها علناً و     

  .»اهلالل ال ميكن أن يعود إىل اهلالل
وهـو مـا ميكـن تـسميته     . » وما أخذه اهلالل من الصليب البد أن يعـود إىل الـصليب            -

  .باحلرب الصليبية اجلديدة
ولــذلك عنــدما طالبــت الدولــة العثمانيــة باالحتفــاظ مبــساحة مــن األرض اليونانيــة   

ــورد ســالزبري يف جملــس العمــوم  علــى احلــد  ال ســبيل إىل إعــادة أي شــيء إىل  «: ود، قــال ل
  .»اهلالل سبق له أن انتقل إىل الصليب

لقد خرجت الدولة العثمانية منتصرة يف احلرب اليونانية لكنها عوملت وكأهنا دولة            
  .مغلوبة

 هــ  1315 تـشرين الثـاني   9لقد كانت بريطانيا بالتحديد، وراء معاهـدة اسـتانبول يف         
م اليت قضت بانسحاب تركيا من األراضي اليونانية، وتـسليم كريـت لليونـان، وطـرد                 1897-

أهلها املـسلمني الـذين جـيء هبـم إىل األناضـول ودمـشق، وهكـذا ظهـرت بريطانيـا بوجهتـها                   
  .)719(القبيح الذي كانت ختفيه أو تظهره حبسب الظروف

                                                 
  .126سليمان قوجه، املرجع السابق، ص) 716(
  .119سليمان قوجه، املرجع نفسه، ص) 717(

(718) Kazim Karabekir, op-cit, P.  
  .403سليمان قوجه، املرجع السابق، ص) 719(
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ء منـصفون ينظـرون إىل الدولـة        وكان يف بريطانيا، كما يف أوروبـا كلـها، رجـال شـرفا            
  .العثمانية بدون حتيز أعمى، ولكنهم ال يؤثرون يف سياسة بالدهم ألهنم قلة

ــسّري    ــه قــول ال ــشارد وود«وهــذا مايثبت ــا يف  ) Richard Wood(» ريت قنــصل بريطاني
بأن الدولة العثمانية حرصت على إرضـاء رعاياهـا         «تونس، وهو من املستشرقني املعتدلني،      

ى واليهــود، وإزالــة الفــروق بينــهم وبــني املــسلمني، وتقليــدهم املناصــب الرفيعــة   مــن النــصار
  :، ثم يقول»وإعالء شأهنم

وال خيفى أن الباب العايل وجد يف هـذا الـسبيل مقاومـة مـن الرعايـا املـسلمني، بـل             «
من الكنائس نفسها ملا بينها من العداوات حتى صار النـصارى يتعلمـون مـن دولـة إسـالمية                  

  .)720(»لدين من احلضّ على الرفق واللني والتساهل والصربأهداف ا
كليــف «ومــن الرجــال اإلنكليــز الــذين أنــصفوا الــسلطان والدولــة العثمانيــة املــسرت         

: املندوب العسكري يف السفارة اإلنكليزية يف بطرسـبورغ يف كتابـه  ) Cliff bjaham(» جبهام
  :الذي قال» مع اجليش العثماني يف تساليا«

ريطانيا، بقوَّهتا اهلائلة تئن من ايرلندا، فكيف يكون الـسلطان الـذي يقـود              إذا كانت ب  
  .دولة فيها خليط من األجناس واألديان واملقاصد، ال يقدر عليها إال الذي خلقها

وإني بلسان اإلنصاف أدعو كل إنكليزي أعماه الغرض أن خيصص وقتاً لريى الدولـة              
  .العثمانية على حقيقتها

دّ الكثري ممن أعماهم الغـضب مـن اإلنكليـز أن تـستويل روسـيا علـى              كان بو : ثم يقول 
اآلســتانة وتُنــهي املــسألة الــشرقية ولكــن خــاب فــأهلم فهــم علــى جانــب عظــيم مــن اجلهالــة 

  واحلمق، أال يدرون أن البحر املتوسط يصبح حتت رمحة روسيا؟
لية وعنـدها مـا     إذا كانت بريطانيا ال تكفل السالم يف بريطانيا فما بالك بالدولة الع           

مياثل أضعاف ايرلندا من يونـان وبلغـار وأرمـن وأفـالق وأكـراد وأرنـاؤوط ودروز وشـوام مـع                     
اليهــود والعــرب والــشركس مجــيعهم يكرهــون بعــضهم، ومــع ذلــك حتكمهــم الدولــة بالعــدل    

  ...)721(واألمان وإن دولة كهذه متلك نظاماً أقوى من النظم األوروبيَّة
تكن مدبرة، بل كانت نتيجة مخسة أسباب أمهها التشهري هبا          وإن املذابح األرمنية مل     

يف بالد اإلنكليـز وسـب الـسلطان األعظـم علنـاً، وسـبّ ديـن اإلسـالم، وقـد كـان لـذلك وقـع                         
  .سيء يف قلوب املسلمني، ونتج عنه سقوط نفوذ بريطانيا يف الدولة العثمانية

                                                 
  .314عبد العزيز عوض، اإلدارة العثمانية يف سورية، مرجع سابق، ص) 720(
  21لسديد يف حرب الدولة العلية مع اليونان، القاهرة، صعلي شاكر باشا، القول ا) 721(
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غـري منـصف يف طلباتـه       سـفري بريطانيـا يف اآلسـتانة        ) Gray(» غـراي «كما أن الـسري     
  .حلماية املسيحيني

كمــا أن الــضغط الربيطــاني علــى الدولــة العثمانيــة أثــار املــسلمني ضــد األوروبــيني،      
وكانت املذابح دفاعاً عن النفس ألنه ال يعقل أن يسمح السلطان لألرمـن بـأن يـسودوا علـى                   

  .)722(املسلمني
 وكانــت تلــك الــضربة  وأخــرياً قامــت بريطانيــا بتــدبري خلــع الــسلطان عبــد احلميــد،   

القاضية اليت أدت إىل اهنيـار اخلالفـة والدولـة العثمانيـة فيمـا بعـد، وأنتجـت الواقـع املريـر             
  .الذي تعيشه األمة العربية واإلسالمية اليوم من جتزئة وتشرذم كبريين

لقد قام التنظيم السريّ الربيطـاني بتنظـيم قـوة املعارضـة العثمانيـة ودبـروا معـاً مـا                    
، ونـزل جـيش احلركـة بقيـادة حممـود شـوكت باشـا إىل شـوارع               1909 آذار   31ثة  يعرف حباد 

 آذار  31استانبول وكانت الـسفارة الربيطانيـة يف اآلسـتانة العقـل املـدبّر لكـل مـا حـصل يـوم                      
  .وما قبله وما بعده

وكــان عميــل الربيطــانيني األول يف اآلســتانة هــو إمساعيــل كمــال، وهــو أرنــاؤوطي         
 1326-م1908بعد أحداث متـوز     » املبعوثان«اإلنكليز إىل رئاسة جملس     وقد أوصله   . متسلّط

  .)723( هـ
واخلالصة فإن بريطانيا مل تكن صديقة للعامل اإلسالمي والعربي يف أيّ وقت أبداً،             

 .)724(ولكــن كانــت حتــبُّ أن تبــدو يف أعــني العــامل اإلســالمي دولــة صــديقةً، وال زالــت كــذلك
ذلك العدو الطامع    من أقنعتها االستعمارية الغادرة،      ريتمهما غ ،  وستبقى بريطانيا وغريها  

والراغـب يف تقـسيمها والـسيطرة عليهـا مهمـا تغـريت          رتبص ببالدنا والطامع يف خرياهتا،      امل
  .األزمان

  
  : موقف روسيا-ب

كانـت روســيا هــي العــدو التقليـدي الثــاني للدولــة العثمانيــة وكانـت حتلــم علــى مــدى    
أرثـــوذكس «بول أو القـــسْطنطينية متهيـــداً للـــسيطرة علـــى القـــرون بالـــسيطرة علـــى اســـتان

  .»الشرق

                                                 
  .183علي شاكر باشا، املرجع السابق، ص) 722(
  .165سليمان قوجه، املرجع السابق، ص) 723(
  .281سليمان قوجه، املرجع نفسه، ص) 724(
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 ثـم  1589وكانت كنيسة روسيا تابعة لكنيسة القسطنطينية وبقيت كذلك حتـى سـنة      
أصبحت بطريركية مُوسكو اليت أخذت على عاتقها مساندة الشعوب السالفية ضد الدولة            

رومـا  «ملة، وقد اعتـربت نفـسها       العثمانية وسعت  لنشر نفوذها على العامل األرثوذكسي بكا        
  .)725(بعد روما األوىل، وروما الثانية أي القسْطنطينية» الثالثة

ة منـذ معاهـدة       ومن جهة أخرى فقد بدأ النفوذ الفعلي الروسي يف السلطنة العثمانيـّ
الــيت وقعــت مــع بطــرس األكــرب، والــيت نــصت علــى أن قيــصر   ) Karlo Witz(» كــارلو فيتــز«

  .بني السلطان العثماني وبني رعاياه املسيحيني األرثوذكس» وسيطاً«روسيا سيكون 
وصارت روسيا تغّلفُ مـصاحلها الـسياسية يف الدولـة العثمانيـة بغـالف ديـين مسـي                  

وكانـت تـرى نفـسها مـسؤولة عـن مجيـع األرثـوذكس جتـاه الدولـة                  » اجلامعـة األرثوذكـسية   «بـ
  .العثمانية

 تـــصل إىل هــدفها األمســـى وهـــو  ولــذلك عمـــدت إىل إثــارة البلقـــان واليونـــان حتــى   
  .)726(القسطنطينية

ــدة  ــة «ويف معاهـ ــشك قينارجـ ــنة ) Küçük Kaynarca(» كوتـ ـــ 1188سـ م، 1774- هـ
حصلت روسيا على حق تشييد كنيسة هلا يف اآلستانة، يكون بطاركتها حتت محايـة الـوزير         

  .الروسي املفوَّض يف اآلستانة
ــاين تفــسري بنودهــا       ــت هــذه املعاهــدة، وتب ــسبب الرئيــسي يف اخلالفــات   وقــد كان ال

  .م1917- هـ 1336 الروسيَّة حتى قيام الثورة العظمى يف روسيا -العثمانية 
م ضـربة قويـة لروسـيا، حيـث         1856- هــ    1273وجاءت حرب القرم ومعاهدة بـاريس       

أُلغيت يف املعاهدة املذكورة احلمايـة الدينيـة الروسـية علـى األرثـوذكس يف املـشرق العربـي،                    
 مل تيــأس، وحاولــت إجيــاد دور هلــا، والســيما يف فلــسطني، حيــث أســست ســنة لكــن روســيا

الـيت عملـت بالتنـسيق      » اجلمعية الفلسطينية اإلمرباطوريـة األرثوذكـسية     «م  1882- هـ   1300
ــدين علــى دعــم النفــوذ الروســي الــديين واالقتــصادي الروســي يف        مــع رجــال الــسياسة وال

  .)727(فلسطني
اني أنــه عنــدما كــان يف وزارة اخلارجيــة حتــت إمــرة  لقــد ذكــر اإلمرباطــور غليــوم الثــ 

                                                 
  .277، ص1999ميشيل يتيم، تاريخ الكنيسة الشرقية، املكتبة البولسية، بريوت سنة ) 725(
ــيا و) 726( ــان،      روسـ ــد، لبنـ ــة البلمنـ ــاحثني، جامعـ ــة بـ ــشرق، جمموعـ ــوذكس الـ  Kazimو . 238م، ص1998أرثـ

Karabekir, op-cit, P.-.  
  .241روسيا وأرثوذكس الشرق، املرجع السابق، ص) 727(
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بسمارك قال له بسمارك إن هدفه الثابت هو عدم قيام أي حتـالف بـني روسـيا وبريطانيـا                    
  :بأي حال من األحوال، ولقد كانت هذه خطة بسمارك األساسية وبناءً عليه فقد قال

ــتُ لبــسمارك لقــد ســنحت لنــا الفرصــة يف املاضــي، ومــا كــان علينــا    «  يف احلــرب قُل
 العثمانية إال أن ندع الروس يقرتبون مـن اآلسـتانة، حتـى هتـبُّ بريطانيـا لـصدّهم        -الروسية

  .وستنشب احلرب بني الدولتني
ولكننا بدالً عن ذلك أجربنا الروس على قبول معاهدة آياسـتيفانوس، واضـطررناهم            

 بــرلني ســنة للتقهقــر بعــدما وصــلت جيوشــهم إىل أبــواب القــسطنطينية، ثــم كانــت معاهــدة 
م اليت سلبنا فيها مكتسبات روسيا املنتصرة، وكانت النتيجة عداءً تارخييا           1878- هـ   1296

يف الواقع أنه منذ مـؤمتر بـرلني انتـهى التفـاهم الروسـي          «: وأكمل قائالً . من الروس جتاهنا  
ارك الفرنسي وهـو مـا مل يدركـه بـسم         - األملاني، هناية حمزنة وحلَّ حمله التقارب الروسي       -

  .)728(»وبذلك خرجت دولتان من الدول الصديقة ألملانيا وصارتا تعمالن ضدناً
ولقد مسعت ذلـك مـن الـضباط الربوسـيني الـذين كـانوا يقـاتلون يف صـفوف                   : ويقول

  .)Pfeif(«)729(» بفايف« العثمانية وأوهلم الكونت -الروس يف احلرب الروسية 
بريـــست «الـــضباط الـــروس يف  لقـــد التقيـــت كبـــار   «: ويقـــول اإلمرباطـــور األملـــاني  

إن مؤمتر برلني كان غلطة قاتلة ألملانيا جتاه روسيا، : فقالوا) Brest Linowisk(» سكڤلينُّو
فقد قضى علـى الـصداقة القدميـة الـيت كانـت بيننـا، وأزال الثقـة بأملانيـا مـن الـبالط ومـن                 

ويـة الـيت    احلكومة، ويشعر اجليش أن بسمارك جنى عليه جنايـة عظيمـة بعـد احلـرب الدم               
م، وأنـه البـد أن ينـتقم لنفـسه، وهكـذا فإنـك جتـدنا                1877- هــ    1294خاضت غمارها سـنة     

حلفاء هذه اجلمهورية الفرنسية امللعونة املمتلئة بغضاً لكم والقائمة على أفكـار خمرّبـة قـد            
تكون السبب يف خراب هذا البيـت املالـك إذا وقعـت احلـرب بيننـا وبيـنكم، وهـذا مـا حـدث                       

  .)730(»بعد ذلك
أنـه  ) Brest Linowisk(» برست لينوفـسك «وذكر غليوم الثاني أنه يف أثناء وجوده يف 

  :وقد قال له) Alexander III ()731(»الكسندر الثالث«التقى القيصر الروسي 
                                                 

  .10مذكرات اإلمرباطور غليوم الثاني ص) 728(
  .11 و10املصدر نفسه، ص) 729(
  .19مذكرات اإلمرباطور غليوم الثاني، ص) 730(
قيصر روسيا السابع عشر ما بني ) 1894-1845(من أسرة رومانوف ): Alexander III(ألكسندر الثالث ) 731(

  ).www.ar.wikipedia.org. (خلفاً ألبيه ألكسندر الثاني) 1894-1881(عامي 
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ــدون احلاجــة إىل       « ــا متــى شــئت ب ــى االســتيالء عليه إذا أردتُ اآلســتانة فــإني قــادر عل
سياسة الروسية تغـريت جتـاه أملانيـا بعـد وفـاة القيـصر         ولكن ال . )732(»...نصائح بسمارك وإذنه  

 على العرش، فلقـد ذكـر غليـوم يف    )733(الروسي الكسندر الثالث، وجلوس القيصر نيقوال الثاني      
م أملـح رئـيس الـوزراء الربيطـاني تـشمربلن إىل روسـيا يف               1901-  هــ    1319أنه يف سنة    : مذكراته

القيـصر نيقـوال عـن ذلـك بـسبب أواصـر القربـى              حماولة منه لعقد اتفاق ضـد أملانيـا، فاعتـذر           
. )734( بني القيصرين الروسي واألملاني والعالقات التارخييـة بـني اجليـشني الروسـي والربوسـي               

ثم ما لبث أن عمدت بريطانيا إىل عقـد اتفـاق مـع اليابـان ونـشبت علـى أثـر ذلـك احلـرب بـني                      
امـا عـن أمـور الـشرق وحتـصر      روسيا واليابان وهزمت روسيا هزمية نكراء جعلتها تنصرف مت   

  .)735(اهتمامها يف اهلند ومشاكل البلقان واآلستانة وفارس
م 1878- هـــ 1395واملهــم أن روســيا اتبعــت مــع الدولــة العثمانيــة بعــد مــؤمتر بــرلني    

  .)736(سياسة احلرب الباردة وإثارة القالقل يف بلغاريا وكريت
  :ور ضمن احملاور التاليةومنذئذ صارت سياسة روسيا جتاه الدولة العثمانية تتبل

سـحب تأييــد روسـيا لألرمــن، حتـى ال تكــون روسـيا ألعوبــةً بيـد بريطانيــا       -1
  .الداعمة لألرمن أبداً

احملافظة على الوضع الراهن يف أوروبا حتى تنعم روسيا باحلرية املطلقة            -2
 .يف البلقان والشرق األوسط

ق هـدفها يف الوقـت   إعداد اجليوش الروسية وجتهيزها تدرجيياً كـي حتقـ    -3
  .)737(املناسب وهو احتالل القسطنطينية

وعندما علم السلطان هبذه السياسة عمد إىل تغيري سياسته فوراً جتاه روسيا وكـان              
ــن تُمحــى مــن          ــا روســيا يف املاضــي القريــب ل يقــول إن املتاعــب واملــصائب الــيت ســببتها لن

  .الذاكرة، إهنا أخطر وأكرب عدوٍّ مفزعٍ قريبٍ من حدودنا

                                                 
  .19بق، صمذكرات اإلمرباطور غليوم الثاني، املصدر السا) 732(
 1917 عنـد وفـاة والـده ألكـسندر الثالـث حتـى              1894(آخر أباطرة روسيا، استمر حكمـه مـن         : نيقوال الثاني ) 733(

حني تنازل عن العرش ألخيه الدوق األكرب ميخائيل ألكسندر فيتش، يتنسب إىل عائلة رومانوف اإلمرباطورية، أعدم           
  ).www.ar.wikipedia.org. (رة البلشفية يف روسيا، بعد الثو1917 متوز 17مع أسرته رمياً بالرصاص يف 

  .21مذكرات اإلمرباطور غليوم الثاني، ص) 734(
  .84عازوري، املصدر السابق، ص) 735(
  .147، ص1990حممد حرب، مذكرات السلطان عبد احلميد الثاني، دمشق، ) 736(
  .296لطان عبد احلميد، صسليمان قوجه باشي، الس) 737(
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وعلى هذا األساس عمد السلطان إىل اسرتضاء القيـصر الروسـي وإحتافـه باهلـدايا               
القيمة، وكان يرسـل كـالً مـن فـؤاد باشـا وطورخـان باشـا إىل قـصر القيـصر الروسـي علـى                         

  .ساحل البحر األسود
إنــي كنــت ال أفــوِّت أدنــى «: وكــان الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني يقــول البنتــه عائــشة

ر الود والصداقة مع القيصر الروسي من أجل محايـة الدولـة العثمانيـة              فرصة لتقوية أواص  
  .)738(»من املخاطر املهلكة اآلتية من روسيا

أما عن التقـارب األملـاني العثمـاني، فلـم تكـن روسـيا مرتاحـة إليـه، كمـا أهنـا مل تكـن                 
وقـد وقفـت    . ترتاح ألي تقارب مع أي دولة أخرى، طاملا أنه يفيد الدولة العثمانية أو يقوِّيها             

موقف العداء جتاه هذا التقارب؛ ألهنا ترى أن أملانيا أخرت اهنيار الدولة العثمانية بـدعمها             
  .ولذلك أثارت املتاعب يف وجه الدولة من الشرق واجلنوب والغرب. العسكري والفين هلا

فمن الشرق، كانت روسيا منزعجة متاماً مـن التغلغـل املالحـي الواسـع لربيطانيـا يف                 
  .فدين واخلليج وبالقرب من إيران، احلليف التارخيي لروسياالرا

وكانت بريطانيا ترى يف العراق ما تراه فرنسا يف سورية، وتعتربه بشكل أو بآخر مـن    
نصيبها، ولذلك وافقت على عروبة إقليم عربستان ودافعت عنها، بينمـا وقفـت روسـيا مـع                 

  .إيران لضم هذا اإلقليم إليها
ــارة القالقــل بــني األرمــن، علــى الــرغم مــن      ومــن اجلنــوب، كانــت ت  نتــهز الفــرص إلث

ومـن  . سياستها املعلنة بعدم استعدادها ملـساعدة األرمـن أو إقامـة دولـة هلـم علـى حـدودها                  
وعندما حاولت اخرتاق اخلليج تصدَّت هلا بريطانيا بدون أن      . الغرب أثارت البلقان وغريهم   

  .)739(تكلف الدولة العثمانيَّة هذا العناء
  . أثارت روسيا معركة صحفية عنيفة ضد مشروع سكة حديد بغدادوقد

  هـ1319م1901املشهورة يف آب ) Novoye Vermya(» ـرميياڤـويا ڤنو«ونشرت جريدة 
  .مقاالً شديد اللهجة ضد املساعي األملانية يف السلطنة

إن سكة حديد بغداد ستعطي أملانيا األسـاس املـادي الـذي ميكنـها              «: ومما قالت فيه  
فرض سيطرهتا من هامبورغ إىل الكويـت ممـا يـؤدي إىل فـصل العـامل الـساليف عـن العـامل                      

  .»الالتيين

                                                 
  .298سليمان قوجه باشي، املرجع نفسه، ص) 738(
 Kazim Karabekir, Tarihو . 1359، ص3عبـد العزيـز الـشناوي، الدولـة العثمانيـة، املرجـع الـسابق، ج       ) 739(

Boyunca, op-cit, P.-.  
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ــست      ــارون الروســي كابني ــد عــرض الب ـــ 1316، يف ســنة )G.Capnist(وق م 1898- ه
مقرتحات إلنشاء خط حديـدي مـن طـرابلس يف لبنـان إىل بغـداد والبـصرة والكويـت، ولكـن          

رضة بريطانيا اليت كانت حريصة على منـع تغلغـل الـروس     هذه املقرتحات فشلت نتيجة معا    
  .يف اخلليج

ومن جهة أخرى رفضت روسيا اهليمنة الربيطانيَّة يف اخلليج والشرق األدنـى وقالـت          
بأن أكثر من نصف سكان اخللـيج يتبعـون الدولـة العثمانيـة علـى الـرغم مـن وجـود مـصاحل                    

  .بريطانية خاصة ال حتب روسيا اجملادلة فيها
  .)740(مارست روسيا ضغوطاً على الدولة ملمارسة حقوقها يف اخلليجثم 

ويف مواجهة اخلطر األملاني احملتمل والذي بدا واضـحاً مـن تغلغـل األملـان يف الدولـة         
العثمانية والسيما بعد جناحها يف احلصول على مشروع خط حديد بغـداد عقـدت روسـيا                

  هــ 1325-م1907/آب/31يف ) Saint Petersburg(مـع بريطانيـا معاهـدة سـان بطرسـبورغ      
اقتـسام الـدولتني ألراضـي إيـران، ومتثـل هـذه املعاهـدة مثـاالً                : وكان مـن أهـم مـا جـاء فيهـا          

صارخاً الغتيال حقوق سـيادية لدولـة كـبرية وهـي الدولـة العثمانيـة وتقـسيم أراضـيها دون                    
علــى منطقــة علمهــا، وأهــم آثــار هــذه املعاهــدة أهنــا مكنــت بريطانيــا مــن الــسيطرة التامــة     

وقـد أدى   » بنـدر عبـاس   «اخلليج العربي مبا يف ذلك الـساحل الـشمايل للخلـيج حيـث مينـاء                
، لكــن بعــد ســقوط )741(إىل تنــامي معارضــة بريطانيــة وروســيا ملــشروع خــط بغــداد األملــاني 

السلطان عبد احلميد الثاني عقـد اإلمرباطـور األملـاني مـع القيـصر الروسـي نيقـوال الثـاني                   
 تراجعـت فيـه روسـيا عـن معارضـتها            هــ  1330-م1911/آب/Potsdam (19 (اتفاق بوتـسدام  

وبعـد عـامني حـذت    . للخط مقابل قيام روسيا بتمديد اخلطـوط احلديديـة يف بـالد فـارس           
  هـــ1332-م1913/متــوز/29بريطانيــا حــذو روســيا ووقعــت اتفاقــاً مــع الدولــة العثمانيــة يف 

  .)742(ليجاً بريطانياًحول اخلليج العربي الذي أصبح يف حقيقة األمر خ
) Bundesrag(وقد ردَّت أملانيا، منذ بدايات التقـارب علـى روسـيا فقـد دعـا الربملـان            

األملاني يف برلني إىل وقفة مرتابطة ضد العدوان الروسي على األجزاء األوروبيَّة من الدولة              
  .العثمانية، لوضع هنائي وأبدي ألطماع روسيا بالقسْطنطينيَّة

 روســيا بالــسلطنة لــيس حتريــر األرمــن وإمنــا القيــام حبــرب دينيــة   وإن الــذي يُغــري

                                                 
  . وما بعد401م، ص1974جمموعة باحثني، أملانيا والعامل العربي، دار صادر، بريوت، ) 740(
  .222، 221، ص3عبد العزيز الشناوي، املرجع السابق، ج) 741(
  .226، 225، 224، ص3الشناوي، مرجع سابق، ج) 742(
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تتــضمن الــسيطرة علــى األمــاكن املقدســة يف فلــسطني الــيت يؤمهــا كــل عــام آالف احلجــاج    
  .الروس

وكانت روسيا، كمـا فُهِـمَ يف أملانيـا، ال ميكـن أن تقتنـع بالوصـول إىل البحـر املتوسـط                  
الزحف الســرتداد األراضــي املقدســة، وهــي  وخلــيج اإلســكندرونة؛ ألن شــعبها ســيطالبها بــ  

  ....)743(بدورها تفهم ذلك جيداً وتسعى إىل تطبيقه
فلـم يكـن يقـيم كـبري وزن لروسـيا وال ألحالمهـا، وكـان                : أما اإلمرباطور غليـوم الثـاني     

  .)744(يرى أن بوسعه إن أراد امتالك األناضول قبل أن تتمكن روسيا من التحرك
ــة       ومل تكــن روســيا حباجــة إىل ذري   ــن الدول ــة م ــا العدواني ــر مواقفه ــةٍ حمــدَّدة لتربي ع

األملـاني إىل حـد كـبري، فـإن ذلـك مل يـزد          -العثمانية، ومع أهنا استاءت من التقارب العثمـاني       
  .من عدائها للدولة العثمانية؛ ألن عداءها قديم وعميق ال حيتمل الزيادة

لعثمانية على  لقد عاشت روسيا منذ نشأهتا حتت وطأة هاجس اخلوف من الدولة ا           
  .حدودها، والعداء للمسلمني داخل بالدها

ــة اإلســالم واملــسلمني يف داخــل روســيا جــزءاً مــن         ــرون أن حمارب ــان القياصــرة ي وك
  .حماربة العثمانيني واملسلمني

ــاني وهــي           ــى درَّة التــاج العثم ــان هــدفهم األمســى احلــصول عل ــة أخــرى ك ــن جه وم
ســيا الــسيطرة العــسكرية والروحيــة علــى   اســتانبول أو القــسطنطينية، وبــذلك تتحقــق لرو 
  .)745(أراضي الدولة العثمانية، وسكاهنا من األرثوذكس

ــشقت عــن بطريــرك القــسطنطينية ســنة       [ - هـــ 998وكانــت كنيــسة موســكو قــد ان
  .، ومحل مرتوبوليت موسكو لقب بطريرك)746(م1589

ـ هـ 1134 ألغى بطريركية موسكو واستعاض عنها سنة        )747(وعندما جاء بطرس األكرب   
                                                 

  .469لورنس أوليفانت، أرض جلعاد، ص) 743(
  . وما بعد141جنيب عازوري، املصدر السابق، ص) 744(
  .102جمدي الصاخوري، سقوط الدولة العثمانية، ص) 745(
ية األرثوذكــسية لبطريركيــة موســكو، هكــذا أصــبح امسهــا بعــد أن انــشقت عــن بطريركيــة      الكنيــسة الروســ ) 746(

، وبأهنـا  )بعـد القـسطنطينية رومـا الثانيـة    (القسطنطينية، حيث اعترب الروس األرثوذكس موسكو بأهنـا رومـا الثالثـة        
يـرك واضـعاً نفـسه     نال رئيس الكنيسة الروسـية لقـب بطر  1589آخر حصن للعقيدة األرثوذكسية احلقة، ففي عام     

  ).www.ar.wikipedia.org. (مبرتبة بطاركة القسطنطينية، اإلسكندرية، أورشليم
قيصر روسـيا اخلـامس، حكـم    ) 1725-1672(بطرس األكرب، أو بيرت العظيم أو بيوتر ألكسيغيتس رومانوف      ) 747(

، ويعترب مـن أعظـم مـن حكـم روسـيا علـى       1725صر فيودر الثالث وحتى وفاته عام  خلفاً للقي1682روسيا من عام    
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م مبجلــس كنــسي، فأصــبحت الكنيــسة آلــة يف يــد القياصــرة، وصــار القيــصر ميلــك 1721-
  .)748(]السلطة السياسية والدينية

ومنذ عهد بطرس الكبري، صار العداء للدولة العثمانية شعار مجيع القياصرة الـذين            
 ضد  كانوا يعزفون على وتر القومية الروسية وعلى وتر الكنيسة األرثوذكسية إلثارة الروس           

  .الدولة العثمانية أيا كانت مذاهبهم
وإذا حــصل تعــديل يف هــذه الــسياسة، فهــو تعــديل مؤقــت ألســباب خاصــة، ثــم يعــود  
ر هـذه النظـرة إال                    العداء األبدي السياسي واأليدلوجي للدولة العثمانيـة كمـا كـان، ومل تتغيـَّ

  .م1917- هـ 1336بعد سقوط حكم القياصرة سنة 
ــة الــيت      ولقــد كانــت الدولــة الع  ثمانيــة مــن وجهــة نظــر روســيا حكومــة وشــعباً الدول

حتجــب عنــهم ضــوء الــشمس، ألهنــا تــسيطر علــى املــضائق، وعلــى القــسطنطينية باعتبــار    
  .العثمانيني هم الورثة الشرعيون لإلمرباطورية البيزنطيَّة

وبدورها كانت الدولة العثمانية تقف يف وجه التوسعات الروسية االستعمارية والـيت            
 )749(ت منـــذ عهـــد بطـــرس األكـــرب وآتـــت مثارهـــا يف عهـــد اإلمرباطـــورة كـــاترين الثانيـــة بـــدأ

)Catherine II()750(.  
الروسي، أن روسيا كانت تؤلّبُ كـالً مـن النمـسا            - وممَّا زاد يف حدَّة العداء العثماني     

 وبولونيا والبندقية ورهبان مالطة والبابا على حماربة الدولة العثمانية وحموها من الوجود           
  .متاماً

والغريب أنه مل يكن هدف روسيا خاصة، وأوروبا عامة حترير املـسيحيني مـن حكـم                
، باإلضـافة إىل األهـداف واألطمـاع        )751(املسلمني، وإمنا وضـع املـسلمني حتـت رمحـة أوروبـا           

  .االستعمارية يف املنطقة
  .يف مقدمة أهداف روسيا» اجلامعة األرثوذكسية«وكان مبدأ 

                                                                                                                             
مدار تارخيها، وهو مؤسس مدينة بطرسبورغ واليت مثلت عاصمة لروسيا على مـدى أكثـر مـن قـرنني مـن تارخيهـا،            

  ).www.ar.wikipedia.org. (خلفه يف احلكم زوجته اإلمرباطورة كاترين األوىل
  .281املطران ميشيل يتيم، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص) 748(
  .103جمدي الصاخوري، سقوط الدولة العثمانية، ص) 749(
، 1796 حتـى وفاهتـا   1762إمرباطورة روسيا الثانية عـشر مـن      ): 1796-1729: (اإلمرباطورة كاترين الثانية  ) 750(

  ).www.ar.wikipedia.org. (األول والقيصر نيقوال األولوهي جدة كالً من القيصر ألكسندر 
  .104جمدي الصاخوري، املرجع السابق، ص) 751(
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بأنَّهـا ربـاط    «م عرَّف جنرال روسي اجلامعة األرثوذكـسية        1895- هـ   1313ففي سنة   
  .»األخوَّة الذي جيمعُ بني املسيحيني األرثوذكس وجيعل اجليوش حتارب يف سبيلها

أنـا أرثوذكـسي يونـاني ثـم روسـي يف         . أنا ابن كنيسيت قبل أن أكـون ابـن بلـدي          «: وقال
ونـوا وطنـيني، لكنـهم مـسيحيُّون قبـل          وإن الروس ال يساوون شـيئاً إذا مل يك        . الدرجة الثانية 
  .)752(»...أن يكونوا روساً

ـــ 1296ويف ســـنة  وأُنـــشأت اجلامعـــة م عنـــدما مت إنـــشاء بلغاريـــا الكـــربى،  1878- هـ
الــسالفية مــن روســيا إىل جانــب اجلامعــة األرثوذكــسية، وصــارت روســيا توظــف هــاتني          

ــال       ــد لإلســ ــه مل يعــ ــسلمة أنــ ــة املــ ــة العثمانيــ ــام الدولــ ــامعتني إلفهــ ــى  اجلــ ــلطان علــ م ســ
  .)753(...النصارى

ــة          ــارة الفــنت بــني روســيا وعــدوَّهتا التقليديَّ ــد يُحــاول إث ــد احلمي ــسلطان عب ــان ال وك
  .النمسا

ومل يكتف بذلك بل إنه حاول إقامة حتالف أو تفاهم مع الدولة الـيت مل ختطـر علـى           
ج الـسلطان   بال أحد، وهي اليابان اليت كانت دولة ناشئة وجتـاور روسـيا، ولـذلك كـان ابتـها                 

م واليت خلـدها  1905- هـ 1323واملسلمني ال حدَّ له هبزمية روسيا النكراء أمام اليابان سنة           
لقــد ســعدنا كــثرياً هبزميــة روســيا وانتــصار «: الــشعراء العــرب يف دواوينــهم، وقــال الــسلطان

  .)754(»...اليابان وهو ما نراه نصراً لنا
 علــى املــضائق واآلســتانة، ألن وكــان أكثــر مــا خيــشاه الــسلطان ســيطرة روســيا لــيس

إن الروس إذا اسـتقروا يف      «: أوروبا هلا باملرصاد، وإمنا سيطرهتا على األناضول وكان يقول        
  .»األناضول، فإهنم سيوطّدون أقدامهم ومن الصعب إخراجهم

ومن الغريب والطريف، أن قيـصر روسـيا والـسلطان عبـد احلميـد كانـا علـى تفـاهم                    
قدمتها حماربتهما للثورات والثـوريني وأصـحاب الدسـتور واحلريـة     تام يف أمور أخرى ويف م    

  .)755(...واملساواة ألن مصريمها كان واحداً، وهو ما حتقق بعد حني
وكان السلطان عبد احلميد الثاني حياول جاهداً، كما هـي سياسـته، عـدم الوصـول                

  .مع أي دولة إىل نقطة الالعودة، مهما كانت درجة العداء معها
                                                 

  .245م، ص1998روسيا وأرثوذكس الشرق، جامعة البلمند، ) 752(
  .246روسيا وأرثوذكس الشرق، املرجع السابق، ص) 753(
  .299اشي، املرجع السابق، صسليمان قوجه ب) 754(
  .526سليمان قوجه باشي، املرجع نفسه، ص) 755(
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املنطلــق، اســتغرب الــسلطان عبــد احلميــد احلمــالت الــصحفية الروســية  ومــن هــذا 
  .على أملانيا وعلى الدولة العثمانيَّة عند توقيع اتفاق خط حديد بغداد

لو كانوا يعرفون، فإن مدَّ اخلط املذكور بأيد أملانيـا أفـضل لروسـيا              «: وقال السلطان 
  .يت ال تنتهيبكثري من أن تقوم هبذا العمل بريطانيا ذات األطماع ال

فاألملان ال يفكرون إال باملنافع االقتصادية، أما بريطانيا فاخلوف الـشديد منـها أهنـا        
إذا استولت على األرض يصعب عليهـا كـثرياً أن ترتكهـا، ولـيس يف مـصلحة روسـيا أن تكـون                 

  .»بريطانيا جارهتا من اجلنوب
 أفـضل صـديقني، فـإن       إنه لوال قضية املضائق، لكنَّا حنن وروسـيا       «: ويقول السلطان 

  .)756(»مثة تشابه يف اإلمجال والتفصيل بني اإلمرباطورية الروسية واإلمرباطورية العثمانية
  
  : موقف فرنسا-ج

كانت فرنسا ترى يف الـسلطان عبـد احلميـد عـدوا ومنافـساً هلـا، وكانـت تعـدّ العـدَّة                      
كانــت شــديدة التــأثر مــن للثــأر مــن أملانيــا وهــو اليــوم الــذي يبــدو أنــه لــن يــأتي أبــداً، فلقــد  

م وكانـت تـسعى جلمـع نفـسها وبـذل           1871- هــ    1288الضربة الـيت تلقتـها  مـن أملانيـا سـنة             
  .جهودها لتحقيق هذا الثأر

وكانت تعارض بشدة االمتيازات اليت حصلت عليهـا أملانيـا مـن الـسلطان، كمـا كانـت             
 بالـــسلطان تعـــارض أي حتـــالف أملـــاني عثمـــاني، وكانـــت تـــتحني الفـــرص إلحلـــاق الـــضرر  

  .العثماني ودولته
وكان السلطان عبد احلميد يقابلها الشعور نفسه، وذلك بـسبب أطماعهـا املعلنـة يف               

  .سورية وأفريقيا، وتأييدها للمعارضة العثمانية
م ومـــساعدهتا األرمـــن، 1881- هــــ 1299وتفـــاقم األمـــر بعـــد احتالهلـــا تـــونس ســـنة 

، مع أهنا رمبا كانت تـستطيع إرسـال قـوات    وتراخيها الغريب أمام بريطانيا يف مسألة مصر     
وحماولـة الوقـوف يف وجـه اطماعهـا يف          .فرنسية إىل مصر، وجترب بريطانيـا إىل االنـسحاب        

  .املنطقة
وبالفعــل فقــد كانــت بــاريس مركــز املــؤامرات علــى الدولــة العثمانيــة، وذلــك بعــد           

ــم االحتــاد والرتقــي، ومــساعدهتا لل      ــاة ث ــا الفت ــصار تركيَّ ــا ألن ــات املتمــردة يف  احتوائه جمعي
  .مقدونيا ورعايتها ألسرهم يف أوروبا
                                                 

  .144السلطان عبد احلميد، مذكراتي، ص) 756(
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وهكــذا فــإن فرنــسا كانــت يف وضــع ال حتــسدُ عليــه مــع أملانيــا وتركيَّــا، ولكنــها، كمــا  
سنرى، كانت حتاول اإلبقاء على شعرة معاوية مع الدولة العثمانية، وفيما يلي  ذكر ملراحل               

األملـاني بـصورة    -رنسا من التقـارب العثمـاني     تطور العالقات العثمانية الفرنسيَّة، وموقف ف     
  .مفصَّلة

ة          )757(م1535- هـ   942كانت فرنسا منذ سنة       تتمتع بوضع خـاص يف الدولـة العثمانيـَّ
  .)758(من حيث االمتيازات هلا ولرعاياها املسيحني الكاثوليك 

 وقعت معاهدة أخرى أكَّدت أهم املكتـسبات الفرنـسية يف الدولـة             )759(1740ويف سنة   
  .انية، وكانت بداية المتيازات أخرى طالبت هبا الدول األوروبيةالعثم

  : املتضمنة32حيث ورد فيها املدة ) Letters Patentes(ووفقاً ملعاهدة 
ة                 « -إن املطارنة التـابعني لفرنـسا، وسـائر الرهبـان الـذين ميارسـون الديانـة الفرجنيـَّ

يتعرضــوا ألي مــضايقة بــشأن الكاثوليكيــة، ضــمن حــدود بالدهــم مــن أي أمَّــةٍ وأي نــوع لــن  
. ممارستهم مهام وظائفهم حيث يقطنون ضمن سـيادتنا يف أرجـاء سـلطتنا منـذ أمـد بعيـد                

وإن احلقوق اليت حـصلت عليهـا فرنـسا تبقـى حمفوظـة هلـا، وإنـه ملـن املـسلَّم بـه أال حيـدث                    
  ....)760(أدنى تبديل يف الوضع الراهن لألماكن املقدسة

أ يف كلمــة واحــدة يف هــذه املــادة وهــي وجــود كلمــة    وكانــت أملانيــا تــرى أن مثــة خطــ  
)Nation (   بدالً من)Genre (          اليت تعين اجلنس وليس األمَّة، وبذلك ال حيق لفرنسا إخضاع

  ...الرعايا األملان الكاثوليك لسيطرهتا
 موافقته على إنـشاء      هـ 1316-م1898ثم جلأت فرنسا إىل البابا الذي أعلن يف متوز          

  .اع عن امتيازات فرنسا يف الشرق، وأكد على هذه احلقوق التقليديةجلنة دوليَّة للدف
ومــن جهــة أخــرى، وقعــت فرنــسا مــع اخلــديوي إمساعيــل اتفاقيــة تــستثنى فيهــا           
املؤســسات الكاثوليكيــة املــشمولة حبمايــة فرنــسا مــن مــسألة اخلــضوع لــسلطة احملــاكم          

  .الدولية اليت كانت قد أنشئت يف مصر
                                                 

وعقـدت  » الصداقة والتجـارة الفرنـسية العثمانيـة   «وهي املعاهدة اليت عُرفت مبعاهدة االمتيازات أو معاهدة         ) 757(
  .انونيبني امللك الفرنسي فرانسوا األول والسلطان سليم الق

)758 (Roger Owen, The Middle East in the world Econmy-London, , P.- .  حتـى
 حتى عام 1535 يتكلم الباحث يف هذه الصفحات عن امتداد النفوذ الفرنسي يف الدولة العثمانية منذ الصفحة 

  .، وخاصة يف منطقة بالد الشام1914
  .لسلطان العثماني لفرنسا حبق محاية الكاثوليك يف الدولة العثمانيةم وفيها اعرتف ا1740معاهدة بلغراد ) 759(
  .272عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، ص) 760(
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اني العام معقباً على تلك االتفاقية بـأن احلكومـة األملانيـة ال             وقد صرَّح القنصل األمل   
تعرتف حبماية مطلقة ألي دولـة علـى املؤسـسات الكاثوليكيـة يف الـشرق، وحتـتفظ لنفـسها           
بكامــل احلقــوق جتــاه رعاياهــا األملــان العــاملني يف املؤســسات الفرنــسية، وتــرى أن هــذه          

  .)761(االتفاقية ال تعين الكاثوليك األملان يف مصر
ومن جهة أخرى كانت فرنسا حبسب موقعها وحضارهتا ومسعتها العسكرية العاليـة            
منذ أيام نابوليون، وسيطرهتا على اجلزائـر وغريهـا، تعـدُّ أسـطورة عـسكرية وحـضارية يف                  

  .العامل
زة تـشبه                  وكانت ترى منذ أيام احلروب الصليبيَّة أن هلا بالشرق عالقـة خاصـة متميـّ

  .أو احلقوق التارخييةاحلماية أو الوصاية 
ــليمان القــانوني صــارت      وعنــدما حــصلت علــى االمتيــازات الكــثرية مــن الــسلطان سُ
الدولة األوىل يف اآلستانة، وصارت سفارهتا ضمن الدولة العثمانية، وازدادت هذه األمهيـة             

  .مع تزايد ضعف الدولة العثمانية
نية ملـساعدهتا أو الوقـوف      ومل تقابل فرنسا هذه االمتيازات بأي تقرب للدولة العثما        

يف وجه الدول الطامعة فيها، بل إهنا وقفت بكل قوهتا وراء حممد علي باشا يف مصر حتى                 
ثم بادرت إىل احتالل اجلزائر وأحلقتها هبـا مباشـرة ومارسـت فيهـا أسـوأ                . اللحظة األخرية 

لدولـة العثمانيـة   أنواع اإلرهاب العرقي والديين وكانت اجلزائر مبثابة الدرع اجلنوبي املهـم ل         
مكَّنها يف بعض الفرتات من السيطرة على املالحة يف البحر األبيض املتوسط ولذلك كانـت               

م فرحـة كـربى يف كـل العـامل اإلسـالمي            1870- هـ   1287هزمية فرنسا أمام القوات األملانية      
نـا  والدولة العثمانية، فاهنارت هيبتها العسكرية وصـارت دولـة مـن الدرجـة الثانيـة، ومـن ه                 

  .العثماني-نستطيع أن نفهم موقفها من التقارب األملاني
هـ 1298سنة  ) Hansfeld (»هانز فيلد «وقد عبَّر السفري األملاني يف اآلستانة البارون        

  :م يف تقرير بعث به إىل برلني عن هذه احلقيقة بالقول1880-
ــابوليون األوَّل   « ــهاء نــ ــوذ الفرنــــسي بانتــ ــد النفــ  Napoleon ()762(لقــــد انتــــهى أمــ

Bonaparte (                     ه منـذ عهـد رئـيس الـوزراء اإلنكليـزي وإذا كان النفوذ اإلنكليـزي قـد حـل حملـَّ

                                                 
  .273عبد الرؤوف سنو، املرجع السابق، ص) 761(
ــابليون األول ) 762( هــو قائــد عــسكري وحــاكم فرنــسا وملــك إيطاليــا وإمرباطــور     ): Napoleon Bonaparte(ن

-1769(الفرنسيني عاش خالل أواخر القرن الثـامن عـشر حتـى أوائـل عقـد العـشرينيات مـن القـرن التاسـع عـشر               
1821) .(www.ar.wikipedia.org.(  
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ــورد باملرســتون   ــاكر الل ــورد     )Lord Palmerston ()763(امل ــد الل ــان عه ــدوره إبَّ ــهى ب ــه انت ، فإن
  ).Lord Gladstone ()764(غالدستون

  ...)765(وطلب من القيصر سرعة التحرك مللء الفراغ
ـر الــسلطا   ــد عبـَّ ــال      وق ــه يف فرنــسا عنــدما ق ــد احلميــد عــن رأي لقــد منحنــا  : ن عب

ــابعني للكنيــسة األملانيــة يف فلــسطني       ــاني حــق محايــة الكاثوليــك الت لإلمرباطــور غليــوم الث
  .فبدأت فرنسا بالصراخ والعويل

جيب على الفرنسيني أن يعرفوا أن عهد فرانسوا األوَّل وغريه قد ولَّى وانقـضى، ومل       
  . حامية الكاثوليكتعد فرنسا وحدها هي

  .واألملان أنفسهم ال يرضون حبماية الفرنسيني هلم، وال يقبلون حامياً هلم إال بلدهم
 يبدون أبعد عن قلوبنا مما كـانوا سـابقاً،          -م  1898- هـ   1316 –وإن الفرنسيني اآلن    

  .)766(وقد يكون استيالئهم على تونس نصيب يف ذلك
ض فرنسا علـى احـتالل تـونس، وقـال          م حي 1875- هـ   1292وكان بسمارك منذ سنة     

  .خذوا تونس إن كنتم ترغبون: م1878- هـ 1295للفرنسيني يف مؤمتر برلني 
إننــا ال يُمكــن إال أن نبتــهج عنــدما تــضع فرنــسا    «: م قــال1880- هـــ 1298ويف ســنة 
  .)767(»يدها على املغرب

ــادرت إىل      ــة، وإمنــا ب ــة العثماني  اســتخدام ومل تــرتك فرنــسا لغريهــا، االنفــراد بالدول
  .يف سُورية الطبيعية» حقها التارخيي«

                                                 
سياسـي إنكليـزي ووزيـر خارجيـة بريطانيـا      ): Lord Palmerston) (1784 -1865(هنري باملرسـتون  ) 763(

وساعد اليونان وبلجيكا علـى نيـل اسـتقالهلما، ووقـف ضـد حممـد علـي باشـا وايل                    ) 1841وحتى  - 1820(من  
، 1865 وحتــى 1859، ومــن 1858 حتــى 1855، تــرأس الــوزارة مــرتني مــن )1841- 1839(مــصر يف توســعاته 

. نيـا بـني الـدول   واجه حرب القرم برباعة وساعد على استقالل إيطاليا دبلوماسيته املشهور رفعـت مقـام بريطا            
)www.ar.wikipedia.org.(  
، تـوىل رئاسـة الـوزراء يف    )1898- 1809(سياسـي بريطـاني   ): William Ewart Gladstone(وليم غالدستون ) 764(

، وآخر مرة اسـتلم الـوزارة   1886، وبعدها ملدة عام  1885 وحتى   1880، ثم من    1874 إىل   1868بريطانيا أربع مرات من     
  .، وهو بذلك يكون أكرب من توىل هذا املنصب يف تاريخ بريطانيا1894حتى 1892من )  عام82(وعمره 

مــا دام هــذا القــرآن يف أيــدي  : (غــزت بريطانيــا مــصر واحتلتــها، ونقــل عنــه قولــه  ) 1882(يف أثنــاء وزارتــه الثانيــة  
  ).www.ar.wikipedia.org. (لشرقاملسلمني فلن تستطيع أوروبا السيطرة على ا

  .307أورخان حممد علي، السلطان عبد احلميد، مرجع سابق، ص) 765(
  .125السلطان عبد احلميد، مذكراتي، ص) 766(
  .323، ص3م، ج1995ت،  جملدات، باريس، مكتبة العويدات، بريو3م حتى أيامنا، جمموعة مؤلفني 1789أوروبا من ) 767(



  سهام حممد هنداوي260 

ومن هذا املنطلق فتحت املدارس واجلامعات واجلمعيَّات الدينية وراهبات الناصـرة،   
وكانــت قمَّــة أعماهلــا جامعــة القــديس يوســف يف بــريوت الــيت كانــت منــارة روحيــة ألحبــاب    

  .فرنسا يف الشرق العربي
مُومــاً بالــسلطنة والــسلطان والعقيــدة،  وكــان هــم فرنــسا األول تــشكيك الــسوريني ع  

  .)768(مكاهنا» احلضارة الفرنسيَّة«ونشر 
وكــأن ســالح فرنــسا الرئيــسي يف الــشعوب العثمانيــة رفــعُ الــشعارات اجلديــدة مثــل    
شعار احلريَّة واإلخاء واملساواة، واحلكـم الدسـتوري وقيـام األحـزاب واجلمعيـات، مـن أجـل                  

 بني أبناء الوطن الواحد حتـى يـسهل دخـول فرنـسا      بذر بذور الشحناء والتباغض واخلصام    
  .)769( وهو ما حتقق بالكامل يف عهد السلطان عبد احلميد الثاني. »حمرِّرة«بوصفها دولة 

م وتتـــويج 1870- هــــ 1287وكانـــت هزميـــة فرنـــسا النكـــراء أمـــام بروســـيا يف شـــتاء  
م واحـتالل   1871-ـ   هـ  1288اإلمرباطور غليوم الثاني يف قلـب بـاريس يف كـانون الثـاني سـنة                

  .األلزاس واللورين، ضربة قاضية لفرنسا
وقد حاول بسمارك من جهته إهلاء فرنسا عن أملانيـا ودفعهـا دفعـاً الحـتالل املغـرب                  
العربي، بينما كانت فرنسا حتاول اخلروج من املوقف الذي ال حتـسدُ عليـه والـذي وضـعها                  

  .)770(بسمارك فيه
حمو عار اهلزمية أو اسـتعادة األلـزاس واللـورَّين،       ومل تكن يف وضعٍ يسمح هلا بالثأر و       

  .بل إهنا كانت ختشى دائماً هجوماً أملانياً جديداً عليها
وكان بسمارك حريصاً على عدم حتالف فرنسا مع أي دولة أخرى، وحتـى يـتم ذلـك     

م ملـدة ثـالث سـنني       1881- هــ    1299سـنة   » معاهـدة األبـاطرة الثالثـة     «عقد هـو مـا يعـرف بــ        
  . اجملر-ت إمرباطور أملانيا وروسيا والنمسا واليت ضم

ويف هذه املعاهدة تعهدت روسيا بعدم مهامجة أملانيـا إذا نـشبت احلـرب بينـها وبـني                  
  .وكان ذلك انتصاراً كبرياً ألملانيا. فرنسا، حتى ولو كانت أملانيا هي البادئة باحلرب

  .)771(م وانضمت إليها إيطاليا1884- هـ 1302ثم جددت املعاهدة سنة 
وقد حاولـت فرنـسا اخلـروج مـن الـسرداب الـذي دفعهـا إليـه بـسمارك فتقربـت مـن             

                                                 
  .599، ص2007جريارد دو جورج، دمشق عرب العصور، دار قتيبة، دمشق، ) 768(
  .275أكمل الدين أوغلي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، املرجع السابق، ص) 769(
  .318، ص3م، مرجع سابق، ج1995 حتى أيامنا 1789أوروبا من ) 770(
  .321، ص3ملرجع نفسه، جم، ا1995 حتى أيامنا 1789أوروبا من ) 771(
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 إىل   هــ  1320-م1902إيطاليا عن طريق اتفاقيـة اقتـصادية تطـورت يف تـشرين الثـاني سـنة                 
اتفاق سياسي تعهدت إيطاليا مبوجبه بالوقوف على احليـاد، إذا وقعـت احلـرب بـني أملانيـا                  

  .وفرنسا
  .م1884- هـ 1302 خلخلةِ التحالف الثالثي املوقَّع سنة وهكذا جنحت فرنسا يف

 وضــمنت » آب8«م وقعــت فرنــسا معاهــدة مــع روســيا يف  1892- هـــ 1310ويف ســنة 
 جنـدي روسـي إذا هامجتـها أملانيـا، مقابـل            800.000هبذه املعادة أن تنجدها روسيا حبـوايل        

 -تـها أملانيـا أو النمـسا         جندي فرنسي تدفع هبم فرنسا ملساعدة روسـيا إذا هامج          130.000
  .اجملر

وهكذا خرجـت فرنـسا مـن الـسرداب الـذي دفنـت فيـه علـى مـدى ربـع قـرن، وصـار                         
ــل حــرب           ــان احلــال قب ــا ك ــة كم ــة العثماني ــى الدول ــافس عل ــة التن ــدخول يف حلب بإمكاهنــا ال

  .)772(السبعني
  

  أملانيا وفرنسا وجهاً لوجه
 فلسطني؛ ألن ذلك يعد حتـدياً       كانت فرنسا قلقة من النشاط الكاثوليكي األملاني يف       

  .مباشراً حلقوقها التارخيية يف املشرق العربي
فكان القشَّة الـيت قـصمت ظهـر       » مجعيَّة فلسطني للكاثوليك األملان   «ثم جاء تأسيس    

  .البعري
علينـا احلـذر   «: وعلى أثر ذلك كتـب القنـصل الفرنـسي يف بـريوت إىل حكومتـه يقـول            

  ...من جانب أملانيا
بوروميـه  «فـإن راهبـات   . وىل يظهر العنـصر الكـاثوليكي األملـاني يف سـورية    فللمرة األ 

)Boromeh( «  قــد أسَّــس هلــن مبــساعدة حكومــة بــرلني مركــزاً، وهــن يــأملن يف أن يؤسَّــسن
  .مراكز يف أحناء خمتلفة من منطقة اجلليل إن مل يكن يف سورية ذاهتا

ري ودّي بالنسبة لفرنسا؛ ألنـه  فبالنظر إىل قيام التنافس الذي ميكن اعتباره عمالً غ   
يتناقض مع بنود اتفاقيـة دوليـة رمسيـة، فـإن علينـا أن حنـافظ يف مؤسـساتنا أكثـر مـن أي                       

  .)773(»....وقت مضى
                                                 

  .332، ص3 حتى أيامنا، املرجع نفسه، ج1789أوروبا من عام ) 772(
  .196عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، ص) 773(
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 يف »)Von Bieberstein(فـون بيربشـتاين   «: ويف هـذا الـصدد يقـول املارشـال األملـاني     
  :)Hohenlohe(«)774(هو هنلوهه «رسالة إىل املستشار األملاني 

وإن حماربة النفوذ الفرنسي يف مسائل الكنيسة الكاثوليكية للروم الكاثوليك الـذين       «
يعيشون يف تركيا هو أحد مهـام الـسياسة األملانيـة يف تركيـا، وبفـضل نفوذنـا الـسياسي يف                     
تركيا فنحن الوحيدين الذين يُمكننا وضعنا من تشجيع عملية التفتيت الذي جتـد احلمايـة         

  .ه بسرعة مدهشةالفرنسيَّة نفسها في
وإذا مــا متكنــت أملانيــا مــن إزاحــة احلمايــة الفرنــسية املطلقــة يف الــشرق، فــإن هــذا    

  .)775(»...سريفع بشكل كبري من مسعتنا يف أعني الشرقيني
وزير اخلارجية األملانيـة إىل اإلمرباطـور   ) Bernhard Von Bülow ()776(ڤوكتب بولو

 مـا ميكـن بواسـطته تقـويض هيبـة فرنـسا يف              إنه من املفيد عموماً دعـم كـل       «: غليوم الثاني 
املــشرق مــن جهــة، وإذكــاء اخلــصام الــذي بــدأ يظهــر بــني األملــان والكاثوليــك الفرنــسيني يف  

  .)777(».... املسائل الشرقية من جهة أخرى
وكانــت فلــسطني هــي مــن أكثــر املنــاطق الــساخنة بــني األملــان والفرنــسيني يف الدولــة 

  .قيقي لوضع أملانيا وفرنسا يف الدولةالعثمانية ألهنا كانت احملك احل
م صدامات دامية بـني أعـضاء مجعيـة اهليكـل األملانيـة             1880- هـ   1298وحدثت سنة   

ــالفالحني        ــذين اســتعانوا ب ــسية ال ــة الفرن ــان الكرمــل املتمــتعني باحلماي ــسطني، ورهب يف فل
رنـسا علـى النفـوذ      نتيجة للتنافس بني الدولتني أملانية وف     (العرب ملهامجة املستوطنني األملان   

  ).يف املنطقة 
م أعلمــت اخلارجيــة األملانيــة القنــصل األملــاني يف القــدس 1888- هـــ 1306ويف ســنة 

بأن مجيع األملان املوجودين يف الشرق هلم حق التمتع باجلنسية األملانية سواء كانوا رهبانـاً               
  .)778(أو غري ذلك

                                                 
سياســـــي أملـــــاني، تـــــوىل منـــــصب املستـــــشارية يف  ) Honhenlohe) :(1819-1901(األمـــــري شـــــلودفيغ ) 774(

  ).www.ar.wikipedia.org. (1900 حتى 1894من اإلمرباطورية األملانية الثالثة 
  .287عبد الرؤوف سنو، املصاحل األملانية يف سوريا وفلسطني، املرجع السابق، ص) 775(
ة سياسي أملاني، أمـري ورجـل دولـة، شـغل منـصب مستـشار اإلمرباطوريـ            ): 1929-1849(برنارد فون بولوف    ) 776(

  ).www.ar.wikipedia.org). (1909-1900(األملانية يف الفرتة 
  .287عبد الرؤوف سنو، املرجع السابق، ص) 777(
  .272عبد الرؤوف سنو، املرجع نفسه، ص) 778(
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ــات       ــسة راهبـ ــى مؤسـ ــا علـ ــع علمهـ ــسا رفـ ــت فرنـ ــه «وحاولـ  »)Boromeh(بوروميـ
م كمــا 1892-  هـــ 1310األملانيــات، إال أهنــن رفــضن ذلــك ورفعــن العلــم األملــاني يف متــوز   

  .سبق ذكره
أنـه يقـف إىل جانـب أملانيـا فيمـا يتعلـق برفـع العلـم األملـاني             » البـاب العـايل   «ثم أعلـن    

  .)779(على مؤسسة الراهبات، وكان أكثر من أن حتتمله فرنسا، لكنها قبلت به راغمة
  . جنيب عازوري إن لفرنسا يف الشرق إرساليات ومصاحل ال حتصىويقول

فلـــها املـــدارس واملالجـــئ واملـــستوصفات واملستـــشفيات ورؤوس األمـــوال واملـــشاريع  
  .والسيما يف السكك احلديدية

وهلا أهم األشياء اليت ال ميكن ألحد منافستها فيها وهو محايـة رعاياهـا الكاثوليـك                
ركزهـــا يف ســـورية ولبنـــان وفلـــسطني والعـــراق يتحـــدى كـــل املتمـــسكني هبـــا ولـــذلك فـــإن م

  .)780(منافسة
  . ماروني مع بطريرك ومثانية مطارنة450.000فهناك  -1
 . مطرانا14ً من الروم الكاثوليك مع بطريرك و150.000و -2

 . كاثوليكي التيين60000و -3

 . كلداني كاثوليكي70.000و -4

 .وبطريرك التيين يف القدس -5

 .ربي على الطقوس الالتينية ع20000و -6

  .ورئيس أساقفة يف بغداد -7
  . مطراناً وثالثة رؤساء أساقفة37 بطاركة و5و» حمميّ فرنسي «750،000أي 

ولقــــد عاملــــت فرنــــسا هــــؤالء مبنتــــهى احلــــب والــــصداقة وســــاعدهتم واحرتمــــت 
  .)781(طقوسهم

يـــق م إىل الطر1901- هــــ 1319العثمانيـــة ســـنة -وقـــد وصـــلت العالقـــات الفرنـــسية
املسدود، ونقلت وكاالت األنباء يف ذلك العام أنباء انقطاع العالقـات الـسياسية بـني الدولـة                 

  .العلية وفرنسا
                                                 

  .274عبد الرؤوف سنو، مرجع سابق، ص) 779(
  .121ة، صجنيب عازوري، يقظة األمة العربي) 780(
  .122جنيب عازوري، املصدر السابق، ص) 781(
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 صاحب جملة اجلامعـة إن أحـد املراسـلني يف اآلسـتانة شـرح               )782(ويقول فرح أنطوان  
  .له السبب يف ذلك، وهو يف مجلته نتيجة املنافسة األملانية الشديدة

  . مليون فرنك60كانت مبيعات فرنسا يف الدولة : م1902- هـ 1310ففي عام 
  . مليون فرنك56م إىل 1893- هـ 1311فهبطت سنة  -1
 . مليون53م أصبحت 1894- هـ 1312ويف سنة  -2

 . مليون51م أصبحت 1895- هـ 1313ويف سنة  -3

 . مليون41م صارت 1896- هـ 1314ويف سنة  -4

  . مليون فرنك39م إىل 1897- هـ 1314واخنفضت سنة  -5
ــة اخنفــضت إىل      ــسية يف الدول ــات الفرن ــة املبيع ــات   % 11أي أن قيم ــة املبيع ــن قيم م

  .األوربيَّة
 مليــون فرنــك بعــد أن 40م حــوايل 1897- هـــ 1314بينمــا بلغــت مبيعــات أملانيــا ســنة 

  .)783(كانت بضعة ماليني
سيَّة  يف وأمــا ســبب تراجــع فرنــسا وتقــدم أملانيــا، فيعــود إىل اعتمــاد املعامــل الفرنــ    

ترويج بضاعتها على مساسرة وعمالء من إيطاليا واليونان وأملانيا، وهؤالء يرفعـون الـسعر              
  .فيقل الطلب على البضائع الفرنسية

  .أما املعامل األملانية فإنّها ترسل عمالء خمتصني بطرق ترويج البضائع
انة شـركة التـصدير هلـا فـروع يف مـصر واآلســت     : وهلـم فـوق ذلـك شـركة كـربى تـدعى      

ــا وبروســة        ــا وحيف ــب ودمــشق وياف ــريوت وحل ــان وســالونيك وإزمــري ومرســني وب  )784(واليون
)Bursa(                تعرض على التجار بضائعها اليت حيملون مناذج منها؛ ألن الـشرقيني ال يـشرتون ،

  .شيئاً قبل رؤيته

                                                 
أديب وروائي وكاتب مسرحي وصحفي لبناني، ولـد يف طـرابلس لبنـان، أصـدر     ): 1922-1874(فرح أنطون   ) 782(

  =، وأنشأ مع أخته روز »صدى األهرام«، كما كان حمرراً يف صحيفة »اجلامعة« و»1899اجلامعة العثمانية «جمالت 
 مـع نقـوال حـداد، ورجـع         »اجلامعـة «، وأصـدر يف نيويـورك       1907، وسافر إىل أمريكا سنة      »سيداتال«أنطون جملة   = 

أبـو اهلـول    «وألف روايـات ومـسرحيات مـن مثـل          ) اللواء، األهايل، البالغ  ( حيث كتب يف الصحف التالية       1909مصر  
  ).www.ar.wikipedia.org. (»الفراعنة ساهرون«، و»يتحرك

  . وما بعد87 ص1319م، مجادى األوىل 1901أنطون فرح، جملة اجلامعة، اإلسكندرية، السنة الثالثة، أيلول، ) 783(
هــي رابــع أكــرب مدينــة تركيــة تقــع مشــايل غربــي الــبالد بــني مــدينيت اســتنبول   ): Bursa(بورصــة أو بروســة ) 784(

العثمــانيني، وتــشتهر أن فيهــا أضــرحة الــسالطني العثمــانيني األوائــل،   وأنقــرة، وكانــت عاصــمة لواليــة بورصــة أيــام   
  ).www.ar.wikipedia.org. (والعديد من املعامل واملباني العثمانية اهلامة
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ومن ناحية أخـرى، كانـت املعامـل األملانيـة   تـصنّع بـضائع رخيـصة الـثمن خصيـصاً                      
  . الشرق بناء على طلبات مسبقة من التجارلتصدرها إىل

  :ويقول فرح انطونا تريد من الشرقي أن خيضع لذوقها، أما املعامل الفرنسية فإهن
مسكينة يـا فرنـسا أذكـر أنـه مل يكـن أحـد              : بناءاً على قول الفرنسي الذي روى ذلك      «

د ختطانـا   يف القرن السادس عـشر يقـدم علـى االجتـار مـع فرنـسا إال بواسـطتنا، واآلن فقـ                    
  .)785(اجلميع

 وقــد حاولــت فرنــسا حتــسني صــورهتا لــدى الــسلطان ذلــك أنــه بعــد تعــيني املــسيو     
ــستاس « ــات      » )Constance(كونــ ــدأت العالقــ ــتانة، بــ ــسا يف اآلســ ــة فرنــ ــفرياً جلمهوريــ ســ

  .العثمانيّة بالتحسن بعد التدهور السريع الذي كانت عليه-الفرنسية
إن السفري املذكور يـسعى إلعـادة       «: ذا الصدد ويقول السلطان عبد احلميد الثاني  هب      

إن الفرنسيني ، )786(اهليبة إىل بالده، وقد اتصل بضباطنا وبشيخ اإلسالم وبعددٍ من الوزراء          
ــاك          ــا أن هن ــلب املوضــوع لرأين ــا النظــر يف صُ ــو أمعنَّ ــان، ول خيــشون مــن صــداقتنا مــع األمل

األملاني، كـل   » ـون بيربشتاين ڤ«املسيو كونستاس، والبارون مارشال     : صراعات ومبارزات بني  
 واليــوم يبــذل الــسفري الفرنــسي ،منــهما يــسعى إىل إفــشال جهــود اآلخــر، وهــذا أمــر يــسرّنا 

كونستاس جهداً عظيمـاً ملـصلحة بـالده، ولقـد اسـتطاع التوسـع يف نـشر الثقافـة الفرنـسية                 
سواحل  ولقـد أخطأنـا عنـدما ألغينـا امتيـاز فرنـسا يف الـ               ،واحلصول على بعض االمتيـازات    

  .)787(»...حيث برزت لنا مشكالت الربيد والصحة العامة والديون العمُوميَّة
وكما ذكرنا مراراً فإن السلطان كان شديد احلرص على إرضاء مجيع الـدول املعنيـة               

  .باملسألة الشرقية وخباصة فرنسا
ولقد حاول إشراكها بشكل أو بآخر مبدّ اخلطوط احلديديـة يف الدولـة والسـيما يف                

ــ يم الــشام إال أهنــا كانــت مــرتددة، وقــد جــاء ردّهــا علــى عــروض الــسلطان برســالة مــن       إقل
  .سفريها يف اآلستانة إىل وزارة اخلارجية يف باريس

ــرد  ــا       «: وجــاء يف ال ــستحيل عليه ــه ي ــداد، لكن ــد بغ ــسا ترحــب مبــدّ خــط حدي إن فرن
  .»املشاركة فيه ما مل يكن هلا وضع خاص مساوٍ متاماً ألوضاع الدول األخرى

وإن الفرنــسيني ال يــستطيعون االفــرتاق عــن الــروس واإلنكليــز، وال ميكــن بنــاء خــط    

                                                 
  .92جملة اجلامعة، املرجع السابق، ص) 785(
  .131السلطان عبد احلميد، مذكراتي، ص) 786(
  .139السلطان عبد احلميد، مذكراتي، ص) 787(
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بـــأموال الفرنـــسيني وغريهـــم، ويبقـــى حتـــت إدارة األملـــان الـــصرفة، ويبقـــى لآلخـــرين دور   
  .)788(ثانوي

  .م1912- هـ 1331ومل يتم اتفاق فرنسا النهائي مع الدولة إال سنة 
  
  : إيطاليا-د

ـــ 1283يف صــيف  ــ1866- ه ــصراً     م ن ــت ن شبت احلــرب بــني بروســيا والنمــسا، وكان
، ومل تستمر احلرب أكثـر مـن ثالثـة أسـابيع         )Möltke ()789(ساحقاً لربوسيا وقائدها مولتكه   

استطاعت خالهلا بروسيا أن تذهل العامل بانتصاراهتا وخططها العـسكرية، الـيت أصـبحت              
  .مشهورة يف أوروبا

 يف 1866 متــوز 24ان مــا سُــحق يــوم أمـا حليفــة بروســيا إيطاليــا، فــإن جيــشها ســرع 
ين األسـطول اإليطـايل الـذي كـان           )790(سهل لومبارديا أمام النمسا يف معركة كـستوزا         كمـا مـُ

البحرية، ولوال وقوف   » ليزا«متفوقاً على األسطول النمساوي، مين هبزمية نكراء يف معركة          
ميتني وسـيطرت النمـسا     بسمارك إىل جانب إيطاليا، الهنارت إيطاليا متاماً بعد هاتني اهلز         

علــى البندقيــة ومــا حوهلــا، وقــد طلــب منــها بــسمارك إعادهتــا إىل إيطاليــا بــشرط توقيــع      
الصلح، فأعادهتا، وأدى ذلك إىل اسـتياء عـام يف إيطاليـا بوصـفه إعانـة بالغـة هلـا لعجزهـا                      

  .)791(عن اسرتداد البندقية بقوّهتا، وليس بواسطة بروسيا

                                                 
  .117موفق بين املرجة، صحوة الرجل املريض، املرجع السابق، ص) 788(
تـوىل رئاسـة   ) 1891 حتـى  1800مـن  (قائـد بروسـي   ): Helmuth Von Möltke(هيلمـوت فـون مولتكـه    ) 789(

 إىل 1857مــن ) 1871انيــة الــذي صــار اجلــيش األملــاني بعــد تأســيس اإلمرباطوريــة األمل   (أركــان اجلــيش الربوســي  
1888:  

ضــد النمــسا يف احلــرب ) König grätz(قــاد اجلــيش الربوســي إىل النــصر يف معركــة كونيــغ غــراتس    -
  .1866النمساوية الربوسية 

ــاد اجلــيش الربوســي إىل النــصر يف معركــة ســيدان عــام        - احلــرب الربوســية  ( ضــد الفرنــسيني  1870ق
  ). الفرنسية

 .، ثم رقي إىل رتبة مارشال يف العام التايل1870 عام )كونت(أعطي لقب غراف  -

 .1888تقاعد من رئاسة األركان عام  -

. هــــــو عــــــم هيلمــــــوت فــــــون مولتكــــــه رئــــــيس أركــــــان اجلــــــيش األملــــــاني يف بدايــــــة احلــــــرب العامليــــــة األوىل - 
)www.ar.wikipedia.org.(  

  . خالل حرب االستقالل اإليطالية الثالثة يف عملية توحيد إيطاليا1866جرت سنة : معركة كستوزا) 790(
  .502، ص1950 جمموعة مؤلفني، القاهرة، 20 و15أوروبا يف القرن ) 791(
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 إعـالن قيـام اإلمرباطوريـة األملانيـة عقـب هزميـة             هذه هي صـورة إيطاليـا عنـدما مت        
وكانت إيطاليا قد ارتقت إىل مـصاف الـدول الكـربى ولـو             . فرنسا املروّعة يف حرب السبعني    

نظرياً يف التجارة والصناعة والعلوم واآلداب، كما أهنا من أكثر الدول األوربية حترراً ومنـها           
، وكـان   )األوربيـة طبعـاً   (ة واسـتقالل الـشعوب      خرج الكتّاب املتحررون دعاة احملبة الدستوري     

األدباء والساسة اإليطاليون يوحون ألنصار تركية الفتاة وحلفـائهم مـن العـرب بـأن إيطاليـا              
ــساندهم مــع            ــهم وســوف ت ــى ينــالون حريت ــسلطان حت ــاروا ضــد ال ــم إن هــم ث ســتقف معه

  .)792(يابريطانيا وفرنسا ولكنها مل توافق بني هذه الدعوة وبني دعواها يف ليب
لقد كانت إيطاليا دولة فتيـة علـى الـساحة األوربيـة وحديثـة عهـد بـأمور االسـتعمار                    
والتحالفات واملعاهدات، ومل تكن هلـا وجهـة نظـر حمـددة ثابتـة مـن الدولـة العثمانيـة سـواء              

ــة تــشارك يف      -قبــل التقــارب العثمــاني   ــة أوربي ــا آخــر دول  األملــاني أو بعــده، وكانــت إيطالي
ة وكانــت تــرى بوضــوح مــا حققتــه بريطانيــا وفرنــسا وروســيا وأملانيــا مــن     املــسألة الــشرقي

مكاســب علــى حــساب الرجــل املــريض فــأرادت أن تعــوض مــا فاهتــا مــن الغنــائم، ومل تظهــر 
م، وكانــت تــونس 1881- هـــ 1299أنياهبــا االســتعمارية إال بعــد احــتالل فرنــسا لتــونس ســنة 

 تـرى فيهــا مــا رأتـه فرنــسا يف ســورية   وطـرابلس الغــرب مـن املنــاطق الــيت أصـبحت إيطاليــا   
فادعـت كمـا أدعـى اآلخـرون أن هلـا      . والصهيونية يف فلـسطني واإلنكليـز يف مـصر واخللـيج      

 )794( وتريـشا والبوسـنة    )793(يف طـرابلس الغـرب وحقوقـاً أخـرى يف ألبانيـا           » حقوقاً تارخييـة  «
أمـا الـسلطان فكـان       اليت تعد مرياثها التـارخيي منـذ أيـام رومـا وأباطرهتـا، و              )795(»داملاسيا«و

  .)796(يرى يف ألبانيا واألرناؤوط حلفاء أقوياء له يف وجه اليونان ومقدونيا
وكما ذكرنا، فقد جنح بسمارك بـضم إيطاليـا إىل معاهـدة األبـاطرة الثالثـة، روسـيا               

م وضمن بذلك حيادها يف حال نـشوب  1894- هـ 1312واجملر وذلك سنة    -وأملانية والنمسا 
  .)797( من جديدفرنسية-حرب أملانية

                                                 
  .151جنيب عازوري، املصدر السابق، ص) 792(
ــا ) 793( ــة (ألبانيـــــ ــان الواقـــــــع جنـــــــوب شـــــــرق أو   ): Shqipëriباأللبانيـــــ ــاهـــــــي إحـــــــدى دول إقلـــــــيم البلقـــــ . ربـــــ
)www.ar.wikipedia.org.(  
املرجــع . (تقــع جنــوب شــرق أوربــا وهــي منــاطق ودول البلقــان تقــع معظمهــا يف كرواتيــا احلديثــة     : البوســنة) 794(

  ).السابق
  ).املرجع السابق. (تقع على الساحل الشرقي للبحر األدرياتيكي: داملاسيا) 795(
  .150يب عازوري، مصدر سابق، صجن) 796(
  .328، ص3 حتى أيامنا، املرجع السابق، ج1798أوروبا منذ ) 797(
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م، 1902- هــ    1320ولكن فرنسا عادت وجنحت يف توقيـع معاهـدة مـع إيطاليـا سـنة                
  .)798(إملانية-تعهَّدت فيها إيطاليا بالوقوف على احلياد يف حال نشوب حرب فرنسية

 )799(»اخلفيــة«ومل يُلــق الــسلطان بــاالً ملطــامع إيطاليــا، ثــم تقــصَّى األمــر مــن جهــاز      
  :فكانت املعلومات كالتايل

إن لإليطـــاليني مبدارســـهم ومـــصارفهم ومؤســـساهتم اخلرييـــة الـــيت يقيموهنـــا يف   -
 :الواليات العثمانية هدفاً واضحاً هو االستيالء على

  .طرابلس الغرب وملحقاهتا -
 .وألبانيا -

ــل إزمــري واســكندرونة       - ــى البحــر املتوســط مث ــة عل ومنــاطق األناضــول املطلَّ
 .)800(وأنطاليا

  . جندي إىل ليبيا15،000إىل إرسال ولذلك بادر السلطان 
وممَّا دفع السلطان إىل اختاذ جانب احلـذر جتـاه إيطاليـا أن تنظيمـات تركيـا الفتـاة         

  .كانت مستوحاة من غاريبالدي والكاربوناري اإليطاليني
كما أن اجلماعات السريَّة اإليطاليـة اإلرهابيـة كانـت متعاونـة مـع مثيلتـها الفرنـسية                  

ــل   ــارة القالق ــق       يف إث ــسلطان وحتقي ــداً إلســقاط ال ــستويات متهي ــع امل ــى مجي ــة عل يف الدول
كمـا هـو    . )801(م1912- هــ    1331أهدافها وهو ما حتقق فعالً يف عهد االحتاد والرتقـي سـنة             

والغريـب أن حكومـة االحتـاد والرتقـي         . معروف وتركت ليبيا ملقارعة اإليطاليني وجهاً لوجه      
  .قوطها بيد إيطالياسحبت القوات العثمانية من ليبيا قبل س

وكمــا كــان لفرنــسا أطمــاع يف ســوريا، فقــد كانــت إيطاليــا تطمــع جبارهتــا املرتاميــة      
  .أو كما كانت تعرف بطرابلس الغرب وبرقة وبنغازي» ليبيا«األطراف 

ولذلك ثارت إيطاليـا واحتجـت علـى انتـزاع فرنـسا تـونس مـن حـصتها، وبـادرت إىل                     
ا علــى حتقيــق أهــدافها االســتعمارية ممـــا أدى إىل     االرمتــاء يف أحــضان أملانيــا ملــساعدهت    

  .)802(دخوهلا يف حلف األباطرة الثالثة كما ذكرنا
                                                 

  .332، ص3املرجع نفسه ج) 798(
  .جهاز األمن والتجسس، وقد نشط هذا اجلهاز كثرياً يف عهد السلطان عبد احلميد الثاني: جهاز اخلفية) 799(
  139حممد حرب، املرجع السابق، ص) 800(
  .525ه باشي، املرجع السابق، صسليمان قوج) 801(
  .325أوروبا، املرجع السابق، ص) 802(
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 اجملـر،  -العثماني، ألهنا كانـت مثـل النمـسا   -ومل تكن إيطاليا معنية بالتقارب األملاني   
حليفة ألملانية، وكانت أهدافها اليت كانت تطالب فيها يف أفريقيا، وكما قال رئـيس وزرائهـا      

  .»...إن مشال أفريقيا مرياث إيطايل«: تزيينما
ــة          ــة وســلمية، للوصــول إىل هــدفها مــن الدول ــا خططــاً هادئ ــذلك رمســت إيطالي ول

  .العثمانية وهو احتالل ليبيا
  :وقد جتلَّت هذه السياسة على النحو التايل

  .إنشاء املدارس واملصارف واملشايف يف طرابلس -1
 .اعرتاف الدول حبقها يف طرابلس -2

  .)803(إعالن احلرب واحتالل طرابلس -3
  .)804(وهو ما حتقق، ولكن بعد إسقاط السلطان عبد احلميد

  
  

@bîãbq–ïãbàrÈÛa@lŠbÔnÛa@wöbnã@Mïãb¾þa@ @
هـي الـشعار الثابـت واملعلـن للـسلطان عبـد احلميـد              » حتقيق التـوازن    «كانت سياسة   
  .جتاه الدول األوربية

  .عميقة فيما بينها حتى ال تتفق عليهوكان حريصاً على استغالل اخلالفات ال
 .فقد جعل فرنسا تقف وجهاً لوجه جتاه إيطاليا يف ليبيا -1

 .وجعلها خصماً عنيداً لإلنكليز عندما احتلوا مصر -2

  .كما أخذ يعمل على إثارة النعرات بني الصرب واجلبل األسود ورومانيا -3
ا وملــوك ورؤســاء ومــن جهــة أخــرى، كــان يقــيم صــداقات محيمــة مــع قيــصر روســي   

اجلاســـوس ) Vampiri(امـــبريي ڤأوروبـــا، وســـفرائهم يف اآلســـتانة، بـــل وجواسيـــسهم مثـــل  
اإلنكليــزي الــذي تعــاطف متامــاً مــع الــسلطان وكــان يكــرم الــسفراء ويــدعوهم إىل مائدتــه      

  .ويقدم هلم اهلدايا الفاخرة

                                                 
  .138حممد حرب، املرجع السابق،ص ) 803(
هـو صـديقه، وقـد مـات بقنبلـة موقوتـة       » أمربتـو «إن ملـك إيطاليـا     «وأخرياً قال السلطان عبد احلميد الثاني،       ) 804(

 والـصداقة قائمـة، وكانـت زوجتـه، ابنـة أمـري اجلبـل               فصار ابنه عمانوئيل ملكاً مكانه، وكانت العالقات بيننا وطيدة،        
عائشة عثمان أونلي، والدي السلطان عبد احلميد، املصدر السابق،  . »األسود، وكنت أعتين هبذا األمري وأمنحه راتباً      

  .119ص



  سهام حممد هنداوي270 

زيارتـه،  وأفضل مثال على هـذه الـسياسة مـا أحـاط بـه اإلمرباطـور غليـوم الثـاني يف                     
  .ممَّا جعله صديق السلطان املعجب به وبشعبه

ونظراً لعدم وجـود خلفيـة عدائيـة متأصـلة عنـد اإلمرباطـور األملـاني جتـاه الـسلطان                
عبد احلميد فإن هذا اإلكرام الذي قوبـل بـه يف الـسلطنة جعـل اإلمرباطـور احلليـف القـوي                     

ــا دفــع بالــ       ــة اتفاقــات أو معاهــدات، وهــو م ــدون كتاب ــسلطان ب ــد إىل  لل ــد احلمي سلطان عب
كما حدث عنـدما سـحق متـرُّد        . بريطانيا وروسيا وفرنسا  : االستخفاف أحياناً مبثلّث الشر   

  .)805(األرمن رغم احتجاج ساسة اإلنكليز وحلفائهم
إن اإلمرباطــور غليــوم الثــاني  شخــصية رقيقــة  «: وقــد قــال الــسلطان البنتــه عائــشة 

، وأنــا يف عالقــيت معــه كنــت أحــسب حــساب حمبوبــة، وهــو يــستهدف قــوة أملانيــا العــسكرية
الدول األخرى وال أفعل مـا يغـضبها، وكنـت يف نفـس الوقـت الـذي أبـدي احرتامـي لـه أبـدى                         

  .)806(»االحرتام نفسه إلمرباطور روسيا، إن موقعنا اجلغرايف يقتضي منا ذلك
  
  : على الدولة العثمانية-أ

 العثمانيـة السـرتداد نـشاطها    كان هذا التقارب فرصـة جديـدة، وربَّمـا أخـرية، للدولـة       
وقوَّهتا بعد أن كادت تنهار بفـضل اهلـزائم العـسكرية واألزمـات االقتـصاديَّة وتـربّص أوروبـا                   

  .وعمالئها يف الداخل بالدولة
  :وكان السلطان عبد احلميد الثاني قد رأى يف أملانيا املزايا التالية

 األوروبيـة ويعرقـل   إن تقرُّبه منها سوف خيفف عن الدولة من حدة اهلجمـة          -أ
  .إىل حني، املطامع األوروبية فيها، وقد يلغيها متاماً

وكان العـامل اإلسـالمي عمومـاً معجبـاً بكـل مـا هـو أملـاني ويـرى يف أملانيـا                      -ب
واجليش األملاني والصناعة األملانيَّة واألفكار األملانية شيئاً رائعـاً، وبقيـت        

ر، وكـان الـسلطان عبـد       هذه النظرة عند غالبية العرب حتى سـقوط هتلـ         
احلميـــد بـــدوره يـــدرك ذلـــك كلـــه والســـيما البحريـــة األملانيـــة والنهـــضة  

 .الشاملة السريعة يف أملانيا

وكــان يــرى أن أملانيــا مــن أقــلّ الــدول طمعــاً أو اهتمامــاً بالدولــة العثمانيــة،  -ج
  .السيما يف أيام اإلمرباطور غليوم الثاني

                                                 
  .396سليمان قوجه، املرجع السابق، ص) 805(
  .118، ص1991عمان، -عائشة عثمان أوغلي، والدي السلطان عبد احلميد، دار البشري) 806(
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ور أملانيا كفيـل بزعزعـة التـوازن األوروبـي،          إني كنت أرى بوضوح أن ظه     «: وكان يقول 
وكان الروس حيسبون حـساباً لقياصـرة أملانيـا         . فقد كانت قوة أملانيا تزداد بسرعة ودهشة      

  .)807(»حبكم القرابة
  :هناك أشياء مشرتكة بني دولتنا يف نظام احلكم«: وقال السلطان يف أملانيا

  .جود حدود مشرتكةال سبيل إىل حصول مصادمات عسكرية بيننا لعدم و -
 .ثم إني معجب بالقوة العسكرية األملانية والصناعة األملانية -

وإن جيــشنا وســالحنا ســيتطور كــثرياً باملــساعدة األملانيــة وســيتعزز موقــف   -
 .)808(أملانيا يف بالدنا وحتصل على امتيازات اقتصادية

ــع        ــل توزي ــو مثــن زهيــد مث ــثمن الــذي دفعــه الــسلطان مقابــل ذلــك فهُ  بعــض وأمــا ال
  .)809(األراضي هنا وهناك أو تقديم اهلدايا واجملامالت لإلمرباطور غليوم الثاني

  .)810(»إني مل أعد أي دولة بشيء، ومل أُخلف وعدي«: وكما كان يقول
وكــان الــسلطان يتعامــل مــع اإلمرباطــور غليــوم الثــاني وحكومتــه معاملــة وديــة، ال           

  .ينقصها احلزم الدائم
ة، وكـان يطمـع أن تكـون اجلبهـة الـشرقية               وكان اإلمرباطـور موقنـاً ب      قيـام حـرب عامليـَّ

ألملانيــا وهــي أراضــي الدولــة العثمانيــة يف أوروبــا وآســيا مفتوحــة أمــام األملــان، وهــذا يعــين   
  .ببساطة دخول الدولة احلرب مع أملانيا

ــسلطان  ــه ســنة     «: ويقــول ال ــا مل يــستطع اإلمرباطــور ذكــره يف زيارت - هـــ 1307إن م
م عنــدما طلــب مــين إعــداد  1898- هـــ 1316احة يف زيارتــه الثانيــة ســنة م، ذكــره صــر1889

  :اجتماع سري بينه وبيين، ويف ذلك االجتماع قال
  :هل ستقفون إىل جانبنا إذا شُنّت احلرب يف أوروبا يا حضرة السلطان«

أنت صديق عزيز علينا، ولكن ليس مـن      : فردَّ السلطان، الذي كان يتوقع هنا السؤال      
  . أن أُجيبك عن سؤالك إجابة شافية وسأفكر يف األمر ملياسلطيت اآلن

ــاً هلــذا املوقــف؛ ألن األملــان الــذين كــانوا يــدربون        وقــد دفــع الــسلطان عرشــه مثن
ة               اجليش العثماني الثالث اعتمدوا عليه يف اإلطاحة بالسلطان، وهذا يؤكد حقيقـة مهمـَّ

                                                 
  .66يوسف عمر، أسباب خلع السلطان عبد احلميد، ص) 807(
  .305سليمان قوجه باشي، السلطان عبد احلميد، ص) 808(
  .69يوسف عمر، املرجع السابق، ص) 809(
  .293سليمان قوجه باشي، املرجع السابق، ص) 810(
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ــا      ــى الكــثري مــن أملاني ــة حــصلت عل ــة العثماني  مــن دون أن تفقــد ســيادهتا   وهــي أن الدول
  .)811(واستقالهلا

إن بيننا وبني األملان شبهاً يف الـصفات جعلتنـا منيـل            «: ويقول السلطان عبد احلميد   
فاهلــدوء واحليطــة والــصرب علــى املــشاق هــي الــصفات املميــزة للــشعبني، واجلــرأة   . حنــوهم

  .واالستقامة واللطف والكرم هي صفات األملان مثلما هي صفاتنا
سباب جعلتين أميل حنو األملان وإن مل ترض فرنـسا، ولـو مل يكـن شـيء هلـذا                   هناك أ 

  .امليل سوى شخص اإلمرباطور غليوم لكفى
  .إنه رجل حتبه النفس وتثق به، فهُو جدير باإلعجاب

واألملـــان أساســـاً أقـــرب إىل الـــنفس مـــن الفرنـــسيني؛ ألهنـــم قـــوم شـــرفاء صـــادقون   
  .نشيطون وخملصون يف عملهم

ــسيون  ــان،        والفرن ــات األمل ــاهلم ثب ــى أعم ــون عل ــهم ال يثبت ــوا لكن ــون أن يعمل ــوم يُحب ق
  .يضيعون وقتهم يف سياسات ال تستقر على قرار

واألملان إذا بدؤوا بأمرٍ حبثوا فيـه وسـربوا أغـواره وعرفـوا مداخلـه وخمارجـه بعكـس                   
  .)812(الفرنسيني

قـراء منـذ بـضع      رأينا يف حيفا ويافـا مـستعمرين أملـان، أتـوا ف           : ويقول جنيب عازوري  
 فرنــك وهــم يتــأقلمون 300.000ســنني ميتلكــون حاليــاً عقــارات تبلــغ قيمــة بعــضها حــوايل   

  .)813(...بسرعة وسهولة ويشتغلون كثرياً وينتجون بكثرة
وكان السلطان يرى أن أملانيا من أقلّ الدول انتفاعاً باحنالل السلطنة، وأن اندفاعها          

، والسـيَّما يف األناضـول يعطـي أملانيـا حـق الـدفاع              بتنفيذ املشاريع االقتصادية يف الـسلطنة     
  .عن الدولة من أي خطر، والسيما خطر الدب الروسي

لقـــــد كـــــان اهلـــــدف الرئيـــــسي ألملانيـــــا يف الـــــسّلطنة هـــــو االقتـــــصاد واملـــــشاريع   
باإلضــافة إىل حتقيــق مكاســب سياســية مهمــة مــن خــالل التحــالف مــع     . )814(االقتــصادية

  ).م1914/1918-هـ 1333/1338(لى يف احلرب العاملية األوىل الدولة العثمانية وهذا ما جت

                                                 
  .520-516سليمان قوجه باشي، املرجع نفسه، ) 811(
  .122ميد، مذكراتي صالسلطان عبد احل) 812(
، 1980، املؤســسة العربيــة للنــشر،   1905جنيــب عــازروي، يقظــة األمــة العربيــة، الطبعــة األوىل، بــاريس،       ) 813(

  .142ص
  .140حممَّد كمال الدسُوقي، الدولة العثمانية واملسألة الشرقية، املرجع السابق، ص) 814(
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  : مكاسب السلطان من حتالفه مع أملانيا-ب
إن من أهم مكاسب السُّلطان مـن حتالفـه غـري املعلـن مـع أملانيـا ذلـك النـصر املـدوي                       

ة              يف حرهبـا علـى اليونـان       ،  الذي حققته الدولـة العثمانيـة بـاجلنود املـسلمني واخلـربة األملانيـَّ
  .م1897- هـ 1315

ــسكرية           ــف اخلــربة الع ــذي وظَّ ــي باشــا ال ــر حممــد عل ــسلطان يقتفــي أث ــان ال لقــد ك
  .الفرنسية لتحقيق انتصاراته الكربى يف جزيرة العرب وعلى الدولة العثمانية نفسها

  .لقد تواترت عليه برقيات التهنئة من ملوك العامل وأمرائها وأعياهنا وشعرائها
الوفــد العــسكري األملــاني الــذي درب اجلــيش العثمــاني  رئــيس ) Vonder(وقــد كتــب 

كان هـذا النـصر سـبباً يف تغـيري الفكـرة الـيت شـاعت يف أوروبـا خبـصوص اخلطـط                       «: يقول
املزعومة لتقـسيم الدولـة العثمانيـة ومتزيـق أوصـاهلا كمـا طُـوي االصـطالح األدبـي الـشائع                     

  .املعروف باسم الرجل املريض يف الغفلة والنسيان
انتــصار الــسلطان مبثابــة زيــادة يف رد اعتبــاره داخــل بــالده نفــسها وأوهــن  لقــد كــان 

والــشيء العظــيم الــذي حــصل بعــد عــام . عزميــة املنــاوئني لــه مــن مجاعــة االحتــاد والرتقــي
واحــد قــدوم اإلمرباطــور غليــوم الثــاني إىل صــديقه الــسلطان عبــد احلميــد، وإعالنــه مــن      

 مليـون مـسلم مـن رعايــاه    300ان وللــ دمـشق وعلـى ضـريح صـالح الـدين أنـه صـديق للـسلط        
  .)815(»الذين عليهم أن يثقوا بأملانيا صديقة خملصة للسلطان واملسلمني

رغـم عـدم احلـصول علـى مكاسـب مـن أرض             : وقد قوَّم الـسلطان هـذا النـصر فقـال         
  ...اليونان فإننا أصبحنا أصحاب هذا النصر العظيم

لقــد كــان األعــداء الــذين  . دراءلقــد أزال هــذا النــصر قنــاع الــسخرية والــتحقري واالز 
ــارة حــاكم        كــانوا يعــاملونين حتــى أمــد قريــب وكــأنين رجــل منبــوذ، يتــسابقون اآلن علــى زي
اإلمرباطوريــة العثمانيــة الــيت تــأبى الــضيم وال هتــاب املــوت، وملــا أخفقــوا يف القــضاء عليــه     

  .واجتثاث جذوره باتوا اآلن يطرونه ويتملّقونه ويتزلفون إليه
طور غليوم الثاني ينظر إىل الدولة العثمانيـة علـى أهنـا دولـة واهيـة غـري                  وكان اإلمربا 

ذات قيمــة، ولكــن عنــدما حتقــق االنتــصار العظــيم اخلــاطف علــى مجيــع اجلبــهات رأى أن    
  .الدولة العثمانية جديرة بالتحالف معها

ليس ذلك فحسب بل إن ملك إيران مظفّر شاه قدم إىل استانبول ليعـرض إخالصـه             

                                                 
  .405سليمان قوجه باش، املرجع السابق، ص) 815(
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الثاني وظهرت صوره يف صحف العامل وهو ينحين لتقبيل يد           سلطان عبد احلميد  ووالءه لل 
  .)816(السلطان

ومــن املكاســب غــري املنظــورة الــيت حققتــها الــسلطنة مــن زيــارتي اإلمرباطــور غليــوم     
  :الثاني، نذكر أموراً طريفة عديدة منها

  تثبيت مركز السلطان عبد احلميد بني رعاياه وبـني املـسلمني مـن الـصني              -1
حتــى األطلــسي، وقــد بــدا ذلــك واضــحاً يف انتــصاره علــى اليونــان، الــذي 

  .سبق أن حتدثنا عنه
وأمــراً آخــر، هــو أن الــصحف العثمانيــة ذكــرت، والســيما عنــد الزيــارة الثانيــة 

م، أن الــسلطان عبــد احلميــد هــو أرفــع   1898-هـــ1316لإلمرباطــور ســنة 
 الـذي سـأل الـسلطان       رتبة من اإلمرباطور العظيم غليوم الثاني؛ ألنـه هـو         

ــضور إىل اآلســـتانة، بـــدون دعـــوة مـــسبقة مـــن الـــسلطان، كمـــا أن         احلـ
السلطان مل يرد على زيارة اإلمرباطـور األوىل بزيـارة لـربلني، وهـذا يؤكـد                

  .املكانة السامية اليت يتمتعُ هبا السلطان يف العامل
انت وأمر ثالث وهو أن الصحف األوربية والصحف املوالية للغرب يف مصر، ك          

تنشر ما يقال عن السلطان عبـد احلميـد يف أوروبـا، مثـل وصـفه بقـاطع                  
ــان       ــذلك ك ــسلطان األمحــر، ول ــسميته بال ــق مــن الدرجــة األوىل، أو ت طري
حضور أعظم إمرباطور يف أوروبا إىل اآلستانة واالسـتقبال احلافـل الـذي      
قوبل به، قد وحَّد املـسلمني مـن حولـه، ورفـع منزلتـه يف أعينـهم وهـو مـا                     

ـــى بوضــــوح حتــــى يف الــــبالد الواقعــــة حتــــت االحــــتالل الربيطــــاني  جت لـَّ
  .)817(والفرنسي مثل اجلزائر وتونس ومصر وغريها

  
  : ما خسره السلطان يف هذا التحالف-جـ

حاول اإلمرباطور غليوم الثاني يف زيارته الثانية للـسلطان عبـد احلميـد معرفـة رأيـه          
ة أدق موقـف الدولـة العثمانيـة مـن أملانيـا، إذا       العثماني بعبار -يف موضوع التحالف األملاني     

  .قامت احلرب يف أوروبا

                                                 
  .406جه، املرجع السابق، صسليمان قو) 816(
  .142جنيب عازوري، املصدر السابق، ص) 817(
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هل ستقفون إىل جانبنا إذا شنَّت احلـرب يف أوروبـا يـا             «: ولقد قال للسلطان بوضوح   
  :حضرة السلطان؟ وإن هذه احلرب ال مناص منها؟ فرد عليه السلطان

ين أن أفكــر يف لــيس مــن ســلطيت اآلن أن أُجيبــك عــن ســؤالك إجابــة شــافية، وميكــن  
  .)818(األمر ملياً ويف اللحظة اليت تضطرنا الظروف لذلك

وملــا ســقطت هيبــة األملــان مــن عــني الــسلطان عبــد احلميــد بــسبب إصــرارهم علــى    
ــة         ــهم رئــيس الوفــد العــسكري األملــاني يف الدول التحــالف معهــم، التفــت األملــان ويف مقدمت

 قـضاها يف الدولـة بغـرس فكـرة اإلعجـاب            الذي اهتم يف الفرتة الطويلة اليت     ) Goltz(كولتز  
  .باألملان يف نفوس الشبان األتراك الذين قاموا يف النهاية بعزل السلطان

لقد قـوَّى الدولـة العثمانيـة    : وهذا هو الثمن الذي دفعه السلطان يف تقرُّبه من أملانيا  
  .)819(وأنقذها من التقسيم واالهنيار، ثم اهنار هو نفسه

  
  : على أملانيا-ب
صـراحة يف مذكراتـه بأنـه كـان يقاتـل يف صـفوف              ) غليوم الثـاني  (رتف اإلمرباطور   اع

  .)820(م ضباط وعساكر من بروسية1878- هـ 1295 العثمانية -روسيا يف احلرب الروسية
- هــ    1307وقد تبدَّل موقفه من الدولة العثمانية بعد الزيـارة األوىل لآلسـتانة سـنة               

ــك  1889 ــول يف ذل ــد عــودت «: م، وهــو يق ـــ 1307ي مــن اآلســتانة ســنة   بع ــت 1889- ه م أعرب
  . بناء على طلبه، عمَّا شعرت به يف اآلستانة من السعادة- بسمارك –للربنس 

وقــد دُهــشت عنــدما أبــدى احتقــاره الــشديد للدولــة العثمانيــة ورجاهلــا ولكــل مــا لــه  
  .عالقة هبا، فحاولت أن أُغيّر رأيه يف ذلك عبثاً

أن أقـدم لروسـيا اآلسـتانة والـدردنيل معهـا هديـة             وقبل زيارتي لروسيا عـرض علـي        
  .)821(لروسيا حتى ال تتعب نفسها باحتالهلا

  .ومل تكن أملانيا قبل عهد اإلمرباطور غليوم الثاني شديدة االهتمام بالدولة العثمانية
  .)822(وكان بسمارك ال جيشّم نفسه مشقة فتح كيس الربيد اآلتي من اآلستانة

                                                 
  .518سليمان قوجه، املرجع السابق، ص) 818(
  .520سليمان قوجه، املرجع السابق، ص) 819(
  .11اإلمرباطور غليوم الثاني، املذكرات، ص) 820(
  .16اإلمرباطور غليوم الثاني، املذكرات، ص) 821(
  .384لعامل العربي، صجمموعة باحثني، أملانيا وا) 822(
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ــا مــن يــرى    ــة العثمانيــة، ولكــن مــن     وكــان يف أملاني ــا ليــست يف الدول أن ســالمة أملاني
  .السيطرة على البحار والتصدّي لألساطيل الربيطانية

ةً                          ار أملـاني يـرى أن املـصري النـهائي للـسلطنة هـي أن تـصبح حمميـَّ كما كـان هنـاك تيـّ
  .)823(أملانيةً

مليونـاً مـن     70األملان تنطلق من أنَّ األناضول تستوعب       » االستعماريني«وكانت نظرة   
  :السكان ويقيم فيها ما دون املليونني وأملانيا أحق هبذه األراضي، وقال أحد األملان

لكي تتحقق سالمة اإلمرباطورية األملانية جيب أن مندّ أيدينا إىل جنوب أوروبـا مـن               «
  .)824(...خالل الدولة العثمانية، ثم نسيطر على األناضول والرافدين ونصل إىل اهلند

ت احلكومـــة األملانيـــة يف التقـــارب النـــسيب مـــن الدولـــة العثمانيـــة يف وعنـــدما جنحـــ
اجملـاالت االقتــصادية والـسياسية والعــسكرية، ظهـرت يف أملانيــا أصـوات اســتعمارية عاليــة     

  :من بعض الفئات واجلمعيات والسياسيني، مثل قوهلم
  .»من هامبورغ إىل البصرة« -
 .»ومن برلني إىل بغداد« -

  .)825(» إىل خليج فارسومن حبر الشمال« -
كتاباً بعنوان سكة حديـد بغـداد سـنة         » )Grothe(جروته  «ونشر األملاني املتطرف    

وحـاول أن جيتـذب إليهـا    » املطالب االسـتعماريَّة الحتـاد عُمـوم أملانيـا    « خلصّ فيه   1902
الرأي العام األملاني مطالـب بـصراحة بالـسري علـى خطـا فرنـسا وبريطانيـا، وكـان ممـا                     

  :قال
من مصلحة تركيـة أن متـنح شـركة الـسكك احلديديـة احلـق يف أن تقـوم بإنـشاء                    إن  «

  .)826(»مزارع ومستعمرات قرب اخلطوط احلديدية
  
  : أملانيا يف امليزان-ج

الـشرق األدنـى    "املطالبـة باسـتعمار     » احتـاد عمـوم األملـان     «هناك من يرى أن مطالـب       
  .تدل على السياسة االستعمارية الباطنة ألملانيا"

                                                 
  .142حممد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية، ص) 823(

(824) Tarih boyunca… P. 
  .385أملانيا والعامل العربي، ص) 825(
  .389أملانيا والعامل العربي ، ص) 826(
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اقع أن الكتَّاب الليرباليني املعتدلني والتيـارات اليـسارية الدميقراطيـة االشـرتاكية             والو
  .معارضة شديدة» االحتاد«يف أملانيا كانت تعارض مطالب 

الكاتب الكبري عـدة نـشرات عـارض فيهـا مطالـب          » )Rohrbach(رورباخ  «وقد أصدر   
اجم النوايـا االسـتعمارية عنـد    عموم أملانيا ووصفها بأهنا محقاء من الناحية السياسية، وهـ        

  :وقال)827(بعض األملان وقال إهنا ستلحق األضرار باملصاحل األملانية يف املنطقة
وقـــال إن علـــى أملانيـــا مـــساعدة الدولـــة العثمانيـــة احلاضـــرة وإنـــه ال جيـــوز إرســـال 

ة الفالحــني األملــان إىل األراضــي املستــصلحة يف العِــراق، بــل تكفــي األمــوال األملانيــة واخلــرب 
  .األملانية

الـسياسة االسـتعمارية   » )Rose Luxmburg(روزا لوكـسمبورغ  «كما هامجـت الكاتبـة   
  .)828(األملانية عموماً، وخصوصاً يف الشرق األدنى

) Drong nach Osten(األملــاني، أو االنــدفاع األملــاني حنــو الــشرق  » االنفتــاح«وبعــد 
عثمانيــة، وخــاف الــسلطان مــن هــذا   أصــبحت أملانيــا الدولــة األوىل يف عالقاهتــا بالدولــة ال  

  .االندفاع والسيّما أنه كان أمراً جديداً متاماً على الدولة العثمانية مل تشهده من قبل
ــة خمــاوف الــسلطان عبــد        ــة العثمانيــة وإزال ــا إىل تطمــني الدول ــادرت أملاني ولــذلك ب

لعثمانيــة احلميــد مــن اجتمــاع الــدول الغربيــة هبــذا الكــم والكيــف وقــراراهتم جتــاه الدولــة ا   
  .)829(والسيما عند توقيع اتفاق خط بغداد

وأفهمت أملانيا العثمانيني، أنه علـى أثـر احنـسار الـدور الفرنـسي وكراهيـة الـسلطان                  
  .لإلنكليز حصل فراغ يف الدولة العثمانية تقدمت أملانيا مللئه

ـــ«م طلــب املستــشار األملــاني  1891- هـــ 1309ويف ســنة  ــي ڤكابري وضــع » )Kapriwi(ـ
  :ر عن املستعمرات األملانية يف األناضول وفلسطني فجاء اجلواب كما يأتيتقري

إن املستعمرات اهليكلية األملانية يف فلسطني ال تقـدم لنـا مثـاالً مـشجعاً لالسـتعمار،             
ألن املستعمرين األملان يعادون السكان وهؤالء يعادوهنم وإذا كان األملان املقـرتح توطينـهم يف       

ه قناصــلنا التــذمر الــدائم مــن الــسلطات احملليــة، وتــدخل البــاب    آســيا الــصغرى، فــسيواج 
العايل املستعر لدى سفارتنا يف اآلستانة، وقد يدمر عالقاتنا الطيبة مع السلطان بدالً مـن             

  .أن ينمّيها، واملستعمرات يف فلسطني خري مثال على ذلك
                                                 

  .391أملانيا والعامل العربي، ص) 827(
  .392املرجع نفسه، ص) 828(
  .23لسطينية، صالف-علي حمافظة، العالقات األملانية) 829(
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ــة تقر    ــة األملانيـ ــتعمارية يف وزارة اخلارجيـ ــدائرة االسـ ــدير الـ ــدم مـ ــم قـ ــائالً  ثـ ــراً هـ يـ
  .)830(خالصته أن توطني األملان يف الدولة العثمانية مشروع اقتصادي فاشل

وكانت أملانيا تردد باستمرار بأنه ليس من وراء مشروعاهتا االقتصادية يف الـسلطنة          
أهــداف اســتعمارية أبــداً، وإمنــا هــي مــصاحل اقتــصادية وفنيــة هبــدف دعــم الــسلطنة ومنــع   

  .اهنيارها
ن القرن التاسع عشر بات سقوط الدولة أمـراً وشـيك الوقـوع بعـد               ويف السبعينات م  

ــة،    االهنيــار االقتــصادي الواســع، وحملــت روســيا وبريطانيــا إىل احتمــال تقــسيم اإلمرباطوريَّ
ــة          ــة العثمانيـ ــة الدولـ ــي تقويـ ــه ينبغـ ــم أنـ ــه احلكـ ــل توليـ ــن قبـ ــى مـ ــصر حتـ ــان رأي القيـ وكـ

  .)831(باإلصالحات املناسبة وليس بالتقسيم
قتــصاديون األملــان حريــصني علــى متاســك الدولــة العثمانيــة لــضمان جنــاح  وكــان اال

  .مشروعاهتم االقتصادية، فيها
ــة إىل         ــة العثمانيـ ــل الدولـ ــالبني بتحويـ ــان املطـ ــوات األملـ ــاىل أصـ ــت تتعـ ــدما كانـ وعنـ

  .)832(مستوطنات أملانية، كانت الدولة تكذهبم وتعارض مشروعاهتم
 شــتى يف توضــيح أو تفــسري موقــف    وقــد ذهــب املؤرخــون ورجــال اإلعــالم مــذاهب    

  .اإلمرباطور غليوم الثاني من السلطنة والسلطان واإلسالم
واملسألة ببساطة أنه نظر إىل املسألة بعني احلكم العدل املنصف البعيد عـن اهلـوى،               

  .وهو ما مل تفهمه أوروبا ألهنا مل تضع األمور يف نصاهبا، ومل تكن راغبة بذلك
د شـــباب النـــصارى كلمـــة يف دار البلديـــة بدمـــشق  وحـــصل يف دمـــشق أن ألقـــى أحـــ

إن املسيحيني يف بالد الدولة أحسن حاالً مـن      : حبضور اإلمرباطور، فقال اإلمرباطور لوزيره    
  .واملسلمني يف اهلند وروسيا واليهود يف اجلزائر. األيرلنديني يف بريطانيا

ــصفهم الواصــفون وهــذ        ــصارى ممــا ي ــة يف مــساملة الن ــر رغب ــسلمون أكث ــرأي وامل ا ال
  .الواضح هو الرأي الصحيح، وهو ما مل يفهمه اآلخرون حتى اليوم

ولذلك نشرت صـحف أوروبـا نـصّ خطابـه يف القـدس وقالـت إن اإلمرباطـور أراد أن                    
  .حيذر أوروبا وخيتم اجلامعة اإلسالمية خبامته وهو ما حببه إىل مجيع املسلمني

لقـد كانـت أملانيـا أقـرب دول         «: ويقول فرح أنطون صاحب جريدة اجلامعة العثمانيـة       
                                                 

  .395أملانيا والعامل العربي، ص) 830(
  .393املرجع السابق، ص) 831(
  .395املرجع نفسه، ص) 832(
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العامل إىل إنصاف دولتنا العثمانية لقد كره اإلمرباطور أن يكون من مجلـة النـسور الطامعـة                 
  .)833(»يف افرتاس الدولة العثمانية

ومل تــسعَ احلكومــة األملانيــة إىل حتقيــق أي مطلــب ســرّي أو علــين يف فلــسطني منــذ  
  .م1918-هـ1337هناية احلكم العثماني سنة م حتى 1871-هـ1288قيام الرايخ الثانية سنة 

كما أنه مل يصدر عنها لليهود وعد رمسي مماثل لتصريح بلفور كمـا أهنـا مل تـستغل                  
 فربيطانيـا هـي كانـت الدولـة األسـبق           )834(املستعمرين األملان ألغراضها السياسية يف البالد     

  .واألقوى آنذاك
فاء ودعـاة رزينـون ولقـد خـاف     إن األملان على العمـوم قـوم شـر       : يقول جنيب عازوري  

اليهـــود منـــهم ومـــن مـــستعمراهتم فأقـــدموا علـــى شـــراء األراضـــي يف فلـــسطني للحـــدّ مـــن 
  ....)835(انتشارهم

ــز حــول األناضــول وطــرق       كانــت أهــداف أملانيــا احلقيقيــة يف الدولــة العثمانيــة ترتكَّ
احل حبـر   املواصالت حبيث يصبح بإمكاهنا السيطرة التامة علـى األراضـي املمتـدة مـن سـو               

  .الشمال حتى سواحل اخلليج العربي
ا ملـشكلة              » سـلَّة غـذاء   «وكانت ترى يف األناضول      كـربى هلـا وللـسلطنة يف آن واحـد حلًـّ

زيادة السكان الكبرية يف أملانيا، وكما قيل عن األملان فقد كانوا من أكثر الشعوب قدرة علـى          
حتى إهنم أصـابوا اليهـود بـاهللع        االستعمار يف العامل كما ثبت من مستعمراهتم يف فلسطني          

  .وهم سادة االستيطان واالستعمار
وحتى تزيل أملانيا حاجز اخلوف والرتدد والقلق عند السلطان خبـصوص نواياهـا يف          
السلطنة، فقد اهتمت ظاهريـاً مبـسائل ثانويـة ال تعنيهـا كـثرياً، مثـل تعمـري بعـض الكنـائس                      

 لبنــان وفلــسطني ودمــشق، وذلــك مــن أجــل وبنــاء بعــض املــستعمرات واملــشايف واملــدارس يف
كسب مودة السلطان وبطانته ولتعويد املوظفني واملـسؤولني العثمـانيني، بـل والـسكان أيـضاً                

  .)836(على طريقة العمل واحلياة األملانيَّة
وقد استغلَّت الدبلوماسية األملانية تناقضات الباب العايل مع الدول األوربيـة مبهـارة          

  .عالية

                                                 
  . بقلم فرح أنطون19 و18م ص1899نيسان -جملة اجلامعة العثمانية) 833(
  .127الفلسطينية ص-علي حمافظة، العالقات األملانية) 834(
  .142جنيب عازوري، يقظة األمة العربية، ص) 835(
  .142جنيب عازوري، املصدر السابق، ص) 836(



  سهام حممد هنداوي280 

بلوماســيون األملــان إىل مــا فعلتــه بريطانيــا مــن خــالل قــربص ومــصر،  وقــد أشــار الد
ــر البلقــان، وأكــدت         ــام روســيا بــضمّ قــارص وأردهــان وحتري ــونس، وقي واحــتالل فرنــسا لت
الدبلوماسية األملانية بأن أملانيـا هـي الدولـة الوحيـدة الـيت ليـست هلـا مـصلحة يف إضـعاف                       

 األملان مجيـع الوسـائل لتخويـف الـسلطان          الدولة العثمانية أو اغتصاب أراضيها، واستخدم     
  .من أوروبا وخمططاهتا ضد الدولة

ويف مثانينات القرن التاسع عشر حصل انقالب يف الـسياسة العثمانيـة، ومالـت مـن          
  .االجتاه اإلنكليزي القديم إىل االجتاه األملاني اجلديد

اليت أعلن  ) وم الثاني غلي(وقد دُشن هذا التقارب بالزيارة الثانية لإلمرباطور األملاني         
  .)837(فيها أنه املدافع عن اإلسالم

ومن األمور اليت حاول اإلمرباطـور حتقيقهـا مـع الـسلطان عبـد احلميـد، كانـت إدارة              
  .أمالكه اإلمرباطورية اخلاصة

ولقد كان للسلطان يف فلـسطني واألردن وصـور وعكـا وبئـر الـسبع والرافـدين أراضٍ            
  .ورية العثمانية الصاحلة للزراعةشاسعة تشكل مخس أراضي اإلمرباط

يـساعدهم علـى    . وقد زاد األملان أن اإلشراف على هذه األمالك وإداراهتا وتطويرها         
  .تثبيت سلطانه يف الدولة العثمانية، وحيببهم باألملان أصدقاء السلطان األوفياء

وبعد استشارة احمليطني بالسلطان رفض السلطان هذا احلرص ألنـه أدرك أهـداف             
، أي سـنفكر الـيت تعـين        )Backlems(» بكـالوم «: نيا منه، وكـان رفـضه مهـذباً عنـدما قـال           أملا

  .)838(تأجيالً طويالً للطلب األملاني
ــد         ــسلطان عب ــاني مــن االســتعمار ومــن ال ــوم الث ــا حقيقــة موقــف اإلمرباطــور غلي أمَّ

  .احلميد ومن اإلسالم ومن املسيحية مسألة دقيقة للغاية
  :ملصادر خلصنا إىل ما يليومن خالل ما عرضناه من ا

إن اإلمرباطــور رجــل مــسيحي متمــسك بدينــه بــشدَّة متناهيــة شــأنه شــأن ملــوك       -
  .روسيا وبريطانيا وغريهم

  : قال بصراحة1898 تشرين أول 31ويف خطابه يف كنيسة املخلّص بالقدس يوم 
إن حضوري إىل القدس الشريف كان لكي تطـأ أقـدامي األرض الـيت داسـها سـيدنا          «

  ... يسوع املسيح، واليت مات فيها ثم قام وصعد منها إىل السَّماءوربنا
                                                 

  .387، ص1971لوتسكي، تاريخ األقطار العربية احلديث، موسكو، ) 837(
  .405سليمان قوجه باشي، املرجع السابق، ص) 838(
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جيب علينا أن نشهر دين املسيح احلقيقي ليكون نوراً على منارة، ينري كل مكان وكل               
  ....زمان

وإنــي سأســتمر علــى هــذا الــدين احلــق واملبــادئ القوميــة الــيت تــسلمتها مــن آبــائي       
زليـة، الـيت هـي الـسيد املـسيح، وإنـي سـأبقى              وأجدادي، وإن إمياني ثابـت علـى الـصخرة األ         

متمسكاً بالكلمة اليت تأسست مملكتـه عليهـا وهـي اإلميـان احلقيقـي بـالرب يـسوع املـسيح                    
  .)839(حسبما هو مبني يف إجنيله وإن سأجاهد جملد الرب وخري الكنيسة

 فاإلمرباطور إذن مسيحي متديّن والفرق بينه وبني اآلخرين من حكام أوروبا الطغاة،           
أنه كان حريصاً على حريَّة األديان لدى اجلميع، والسيما املسلمني، وكان حيرتم مقدساهتم             

  .وعقيدهتم، ويدافع عنها كما يدافع عن عقيدته
ليس هذا فحسب، بل إنه رأى يف اجلامعة اإلسـالمية وتقويـة الدولـة العثمانيـة أمـراً                  

  .قول بريطانيامشروعاً طبيعيا وليس دليالً على تعصب املسلمني كما ت
لقد كانت أملانيا يف عهد غليوم الثاني حتديداً دولة شريفة حترتم املـسلمني ودولتـهم              
وخليفتهم وأبطاهلم دون أن تكون هلا مطامع يف بالدهم، وإمنا هـي املـصاحل املـشرتكة، وهـو                  

وهـذه هـي خالصـة املوقـف األملـاني وقيمتـه            . ما مل تفهمـه دول أوروبـا وأمريكـا حتـى اليـوم            
  .ختصاربا

  

                                                 
  .62، ص1997خليل سركيس، رحلة اإلمرباطور غليوم الثاني، دار القادري، دمشق، ) 839(
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  اخلامتة
  
  

أن الدولـة   :  العثمانيـة، ميكننـا القـول      -ومع هناية هذا البحث عن العالقـات األملانيـة          
األملانية مل تكن بالفعل تلك الدولة الصديقة احلقيقية كما اعتقد العثمانيون وعلـى رأسـهم               

ف احلقيقيـة  فلقد كانت األهداف االستعمارية، هـي األهـدا   ) عبد احلميد الثاني  (سلطاهنم  
ــا كانــت قــد وصــلت متــأخرة إىل ســاحة        ــها، فأملاني مــن وراء توطيــد هــذه العالقــات وتقويت
االســتعمار الــدويل وأرادت أن حتــصل علــى مكــان هلــا بــني الــدول العظمــى مــن الناحيـــة           
الــسيادية ومــن الناحيــة االســتعمارية ورأينــا كيــف أن بــسمارك ســعى ألن تكــون أملانيــا هــي   

اظ علـى الـسلم الـدويل يف أوربـا وكـذلك سـعى مـن بعـده اإلمرباطـور                   صمام األمان يف احلفـ    
لكــي جيعــل مــن أملانيــا دولــة قويــة عظمــى مــن مجيــع النــواحي          ) غليــوم الثــاني (األملــاني 

ومبـا أن الدولـة العثمانيـة كانـت األضـعف بـني الـدول               ) االقتصادية والسياسية والعـسكرية   (
 من أفضل وأهم املناطق املطموع هبا واملتنـازع  الكربى يف تلك املرحلة وكانت أيضاً ممتلكاهتا   

فلـــذلك ســـعى )  روســـيا- انكلـــرتا -فرنـــسا (عليهـــا مـــن قبـــل الـــدول االســـتعمارية الكـــربى 
اإلمرباطــور األملــاني، لتمــتني عالقاتــه مــع هــذه الدولــة املتهالكــة وأن يظهــر صــداقته هلــا يف  

نيني وطمعهـا مبمتلكاهتـا،     وقت كانت تظهر معظـم الـدول األوروبيـة عـدائها الـشديد للعثمـا              
حتى أن كثري من هذه الدول قامت باقتطاع أراضي عثمانية واستولت عليهـا يف تلـك الفـرتة                  
الزمنية، فكانت هـذه هـي الفرصـة الـيت اسـتغلها اإلمرباطـور األملـاني مـن أجـل الـدخول إىل               

إنقاذمهـا مـن    الدولة العثمانية بصورة الصديق املعني واملسعف للدولة العثمانية وسلطاهنا و         
  .السقوط

عبـد احلميـد   (وكان أن جنح هذا اإلمرباطور حلد ما يف كسب ودّ وصداقة السلطان             
وكــذلك حمبــة الــشعوب اإلســالمية الــذين حتكمهــم الدولــة العثمانيــة وخاصــة بعــد  ) الثــاني

  .زيارته الثانية إىل دمشق والقدس وخطبته املشهورة هناك
عبــد (مــا بالنــسبة للدولــة العثمانيــة وســلطاهنا هــذا بالنــسبة ألملانيــا وإمرباطورهــا، أ
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ــة أســوأ أيامهــا، ومل يكــن أمــام      )احلميــد الثــاني  ، فلقــد كانــت الدولــة تعــيش يف تلــك املرحل
السلطان عبد احلميد الثـاني إال أن يقبـل أي يـد تُمـد لـه باملـساعدة والعـون حتـى لـو كانـت                 

طاع عبد احلميد أن يكـشف      هذه اليد مشكوك يف صدق نواياها، ويف كثري من األحيان است          
النوايا اخلبيثـة لألملـان مـن وراء إقامتـهم عالقـات مـع دولتـه الـشبه منـهارة، وقـد حـاول يف                        
أكثــر املواقــف أن يظهــر لألملــان فهمــه وكــشفه هلــذه النوايــا والوقــوف يف وجــه أطمــاعهم           

  .ومشاريعهم االستعمارية يف بالده
يف ) العثمـاني -األملـاني (رب مـن الطـرفني   وأما إذا حاولنا أن نبني من هو املستفيد األك        

إقامــة هــذه العالقــات، فقــد كــان األملــان حبكــم ضــعف الدولــة العثمانيــة  فهــي  مل تــستطع   
  .احلفاظ على نفسها حتى أمام هذا املستعمر املتخفي بزي الصديق

واستطاع األملان أن يكونوا هم الطرف األقوى واألكثر استفادة من هذه العالقات من  
وكانـت نتائجهـا كارثيـة علـى     ) االقتـصادية والعـسكرية والـسياسية   (لنواحي وخاصـة   مجيع ا 

الدولة العثمانية حيث جنح األملان يف جر الدولة العثمانية وأخذها إىل حرب عامليـة انتـهت                
بينمــا بــالرغم مــن خــروج  ) 1923(بتقــسيم الدولــة العثمانيــة وســقوط اخلالفــة يف النهايــة   

رب إال أهنـا جنحـت يف أن تعـود أكثـر قـوةً مـن قبـل وتـصبح هـي             أملانيا مهزومة يف هـذه احلـ      
القوة الوحيدة والعظمى واملسيطرة يف القارة األوربيـة علـى يـد زعيمهـا هتلـر، طبعـاً بغـض                    

  .النظر عن النتائج الكارثية اليت جلبها هتلر على دولته أملانيا فيما بعد
ى الدولـة العثمانيـة وأملانيـا، أمـا         العثمانيـة علـ   -هذا بالنسبة لتأثري العالقات األملانيـة     

بالنــسبة لتأثريهــا علــى الــوطن العربــي فلقــد كــان  تأثريهــا ســلبياً إىل حــدٍ كــبري، وخاصــة      
  .بالنسبة إىل فلسطني واالستيطان اليهودي فيها

فبالرغم من حماوالت الدولة العثمانية والسلطان عبد احلميد الثاني منع استيطان           
راقيل الكبرية يف وجه اليهود، وبالرغم من عدم الـدعم العلـين            اليهود يف فلسطني ووضع الع    
 لليهود والسـتيطاهنم فلـسطني، إال أنـه بـصورة       »غليوم الثاني «والصريح لإلمرباطور األملاني    

ــت أوىل        ــب وتثبيـ ــارزاً يف جلـ ــى األخـــص دوراً بـ ــان علـ ــود األملـ ــا واليهـ ــأخرى أدت أملانيـ أو بـ
  .املستوطنات اليهودية يف فلسطني

كلت هذه املـستوطنات النـواة احلقيقيـة لالسـتيطان اليهـودي واهلجـرات الـيت           وقد ش 
  ).إسرائيل(تالحقت إىل املنطقة فيما بعد وأدت إىل تشكل الكيان السرطاني املزعوم 

وال يستطيع احمللل والباحـث أن يتـصور أن هـذه التجمعـات اليهوديـة األملانيـة األوىل                  
 مــستعمرات هلــا هنــاك، مل تكــن مدعومــة أو   الــيت جــاءت إىل فلــسطني وجنحــت يف إنــشاء  
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بعيدة عن الدعم الرمسي من قبل احلكومة األملانية يف ذلك الوقت فهي بطريقة أو بأخرى               
جنحت يف احلصول على الدعم املادي واملعنـوي والتأييـد املطلـق هلـا يف االسـتمرار يف بنـاء                    

  .مستعمراهتا داخل فلسطني
تعاىل األصوات بني حني وآخر من قبل الـرأي  وقد رأينا أثناء البحث  كيف كانت ت       

العام األملاني وحتى بعض الشخصيات السياسية البارزة يف احلكومـة األملانيـة مـن أجـل                 
دعم هذه املستوطنات وتقديم العون املادي هلا، وتأمني الغطـاء الـسياسي هلـا والقـانوني                

ــا     »بـــسمارك«ن مـــن مـــن قبـــل اإلمرباطوريـــة األملانيـــة، وكيـــف طُلـــب يف كـــثري مـــن األحيـ
 فيمــا بعــد يف أن يــساعد اليهــود يف احلــصول علــى »غليــوم الثــاني«واإلمرباطــور األملــاني 

املوافقات القانونية لبناء مستوطنات هلم يف فلسطني داخل القدس ويف مناطق متفرقـة             
  .من فلسطني

ورأينــا كيــف التقــى هرتــزل بــاإلمرباطور األملــاني وطلــب منــه رمسيــاً دعــم اليهــود يف   
يتهم املزعومة وأن يتوسط هلم لدى صديقه السلطان عبد احلميد الثاني يف أن يـسمح                قض

  .لليهود باهلجرة إىل فلسطني، وشراء األراضي من أجل إقامة وطنهم القومي فيها
ومــا كــان رفــض اإلمرباطــور األملــاني حمبــةً يف الــسلطان وكرهــاً يف اليهــود، بــل كانــت 

كيـد علــى صـداقته مـع الــسلطان العثمـاني ودعمـه لــه      خطـوة دبلوماسـية منــه أراد منـها التأ   
 مـــن ســـاذجي العـــامل العربـــي  -وحمبتـــه للمـــسلمني يف العـــامل كلـــه، حتـــى ظنـــه الكـــثريون   

ــه صــديق حقيقــي هلــم   -واإلســالمي  ــان أدعــى بعــضهم وأشــاع أن     .  أن ــثري مــن األحي ويف ك
  .اإلمرباطور األملاني قد حتول إىل الدين اإلسالمي

هــذه هــي الــصورة احلقيقيــة ملــشاعر اإلمرباطــور ومواقفــه مــن ويف احلقيقــة مل تكــن 
الدولة العثمانية وسلطاهنا وأتباعه من املسلمني، بل كان اهلدف احلقيقـي لـه هـو احلـصول      
علــى شــعبية كــبرية لــدى هــؤالء البــسطاء مــن أجــل أن تكــون أملانيــا دولــة عظمــى وكــربى يف   

لـرتا اللتـان تـسيطران علـى منـاطق          العامل، ومن أجل أن يضرب مـصاحل كـلٍ مـن فرنـسا وانك             
  .كثرية يف العامل معظم شعوهبا من املسلمني

ويف هناية األمر على الرغم من كل التحليالت والتأويالت واألحبـاث الـيت حاولـت أن                
 يف قلــب الــوطن  »إســرائيل«تفــسر وتعطــي األســباب احلقيقيــة واأليــادي اخلفيــة وراء زرع    

  .اصب ما زالت قائمة إىل اآلنالعربي فحقيقة وجود هذا الكيان الغ
وخالصة األمر أن هذا العدو لن خيرج مـن بالدنـا حتـى تتوحـد كلمتنـا حنـن العـرب                     
مجيعاً وتتوحد رايتنا حتت راية واحدة وحتت قيادة واحدة ويف ذلك الوقـت فعليـاً نـستطيع                 
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ــا إىل األبــد ويعــود احلــق       »إســرائيل«اقــتالع  ــا معه ــا وكــل أتباعه  مــن جــذورها مــن منطقتن
  .املسلوب إىل أصحابه

ولكن هيهات هيهات أن يتم ذلك يف هذا الوقت العصيب والزمن األسـود علـى أمتنـا             
-العــراق(العربيــة واإلســالمية، فــالوطن أصــبح أوطــان وأصــبح لفلــسطني إخــوان وأخــوات    

فغدونا فرقـاً وفرقـاً حتـى داخـل الـوطن الواحـد ودعوتنـا أننـا نـبين                   ...) ليبيا-مصر-سوريا
  .بأيدينا ندمر وخنرّبوحنرر وحنن 
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  امللحق
Šì—Ûaë@ÕöbqìÛa@ @

@ @

@ @
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@áÓŠ@ÕzÜßI1H@ @
@üëcMáÄÈÛa@‡Ûb‚@òÜyŠ@@ @

μÐí‹“Ûa@μß‹¨a@¶g@ðŒbv¨a@Á©a@´ß@óÜÇ@ @
òä@1915@ @

  
 أراد مجـال باشـا قائـد اجلـيش الرابـع يف دمـشق أن يرسـل وفـداً مـن                      1915يف سنة   

مـشايخ احلـرمني وشـيوخ القبائـل وأويل الـشأن           علماء دمشق إىل األراضـي املقدسـة إلقنـاع          
هناك باالنضمام للدولة العثمانية يف حرهبا املقدسة مع الكفَّار، وعدم اإلصـغاء إىل عمـالء             

  .فرنسا وانكلرتا الذين يريدون هالك اإلسالم
وكان ممَّن سافر عدد كبري من أعيان الشام ومنـهم خالـد العظـم، ابـن حممـد فـوزي                     

  ,كان يف استانبول آنذاك وقد سافر مع والدته وأختيه وعمَّتيهباشا العظم، الذي 
  .1915وقد انطلقت الرحلة يف ربيع 

حُجــز لنــا يف عربــات الدرجــة األوىل غرفتــان، يف كــل غرفــة ســريران، وقــد   «: يقــول
  ... الذين زاد عددهم عن املئة»املشايخ«اكتظت الغرف الباقية بـ

ى تعالـت أصـوات املـشايخ بآيـات القـرآن      ومل يكـد القطـار يغـادر حمطـة القنـوات حتَّـ      
  .الكريم واملدائح النبوية

وكان املشايخ قد اتفقوا مع سائق القطار على التوقف عند كل آذان ألداء الصالة، فكانوا 
يصلّون مجيع األوقات صفوفاً طويلة وسط الصحراء، وكان منظـراً بـديعاً، وكنـت أؤدي الـصالة                 

  ...اهلل أكرب: حرني صوت املؤذن يردد يف صالة الفجرمع املشايخ يف كل األوقات، ويس
 يقومـون بإعـداد األطعمـة ويتـهادوهنا فيمـا           -  يعـين العلمـاء      - وبعد الـصالة كـان املـشايخ        

  .»كول واشكور«بينهم، كما يقدّمون ما جاؤوا به من دمشق من األطعمة الفاخرة مثل املعمول و
 كـان يتوقـف كـثرياً للتـزوّد باحلطـب           وكانت رحلة ممتعة جداً، لوال بطء القطار الذي       

  ....لعدم وجود الفحم احلجري
  .)840(وكنَّا انطلقنا من دمشق بعد صالة الفجر، فوصلنا عمَّان عند غروب الشمس

                                                 
  .2005، دمشق 202أكرم العليب، خالد العظم، ص )840(
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@áÓŠ@ÕzÜßI2H@ @

@bîãbq–Á©bi@òÔÜÈnß@òîÇ‹’@Õöbqë@@ @
  
  

  :1903 عسكري عامل يف السكَّة -1
  :قرر القاضي الشرعي بدمشق«

لب اللحَّام نفقـةً شـرعية لبنـت ولـده حممـود الغائـب عـن دمـشق يف                  طا: على ا لسيد  
  .»سلك العسكرية يف طريق السكة احلجازية واملقيم يف قرية عمَّان

ان،                  وهذه الوثيقة تبني وجود عسكري مـن دمـشق، ميـضي خدمتـه العـسكرية يف عمـَّ
  .)841(عامالً يف اخلط احلجازي

  
  :1907 دعوى على الشركة -2

  :بو زيد الوكيل عن أمحد ملص التاجر بالشام، ادعى علىناصيف أ: ادَّعى
ملحم شيفوخت أحد ملتزمـي اخلـط احلجـازي ومـن تبعيـة دولـة إيطاليـا الـضخمة،                   

  .)842( لرية ذهب عثمانية جميدية من الشركة املذكورة قيمة أخشاب وحديد56ادعى بـ
 عثمـاني   ادَّعى عبد الرمحن مالطيه يل، حجَّار بالشام على سعدي الدمـشقي تـاجر            

لرية ذهبية عثمانية أجرة حنـت األحجـار بطريـق          ) 152(ملتزم طريق سكة احلجاز بالشام بـ     
  ..السكة

ادعى حممد ثابت مهنـدس الـتعمريات بـاخلط احلجـازي املقـيم بـدرعا علـى سـعدي                   
الدمشقي، املتعهد بالسكة احلديدية احلجازية من جتار الشام أنه كان قد تعهّد له بالقيـام                

 لرية ذهبية عن كل شهر، مع مصروف        30 من السكة، مقابل     79 و 76ل القسمني   بكافة أعما 
األكل وأجـرى خـادم ملـدة سـتة شـهور، ولكـن املـدعى عليـه مل يـدفع لـه شـيئاً، ولـذلك جـرى                           

                                                 
  .95 دمشق وثيقة 1207السجل ) 841(
  .121 جتارة وثيقة 79السجل ) 842(
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ــة الــسفن يف إدارة مفوضــية حيفــا        ــغ املوجــود عنــد هيئ ــى هــذا املبل احلجــز االحتيــاطي عل
  .)843(1906احلجازية بتاريخ 

ادعــى طــاهر بــك، وكيــل ســكة حديــد احلجــاز، علــى حــسن أفنــدي  : ةويف آخــر وثيقــ
 لـرية ذهبيـة عـن كـل قـصبة مـن األرض العائـدة للـسكة احلديديـة                    17احللبوني بأن مبلـغ الــ     

ــغ بعــد         ــغ كــبري جــداً، وجيــب عليــه احلــضور إىل احملكمــة لتخفــيض املبل احلجازيــة هــو مبل
  .)844(التخمني

                                                 
  .42 جتارة وثيقة 77السجل ) 843(
، وحــسن احللبــوني هــذا صــاحب بــستان احللبــوني عنــد حمطــة احلجــاز، بــاع  31 جتــارة وثيقــة 85الــسجل  )844(

رف احلـ                  ي كلـه بامسـه حتـى اليـوم، كمـا           قسماً منه لصاحل احملطة، وقد بنى احللبوني يف بـستانه جامعـاً وقـصراً فعـُ
  .يفهم من الوثيقة
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@áÓŠ@ÕzÜßI3H@ @
  انيا وفرنسا علمياً واقتصادياًتفوّق أملانيا على بريط

  يف احلرب العاملية األوىل وفق الدعاية األملانية
  

  
  .عبد الرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم بني القرنني التاسع عشر والعشرين: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI4H@ @
  هنب اإلنكليز ثروات مصر وفق الدعاية األملانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عبد الرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم بني القرنني التاسع عشر والعشرين: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI5H@ @
  :فرنسا يف مشال إفريقيا وفق الدعاية األملانية

  الفالح يكدح واملستعمر يتمتَّع
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عشر والعشرينعبد الرؤوف سنو، أملانيا واإلسالم بني القرنني التاسع : املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI6H@ @
  م يف استنبول 1885- ـه1303املدرسة البحرية عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .33عمر فاروق يلماز، السلطان عبد احلميد خان الثاني املفرت عليه ص : املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI7H@ @
  صورة السلطان عبد احلميد الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .34اروق يلماز، السلطان عبد احلميد خان الثاني املفرتى عليه صعمر ف: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI8H@ @
  حدود الدولة العثمانية يف أوربا بعد معاهدة برلني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .35عمر فاروق يلماز، السلطان عبد احلميد خان الثاني املفرت عليه ص: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI9H@ @
  غليوم الثاني عند خروجه من سراي يلدزاإلمرباطور األملاني 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عمر فاروق يلماز، السلطان عبد احلميد خان الثاني املفرتى عليه: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI10H@ @
  م1889مراسم استقبال اإلمرباطور األملاني غليوم الثاني يف قصر يلديز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ماز، السلطان عبد احلميد خان الثاني املفرتى عليهعمر فاروق يل: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI11H@ @
  املالبس العسكرية يف عهد السلطان عبد احلميد الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عمر فاروق يلماز، السلطان عبد احلميد خان الثاني املفرتى عليه: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI12H@ @
  ن عبد احلميد الثانياملالبس العسكرية يف عهد السلطا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عمر فاروق يلماز، السلطان عبد احلميد خان الثاني املفرتى  عليه: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜßI13H@ @
  مسار خط حديد احلجاز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي املشروع العمالق للسلطان عبد .د: املرجع
  241ثاني صاحلميد ال
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@áÓŠ@ÕzÜßI14H@ @
  حمطة معان وهي من أهم حمطات خط حديد احلجاز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي املشروع العمالق للسلطان عبد .د: املرجع
  244احلميد الثاني ص
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@áÓŠ@ÕzÜßI15H@ @
  بقيمة قرش واحد خمصصة ملصاريف) مساعدة(تذكرة إعانة 

  يد احلجاز احلميديةسكة حد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي املشروع العمالق للسلطان عبد .د: املرجع
  246احلميد الثاني ص
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@áÓŠ@ÕzÜßI16H@ @
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة قطار منقوش على الرخام على الركن العايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سكة حديد احلجاز مت شراؤها من أجل4724قاطرة أملانية برقم 
متني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي املشروع العمالق للسلطان عبد .د: املرجع

  149احلميد الثاني ص
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@áÓŠ@ÕzÜßI17H@ @
  مايسنر باشا، وهو املشرف العام لسكة حديد احلجاز

  وهو مهندس من أصول أملانية، يرتدي بدلة الباشاوات العثمانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي املشروع العمالق للسلطان عبد .د: جعاملر
  252احلميد الثاني ص
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@áÓŠ@ÕzÜßI18H@ @
  حجاج مسافرون على سكة حديد احلجاز يصنعون الشاي يف السماور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي املشروع العمالق للسلطان عبد .د: املرجع
  259احلميد الثاني ص
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@áÓŠ@ÕzÜßI19H@ @
  حمطة القطار يف محص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي املشروع العمالق للسلطان عبد .د: املرجع
  266احلميد الثاني ص
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@áÓŠ@ÕzÜßI20H@ @
نشر خربِ وصول خط حديد احلجاز إىل املدينة املنورة على جملة غالف 

L̕illustration يظهر خمتار باشا على . 1908تشرين األول / أكتوبر3 الصادرة يف
  الغالف وهو يقرأ الرسالة السلطانية على األهايل يف املدينة املنورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متني هوالكو، اخلط احلديدي احلجازي املشروع العمالق للسلطان عبد .د: املرجع
  269احلميد الثاني ص
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@áÓŠ@ÕzÜßI21H@ @
  معمل أسلحة يف عهد السلطان عبد احلميد الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من وثائق األرشيف العثماني: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜ¾aI22H@ @
  كلية الطب يف استانبول
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  من وثائق األرشيف العثماني: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜ¾aI23H@ @
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@áÓŠ@ÕzÜ¾aI27H@ @
  صورة ركاب ألول رحلة على خط احلجاز
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  عربة قطار يف حمطة سكرجي
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@áÓŠ@ÕzÜ¾aI29H@ @
  شقاإلمرباطور األملاني غليوم الثاني يف دم
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a@áÓŠ@ÕzÜ¾I31H@ @
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@áÓŠ@ÕzÜ¾aI33H@ @
  قصر الدومنه هبجة
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@áÓŠ@ÕzÜ¾aI34H@ @
  قصر طوب كابه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تصوير الباحث: املرجع
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@áÓŠ@ÕzÜ¾aI35H@ @
  تذكار زيارة اإلمرباطور األملاني غليوم الثاني
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Š†b—¾a@òàöbÓ@ @
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1MÕöbqìÛa@Z 
  . وثائق األرشيف العثماني يف استانبول-
  . الوثائق احملفوظة بدار الوثائق بدمشق-
  

2Mpa‹×‰¾a@@Z 
، مؤســسة )1908-1891مــذكراتي الــسياسية، ( مــذكرات الــسلطان عبــد احلميــد الثــاني   -

 .1986، 5الرسالة، بريوت، ط

م الثاني، ترمجة أسعد داغر وحمـب الـدين اخلطيـب، القـاهرة،              مذكرات اإلمرباطور غليو   -
 .م1922-1341#

، منظمــة التحريــر  )يوميــات هرتــزل ( مــذكرات تيــودور هرتــزل، ترمجــة أنــيس صــايغ،      -
 .1968الفلسطينية، بريوت، 

 .2005 مذكرات خالد العظم، حتقيق أكرم العليب، دمشق، -

  .1906، 1، مصر، طيوسف كمال حتاته:  مذكرات مدحت باشا، تعريب-
  

3Mòîi‹ÈÛa@Š†b—¾a@Z 
بسام عبد الوهاب اجلابي، دمـشق، دار    : آصف يوسف بك، سالطني آل عثمان، ترمجة       -1

 .1985، 3البصائر، دمشق، ط

خــريي الــذهيب، : إبــراهيم األســود، الرحلــة اإلمرباطوريــة يف املمالــك العثمانيــة، تقــديم    -2
 .2008وزارة الثقافة، دمشق، 

ــة العثمانيــة العليــة    إبــراهيم  -3 ــيم، تــاريخ الدول ، مؤســسة 1، ط)التحفــة احللبيــة (بــك حل
 .م1988-#1408الكتب الثقافية، بريوت، 

 .1887أمحد زيين دحالن، خالصة الكالم يف بيان أمراء البلد احلرام، مصر،  -4

 .1997، 1تيودور هرتزل، الدولة اليهودية، ترمجة وإصدار مؤسسة األحباث العربية، بريوت، ط - 5

 .1960ساطع احلصري، البالد العربية والدولة العثمانية، بريوت،  -6

سليم فارس، كنز الرغائب يف منتخبات اجلوائـب، مطبعـة اجلوائـب، باآلسـتانة العليـة،                 -7
 .م1925، 1ط
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ــد      . س -8 ــصام حممـ ــة عـ ــة، ترمجـ ــة العثمانيـ ــرايف لإلمرباطوريـ ــم اجلغـ ــرتاس، املعجـ موسـ
 .م2002، 1، لبنان، طالشماط، دار ابن حزم، بريوت

شــكيب أرســالن، تــاريخ الدولــة العثمانيــة، حققــه حــسن الــسماحي الــسويدان، دار ابــن   -9
 .م2001كثري، دمشق، الطبعة األوىل، 

 .1933شكيب أرسالن، حاضر العامل اإلسالمي، ثالث جملدات، القاهرة،  -10

 .1991عمان، -عائشة عثمان أوغلي، والدي السلطان عبد احلميد، دار البشري -11

 .م2002، 2عبد العزيز، العظمة، مرآة الشام، دار الفكر، دمشق، ط -12

ــة، حتقيــق   -13 ، دار النفــائس، 9إحــسان حــالق، ط: حممــد فريــد بــك، تــاريخ الدولــة العليَّ
 .م2003بريوت، 

 م1970 أجزاء، 6حممد كردعلي، خطط الشام، بريوت،  -14

، املؤسسة العربية   1905طبعة األوىل يف باريس     جنيب عازوري، يقظة األمة العربية، ال      -15
 .1980للنشر، 

  .1883نعمة اهلل نوفل، الدستور العثماني، املطبعة األدبية، بريوت،  -16
  
4Mòîi‹ÈÛa@Éua‹¾a@Z 

أفريقيا يف ظل السيطرة االستعمارية ) اجمللد السابع(آدو بواهن، تاريخ أفريقيا العام .أ -1
 .1990األمم املتحدة، اليونسكو، صدر عن منظمة ) 1880-1935(

، )1950-م1789جرانت وهارولد متربيل، أوروبا يف القرنني التاسع عشر والعشرون          .ج.أ -2
مؤسـسة سـجل العـرب، دار احلمـامي للطباعـة،           .أمحـد عـزت عبـد الكـريم،       .ترمجة هباء فهمي، ود   

 .ت.، د6القاهرة، ط

  .1980ة حمب الدين اخلطيب، بريوت  ترمج-شاتليه، الغارة على العامل اإلسالمي .ل.ا -3
  .2007أمحد حامد القضاة، نصارى القدس، مركز الوحدة للدراسات العربية،  -4
  . أجزاء، مؤسسة دار الشعب، القاهرة5أمحد حسني، موسوعة تاريخ مصر،  -5
 .ط.م، د1993أمحد سعيد الربجاوي، اإلمرباطورية العثمانية، األهلية للنشر، بريوت،  -6

 .م1997، 5د طربني، تاريخ املشرق العربي املعاصر، منشورات جامعة دمشق، طأمح -7

  .1996، دمشق 2أمحد عابورة، اخلط احلديدي احلجازي، ط -8
  .أمحد كوندز وسعيد أوزتورك، الدولة العثمانية اجملهولة والكتاب -9

  .م2006ات، بريوت أمحد نوري النعيمي، الدولة العثمانية واليهود، الدار العربية للموسوع - 10
حــسن الــزين، دار الفكــر احلــديث،  : إمساعيــل، ســرهنك، تــاريخ الدولــة العثمانيــة، ت  -11
 .م1988ط، .بريوت، د
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  .2005أكرم العليب، خالد العظم، دمشق  -12
صـاحل سـعداوي صـاحل،      : ، ت )تـاريخ وحـضارة   (أكمل الدين، أوغلـي، الدولـة العثمانيـة          -13

 .ط.م، جملدان، د1991اسطنبول، 

اجلزء الثـاني   (ألربت حوراني وفيليب خوري وماري ويلسون، الشرق األوسط احلديث           -14
الدكتور أسعد صقر، دار طـالس، دمـشق،        : ، ترمجة )1918-1789التحوالت يف اجملتمع واالقتصاد     

1995. 

ــة يف فلــسطني     -15 ــدر شــولس، حتولــت جذري دراســة حــول التطــور   ) 1882-1856(ألكزان
 .1988كامل مجيل العسلي، عمان، .عي والسياسي، نقله عن األملانية داالقتصادي واالجتما

 .2003، 1آمنة أبو حجر، موسوعة املدن العربية، دار أسامة، ط -16

  .م1996أمني أبو بكر، ملكية األراضي يف متصرفية القدس، عمان،  -17
  .1994أونك غولصوي، اخلط احلديدي احلجازي، استانبول،  -18
عبلـة  : ، ت )م1914-1815(، احلـضارة األوروبيـة يف القـرن التاسـع عـشر             برون، جفري  -19

  .م1963حجاب، منشورات املكتبة األهلية، بريوت، مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر، نيويورك 
 ).م1990 - ه 1411(توفيق برو، تاريخ العرب احلديث واملعاصر، منشورات جامعة حلب،  - 20

مانية والعامل احمليط هبا، ترمجة حـامت الطحـاوي، مراجعـة    ثريا الفاروقي، الدولة العث  -21
  .2008، 1عامر األيوبي، دار املدار اإلسالمي، بريوت، ط

جالل حييى، التاريخ األوربي احلديث واملعاصر، اإلسكندرية، مصر، املكتب اجلـامعي            -22
 .م1983احلديث، 

وإحـسان عبـاس، دار     جورج أنطونيـوس، اليقظـة العـرب، ترمجـة ناصـر الـدين األسـد                 -23
  .1987، 8العلم للماليني، بريوت، ط

  .م1990 جملدات، دار الثقافة بالقاهرة 5جون لورمير، تاريخ الكنيسة،  -24
  .م1970جون لورمير، دليل اخلليج، القسم التارخيي، قطر  -25
  .2007جريارد دو جورج، دمشق عرب العصور، دار قتيبة، دمشق،  -26
لدولة العثمانيـة مـن احلركـة الـصهيونية، دار النهـضة العربيـة،              حسان حالق، موقف ا    -27
  .1999، 2بريوت، ط
: ت) 1914، 1605(خليل أنياجليك، التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولـة العثمانيـة     -28

  .2007دكتور قاسم عبده قاسم، دار املدار اإلسالمي، جملدان، بريوت، 
  .1997 الثاني، دار القادري، دمشق، خليل سركيس، رحلة اإلمرباطور غليوم -29
 .، دار العلم للماليني14خري الدين الزركلي، األعالم، ط -30
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: ، ترمجـة )1914-1815(رنوخان بيري، تاريخ العالقات الدولية يف القرن التاسـع عـشر         -31
 .ت.جالل حييى، اإلسكندرية، دار املعارف، د

ن التاسع عشر، نقله إىل العربيـة يوسـف   روبري شنرب، تاريخ احلضارات العام يف القر  -32
  .داغر وفريدم داغر، منشورات عويدات، بريوت

ــري -33 ــة العثمانيـــة   ,نمـــانرتا روبـ ــشري الـــسباعي : ت ,زآنجـــ ,تـــاريخ الدولـ دار الفكـــر  ,بـ
  .1993 ،القاهرة، للدراسات
زينب عصمت راشد، تاريخ أوربا احلديث يف القرن التاسـع عـشر، دار الفكـر العربـي،        -34

 .ت.جزآن، القاهرة، د

سليمان قوجه باشي، السلطان عبد احلميد الثاني ، ترمجة، عبد اهلل إبراهيم، دار  - 35
  .2008مروة، القاهرة 

 .2003، 1مسري عبده، اليهود السوريني، دار حسن ملص للنشر، دمشق، سوريا، ط -36

، دار رسالن، 1طسهام، هنداوي، تاريخ دمشق يف عهد السلطان عبد احلميد الثاني،  -37
 .2009دمشق، 

سهيل صابان، املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية، مكتبـة امللـك فهـد              -38
  .م1421/2000الوطنية، الرياض، 

ــاريخ احلـــديث، دار الـــشروق، لبنـــان بـــريوت، ط    -39 ، 2ســـيف الـــدين الكاتـــب، أطلـــس التـ
 ).م2008 -ه 1429(

مــشاريعه اإلصــالحية وإجنازاتــه (د احلميــد الثــاني ســيف اهلل آربــاجي، الــسلطان عبــ -40
  .م2011-1432، دار النيل، مصر، 1، ط)احلضارية
 .2005شوقي أبو خليل، أطلس التاريخ العربي اإلسالمي، دار الفكر، دمشق،  -41

منـذ الفـتح العثمـاني للعـامل        (شوقي عطا اهلل، تاريخ العامل العربي احلديث واملعاصر          -42
 .1998، القاهرة، دار الثقافة، )وقت احلاضرالعربي حتى ال

 .م2005شوكت باموك، التاريخ املايل للدولة العثمانية، بريوت،  -43

  .م1993 جملدات، 3عبد الباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينة املنورة، املدينة املنورة  -44
  .1986عبد الرمحن أبو عرفة، االستيطان يف فلسطني، عمان،  -45
لرحيم أبو حسني، الكنائس العربية يف السجل الكنسي العثماني، عمان املـصدر           عبد ا  -46

  .م1998امللكي للدراسات الدينية 
عبد الـرؤوف سـنو، أملانيـا واإلسـالم يف القـرن التاسـع عـشر والعـشرين، دار الفـرات،                      -47

  .2007، 1ط
  .1998عبد الرؤوف سنو، النزعات الكيانية اإلسالمية، بريوت،  -48
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  .م2005بد الرؤوف عيسى، التنصري األمريكي، مكتبة مدبويل بالقاهرة، ع -49
عبــد العزيــز حممــد الــشناوي، الدولــة العثمانيــة دولــة إســالمية مفــرتى عليهــا، أربعــة     -50

  .2005، وطبعة 1986، 1أجزاء، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط
، دار /م1914-1864/وريةعبــد العزيــز حممــد عــوض، اإلدارة العثمانيــة يف واليــة ســ       -51

 /.1969/ط، .املعارف مبصر، القاهرة، د
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