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 المقدمة

 

یتناول هذا الكتاب المواضیع التالیة: االستبداد السلطاني، السلطان عبد الحمید، الخالفة، 
  مواقف القوى المناهضة لالستبداد أو المؤ�دة له. 

السلطاني العثماني هو ور�ث االستبدادین السلجوقي والمملو�ي، وهو في نها�ة  واالستبداد
المطاف أحد أشكال استبداد الحكام، في اصقاع األرض �افة، منذ أن عرف التار�خ البشري 
الدولة في إحدى مهماتها األساسیة، وهي إخضاع المستثَمر�ن والمضطهدین لمشیئة أر�اب 

لیس شرقیا فحسب بل هو استبداد في �ل مكان انقسم المجتمع  الحكم. واالستبداد السلطوي 
فیه إلى طبقات واحتدم الصراع بینها على تقاسم الثروة وطر�قة توز�عها. وهنا تتجسد إحدى 
وظائف الدولة (الطبقیة) في تكر�س سیطرة األقلیة على األكثر�ة المنتجة للخیرات الماد�ة. 

ة ومنها، حسب تعبیر مار�س "ضمان األشغال العامة وهذا ال ینفي وظائف أخرى هامة للدول
  الشرط الضروري إلعادة االنتاج".

خصص المؤلف الباب األول إلعطاء فكرة عن سالطین بني عثمان وانكشار�تهم، التي 
كانت أحد أدوات االستبداد السلطاني العثماني. ونقل نصوصا من مؤرخي بالد الشام تبّین 

ي اتبعها الحكام العثمانیون ومن قبلهم الممالیك في فرض الضرائب بوضوح الطرق والوسائل الت
الباهظة واإلتاوات المتكررة، وابتزاز األموال، ونهب الثروات والمحاصیل، وصرفها في األمور 
الترفیة اإلستهالكیة غیر المنتجة. ومن خالل هذه النصوص یلمس القارئ لمس الید دور 

  إبداع القوى المنتجة و�قفال بوا�ات التطور والنهوض.  أولئك الحكام المستبدین في عرقلة

وال شك أن أحد أهداف هذا الكتاب هو تتبع دور العوامل الداخلیة في التخلف والر�ود، 
والتساؤل لماذا ظّل مجتمعنا ذو الماضي التار�خي العر�ق والمجید، وذو الثقافة والحضارة 

أن بلغت الحضارة العر�یة اإلسالمیة في القرن الرا�ع  االنسانیتین، ساكنًا راكضًا قرونًا عدة �عد
الهجري األوج، ثّم شهدت �عد القرن الثالث عشر المیالدي قرونًا من السكون والر�ود وسادها 
االستبداد السلطاني لدول اإلقطاع العسكري السلجوقي والمملو�ي والعثماني، التي خنقت 

  إرهاصات التطور والتقدم.
ة في السلطنة تجلت �أجلى معانیها في عهد السلطان عبد الحمید، ساعیا "َدْمُج" الخالف

من وراء ذلك استخدام الخالفة اإلسالمیة وما تحمله من رموز لفرض السیطرة السلطانیة و��قاء 
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الدولة العثمانیة في عزلة عن التطور الحضاري. ومن هنا جاء إهتمام السلطان عبد الحمید 
عرشه السلطاني. مستخدمًا طرق متعددة أشارت إلیها �عض  �الخالفة ووضعها في خدمة

فصول الكتاب، ومنها التقرب من المصلح اإلسالمي جمال الدین األفغاني. وقد ألقت أحد فصول 
الكتاب األضواء على محاوالت قوى اإلسالم السیاسي إضفاء هالة من القدسیة على السلطان عبد 

. �ما خصص الكتاب �ا�ًا �امًال لوقوف السلطان عبد الحمید، مع حنین جامح إلى عهد خالفته
الحمید أمام مشروع اإلستیطان الصهیوني، مشیرًا إلى المبالغة في تضخیم مواقف السلطان من 

المسلمین صون فلسطین؟ فلماذا هذه الضجة الیوم االستیطان، ومتسائال: ألیس من واجب خلیفة 
  ؟ لتغطیة االستبداد �الرا�ة الفلسطینیة

حتلت اإلصالحات العثمانیة (التنظیمات) ومقاومة السلطان عبد الحمید لها حّیزًا واسعًا من ا
الكتاب. و�ان ال بّد من التوسع في الحر�ة الدستور�ة، التي قمعها عبد الحمید �عد إعتالئه العرش، 

طیة من العودة إلى المشرو  1908ومتا�عة إستعادة هذه الحر�ة تدر�جیا لقوتها وتمكنها عام 
(الدستور) وخلع عبد الحمید. وهنا قدمت �عض فصول الكتاب إ�ضاحات حول جوهر الحر�ة 
الدستور�ة وهي لیست مؤامرة یهود�ة أو ماسونیة �ما یّدعي أنصار عبد الحمید، دون نكران دور 

  الماسونیة في الخالص من السلطان عبد الحمید.

نیة والتنو�ر في مجابهة االستبداد، ومن هذا المنطلق خصص المؤلف �ا�ان ألعالم العقال
. �ما تتبع الصراع الدائر بین تیار المجتهدین، أو 1908وتفتح العقول �عد تحجیم االستبداد عام 

من سماهم المؤلف السلفیة النهضو�ة، وتیار المشا�خ السائر�ن على خطى عبد الحمید ممن عرفوا 
ؤالء �انوا في غالبیتهم من العرب السنة، و�ان �الحشو�ة. والجدیر �المالحظة أن أعالم التنو�ر ه

لهم �اع طو�ل في احتضان التیار القومي العر�ي في دمشق. إضافة إلى ذلك لم �غفل المؤلف 
  دور الحاضنة اإلجتماعیة التي رعت هذا التیار النهضوي العر�ي.

عرب لعرض استعار المؤلف تعبیر "كابوس عبد الحمید"، الذي جرى على ألسن النهضو�ین ال
ومناقشة التیارات الداعیة منذ العقد األخیر من القرن العشر�ن إلى استعادة عهد عبد الحمید 
متستر�ن �الرا�ة الفلسطینیة ومستحضر�ن اإلرث العثماني للسیر �البالد في مجاهل العصور 

 الخوالي.
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 الفصل األول

 سالطین بني عثمان و�نكشار�تهم

    

    مانیةأوًال: نشوء الدولة العث

، وشهدت في عمرها 1922إلى  1300عاشت الدولة العثمانیة قرا�ة ستمائة سنة من عام 
الطو�ل مرحلتي الصعود المذهل المترافق مع الزحف العسكري والهبوط، الذي استغرق مدة 
طو�لة. وفي عصر الصعود �انت الدولة تنتقل من نصر إلى نصر، ومع فتح القسطنطینیة 

ولة عظمى وتحولت إلى إمبراطور�ة �سطت سلطانها من مكة المكرمة أصبحت د 1453عام 
إلى أبواب فیینا. استندت هذه اإلمبراطور�ة في عصر صعودها على فن الحرب القائم على 
الجیش اإلنكشاري، الذي سنتحدث عنه، وعلى التعبئة الدینیة ودور رجال الدین فیها، �ما 

 في ترسیخ تقالید الحر�م في قصور األمراء وقطعت شوطاً  استخدمت الدبلوماسیة �حنكة،
إلى عوامل ضعف  1800والسالطین. وعوامل الصعود هذه تحولت في زمن الهبوط �عد عام 

  وتفكك �ما سنرى.

هذه الدولة العظمى نشأت من إمارة صغیرة في غرب األناضول محاذ�ة لحدود التماس 
عیم هذه اإلمارة أرطغرل منطقة في الزاو�ة مع الدولة البیزنطیة، فقد أقطع السلطان السلجوقي ز 

الشمالیة الغر�یة من سلطنته في األناضول على الحدود البیزنطیة. وهذا ما جذب إلیها �ل 
راغب في الجهاد أو طامع في الحصول على الغنائم، ألن هذه اإلمارة �انت تشن الغزوات 

رة الصغیرة استمدت قوتها البشر�ة على اإلمبراطور�ة البیزنطیة وتتوسع على حسابها. هذه اإلما
من قبائل تر�یة رعو�ة �انت أنظارها تتجه إلى الغرب الغني �حقوله الخصبة وسكانه الوادعین 

   1من الحرفیین في المدن والفالحین في األر�اف.

خلف أرطغرل في اإلمارة إبنه عثمان، ومنه استمدت اإلمارة و�التالي الدولة اسمها. لم 
ا حققه من انتصارات على البیزنطیین في غرب األناضول بل مّد �أ�صاره �كتف عثمان �م

إلى القسم األورو�ي من ممتلكات الدولة البیزنطیة. وقد شجعته االنتصارات السهلة في البلقان 
والتوسع في سائر االتجاهات واإلحاطة �القسطنطینیة من الغرب وتضییق الخناق على 

  وجولة في أواخر العصور الوسطى.  عاصمة إمبراطور�ة �ان لها صولة
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هذه اإلمبراطور�ة البیزنطیة ور�ثة الدولة الرومانیة، تلقت ضر�ة قاسمة �عد هز�متها على ید 
، وجاءت الضر�ة الثانیة �احتالل الحملة الصلیبیة 1071السالجقة األتراك في معر�ة مالذ�رد عام 

مع أن البیزنطیین استعادوا القسطنطینیة من وتأسیس دولة التینیة فیها. و  1204عام  لها الرا�عة
، إال أّن دعائم هذه الدولة أصبحت متصدعة �سبب الخالفات الداخلیة فیها 1261الالتین عام 

سقطت القسطنطینیة في ید محمد الفاتح،  1453وضغط اإلمارة العثمانیة الفتیة علیها. وفي عام 
  الذي اتخذ منها عاصمة له �اسم إسطنبول.

تمكنت هذه اإلمارة الصغیرة العثمانیة من التحّول إلى أعظم إمبراطور�ة، �عد وهكذا 
االمبراطور�تین الرومانیة وور�ثتها البیزنطیة. فقد حكمت أورو�ا الشرقیة وآسیا الغر�یة ومعظم 
المغرب، وأمسكت بزمام شعوب متنوعة: یونان، صرب، بلغار، رومانیین، أرمن، عرب، أتراك، 

ذه الشعوب تدین �المسیحیة على مختلف �نائسها، أو �اإلسالم السني والشیعي، أكراد. و�انت ه
سنة، وعلى  400أو الیهود �مختلف طوائفهم. واستمرت السیطرة العثمانیة على هذه الشعوب نحو 

، أو قبل هذا التار�خ �قلیل 1922إلى  1300سنة. أي أنها عاشت من عام  700�عضها قرا�ة 
  .1918ثمانیة في الحرب عام مع هز�مة الدولة الع

یرى المؤرخ ألبرت حوراني أن الدولة العثمانیة استمدت قوتها (كالدولتین الصفو�ة والمغولیة) من 
مناطق رعو�ة تقطنها قبائل تر�یة استخدمت البارود، الذي الذي �ان قد بدأ استعماله في القسم الغر�ي 

ابتة مستد�مة، قو�ة عسكر�ًا، مر�ز�ة ومنظمة إدار�ًا، من العالم. ونجحت هذه الدولة في إنشاء سیاسات ث
  2لوقت طو�ل. قادرة على جبا�ة الضرائب والحفاظ على األمن والنظام في منطقة واسعة

وصف حاجي خلیفة تر�یبة الدولة العثمانیة في إحدى رسائله قائال: " أر�ان الدولة أر�عة: العسكر، 
�العلماء رجال الدین و�الرعیة دافعي الضرائب وأكثر�تهم من العلماء، التجار، والرعیة. و�ان �قصد 

هو العسكر، الذي انضوى تحت  والواقع أن الر�ن األول للدولة العثمانیة 3الفالحین والحرفیین والباعة.
     لواء فرق االنكشار�ة، �ما سنرى في الفقرة التالیة.

                     

  ثانیا: اإلنكشار�ة

باب لصعود اإلمبراطور�ة العثمانیة وتوسعها هو استخدامها لفرق اإلنكشار�ة. لعل أحد األس
ولكن اإلنكشار�ة التي �انت أحد أسباب قوة الدولة وتعاظم جبروتها، �انت �عد قرون من الزمن 

 أحد أسباب تخلفها عن السیر في ر�ب الحضارة الحدیثة في أورو�ا الغر�یة وأمر�كا الشمالیة. 
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�ة أو الجیش الجدید هو السلطان أورخان بن عثمان، الذي أوجد نظام " مؤسس اإلنكشار 
الدفشرمة " أو المصادرة.  فقد قام هذا السلطان �جمع الغلمان والشباب، الذین اعتبرهم أسرى في 
مقاطعات البلقان المفتوحة، و�حداث قطیعة بینهم و�ین منبت طفولتهم وسوقهم إلى ثكنات 

  لى ثالث فئات، سنتحدث عنها �عد قلیل. (مدارس) تقوم �غر�لتهم إ

*** 

�عتبر المدافعون عن الدولة العثمانیة أن نظام الدفشرمة أو(المصادرة) رمى إلى جمع 
المشردین والیتامى من أطفال النصارى الذین تر�تهم الحروب لهدف أخالقي اجتماعي. و�رى 

مة) عدد من المستشرقین ومنهم هؤالء أن من رّوج لهذه األكذو�ة والفرّ�ة أي (نظام الدفشر 
برو�لمان وجیبونز وأخذها عنهم محمد فر�د أبو حدید في �تا�ه الدولة العلیة �محمد �رد علي 

  4في �تا�ه خطط الشام وعلي حسون في �تا�ه تار�خ الدولة العثمانیة وغیرهم.

*** 

ر و"یني" تعني اإلنكشار�ة أو الیني شري، مؤلفة من �لمتین: " شري" تعني �التر�یة العسك
الجدید. وهي فیالق المشاة النظامیة في الجیش العثماني، التي تكّونت في منتصف القرن 

 1826الرا�ع عشر ولعبت أدوارا هامة في توسع اإلمبراطور�ة العثمانیة وُقضي علیها عام 
   5�عد أن أصبحت حجر عثرة أمام تطور الدولة ومجاراة التقدم والحداثة في أورو�ا.

لف الجیش في البدء من أوالد وفتیان أسرى حروب التوسع التر�ي العثماني مع بیزنطة تأ  
وأور�ة الشرقیة. ولكن سالطین بني عثمان لم یلبثوا أن لجأوا إلى طر�قة أخرى لتزو�د جیشهم 
�الجند، فعملوا على جمع الصبیة، والفتیان غیر المتزوجین من رعا�اهم النصارى في شبه 

وآسیا الصغرى، وتر�یتهم التر�یة المطلو�ة، وذلك مقابل ضر�بة الجز�ة، وقد جز�رة البلقان 
أطلق �ما رأینا على طر�قة الجمع هذه، وهي أشبه �المصادرة، اسم الدفشرمه. و�انت عملیة 
الجمع هذه تجري �ل خمس سنوات، أو أر�ع، أو ثالث، وأحیانًا �ل سنة. ولكن ما لبثت 

تدر�جیاً في القرن الحادي عشر الهجري/السا�ع عشر المیالدي،  أوقات التجنید هذه أن تباعدت
ولم ُینفذ.  1703و�ان آخر أمر �الدفشرمه هو الذي صدر عن السلطان أحمد الثالث عام 

  .12000و 8000و�ان عدد المسوقین �ختلف من عام إلى آخر، وقد قدر بین 

الواقع �انوا صغار السن  و�ان هؤالء األطفال والفتیان المجموعون �اسم أسرى وهم في
  ولم �شار�وا في حرب �قسمون إلى ثالث مجموعات: 
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  األولى ُتعد للعمل في القصور السلطانیة، وُأطلق علیهم غلمان الخدمة الداخلیة في سراي السلطان. 

والثانیة ُتعد لشغل الوظائف المدنیة الكبرى في الدولة، و�ثیر منهم أصبحوا وزراء ووالة في 
  اإلمبراطور�ة الواسعة. وال�ات 

والثالثة تعد لتشكیل فرق المشاة في الجیش العثماني، و�طلق على أفرادها اإلنكشار�ة، أي  
  الجنود الجدد، و�انت هذه المجموعة هي أكبر المجموعات الثالث وأكثرها عدًدا.

ن على �ل ومع الزمن أخذ هؤالء یتدخلون في شؤون الدولة، و�طالبون �خلع السالطین، و�فرضو 
  سلطان إعتلى العرش أن �جزل علیهم األعطیات. و�ثیرا ما قتلوا السالطین والصدور العظام.

و�ان أوجاق االنكشار�ة، في مرحلة تكاملیه في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر المیالدي  
لطان سلیمان یتألف من ثالثة تشكیالت متداخلة فیما بینها. وقد ُقّدر عدد اإلنكشار�ة في عهد الس

القانوني �اثني عشر ألفًا وارتفع هذا العدد زمن السلطان مراد الثالث في أواخر القرن السادس عشر إلى 
  6عشر�ن ألفًا. وترأس قطعات اإلنكشار�ة الثالث آغا اإلنكشار�ة وله صولة ودولة.

ي الحرب، و�ان هم السالطین األول تر�یز انتباه اإلنكشار�ة على واجباتهم األساسیة وه 
وحفظ األمن والنظام، ولذلك ُمنع االنكشار�ة من الزواج واالستقرار األسري. �ما أصدرت الدولة 
فرمانًا حّرم علیهم تمامًا اإلنخراط في صفوف المهن، و�ي ال �قوم أي احتكاك بینهم و�ین فئة 

   7الصناع والتجار، سعت لتوفیر �ل ما یلزمهم مباشرة.

�الطر�قة الصوفیة البكتاشیة، وُعرف اإلنكشار�ة �اسم عسكر البكتاشیة  ارتبط الجیش اإلنكشاري 
وأبناء الحاج �كتاش. و�ان عمل دراو�ش البكتاشیة الصالة لنصرة الدولة والعنا�ة �أسلحتها. و�انوا 

  8�سیرون أمام آغا اإلنكشار�ة في العروض العسكر�ة.

أصابتهم ُعقد ین من تر�تهم األسر�ة، والذین وهكذا ر�ط الحكام العثمانیون هؤالء الجنود المقتلع 
نفسیة �سبب هذا اإلقتالع من بیئة الطفولة، ر�طوهم نفسیا بهذه الطر�قة الصوفیة مالئین فراغهم الروحي 

  وجعلهم یرتبطون بـ "سلطانهم" ناسین مأساة مصادرتهم وتحو�لهم إلى "عبید السلطان".

نكشار�ة، ومع ازد�اد نفوذها أخذت تتدخل في شؤون ومع الزمن دّب الفساد في أوصال الفرق اإل
السالطین، وتتلكأ في الذهاب إلى الحرب مما قلل من الغنائم، التي �انت تتنعم بها اإلنكشار�ة. وقادت 
األزمات االقتصاد�ة إلى شح مصادر الثروة التي تغذي اإلنكشار�ة �األجور النقد�ة فاندفع أفرادها لسد 

  وابتزازهم.  م إلى السلب والنهب والتسلط على األهاليحاجاتهم ووسائل رفاهه
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و�توقف الفتوحات العثمانیة جّفت ینابیع تغذ�ة الجیش اإلنكشاري �القوى المحار�ة وأصاب 
) إلى إ�قاف نظام الدفشرمه. 1640–1623الخلل نظام الدفشرمة مما دفع السلطان مراد الرا�ع (

تضاءل تدر�جیًا حتى زال تمامًا في مطلع القرن  ومع أن الدولة عادت إلیه �عد ذلك، فإنه
الثامن عشر. ولم �عد �قبل في العسكر اإلنكشاري إال مسلمون أحرار. وهؤالء تمردوا على 
أمر�ن مهمین �انا من عوامل �أس هذا العسكر، فألغوهما، وهما: عدم الزواج، وعدم السماح 

نكشار�ة �عیشون في ثكناتهم وهمهم القتال، �ممارسة أعمال الصناعة والتجارة. وهكذا لم �عد اإل
و�نما انصرفوا إلى أعمال التجارة والصناعة لیز�دوا من دخلهم، ولیملؤوا أوقات فراغهم. وأخذ 
المتنفذون في الدولة ُیدِخلون َخَدَمهم وأتباعهم في هذا العسكر لیستفیدوا من امتیازاته. ولم 

مز�د من الجند، أن أدخلت في هذا العسكر  تلبث الدولة نفسها، لحاجتها في حرو�ها إلى
عناصر ال تدفع لهم أجورًا إال في حال الحرب. وقد رضي هؤالء بوضعهم هذا الستفادتهم من 
اإلمتیازات األخرى لإلنكشار�ة، �ما رضي �ه اإلنكشار�ة أنفسهم، ألن هذا یز�د من عددهم 

  و�جعلهم أشد �أسًا وقدرة على فرض إرادتهم على الدولة. 

و�ما �ان للفساد الذي دّب في أوصال اإلنكشار�ة أسبا�ه �انت له ذیوٌل تبدت في مظاهر 
  كثیرة من أبرزها وأخطرها مظهران:  

طغیان جند هذا العسكر و�غیهم، و�ساءاتهم إلى السكان المدنیین في العاصمة  األول:
واقتحام البیوت، وهتك والوال�ات، واستغاللهم أي مناسبة للسلب والنهب، وفرض ضرائب جدیدة 

األعراض، واإلستیالء على األرض ومحاصیلها، وحتى على األوقاف، �كل الوسائل غیر 
  المشروعة. 

تمرد هذا العسكر وثوراته المستمرة على الدولة والسلطان، في العاصمة والوال�ات،  الثاني:
لسالطین وقتلهم، ومن ثم تسلطه على شؤون السلطنة. فقد عمل عسكر اإلنكشار�ة على خلع ا

واإلتیان �غیرهم، والتمرد على أوامرهم، و�ذلك فعل �كبار رجال الدولة، �الصدر األعظم، 
والمفتي، والدفتردار، والوالي وغیرهم، والمتتبع لتار�خ الدولة العثمانیة منذ مطلع القرن السادس 

لطان مهما عرف عشر حتى الر�ع األول من القرن التاسع عشر، یرى أنه لم َ�ْخل عهد أي س
  �قوته، وحزمه، من تمرد إنكشاري.

وأمام ذلك الفساد، وما أوجده من تبلبل في حیاة الدولة، وما سببه من هزائم عسكر�ة لنظام 
اقطاعي لم �ستطع الصمود أمام القوى األور�یة الرأسمالیة المتسلحة �الحداثة، قرر السلطان 
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اني، والتخلص من تحكم اإلنكشار�ة �إدخال ) إصالح الجیش العثم1807-1789سلیم الثالث (
ما ُسمي "النظام الجدید"، أي إعادة تنظیم الفرق العسكر�ة العثمانیة، وتطو�ر أسلحتها، وتدر�بها 
على النمط األور�ي الحدیث. وخشي اإلنكشار�ة من هذا اإلصالح على وجودهم، فثاروا وخلعوا 

) تصمیمه القاطع على إدخال 1839-1808ثاني (السلطان وقتلوه. ولّما أظهر السلطان محمود ال
النظام الجدید، تصدى له اإلنكشار�ة مرة أخرى، إال أن السلطان استعان �القوات العسكر�ة المؤمنة 
�اإلصالح، و�السلطات الدینیة و�الشعب ذاته، والسیما �عد أن أشعل اإلنكشار�ة النار في العاصمة، 

، وضر�هم �المدفعیة في 1826یونیو  16في إسطنبول في  وسلبوا ونهبوا، فحاصرهم في ثكناتهم
كما ُسمیت، وهي في الواقع مذ�حة أ�ادت اإلنكشار�ة، التي لم �أسف علیها أحد، » الوقعة الخیر�ة«

  �سبب ما ارتكبته من آثام وشرور.

و�مكن القول إن القضاء على فرق اإلنكشار�ة فتحت الطر�ق للسیر �خطى وئیدة في 
  ي الدولة العثمانیة المعروفة �التنظیمات، والتي سنتناولها في صفحات قادمة.اإلصالحات ف

  

  ثالثًا: أوضاع الدولة العثمانیة �أقالم المعاصر�ن العرب

*    یلّخص مؤرخ الشام محمد �رد علي الحالة في تلك العصور �الجملة التالیة: "كان أهل 
   9الشام بین ظالم ومظلوم".

�الم �رد علي، وصف المؤرخ ابن جمعة المقار األحداث في دمشق سنة *   قبل قرنین من 
  م �ما یلي: 1725ه /  1136

"... وفي هذه األ�ام �ان الظلم الشدید الزاید و�ثرة العوانیة حتى صارت أرض الشام مشغولة  
ارت �الظلم، وتمادى هذا الحال وقّل المسعف حتى �القال ... أما أهل البلد لم یبق لهم جلد وح

  10عقول المحالت، من قول هات هات وهم رعا�ا �اد�ة بین ذ�اب عار�ة".

  �الجمل التالیة:  1725*  وعلى منوال ابن جمعة وصف البدیري الحالق الحالة في دمشق عام 

"... غیر أنه ما فیه من �فتش على الخلق �الرحمة والرأفة من الحكام والوجوه. والَخّزانة 
  11كتون، والحكام �أكلون، فإّنا هلل و�نا إلیه راجعون ...".كثیرون، واألكابر سا

ه /  1171*  المعاصر لألحداث بر�ك �صف قدوم الوالي العثماني الجدید إلى دمشق عام 
  م على النحو التالي: 1758
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"... ومعه عساكر �ثیرة مثل جراد زحاف أشكال وألوان، فخافت دمشق اكثر من األول  
(أي الوالي) في مدة سبعین یومًا نحو أر�عة آالف �یس من ظلم أهالي  ... دخل على الوز�ر

دمشق من الموالي والرعیة والحرف، ومن النصارى واإلفرنج والیهود، ومن البساتنة، ومن 
أهالي األراضي، ومن أهالي القرا�ا التي حوالي الشام، على أن ُفقد القرش من الشام �الكلیة. 

قرى والضیاع التي حوالي الشام ونهبوها نهبة خفیة وخر�وا البالد وعساكر الوز�ر طافت على ال
  12والزراعات ودور الفالحین ...".

* و�لي عكا أحمد �اشا الجزار وهو من التالمیذ النجباء "لمدرسة المؤامرات واإلغتیاالت 
لدمشقي والسلب والنهب والغدر والمكائد"، مّد نفوذه إلى وال�ة الشام. و�صف المؤرخ میخائیل ا

  حالة الناس، التي لم تأخذ أي قسط من الراحة �سبب مظالم الجزار وهي:

"طلب القرش ظلما، نهب البضائع من جهة وطرحها في األسواق �أسعار مرتفعة، حوادث 
  13كثیرة مقهرة ومغّمة من أنواع �ثیرة ".

في أ�ام  14مو�انت النتیجة �ما ذ�ر الدمشقي نزوح أعداد �بیرة من الشام هر�ا من الظل
حكم أحمد �اشا الجزار في الر�ع األخیر من القرن التاسع عشر. و�عد قرن من الزمن اشتد 
النزوح من بالد الشام والهجرة إلى أمر�كا تخلصا من الفقر وهرو�ًا من استبداد السلطان عبد 

  الحمید وظلم والته وموظفیه. 

حمید لیس إّال استمرارًا لالستبداد * وهكذا نرى أن االستبداد أ�ام حكم السلطان عبد ال
السلطاني من أ�ام السالجقة إلى العثمانیین مرورًا �الممالیك. واالستبداد الحمیدي (والمقصود 
استبداد السلطان العثماني عبد الحمید) بّز أنظمة االستبداد السلطاني السا�قة له �أنه أوقف 

خاً فكر�اً متحّجراً متزمتاً ومتزلفاً للسالطین عجلة التطور في أواخر القرن التاسع عشر وأوجد منا
و�طانتهم، ومغِلقًا األبواب أمام التقدم العلمي واإلنفتاح الحضاري، وهو �ستخدم منجزات 

  الحضارة لتدعیم استبداده.

* تعكس ترجمة الشیخ راغب الطباع (الحلبي) ألعیان القرن التاسع عشر أحد جوانب 
لك الفترة. فقد صّنف الشیخ راغب الطباع األعیان على النحو الحیاة في المجتمع الراكد لت

  15التالي:

" أعیان اشتهروا �الخوارق، أو عرفوا �الجذب وهم خلفاء األولیاء، أو فقراء خدموا السلك 
(الطر�ق) �أمانة وصدق، أو تّجار ومعلمو حرف، أو علماء (والمقصود �العلم هنا هو العلم 
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  ى �انت مجهولة لدیهم)، وأخیرًا أعیان على صلة �السیاسة". الدیني، ألن العلوم األخر 

وهؤالء "األعیان"، الذین عملوا في السیاسة أ�ام السلطان عبد الحمید مّثلوا اإلتجاه المحافظ 
المناهض للتقدم والتطور والعلم، واعتبروا �ل اجتهاد مخالف لرأیهم من البدع. ووصل األمر 

استصدر إرادة سنیة من السلطان عبد الحمید �منع تمثیل الروا�ات  �أحدهم الشیخ سعید الغبرة أن
في دمشق، مما اضطر رائد المسرح السوري أ�ا خلیل القباني إلى مغادرة دمشق واإللتجاء إلى 

  16مصر، مأوى جمیع األحرار (الشوام) والمناوئین لالستبداد في أواخر أ�ام الدولة العثمانیة.

ن من السهل على رواد النهضة نشر أفكارهم في أجواء القهر والظلم * وهكذا یتبین أنه لم �ك
  والعسف السلطاني:

فمؤرخ الشام محمد �رد علي یلخص الوضع �الجملة التالیة: " �ان المرء سر�ًا في ثالثة  −
 17أمور: في ذهبه وذها�ه ومذهبه .."

�ختصرها الشیخ واإلهتمام بتوافه األمور واإلعتقاد �الخرافات واألساطیر والخوارق  −
هجر�ة) �الجملة التالیة: "كان  1335–1253المستنیر محمد بهجت البیطار واصفًا عصر جده (

  18عصره عصر جمود على القد�م وتلقي األقوال �التسلیم من دون تمحیص للصحیح من السقیم .."

نة وفي ذلك الجو الفكري السقیم �ان من الطبیعي "أن َتِقلَّ "، �ما �تب القساطلي س −
  19، "�ضاعة المعارف لرواج �ضاعة السیوف والعصي ..".1879

یبین مدى اإلرهاب  187920وتقر�ر الوالي المصلح مدحت �اشا عن أحوال سور�ا عام  −
  والفوضى السائدة آنذاك. جاء في التقر�ر: 

"... فاألوامر التي ترسل من األستانة قاصرة على طلب المال والجند. وهذه الحالة تفتح 
جنبي �اب اإلستعمار وخصوصًا �عد أن اشتغل موظفوا الوال�ة �مصالحهم الشخصیة وتر�وا لأل

المصلحة العمومیة فأخلوا بواجباتهم وفسدت أخالق األهلین �سبب أعمالهم و�ثر القتل والنهب 
واختل األمن العام. و�وجد في سجن طرابلس "الشام" قوم قد سجنتهم الحكومة إحدى عشر سنة 

  21انوني وقد أخلینا سبیلهم. وأن ضر�بة األعشار قد خّر�ت بیوت األهالي...".بال حكم ق

الد�تور عبد الكر�م غرایبة األردني المولد وأستاذ التار�خ الحدیث في الجامعة السور�ة بین  *
) الحوار الذي جرى بین عبدین وجمّال 196نقل عن اإلسحاقي (ص 196122و  1955عامي 

  القوافل: وهما سائران في إحدى 
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"... وتحادثا مع الجّمال في لیلة مقمرة من شهر رمضان، فقالوا لعل هذه اللیلة النّیرة لیلة 
القدر، ولعّل الدعاء فیها مستجاب، فلیْدُع �ٌل مّنا �ما �حبه. فقال أحد العبید: أنا أطلب سلطنة 

رًا. والتفتا إلى الجّمال مصر من هللا تعالى. وقال العبد الثاني: وأنا أطلب ان أكون أمیرًا �بی
  وقاال له: أي شيء تطلب أنت، فقال: أطلب من هللا ُحسن الخاتمة ".

�عّلق غرایبة على هذا الحوار �اآلتي: " نعم لقد �ان حكم العالم العر�ي قرونا طو�لة من 
أن قبل أمراء لیلة القدر، الذین بدأوا حیاتهم أجانب وممالیك ثّم دانت لهم رقاب األحرار دون 

  �فقدوا صفة العبید. ولم �كن ما تمناه هذان العبدان أمرًا غیر عادي". 

  23وحول الحكم العثماني �تب عبد الكر�م غرایبة:

"وسعى سالطین بني عثمان إلى إضفاء هالة من القدسیة حول أنفسهم. فهم حماة الشر�عة 
هاء العدید من اآل�ات الكر�مة وفّسروها الذائدین عن دار اإلسالم وخّدام الحرمین الشر�فین. واستغّلوا بد

وفق مصالحهم. وغدو حكاماً مطلقي الصالحیة ال �حّد من سلطانهم وسطوتهم إال الشر�عة اإلسالمیة، 
  قائال: التي فسروها وفق أهوائهم، وأصدروا الفتاوى المؤ�دة لسیاستهم". و�مضي غرایبة

الشرعي للسلطان، أن تقوم �اي "ولم �كن �اإلمكان على أ�ة فئة، في ظل هذا الوضع 
تحرك دون أن ُتَتَهم �الخروج على "أهل السنة والجماعة". ولهذا فإن �ل الثائر�ن في الوال�ات 

  العثمانیة حرصوا على إعالن والئهم للسلطان عند قیامهم �أي تحرك ضد والة السلطان".  

عن والده الشیخ عبد ینقل لنا الشیخ محمد وفا القصاب ما عاشه في صباه وما سمعه  *
القادر القصاب حول العهد العثماني. وفي معرض حدیثه عن الظروف التي عاشها والده �تب 

  الشیخ وفا:

 ما �فعلون  " القرن هو التاسع عشر، والبالد بالد الشام، والعثمانیون ما برحوا في الحكم
 الجهل لیالي واتصلت ... النور �حجب �كاد الطو�ل وظلهم العنق، على الثقیلة یدهم �فعلون،
 كل رغم �قیت العدد قلیلة ونجوم ... ومغر�ه اإلسالمي العالم مشرق  على ذوائبها وأرخت

 هذه وفي القرن  هذا في ... سبیال ذلك إلى استطاعت ما المطبقة الظلمة تدفع األعاصیر،
 انتو� دیر عطیة، هي القلمون  قرى  من قر�ة في القصاب القادر عبد الشیخ ولد األحوال
  24 ".1264سنة  والدته

و�ان للشیخ عبد القادر القصاب دور �ارز في نشر التعا�ش بین المسلمین والمسیحیین 
  ونشر ألو�ة التسامح ونبذ التطرف والتحجر.
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 الثانيالفصل 

 التنظیمات العثمانیة وشهیدها مدحت �اشا

 

  )1876-1839أوًال: التنظیمات العثمانیة (حر�ة اإلصالح 

عوامل الداخلیة والخارجیة القائمین على الدولة العثمانیة إلى القیام �حر�ة من اللة دفعت جم
في مستهل القرن التاسع عشر إصالح النظم اإلدار�ة وأسالیب الحكم. و�دأت محاوالت اإلصالح 

) وتمثلت �اإلصالحات 1861–1839مع السلطان سلیم الثالث ومحمود الثاني وعبد المجید (
  التالیة: 

حدیث ُمستقى شاء ما �شبه مجلس النواب.. إلغاء نظام إلتزام الضرائب .. وضع قانون مدني إن
من فرنسا .. تعیین مفتشین للوال�ات .. إنشاء البنك العثماني .. إصالح الجیش وتحدیثه �عد الخالص 

الخطوة اإلنسانیة  من اإلنكشار�ة �إ�ادتها جسد�اً .. إلغاء الرق في البالد العثمانیة، و�ذلك خطت السلطنة
 1839. �ل ذلك جرى في إطار التنظیمات، التي بدأت عام 1815التي خطتها أورو�ا في مؤتمر فیینا 

  .1856مع خط شر�ف �لخانة ومن ثّم الخط الهمایوني فبرایر 

القت حر�ة اإلصالحات في الدولة العثمانیة مقاومة ضار�ة من القوى المتعصبة والمحافظة 
ا عن الدین. واستطاعت هذه القوى أن تكسب إلى جانبها أقساما واسعة من العامة واعتبرتها مروق

في المدن. ومن هنا ندرك ما �تبه النهضوي الدمشقي صالح الدین القاسمي في جر�دة المقتبس 
  25أن " العامي ال مذهب له إال مذهب فقیهه..." 1909عام 

في التقدم واللحاق �الغرب (أورو�ا)  و�انت حر�ة اإلصالح في جوهرها تنبع من الرغبة   
والنهل من الحضارة أو �األصح الثورة البورجواز�ة المنتصرة في أورو�ا أو ما �عرف �الغرب. وُتطِلق 
تیارات اإلسالم السیاسي على هذا اإلتجاه اسم "حر�ة التغر�ب"، بهدف النیل من حر�ة اإلصالح 

  إلسالمیة، �ما یر�دون أن �فهموها.                      واعتبارها عامال خارجیا دخیال على الحضارة ا

�مقاومة قو�ة من القوى  1876-1838وقد اصطدمت القوانین الصادرة في عهد التنظیمات 
المحافظة المعاد�ة للتغییر ورأت أنها مخالفة ألحكام الشر�عة واالسالم. و�ذلت القوى المحافظة 

ومعروف أن  إلصالح المخالفة للدین حسب زعمهم.قصارى جهدها لوضع العصي أمام عجلة ا
حر�ة االصالح أو التنظیمات �انت متأثرة �التغیرات البورجواز�ة في أورو�ا، التي نقلت أورو�ا 
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 وتحدیداً غر�ها من أحضان النظام اإلقطاعي إلي رحاب الرأسمالیة بوجهیها الثوري واإلمبر�الي.

مان حر�ة رأس المال األجنبي في الدولة وأصبح لهذا الغرب الرأسمالي مصلحة في ض
العثمانیة، وحما�ة "الملكیة الخاصة". وضغط هذا "الغرب الرأسمالي" على الدولة العثمانیة 
لجعل قوانینها تتناسب مع مصالح الرأسمال األجنبي الباحث عن االستثمار في �قاع األرض 

صالح صدى لدى المجموعات المتنورة كافة. والقت هذه الرغبة "الرأسمالیة" لدول أورو�ا في اإل
في الدولة العثمانیة، التي رأت في اإلصالحات ذات الطا�ع البورجوازي وسیلة للتحرر 
واإلنطالق من البنیة اإلقطاعیة وفكرها المتجمد إلى رحاب الرأسمالیة وفكرها الحداثي. ولكن 

ط القرون الوسطى القوى االجتماعیة الراغبة في اإلصالح �انت مهیضة الجناح في محی
اإلقطاعیة التي �انت أمواجه تغمر الشرق اإلسالمي. ومن هنا �مكن فهم تعثر اإلصالحات 

  وانكفائها في موجة رجعیة عاتیة تزعمها السلطان عبد الحمید الثاني.

*** 

، الذي ُعرف �اسم 1876-12-23توّجت مرحلة التنظیمات �إعالن الدستور في 
تور حكم السلطان "مشروطًا" �مراعاة القیود المقررة في الدستور "المشروطیة"، إذ جعل الدس

  المعروف رسمیًا �اسم "القانون األساسي".

هذا "القانون األساسي" أو الدستور أو "المشروطیة" حّول السلطنة المطلقة إلى ملكیة 
) �ساللة دستور�ة برلمانیة على طراز الملكیات األورو�یة. فقد حصر الدستور الُملك (السلطنة

آل عثمان. واعتبر السلطان مقدسًا غیر مسؤول. ومن صالحیاته تعیین الوزراء وعزلهم. 
والوزراء �جتمعون برئاسة الصدر األعظم وهم مسؤولون جماعیًا أمام البرلمان المؤلف من 
مجلس أعیان (شیوخ) �عینهم السلطان ومجلس مبعوثان (نواب) تنتخبهم الرعیة العثمانیة. وأهم 

في األمر أن الدستور ضمن الحر�ات العامة لجمیع العثمانیین، وأعلن إستقالل القضاء ما 
وأن التعلیم اإلبتدائي إلزامي. و�موجب الدستور لم �عد �إمكان السلطان ووالته في الوال�ات 

  26مصادرة األموال و�عدام األشخاص دون حسیب أو رقیب.

رت انتخا�ات لـ"مجلس المبعوثان" �اعتبار و�عد وضع "القانون األساسي" موضع التنفیذ ج
. 1877النائب مبعوثًا من أهالي دائرته اإلنتخابیة. وقد جرت اإلنتخا�ات في الوال�ات العر�یة عام 

وقام �عض المندو�ین (النواب) العرب بدور هام خالل المذاكرات والمناقشات. و�ان في طلیعتهم 
  الحمیدي. في �تا�اته االستبداد السلطاني نائب القدس محمد روحي الخالدي، الذي عّرى 
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والملفت للنظر أن �عض أعضاء مجلس المبعوثان سلطوا األضواء على دور الدولة في 
اإلصالح والدعوة إلى مقاومة الفساد المستفحل في شرایین الدولة العلیة. نشیر هنا إلى ما 

محاكمة المرتكبین (للفساد) جرى في إحدى جلسات مجلس المبعوثان حیث " َ�ُثَر الجدل �شأن 
وقطع دابر الرشوة وتحسین أحوال المحاكم، حتى قال أحد المبعوثان: إن عساكر الضبط في 

   27الوال�ات تنهب األهالي، وأن المحاكم ترتشي على إ�طال الحق": 
*** 

  ثانیًا: أبو الدستور مدحت �اشا 

تبنوا فكرة اإلصالح على الطر�قة  �عتبر مدحت �اشا من أشهر اإلصالحیین العثمانیین الذین
األورو�یة ولقب بـ "أبي الدستور" و"أبي االحرار"، و�انت له الید الطولى في إعالن القانون األساسي 

  28م.1876وظهور البرلمان العثماني (مجلس المبعوثان) عام 

 في االصالح زعماء" أمین بـ أحمد �سمیهم الذین أحد ) هو1883–1822ومدحت �اشا (
 الدولة، هذه عن مدبرة والدنیا إصالحها وحاول العثمانیة الدولة إلى جاء الذي الحدیث لعصرا

  داخلها". في الفساد و�دب ، أطرافه من تنقص فالمملكة

كان والد مدحت �اشا الحاج حافظ معروفا �االستقامة والنزاهة والمیل إلى التجدید، فسماه أحمد 
آن وعلمه مبادئ اإلنشاء وأدخله إلى الدیوان الهمایوني فتعلم الخط شفیق. و�ان له أستاذًا لّقنه القر 

الدیواني الخاص بهذا القلم. و�انت العادة جار�ة بتسمیة من یتخرج من هذا الدیوان �اسم جدید، 
فأطلق على أحمد شفیق اسم مدحت الذي عرف �ه. ومع مالزمة مدحت ألقالم الحكومة اهتّم 

مع الفاتح لیدرس في حلقاته. وقد تعلم هناك اللغة العر�یة، �ما أتقن بز�ادة معارفه فتردد على جا
لغة الفرس وقرأ أدبهم وتار�خهم. ومن أساتذته المشهور�ن شیخ االسالم عارف �ك، وهو عالم 
مستنیر من نخبة علماء الدولة في ذلك العهد، ومن الزعماء المصلحین الداعین إلى المبادئ 

ل من أعلى المنابر إن هذه المبادئ لیست مخالفة للد�انة الحنیفة أو الدستور�ة الحرة. و�ان �قو 
   29مضرة �ما یزعم أنصار االستبداد.

توظف مدحت في بدا�ة عمره في قلم دیوان في الباب العالي، و�دافع من تشجیع رشید �اشا صاحب 
  . فحذقها فكرة حر�ة التجدید في الدراسة على النمط األور�ي تعّلم مدحت اللغة الفرنسیة

 1864ُعّین والیا على نیش فأظهر �فا�ة فیها، ثم عّین والیًا على الطوفة عام 1860عام 
لمدة ثالث سنوات، عاد �عدها إلى إسطنبول لیشغل منصب رئیس شورى الدولة لمدة عام واحد، 
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بائل والیاً على �غداد. و�بادر هناك إلى توطید دعائم األمن و�خضاع الق 1870ُنقل �عدها سنة 
العابثة �األمن �اللین أو �الضرب و�صلح الطرق و�نشئ مكتبا للصنائع و�صلح إدارة الحكومة 
و�نظم المحاكم، و�شترط أال �كون أحد من الموظفین من صنائع الوجهاء. وقد عاقب الحكام 

  30الظالمین وفتح أبوا�ه للمتظلمین.

عبد العز�ز صدرًا أعظم عام و�عد أن عال شأن مدحت �اشا في اإلصالح عّینه السلطان 
مكان خصمه المعادي لإلصالح محمود ند�م.  قصة العالقة بین السلطان عبد العز�ز  1872

  31ومدحت �اشا نقرؤها في �تاب قدري قلعجي على النحو التالي:

عاش السلطان عبد العز�ز في "القفص الذهبي" عشر�ن سنة �املة قبل أن �جلس على 
طین، �ما رأینا، في خوف دائم من أولیاء العهد، فكانوا �ضعونهم في العرش. فقد �ان السال

أقفاص ذهبیة یتمتعون فیها �ما �شاؤون من متارف وملذات وال �غادرونها إال إلى العرش أو 
القبر، وال �عاشرون فیها إال الجواري والخصیان والدراو�ش. فلما تسلم عبد العز�ز إدارة الملك 

ه عبد المجید، �انت له هذه العقلیة الفر�دة: عقلیة رجل قضى في �عد وفاة أخی 1861سنة 
القفص شطرًا �بیرًا من حیاته، ثّم غادره لیصبح فجأة حاكم أعظم إمبراطور�ة في عهده، فإذا �ه 
یثأر لنفسه فیجعل من هذه اإلمبراطور�ة المترامیة األطراف سجنًا �بیرًا لمالیین السكان، ولكنه 

من ذهب، ولیس فیه إال البؤس والشقاء. ولم تنقض سنوات على  سجن من حدید ال سجن
صعوده العرش حتى بنى على شقاء تلك اإلمبراطور�ة أفخم قصر عرفته القسطنطینیة، مدینة 
القصور الباذخة. أورث عبد المجید الدولة خمسة وعشر�ن ملیون لیرة إنكلیز�ة من الدیون فرفع 

مائتین وخمسین ملیون لیرة عدا ما جمعه من عرق الكادحین عبد العز�ز هذه الدیون �إسرافه إلى 
... النقمة تتعاظم ... تزعم مدحت �اشا الحر�ة الثور�ة ... أراد عبد العز�ز أن �طفئ الشرر 

 .المتطایر قبل أن یتحول إلى نار فعزل محمود ند�م وعهد �الصدارة إلى مدحت �اشا �ما رأینا

�اشا. لطان عبد العز�ز والصدر األعظم مدحت ولكن الخالف سرعان ما دّب بین الس
وفي خضم الخالف مابین السلطان عبد العز�ز ومدحت �اشا �ادر األخیر لالتصال بولي 
العهد األمیر مراد بن عبد المجید و�ان هذا األمیر لّین العر�كة مطبوعا على المسایرة، 

یط وهو شاب �جیش و�عیش في قصر جراغان محروما من المطالعة والدراسة، ولكنه أح
من الجواري الفاتنات. فكان �قضي أوقاته في ذهول متنقال بین موائد الخمر ومخادع 
الجواري الحسان. أثرت في مراد المفاجأة التي نقلته من القفص إلى العرش وظهرت علیه 
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اشتد  عوارض مرض عصبي �انت حیاته المتهتكة قد أعدته له، فلما بلغه خبر انتحار عمه
مرض و�دت علیه إمارات الجنون ...  �ان مدحت یتصل سرًا �عبد الحمید مذ بدأ علیه ال

مرض السلطان لمعرفة شروطه إلعتالء العرش مكان أخیه، فاستقبله عبد الحمید بوجه �اش 
ال مثیل له في النفاق والتلون وُخِدع مدحت ... فقد اشترط مدحت �اشا على عبد الحمید 

األساسي .. استشارة الوزراء في أمور الدولة .. تعیین ضیاء �ك ثالثة شروط: إعالن القانون 
و�مال �ك �اتبین خصوصیین للمابین (دیوان القصر السلطاني) وسعد هللا �ك �اشكاتبا ألنهم 

  32لحر�صین على إجراء أحكام القانون األساسي.من األحرار ا

ور وأغلق أبواب مجلس ولكن السلطان عبد الحمید سرعان ما عزل مدحت �اشا وجّمد الدست
المبعوثان وشّرد مدحت �اشا ثم أجرى له محاكمة بتهمة الضلوع في اغتیال عمه السلطان عبد 
العز�ز وحكم علیه �اإلعدام، إال إن الحكم خفف إلى المؤ�د ونفي إلى الطائف حیث مات فیها 

  .1884مخنوقا في ظروف غامضة عام 

*** 

حول أحوال سور�ة عندما  1879�اشا هو تقر�ره عام لعل أفضل تقو�م ألبي الدستور مدحت 
كان والیًا علیها. جاء في هذا التقر�ر الذي یلخص وجهًا أساسیًا من وجوه الدولة العثمانیة ما 

  یلي: 

"... فاألوامر التي ترسل من األستانة قاصرة على طلب المال والجند. وهذه الحالة تفتح   
عد أن اشتغل موظفوا الوال�ة �مصالحهم الشخصیة وتر�وا لألجنبي �اب اإلستعمار وخصوصًا �

المصلحة العمومیة فأخلوا بواجباتهم وفسدت أخالق األهلین �سبب أعمالهم و�ثر القتل والنهب 
واختل األمن العام .. و�وجد فــي سجن طرابلس "الشـام" قوم قد سجنتهم الحكومة إحدى عشر سنة 

  33وأن ضر�بة األعشار قد خّر�ت بیوت األهالي ..." بال حكم قانوني وقد أخلینا سبیلهم.

*** 

سنتناول في الصفحات القادمة الدولة العثمانیة في مراحلها األخیرة وصوًال إلى السلطان عبد 
و�زاحة االستبداد السلطاني لیحّل استبداد آخر .. ثم  1908الحمید وثورة اإلتحاد والترقي عام 

عرش العثمانیة الجدیدة الحالم �الخالفة أردوغان ... وهكذا �مكننا مجئ أتاتورك واآلن یتر�ّع على 
  بي سلبًا و��جا�ًا.  فهم األوضاع التر�یة المؤثرة في العالم العر
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  ثالثًا: مدحت �اشا بین خصومه ومؤ�د�ه

مع اصطدام أمواج اإلصالح والتنو�ر �صخور االستبداد السلطاني والر�ود المجتمعي أخذت 
ذات البنیة اإلقطاعیة �التصدع، وهذا ما دفع أنصار االستبداد السلطاني لشّن هذه الصخور 

حملة على "األفكار اإلفرنجیة" مبعث هذه األمواج. فأنصار االستبداد السلطاني یرون في 
"األفكار اإلفرنجیة" مصدر السموم التي ُتبّث بین رعا�ا الدولة �اسم الدستور والحر�ة، قائلین 

 �حكمون إال �االستبداد. فالسلطان هو الدستور و�رادته هي الشر�عة و�ل ما إن أهل الشرق ال
   34عدا ذلك ضالالت إفرنجیة تؤدي إلى خروج نساء المسلمین سافرات �نساء الكفار.

كانت األدبیات العر�یة الصادرة قبل الر�ع األخیر من القرن العشر�ن تندد �استبداد السلطان 
یه. ومباشرة �عد إعالن الدستور على إثر ثورة اإلتحاد والترقي في عبد الحمید وتشید �مناهض

�عنوان قبل الدستور و�عده  1908صدر �تاب سلیمان البستاني في أكتو�ر  1908فبرایر 
   35وتصدرته عبارتي اإلهداء التالیتین: "إلى روح مدحت �اشا".. "إلى أبناء الوطن العثمانیین" 

ظم األدبیات العر�یة الصادرة في منتصف القرن العشر�ن و�ذ�ر �اتب هذه األسطر أن مع
كانت تشید �مدحت �اشا ودوره في بناء الحیاة البرلمانیة والدستور�ة. ومن أهم األدبیات العر�یة 
المشیدة �مدحت �اشا نشیر إلى �تاب "مدحت �اشا أبو الدستور وخالع السالطین" لقدري 

و�عد . عشر�ن في بیروت في سلسلة أعالم الحر�ةقلعجي الصادر أواخر أر�عینیات القرن ال
في طبعة جدیدة  1907مرور نصف قرن قامت وزارة الثقافة السور�ة �إصدار الكتاب عام 
  �ادر إلنتقائها واإلشراف علیها ووضع مقدمتها محمد �امل الخطیب.

، جاء في مقدمة الخطیب: " �الطبع �ان للرجل المر�ض �عض المحبین وخاصة من أبنائه
هؤالء  وهم الذین أرادوا حقًا شفاءه من مرضه، و�معنى آخر أرادوا له اإلصالح والتقدم ومن

�اشا الرجل الذي �سمى شارع من أعرق شوارع دمشق وأجملها �اسمه، الرجل الذي -مدحت
ساعد أ�ا خلیل القباني وحّض على فكرة المكتبة الظاهر�ة وساهم في تأسیس الصحافة والتعلیم 

 ...."في سور�ة 

ومن فضائل مدحت �اشا على دمشق والحر�ة الثقافیة أنه أنقذ مخطوطات دمشق 
وأسس أول مكتبة عمومیة في السلطنة العثمانیة. والدافع إلنشاء هذه المكتبة هو �ثرة 
سرقة المخطوطات مما أثار ضجة علماء دمشق ووجهائها، ودفع الوالي العثماني 

 36دمشق سماها "جمعیة المكتبة العمومیة". مدحت �اشا بتشكیل لجنة برئاسة مفتي
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وفیما یلي نص قرار مدحت �اشا بتأسیس المكتبة العمومیة، التي ُاطلق علیها الحقًا اسم 
  المكتبة الظاهر�ة:

"لما �انت الكتب الموقوفة والمشروطة الستفادة العموم قد حصرت �أیدي المتولین وحرمت 
ن ملجأ الوال�ة، وأعطي قرار من طرف مجلس اإلدارة الناس من مطالعتها صدر األمر الجلیل م

على أنه �جري جمع  1295فبرایر سنة  15توفیقًا للتقر�ر المتقدم من هؤالء العاجز�ن المؤرخ في 
الكتب والرسائل الموقوفة الكائنة تحت أیدي المتولین ووضعها �خزانة مخصوصة عمرت وأنشئت 

معمر ألجل ذلك جوار تر�ة السلطان صالح الدین بتر�ة الملك الظاهر في المحل المخصوص ال
ألجل أن تصیر المنفعة عمومیة، وال �حرم من اإلستفادة والمطالعة التي هي أجل مقاصد الوقف 

  37بل ألجلها وقف و�تأسس بذلك مكتبة عمومیة".

*** 

على عكس األدبیات العر�یة الصادرة في عهد النهوض الوطني والمشیدة �مآثر مدحت �اشا 
خذت األدبیات العر�یة في عهد التراجع النهضوي وصعود االسالم السیاسي في الر�ع األخیر من أ

القرن العشر�ن تكیل التهم �مینًا و�سارًا لمدحت �اشا. وأهم التهم التي وجهها أنصار عبد الحمید 
  في آواخر القرن العشر�ن لمدحت �اشا هي:

ضمامه إلى المحافل الماسونیة مما ساعده أنه ینتمي في األصل إلى یهود الدونمة .. ان -
على الوصول إلى منصب الصدارة العظمى.. �ان على صلة �اإلنكلیز ساعیًا إلى وضع الدولة 
العثمانیة تحت الوصا�ة البر�طانیة .. َخَطَط إلعالن الجمهور�ة في الدولة العثمانیة .. �ان مدمنًا 

  على الخمر و�ثیرًا ما فضح سكره أسراره.

الحمید نفسه یتهم مدحت �اشا في مذ�راته �أنه: �ان یتعامل مع اإلنكلیز.. و�أخذ عبد  -
 ماًال من دولة عدوة لنا، وهذا أمر ال أستطیع أن أقبله على نفسي وأنا في الحكم. 

وأخیرًا نفذ صبري وأخرجته من الحكم .. مدحت �اشا مستبد و�نادي �الد�موقراطیة.. الثوار 
ون الخمر .. إني برئ من دم مدحت �اشا.. مدحت �اشا لم �فهم من �قیادة مدحت �اشا یدمن

السلطان عبد العز�ز لم ینتحر و�نما قتله ثوار تر�یا الفتاة  الد�موقراطیة إال معنى تقلید الغرب ..
.. اإلنكلیز أعدائي یرشون قائد جیشي .. وز�ري األعظم وقائد جیشي عمیالن ألعدائي .. مدحت 

یرث الُملك العثماني.. مدحت �اشا ماسوني .. أعدائي من رجال تر�یا الفتاة �اشا ثوري یر�د أن 
     38كلها أعضاء في المحفل الماسوني اإلنكلیزي.
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  را�عًا: مدحت �اشا والخمر

و�بدو أن التهمة صحیحة. وننقل من المراجع  39ُاتهم مدحت �اشا �غیره �اإلدمان على الخمر،
و �األصح طرفتین ُرِوَ�تا عن مدحت �اشا عندما �ان والیًا على العر�یة التي قرأناها قصتین، أ

  سور�ة:

وَقِبل هناك دعوة المطران مالتیوس  یذ�ر یوسف الحكیم أن مدحت �اشا زار الالذقیة.
و�عد أن رشف �ؤوس العرق الالذقاني الفاخر، أخذته نشوة الطرب   .لتناول طعام العشاء 

أحدهم همس لرفیقه عبارة ولما شر�ناها ..  ففهم  40."كيأنا خالع الملِ  "فبدرت منه عبارة 
  :مدحت سر الجملة، وهي بیت شعر

 41إلى موطن األسرار قلت لها قفي     ولما  شر�ناها  ودّب  دبیبها    

كان مسلمًا محترمًا لدینه �ما "�عتقد صاحب المنار الشیخ رشید رضا أن مدحت �اشا 
یع تر�ه من أبُتلَي �ه. و�ان الوز�ر مدحت �اشا ُابتلي �شرب �قال، ولكن السكر بالء قلما �ستط

   42 ".الخمر �أكثر رجال الدولة

و�روي الشیخ رشید حادثة مدحت �اشا مع درو�ش أفندي في طرابلس، ننقلها �ما جاءت 
في المنار "... قال مدحت: نشرب على اسم موالنا السلطان األعظم. فأخذ الكأس (كأس 

دي وقال على البداهة: �أس من ید أفندینا مدحت �اشا �اسم موالنا السلطان العرق) درو�ش أفن
األعظم أمیر المؤمنین ال ینبغي أن ُتصّب في الجوف وتخالط القذر بل مكانها الرأس، وصّب 

  43الكأس على عمامته البیضاء. فُأعجب مدحت بهذه البداهة والكیاسة".

 

 ت مدحت �اشاخامسًا: " الدین واالستبداد " في مذ�را 

�تب مدحت �اشا مذ�راته قبل نفیه إلى الطائف وأودعها في أیٍد أمینة. ورأت المذ�رات   
. و�عد مدة فرغ یوسف 1909المكتو�ة �التر�یة النور على أثر زوال حكم السلطان عبد الحمید 

من تعر�ب مذ�رات مدحت �اشا إلى العر�یة. وحالت ظروف  1913كمال �ك حتاتة في یونیو 
لحرب دون نشر الكتاب، إلى أن تولى أمین هند�ة طبعه في مطبعة هند�ة �الموسكى ا

وننقل فیما یلي الفهرس وفقرات من �لمة المترجم، وما خطه یراع مدحت �اشا حول  44�مصر.
 "الدین واالستبداد".
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)1( 

 فهرس المذ�رات

كتاب .. مقدمة تضمن فهرس �تاب مذ�رات مدحت �اشا المواضیع التالیة: مقدمة ناشر ال
مدحت �اشا .. سیاحة مدحت �اشا في أورو�ا .. ثوران األفكار العمومیة .. الشروع في إعالن 
القانون األساسي و�نتحار عبد العز�ز .. مرض السلطان مراد وواقعة حسن الشر�سي .. جلوس 

 1876سنة  ینایر 19السلطان عبد الحمید ومؤتمر دار السعادة .. صدارة مدحت �اشا الثانیة في 
.. إعالن القانون األساسي .. نفي مدحت �اشا إلى أورو�ا .. مدحت �اشا في وال�ة سور�ة .. 
مدحت �اشا في وال�ة أزمیر .. لماذا ُخلع عبد العز�ز .. نفي مدحت �اشا إلى قلعة الطائف .. 

  مع مواضیع أخرى ورأْي مدحت �اشا فیها.

)2( 

 من �لمة المترجم

  األمم والدساتیر" جاء فیها: من واجبه ختم الكتاب �كلمة له �عنوان " رأى مترجم المذ�رات

" لو أتاح هللا لمدحت �اشا البقاء لرأى �عینیه ما أصاب الوطن من الكوارث ... وفي أعمال 
مدحت �اشا عبرة لذوي األلباب تظهر لمن اطلع على آثاره في الوال�ات التي ُأنیط �ه أمر إدارتها. 

�إحیاء الزراعة و�نشئ الطرقات و�حفر الجداول واألنهر لیجعلها صالحة للمالحة، فقد �ان �شتغل 
وال �صرف قرشا واحدًا إال إلحیاء ثروة البالد واستخرا �نوزها و�سعاد األهالي ... لم �عش مدحت 
�اشا ولكن آثاره �اقیة للیوم ومذ�راته التي بین ید�ك أیها القارئ تثبت لك أنه لم �قرأ في إحدى 

  امعات أورو�ا، بل تخرج على �عض المشا�خ المعممین وفاق أكبر ساسة أورو�ا ...".ج
على نبیه وختم المترجم �لمته �الفقرة التالیة: " الحمد هلل على سرائه وضرائه والصالة والسالم 

محمد وعلى جمیع رسله وأصفیائه، و�عد فیقول الراجي عفو ر�ه یوسف �مال حتاتة المصري 
 1331تاني منشأً قد فرغت من ترجمة هذا الكتاب في العاشر من شهر رجب الفرد سنة مولداً األس

في األستانة، وقد تنازلت عن طبعه و�عادة نشره لحضرة خادم  1913یونیه سنة  14ه الموافق 
ى أقوم األدب أمین أفندي هند�ة وقد أتبعته بترجمة �تاب محاكمة مدحت �اشا أسأله التوفیق إل

      طر�ق".
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)3( 

 مقتبسات من آراء مدحت �اشا في" الدین واالستبداد "

ما اقتبسناه من مدحت �اشا موضوع ضمن قوسین. وقمنا بتوضیح �عض الجمل الغامضة 
�سبب الترجمة. �ما لم نبخل �التعلیق على آراء مدحت �اشا النا�عة من تجر�ته في الحكم 

ا اسم الملوك. و�لتبس األمر في �لمة ومعاناته مع السالطین، الذین ُ�طِلق علیهم مدحت �اش
العلماء. فأحیانا �قصد مدحت �العلماء رجال الدین المعممین، وأحیانا أخرى �قصد بهم علماء 

  العلم من طب و�یمیاء ... إلخ. �ما وضعنا عناو�ن ألفكار مدحت �اشا في �ل مقتبس منها.

  استخدام المستبد للدین مستعینا برجاله:

تي یتذرع بها المستبدون لالستیالء على األمم ضّمهم السلطة الدینیة إلى "من الذرائع، ال
السلطة اإلدار�ة وشراؤهم ذمم المعممین بثمن �خس". "فإذا قام الشعب وطلب اإلفراج عنه 
و(طلب) منحه القوانین العادلة والحر�ة التامة والمساواة الحقیقیة واجهه المستبد بذ�ر الدین 

إلى الدین ووضعه في مواجهة مطالب الشعب). والدین (�عكس ما �قول (إي استناد المستبد 
الملوك والسالطین) �أمر �العدل واإلحسان. والملوك �شترون ذمم المعممین �أموال الشعوب 
البائسة، فیقول هؤالء َمِلك غشوم خیر من فتنة تدوم " و�ضیف هؤالء " السلطان ظّل هللا ". 

لى المعممین قائال: " التوراة واإلنجیل والقرآن و�ل الشرائع و�رد أبو الدستور مدحت �اشا ع
السماو�ة والقوانین الموضوعة ال تفرق بین الملك و�ین الرعیة ". أي أّن الملوك لیسوا ظّل هللا 

  في األرض، بل تضعهم الشرائع السماو�ة �منزلة واحدة مع الرعیة أي الشعب.

"لم �كتف الملوك  ة �عكس الملوك والسالطینالنبي العر�ي الهاشمي عاش عیشة متواضع  
�جعل عروشهم میراثا ألبنائهم یتوارثونها �ابرًا عن �ابر... واقتنوا الضیاع وجمعوا األموال 
..." على عكس ما عمل �ه األنبیاء. و�قدم مدحت �اشا برهانًا على ذلك حیاة الرسول فیقول: 

عاشر األنبیاء ال نورث ما تر�ناه فهو "مات النبي العر�ي الهاشمي وقال قبل موته نحن م
  صدقة. و�ان الخلفاء الراشدون ال �ملكون شیئا".  

  الدستور مخالف للشر�عة" "مزاعم السالطین �أن 

" ملوك الشرق (�قصد هنا سالطین بني عثمان) یبتزون أموال الرعیة و�تر�ون أبناءهم 
ك بدد وغّیر و�ّدل وأحاط نفسه �العلماء، بین اإلماء والجواري والخصیان. فإذا تولى أحدهم المل

الذین قالوا له عدوك عدو هللا ومن عصاك فقد عصا هللا. ولذا َ�ُثَر قول القائلین زمن عبد 



31 

العز�ز وعبد الحمید: �أن الدستور ال یوافق الشرع". و�مضي مدحت �اشا قائًال: "لم �ستعن عبد 
ستعان �كل ملوك الشرق المستبدین �العلماء على الحمید وعبد العز�ز وحدهما برؤساء األد�ان بل ا

  تردو�ج مقاصدهم".

  الدین برئ من تبر�ر مشا�خ األستانة للسلطان �إجراء المذا�ح

"لعب المستبدون دورًا مهمًا �اسم الدین. واستعان عبد الحمید على الطوائف غیر المسلمة 
، والشعب �ظن أن المعممین ینطقون �المشا�خ. فكانوا ینشرون مبادئه األرستقراطیة بین العوام

�اسم هللا و�اسم نبیه. وطالما ذ�ح أجالف األكراد رعا�ا الدولة األرمن ذ�ح األغنام. وقد تكررت 
هذه األعمال الوحشیة مرارًا �اسم الدین، حتى قال اإلفرنج وغیرهم أن الدین اإلسالمي �عید عن 

  أنصار عبد الحمید".المدنیة. والدین برئ مما �قوله مشا�خ األستانة و 

فهم العرب الدین اإلسالمي المبني على الد�مقراطیة، ولم �فهمه األتراك، الذین ال �عرفون لغة 
"الدین ُ�تب بلغة العرب وعلماء الترك ال �عرفون �لمة من اللسان العر�ي، فكیف یلقنون  العرب

فالسفة على أن الدین اإلسالمي العامة عبارات تنفر منها الوحوش �اسم الدین الحنیف. وقد أجمع ال
مبني على الد�مقراطیة. و�ان النبي العر�ي �جلس على األرض و�أكل و�نام علیها، و�جالس الفقراء 

"االفرنج  مدحت �اشا یدافع عن الحضارة العر�یة و�عدد منجزاتها و�ساوي بینهم و�ین األغنیاء".
   م �ما أّخره األتراك، وُحِكم علیهم �الذل والجهل".�قرون �الحضارة العر�یة، َفِلَم لم یؤّخر العرب دینه

"اعتنى الخلفاء والعلماء في عصر الدولة العباسیة بتدو�ن العلوم اإلسالمیة فوضعوا أصول 
الفقه ... وترجموا �تبًا في الطب ... وأعتنوا �اللغة وضبطها ... وقد َوِسَعت اللغة العر�یة �ل 

سر�ان المسیحیین فأحسن الخلفاء صلتهم وأفاضوا علیهم الِنعم العلوم ... و�ان المترجمون من ال
... ولما أفضت الخالفة إلى المأمون وّجه عنایته إلى العلوم واآلداب وَشُغف �العلم فلم �جالس 
غیر العلماء وجمع وترجم �تیرًا من ... و�نوا علومهم على التجر�ة والمشاهدة...وأكتشف العرب 

واشتغلوا �الطب والصیدلة ... ولم �كن اشتغال العرب �الجغرافیا والتار�خ  قوانین لثقل األجسام ...
العام وتار�خ األشخاص �أقل من اشتغالهم �العلوم السا�قة ... وقد ُأنشئت المدارس العدیدة ... 
وأصبحت األندلس في أواخر القرن الخامس غاصة �المكاتب والمدارس الجامعة ... وأما مكاتب 

ا فاجأها التتار �الهجوم جعلوا دأبهم السلب والنهب  وأخذوا �تب العلم، التي في �غداد فإنه لمّ 
  خزائنها وألقوها في نهر دجلة".
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  هل خرج العرب عن دین آ�ائهم عندما أخذوا من حضارة الغیر؟

" فهذه هي مدنیة العرب: أخذوا عن أورو�ا وأخذت عنهم، ولم یتصّد أحد للطعن في دینهم 
لملوك المستبدین. و�ان أنصار عبد العز�ز �منعونه عن اإلصالحات قائلین إن سوى ُعّباد ا

الدین اإلسالمي �منع التشبه �اإلفرنج فكیف �كون ذلك؟ .. وهل خرج العرب عن دین آ�ائهم؟ 
(عندما أخذوا من حضارة اإلغر�ق) .. وهل أصابهم ما أصاب الدولة (�قصد الدولة العثمانیة) 

وهل �ان العلماء في عهد الرشید والمأمون أقل حظًا من علمائنا في عصر إنحطاطها ؟..
  ُعّباد الملوك �اعة الذمم ال �فرقون بین الجمرة والتمرة؟".

هذا هو مدحت �اشا في مذ�راته: متمسكًا �اإلسالم، وقد فهمه �خالف ما رّوجه فقهاء 
وأخذ الحكمة من أي مكان  السالطین .. مدافعًا عن الحضارة العر�یة .. داعیًا لإلقتداء بها،

  .. وهدفه السیر في طر�ق الرقي والتقدم.

هذا هو مدحت �اشا الذي شرده االستبداد السلطاني، و�قوم ورثة االستبداد هذه األ�ام 
بتسو�د صفحة مدحت �اشا، وتفضیل االستبداد والطغیان على الحر�ة والسیر في طر�ق 

 تور�ة.الشورى والد�مقراطیة وترسیخ المبادئ الدس
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 الفصل الثالث 

 السلطان عبد الحمید الثاني
   

  أوًال: حیاته 

هو السلطان الرا�ع والثالثون من سالطین الدولة العثمانیة. والده السلطان عبد المجید، الذي 
سعى لإلصالح وسار في إتجاه األخذ من منجزات الحضارة البورجواز�ة األورو�یة محاوًال تحدیث 

مید سار على نهج مخالف لنهج أبیه وعمه السلطان عبد العز�ز وقبلهما السلطان الدولة. وعبد الح
محمود. أمه الجار�ة الشر�سیة تیرمز�ان جاءت من قفقاسیا مع قافلة السبا�ا، وِ�یعت للقصر 

وحازت �فضل زواجها من  ،1839 السلطاني، ودخلت بین زوجات السلطان عبد المجید عام
    45السلطان لقب قادین.

1 

وتوفیت والدته ولم یتجاوز من العمر سبع سنوات فقامت برعایته  1842ولد عبد الحمید عام 
الجار�ة بیرستون قادین إحدى زوجات والده السلطان عبد المجید. فنشأ �غیره من السالطین في 

  أحضان الجواري مالزما للخصیان ومعزوًال عن المجتمع في القصور السلطانیة.
روا�ات، أن ابن القصور الشاب عبد الحمید لم �شتط �أكثر�ة أبناء والمالحظ، حسب ال

السالطین نحو اللهو ومعاقرة الخمرة ومعاشرة الجواري، بل سار في طر�ق معتدل واستعان على 
نوازع الشباب �الكتمان. وهذا مما ساعده في إخراج سیرته و�تابتها �صورة تخالف سیرة معظم 

  46أبناء السالطین.
2 

ذ�ره عبد الحمید عن طفولته یلقي ضوءًا على حیاته. جاء في مذ�راته: " أكثر من مرة ما    
تعّرضت لإلنتقاد �سبب عیشي عیشة إنزواء أحسست فیه دائمًا �الراحة ... �ان أبي �عاملني 
معاملة سیئة وقاسیة ألسباب أجهلها. لم �عطف عليَّ سوى أخي مراد المسكین... وعندما إعتلیت 

م وجدت نفسي محاطًا �أناس یر�دون تقییدي �شباك من المؤامرات والدسائس ... إنني كرسي الحك
  47رجل لین طیب القلب �ما أن حیاتي العائلیة تثبت أنني رحیم القلب ومحتاج للحب والعطف ".

هذه السیرة التي رواها عبد الحمید عن نفسه تتقاطع مع تقییم هرتزل، الذي صّده عبد    
روضه في اإلستیطان الیهودي في فلسطین، جاء في یومیات هرتزل:" إنطباعي الحمید ورفض ع

عن السلطان أنه رجل ضعیف وجبان ولكنه طیب القلب. ال أعتبره داهیة وال صارمًا، بل سجینًا 
  48تعیسًا ترتكب �طانة طّماعة ردیئة سیئة السمعة �إسمه أقبح رجس".

الخیل والمحافظة على العبادات والشعائر  و�روي أنصاره أنه �ان �مارس الر�اضة ور�وب
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اإلسالمیة والبعد عن المسكرات والمیل إلى العزلة. و�لفت النظر إهتمامه �النجارة التي تعلمها 
  49من النجار االلماني �ارل �اتسن، و�ان له مشغًال للنجارة في حد�قة القصر.

ارسیة. وهناك أقوال �ثیرة حول مدى تعلم عبد الحمید �اإلضافة الى التر�یة اللغة العر�یة والف
     50تعمقه �العر�یة وفهمه ألسرارها.

3 

وسط جو خالعي منفلت �عیشه أمراء  -حسب المظاهر وما أشیع عنه  –و�ان متدینًا 
حسبما أشاعه عبد الحمید عن –القصر السلطاني بین الجواري والغلمان. �ما �ان حر�صًا 

   51، ال �شرب الخمر، و�منع تدخل النساء في السیاسة".على أداء الصالة في أوقاتها –نفسه
و�ان للمنجمین تأثیر �بیر على عبد الحمید، و�ان یدس الطالسم في معطف أخیه مراد. 
وجاء یوم أنبأته العرافة الغجر�ة �أنه سیعتلي العرش، فأخذ �ستشیر العرافین والمنجمین، الذین 

  52ه رغبة الحكم �عد هذه النبؤات.أجمعوا على أنه سیصبح سلطانًا، فاشتدت �
4 

تزوج السلطان عبد الحمید الثاني، مثل أغلب أسالفه وأخالفه من نساء الجواري، فمنهن 
من حصلت على رتبة "قادین أفندي" ومن حصلت على رتبة "إقبال"، ورزق من إثنتي عشرة 

ولود �عد خلعه عن منهّن �سبعة عشر مولودًا ثمانیة منهم ذ�ور وتسعة إناث. ولم ُیرزق �م
وعندما ُنِفَي السلطان إلى سالونیك صحبه نساؤه وأر�عة من الخصیان وتسعة من  53العرش.

   54الخدم وولد�ه الصغیر�ن.
5 

�ان السلطان عبد الحمید حین إعتالئه العرش �قیم في قصر "دولمة �غجة" على ساحل  
قمة رابیة �شیكطاش في ضواحي  البوسفور. ثّم إنتقل إلى سراي یلدیز (النجم) القائم على

مما �كفي  العاصمة ومطًال علیها وعلى البوسفور وحاو�ًا العدید من القصور واألبنیة والحدائق
لسكنى أكثر من عشرة آالف نسمة بینهم رجال دیوان المابین الهمایوني والحرس الخاص 

ق �أتون بهّن بواسطة �اإلضافة إلى الحرم السلطاني ومئات السراري اللواتي �ان تجار الرقی
أخصاء السلطان المقر�ین فیقوم �خدمتهّن والعنا�ة بهّن فر�ق من الخصیان حسب تعلیمات 

    55قائدهم المسمى آغا الحر�م.
و�ان آلغا الحر�م صولة ودولة تتحدث روا�ات القصر عن أحدهم ند�م آغا. وهو حبشي 

سه لتنفیذ ما �شاء السلطان، المولد �ان صاحب حظوة لدى عبد الحمید �ستخدمه في مجل
فشجعه ذلك على التسلط على �قیة زمالئه. و�ان خصّیًا آخر حبشیًا وهو فیروز آغا �عتبر 
نفسه أعلى منزلة من ند�م آغا عندما �انا في الحبشة قبل خطفهما من قبل تجار الرقیق 
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خصیین الذین أصبحا وخصیهما و�یعهما لقصور السلطان في إسطنبول. وهذا مما وّلد العداء بین ال
من آغوات الحر�م. وفي لحظة جنون وحقد من الحیاة التي وصل إلیها الخصیان قام ند�م آغا �قتل 
فیروز آغا، مما دفع السلطان عبد الحمید لشنق ند�م آغا إلرهاب أغوات الحر�م اآلخر�ن وجعلهم 

  56�سیرون على السكة السلطانیة في قصر الحر�م.
مذ�راته أنه "ال �جوز تسمیة العالقة الحمیمة بین السید والخادم �أنها و�رى عبد الحمید في 

حیاتهم محدودة، رق. فالقرآن �أمرنا �معاملة الخدم معاملة حسنة. والواقع أن الخدم تبع لسادتهم، 
لكن قوانیننا الصارمة تحول بین السید والمعاملة السیئة للخادم. ولیس هناك رق في إمبراطور�تنا �معناه 

  57األورو�یات". لحقیقي. وال شك أن الجواري عندنا أسعد حاًال من الخادماتا
و�ذ�ر عبد الحمید في مذ�راته حول آغا الحر�م أنه "فوجئ �طلبات ثالثة رجال أحدهم موسیقي 
من �ار�س والثاني صیدلي من ألمانیا والثالث تاجر من سكسونیا. ال شك أنهم ال �عرفون الحیاة 

 70حیاها آغا الحر�م �عد خسارتهم عضو من جسمهم... لقد أخبرني طبیبي أن األلیمة التي �
 58�المئة من الذین تجري لهم العملیة الجراحیة من هؤالء �موتون...".

6 

و�مضي عبد الحمید راو�ًا حیاته في مذ�راته �قوله: " أنا أعلم أن �عض الناس ینعتوني �الشح، 
 لي... وأنا في السنوات األولى من عمري شهدت حیاة البذخ فال أحتد لهذا النعت بل أعتبره مدحاً 

التي �ان �عیشها عمي، وشاهدت عن قرب النتائج المؤلمة لهذا التبذیر... الحقیقة أن تكالیف 
القصر �بیرة لكن البعض یبالغ �ثیراً في هذه التكالیف... یتهمني أعدائي �جمع ثروة طائلة والحقیقة 

ووضعته في الخارج في مكان أمین. وأعتقد أن  59�فضل اإلستثمار الجید أنني جمعت مبلغًا �بیراً 
 60هذا التصرف صحیح إذ لیس في إسطنبول مصرف �مكن اإلعتماد علیه حالیًا ".

7 

أثرت األحداث المتتالیة في نفسیة عبد الحمید تأثیرًا عمیقًا وجعلته �خاف على عرشه، وعلى 
اذ سلسلة طو�لة ومعقدة من التدابیر لمقابلة جمیع حاالت حیاته خوفًا مرضیًا، وحملته على إتخ

   61الخلع واإلغتیال.
وأدى اإلفراط في الخوف والحذر إلى حمله على اصطناع شبكة دقیقة وواسعة من الجاسوسیة 
أطلق علیها اسم "الخفیة". و�ل واحد من �بار رجال المابین (البالط الملكي) �ان مرجعًا ورئیسًا 

ولم �كتف السلطان عبد الحمید برجاله من "الخفیة" في إسطنبول، بل  62خفیات.لجماعة من ال
كان له فیكثیر من مراكز الوال�ات عمالء یتصلون �ه مباشرة. فالمعاصر لألحداث فخري البارودي 

 یذ�ر في مذ�راته أن:
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الخاصة إذ أحمد �اشا الشمعة من أعیان دمشق " منحه السلطان امتیازا عن سائر رجال 
  63عطاه آلة برق (تلغراف) مرسلة والقطة في داره لیخاطب بها السلطان رأسا ".أ 

واستهلكت نفقات القصر والجیش المرا�ط حول العاصمة وحرس السلطان والخفیة قسما 
كبیرا من واردات الدولة. وأدى االستبداد الحمیدي الى استشراء الفساد في جمیع األمور 

  64والمیادین.

بد الحمید حسنات �ثیرة ولكنها لم تقَو على سیآته. النزاهة واالخالص ومع ذلك �ان لع
  غطت علیهما أمواج الرشوة وفساد اإلدارة. 

 

 ثانیًا: اآلراء المختلفة في عبد الحمید  

   أول ما یلفت النظر وجود رأیین متناقضین حول "ورع" السلطان عبد الحمید و"تقواه".
م السلطان وحاشیته وجهازه الحاكم " �انوا �مألون الدنیا فرجال الدین، الذین "أنعم" علیه

خطبًا بورع عبد الحمید وتقاه وقیامه �الشعائر الدینیة ووصل األمر ببعضهم أن عّدوه "قطبا" 
  من األقطاب.   

عن رسالة من عالم عثماني جاء فیها أن خطباء  1906وقد نقلت مجلة المنار عام 
وس الد�انة �سمون عهد السلطان عبد الحمید "العصر الحمیدي الجمعة في األستانة ومعلمو در 

األنور". �ما �شیر هذا العالم العثماني في رسالته إلى صدور �راس برخصة نظارة المعارف 
ه جاء فیه: "هللا واحد محمد رسوله حقا سیدنا حضرة السلطان عبد الحمید خان 1322عام 

ع هللا ونبینا وسلطاننا ونتمسك �ما أمروا ونجتب الثاني خلیفته المقدس وملیكنا المحبوب نطی
  65ما نهوا عنه".

و�علق صاحب المنار الشیخ رشید رضا على ذلك �قوله: "... فعاودني عند قراءة ما تقدم 
الوجوم ... فبعد أن �ان المسلمون في أول نشأتهم یؤمرون �التوجه إلى هللا وحده وتمییزه عّما 

ي هذا العصر ُ�علِّمون أبناءهم التوجه إلى ثالثة". و�شیر الشیخ سواه �اإلخالص إلیه أخذوا ف
رشید أنهم نسبوا إلى ابن عباس حدیث: " لكل نبّي رفیق في الجنة ورفیقي فیها آل عثمان 

   66الغازي عبد الحمید خان"
والواقع أن السلطان عبد الحمید إستطاع في أ�ام عزه �سب والء جماهیر غفیرة من 

لعب أبو الهدى الصیادي دورًا هامًا في إستمالة أصحاب الطرق الصوفیة إلى  المؤمنین. وقد
جانب عبد الحمید. وأنشأ السلطان معهدًا دینیًا لتخر�ج الدعاة المسلمین، إنتشر خر�جوه في 
أنحاء البالد اإلسالمیة یتغنون بتقى السلطان وورعه. وفي الوقت نفسه إستطاع السلطان عبد 

علم الناس حیاته الخاصة في قصر یلدز، فال ینشر بین الناس سوى  الحمید أن �حجب عن
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أخبار حیاته الدینیة. فكان �حضر صالة الجمعة �مو�ب فخم، و�وزع الصدقات عالنیة، و�كرم 
الوّعاظ والمرشدین، و�تبرع للمدارس والفرق الدینیة أینما �انت و�یف �ان لونها، مسبغًا �كل 

 قدسیًا، معلنًا أنه أمیر المؤمنین وخادم الحرمین الشر�فین، وظّل  ً هذا على سلطته الزمنیة رداءا
  هللا في األرض. 

و�المقابل �ان األحرار ینشرون في السر أخبار حیاته الخاصة وراء جدران قصر یلدز وسط 
محظیاته وخلیالته وجوار�ه، و�بالغون في وصف الحفالت اإلستهتار�ة، حتى أصبحت هذه الحیاة 

عا لكثیر من الكتاب الخیالیین �ستمدون منها مادة لروا�ات مجونیة غا�ة في الخالعة الخاصة منب
."67     

إلى جانب هذه األراء المختلفة في عبد الحمید نجد آراء تضع السلطان عبد الحمید في مساره 
سنیان وموقعه التار�خي، الذي عاشه وتأثر �ه. وننقل من هذه اآلراء ما �تبه المؤرخان المسلمان ال

  نادر العطار وساطع الحصري.
 

  كتب المؤرخ السوري نادر العطار التقو�م التالي:
" �ان عبد الحمید من طراز خاص لم �سرف في اللهو �شكل سافر �بقیة األمراء الفتیان ... 
فتح عینیه وأذنیه جیدًا فسمع ورأى الحوادث التي أودت �سلفیه، وعاصر المؤامرات السیاسیة 

تكّونت نفسیته الخاصة التي قادت اإلمبراطور�ة �عد ذلك أكثر من ثالثین سنة. غرست وتفهمها ف
التجارب في عبد الحمید الحسد والغیرة وعّلمته الحیطة والحذر، فاحتال إلحتجاز خصومه، و�ذر 
الشقاق بین أصدقائه ومقر�یه، وأحب التزلف والمراوغة فقّرب إلیه المداهنین والمتملقین، الذین 

دوه على اصطناع الجد والتظاهر �النبل والشرف، بینما �ان في السر یتقلب في أحضان �ساع
    68الحسان، و�مأل خزانته الخاصة وجیوب من حوله �األموال والمجوهرات.

الشخصیة الثقافیة الثانیة التي وضعت عبد الحمید في مكانه هي ساطع الحصري الحلبي 
  شهد آواخر العصر الحمیدي �تب: المولد وممن یتقنون اللغة التر�یة و 

"... إن هذه األحداث المتتالیة أثرت في نفسیة عبد الحمید تأثیرًا عمیقًا وجعلته �خاف على 
عرشه, وعلى حیاته خوفًا مرضیًا، وحملته على إتخاذ سلسلة طو�لة ومعقدة من التدابیر لمقابلة 

صرب منعت جمیع الجرائد عن ذ�ر جمیع حاالت الخلع واإلغتیال. مثًال عندما إغتیل ملك ال
اإلغتیال وأجبرت على الكتا�ة �أن موت الملك �ان طبیعیًا �سبب المرض". و�مضي الحصري 

االفراط في الخوف والحذر حمل عبد الحمید على إصطناع شبكة دقیقة وواسعة من قائال: " إن 
بین (البالط الملكي) �ان الجاسوسیة أطلق علیها اسم " الخفیة "...و�ل واحد من �بار رجال الما

مرجعا ورئیسًا لجماعة من الخفیات... نفقات القصر والجیش المرا�ط حول العاصمة وحرس 
السلطان والخفیة استهلكوا قسمًا �بیرًا من واردات الدولة ... االستبداد الحمیدي أدى الى إستشراء 

   69الفساد في جمیع األمور والمیادین".
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أن الكلمات الممنوع تداولها في الصحف  1908انیة یذ�ر عام صاحب �تاب الدولة العثم
أ�ام عبد الحمید هي: " القانون األساسي (أي الدستور)، الخلع وما ُاشتّق عنه، الجمهور�ة، 
الدینامیت، الثورة، اإلنصاف، الحر�ة، العدل أساس الملك، والظلم مرتعه وخیم، الحر�ة منتهى 

   70ة التألیف والقراءة، حر�ة الجمعیات".غا�ات األمم، حر�ة التعلیم، حر�
و�ان من الطبیعي أن یتخذ السلطان عبد الحمید سلسلة من التدابیر لحما�ة نفسه من 
اإلغتیال أو الخلع. وفرض رقا�ة صارمة على الصحف، التي ُمنعت من ذ�ر �لمات معینة مثل: 

صحف حر�صون على التدقیق ثورة، إضراب، خلع، موت ملك، إغتیال ملك. و�ان الرقباء على ال
في �ل �لمة ُتكتب حتى �منعوا أي إحتمال للتأو�ل. وأصبح التوظیف في الدولة ال �عتمد على 
الكفاءة بل على المقدرة في التفنن في مدح السلطان والتملق لحاشیته والمهارة في التجسس و�تا�ة 

والوسطاء لمن یدفع الثمن. وهكذا  التقار�ر. وأصبحت األوسمة واإلمتیازات تباع على أیدي السماسرة
  تحولت المراكز الحساسة في الدولة إلى بؤر للراشین والمرتشین.

وعلى الرغم من ذلك فإن مناصري عبد الحمید ینفون التهم الموجهة للسلطان وهم یرددون: 
" لیس هناك شخصیة في التار�خ االسالمي المعاصر لقیت من الظلم واإلجحاف واإلفتراء 

ا لقیت شخصیة السلطان عبد الحمید. فقد ُصّور من قبل أعدائه الیهود واألرمن �قدر م
واإلتحادیین �صورة السفاح". وهدفهم تشو�ه تار�خ المسلمین .. صنع تار�خ جدید.. تنشئة 

 71 أجیال من المسلمین ال �حملون من اإلسالم إال اسمه.
لعشر�ن �ان من النادر أن تجد قبل صعود اإلسالم السیاسي في الر�ع األخیر من القرن ا

في  1939كتا�ًا �اللغة العر�یة �شید �عبد الحمید. ومن هذه الكتب النادرة نذ�ر مجلدًا صدر عام 
دمشق من سلسلة أجزاء تحت عنوان "عصر السلطان عبد الحمید وأثره في األقطار العر�یة". هذا 

مشق. جاء في المقدمة: "إن هذا الملك المجلد أصدرته المكتبة الهاشمیة ذات التوجه اإلسالمي بد
العظیم خدم اإلسالم ثالثة وثالثون سنة... وأعداء الخالفة اإلسالمیة جمعیة اإلتحاد والترقي هم 
الذین اتحدوا مع اإلنكلیز والیهود �خلع المرحوم عن العرش... راح السلطان عبد الحمید ومن �عده 

   72الم عن قر�ب �ما بدأ آمین". ضاع اإلسالم و�ن شاء هللا تعالى سیعود اإلس
ومع صعود اإلسالم السیاسي اكتظت المكتبات العر�یة �الكتب المشیدة �حسنات عبد 
الحمید، إضافة إلى اإلعالم اإللكتروني. ونقدم فیما یلي نماذج من مواقع اإلسالم السیاسي 

 73 تعبر عن الحنین إلى عهد عبد الحمید:
  بد الحمید الفاتحة على روحه.اللهّم أرحم السلطان الصالح ع •

  الفاتحة على روح موالنا السلطان الصالح عبد الحمید الثاني. •

رحمك هللا �ا أمیر المؤمنین وعّجل هللا في قیام الخالفة اإلسالمیة التي بزوالها وصل  •
  حال األمة من الهوان والذل ما �عده هوان.



39 

�الفرج والنصر و�قامة دولة اإلسالم �ا رحمك هللا �ا سلطان عبد الحمید، اللهّم عّجل لنا  •
   أرحم الراحمین.

أردوغان حفید الدولة العثمانیة، دولة الخالفة العثمانیة، �ا لیتك تصیر حاكمنا �ا أردوغان  •
  �ا حبیب المالیین، هلل درك حفید العثمانیین.

 
  ثالثًا: السلطان عبد الحمید في إرشیف السفارة األلمانیة في إسطنبول

توي أرشیف وزارة الخارجیة األلمانیة عددًا من التقار�ر د�جتها ید السفیر األلماني في �ح   
إسطنبول، إضافة إلى مقاالت صحفیة یرد فیها ذ�ر السلطان عبد الحمید. ومعروف أن ألمانیا 

ة. القیصر�ة �انت حلیفة الدولة العثمانیة وسندها في الصراع الدائر بین الدول اإلستعمار�ة األورو�ی
والصداقة بین قیصر ألمانیا والسلطان عبد الحمید �انت أشهر من نار على علم. وهذا �عني أن 
تقار�ر السفارة لم تكنَّ العداء للسلطان، على الرغم من تناولها لبعض الجوانب السلبیة في سیاسة 

  عبد الحمید.
  74یاسة البالط العثماني: وننقل فیما یلي مقاطع من هذه التقار�ر، التي تقدم صورة عن حیاة وس 
نشرت جر�دة الدیلي میل البر�طانیة بتار�خ   "بر�طانیا العظمى واإلسالم: " تحت عنوان •

مقاًال یلخص لقاًءا جرى بین المستر وایت مان والسلطان عبد الحمید. وواضح   1907مارس   8
ئه مع رجاالت الغرب مقارنة من المقابلة الكیاسة التي یتبعها عبد الحمید في سیاسته الخارجیة ولقا

 16 في میل الدیلي نشرت كما شعبه"  "�سیاسة العصا التي �ستخدمها في سیاسته الداخلیة مع 
 ألمانیا بین العالقة تضمن والسلطان" ألمانیا "�عنوان میل لوایت ثانیاً  مقاالً  1907   مارس

   بر�طانیة. �عین الحمید عبد والسلطان

لة ما فیه أن فهیم �اشا رئیس البولیس السري، الذي أقاله عبد تقر�ر من السفارة من جم •
   .1907الحمید منذ فترة ونفاه إلى بروسیا، هرب من المنفى أوائل فبرایر 

من خالل تقار�ر القنصل األلماني یتبین أن عبد الحمید �ان �قرأ ما ُیترجم له من الصحف  •
  الفرنسیة والبر�طانیة.

یذ�ر أن رقا�ة الشرطة السر�ة زالت   1908أغسطس   13 تقر�ر صادر من السفارة في •
�عد إعالن الدستور، ولكن ال یتجاسر أحد أن یتحدث أو ینقد الحكومة الجدیدة أو سیاسة لجنة 

  اإلتحاد والترقي.
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عندما  كتبه السفیر مارشال أمیر بیلوف جاء فیه:  1908سبتمبر   8تقر�ر في  •
 (یو  21قبل إعالن الدستور �شهر ونّیف في   1908غادرت إسطنبول في أوائل یونیو 

و�ان  فنظام المر�ز�ة الشدید �ان واضحًا للعیان. كانت شرایین الدولة �لها تدار من القصر.
   .)السلطان �سعى لمعرفة �ل شاردة وواردة حتى في القضا�ا الفرد�ة

ُ�صرف یذ�ر أن شبكة الجواسیس �قّدر عددها �اآلالف و   1908سبتمبر    8تقر�ر  •
هذا النظام الجاسوسي هوى بلمح  علیها آالف اللیرات، �انت تحصي على الناس أنفاسهم ...

   البصر ودفعة واحدة.

ال شك أن السلطان علم  قبل الكارثة �عدة أسابیع، " یذ�ر  1908سبتمبر   8تقر�ر  •
ثّم یتحدث  " ...وهوى نظام السلطان ولم تتحرك أصبع إل�قاف الكارثة  �أن شیئاً ما �حدث ...

التقر�ر عن تالشي دور سكرتار�ة القصر، و�غالق دائرة الترجمة في القصر، و�نتقال �ل 
   الملفات من القصر إلى الصدارة العظمى، أي إلى مجلس الوزراء.

�شیر إلى أن مكتب برقیات القصر الذي �ان �عمل لیل نهار   1908سبتمبر   8تقر�ر  •
   للعیان. لسلطة السلطان، التي �انت قبل أسابیع، أصبحت �اد�ة إنتهى. وعالئم اإلنهیار السر�ع

إلتقیت مع السلطان وهو بدون سلطة،  جاء فیه "  1908سبتمبر  8تقر�ر السفیر في  •
و�نت قد حذرته سا�قًا من خطأ تعامله مع الجیش ومساوئ نظام الجاسوسیة فتذ�ر الحدیث. 

َضُعَفت، ولكنه و�عد تبادل �عض الكلمات و�ذ�ر السفیر أن سلطة السلطان عبد الحمید  "
  معه إستعاد قوته وأخذ یتحدث و�أنه ال یزال السید األعلى.

 

  را�عًا: مفكرات في العهد الحمیدي

تلخیصًا لمفكرات  1927تحت هذا العنوان نشرت مجلة المجمع العلمي العر�ي بدمشق عام 
الذي عاش ردحاً من الزمن متنقالً في أرجاء  لو�ز رامبر الكاتب السو�سري الحقوقي اإلداري المالي،

إدارة حصر الدخان في األستانة. و�ان للرجل، �ما  1895الوال�ات العثمانیة عندما توّلى عام 
ذ�رت مجلة المجمع، صداقات مع أكبر وزراء السلطنة، و�ان قر�باً جداً من مصادر الحوادث التي 

شرها إبنه �الفرنسیة في جنیف  �عد وفاته عام وقعت في دار الملك العثماني. مفكرات لو�س ن
تحت عنوان : " مفكرات وتأثرات عن تر�یا " أو الدولة العثمانیة في عهد عبد الحمید الثاني  1919

                         75المفكرات: . وننقل فیما یلي فقرات من هذه1905إلى  1895من سنة 
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 �جدون  ال �طاق، ال الذي الحد إلى أعشارهم �بةضر  في ُیزاد الذین الفالحین فقراء إن " •
 المقضي وهو الفالح إرهاق أن إال صابر�ن. علیهم �قع الذي الظلم و�تحملون  ، عنهم یدافع من

  " سكانها من القرى  خلو إلى یؤدي رحمة بدون  وسخرة ضر�بة كل �أداء علیه

 وهجرتهم األرمن مذا�ح فإن �القفار، شيءٍ  أشبه آسیا في المملكة من الشرقي القسم أصبح •
 الجنوب في الرحالة والقبائل  األناضول شرقي في الحمید�ة الكتائب وتخر�ب الشمال وال�ات إلى
   عظیمة". تأثیرات سنین �ضع في أحدث قد هذا كل والفرات، دجلة وادي في

 الشرطة، دسائس مراقبة في جهده السلطان �صرف كیف المرء یدرك أن الصعب من" •
 نفسه یرى  التي الموهومة، �األخطار ال یهتم تجعله الثقة قلة من المر�ض فكره وأن خصوصا

 السلطنة، وهذا أرجاء في تحدث التي بها المشتبه األعمال �جمیع یهتم بل فحسب، بها محاطا
   ال ُ�صدق". �كاد

 هذه یرى  عندما األسى ینتا�ه ما �قدر مكان في إنسان �أسف ال " دمشق في لو�ز وقال •
  وطمعها". العثمانیة اإلدارة بالده  إلى ُسّلِمْت  األرض من الجمیلة البقعة

 إلى عهد وقد الخوف. من منبعثة أعماله وجمیع �اإلرهاب علیه محكوم السلطان ... " •
 من وما ... بها محاط أنه �عتقد التي الموهومة األخطار من �حموه أن الجواسیس من جماعات

 إسقاط أو السلطان رضا فیها كان إذا إتیانها في الجواسیس أحد یتردد خیانة من وال سافل عمل
  ." حظوته نال من

 على الدسائس تدبیر في شاء ما �عمل والملك رؤوسهم �ْحنون  كلهم الناس إن ... " •
 إن ... فساداً  صقع كل في �عیثون  واألشرار مكان كل في فالفوضى ... أموالهم لیسلبهم رعا�اه
  " .واإلستسالم اإلنحالل من أسوأ درجة إلى قلیالً  قلیالً  تهوي  تر�یا

 و�ان طر�زون  و�لي �ك قدري  إلیه فنعیت القصر عظماء من عظیم الصباح هذا زارني " •
 هذا لي: قال دهشاً  صامتاً  رآني قد و�ذ ، الفرح صرخة وصرخ سرورا بیده فضرب حكیما، إدار�ا
 ثالثة من األقل على یؤدي أن یهعل �جب خلفه ألن ذلك في لنا والُغنم خلف، له سُینصب والٍ 
  المشترك". صندوقنا إلى لیرة آالف أر�عة إلى

 یتهمه وما �ه تحیط التي الدسائس عليَّ  فقّص  قصره، في األعظم الصدر الصباح هذا زرت •
 تنحیتهم إقترحت األمة. و�سلبوا الدولة ینهبوا أن إال لهم شأن ال والة الوال�ات في إن قال: النّمامون، �ه
 إحدى أو الخدم أو األفاقین �عض ألن ذلك (على یوافق  �صفق ال جاللته ألن حاولت وعبثا نقلهم أو
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 مصلحة ضد قومیة ( جنسیة) �عوامل أعمل أنني السلطان الوالي، فیوهمون  تحمي الحرم نساء
  أقوالي". من أكثر الساقطین هؤالء �أقوال �عتقد والسلطان  الدولة).

 

 و�تحول إلى أكبر إقطاعي في السلطنة الزراعي األراضي على �ستولي حمیدال عبد السلطان خامسًا:

قام السلطان عبد الحمید �عد إعتالئه العرش �استخدام سلطته الشاهانیة �اإلستیالء على 
مساحات واسعة من األراضي الزراعیة والرعو�ة. فقد سّجل السلطان معظم األراضي الخالیة 

ونقل إلسمه األراضي التي وضعت الحكومة یدها علیها عند  في بالد الشام والعراق �اسمه،
وفاة أصحابها بال ور�ث، أو عند إستیالء الحكومة على األرض لقاء الدیون التي عجز الفالح 
عن تسدیدها نتیجة لكثرة الضرائب. وهكذا تمّلك عبد الحمید في سور�ة الداخلیة وحدها حوالي 

هذه األرض المستولى   76.قر�ة  1114والتي شملت   من األراضي الخصبة ملیون دونم  15
علیها �اسم السلطان ولصالح خز�نته الشخصیة ُسمیت بـ " الجفتلك" أي األرض السلطانیة 

 الخاصة.

و�ي �جذب عبد الحمید الفالحین للعمل في أرضه (أرض الجفتلك) قام �عدة إجراءات 
فتلك من الخدمة العسكر�ة .. ثانیًا وهي أوًال أعفى الفالحین العاملین في أرضه وأرض الج

حمى القرى السلطانیة من تعدي البدو الُرّحل بواسطة جند سّیار خاص من راكبي البغال 
المسلحین ببنادق حدیثة �إمكانها التغلب على أسلحة البدو العتیقة، ومالحقتهم إلى أقصى 

 لحكومیة ومن َتَسّلط الدرك،من الضرائب ا وثالثا أعفى األرض السلطانیة (الجفتلك) البراري ..
و�فضل هذه اإلجراءات األمنیة أوًال  وأوجد جباة تا�عین إلدارة خاصة �أمالكه مر�زها حلب.

والمالیة ثانیًا عُمَرت القرى النائیة  في أقضیة الباب ومنبج وجبل األحص ومطخ وقنسر�ن 
 أراضي الجفتلك ، وفي الوقت نفسه دّرت  77وغیرها من القرى الواقعة شرقي حمص وحماة.

األموال الوفیرة المجموعة من جهد الفالحین وعرق  على خز�نة السلطان الخاصة ،
المدورة،  �األراضي ُسميَ  ما إلى  1909عام  أمالكه تحّولت الحمید عبد زوال و�عد  جبینهم.
 78العثمانیة. للحكومة ملكا وأمست

ة وتسجیلها في سجالت الطابو سبق الهجمة السلطانیة الحمید�ة على األراضي الزراعی
  أر�اب الوجاهة"  "�اسم عبد الحمید، هجمة أخرى أكثر ضراوة قامت بها القوى المتنفذة من 

و�بار الموظفین و�بار رجال الدین والتجار بتسجیل األرض الزراعیة �أسماء هؤالء، الذین 
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   شنیعا.  تحّولوا إلى مالك �بار لألرض واستثمروا الفالحین استثمارا إقطاعیا
وفي خضّم الصراع لإلستیالء على األراضي الزراعیة و�متالكها �موجب قانون األراضي 

، اسَتَعَر أوار الصراع لتملك األراضي الزراعیة و�شتد أ�ام عبد الحمید 1858العثماني الصادر عام 
   وما �عده، بین القوى الرئیسیة التالیة:

ة وممثلیها من العسكر�ین والوالة و�بار بین السلطة المر�ز�ة في إسطنبول من جه •
 .الموظفین من جهة ثانیة

 بین �بار العائالت اإلقطاعیة وجهاز الدولة. •

 .بین المالكین اإلقطاعیین الصغار والمتوسطین من جهة وجمیع القوى المتنفذة األخر •

جهة  بین الفالحین الفقراء والمتوسطین من جهة، والقوى اإلقطاعیة والسلطة المر�ز�ة من •
  أخرى.

هذه عّینة من الحیاة التي سادها نظام اإلقطاع �شكله الجدید (�عد صدور قانون األراضي 
) المتالئم مع تطورات السوق الرأسمالیة العالمیة، والمنسجم مع التفكیر 1858العثماني عام 

ان عبد الحمید، الطبقي ِألولي األمور في الدولة العِلّیة. وأولو األمور هؤالء، وفي مقدمتهم السلط
ابتزوا المستضعفین من رعا�ا الدولة، وأرهقوهم �الضرائب واإلتاوات، وسلطوا السیف على رقابهم 
دون حسیب أو رقیب. جرى ذلك في ظّل دولة "علیة " تعمل في خدمة طبقة األعیان من 

لسلطان عبد اإلقطاعیین .. دولة عثمانیة إقطاعیة تحّولت في ثمانینیات القرن التاسع عشر أ�ام ا
الحمید، إلى دولة نصف مستعَمرة خاضعة لنفوذ الرأسمال األجنبي (الفرنسي واإلنكلیزي واأللماني). 
وعاشت شعوب هذه الدولة العثمانیة تحت نیر�ن: اإلستثمار اإلقطاعي الداخلي، واالستغالل 

 79اإلستعماري الخارجي.
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 الفصل الرا�ع

 یةالسلطان عبد الحمید والخالفة اإلسالم

     

  أوًال: الخالفة في التار�خ اإلسالمي 

الخالفة من وجهة نظر الفقه االسالمي السني هي رئاسة عامة للمسلمین جمیعا في الدنیا 
إلقامة أحكام الشرع اإلسالمي وحمل الدعوة اإلسالمیة إلى العالم، وهي عینها اإلمامة الكبرى 

  80 التي یتبناها الفقه الشیعي.

  الخالفة مراحل متعددة خالل تار�خها الطو�ل وهي:اجتازت مؤسسة 

  ) 661 – 632مرحلة الخلفاء الراشدین (  - 1

مرحلة الخالفة األمو�ة، التي تحولت إلى "ملك عضوض". فقد حاول معاو�ة األخذ  - 2
�ة وقصة البیعة لیز�د بن معاو  81�مبدأ الشورى شكلیاً واالستناد عملیاً إلى القوة الماد�ة المسلحة.

أكبر دلیل على ذلك. فأثناء مسرحیة الشورى الشكلیة لتلك البیعة قام یز�د بن المقفع أحد �طانة 
معاو�ة وقال: " أمیر المؤمنین هذا "، وأشار إلى معاو�ة " فإن هلك فهذا "، وأشار إلى یز�د، " فمن 

    82السیف.أبى فهذا " وأشار إلى سیفه. ومنذ ذلك الحین الخالفة تؤخذ �حد 

هذه الشورى الشكلیة لمعاو�ة والتي شملت عمومًا وجوه القبائل، زالت مع مجئ الساللة 
المروانیة، التي إستمدت شرعیتها من �ونها إمتداد لخالفة عثمان بن عفان. وأصبحت الخالفة 
األمو�ة تستمد شرعیتها من التور�ث المقترن �حّد السیف. ولم تكن الخالفة األمو�ة في األندلس 

  متدادًا لخالفة دمشق.إال إ

مرحلة الخالفة العباسیة في العراق، التي أضفت على نفسها الصفة الدینیة إستنادا  - 3
على تحّدر العباسیین من العباس عم الرسول. و�عد ضعف الخلفاء تسلط البو�هیون الشیعة 

لسالجقة على �غداد وتالعبوا �منصب الخالفة �العزل والقتل. وعندما استنجد العباسیون �ا
األتراك سلكوا سلوك البو�هیین في ممارسة السلطة وأوجدوا مؤسسة السلطنة المهیمنة على 

وفي الحالتین البو�هیة والسلجوقیة ظهر ما ُعرف �اسم " إمارة اإلستیالء " البو�هیة  83الخالفة.
الشكلیة  أو السلجوقیة التي سلبت الخلیفة العباسي سلطاته الفعلیة ولكنها أ�قت على المظاهر

للخالفة.  و" إمارة اإلستیالء " هذه هي شكل من أشكال تغلب العصبیة غیر العر�یة، وغیر 
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القرشیة على "عصبیة الخالفة العر�یة". أي صیغة حكم قبلها الفقهاء المسلمون الشیعة في سیطرة 
لسنة في البو�هیین على مؤسسة الخالفة العباسیة والتعا�ش معها، وأقرها الفقهاء المسلمون ا

 84 سیطرة األمراء ومن ثّم السالطین األتراك على الحكم و��قاء مؤسسة الخالفة هیكًال بال روح.

ونموذج تسلط السالجقة األتراك في بناء دولة استمرت قرا�ة قرن ونصف مهدت السبیل لقیام 
نة یرون في السلطنة العثمانیة، وهي إمتداد للسلطنة السلجوقیة أو بدیل لها. وأخذ الفقهاء الس

ولم تعر المؤسسة  85العثمانیة قوة توحید فعلي للعالم اإلسالمي ولیس فقط صیغة إنقاذ للخالفة.
السلطانیة العثمانیة في البدء اإلهتمام إلى دور الخالفة واستخدامها في تثبیت دعائم الحكم إال في 

  وقت متأخر �ما سنرى. 

دأ البیعة �التور�ث ومن ال �قبل فحّد السیف الخالفة الفاطمیة في مصر ولم تشّذ عن مب – 4
  فوق عنقه.

وهكذا أصبح في د�ار اإلسالم ثالث خالفات العباسیة في العراق واألمو�ة في األندلس 
  والفاطمیة في مصر.

ه اختار حكام مصر الممالیك "أحدهم" 1258وعندما سقطت خالفة �غداد في ید المغول 
ه وأصبح 1261عباسي في �غداد ونّصبوه خلیفة صور�ًا عامزاعمین أنه أحد أعمام آخر خلیفة 
  السالطین الممالیك الحكام الفعلیین.

، لم �كترث �الخلیفة العباسي 1520و�عد أن قضى السلطان سلیم العثماني على دولة الممالیك 
في الوثائق  إلى العثمانیین فال سند لهصنیعة الممالیك. أما الزعم �أنه تّم نقل الخالفة من العباسیین 

التار�خیة. ولم �حمل السلطان سلیم وخلفاؤه أي وثیقة رسمیة من وثائق الدولة وال في النقود سوى لقب 
 86 "سلطان" أو "خاقان".

ظهرت الخالفة العثمانیة في أواخر القرن الثامن عشر المیالدي حیث بدأ لقب خلیفة  - 5
الملوك اآلخر�ن. ولم �ظهر بوضوح  یوضع ضمن ألقاب السلطان العثماني في المراسالت مع

وقد جاء في دائرة المعارف البستاني التعر�ف  87لقب الخلیفة إال في عهد السلطان عبد الحمید.
التالي: " السلطان عبد الحمید خان الثاني ابن السلطان عبد المجید خان ابن السلطان محمود 

  88سلطنة العثمانیة.خان الثاني المتبّوء اآلن سر�ر الخالفة العظمى وعرش ال

وهكذا أصبحت الدولة العثمانیة في عهد عبد الحمید تمثل الخالفة اإلسالمیة حسبما جاء في 
ه في عهد السلطان عبد الحمید واصفًا السلطان �أنه "معید مجد الدولة 1312كتاب مطبوع سنة 
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لعلوم المنطوق العثمانیة الساعي في إعالء شأن الخالفة اإلسالمیة أرقى درجات المعارف وا
   89بها والمفهوم. أدام هللا دولته وأید �النصر والتمجید شو�ته".

أعتلى السلطان عبد الحمید عرش السلطنة وأصبح خلیفة للمسلمین، �عد خلع عمه السلطان 
ومبا�عة أخیه مراد سلطانًا ثّم خلعه �سبب مرضه. وهذه  1876مایو  28عبد العز�ز في 

وى شیخ اإلسالم دولتو خیر هللا أفندي �الجواز، وعلى ذلك تقرر العملیة تّمت �موجب "فت
وفتوى شیخ اإلسالم  90وجوب مبا�عة سیدنا وموالنا السلطان عبد الحمید الثاني أدام هللا أ�امه" 

  كانت حرفیًا �ما یلي:       

امة " إذا جّن إمام المسلمین جنونًا مطبقًا ففات المقصود من اإلمامة فهل �صح حّل إم  
    91من عهدته؟ الجواب �صح �هللا أعلم " �تبه الفقیر حسن خیر هللا عفى عنه".

 

  ثانیًا: اإلسالم وأصول الحكم لعلي عبد الرازق 

�تاب "اإلسالم وأصول الحكم، �حث  1925�عد إلغاء الخالفة �قلیل ظهر في مصر عام 
  ر وقضاة المحاكم الشرعیة. في الخالفة والحكومة" لمؤلفه علي عبد الرازق من خر�جي األزه

أحدث صدور هذا الكتاب ضجة في العالم العر�ي وجرى طبعه عدة مرات وتناولته أقالم 
  المعنیین �النقد أو الثناء، وننقل فیما یلي عناو�ن �عض مباحث الكتاب: 

فة من أین �ستمد الخلیفة والیته ؟ من هللا أم من األمة .. القرآن والخالفة .. السنة والخال
.. ثورة المسلمین على الخالفة .. إعتماد الخالفة على القوة والقهر .. الخالفة واإلستبداد 
والظلم .. ال حاجة �الدین وال في الدنیا إلى الخالفة .. خلو العصر النبوي من مخایل الحكم 

نه .. هل �ان صلى هللا علیه وسلم ملكَا ؟ .. الرسالة شئ والملك شئ آخر .. القرآن ینفي أ
 ( صلعم ) �ان حاكمًا .. والسنة �ذلك .. طبیعة اإلسالم تأبى ذلك أ�ضا ..

أنظمة اإلسالم دینیة ال سیاسیة .. لم �سم النبي خلیفة من �عده .. مذهب الشیعة في 
إستخالف علي .. مذهب جماعة في إستخالف أبي �كر .. إختالف العرب في البیعة .. 

عتقاد �أن الخالفة مقام دیني .. ترو�ج الملوك لهذا حروب سیاسیة ال دینیة .. شیوع اإل
  اإلعتقاد .. ال خالفة في الدین". 
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هذه أهم مواضیع �تاب علي عبد الرازق، التي نفى فیها ضرورة التالزم بین الدین والخالفة، 
 " اعتمدت الرازق، عبد رأي حسب " فال حاجة �الدین وال �الدنیا إلى الخالفة " . فالخالفة،

 لخالفة المؤ�دین على یرد كتا�ه ختام في الرازق  عبد و�أن  " والظلم واإلستبداد والقهر القوة على
   كتا�ه: خاتمة من فقرات ولنقرأ الحمید، عبد السلطان

صاحب الشر�عة " �ان من مصلحة السالطین أن یروجوا �أن الخالفة مقام دیني ونیا�ة عن 
دروعًا تحمي عروشهم، وتذود الخارجین علیهم، حتى علیه السالم  ... حتى یتخذوا من الدین 

أفهموا الناس أن طاعة األئمة من طاعة هللا وعصیانهم من عصیان هللا. تلك �انت جنا�ة الملوك 
واستبدادهم �المسلمین" .. "�اسم الدین خدعوهم وضّیقوا على عقولهم ... وضّیقوا علیهم أ�ضا في 

ب العلم، التي تمس حظائر الخالفة. فأصیبوا �شلل في التفكیر فهم الدین. ثّم حرموا علیهم �ل أبوا
السیاسي. والحق أن الدین االسالمي برئ من تلك الخالفة التي یتعارفها المسلمون. وال شئ في 
الدین �منع المسلمین أن �سا�قوا األمم األخرى في علوم اإلجتماع والسیاسة �لها. وال شئ �منع 

لكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشر�ة، وأمتن ما المسلمین أن یبنوا قواعد م
   92دلت تجارب األمم على أنه خیر أصول الحكم ".

    

  ثالثًا: الخالفة والملك العضوض   

سار على نهج علي عبد الرازق في دراسة الفكر السیاسي للمسلمین �ثیرون، و�عضهم ر�ما 
إلى النتیجة ذاتها، ومنهم عالم الدین اإلیراني محمد خاتمي. وهو  لم �قرأ عبد الرازق ولكنهم وصلوا

یوافق على نظر�ة أن العالم اإلسالمي والمسلمین �ان �حكمهما االستبداد �عد عصر الخالفة 
الراشدة .... و�عتماد السلطات السیاسیة على الذهب والسیف أو الترغیب والترهیب، وعلى إ�قاع 

  93بداد ".الدین والفكر في فخ االست

ونحن نرى أن هذه الظاهرة ال تنطبق على العالم اإلسالمي فقط، بل هي ظاهرة تشمل تار�خ 
    العالم �أكمله.

وال بّد من اإلشارة إلى أن التأكید على تحّول الخالفة إلى ملك عضوض سار علیه عدد �بیر 
 2008:94من الباحثین نذ�ر منهم �عقوب محمد إسحق الذي �تب عام 

المسلمون �الشورى والحر�ة والعدالة والمساواة في صدر اإلسالم فقط لفترة قصیرة لم  "نعم
تتجاوز أر�عین عاما. ثّم تحّول النظام السیاسي في العالم االسالمي إلى ُملك عضوض ... وأغلق 
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الفقهاء والعلماء أفواههم من دون تعلیق على ما �حیط �الناس من ظلم دون إبداء رأیهم في 
لحكام المستبدین �الظلم و�هدار حقوق االنسان واالستیالء على المال ألنفسهم ... وصب قیام ا

  األموال المسروقة في جیوب تنابلة السلطان ". 

  

  را�عًا: مرامي السلطان عبد الحمید من الخالفة

  نتوقف هنا عند رأي الفت لمر�ز األ�حاث اإلسالمیة في إسطنبول جاء فیه:

معنى الحقیقي إنتهت مع نها�ة عصر الخلفاء الراشدین. والعهود التي تلت " الخالفة �ال   
  95ذلك هي ُنظم السلطنة ... ومنها الخالفة العثمانیة ".

و�ذا عدنا إلى تار�خ السلطنة نجد أن السلطان اتخذ لقب "خنكار" وتعني السلطان األعظم، 
ألعلى. أما لقب الخلیفة فلم یتخذه وأحیانا ُأطلق علیه لقب �اد�شاه الفارسي و�عني الحاكم ا

السلطان العثماني، �صورة فعلیة، حتى عهد السلطان عبد الحمید الثاني. فاللقب جدده السلطان 
عبد الحمید، و�ان هذا متفقا مع السیاسة اإلسالمیة التي تبناها لمجابهة الحر�ات القومیة، 

اصة بر�طانیا التي �انت تحكم مالیین ومنها العر�یة، من ناحیة، وإلخافة الدول األورو�یة، وخ
     96المسلمین في الهند من ناحیة أخرى.

 97لقد تبنى السلطان عبد الحمید فكرة الجامعة اإلسالمیة لألسباب التالیة:

إعتبارها أداة تضمن إلتفاف العالم اإلسالمي حول الخالفة العثمانیة فتتأكد السیطرة   •
  العثمانیة على الوال�ات العر�یة.

إن السلطان عبد الحمید المعروف �استبداده �ان یبغي من وراء الجامعة اإلسالمیة   •
تأكید هذا االستبداد إعتقادا منه أن فكرة الجامعة تعني الحكم االستبدادي للخلیفة فتطارد بذلك 

  الحر�ة الدستور�ة.

�یة، كان یهدف من وراء الجامعة اإلسالمیة إتخاذها أداة للضغط على الدول األورو  •
إذا إلتفت حوله الشعوب اإلسالمیة العر�یة وغیر العر�یة في المغرب والمسلمون في الهند 

   والتتر في روسیا القیصر�ة. 
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  شیخ مشائخ الطرق الصوفیة في خدمة السلطان خامسًا:

م 1849محمد أبو الهدى الصیادي الرفاعي بن الشیخ حسن أحد مشا�خ الرفاعیة ولد عام 
في خان شیخون ورث عن والده مراسم الطر�قة الصوفیة الرفاعیة وصعد �سرعة نحو األعالي 
وحّط الرحال في قصر السلطان عبد الحمید. هذا الشاب الذ�ي الالمع إنتقل إلى جسر الشغور 
لیتولى نقا�ة األشراف فیها وهو ال یزال ابن تسع عشرة ر�یعًا. و�عد أن اكتسب مؤهالت الطر�قة 

تقل إلى حلب لیتولى نقا�ة األشراف فیها منافسًا ومز�حًا آلل الكواكبي. و�عد أن إنتشر صیته إن
�مم عاصمة الخالفة إسطنبول، وتمكن �خبرته من الوصول على السلطان، الذي �ان یبجث في 

  الوقت ذاته عن شخصیة صوفیة مرموقة تقف إلى جانبه وتساعده في �سب قلوب العامة.

محمد أبو الهدى الصیادي �ان ُ�طَلق علیه اسم الناس الواعین في حلب أن المتداول بین 
محمد المعراتي، نسبة إلى معرة النعمان. امتهن ضرب الشیش وشارك في حلقات الذ�ر وسار مع 
والده، الذي �ان یتقن قرع الطبل في التجمعات الصوفیة. وقد استطاع أبو الهدى الصیادي، �ما 

�حتل منصباً دینیاً رفیعاً (نقا�ة األشراف) في حلب، ومنها إتجه إلى عاصمة ملكه من إمكانات، أن 
الخالفة معلنًا انتسا�ه إلى الشیخ الصیادي من مر�دي الشیخ أحمد الرفاعي صاحب الطر�قة 
الرفاعیة المشهورة في عالم الصوفیة. ومن إسطنبول أخذ یتسقط أخبار بالد الشام، وهو العلیم 

إلى إسطنبول. و�عد أن یرتب أفكاره و�نسقها یذهب إلى السلطان عبد الحمید بها، من القادمین 
زاعمًا أمامه أنه رأى منامًا یروي �ذا و�ذا.. و�عد مدة �كتشف عبد الحمید من خالل التقار�ر 
القادمة من الشام أن "منامات" أبي الهدى صحیحة. فازداد إعتقادًا "�كراماته"، فعینه شیخ مشا�خ 

 98 فیة.الطرق الصو 

عبد الحمید لم �كن �عیدًا عن عملیة تسییس  وهذا التحالف بین الشیخ أبو الهدى والسلطان
الدین ووضعه في خدمة العرش العثماني. ننقل هنا ما �تبته مجلة لسان الحال البیروتیة في مارس 

 من أن شیخ مشا�خ الطرق الصوفیة أبو الهدى الصیادي الرفاعي �ان ینادي �أن "من 1886
  عصا الخلیفة وخالف أمره فقد عصا الرسول وعصا هللا". 

ولقاء خدمات أبي الهدى للسلطان رّد السلطان الجمیل �مثله فأعفى العائلة الرفاعیة من الخدمة 
العسكر�ة وقّدم لها بذلك إمتیازًا هامًا في ذلك العصر. جاء في مجلة لسان الحال عدد مارس 

لى إسترحام سیادة السید الشیخ حسن أفندي الصیادي الرفاعي الخبر التالي " إنه بناء ع 1886
المكّرم والد العالم الشهیر صاحب السماحة السید أبو الهدى أفندي صدرت إرادة سیدنا وموالنا 
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السلطان األعظم �إستثناء العائلة الرفاعیة من خدمة العسكر�ة. و�نها لعائلة �ر�مة مبرورة ذات 
أناء اللیل وأطراف النهار لحضرة صاحب الخالفة الكبرى والملك فضل و�رامة تالزم الدعوات 

   99األسمى".

وهكذا جرى تبادل للمنافع بین السلطان عبد الحمید وأبي الهدى الصیادي. فعبد الحمید 
أغدق على أبي الهدى المال ومنحه السلطة. وأبو الهدى وصف السلطان عبد الحمید �أنه 

العالم، وارث سر�ر خالفة سید المخلوقین نبینا وسیدنا محمد  "الخلیفة المعّظم ظّل هللا في
صلى هللا علیه وسلم ناصر الشر�عة الغراء، وناشر ألو�ة الطر�قة السمحاء خادم الحرمین 

  100الشر�فین إمام المشرقین والمغر�ین..".

فكري وال شك أن صعود أبي الهدى وصالته القو�ة �السلطان عبد الحمید هو حصیلة المناخ ال
السیاسي السائد في عصر عبد الحمید ودولته االستبداد�ة. وقد نجح السلطان عبد الحمید و�مساعدة 
مشا�خ الطرق، في �سب أكثر�ة العامة إلى جانب سیاسته في جعل الدولة العثمانیة دولة الخالفة 

یة. ومع ذلك تحولت واإلستناد إلى المسلمین في العالم لمجابهة "الغرب" والحفاظ على الدولة العثمان
الدولة العثمانیة (اإلقطاعیة في نظامها اإلقتصادي) في عهد عبد الحمید إلى دولة نصف مستعمرة 

  خاضعة لسیطرة الرأسمال الفرنسي والبر�طاني واأللماني. 

وقد أجرى عبد الحمید األرزاق على مشا�خ الطرق و�ذل المساعدات المالیة للمدارس 
ور أمام ثالثمائة ملیون مسلم �أنه خلیفة المسلمین مقیمًا البرهان الدینیة. ونجح في الظه

التي نفذتها الخبرة األلمانیة المتطلعة   101على قوة شعوره الدیني ببناء سكة حدید الحجاز،
�أ�صارها إلستثمار الدولة العثمانیة. وأصاب السلطان عبد الحمید ببناء الخط الحدیدي 

ظهار نفسه �ساع لخدمة حجاج بیت هللا الحرام عن الحجازي عصفور�ن �حجر واحد إ
طر�ق نقلهم �القطار المر�ح بدل قوافل الجمال، واألمر الثاني فرض هیبة الدولة ومّد 

  سلطانها إلى قلب الجز�رة العر�یة.

ولم �قتصر السلطان عبد الحمید في ترسیخ دعائم حكمه على رجال الدین فقط بل استند 
ج دائرة أصحاب العمائم ومن هؤالء أحمد عزة �اشا العابد الدمشقي أ�ضا على المؤهلین خار 

)، الذي أتقن اللغة الفرنسیة في بیروت .ولهذا ًعّین "رئیسًا لقلم المخابرات 1924–1848(
التر�یة والعر�یة في وال�ة سور�ة". وقد أُعجب السلطان عبد الحمید �مهارته في �تا�ة التقار�ر 

سطنبول وجعله �اتم أسراره وأمین سره الخاص وحاز على لقب إلى إ 1895فاستدعاه عام 
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�اشا. وعن هذا الطر�ق تمكن من جمع ثروة �بیرة �فضل معرفته للغة الفرنسیة و�تصاله �الشر�ات 
و�ان لعزة �اشا دور أساسي في بناء  102األجنبیة الساعیة إلى توظیف أموالها في الدولة العثمانیة.

 103لذي وصل دمشق �المدینة المنورة.الخط الحدیدي الحجازي، ا

 

 علي سكة الخالفة  سادسًا: السلطان العثماني والقیصر األلماني 

حلبة الصراع اإلستعماري على تقاسم النفوذ  1880ألمانیا اإلمبراطور�ة التي دخلت متأخرة �عد عام 
رو�ا، أخذت تلعب في العالم و�لتقت مصالحها مع سیاسة عبد الحمید وسعیه لكسب أكبر قوة في أو 

على أوتار الجامعة اإلسالمیة وقیثارة الخالفة إلزاحة منافسیها الفرنسیین واإلنكلیز. وهكذا جرى التقارب 
بین المصالح اإلستعمار�ة األلمانیة (المناِفسة لإلستعمار�ن الفرنسي والبر�طاني) و�ین سیاسة عبد الحمید 

  خلیفة المسلمین.  في دعوته إلى الجامعة اإلسالمیة و�تخاذه لقب

یتبدى ذلك بوضوح أثناء ز�ارة االمبراطور األلماني فیلهیلم (ولیم) الثاني لإلمبراطور�ة العثمانیة 
نوفمبر  8. وقد ألقى اإلمبراطور األلماني في دمشق خطا�ًا تار�خیًا خطیرًا في 1898104في عام 

  جاء فیه: 

لثاني والثالثمائة ملیون مسلم المرتبطین "ولیوقن صاحب الشو�ة السلطان عبد الحمید خان ا 
�مقام خالفته العظمى إرتباطًا قو�ًا والمنتشر�ن في جمیع أنحاء الكرة األرضیة أن إمبراطور ألمانیا 

  105سیبقى محبًا لهم إلى األبد".

سیاسة رسمیة للدولة وسالحًا  106جعل السلطان عبد الحمید من فكرة الجامعة اإلسالمیة
الحر�ات القومیة، وأداة للضغط على بر�طانیا وفرنسا اللتین �انتا تحتالن مناطق  استخدمه لقمع

إسالمیة واسعة. ومن هنا وجدت ألمانیا القیصر�ة في سیاسة عبد الحمید اإلسالمیة طر�قًا لها في 
 الصراع اإلمبر�الي مع فرنسا و�ر�طانیا على تقاسم مناطق النفوذ في العالم. 

 

  الخالفة  سا�عًا: الحنین إلى

هو ثمرة من ثمار صعود التیار  1925رأْي علي عبد الرازق حول الخالفة المنشور عام 
النهضوي و�نتعاش الحر�ة اإلستقاللیة الوطنیة والقومیة. ومع إنحسار التیار النهضوي وضمور 

لإلسالم الحر�ة الوطنیة في العقود األخیرة من القرن العشر�ن أخذت في الصعود التیارات المتطرفة 
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السیاسي، التي ترى في الخالفة العثمانیة إستمرارًا لدولة الخالفة المترافقة مع مشاعر الحنین 
  107لعهد السلطان عبد الحمید.

ولنقرأ ما �تبه فتحي محمد سلیم في موقع الخالفة االلكتروني: " ... واخترقت الخالفة العثمانیة 
رقي ... وحاصرت فینا وطرقت أبواب روما ... وهكذا ثالثة أورو�ا وأدخلت الخالفة إلیها من �ابها الش

عشر قرنا والخالفة قائمة شامخة و�یضة اإلسالم في حمى ... والخلیفة له عموم السلطان فالسلطان 
    108في عنقه ". إبتداء لألمة، واألمة �مبا�عتها له تنقل هذا السلطان وتضعه أمانة

في األردن یرى فرعه في تونس عام  1953وحزب التحر�ر اإلسالمي المؤسس عام 
و�علن اإلسالمي التونسي راشد الغنوشي أن  109أن "الخالفة هي طر�ق النجاة". 2008

والملفت   110"الخالفة أمل وطموح �ل المسلمین". و�رى أن الخالفة العثمانیة خالفة إسالمیة.
ة المناهضة لحكم األسد للنظر أن تنسیقیة بنش في ر�ف أدلب رفعت أثناء التحر�ات الشعبی

، في إشارة واضحة إلى 111شعار " أ�ا دمشق نحن أحفاد الصحا�ة .. قادمون �ا دار الخالفة"
إقامة الخالفة في دمشق �عد إنهیار نظام األسد. وهذا اإلتجاه لم تْخِفه �عض المجموعات 

  المقاتلة في سور�ة ضد نظام األسد. 

القت ترحیباً في البلدان اإلسالمیة، التي إكتوت  1924ونالحظ هنا أن زوال الخالفة عام 
بنار الحكم السلطاني العثماني مثل تر�یا و�الد الشام والرافدین. وعلى العكس فإن البلدان 
اإلسالمیة التي �انت خارج نطاق الدولة العثمانیة مثل مصر والهند وجز�رة جاوا فقد رفعت 

  الصوت مطالبة �الخالفة. 

عام عراق إرتاحت �عد موت " الرجل المر�ض" �إنهیار الدولة العثمانیة فبالد الشام وال
وما أعقبها من إلغاء خالفتها. فقد �ان زوال الحكم العثماني �النسبة لبالد الشام حدثًا  1918

تار�خیًا هامًا وخطوة إجتماعیة إلى األمام، حررت قوى وطنیة جبارة من الفالحین وجماهیر المدن 
رات الطبقة الحاكمة العثمانیة و�ستغاللها للدین. لقد نّشط إنهیار الدولة العثمانیة المضلَّلة �شعا

الحر�ة الجماهیر�ة وأكسب حر�ة اإلستقالل العر�ي صفاء وقوة. �ما قلب تدر�جیًا میزان القوى 
داخل حر�ة التحرر الوطني العر�یة لصالح قوى التقدم والوطنیة. وهذا مما أسهم في تقلیص نفوذ 

  والعشائر�ة، ودفع �المشاعر الوطنیة لتبلغ ذروتها في منتصف القرن العشر�ن.من الطائفیة كل 

والیوم �خالف األمس نشاهد قوى عدیدة تهفو �أ�صارها إلى إحیاء الخالفة، و�عضها ال 
   �خفي حنینه إلى عهد السلطان عبد الحمید.
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 الفصل الخامس

 جمال الدین األفغاني والسلطان عبد الحمید
 

  أوًال: حیاته وتنقالته

فیها، ثم إنتقل   في أسعد آ�اد من أعمال �ابل وأمضى طفولته 1838ولد جمال الدین عام 
 1857إلى �ابل وفیها تعلم اللغة العر�یة. سافر إلى الهند واضطلع فیها على العلوم الحدیثة. عام 

الثانیة شّد الرحال إلى مصر  أدى فر�ضة الحج وعاد إلى بالد األفغان. و�عد أن زار الهند للمرة
، ومنها إتجه إلى إسطنبول أ�ام السلطان عبد العز�ز فلم یتفق مع رجال الدین 1870في أوائل 

. ولم �كن راضیًا على سیاسة الخدیوي فاعتقل وُأ�عد إلى الهند 1871فیها فعاد إلى مصر عام 
 112 .1879عام 

بده إلى بیروت ُسمح لألفغاني �مغادرة الهند �عد إخفاق الثورة العرابیة ونفي تلمیذه محمد ع
  113إلى �ار�س ووافاه فیها تلمیذه محمد عبده فأنشأ مجلة العروة الوثقى. 1883فإتجه عام 

وأثناء معرض �ار�س إلتقى األفغاني �شاه إیران وسار �صحبته إلى طهران. وسرعان ما أختلف 
  114ء الخافقین على الشاه وحكمه االستبدادي.مع الشاه وانتقل إلى لندن وهناك حمل في مجلته ضیا

و�ان عبد الحمید یتطلع إلى  1892تلقى دعوة لز�ارة إسطنبول فذهب إلیها عام  1892عام 
استخدامه في مسار سیاسته للجامعة اإلسالمیة. فأنزله السلطان في قصر فخم وأجرى علیه راتبًا، 

   ا ُ�عرف الیوم �اإلقامة الجبر�ة.و�عدها تنكر له ووضعه في أحد القصور مسجونًا �م

وال ینفي السلطان عبد الحمید في مذ�راته وضعه لألفغاني في اإلقامة الجبر�ة، إذ قال "كان 
األفغاني رجًال خطرًا استدعیته إلى إسطنبول عن طر�ق أبي الهدى الصیادي الحلبي. جاء إلى 

ألفغاني في اإلقامة الجبر�ة إلى أن و�قي ا  115إسطنبول ولم أسمح له مرة أخرى �الخروج منها.
  ، وسرعان ما تواترت الروا�ات �أنه ُقتل مسمومًا. 1897وافته المنیة عام 

إذا �ان السلطان عبد الحمید إستطاع بوسائله المختلفة و�ما �ملكه من قوة المال والسلطان 
ا �عباءة الخالفة، أن �كسب إلى جانبه جماهیر غفیرة من المؤمنین من الذین صّدقوا أو إنخدعو 

التي إرتداها، فإن تیارات إسالمیة أخرى وقفت في وجه استبداد عبد الحمید نذ�ر منها الشیخ محمد 
رشید رضا صاحب المنار، الذي إنقلب على السلطان عندما تبّین له المطامع االستبداد�ة لعبد 
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ي الیافعي تناول على رسالة �عثها لها صالح بن عل 1905عقبت المنار عام  الحمید. وقد
فیها شكل حكومة اإلسالم بتوضیح �الغ الداللة ینتقد فیه دعاة السلطان عبد الحمید. ومما 

  جاء في تعقیب المنار: 

" ... ثّم إن المستبدین الذین إتخذوا علماء السوء أعوانا �قنعون العامة �أن الخضوع 
لعامة من �عتقد أن إنتقاد أعمال للسلطة االستبداد�ة الشخصیة فرض دیني حتى إنه لیوجد في ا

السالطین �فر. بل سمعت رجًال خطیبًا ومدرسًا رسمیًا �قول: من �عترض على السلطان فأنا 
  116ال أعتقد �صحة إسالمه ... ".

 

  ثانیًا: األفغاني في حضرة الشاه والسلطان 

ة شورو�ة. أخذ یدُع إلى حكومة ملكی 1889عندما زار جمال الدین األفغاني إیران عام 
فعظم األمر على الشاه ناصر الدین، اذ رأى أن حكمه سیكون مقیدًا، فسأل جمال الدین: 
أ�صح أن أكون �احضرة السید، وأنا ملك ملوك الفرس " شاهنشاه " �أحد أفراد الفالحین؟ .. 
فأجاب جمال الدین: إعلم �ا حضرة الشاه أن تاجك وعظمة سلطانك وقوائم عرشك سیكونون 

الدستوري أعظم وأنفذ وأثبت مما هم اآلن. وسرعان ما أمر الشاه بتسفیر جمال الدین  �الحكم
  117من إیران.

هذا الموقف األبي الصر�ح لألفغاني في قولة الحق �رره في بالط السلطان عبد الحمید. 
فعندما خرج جمال الدین على عادته من حضرة السلطان عبد الحمید إلى غرفة رئیس القرناء، 

له بلطف: �ا حضرة السید، إن إجالل السلطان لحضرتك لم �سبق له مثیل. والیوم رأیناك  قال
تخاطبه بلهجة غر�بة، وأنت تلعب في السبحة في حضرته. فقال له جمال الدین: سبحان هللا، 
إن جاللة السلطان یلعب �مقدرات المالیین على هواه، ولیس من �عترضه منهم. أفال �كون 

  118حق أن یلعب في سبحته �یف شاء؟ لجمال الدین ال

ونرى أن سلوك األفغاني أمام الشاه والسلطان نا�ع من الحدیث الشر�ف "أفضل الجهاد 
  كلمة حٍق ُتقال أمام سلطان جائر".   

وعندما تكررت مواقف األفغاني الصر�حة في بالط السلطان عبد الحمید صدرت األوامر 
ة إسطنبول، وأصبح سجینًا فیها. وأثناء اإلقامة الجبر�ة السلطانیة �منع األفغاني من مغادر 

 المخزومي �اشا محمد ) أملى  خاطراته على الشیخ1897–1892لألفغاني في إسطنبول ( 
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  االفغاني ومنهم األبر�اء على اإلفتراء و�ثرة الجواسیس ووفرة المراقبة شدة من الخوف أجواء في
 المخزومي كتب ما ولنقرأ 1931 عام النور رأت نأ إلى الرفوف سجینة الخاطرات هذه و�قیت

 ما تدو�ن بلزوم فكاشفته عزلته في الظل من له ألزم إسطنبول على وفد یوم من كنت : "
 -إذا سلمت في �تا�ة خاطراتي من خطر الطاغیة وطواغیته  : قائال قبل تردد و�عد عمله

تخرصاً وقلباً للحقائق عنتاً و فستصادف من أهل الجمود -�عني جواسیس السلطان عبد الحمید 
  119فال تبال بهم ".

 

 بین أهداف السلطان وتطلعات األفغاني                  ثالثًا: الجامعة اإلسالمیة

أراد السلطان عبد الحمید إستخدام جمال الدین األفغاني لنشر سیاسته المتعلقة �الجامعة 
إلسالمیة �عارض إستخدام الشعوب اإلسالمیة اإلسالمیة، و�ذا �ه �فاجأ �مفهوم آخر للجامعة ا

لتدعیم الهیمنة السلطانیة. فقد �ان األفغاني �سعى إلى إستخدام شعار "الجامعة اإلسالمیة" للعمل 
على تحر�ر الشعوب اإلسالمیة من ر�قة اإلستعمار واستنهاض هذه الشعوب للخالص من الظلم 

یني. وهذا الموقف یبدو واضحًا في ممارسات االجتماعي والسیر في طر�ق التجدید المدني والد
األفغاني و�تا�اته في "العروة الوثقى" وفي خاطراته. و�رى رشید رضا أن األفغاني أول من نّبه 

  120المسلمین إلى مابینهم من التقاطع والتناكر ونبههم إلى ما �جب علیهم من التعارف والتعاون.

  إستخدامه في إتجاهین:  معنى ذلك أن شعار الجامعة اإلسالمیة جرى 

اتجاه السلطان عبد الحمید الساعي إلى تثبیت دعائم االستبداد و�ستغالل المشاعر  -
الدینیة المناوئة للهیمنة اإلستعمار�ة لترسیخ أر�ان الحكم اإلقطاعي دون أن تجري مقاومة جد�ة 

 .للهیمنة اإلستعمار�ة

الشعبیة المؤمنة في النضال ضد اتجاه جمال الدین األفغاني الساعي إلى حشد القوى  −
السیطرة االستعمار�ة والعمل على تحر�ر الشعوب اإلسالمیة من ر�قة اإلستعمار، إذا استطاعت 

  إلى ذلك سبیال.

اتجاه األفغاني هذا أشارت إلیه جر�دة المنار. فتحت عنوان " الجامعة اإلسالمیة، وآراء ُ�ّتاب 
أن "أول من �تب وخطب في بیان أحوال المسلمین  9918عام  121الجرائد فیها " أوردت المنار

االجتماعیة وتمثیل أمراضهم ودالالتهم على عالجها و�رشادهم إلى اإلتحاد وجمع الكلمة حكیم 
األمة الكبیر وفیلسوفها الشهیر السید جمال الدین الحسیني األفغاني (تغمده هللا تعالى برحمته) 



56 

سمیه الیوم (الجامعة االسالمیة). و�ان أكثر سعیه فإنه �ان قد وقف نفسه على تكو�ن ما ن
  طر�ق تنبیه الحكومات المسلمة المستقلة إلى اإلتحاد". –لها من الطر�ق األقرب 

  ولكن أ�اها الحاكمون فكاره      لها جاهل أو مكره وهو عالم          

الجامعة هذا البیت الشعري، الذي أوردته المنار یلخص موقف الحكام المسلمین من 
  اإلسالمیة ورفضهم لها بین جاهل لمرامیها أو مكره على رفضها.  

و�انت أمنیات األفغاني تحقیق الجامعة اإلسالمیة والوقوف في وجه الزحف اإلستعماري 
عن طر�ق القوة المنظمة للحكومات اإلسالمیة الموجودة. ولهذا إلتجأ أوًال إلى شاه إیران فلم 

فیمم وجهه شطر السلطان عبد الحمید، الذي تطلع إلى استخدام �جد عنده أذنًا صاغیة. 
الجامعة اإلسالمیة لتحقیق أهدافه في الحفاظ على الدولة العثمانیة تحت سیطرته االستبداد�ة، 
وهذا �عني منع التطور نحو الحر�ة، التي �ان األفغاني ینشدها. فالسلطان عبد الحمید أراد 

امعة اإلسالمیة وفي الوقت نفسه معاداة أفكاره اإلصالحیة استخدام األفغاني في دعوته للج
  ودعوته إلى مناهضة اإلستبداد.

سجینًا في قفص السلطان عبد الحمید ولكن أفكاره،  1897وقضى األفغاني نحبه عام 
التي زرعها القت قبوالً في األوساط المصر�ة المنفتحة على العالم. وتبنى هذه األفكار وطورها 

یخ محمد عبده. وظهرت إلى الوجود سلفیة نهضو�ة تنو�ر�ة دعت إلى مواكبة تلمیذه الش
الحضارة الغر�یة (البورجواز�ة) واالستفادة منها وتعلمم أسالیبها في السیر نحو الرقي. و�ان 

  لهذه السلفیة النهضو�ة امتدات واضحة في بالد الشام.

ظهرت د عبده وتالمذتهم، و�لى جانب هذه الحر�ة السلفیة النهضو�ة لألفغاني �محم
حر�ات سلفیة �الوهابیة في شبه الجز�رة العر�یة والسنوسیة في شمال افر�قیا والمهد�ة في السودان 

ولكنها افتقرت إلى الجوهر الحداثي والحضاري، الذي تبنته 122اتهجت إلى محار�ة النفوذ العثماني،
میذ األفغاني �محمد عبده الشیخ محمد الحر�ة السلفیة النهضو�ة لألفغاني �محمد عبده. وجاء تل

رشید رضا القادم من طرابلس الشام إلى مصر لینشئ جر�دة المنار السلفیة، التي سارت في خط 
متعرج بدأ �مصانعة االستبداد الحمیدي ثم الوقوف ضده وقفة جر�ئة. وهذا الخط السلفي للمنار 

ارة الغر�یة أو الوقوف منها موقف وصاحبها رشید رضا سار أ�ضا متعرجًا بین األخذ من الحض
للظروف  الحذر. وسیكون لهذا اإلتجاه السلفي لرشید رضا أدوار مختلفة وشبه متناقضة أحیانًا تبعاً 

   .1935 - 1898التي عاشتها المنار في عمرها المدید بین عامي 
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  را�عًا: موقع األفغاني في األدبیات العر�یة

  األفغاني ودوره: تتضمن األدبیات العر�یة رأ�ان في

إنه في تار�خ الشرق الحدیث أول .. " الرأي األول لخصه مصطفى عبد الرازق �القول  −
 123". داع إلى الحر�ة، وأول شهید في سبیلها

الرأي الثاني مثله أنصار عبد الحمید الجدد في التأكید على أن األفغاني �ان ماسونیًا  −
   124مع بر�طانیا.ورئیسًا لمحفل الشرق الماسوني وله عالقة 

وال بّد من اإلشارة هنا إلى أن تهمة االنتساب للماسونیة التي �كیلها أنصار عبد الحمید الجدد 
لألفغاني وغیره من المعادین لالستبداد الحمیدي، لم تكن قبل منتصف القرن العشر�ن ِسَبة بل 

  یاسیین العرب.مفخرة لمنتسبي الماسونیة و�انوا الكثرة الغالبة بین المثقفین والس

فحنا أبو راشد ذ�ر في مؤلفه دائرة المعارف الماسونیة قول األفغاني: " أما نحن معشر 
الماسون فهدفنا األول حر�ة، مساواة، إخاء وغرضنا السعي وراء دك صروح الظلم وتشیید معالم 

    125العدل المطلق".
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 الفصل السادس

 السلطان عبد الحمید والمشروع الصهیوني
 
   ًال: الصهیونیة واستعانتها �المراكز االمبر�الیة الحتالل فلسطینأو 

أحد األدلة على  1900�قدم اجتماع إتحاد الصهیونیین في األراضي المنخفضة في مایو 
المطامع الصهیونیة في احتالل فلسطین واتخاذها منطلقا الستثمار الشعوب في شرقي البحر 

لصعبة التي �عیش فیها سبعة مالیین یهودي في األبیض المتوسط. فتحت ستار الظروف ا
روسیا ورومانیا دعا االتحاد الصهیوني في األراضي المنخفضة إلى توطین هؤالء الیهود في 
فلسطین �ضمانة الدول الكبرى و�موافقة تر�یا. وُطرحت في االجتماع اشكالیة، هل تكفي 

ال �المجتمعین إلى الحدیث عن ارض فلسطین إلعاشة سبعة مالیین یهودي؟  وهنا انتقل الخی
  126االستثمارفي مناطق واسعة خارج فلسطین من بئر سبع حتى آسیا الوسطى مرورا بلبنان.

مرحلة نشأت الصهیونیة وتكونت إیدیولوجیا وتنظیمیا في أواخر القرن التاسع عشر في 
ثل عن إیدیولوجیة البورجواز�ة انتهاء عملیة تحول الرأسمالیة إلى إمبر�الیة. فالصهیونیة هي التعبیر األم

الكبیرة للدوائر الحاكمة في غر�ي أورو�ا. وقد �انت الصهیونیة منذ نشوئها في أواخر القرن التاسع عشر 
  (اإلستعمار�ة). على أوثق إتصال �الدول اإلمبر�الیة الرئیسیة وسیاستها الكولونیالیة

الیة األلمانیة المتجهة �أ�صارها أقامت الصهیونیة �عد نشوئها عالقات وطیدة مع اإلمبر�
ورسامیلها وآمالها في الر�ح الوفیر نحو الدولة العثمانیة. ولهذا فإن هرتزل مؤسس الصهیونیة 
َوَعَد اإلمبراطور األلماني غلیوم (فیلهلم) الثاني في خطاب وجهه له، إنه "مع قدوم الیهود إلى 

  127فلسطین سینتشر نفوذ ألمانیا في الشرق".

ال بّد من طرح األسئلة التالیة: هل تحّدث قیصر ألمانیا مع السلطان �شأن السماح وهنا 
�اإلستیطان الیهودي في فلسطین؟ وهل �ان االستیطان ممنوعا �الكامل أ�ام عبد الحمید؟ ألم 

 �كن للصهیونیة أسالیبها المتنوعة لتحقیق أهدافها؟ 

ة اإلمبر�الیة األلمانیة فقط، بل خدمت والواقع أن الصهیونیة لم تقم لتحقیق غا�اتها �خدم
اإلمبر�الیة العالمیة �أسرها. لقد �تب هرتزل إن الدولة الیهود�ة إذا ما أ�صرت النور في 

 128فلسطین فستشكل "حصنا ألورو�ة في وجه آسیا"، "طلیعة في وجه البر�ر�ة".
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هدف إلى اجتذاب  وهكذا فإن مخطط الدولة الصهیونیة الموضوع في أواخر القرن التاسع عشر
  انتباه الدول اإلستعمار�ة إلى الحر�ة الصهیونیة، التي �مكن أن تقّدم أحسن الخدمات للمستعمر�ن.

عندما تبّبن لقادة الصهیونیة العالیة أن اإلستعمار األلماني سیخسر الحرب العالمیة األولى، 
مكافأة لهم على  1917ة �مموا وجوههم شطر اإلستعمار البر�طاني، الذي وهبهم وعد بلفور سن

خدماتهم في مساعدة اإلستعمار البر�طاني. و�قیت عالقة الصهیونیة �اإلستعمار البر�طاني قو�ة 
في فترة ما بین الحر�ین العالمیتین، حیث مّهد اإلنتداب البر�طاني الطر�ق أمام الصهیونیة لإلستیالء 

  المهاجر�ن الیهود.على األراضي العر�یة في فلسطین، وقبول دفعات جدیدة من 

و�عد أن أخذ اإلستعمار األمیر�ي أثناء الحرب العالمیة الثانیة �حتل المرتبة األولى في العالم 
الرأسمالي نقلت الصهیونیة العالمیة مر�ز نشاطها من أورو�ا الغر�یة إلى الوال�ات المتحدة، وعقدت 

سم �بیر منهم من الرأسمالیین الیهود. أوثق الصالت مع قادة اإلمبر�الیة األمیر�یة، التي یتألف ق
ثّمة مصالح مشتر�ة ومنافع متبادلة بین الصهیونیة العالمیة �أصولیتها  –وال تزال  –لقد �انت 

الدینیة العرقیة الراغبة في االستیالء على فلسطین، ومن ثّم إقامة دولة اسرائیل الكبرى من الفرات 
لساعیة إلى استثمار العالم العر�ي ونهب بتروله وثرواته إلى النیل، و�ین اإلمبر�الیة األمیر�یة ا

وعرقلة وحدته المعاد�ة لالمبر�الیة. وهكذا فإن لقاء مصالح الصهیونیة واإلمبر�الیة األمیر�یة هو 
 الذي �فّسر هذا الحلف غیر المقدس بین إسرائیل واإلستعمار األمیر�ي. وتداَخل مع خطوط هذه

سیحیة المتصهینة في الوال�ات المتحدة وتبر�رها " شرعیة " احتالل المصالح ودّعمها انتعاش الم
إسرائیل ألرض التوراة، تلك التوراة الملیئة �األساطیر والمجافیة في �ثیر من روا�اتها للوقائع 

 التار�خیة. 

 

  ثانیًا: مؤسس الصهیونیة هرتزل وموقف �ل من البالطین األلماني والعثماني من مشروعه    

حر�ة سیاسیة یهود�ة هدفها إقامة دولة یهود�ة في فلسطین، وتشجیع  -�ما رأینا  -یة الصهیون
هجرة الیهود في أنحاء العالم لإلستیطان في فلسطین. وتعود بدا�ات الفكر الصهیوني إلى القرن التاسع 

یهود إلى عشر عندما نادت األوساط البروتستانتیة المتطرفة �العقیدة اإلسترجاعیة، أي ضرورة عودة ال
فلسطین لتحقیق الخالص وعودة المسیح. وفي منتصف القرن التاسع عشر أخذت تتبلور في أوساط 
�عض المثقفین الیهود فكرة " العودة " إلى فلسطین واالستیطان فیها. وتزامنت هذه الفكرة مع صعود 

  من مفاصلها. اإلمبر�الیة �أعلى مراحل الرأسمالیة، وهیمنة البورجواز�ة الیهود�ة على �ثیر
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كان مر�ز الحر�ة الصهیونیة في البدء في ألمانیا، وفي تلك المرحلة في السنوات األخیرة 
من القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشر�ن نشط مؤسس الحر�ة الصهیونیة هرتزل لكسب 
إمبراطور ألمانیا لتحقیق المطامع الصهیونیة في االستیطان في فلسطین، وهذا محور �حثنا 

ي هذا الفصل. ومع صعود اإلمبر�الیة البر�طانیة وهیمنتها على أقسام واسعة من العالم نقلت ف
الحر�ة الصهیونیة مر�ز نشاطها من ألمانیا إلى بر�طانیا في الحرب العالمیة األولى وتسنى 

إعالن وعد بلفور �جعل فلسطین وطنًا قومیًا للیهود. و�عد تبوء اإلمبر�الیة  1917لها عام 
میر�یة المر�ز المتقدم في العالم نقلت الحر�ة الصهیونیة مر�ز نشاطها من بر�طانیا إلى األ

  إقامة الدولة اإلسرائیلیة على األرض العر�یة. 1948أمر�كا وتسنى لها عام 

وتوفي في النمسا  1860تیودور هرتزل مؤسس الحر�ة الصهیونیة ولد في بودا�ست عام 
القانون وعمل في فیینا محامیًا لفترة من الزمن، ثّم توجه  . حصل على د�توراه في1904عام 

إلى األدب والتألیف وعمل في الصحافة، وهو مؤلف �تاب "الدولة الیهود�ة" المنشور عام 
  129واضعًا فیه حجر األساس للحر�ة الصهیونیة التي قادها حتى وفاته. 1896

في مدینة �ازل السو�سر�ة في ُانتخب هرتزل رئیسا للمؤتمر الصهیوني األول المنعقد 
. قابل القیصر األلماني فیلهلم الثاني مرتین وقابل السلطان عبد الحمید 1897أغسطس 

  130محاوًال �سبه، دون نجاح، إلى جانب المشروع الصهیوني. 1901

صدر في فیینا �تاب ألكس �این: تیودور هرتزل (بیوغرافي) تناول في فصله  1934عام 
تزل �السلطان عبد الحمید، أو �األصح مساعي هرتزل الفاشلة النتزاع اعتراف التاسع عالقة هر 

  من السلطان �الموافقة على حر�ة الصهیونیة في إستعمار فلسطین. 

أشار الكاتب النمساوي �أن هرتزل سعى منذ بدا�ة نشاطه لكسب قیصر ألمانیا إلى جانب 
وعه تسّهل عمله في إسطنبول. فالسیاسة سیاسته الیهود�ة. وأدرك أن موافقة القیصر على مشر 

، 1896األلمانیة دعمت إلى حد �عید الموقف العثماني في المسألة األرمنیة وقضیة �ر�ت 
و�ذلك في الحرب الیونانیة التر�یة. ولم تكن السیاسة األلمانیة تطمح في اقتطاع أقسام من 

إلقتصاد�ة لمنتجاتها الصناعیة. الدولة العثمانیة بل �ان همها منصّبًا على تأمین األسواق ا
ولهذه األسباب حازت الدبلوماسیة األلمانیة على ثقة حكومة إسطنبول. ومن هذا الدهلیز طرق 

  131هرتزل �اب القیصر األلماني لوصل ما انقطع من اتصال مع إسطنبول عن طر�ق ألمانیا.

قدس وافتتاح �نیسة عزم القیصر فیلهیلم ز�ارة ال 1897وعندما تناقلت األخبار في صیف 
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المخلص اإلنكلیكانیة، أخذ هرتزل �كثف اتصاالته مع الدوائر النافذة في القصر اإلمبراطوري �غیة 
اللقاء �القیصر، �ي �شرح له القضیة الصهیونیة واضعًا إ�اها في خدمة المصالح األلمانیة، ال 

ینس هرتزل اإلشارة إلى أن المؤتمر سیما أن أغلبیة الیهود یرضعون من ُلبان الثقافة األلمانیة. ولم 
الصهیوني األول المنعقد في �ازل �انت اللغة الرسمیة فیه هي األلمانیة. فإذا اقتنع القیصر، 
صدیق السلطان عبد الحمید برأي هرتزل ومّهد له أمر اللقاء مع السلطان عبد الحمید، فسیكون 

أمام السلطان العثماني �ي �فتح له من السهل على هرتزل، �ما اعتقد، شرح مشروعه الصهیوني 
  132الطر�ق الستیطان الیهود في فلسطین.

ولم �كن جمیع من اتصل بهم هرتزل من األلمان محبذین لمشروعه الصهیوني، ولهذا �ان 
ُیَذّكرهم خالل لقاءاته بهم أن الصهیونیة معاد�ة لإلشتراكیة حتى العظم، وهذا مما �خدم السیاسة 

   133، التي �انت تحارب الحزب االشتراكي األلماني ذي النفوذ الواسع في ألمانیا.القیصر�ة الیمینیة

في لقائه السري الذي دام ساعة مع القیصر، تحدث هرتزل عن مشار�عه االقتصاد�ة التي 
ستصّب في صالح األلمان. وقد أدرك القیصر فیلهیلم مرامیه فقال له: " قل لي �كلمة واحدة ماذا 

تحت  company charteredمن السلطان " أجاب هرتزل: " شر�ة قانونیة علّي أن أطلب 
 134 الحما�ة األلمانیة ".

هرتزل  1901مایو  17�عد مراسالت متعددة استقبل السلطان عبد الحمید یوم الجمعة بتار�خ 
منحه �عد اإلحتفال األسبوعي للسالملك. وقبل اللقاء أخبره مدیر التشر�فات إبراهیم �ك أن السلطان 

وسام المجیدي من الدرجة الثانیة. دام اللقاء مع السلطان أكثر من ساعتین. وخالفًا إلرادة هرتزل 
استقبله السلطان �محرر (ولیس مدیر تحر�ر) " الصحافة الحرة الجدیدة".  وأُعلم قبل اللقاء �أن 

  135عكس إبراهیم �ك.علیه أال یتحدث عن الصهیونیة، وقام �الترجمة من التر�یة إلى الفرنسیة و�ال

بدأ السلطان حدیثه مع هرتزل عن مجلته " الصحافة الحرة الجدیدة ". وحسب روا�ة هرتزل 
دائما، منوها �عالقة الصداقة بین تر�یا والنمسا و�عدها ناول  قول السلطان له إنه �قرأ المجلة

والیهود. فعلق هرتزل  السلطان هرتزل سیكارة قائال: إنه صدیق الیهود وأنه �عتمد على المسلمین
�أن الیهود لم �عاملوا �العدل. فأجا�ه السلطان �أن دولته فتحت أبوابها للمهاجر�ن الیهود القادمین 
من رومانیا. ثم انتقل الحدیث إلى مسألة الدیون المترتبة على الدولة العثمانیة وأفاض هرتزل في 

  136الحدیث عن المشار�ع المنوي إقامتها.
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تزل السلطان عبد الحمید إال مرة واحدة من أصل ز�اراته الخمس إلى إسطنبول لم �قابل هر 
. وقد تبّین هرتزل أن السلطان �ان ضد خلق دولة یهود�ة في فلسطین. 1902-1896بین عامي 

وللوصول إلى هدفه سعى للتأثیر على العثمانیین عن طر�ق تزو�دهم �منافع ماد�ة مقابل 
حماس عبد الحمید إلى استعادة إدارة الدین  1901تشف عام اإلذعان لطلباته و�عد أن اك

العام الذي �ان تحت إدارة الدول العظمى، التي حاولت االستغالل الواسع لإلمتیازات االجنبیة. 
وهذه اإلمتیازات اكتسبت ممیزات القانون وأصبحت حقوقًا للدول العظمى تمارس من خاللها 

إلمتیازات قادت إلى نظام الحما�ة وهو نوع من التنظیم السیاسة الداخلیة التر�یة لصالحها ا
ومن 137الذي �خول للرعا�ا العثمانیین إما الحصول على الجنسیة األجنبیة و�ما طلب الحما�ة.

هنا �مكن فهم تحفظ عبد الحمید من ناحیة إقامة مستوطنة یهود�ة في فلسطین ولم تكن 
  دي في فلسطین. الحكومة العثمانیة ساذجة للقبول �الوطن الیهو 

لم تكن الحكومة العثمانیة تفرض على الیهود العثمانیین أ�ة قیود في  1892قبل عام 
شراء أو بیع األراضي وانجاز الصفقات مع المالك العرب في شراء األرض �أسعار غالیة 
وتسجیلها �اسم الیهود. ولمنع هذه الصفقات صدرت األوامر من إدارة تسجیل األراضي في 

إلى متصرف القدس إبراهیم حاجي �اشا أن یوقف بیع األرض األمیر�ة  1892عام  نوفمبر
   138للیهود حتى ولو �انوا رعا�ا عثمانیین.

وعلى الرغم من الممانعة تمكن الصهیونیون أن �خترقوا القوانین �أالعیبهم و�وطنوا آالف 
زاد على ثمانین ألفا وهو  �ان عدد الیهود في فلسطین قد 1908الیهود في فلسطین. و�حلول عام 

، عندما فرضت القیود األولى على دخولهم للبالد. 1882ما یبلغ ثالثة أضعاف عددهم في عام 
                           139من إقامة ست وعشر�ن مستعمرة. 1908ومع ذلك تمكن الیهود حتى عام 

 

  ثالثًا: یومیات هرتزل والسلطان عبد الحمید

واستمر في التسجیل حتى مایو  1895�اللغة األلمانیة یومیاته في مایو  بدأ هرتزل �سّجل
. والترجمة العر�یة لمقاطع من 1960. هذه الیومیات تمت ترجمتها إلى اإلنكلیز�ة عام 1904

في بیروت عن مر�ز  1968الیومیات تّمت عن طر�ق اللغة اإلنكلیز�ة وصدرت بتار�خ ینایر 
سطینیة. والترجمة الحرفیة ألجزاء هامة من یومیات هرتزل قامت األ�حاث، منظمة التحر�ر الفل

بها هلدا شعبان صا�غ وأعدها للنشر وعّلق على نصوصها أنیس الصا�غ رئیس مر�ز األ�حاث 
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  الفلسطینیة. �ما وضع الصا�غ المقدمة العر�یة للیومیات، واستخلص منها أر�عة أحكام هي:

  الحر�ة الصهیونیة حر�ة إستعمار�ة. •

  سائل الصهیونیة ال أخالقیة �الرشوة والكذب والعنف واإلنتهاز�ة.و  •

  الحر�ة الصهیونیة حر�ة �مینیة تقاوم اإلشتراكیة وتتآمر علیها وتحار�ها. •

 ما قاله هرتزل في الیهود وفي الصهیونیین أسوأ مما قاله أعداء الصهیونیة بهم. •

 بد أنه تعمد أن �حجب الكثیر وال وألقى الصا�غ ظالًال من الشك على ما �تبه هرتزل، "وال
   140شك أنه زّ�ف الكثیر".

وننقل فیما یلي بتصرف لقطات مما �تبه هرتزل في مذ�راته حول اتصاالته مع قادة الدولة 
  العثمانیة.

كانت الدولة العثمانیة واقعة تحت وطأة أزمة مالیة أراد هرتزل استغاللها النتزاع فلسطین 
  ر�یة المالیة".       "مقابل تسو�ة أوضاع ت

. وفي الیوم التالي قابل الصدر األعظم، 1896 – 6 – 18زار هرتزل إسطنبول ألول مرة في 
كما قابل رفیقه في الرحلة نیولنسكي السلطان عبد الحمید. وقد أخبر نیولنسكي هرتزل �ما حصل 

  له في المقابلة. �تب هرتزل نقًال عن صدیق السلطان نیولنسكي: 

السلطان لي: " إذا �ان هرتزل صد�قك �قدر ما أنت صد�قي فانصحه أن ال �سیر أبدا " قال 
. ال أقدر أن أبیع ولو قدماً واحداً من البالد ألنها لیست لي بل لشعبي ... لیحتفظ الیهود في هذا األمر

  141". �مالیینهم، فإذا ُقّسمت اإلمبراطور�ة فقد �حصل الیهود على فلسطین بدون مقابل ..

�خفي  1896 – 6 – 28و�عد محاوالت عدیدة فاشلة لمقابلة السلطان غادر هرتزل إسطنبول في 
  حنین. 

�ظهر أّن أحالم الیقظة �عثت في هرتزل األمل لتحقیق مشروعه. فأرسل إلى السلطان عبد 
ملحقًا لمشروعه، جاء فیه: " ترغب جماعتنا في عرض قرض  1896 – 8 – 25الحمید في

�ن ملیون جنیه إسترلیني �قوم على الضر�بة التي یدفعها الیهود المستعمرون في متدرج من عشر 
فلسطین إلى جاللته مقابل ذلك یهب جاللته اإلمتیازات التالیة: الهجرة الیهود�ة إلى فلسطین .. 
وُ�عطى المهاجرون الیهود اإلستقالل الذاتي ... وُ�صدر جاللته دعوة �ر�مة إلى الیهود للعودة 

   142ض آ�ائهم ...".إلى أر 
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و�بدو أن السلطان أراد أن یرمي �عظمة إلى هرتزل فمنحه وسامًا ال �سمن وال �غني   
�شكر فیها السلطان مبد�ًا له استعداد  1896 – 10 – 22من جوع. فبعث هرتزل برسالة في 

 143الیهود " أن �ضعوا قواهم تحت تصرف ملك عظیم ".

یتمنى �قاء السلطان ضعیفًا لیفرض علیه مطالبه. فقد  ومقابل هذه العواطف �ان هرتزل  
عارض التدبیر الروسي الفرنسي المقترح لإلقتصاد التر�ي ألنه سیقطع الطر�ق أمام الصهیونیة 

  البتزاز السلطان و�جباره على الر�وع والحصول على فلسطین.

فّكر  1897 – 9 – 4كّثف هرتزل من اتصاالته �مسؤولین عثمانیین وأورو�یین. وفي 
�اإلتصال �البا�ا، �تب هرتزل في مذ�رته: " تقول الصحف اإل�طالیة والفرنسیة أن الفاتیكان 
أصدر رسالة دور�ة �حتج فیها �اسم المسیحیین، على مشروع احتالل الیهود لألماكن المقدسة. 

ذ�راته یومًا ما سأطلب من القاصد الرسولي في فیینا موعدًا سر�ًا ".  �ما �كتب هرتزل في م
أن المسیحیین اإلنكلیز المتدینین سیساعدون الصهیونیة في الحصول على فلسطین، ألنهم 

  144ینتظرون مجئ المسیح �عد رجوع الیهود إلى بالدهم.

وعندما الحت في األفق أخبار ز�ارة قیصر ألمانیة للسلطان العثماني في إسطنبول، �ّثف 
فیینا ساعیًا إلى لقاء القیصر. وفي لقائه مع  هرتزل من اتصاالته �المسؤولین األلمان في

السفیر األلماني في فیینا قال له:"... إن یهود الیوم هم ألمان �الدرجة األولى ال سیما في 
ثقافتهم. أنا ال أقول هذا ألني أجلس اآلن في السفارة األلمانیة ولكن ألنه حقیقة، والبرهان 

وتكلم بنفس األسلوب مع  145ي مؤتمري �ازل".على هذا هو اللغة الرسمیة التي استعملت ف
أن �قدمه للقیصر.  1898 – 9 – 18الملحق العسكري األلماني في فیینا وتوسل إلیه بتار�خ 

بدأ هرتزل رحلته إلى فلسطین عن طر�ق إسطنبول آمًال بلقاء  1898نوفمبر  14بتار�خ 
أكّد هرتزل عزم الصهیونیة  1898 – 10 – 18قیصر ألمانیا فیها. وأثناء اللقاء �القیصر في 

على إ�عاد الیهود عن األحزاب الثور�ة في ألمانیا التي تناوئ القیصر، في محاولة لكسب 
�كلمة ما تر�د أن أطلبه القیصر إلى جانب الصهیونیة. وفي ختام اللقاء سأله القیصر: أخبرني 

   146نیة ".تحت الحما�ة األلما -من السلطان ". أجاب هرتزل: " شر�ة قانونیة 

و�ناء على طلب القیصر أرسل هرتزل له نص الخطاب الذي سیلقیه أمامه في فلسطین. 
 – 11 – 2وهذا جرى �الفعل، فعندما زار القیصر فیلهیلم فلسطین ألقى هرتزل أمامه في 

خطا�ًا جاء فیه: " في مؤتمري �ازل وضعنا منهاج حر�تنا أمام العالم �له، وهو:  1898
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القانون المدني وطناً قومیاً للشعب الیهودي. هذه أرض أجدادنا، أرض صالحة أن نخلق ضمن 
لالستثمار والزراعة نحن نخطط لقیام شر�ة یهود�ة ألراضي سور�ة وفلسطین، والتي ستحمل 
على عاتقها مهمة القیام بهذا المشروع ونطلب لها أن تكون تحت حما�ة القیصر األلماني". 

اب �المًا مقتضبًا عامًا، وانتهت المقابلة مع القیصر دون أن ورّد القیصر على هذا الخط
�حصل الزعیم الصهیوني على وعد من القیصر �فلسطین و�كتب هرتزل في یومیاته: " لم 

و�ان على الصهیونیة أن  147�قل نعم وال قال ال، یبدو أن أمورًا �ثیرة تحدث خلف الستار".
لتنال وعدًا من وز�ر خارجیة بر�طانیا  1917م إلى عا 1898تنتظر منذ الثاني من نوفمبر 

  بلفور.

�عد الجواب الغامض لقیصر ألمانیا لم �ستسلم هرتزل واستمر في مسعاه لتحقیق أحالم 
الصهیونیة في إستعمار فلسطیـن. ومن هذه المساعي قیام فامبري بتهیئة لقاء لهرتزل مع 

أخبر هرتزل  1901 – 5 – 8في  السلطان عبد الحمید. فعندما عاد فامبري من إسطنبول
ل �رئیس للیهود وصحافي نافذ". و�قول فامبري أن السلطان سیستقبله "ولكن لیس �صهیوني، ب

  148إنه اضطر للذهاب ست مرات قبل أن یوافق السلطان على مقابلة هرتزل.

و�انت هذه ثاني ز�ارة له منذ زارها  –وصل هرتزل إلى إسطنبول  1901 – 5 – 13في 
مع السلطان، �تب  1901 – 5 – 18. حول المقابلة الجار�ة في 1898مرة مع نیولنسكي  ألول

هرتزل: " قلت له، بواسطة إبراهیم إني أكّرس نفسي لخدمته ألنه �حسن إلى الیهود. والیهود في 
العالم �له مدینون له بذلك. و�ني �شكل خاص مستعد لتأد�ة أ�ة خدمة له، وأكدت له أني ال أنوي 

أي شيء عن اجتماعنا الحاضر �إمكانه أن یتحدث إلّي بثقة مطلقة فشكرني، وقال: إني نشر 
دائما صدیق الیهود. والواقع أني ال اعتمد إال على المسلمین والیهود. ال أثق الثقة نفسها برعا�اي 

   149األخر�ن ".

ممثلي السلطان �عد مقابلة السلطان إلتقى هرتزل في الیوم الثاني مع إبراهیم �ك وعزت �ك، 
وجرى الحدیث في المداخیل المالیة التي �جب انشاؤها و�خاصة استثمار المناجم وحقول النفط. 
وعندما سأل عزت �ك عن إمكانیة تأمین مبلغ أر�عة مالیین جنیه لشراء سفن حر�یة، أجاب هرتزل 

مكان :... �ل شیئ یتوقف على موقف جاللة اإلمبراطور من الیهود. فأجاب عزت �ك: �إ
اإلسرائلیین أن �أتوا، لكن علیهم أن یوافقوا على أن �صبحوا رعا�ا عثمانیین ... وأن یتخلوا عن 

  150والءاتهم السا�قة ... ".
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الخطاب الغامض لهرتزل في المؤتمر الصهیوني في �ازل ُفهم منه أن السلطان عبد الحمید 
ود�ة. وسرعان ما أنكرت السفارات العثمانیة سمح �الهجرة الیهود�ة إلى فلسطین لتأسیس دولة یه

   151في أورو�ا أن السلطان أعطى وعدًا لهرتزل.

تلقى هرتزل دعوة من سكرتیر المراسالت الرسمیة الخارجیة في  1902 – 2 – 5و�تار�خ 
، و�دأ 1902 - 2 – 16قصر یلدز إبراهیم �ك لز�ارة السلطنة العثمانیة. فوصل إلى إسطنبول في 

مقابلتین مع إبراهیم �ك وعزت �ك سكرتیر السلطان. ونقتطف �عض ما �تبه هرتزل في �إجراء 
  یومیاته:

" بدأ عزت الكالم �خشونة ... إن جاللة السلطان مستعد أن �فتح إمبراطور�ته أمام 
�فرضه الالجئین الیهود من جمیع الدول �شرط أن یتعهدوا �أن �صبحوا رعا�ا عثمانیین �كل ما 

من واجبات، من حیث القانون والخدمة العسكر�ة ... علیهم قبل أن یدخلوا بالدنا أن علیهم ذلك 
یتخلوا عن جنسیاتهم السا�قة و�صبحوا رعا�ا عثمانیین. بهذه الطر�قة �ستطیعون سكنى أي مقاطعة 
في البالد عدا فلسطین �ادئ األمر. مقابل ذلك یر�د�م جاللة السلطان أن تؤلفوا و�الة لتصفیة 

ن العام وللقیام �استثمارمناجم معادن اإلمبراطور�ة �لها المكتشفة منها والتي ستكتشف فیما �عد. الدی
المعادن �لها، مناجم الذهب والفضة والفحم وآ�ار النفط. و�ذ نعلم أّن مصلحتكم أن تكون تر�یا 

ادن. إال أن قو�ة، ال نخاف أن تستغلونا، ولذلك نحن على استعداد ألن نعهد إلیكم �استثمار المع
  من الیهود والمسلمین". الشر�ة ستكون عثمانیة یتألف مجلسها اإلداري 

تعكس روا�ة هرتزل في یومیاته النقاش الجاري بینه و�ین ممثلي السلطان إبراهیم �ك 
وعزت �ك، ومحاولة �ل طرف الكسب من اآلخر. و�انت مرامي ممثلي السلطان الحصول 

ة تصفیة الدین العثماني العام واستثمار المناجم دون تقد�م على المال الیهودي وتسهیل عملی
  تنازالت فیما یتعلق �الهجرة الیهود�ة المفتوحة إلى فلسطین.

و�ما أن الهدف الرئیسي لممثل الصهیونیة هرتزل هو السماح بهجرة الیهود إلى فلسطین 
اوضات وصلت إلى طر�ق واإلعتراف �الحكم الذاتي لهم و�التالي إقامة دولة یهود�ة، فإن المف

مسدود، وغادر هرتزل إسطنبول �خفي حنین. فالسلطان العثماني خلیفة المسلمین وافق على 
االستثمار الیهودي في آسیا الصغرى ومابین النهر�ن ورفض رفضاً �اتاً االستثمار (اإلستعمار) 

  152الیهودي في فلسطین.



67 

الیهودي لفلسطین طرق هرتزل �ا�ًا آخر. �عد هذا الفشل في موافقة السلطان على اإلستعمار 
فتحت ستار الدور البارز للیهود في معظم جامعات العالم اقترح هرتزل على السلطان في إحدى 

) تأسیس جامعة یهود�ة في القدس. فرّد عزت �ك سكرتیر السلطان 1909مایو  3رسائله (في 
لكي أن تقدم لألعتاب اإلمبراطور�ة على اقتراح هرتزل بتأسیس جامعة في القدس �طلب منه "�أمر م

 153قائمة �المساعدات التي �مكن أن �قدمها أصحاب األموال منكم لمساعدة حكومة اإلمبراطور�ة".
واستمرت اإلتصاالت عن طر�ق البرقیات بین هرتزل وممثلي السلطان دون نتیجة. وعندما زار 

األعظم ولم تثمر االتصاالت  على الصدر 1902 - 7- 31هرتزل إسطنبول أحاله السلطان في 
  عن شيء رغم مساعي هرتزل الستدراج الصدر األعظم إلى ما یبتغیه. 

وأخیرا نقل إبراهیم إلى هرتزل جواب السلطان النهائي على مشروعه بتهجیر الیهود إلى فلسطین 
�كونوا جمیعًا  كما یلي: " �مكن لإلسرائلیین أن ُ�قبلوا و�ستقروا في اإلمبراطور�ة العثمانیة شرط أال

في مكان واحد، بل ُ�فرقوا في أماكن تعینها لهم الحكومة، وشرط أن ُ�قرر عددهم مسبقًا من قبل 
الحكومة. وسیعطون الجنسیة العثمانیة وُ�سألون عن جمیع الضرائب المدنیة، �ما فیها الخدمة 

  154العسكر�ة. �ما سیكونوا خاضعین لجمیع قوانین البالد �األتراك تماما".
 

 را�عًا: المبالغة في تضخیم مواقف السلطان عبد الحمید من اإلستیطان الصهیوني

سنتعرض في فصل الحق إلى األدبیات الورقیة المشیدة �عبد الحمید ونكتفي هنا �اإلشارة إلى 
األدبیات اإللكترونیة مقدمین النموذج التالي المتمثل في هذا النص الموضوع ضمن إطار �عنوان "من 

  ومواقف السلطان عبد الحمید الثاني".  أقوال

نترك لباحثي المستقبل المتخصصین في تار�خ الدولة العثمانیة وتحدیداً عصر السلطان عبد الحمید 
الحكم على مصداقیة هذه الوثیقة، وأین هي محفوظة اآلن؟ وهذا اإلطار المحیط �الرسالة من َرَسَمُه؟ 

  فاه �ه السلطان؟  ؟  أم أنها حدیث شفهي1901م وفي أي زمن؟  وهل إن السلطان �تبها عا

. من الثابت أن السلطان عبد الحمید رفض مطالب هرتزل في الهجرة الیهود�ة إلى فلسطین
ولكن ما ورد في األدبیات اإللكترونیة المشیدة �عبد الحمید تجانب الحقیقة في أكثر من موضع، ومنها 

یة لیست ملكًا لي و�نما هي ملك للشعب التر�ي فلیس والحال قول السلطان: " إذ أن اإلمبراطور�ة التر�
كذلك أن أهب أي جزء فیها ...فلیحتفظ الیهود ببالیینهم في جیو�هم ... فإذا قسمت اإلمبراطور�ة یومًا 

  إال على أجسادنا". لن یتم ما فقد �حصلون على فلسطین دون مقابل. ولكن التقسیم
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إلمبراطور�ة التر�یة "؟  وهل �ان �عترف بوجود " فهل استخدم عبد الحمید تعبیر " ا
الشعب التر�ي "؟  وهو السلطان والخلیفة الذي �ستمد سلطته من هللا، وما استخدام السلطان 

 1948كلمة "التقسیم" و�لى جانبها الحصول على فلسطین إال اسقاط واقع تقسیم فلسطین عام 
   على مرحلة تار�خیة سا�قة؟

 

  واجب خلیفة المسلمین صون فلسطین خامسًا: ألیس من 

  فلماذا هذه الضجة الصاخبة في تعظیم السلطان عبد الحمید؟  

بدا�ة ال نرى ِمّنة للسلطان عبد الحمید في عدم موافقته على االستیطان الیهودي في 
فلسطین. و�ان من الطبیعي أن َیُرد زعیم الصهیونیة هرتزل خائبًا في مسعاه لتوطین الیهود 

لسطین وهي د�ار مقدسة. فهل من المعقول أن یوافق "أمیر المؤمنین وخادم الحرمین في ف
الشر�فین وظل هللا في العالم" على طلب هرتزل و�رضخ لإلغراءت الصهیونیة؟ وهل �مكن أن 
�قبل الداهیة السلطان ورافع را�ة اإلسالم (حسب طر�قته) والُمّطلع على أسرار السیاسة الدولیة 

 ض المقدسة فلسطین إلى الیهود، أو �األصح الصهیونیة؟ بتسلیم األر 

واضطراره إلصدار  1875فقد رأى السلطان �أم عینه إفالس الدولة العثمانیة عام 
، الذي قضى �إنشاء " صندوق الدین العام". هذا 1881 – 12 – 20فرمان محرم في 

نها، تحّول إلى دولة الصندوق والذي أدارته الشر�ات األورو�یة الرأسمالیة لتحصیل دیو 
) تحّولت الدولة العثمانیة إلى 1881داخل الدولة. ومنذ هذا التار�خ (صدور فرمان محرم 

ورأى السلطان �أم عینه �یف أمسكت الدول األورو�یة  دولة نصف مستعَمرة للدول األورو�یة.
  الرأسمالیة السلطنة من تالبیبها.

م �كن یدرك أن هرتزل ینصب له فّخًا، وأنه فلیس من المعقول أن الداهیة عبد الحمید ل
م له ُطعَم المساعدات المالیة إلنقاذ السلطنة من أزمتها للوصول إلى مآرب أخرى. فالسلطان  ُ�َقدِّ
خالل خبرته الطو�لة وما �متلكه من معلومات �ان یدرك أن مساعدة هرتزل المالیة غیر 

  الدولة وعرش السلطان. مضمونة الدفع ومحفوفة نتائجها �المخاطر على مصیر

فالسلطان عبد الحمید رضخ قبل ذلك مستسلمًا للرأسمالیات األورو�یة عندما أصدر مرغمًا 
تحت وطأة إفالس الدولة وعدم تمكنها من تسدید دیونها للشر�ات  1881فرمان محرم 

اد�ًا هذه الرأسمالیة األورو�یة. و�عد عقد ونّیف على فرمان محرم لم �كن السلطان مجبرًا اقتص
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المرة إلى تحو�ل السلطنة إلى دولة مستعَمرة �الكامل وخسارة عرشه، إذا استسلم �الكلیة للهجوم 
الرأسمالي االمبر�الي، ولعروض زعیم الصهیونیة هرتزل في إنقاذ الدولة من أزماتها المالیة 

 .لقاء السماح للیهود في االستیطان في فلسطین

أن إشهار سیف االستبداد وصقله �اٍف إلنقاذ عرشه. فجواسیسه و�بدو أن السلطان �ان مقتنعا �
یرصدون �ّل شاردة وواردة في السلطنة. ولم �كن لظواهر الفساد والرشوة والتزلف والنفاق والر�اء 
والتملق وقع سلبي على نظرته في إدارة شؤون المملكة، طالما ال ُتعّرض عرشه للهّزات المختلفة. 

سبقت ورافقت ز�ارات هرتزل إلى إستطنبول ولقائه في إحداها مع السلطان، وفي تلك األجواء التي 
كانت االمبر�الیتان البر�طانیة والفرنسیة ومن �عدهما األلمانیة تُمّد اخطبوط رسامیلها في البالد 
العثمانیة من أجل استثمار خیراتها وجني األر�اح الطائلة من عرق شعو�ها. ومن أجل وصول 

ات إلى غا�اتها استعر أوار تنافسها في بالط السلطان و�ین حاشیته المتفسخة، حیث هذه اإلمبر�الی
  كان في وسع الرأسمالیین األجانب شراء أي شخص من الذوات �ما فیهم حاشیة القصر السلطاني.

إن تناسي آثار سیاسة السلطان الداخلیة االستبداد�ة وقمعه للحر�ات و�لقاء سبب خلعه على 
رجیة، مسألة �حاجة إلى تَرّوي وعدم إلقاء وزر االستبداد على العوامل الخارجیة رغم العوامل الخا

أهمیتها. وفي السیاق نفسه �مكن الرد على القائلین �أن السلطان خسر عرشه من أجل فلسطین، 
وتضخیم دور الیهود والماسونیین في إزاحته عن العرش. فانهیار عرش عبد الحمید تّم �الدرجة 

تیجة العوامل الداخلیة. ومثال على ذلك مناهضة العشرات من رجال الفكر العر�ي في األولى ن
بالد الشام، ومعظمهم من المسلمین السنة لالستبداد الحمیدي. فلماذا وقف هؤالء ضد االستبداد 
الحمیدي؟  ألیس استخدام عبد الحمید الزهراوي وعبد الرحمن الشهبندر وفخري البارودي تعبیر " 

السلطان عبد الحمید " دلیل على أن االستیاء من االستبداد السلطاني الحمیدي بلغ ذروته؟ كابوس 
إن اعتماد نظر�ة المؤامرات لتفسیر التار�خ ال تعني إال الهرب من البحث عن األسباب الداخلیة 

  العمیقة المحر�ة لألحداث، والمحصلة ترسیخ االستبداد وتعمیق أزمة التخلف والر�ود.
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 ل السا�عالفص

 أعالم العقالنیة والتنو�ر في مجابهة االستبداد

 

لم َتْعَدْم بالد الشام من رفع  على الرغم من سیف اإلرهاب السلطاني المسلط على الرقاب
را�ة الحر�ة أو الدعوة إلى اإلصالح .. وفیما یلي �عض األعالم النهضو�ة العر�یة الشامیة 

   د في عهد السلطان عبد الحمید.التي واجهت سیف االستبدا  155السنیة 

ومن قراءة ماقام �ه هؤالء األعالم یتبین بوضوح أن عدم الرضى عن سیاسة عبد الحمید   
لها أسبابها الداخلیة، و�ذلك مقاومة استبداده نبعت من داخل المجتمعات العثمانیة. وتأتي 

عد نضوج عوامل الثورة األسباب الخارجیة لتدفع في اتجاه الخالص من االستبداد الحمیدي �
  علیه.

 

  م 1896 -هـ 1313أوًال: محاكمة المجتهدین عام 

نشأت في دمشق حلقة صغیرة ضّمت لفیفًا من علماء (شیوخ) دمشق المتنور�ن، وفي 
طلیعتهم الشیخان عبد الرزاق البیطار وجمال الدین القاسمي، " أخذوا �جتمعون على قراءة 

فما �ان من سلطات دمشق العثمانیة آنذاك  156قوال الفقهاء".الحدیث و�طلبون، الدلیل على أ
وعقدت مجلسًا خاصًا في المحكمة  157إال أن وجهت تهمة االجتهاد إلى هؤالء المشا�خ،

الشرعیة لمحاكمتهم فیما ُعرف �محاكمة المجتهدین. و�انت حادثة المجتهدین هذه من الحوادث 
أحزاب وآراء متنوعة. "وال �عرف الناس إال أن  العظام في دمشق في عصر لم �كن في البالد

  158الخالفة إسالمیة، وأن شرع هللا یؤخذ عن مذهب أبي حنفیة".

لصاحبها الشیخ رشید رضا إلى حادثة المجتهدین  1904أشارت مجلة "المنار" عام 
وانتقدت الزعم القائل �أن �اب االجتهاد ُأقفل �عد القرن الخامس، على الرغم من أن 

حكومات الجهل لبّینوا للناس مفاسد التقلید  من رًا من العلماء اجتهدوا، "ولوال خوفهمكثی
الذي حّرمه هللا، ودعوهم �العمل �الدلیل �ما أمر هللا، وقد علمت الحكومة العثمانیة منذ 
عهد قر�ب �أن �عض علماء الشام �حملون تالمذتهم على ترك التقلید والعمل �الدلیل 

كیر حتى سكتوا عن الجهر بذلك". وأردفت المنار قائلة: "وال نعرف فشددت علیهم الن
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في ترك االجتهاد منفعة ما، وأما مضاره فكثیرة و�لها ترجع إلى إهمال العقل وقطع طر�ق 
ون �ل علم بترك االجتهاد فصاروا إلـى العلم، والحرمان من استقالل الفكر، وقد أهمل المسلم

   159ما نرى".

یوخ المجتهدین �الوهابیة، ولم تكن هذه التهمة �عیدة عن �عضهم. ولكن وهابیة ُاتهم هؤالء الش
مشا�خ دمشق تختلف عن وهابیة محمد بن عبد الوهاب، التي نشأت في صحراء نجد. فالمناخ 
اإلجتماعي الشامي أضفى على هذا الفكر السلفي نكهة خاصة مّیزها عن السلفیة النجد�ة �ما 

النهضو�ة"، التي تحمل في طیاتها بذور االنعتاق متزامنة مع إرهاصات  �مكن أن نسمیه "السلفیة
النهضة في �ل من مصر و�الد الشام. وهذه "السلفیة النهضو�ة الشامیة" أسهمت في وضع اسس 
الحر�ة الوطنیة �جناحها اللیبرالي وحتى العلماني. ولم �كن مصادفة أن أحد مؤسسي حر�ة البعث 

من ذر�ة أحد المشا�خ المجتهدین. و�ذلك األمر �النسبهة للنهضوي صالح الدین البیطار هو 
العرو�ي صالح الدین القاسمي والشخصیة الدمشقیة المرموقة ظافر القاسمي. ولعل من األ�حاث 
الشّیقة متا�عة تفاعالت حر�ة المجتهدین في الفكر السیاسي الشامي في النصف األول من القرن 

  العشر�ن. 

ین االعتبار أن الفكر السلفي المنبعث في بالد الشام في أواخر القرن العشر�ن هذا مع األخذ �ع
وما تاله له مرامي مغایرة للسلفیة النهضو�ة، التي انبثقت في حضن حر�ة المجتهدین، التي 

                     حاكمتها السلطات العثمانیة أ�ام السلطان عبد الحمید. 

 

  ومناره من مصانعة االستبداد إلى الهجوم علیه ثانیًا: الشیخ محمد رشید رضا

�عد جمال الدین األفغاني واإلمام محمد عبده برز الشیخ محمد رشید رضا الشخصیة الدینیة 
 –األفغاني وعبده  –الثالثة الداعیة إلى التجدید الدیني (اإلسالمي). وقد فّسر رضا آراء أستاذ�ه 

  قیاس إلى من أتى �عده. تفسیرًا محافظًا ولكنه تفسیر متقدم �ال

ارتبط اسم رشید رضا �مجلة "المنار" وهي "مجلة شهر�ة تبحث في فلسفة الدین وشؤون االجتماع 
هجر�ة لصاحبها السید محمد رشیید رضا  1315–1898مارس  15والعمران"، صدرت في القاهرة في 

رشید رضا على عدد من شیوخ المولود في بلدة القلمون إلى الجنوب من طرابلس الشام. وهناك تتلمذ 
إلى مصر  1898طرابلس، وتأثر �األفغاني �محمد عبده و�مجلتهما العروة الوثقى. ثّم هاجر عام 

  1935.160وأصدر مجلة "المنار"، التي استمرت في الصدور في القاهرة حتى وفاته عام 
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الموضوعات  1898كان غرض المنار �ما ورد في المقال اإلفتتاحي من العدد األول عام 
التالیة: " الحّث على التر�یة والترغیب في تحصیل العلوم والفنون، واصالح �تب العلم، وطر�قة 
التعلیم ومجاراة األمم في األعمال المفیدة، وطرق أبواب الكسب واالقتصاد، والتنبیه إلى 

الیم الخادعة، الخرافات التي مازجت عقائد األمة، واألخالق الردیئة التي أفسدت عوائدها، والتع
والتأو�الت الباطلة التي ألبست الحق تو�ال، ومعرفة الحقائق �فرا و�لحادا، و�یذاء المخالف في 
المذهب دینا، والجهل �الفنون والتسلیم �الخرافات صالحًا، واختبال العقل وسفاهة الرأي وال�ة 

وتسلیمًا، والتقلید وعرفا، والذلة والمهانة تواضعا، والخنوع للذل واالستبسال للضیم رضى 
 األعمى لكل متقدم علمًا و��قانًا".

على الرغم من هذا الخط التنو�ري الواضح للمنار في افتتاحیتها الرائدة هذه، ُسِمح للمنار 
في السنة األولى بدخول األراضي العثمانیة. والسبب، �ما نرى، أن المنار أعلنت في افتتاحیة 

ب حمید�ة اللهجة تحامي عن الدولة العلیة �حق وتخدم موالنا العدد األول أنها: "عثمانیة المشر 
  السلطان األعظم �صدق". 

والواقع أن المنار في سنواتها األولى أغدقت المدائح على السلطان عبد الحمید وأشادت 
الدولة والمابین والهبات العظیمة لرجاله  رجال بـ "سخاء السلطان على 1901في عدد أكتو�ر 

  نار هذا الكرم بـ " االحسانات الحمید�ة" ودعت للسلطان �التوفیق.". وسّمت الم

سنة تحت عنوان "عید المولد الهمایوني" �تبت المنار: "في مثل یوم الثالثاء الماضي من 
للهجرة الشر�فة ولد سیدنا وموالنا أمیر المؤمنین، ومحط رحال آمال شعوب المسلمین،  1258

یین، خلیفتنا عبد الحمید الثاني، أیده هللا تعالى �القرآن الكر�م والسبع والسلطان األكبر لجمیع العثمان
المثاني. فیا له من موسم حمید، وعید وطني سعید، احتفل �ه العثمانیون في جمیع الممالك الشاهانیة، 
 وابتهج �ه المسلمون في جمیع البقاع األرضیة، رافعین أكف اإلبتهال إلى ذي العزة والجالل، �أن یؤ�د

  161نة، اللهم آمین ".�شو�ته عرش الخالفة والسلطنة، و�عید لهم السرور �مثله في �ل س

السوء. نحو  1903ولكن العالقة بین السلطان عبد الحمید والمنار أخذت تسیر منذ عام 
 1903لم �عّظم رشید رضا في منار ایلول  1903فعندما حّل عید الجلوس السلطاني في عام 

بل دعا هللا أن  –�ما جرى في األعداد السا�قة  -ید، ولم یدع هللا إلى تأییده السلطان عبد الحم
یؤ�د السلطنة في عبارة تضمنت التهرب من �یل المد�ح للسلطان. �تب رشید : "... احتفاال 

  عرش السلطنة العثمانیة أیدها هللا تعالى". بتذ�ار جلوس موالنا السلطان عبد الحمید خان على 
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�یل المد�ح للسلطان وثنائه علیه �ما في السابق، ُمنعت المنار من دخول الوال�ات نتیجة لعدم 
رشید "ألعتاب سیدنا وموالنا السلطان األعظم" في إلغاء  العثمانیة. ولم تنفع الظالمات، التي رفعها

المنع. وفیما �عد �تب رشید رضا أنه �ان �ظن أن المنع تّم من قبل عمال (موظفي) السلطان، 
  یلبث أن علم �أن المنع تّم �أمر السلطان و�رادته.  ولم

لم ُتِكْل المنار المد�ح للسلطان. ثّم أخذت شقة الخالف تزداد اتساعًا بین  1903�عد عام 
المنار والسلطان، و�ین رشید رضا وأبو الهدى الصیادي شیخ مشا�خ الطرق الصوفیة في إسطنبول 

لمنار في موضوع الشورى أثارت حفیظة السلطان عبد والمقرب من عبد الحمید. وعندما خاضت ا
الحمید وحاشیته. وازداد األمر حّدة �عد هجمات رشید رضا المباشرة وغیر المباشرة على االستبداد 

  والدعوة إلى اإلصالح. �ما هو واضح في الفقرة التالیة: 

ق ال یوجد إال حیث " ال خوف على الحق إال من االستبداد، �منع حر�ة العلم واإلرشاد، فالح
  توجد الحر�ة واالستقالل، وتظهر آثار مواهب الناس في األقوال واألعمال". 

النكیر على االستبداد المستفحل في الدولة العثمانیة.  1906وهكذا شدد رشید رضا �عد عام 
وخاضت المنار وصاحبها رشید رضا معر�ة جر�ئة من أجل الحر�ة. و�ان هّم رشید رضا وأنصاره، 

فتحت  162تبیان أن مقارعة االستبداد وأزالمه هي من صلب الدین ولیس استیرادا من أورو�ا 
مقاال عن �یفبة  1907عنوان: "منافع األورو�یین ومضارهم في الشرق"، نشرت المنار في حز�ران 

الدین الخروج من االستبداد �فهم القرآن الكر�م واالستفادة من حضارة أورو�ا. وهذا ما قام �ه جمال 
الفغاني �محمد عبده، ونفت المنار التهم الملصقة �اإلسالم في أنه السبب في انتشار االستبداد 
في البلدان اإلسالمیة، وتأیید علماء الدین في األستانة ومصر ومراكش لحكومة األفراد المستبدة. 

نار على أن وساقت المنار أمثلة عن حیاة الحر�ة في عهد الرسول وأبي �كر وعمر. وأكدت الم
بداد الممالیك و�ا�ات خالف الشورى وسار مع االست "اإلسالم جعل أمر المؤمنین شورى بینهم. وقد

  تونس ودا�ات الجزائر والحكام العثمانیون".

وفي أكثر من مكان في المنار دعا رضا إلى إحالل حكومة الشورى محّل الحكم االستبدادي. 
ر السیاسي لرشید رضا لم �سر في خط مستقیم متصاعد، بل وال بّد من اإلشارة هنا إلى أن الفك

سار في خط متعرج و�ثیرًا ما تراجع مع "مناره" إلى الوراء. ومتا�عة هذا األمر خارج عن مضمون 
  هذا الكتاب.
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 ثالثًا: الطبیب شبلي شمّیل والشجاعة في اقتحام قالع االستبداد المتنوعة

 1871، وحاز على شهادة في الطب عام 1853عام ولد شبلي شمّیل في �فرشیما (لبنان) 
من الكلیة البروتستانتیة السور�ة في بیروت (الجامعة األمیر�یة فیما �عد). ثم سافر إلى �ار�س 
لمتا�عة دراسته في الطب وهناك اطلع على نظر�ة التطور لدارو�ن واعتقد بها. ومن �ار�س 

ب و�تب �إسهاب عن نظر�ة النشوء والتطور انتقل إلى القاهرة واستقر فیها ومارس مهنة الط
    163واشتبك في جدال علمي مع األوساط المسیحیة والمسلمة.

لقد ألقى الد�تور شبلي شمیل عصا التسیار في مصر موئل معظم األحرار من بالد    
 الشام، الذین وجدوا في مصر آنذاك مناخًا فكر�ًا مناسبًا لنشر أفكارهم دون أن ینالهم أذى أو

  ُیلقى بهم في غیاهب السجون.

مجموعة "مباحث  1878وهكذا شرع الطبیب شبلي شمیل ینشر في مجلة المقتطف عام 
في الحیاة لتأیید الرأي المادي فیه ". ثم أتبعها �سلسلة في المجلة نفسها حول "مذهب دارون 

رح �خنر �طبع هذه المقاالت تحت اسم "ش 1884في أصل األنواع وتحولها". وقام في عام 
على مذهب دارون " وقد أحدث نشره یومئذ لغطًا عظیمًا مع أنه لم �طبع منه إال خمسمائة 
نسخة لم تنفذ إال �عد خمسة عشرة سنة. ذلك اللغط �ان قلیله من الخاصة المعدودة، التي 

هواه. أما اللغط األهم فكان من العامة، التي  نفته �له أو �عضه �ل على قدر علمه أو حسب
رت من الجلبة محتجة على الكتاب الذي لم تقرأه، ولكنها سمعت أن فیه مساسًا �أعز شيء أكث

  164لدیها.

�تب شمیل عام  1884حول هذا الموضوع والضجة المثارة حول الكتاب �عد صدوره عام 
  ما یلي:  1910

"على أن هذه الضجة التي حصلت حینئذ هي المقصودة مني في ذلك الحین إل�قاظ 
نحن الشرقیین الیوم أولى  ّنار من نومها. والحر�ة مهما �انت خیر من السكون. ومن مِ األفكا

بهّزة تصل فینا إلى أعماقنا وقد تقادم علینا السبات حتى بتنا في رتبة في صّف األحیاء ال 
  هي �المیتة فُتدفن جثة هامدة وال هي �الحّیة فُتبعث �شرًا سو�ًا".

على عبد الحمید  1908قصود ثورة جمعیة اإلتحاد والترقي عام أما "ثورتنا العثمانیة" والم
فهي ال تبشر �مستقبل زاه لعدم اشتراك األمة فیها اشتراكًا محسوسًا. " فثورتنا عسكر�ة " وال 
یر�طها را�ط مع " علومنا وصناعاتنا وتجاراتنا ". و�رى شمیل أن "تر�یتنا ونظام أحكامنا "تعتمد 
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ظهار " وتبتعد عن "المحسوس" و " علوم العمل". والمطلوب "تحر�ر على" علوم النظر واالست
عقولنا من القیود التي تر�طها وُتضّیق دائرة أحكامها". ألن " تقدم العمران الیوم �العلوم الحدیثة 

  "ولیس" اشتغال الناس �ثیرًا �علوم األوائل وانصرافهم عن البحث فیما أمامهم".

العر�یة و"طرح األلفاظ التي ماتت من قوامیسنا و�دخال األلفاظ  و�رى شمیل ضرورة تجدید اللغة
المستحدثة فیها �ما فعل السلفاء أنفسهم ". و�دعو إلى جعل " علوم اللغة �سیطة وسهلة التحصیل لحسن 

كما أن "االقتصار على ".  اللغة متحولة فالجمود بها جمود في األفكار والمعلومات –التعبیر وخدمة العلم 
  165األدب مضیعة لنا". فالعلوم "واسطة لبلوغ ما هو أرقى وأنفع في العمران ".علوم 

لم �قتصر نشاط شمیل الفكري على نشر مذهب النشوء واالرتقاء بل تعداه �ما رأینا إلى البحث في   
  ة.نعومة أظفاره الفكر� مواضیع الساعة آنذاك و�بداء الرأي الجريء والصر�ح فیها. و�ان هذا دیدنه منذ

رسالة مفتوحة إلى السلطان عبد الحمید في إسطنبول �عنوان:  1896فقد نشر في مصر عام 
"شكوى وأمل" حلل فیها أسباب ضعف اإلمبراطور�ة العثمانیة. �ما حدد ثالثة عوامل قال إن 
ا غیابها حّد من التطور في اإلمبراطور�ة وهي: العلوم، العدل، والحر�ة. وأّكد شمّیل أن العلم أهمه

  166ألنه مفتاح سر الكون.

ولم یر شمیل في الثورة الفرنسیة نها�ة التار�خ، �ما �ان شأن معظم رجال النهضة العرب، 
: " اإلشتراكیة نتیجة الزمة لمقدمات ثابتة ال 1908بل تطّلع إلى الثورة اإلشتراكیة و�تب في عام 
ئلین �طو�او�ة اإلشتراكیة �قوله في ورد على القا 167بّد من الوصول إلیها، ولو �عد تذبذب طو�ل.

   168" العام نفسه: "ما االشتراكیة �ما یرمیها خصومها �أضغاث أحالم

لقد �ان شمیل في عداد مجموعة من الد�مقراطیین الثور�ین في مصر ذوي األصل الشامي،    
ل الحر�ة القومیة الذین �شروا قبل الحرب العالمیة األولى �اإلشتراكیة، وشكلوا الجناح الیساري داخ

  169العر�یة.

كما نشط شبلي شمیل من جهة ثالثة داخل الحر�ة القومیة العر�یة و�ان من األعضاء البارز�ن 
، ورشح نفسه عن وال�ة 1912في " حزب الالمر�ز�ة اإلدار�ة العثماني " المؤسس في القاهرة عام 

  .1912بیروت في انتخا�ات مجلس المبعوثان عام 

جمال �اشا أحكام اإلعدام ضد عدد من الوطنیین السور�ین العرب �ان اسم  وعندما أصدر
�سبب عضو�ته في حزب  1916الد�تور شبلي شمیل في قائمة المحكوم علیهم �اإلعدام عام 

   الالمر�ز�ة ونشاطه في الحر�ة القومیة العر�یة.
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  را�عًا: االستبداد من منظور النهضوي روحي الخالدي

نبع الشرور وسبب التأخر واالنحطاط. واإلسالم أول شر�عة اعترضت "االستبداد هو م
على االستبداد وقاومته ومّهدت السبیل للحكومة الد�مقراطیة ووضعت حق الحاكمیة في 
األمة. وقد ورث اإلسالم االستبداد من أكاسرة الفرس، وقیاصرة الروم، ونماردة �ابل، 

الستبداد آسیوي ال إسالمي. ومنبع استبداد وفراعنة مصر، وعن جنكیز خان وتیمورلنك، فا
الدول اإلسالمیة في قد�م الزمان وحدیثه هو َقْصُر الخالفة ودار الملك واإلمارة، حیث 
تكثر دسائس المقر�ین و�شتد حرصهم على الجاه وطمعهم في جمع األموال وادخارها وفي 

  170إنفاذ الكلمة".

نائب القدس الشر�ف في مجلس المبعوثان  كاتب هذا المقطع هو محمد روحي �ك الخالدي
أبواب مجلس  1878فبرایر  14. ومعروف أن السلطان عبد الحمید أغلق في 1977لعام 

المبعوثان (البرلمان) وعّطل الدستور، الذي وضعه المصلح مدحت �اشا وأخذ �حكم الدولة 
  �ع قرن. العثمانیة حكمًا استبداد�ًا معرقًال عملیة التطور النهضوي أكثر من ر 

تمّكن روحي الخالدي من اإلفالت من سهام االستبداد الحمیدي ونشط في میدان الفكر وله 
مؤلفات عدة منها: "اإلنقالب العثماني وتر�یا الفتاة"، الذي �تبه الخالدي �عد ثورة اإلتحاد والترقي 

لصاحبها سلفيُّ  . وقد نشرت مجلة "المنار"1908و�زاحة السلطان عبد الحمید عن عرشه في یولیو 
. 1909-1908عصر النهضة الشیخ محمد رشید رضا هذه الدراسة على ثالث حلقات في أواخر 

وقام حسین وصفي رضا شقیق صاحب المنار �إعادة نشر مقاالت الخالدي في �تاب مع مقدمة 
  للناشر جاء فیها:

م عن األسباب إن الخالدي قام "بتألیف رسالة جلیلة في هذا الموضوع أماط فیها اللثا
المجهولة، والحقائق المخدرة، وقد �حث فیها �حثًا فلسفیًا في أصل االستبداد ونشوئه، وشكل 
الحكومة العثمانیة في بدء تأسیسها، و�یان تقالیدها الموروثة ونظاماتها المكتسبة، وشیوع الخلل 

و�ان سببًا في قیام في إدارة الدولة واستبداد أولي األمر فیها، مما أدى بها على شّر حالة، 
  171األحرار ومطالبتهم �اإلصالح ".

  �ستوقفنا المقطع المنقول عن الخالدي في مستهل هذه المقالة في ثالثة أمور: 

�قول الخالدي إن "االستبداد سبب التأخر واالنحطاط " وهذا صحیح ولكننا نسأل: هل 
النتیجة إلى سبب. ونرى أن  االستبداد سبب أم نتیجة ألسباب سا�قة؟  و�ثیرًا ما تتحول
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االستبداد هو بنیة فوقیة قائمة على عالقات تحتیة اقتصاد�ة اجتماعیة ما یلبث أن یتحول إلى 
  موروث راسخ الجذور في قلب المجتمعات التي أفرزته.   

لقد سّود الباحثون عشرات الكتب ومئات الدراسات حول أسباب االستبداد وجذوره 
ة مع محاولة �عضهم إلصاق االستبداد بدین معین، وغالبا ما قصدوا االقتصاد�ة االجتماعی

اإلسالم. و�نفي الخالدي إلصاق االستبداد �الدین اإلسالمي قائال: إن " االستبداد آسیوي ال 
اسالمي". وال تحتاج محاولة إلصاق ظاهرة االستبداد بدین معین إلى رد. فاالستبداد وجد 

األد�ان. أما ظاهرة " االستبداد اآلسیوي " أو " الشرقي"، في جمیع العصور وساد في جمیع 
التي وردت في التعلیقات األورو�یة التقلید�ة حول التار�خ والمجتمع االسیوي، فهي �حاجة 
إلى توضیح. وهذا ما قام �ه مار�س و�نجلس في مراسالتهما ودراساتهما عندما تناوال قضیة 

صة لألرض، حیث �انت رقبة األرض �أكثر�تها االستبداد من منظور غیاب الملكیة الخا
للدولة، وحیث توافقت الضر�بة مع الر�ع مما أدى إلى حصول الدولة (وعملیا الطبقة 
 الحاكمة) على ثروات ضخمة و�مكانیات هائلة اسُتِغلت لترسیخ دعائم السلطة

    172واستبدادها.

 فیه االستغالل واالستثمار. والطبقة فاالستبداد هو االستبداد، موجود في �ل زمان ومكان ُوِجدَ 
الحاكمة المستأثرة �الجزء األكبر من الثروة تشدد النكیر على أكثر�ة الشعب بهدف الحفاظ على 

  ثرواتها ورفع وتیرة االستغالل، عن طر�ق استخدام سیف االستبداد. 

الطغیان وحدة  ولم �قتصر االستبداد على آسیا، بل انتشر في سائر أنحاء العالم. ولكن درجة
البطش وشكل الظلم اختلفت من دولة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر. ونحن نسأل: ألم یوجد االستبداد 
في أورو�ا اإلقطاعیة؟  وهل غاب االستبداد في عهود الرأسمالیة؟  أال تستخدم الطبقات الحاكمة مختلف 

  ت المجیبة من الشعب؟   أجهزة الدولة لقمع أي حر�ة احتجاجیة ضد استئثار الحكام �الثروا

وهنا أصاب الخالدي �بد الحقیقة عندما قال: إن " منبع استبداد الدول اإلسالمیة في قد�م 
الزمان وحدیثه هو قصر الخالفة ودار الملك واإلدارة ". وشّبه الخالدي قصر السلطنة في 

إنزال الخان األعظم  الممالك اإلسالمیة �خیمة �بیرة حكومتها �ابها العالي، ووظیفة الحكومة "
على الرحب والسعة، و�سكان من معه من الحر�م واألسرة واألقارب والحاشیة، واستكمال أسباب 
راحتهم، واستحضار النفقات الالزمة لهم ولرؤساء العرضي "(أي الجیش)." وجمیع أعمدة 

حیاة الدولیة، الخیمة وحبالها وعلى رأسهم �ابها العالي (السلطان) امتزجت حیاتهم البیتیة �ال
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 وتشا�كت المسائل النسائیة �المسائل السیاسیة ... ".   

وخالصة القول إن �تاب "االنقالب العثماني وتر�یا الفتاة" لمؤلفه النهضوي المقدسي محمد 
�قدم صورًا حیة عن  1909روحي الخالدي الصادر �عد إزاحة عبد الحمید عن العرش عام 

خذها الخالدي من معا�شته لذلك النظام االستبدادي الحمیدي أ استبداد السلطان عبد الحمید،
  و�عثرة نواب مجلس المبعوثان ومنهم الخالدي.   1876منذ تعلیق دستور 

وخالفا لما �تبه روحي الخالدي (عضو مجلس المبعوثان عن القدس) تقوم منذ فترة من 
وانب الظالمیة من سیاسة الزمن حر�ات یتزعمها أنصار التحجر واالنغالق �التعتیم على الج

عبد الحمید وتبییض صفحته و�ظهاره �مظهر السلطان الود�ع، الذي ال یهمه إال مصلحة 
المسلمین و�عالء شأنهم. و�تناول �تاب الخالدي �عضًا من سیاسة ذلك السلطان، الذي بّذ 

للتقدم  الطغاة اآلخر�ن �ما قام �ه من آثام تجري هذه األ�ام محاولة غسلها �میاه العداء
وللد�مقراطیة، �ي تمنع رؤ�ة الحقیقة الساطعة لسلوك ذلك السلطان وحاشیته، �ما تجري 

  عملیة تسو�د صفحة من رفعوا را�ة مجابهة ذلك الطغیان، الذي ُیبعث هذه األ�ام من جدید. 

 

 والتوفیق بین الدین والعلم خامسًا: الشیخ طاهر الجزائري 

طاهر المستنیر الشیخ  1907زمن، اضطر في عام �عد حادثة المجتهدین �عقد من ال
الجزائري لمغادرة دمشق واإللتجاء إلى مصر هر�ًا من االستبداد الحمیدي (العثماني). لقد فتح 
الشیخ طاهر الجزائري في دمشق طر�قًا جدیدًا �ان له أثره العمیق في مسار التطور الفكري 

حلقته تخرج عدد من قادة الحر�ة الوطنیة الالحق في النصف األول من القرن العشر�ن. فمن 
  العر�یة في الر�ع األول من القرن العشر�ن وهو رائد حر�ة التنو�ر الدمشقیة.

وقف الشیخ طاهر الجزائري "ضد المؤلفین، الذین �ضیعون الوقت �المؤلفات الفارغة، إذ 
لفاظ اُلشرَّاح السالفین فیعیدون شرحه بنفس أ عدیدة، یتناولون �تا�ًا قد شرحه من سلفهم شروحاً 

بدون إدخال إصالح أو تجدید أو اختراع في االسلوب". �ما سعى الجزائري إلى "التوفیق بین 
الدین والعلم والعمران"، ورأى أن " جمود المعلمین السطحیین المنكر�ن للخسوف والكسوف 

سع عشر) یبعد والقائلین بتسطح األرض وارتكازها على قرن ثور (هذا في أواخر القرن التا
خر�جي المدارس العصر�ة عن الدین. ولهذا تجب الحرب ضد جمود الجامدین من أدعیاء 
نصرة الدین، الذین �حاولون الحیلولة بینه و�ین العلم والعمران". ودعا الشیخ طاهر "إلى األخذ 



79 

  173 منه". لنافع من التمدن الحدیث ماد�ًا �ان أو أدبیًا ونبذ الضار�ا

الشیخ طاهر �ما �تب عنه محمد �رد علي، "التفاهات وال شغل قلبه �البدع "لم �مارس" 
والضالالت، و�ان درس الشیخ طاهر درسًا حقیقیًا یراد منه الرجوع �الشر�عة إلى أصولها، واألخذ من 

  174آدابها بلبابها، ومحار�ة الخرافات،التي استمرأتها طبقات المتأخر�ن، وال من �جرؤ على نكارها".

د لقي الشیخ طاهر مقاومة من أعداء اإلصالح الجامدین، و�انوا �ثیرًا ما �ستعینون علیه ولق
�القوة الزمنیة، فیشكونه إلى الحكام، و�سّودون صفحته عندهم. وأخیرًا ُاضطر الشیخ طاهر عام 

إلى مغادرة دمشق فرارًا من ظلم السلطان عبد الحمید واتباعه في دمشق، والتجأ إلى  1907
في عهد الدولة الوطنیة العر�یة، حیث  1919و�قي فیها إثني عشرة سنة. ثم عاد عام مصر، 

ُعّین عضوًا في المجتمع العلمي ومدیرًا لدار الكتب الظاهر�ة، التي �ان أنشأها في أواخر القرن 
 التاسع عشر.

 

  سادسًا: مثقفو التیار المسیحي المستنیر في حلب 

ق تیار التجدید اإلسالمي. فمنذ منتصف القرن التاسع ظهر هذا التیار في وقت مبكر وسب
عشر ظهرت حر�ة التجدید في األوساط المسیحیة الحلبیة. فقد دعا التیار المسیحي المستنیر إلى 
 حكم د�مقراطي یتساوى فیه الجمیع، و�عطي لكل حسب �فاءته وجهده (ال حسب دینه)، وُ�فَصل

الحدیث. �ما نادى أنصار هذا التیار �الوطنیة والقومیة الدین عن السیاسة، و�قوم على العلم  فیه
التي نشأت وترعرعت في البدء في األوساط المسیحیة ثم انتقلت في مستهل القرن العشر�ن إلى 

  األوساط المسلمة المتأثرة اقتصاد�ًا أو فكر�ًا �التطور البرجوازي.

  أتى في طلیعة هذا التیار: 

و من عائلة حلبیة درس الطب في �ار�س وألف هناك �تا�ه ) وه1873-1836فرنسیس المراش (
. استقى هذا الكتاب أفكاره من الوسط األورو�ي 1881"غا�ة الحق"، الذي ُنشر �عد مماته في بیروت عام 

وتمّیز بنزعة تقدمیة تقف إلى جانب الفقیر ضد الغني. ولكن هذه النزعة ال تظهر في �تاب المراش الثاني 
. و�عود سبب ذلك إلى تقیة المراش وخوفه 1883المؤلف في حلب والمطبوع في بیروت "مشهد األحوال" 

وهو في حلب من �طش الحكام وأعوانهم، فغلف أفكاره التقدمیة الجر�ئة �األفكار المألوفة مازجًا الشعر 
  175والسیاسة والغزل. �النثر ومعالجًا نظر�ة أصل األنواع واألجناس مرورًا �المجتمع

) صاحب القصیدة المشهورة "العرش والهیكل" التي هاجم فیها 1892-1836دالل ( جبرائیل
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رجال الدین المتزمتین والحكم االستبدادي، ودعا الناس إلى الثورة علیه وتأسیس الحكم 
الجمهوري. ولهذا ُألِقي �ه في السجن حیث مات فیه �عد سنتین، دون أن تشفع له قصائد 

   176.المد�ح �السلطان عبد الحمید

   

 سا�عًا: عبد الرحمن الكواكبي وطبائع االستبداد

في محیط دیني ینتمي إلى "الطبقة  1848177ولد عبد الرحمن الكواكبي في حلب عام 
الرسمیة، ثم الوسطى". و�عد أن أصاب حظًا من العلوم العصر�ة والدینیة عمل في الصحافة 

ر�یة في حلب، ولكن السلطات أصدر جر�دة "الشهباء" أول جر�دة تصدر �اللغة الع
العثمانیة سرعان ما أغلقتها. عمل الكواكبي �التجارة واتصل عن هذا الطر�ق �األجانب 
من تجار وقناصل وسیاح، وأُعجب �الحضارة الغر�یة (البرجواز�ة). و�ان في الوقت نفسه 

ائف على اتصال مع العامة عارفًا بهمومها، ولهذا أمست مكانته عظیمة. وتقلب في وظ
حكومیة �ان آخرها رئاسة غرفة التجارة فرئاسة المصرف الزراعي. وال شك أن انتماءه 
إلى األشراف (المتحدر�ن من الدوحة النبو�ة) أّثر في تكّونه الفكري والسیاسي. واألشراف 
في حلب خاضوا طوال قرنین من الزمن صراعًا عنیفًا دامیًا مع االنكشار�ة لم ینته إال في 

رن التاسع عشر مع عهد التنظیمات. لقد عّبر الكواكبي في �تا�اته عن منتصف الق
مصالح وتطلعات وآراء فئات إجتماعیة متعددة: بدأت �مالك األرض المعادین للمر�ز�ة 
أو المتبرجز�ن، وانتهت �فقراء المدینة والر�ف، مروراً �الفئات الوسطى المتبرجزة والمتطلعة 

  ها.راعیة لم �كن الكواكبي �عیدًا عنإلى إقامة مشار�ع صناعیة أو ز 

هجومًا  1923ومعروف أن الكواكبي شّن في �تا�ه "طبائع االستبداد" الصادر في مصر 
على الظلم والظالمین، مستقیًا أمثلته من التار�خ العر�ي اإلسالمي والتار�خ األورو�ي. و�ثیرًا 

أثناء عراكهم مع المستبدین الظالمین. ما استنجد رجال التنو�ر �ما �تبه الكواكبي عن االستبداد 
ومع أن الكواكبي لم یتطرق ألسماء رموز االستبداد أو الدول المستبدة، وتحدث �شكل عام، 

  ولكن الكتاب �مجمله یوجه سهام نقده إلى الدولة العثمانیة وسلطانها عبد الحمید.

  781ونقدم فیما یلي مقتطفات من " طبائع االستبداد":

اإلسالمیة مؤسسة على أصول اإلدارة  رمي اإلسالمیة �االستبداد .." ال مجال ل -
  الد�مقراطیة، أي العمومیة والشورى األرستقراطیة أي شورى األشراف ... " 
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" العوام هم قوت المستبد وقّوته بهم علیهم �صول، و�هم على غیرهم �طول. �أسرهم  -
  الحیاة ... " فیتهللون لشو�ته، و�غصب أموالهم فیحمدونه على إ�قاء 

  " االستبداد �ضغط على العقل فیفسده و�لعب �الدین فیفسده و�حارب العلم فیفسده ".  -

" المستبد قد �ستمجد �عض أفراد من ضعاف القلوب الذین هم �بقر الجنة ال ینطحون  -
ذل وال یرمحون .. یتخذهم �نموذج البائع الغشاش على أنه ال ینتخب العمال واألعوان إال من األرا

  واألسافل، ولهذا �قال دولة االستبداد دولة األوغاد". 

"لو �ان االستبداد رجًال وأراد أن �حتسب و�نتسب لقال: أنا الشر وأبي الظلم وأمي  -
اإلساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضر وخالي الذل و�بني الفقر و�نتي البطالة ووطني 

  الخراب وعشیرتي البطالة".

�سلب الراحة الفكر�ة فیضني األجسام فوق ضناها �الشقاء فتمرض العقول "االستبداد  -
 و�ختل الشعور على درجات متفاوتة من الناس".

"خلق هللا في االنسان استعدادًا للصالح واستعدادًا للفساد فأبواه �صلحانه وأبواه �فسدانه  -
 ... �عیش اإلنسان في ظّل العدالة والحر�ة نشیطًا على العمل بیاض 

نهاره وعلى الفكر سواد لیله ... أما أسیر االستبداد فیعیش خامًال خامدا ضائع القصد  -
  حائرًا". 

هذا غیض من فیض مما �تبه الكواكبي في " طبائع االستبداد ومصارع االستعباد". وال یزال 
في مصر حصنًا حصینًا في العالم العر�ي لدعاة الحر�ة  1901الكتاب منذ صدوره أوائل عام 

  أعداء الظلم والحكم المطلق، ینهلون من معینه في مسیرتهم لمجابهة الطغاة والمستبدین. و 

   791�عد صدور �تاب طبائع االستبداد قّرظته جر�دة المنار قائلة:

إنه " �تاب جدید ظهر في عالم الطباعة العر�یة، جدید في وجوده، جدید في مباحثه ومسائله 
المؤلف) النظر  –ده وسیاسته... أطال هذا الرجل (تقصد الكواكبيوجدید في حكمته وفلسفته و�رشا

في االستبداد، فرأى أنه هو المخّرب للبالد، وتبّصر ملیًا في االستعباد فعلم أنه هو المهلك 
  801للعباد...".
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 ورسائل " الفقه والتصوف" ثامنًا: عبد الحمید الزهراوي 

) العلم في حمص على شیوخ زمانه. و�عدها 1916-1871أخذ الشیخ عبد الحمید الزهراوي (
سافر إلى مصر وتأثر بنقیب األشراف فیها السید توفیق البكري. ولما عاد إلى حمص أصدر 
جر�دة "المنیر" التي �ان �طبعها في حمص على الجالتین، و�وزعها سرًا في البالد السور�ة. 

د والترقي، التي اعتقد أحرار العرب كانت جر�دة المنیر آنذاك متوافقة مع سیاسة جمعیة اإلتحا
أنها ستنقذهم من استبداد السلطان عبد الحمید و�دارته الطاغیة. ولهذا ضّیقت السلطات، أ�ام 
عبد الحمید الخناق على السید عبد الحمید الزهراوي، مما أجبره على التوقف عن إصدار 

  811المنیر.

إلصالح الدیني واالجتماعي المرتبط ارتباطا كان الزهراوي منذ نشأته میاالً إلى االشتغال �ا
وثیقًا �السیاسة. ولهذا دخل الزهراوي میدان السیاسة، في وقت �ان االستبداد الحمیدي �خیم 
على البالد. ولكن الزهراوي لم یتراجع عن آرائه اإلصالحیة، وانتقل إلى عاصمة الخالفة 

جر�دة "معلومات" العر�یة في األستانة. إسطنبول لتحقیق أغراضه. وهناك عمل محرراً في إدارة 
و�ان ما �كتبه فیها موافقًا لمشرب جر�دة المنار اإلصالحیة الدینیة في القاهرة ولصاحبها 

  821الشیخ رشید رضا. و�ان الزهراوي �كتب في الحب والبغض واالجتماع والسیاسة.

ًا إلحدى سعت سلطات إسطنبول �سب الزهراوي إلى جانبها عن طر�ق تعیینه قاضی
األلو�ة. و�ان القصد من هذا التعیین الخوف من "أن تسري �هر�ائیة أفكاره المتنورة إلى 
الغیر"، حسب تعبیر صد�قه الشیخ أحمد نبهان الحمصي. ولكن الزهراوي رفض المنصب. 
فما �ان من السلطات إال أن أوقفته ووضعته تحت المراقبة في إسطنبول لمدة أر�عة أشهر. 

مخفورًا إلى دمشق لإلقامة الجبر�ة فیها �اسم "مأمور إقامة" و�راتب شهري قدره ثم ُأرسل 
  خمسمائة غرش.

أثناء إقامة الزهراوي اإلجبار�ة في دمشق �تب رسالة في اإلمامة مبّینًا شروطها، وأرسلها 
إلى مصر حیث نشرتها جر�دة المقطم �إمضاء (ع.ز) وهو اإلمضاء الرمزي للزهراوي. ثم 

ث رسائل (مقاالت) في " الفقه والتصوف " �حث فیها في أمر االجتهاد ونقد �عض كتب ثال
المسائل، مما أثار علیه نقمة الجمهور. ولنترك صد�قه الشیخ أحمد نبهان الحمصي �صف 

   831لنا ردود الفعل على مقاالت الزهراوي، �تب نبهان:

وا العامة زاعمین أنه مخالف " فلما اطلع على هذه الرسالة �عض المعاصر�ن الجامدین أغر 
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للدین، فضّج الناس وقتئذ عن غیر رو�ة ألنهم اتباع �ل ناعق. و�ان الوقت عصر جمعة من 
أ�ام رمضان. وُحِشَدت العامة من �ل فج فكادوا أن یوقعوا �الزهراوي شرًا لوال أن تدار�ته العنا�ة 

قد أثار �عض المتصفین �صفة اإللهیة، وذلك مما یدل على شجاعته و�خالصه و�قینه بر�ه.. و 
  العلم هذه الفتنة �اسم االنتصار للدین �هللا �علم المصلح من المفسد".

اعتقل والي الشام ناظم �اشا الزهراوي، إرضاء للعامة وخشیة علیه من فتكها وأخیرًا ُأرسل 
ة ستة أشهر، الزهراوي مخفورًا عن طر�ق بیروت إلى األستانة. فُوِضع هناك في اإلقامة الجبر�ة مد

ثم ُأرسل محفوظًا إلى حمص عن طر�ق االسكندرونة وحلب. لم �كن الزهراوي ُحرًا في حمص، 
بل �ان "مأمور إقامة"، �الراتب نفسه الذي تقاضاه في دمشق. و�عد مدة وجیزة هرب في عام 

ه إلى مصر عن طر�ق طرابلس الشام. وهناك اشتغل في التحر�ر في جر�دة المؤ�د ثم في 1320
ه، فعاد إلى سور�ة وانُتخب 1327الجر�دة إلى أن ُخلع السلطان عبد الحمید وأُعِلَن الدستور سنة 

عضوًا في مجلس المبعوثان (البرلمان العثماني). و�عدها تزعم عبد الحمید الزهراوي " المؤتمر 
في . ثم ُعّین عضوًا في مجلس األعیان. و�ان 1913العر�ي األول " المنعقد في �ار�س عام 

  .1916عداد قافلة الشهداء، الذین أعدمهم جمال �اشا عام 

جر�دة "الحضارة"  1910أصدر الزهراوي في إسطنبول �اإلشتراك مع شاكر الحنبلي أوائل عام 
وهي " جر�دة عر�یة یومیة سیاسیة فنیة أدبیة " جاء في افتتاحیة العدد األول �قلم الزهراوي: "إننا 

دل في هذه الحكومة ونقاوم ما نراه حیفاً أو نصراً للحیف �قدر ما تساعدنا ندعو إلى إقامة میزان الع
  841علیه القوانین".

هـ وهو في دمشق تحت المراقبة السیاسیة رسائله 1319ذ�رنا أن الزهراوي �تب في عام 
بع اإلصالحیة الثالث (الفقه والتصوف)، التي َنَشرت أولها مجلة "المنار" وقّرظت "المجموع" لما طُ 

  على حدة في مصر.   

و�انت رسائل الزهراوي اإلصالحیة أشد نقدًا مما �ان �كتبه المصلح الدیني الشیح محمد رشید 
رضا في مجلة "المنار". وقد �انت ردود فعل قوى االستبداد التقلیدي عنیفة إزاء رسائل الزهراوي 

  861نار:ولنقرأ ما �تبه الشیخ رشید رضا في الم 851في (الفقه والتصوف).
" وقد �انت هذه الرسائل أشّد مما �نا نكتبه في موضوعها نقدا على سعة حر�ة الرأي هنا 

المؤلف)  وشدة الضغط هنالك (�قصد الدولة العثمانیة)، فهاجت علیه حملة  –(�قصد مصر 
الحكومة العمائم في دمشق، واشد ما أنكروه علیه فیها القول �االجتهاد و�طالن التقلید، فهّیجوا علیه 
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فاعتقلته في الشام ثّم ُأرسل إلى االستانة ولم �كن سبب ذلك التشدید علیه، واالغضاء عّمن 
اتهموا �القول �االجتهاد و��طال التقلید معه، غیرة من الحكومة على الفقهاء والصوفیة أن یوجه 

الباطن إنه  إلیه انتقاد، وال مجرد اإلرضاء لعصبیة الحشو�ة الجامدین في الشام، و�نما سببه
كان نشر في المقطم مقالة في الخالفة �إمضاء ( ع.ز ) وهو إمضاؤه الرمزي لكل ما �ان 

  ینشره في مصر، وقد وجدت تلك المقالة معه عند القبض علیه وحاول تمز�قها ... ".

رسائل الزهراوي وأبدت رأیها فیها. وننشر هذا الرأي  1902وقد قّرظت المنار في ینایر 
القارئ على الروح السمحاء السائدة لدى سلفیة عصر النهضة، ممثلة �أحد رموزها حتى �طلع 

 871الشیخ رشید رضا. فحول "الفقه والتصوف" للزهراوي، �تبت المنار:

" مجموعة مؤلفة من ثالث رسائل في انتقاد �تب الفقه واألصول والتصوف لكاتبها 
رنا الرسالة األولى في المنار ... ثّم العالم الفاضل عبد الحمید أفندي الزهراوي، وقد نش

على احترامنا حر�ة البحث -وردت علینا الرسالة الثانیة مع رسالة التصوف فلم نشأ نشرهما 
ألن مثل هذا النقد ال �كون مفیدًا إال إذا تناوله  –والنقد واعتقادنا أن العلم ال یرتقى إال بهما 

لعلم الدیني یلجؤون في بالد االستبداد إلى الخواص �المناظرة المعتدلة. و�ننا نرى أهل ا
مقاومة من �خالفهم �القوة ونراهم في بالد الحر�ة ال �جفلون �ما یدور بین حملة األقالم 
وغیرهم من أمثال هذه المباحث ولكن رسالة الفاضل الزهراوي مخصوصة �المساوئ، ولذلك 

ان قصد مؤلفها حسنا. فنحن كان �جب أن ال �طلع علیها إال الخواص فطْبُعها خطأ و�ن �
نجّل غیرته ونحترم حر�ته ونمدح شجاعته، على أنه أفرط فیها. ونتمنى أن �طلع العلماء 

  على رسالته و�نتقدوها ". 
  881تحت عنوان "الفقه االسالمي": 1910ولنقرأ ما �تبه الزهراوي ونشرته المنار 

أنني �تبت إلى صدیق لي " �المي في الفقه االسالمي حملني علیه سبب شر�ف ذلك 
المؤلف) مكتو�ًا مطوًال عرضت له فیه نبذة من أفكاري �أننا إخوان  –فاضل (هو رشید رضا 

سعي في سبیل إصالح یهتم له الشاعرون �األحوال و�نكره الواقفون الذین تتجاذبهم األهواء 
ا المسلمون من و�تجاذبون األدواء. والمكتوب جاء فیه إنكار لكثیر من العلوم التي �عتبره

العلوم النافعة لهم في دینهم ودنیاهم. واعتبرها أنا �العكس �ما قدم عندي من البرهان فأختار 
  المؤلف) في قسم من أقسام المكتوب". –أن �حاورني (أي الصدیق رشید 
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"و�الم الفقه اإلسالمي �شتمل عند الزهراوي على قسمي العبادات والمعامالت. وهو یر�د 
والتبسیط والعودة �الدین إلى البساطة والسهولة واالشتغال �علوم الدنیا التي تعطي  االختصار

   891أصحا�ه القوة والعزة ".

و�رى الزهراوي " أن �تب الفقه التي بین أیدینا مضّرة، وأن أكثر مافیها من مخترعات عقول الناس 
وضع �تاب أو �تب في األقوال السدیدة الذین أكثرهم من األعاجم "و�رى" الحاجة إلى إصالح �تب الفقه و 

  901التي تنطبق على مصلحة األمة في هذا العصر على وجه قر�ب التناول سهل الفهم ".

" المسلمون " في رأي الزهراوي " لیسوا شعبا واحدا ولیسوا على سنن واحد في النحلة والعادات. 
. ثّم �ما تحیزوا للرؤساء في الدین المسلمون �ما تحیزوا للدول صاروا شیعا في اآلراء السیاسیة

صاروا شیعا في اآلراء العلمیة والمذاهب الدینیة، ثّم �ما تحیزوا للجنس صاروا شیعًا في المشارب 
اإلسالم �علم أن �ل طائفة من بالدهم والمعا�ش ...هذا هو الحال إجماًال و�ل مطالع في تار�خ 

  911". شاع فیه المذهب الذي هو�ته نفوس حكامهم األول

 1916مایو 6ومن خالل ما �تبه الزهراوي یتبین أن الرجل لو لم ُ�علَّق على أعواد المشانق في 
شهیدًا للوطنیة لكان نتاجه الفكري �عد انهیار الدولة العثمانیة سُیَقِدم دراسات جاّدة �فتخر بها الفكر 

  العر�ي اإلسالمي. 

الفكر والعقیدة" إلى دور الزهراوي الوطني  أشار الد�تور سامي الدهان في "مهرجان 1963عام 
   921والفكري، ننقل عنه الفقرة التالیة:

"... ولقد رأیناه �عود إلى دمشق �عد ذلك و�خص قلمه �األمور الدینیة و�صالح الحیاة 
االجتماعیة، وفي هذه الحیاة طبقة �انت تتزعم وتتصدر وأكثرها من الشیوخ المتعممین، وفي هؤالء 

�نه علم صحیح وفهم عمیق، فانخدعوا �القشور وخدعوا الناس بها. فأنشأ الزهراوي �صحح من ال یز 
النظرة و�حارب البدع والضالالت، و�رسم في مقاالته حیاة النبي فهو قدوة المؤمنین و وأكمل الكاملین 

والتصوف" فعلى المسلمین أن �قتدوا �ه. ولذلك عرض له �ثیرًا في �تا�ه "الفقه  –على حّد تعبیره  –
   ونزع إلى القول �االجتهاد ومحار�ة التصوف الزائف، فثارت علیه العامة وهّمت �ه لقتله..."

وقد انتصر آلراء الزهراوي المجددة عقالء العرب وعلى رأسهم الشیخ محمد عبده مشیرا إلى 
الوا إنه مرق ردود الفعل عندما ُطِبع مقاله "هاج علیه حملة العمائم، وسكنة األثواب العباعب، وق

من الدین، أو جاء �األفك المبین ... مع أنه لم �قل إال ما یتفق مع أصول الدین وال ینكره القارئ 
  931والكاتب وال اآلكل والشارب".
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، الذین عّلقهم 1916والمعروف أن الزهراوي �ان في عداد شهداء السادس من مایو 
   جمال �اشا على أعواد المشانق.
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 الفصل الثامن

 العودة إلى المشروطیة �فضل ثورة اإلتحاد والترقي

 1909وخلع السلطان عبد الحمید 
                                   
  أوًال: المشروطیة أو الدستور

الذي ُعرف  1876-12-23�إعالن الدستور في  -�ما رأینا  -توّجت مرحلة التنظیمات   
 السلطان "مشروطًا" �مراعاة القیود المقررة في الدستور ،إذ جعل الدستور ُحْكمَ  �اسم "المشروطیة"

المعروف رسمیاً �اسم "القانون األساسي". هذا "القانون األساسي" أو الدستور أو "المشروطیة" حّول 
السلطنة المطلقة إلى ملكیة دستور�ة برلمانیة على طراز الملكیات األورو�یة. فقد حصر الدستور 

ة آل عثمان. واعتبر السلطان مقدسًا غیر مسؤول ومن صالحیاته تعیین الُملك (السلطنة) �سالل
الوزراء وعزلهم. والوزراء �جتمعون برئاسة الصدر األعظم وهم مسؤولون جماعیًا أمام البرلمان 
المؤلف من مجلس أعیان (شیوخ) �عینهم السلطان ومجلس مبعوثان (نواب) تنتخبهم الرعیة 

أن الدستور ضمن الحر�ات العامة لجمیع العثمانیین، وأعلن استقالل  العثمانیة. وأهم ما في األمر
القضاء وأن التعلیم اإلبتدائي إلزامي. و�موجب الدستور لم �عد �إمكان السلطان ووالته في الوال�ات 

  941مصادرة األموال و�عدام األشخاص دون حسیب أو رقیب.

د سلطة السلطان ببرلمان �مارس فالمشروطیة �انت تعني، حسب اصطالح ذلك الزمن، تقیی
  السلطة التشر�عیة و�حّد من تعسف السلطان، وهي في لغة الیوم تعني الدستور.

ولم �كن مصطلح المشروطیة مقتصرًا على تر�یا، بل �ان المصطلح معروفًا أ�ضًا في إیران. 
الن المشروطیة ، التي أدت إلى خلع السلطان عبد الحمید و�ع1908وثورة جمعیة اإلتحاد والترقي 

كانت نصرًا للحر�ة  ، الذي جمده عبد الحمید)1876الثانیة (وهي إحیاء لدستور مدحت �اشا 
قبل عامین من خلع  1906الدستور�ة (المشروطیة) في الدولة العثمانیة. هذا النصر سبقه سنة 

عبد  و�ذا �ان انصار عبد الحمید �عزون سبب خلع  عبد الحمید نصر دستوري آخر في إیران.
الحمید و�عادة العمل �الدستور من عمل الماسون و�هود الدونمة، فكیف �مكن تفسیر انتصار 
الحر�ة الدستور�ة في إیران وهي �عیدة عن الماسون و�هود الدونمة ؟ أال یدل ذلك على أن الحدث 

هما اإلیراني (إعالن الدستور) ومن �عده الحدث العثماني (إعالن الدستور وخلع عبد الحمید) 
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 االستبدادین من للخالص الدولتین كال في الحّیة االجتماعیة ظاهرتان متعلقتان بتطلع القوى 
  والنهوض. التحرر طر�ق في والسیر والشاهنشاني السلطاني

فیما عرف بدستور مدحت  1876عرفت الدولة العثمانیة مشروطیتان: األولى مشروطیة 
شروطیة الثانیة، التي أعلنتها ثورة جمعیة اإلتحاد �اشا، الذي ألغاه السلطان عبد الحمید والم

. وعندما حاولت قوى " الرجعة " أو 1876وهدفت إلى العودة إلى دستور  1908والترقي 
"الردة" إلغاء الدستور مرة أخرى ألنه مخالف للشر�عة، حسب زعمهم، سارعت الوحدات 

  بد الحمید وتثبیت دعائم المشروطیة . العسكر�ة الموالیة لجمعیة اإلتحاد والترقي �خلع السلطان ع

هذه المشروطیة الثانیة، سبقتها، �ما ذ�رنا، قبل عامین ثورة دستور�ة (مشروطیة) في بلد 
اسالمي آخر هو إیران. و�ال الدولتین اإلسالمیتین: العثمانیة والصفو�ة شهدتا في النصف 

  ستور.الثاني من القرن التاسع عشر مخاضا نهضو�ا تّوج �إعالن الد

  

   1908ثانیًا: الحر�ة الدستور�ة وثورة اإلتحاد والترقي 

1 

بدأت معارضة االستبداد السلطاني العثماني في صفوف الفئات المثقفة، التي دعت إلى 
الجمعیة العثمانیة الفتاة، التي طالبت بتقیید سلطة الحاكم  1865اإلصالح وشكلت عام 

لیس مساواة ألنهم لم �قبلوا �مساواة غیر المسلمین بدستور و�ان شعارها عدالة حر�ة وطن و 
  بهم.

واضعاً اللبنات األولى لشعار الحر�ة والعدالة والمساواة للجمیع، ولكن  1876وجاء دستور 
القوى الرجعیة في الدولة العثمانیة ساندت السلطان عبد الحمید وجّمدت الدستور وأطلقت 

وأخّرت عملیة التقدم ثالثة عقود من الزمن. وعلى العنان لالستبداد السلطاني لعبد الحمید 
الرغم من القمع واإلضطهاد فإن جمر الحر�ة لم �خب و�قي متوهجا تحت رماد ضحا�ا 

  االستبداد السلطاني.

عندما أخذت أفكار جمعیة تر�یا الفتاة المنّظمة على  1889توّقد جمر الحر�ة هذا عام 
واتها طالب المدارس الحر�یة، الذین دعوا إلى االطاحة غرار جمعیة الكار�وناري اإل�طالیة، ون

�السلطان وضموا مز�جًا من عناصر متنوعة من أتراك وعرب وألبانیین وغیرهم من الطبقة 
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بدأت جمعیة تر�یا الفتاة تنتشر بین موظفي الدولة، ومنهم:  1892الوسطى الدنیا. وحوالي عام 
ضو مجلس المبعوثان عن القدس الذي فّر إلى أحمد رضا الذي �جید الفرنسیة، خلیل غانم ع

   951أورو�ا، مراد �ك �ان مدرسًا للتار�خ في الكلیة المدنیة وفّر إلى مصر.

تأسست جمعیة اإلتحاد والترقي وهي مؤلفة من الُسّنة وأد�ان أخرى أكثرهم من  1894عام 
ار أوغست �ونت طالب المدرسة الطبیة. و�ان من أبرز أعضائها أحمد رضا �ك وهو من أنص

وخلیفته بییر الفیت، وصار إمامًا في هذه الطر�قة المؤسسة على " النظام والترقي". ونشر أحمد 
رضا تعالیمه في رسالة مطبوعة �الفرنسیة عنوانها: " التساهل الدیني " رّد فیها على الذین یتهمون 

الذین یبتزون األموال األمیر�ة وقد شدد أنصار اإلتحاد والترقي النكیر على  961المسلمین �التعصب.
  971و�أكلون أموال الناس �الباطل و�عبثون �الحقوق العمومیة.

وسنرى أن جر�دة المقتبس الدمشقیة المناهضة لالستبداد الحمیدي والمعّبرة عن تطلعات مثقفي 
  النكیر على الذین �أكلون أموال الناس �الباطل. 1909الطبقة الوسطى شددت عام 

هرب المعروفون منه إلى  1896هاد السلطان عبد الحمید لهذا التنظیم عام و�سبب اضط
وقد عمد عبد الحمید إلى مقاومة الجمعیة  981أورو�ا، على أثر فشل االنقالب ضد عبد الحمید.

في �ار�س �الترهیب والترغیب فسئم �عضهم من الكفاح وطأطؤ رؤوسهم، مما أدى إلى ضعف 
العسكر�ین، الذین اتخذوا من سالونیك مر�زًا لهم، واعلنوا جهارًا عن  العنصر المدني واقتصاره على

  أنفسهم �اسم جمعیة اإلتحاد والترقي.

كانت سالونیك عاصمة مكدونیا في ذلك الوقت مرتعًا خصبًا لنشاط الماسونیین، فاتخذ أفراد  
فاردین اإلسبانیین �أعداد جمعیة اإلتحاد والترقي الماسونیة ستاراً لنشاطهم. �ما أن وجود الیهود الس

كبیرة في سالونیك ساعد على انضمام �عضهم إلى جمعیة اإلتحاد والترقي محتلین عددًا من 
و�رى المؤرخ المصري محمد أنیس أن جمعیة اإلتحاد والترقي استخدمت  991المراكز القیاد�ة.

   002ز عبد الحمید.الماسونیة وعملت تحت ستارها لتستفید منها في تغطیة نشاطها عن أعین جها

من و�ان نصف سكانها  012و�انت سالونیك أكثر مناطق البالد تقدما واتصفت �طا�عها العالمي.
الیهود الذین هاجروا من إسبانیا لیجدوا التسامح الدیني في رحاب االسالم. واعتنق �ثیر منهم اإلسالم في 

لقومیات البلقانیة ومستوى التعلیم والثقافة القرن السا�ع عشر. �اإلضافة إلى ذلك �انت سالونیك تزخر �ا
في سالونیك أرقى من �قیة الوال�ات العثمانیة، �ما �انت أكثر اتصاال �أورو�ا. لذلك �انت قبضة عبد 

  022الحمید فیها.الحمید ضعیفة نسبیا فیها مما ساعد على تمر�زالمقاومة للسلطان عبد 
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ید على جمعیة اإلتحاد والترقي ومر�زها لم �قتصر اإلستیاء من حكم السلطان عبد الحم
في سالونیك بل إن اإلستیاء امتد إلى مناطق أخرى وشمل فئات متنورة آلمها التخلف السائد 
وانتشار الفساد �سبب السیاسة السلطانیة العثمانیة. ولیس صحیحا أن سبب الثورة على عبد 

نقمة �انت تتجمع تحت الرماد. الحمید �ان نشاط الماسونیة و�هود الدومنة فقط. فعوامل ال
وألو�ة االحتجاج على سیاسة عبد الحمید رفعتها شرائح مسلمة عدیدة هّزتها الر�اح السلطانیة 
المستبدة المستِغلة ودفعت بها لتسلیط الضوء على المنكر. ومجلة المنار اإلسالمیة القاهر�ة 

اسة عبد الحمید نذ�ر لصاحبها الشیخ محمد رشید رضا نشرت �عض أصداء النقمة على سی
منها ما د�جته یراع �اتب عثماني غیور رمز إلى اسمه �حرفي (م.ق) اتقاء لسجنه أو تصفیته 

  032جسد�ًا مقترحًا عشر�ن أمرًا إلصالح الدولة ننقل أهمها:

   .حّل جیوش الجواسیس واقتصاد رواتبهم، إلغاء الوظائف التي ال عمل لها •

ى رتبة المشیر�ة والفر�ق الذین ال ُینتظر منهم خدمة حالة أغلب القواد الحائز�ن عل •
  حقیقیة على المعاش، واإلقالل من اإلنعام بهذه الرتب.

  قطع دابر الرشوة من دواو�ن الحكومة. •

   إعطاء الحر�ة للجرائد والمطبوعات. •

  تنفیذ أحكام القانون �المساواة واستقالل القضاء عن اإلدارة السیاسیة وهو األهم. •

 .زل الموظف إال �عد محاكمتهعدم ع •

و�رى هذا الكاتب العثماني الغیور "إن �بار رجال الدولة �أخذون رواتبهم الشهر�ة مضاعفة 
و�زادون من المكارم السلطانیة ما ال حصر له، وأما صغار العمال والجند فإنهم ال �صلون 

  ر من تحدث عنه.إلى رواتبهم إال �شق النفس". أال یدّل هذا المقطع على موقف طبقي ند

في السنوات األخیرة من حكم عبد الحمید أخذ الجمر المتقد تحت الرماد یزداد توقدًا، وهذا 
مما أخاف جواسیس السلطان من اقتراب النها�ة. فقد أشارت مجلة المنار اإلسالمیة الصادرة 

 042لهمایونيإلى أن "حكومة المابین ا 1905یولیو  3في القاهرة لمنشئها الشیخ رشید رضا في 
   052في خوف ووجل من سور�ا أن تخرج علیها �الیمن".

یولیو أن  "حكومة حلب  حذرت من الثورة. ولهذا أرسلت شرذمة  4كما نشرت المنار في 
من ز�ائنها لیًال إلى سوق الباذستان وهي التي تباع فیها العاد�ات واألمتعة المستعملة، وفیه 
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هذه الشرذمة بتفتیش الد�اكین وأخذ ما فیها من السالح. فعرف كثیر من األسلحة العتیقة فقامت 
الناس أن الحكومة وجلة من رعیتها تحذر أن �قتدوا �الروسیین فیقوموا طالبین تغییر الحكومة 

   062المطلقة و�قامة العدل و��احة العلم واطالق الحر�ة للناس...".

ولة �أخذون رواتبهم الشهر�ة مضاعفة و�رى هذا الكاتب العثماني الغیور "إن �بار رجال الد
و�زادون من المكارم السلطانیة ما ال حصر له، وأما صغار العمال والجند فإنهم ال �صلون إلى 

  رواتبهم إال �شق النفس". أال یدّل هذا المقطع على موقف طبقي ندر من تحدث عنه أحد.

2 

لم �كن �إمكانها استثارة الجماهیر  إن جمعیة اإلتحاد والترقي المؤسسة سرًا في إسطنبول، التي
المَضلَّلة �شعارات السلطان عبد الحمید والرازحة تحت نیر عبود�ة اإلیدیولوجیة اإلقطاعیة، 
والمخدوعة �شعارات الجامعة اإلسالمیة، والمخدرة �مفاهیم الخنوع والخضوع التي �ان ینشرها دعاة 

ق السهل (الوحید) في نظرها، طر�ق �سب السلطان في �ل مكان، لجأت هذه الجمعیة إلى الطر�
العناصر القیاد�ة في الجیش من أجل إحداث التغییر من فوق، طالما أن قاعدة المجتمع راكدة 

  وسائرة مع الحكم السلطاني.

أعلن الضا�طان أنور وحلمي، وهما من أعضاء جمعیة اإلتحاد والترقي،  1908یولیو  21في 
د في مدینة سالونیك. وقد أصیب السلطان �الذعر وخاف من العصیان على السلطان عبد الحمی

الذي جّمده �عد اعتالئه العرش  1876072الوقوف أمام الحر�ة الجدیدة، فاضطر إلعالن دستور 
في تلك السنة. و�موجب الدستور جرى انتخاب مجلس المبعوثان (البرلمان)، الذي افتتح أبوا�ه في 

 082. 1908د�سمبر سنة  17

م القوى المؤ�دة لالستبداد الحمیدي للحر�ة الدستور�ة وتحجیم صالحیات السلطان، لم تستسل
بل جّمعت قواها وأعلنت العصیان على الدستور �حجة مخالفته للشر�عة. و�تحر�ض من مناصري 

�تائب العاصمة (إسطنبول) �اقتحام مجلس المبعوثان وتخر�ب  1909السلطان قامت في أبر�ل 
عدلیة و�عض النواب وعدد من "الضباط المكتبلیة"، أي الضباط المتخرجین من أثاثه وقتل وز�ر ال

المدارس الحدیثة. وخرجت على األثر مظاهرات طلبة المدارس الدینیة مناد�ة �حیاة السلطان خلیفة 
  092المسلمین وهاتفة مع الجنود للسلطان خلیفة المسلمین.

"إن أبرز زعماء هذه  102�ما یلي: 1909وصف ساطع الحصري الثورة المضادة في أبر�ل 
الثورة �ان �سمى "درو�ش وحدتي" الذي عمل تحت ستار "الغیرة على الدین" واستطاع أن �غري 
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الجنود الُسذج، بواسطة مر�د�ه وأعوانه من الدراو�ش واألئمة وسائر رجال الدین، وجعلهم 
ن خلیفة المسلمین مخالف �عتقدون أن المشروطیة (الدستور) مخالفة للشر�عة اإلسالمیة، وأ

للعهد الجدید �ل المخالفة، أما إعالنه المشروطیة فكان قد تم تحت الضغط واإلكراه. فالواجب 
          112�قضي �إلغاء القانون األساسي، أي "الدستور".

ولكن جمعیة اإلتحاد والترقي قررت العمل �سرعة، فتقدم الجیش الموالي لها في سالونیك 
ول، وأعاد نفوذ جمعیة اإلتحاد والترقي. و�عد ثالثة أ�ام قرر مجلسا األعیان �اتجاه إسطنب

وتنصیب أخیه محمد  1909أبر�ل  26والنواب (المبعوثان) خلع السلطان عبد الحمید في 
  122رشاد سلطانا.

  استند خلع السلطان على فتوى شیخ اإلسالم هذا نصها:

یرفع من الكتب الشرعیة �عض المسائل المهمة "إذا اعتاد ز�د الذي هو إمام المسلمین أن 
الشرعیة، وأن �منع �عض هذه الكتب و�مزق �عضها و�حرق �عضها، وأن یبذر و�سرف في بیت 
المال و�تصرف فیه �غیر مسوغ شرعي، وأن �قتل الرعیة و�حبسهم و�نفیهم و�غر�هم �غیر سبب 

حلف أن �صلح حاله، ثم حنث وأحدث شرعي وسائر أنواع المظالم، ثم ادعى أنه تاب وعاهد هللا و 
فتنة عظیمة جعلت أمور المسلمین �لها مختلة وأصر على المقاتل، وتمكن منعة المسلمین من 
إزالة تغلب ز�د المذ�ور ووردت أخبار متوالیة من جوانب بالد المسلمین أنهم �عتبرونه مخلوعًا 

األمر�ن خلعه أو تكلیفه �التنازل  وأصبح �قاؤه محقق الضرر وزواله محتمل الصالح. فهل �جب أحد
  عن اإلمامة والسلطنة على حسب ما �ختاره أهل الحل والعقد وأولي األمر من هذین الوجهین؟

  الجواب: �جب �تبه الفقیر

  السّید محمد ضیاء الدین عفي عنه ".

فلما قرئت هذه الفتوى، المنشأة أصال �قلم أحد أعضاء جمعیة اإلتحاد والترقي، على 
عیان والمبعوثین سألهم سعید �اشا رئیس األعیان الذي �ان یرأس الجلسة أتختارون خلعه األ

  أم تكلیفه �التنازل فأجابوا �صوت واحد: الخلع الخلع.

  وهكذا قرر المجلس العمومي المؤلف من األعیان والمبعوثین ما �أتي:

أبر�ل سنة  27( 1325أبر�ل سنة  14و  1327"یوم الثالثاء سا�ع ر�یع اآلخر سنة 
م) الساعة السادسة ونصف (عر�ي) (الواحدة �عد الظهر زوالي) قرئت الفتوى الشرعیة 1909
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الموقع علیها بتوقیع شیخ اإلسالم محمد ضیاء الدین أفندي في المجلس العمومي المؤلف من 
قط المبعوثین واألعیان ورجح �اإلتفاق وجه الخلع الذي هو أحد الوجهین المخیر بینهما فأس

السلطان عبد الحمید خان من الخالفة اإلسالمیة والسلطنة العثمانیة وأصعد ولي العهد محمد 
  132رشاد أفندي �اسم السلطان محمد خان الخامس إلى مقام الخالفة والسلطنة".

3 

وصلت أخبار خلع عبد الحمید إلى دمشق ونقلت جر�دة المقتبس الدمشقیة، التي رأت النور 
  142ة الدستور�ة، عن مراسلها في إسطنبول الخبر على النحو التالي:�عد إعالن الحیا

ر�یع األول إال وساحة أ�اصوفیا محاطة �الجنود  22"ما أشرق صبح الثالثاء الواقع في 
  المسلحة ولیس بینهم أفراد الضباط بل �لهم أنفار.

من رئاسة مجلس  طلب الجنود من الحكومة العمل �أحكام الشر�عة الغراء وعزل أحمد رضا �ك
ن أحب دینه النواب وتعیین �امل �اشا لمنصب الصدارة وناظم �اشا للحر�یة وهم �صیحون "م

فلیلتحق بنا". الخیالة المدافعة عن نظارة الحر�یة انضمت إلى المتظاهر�ن. هجوم على مقر جمعیة 
اإلتحاد والترقي ونهبه و�ذلك نهبوا جر�دة طنین. أصّر العساكر على رفض جمیع الضباط 

الشر�عة المنورة المتخرجین من المدارس الحر�یة لزعمهم �أنهم ال �عبؤن �الدین. مطالبهم أن ُتتَخذ 
أساسا لتنظیم القوانین والنظامات. عدد الجنود برئاسة الجاو�شیة ستة آالف، ومعهم ستة آالف 

   من المشا�خ".  

4 

إن زوال الحكم االستبدادي للسلطان عبد الحمید وعودة الدستور ومجلس المبعوثان وقیام األحزاب 
یة شرعت في نقل مجتمعات الدولة العثمانیة من خطوة تار�خ 1909والحر�ة النسبیة للصحافة �ان عام 

  152ُظلمات الجهل والتأخر إلى رحاب التطور والتقدم ومواكبة العصر الحدیث.

ولكن ثورة اإلتحاد والترقي لم تكن ثورة د�مقراطیة أو شعبیة لفقدان العنصر الشعبي الدافع لها 
ا مناطق العالم األخرى. فهذه الحر�ة أو ولكونها لم تحقق مهمات الثورات البورجواز�ة، التي عرفته

الثورة جرت من " فوق " ولم تقف في وجه العالقات اإلقطاعیة التي رسخت أقدامها في عهد 
السلطان عبد الحمید. و�قیت الدولة العثمانیة دولة إقطاعیة نصف مستعَمرة خاضعة لمفاهیم 

 العقلیة الكومبرادور�ة والفكر الماسوني.
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االتحاد والترقي ما �تبه المعاصر لألحداث واحد أعالم العقالنیة والتنو�ر  خیر تقو�م لثورة
البارز�ن الطبیب الشامي المقیم في القاهرة شبلي شمّیل. فقد أدرك شمّیل بثاقب �صره النهضوي 

رتنا "ال تبشر �مستقبل زاه لعدم اشتراك األمة فیها اشتراكاً محسوسًا. فثو  1908أن ثورة اإلتحاد والترقي عام 
(والكالم لشمیل) عسكر�ة وال یر�طها را�ط مع "علومنا وصناعاتنا وتجاراتنا". و�رى شمیل أن "تر�یتنا ونظام 
أحكامنا" تعتمد على "علوم النظر واالستظهار" وتبتعد عن "المحسوس" و"علوم العمل". والمطلوب 

قدم العمران الیوم �العلوم الحدیثة" "تحر�ر عقولنا من القیود التي تر�طها وتضیق دائرة أحكامها". ألن "ت
  162ولیس "اشتغال الناس �ثیرًا �علوم األوائل وانصرافهم عن البحث فیما أمامهم".

  

  1906ثالثًا: المشروطیة في إیران 

بدأت أجراس النهضة ُتسمع في إیران في منتصف القرن التاسع عشر، وذلك من جراء 
ران على عهد الشاه ناصر الدین القاجاري. ومع أن دخول المخترعات والنظم الحدیثة إلى إی

الشاه �ان من عتاة االستبداد السیاسي وال ینوي التغییر السیاسي، إال أنه �ان تواقًا إلى مسایرة 
الحضارة األورو�یة. هذه الحضارة أخذت تطرق أبواب المجتمع اإلیراني �عد عودة الطالب 

وأخذوا یتحدثون عن مبادئ الثورة  1815–1811الذین درسوا في بر�طانیا بین عامي 
  172الفرنسیة، و�ستخدمون تعابیر مثل الدستور حر�ة التعبیر سیادة البرلمان.

هذه الدعوة إلى اإلصالح ووضع دستور �قید حكم الشاه �قیت حبیسة الجدران المغلقة إلى 
لذي دعا �عد أن ظهر في السنوات األخیرة من القرن التاسع عشر السید محمد الطبطبائي ا

و�لى جانب  182إلى المشروطة ووضع الدستور في إیران. 1894مجیئه إلى طهران عام 
الطبطبائي برز المیرزا الشیخ محمد حسین النائیني صاحب �تاب " تنبیه األمة وتنز�ه الملة"، 
الذي رأى في االستبداد سبب تأخر وتدهور األمة اإلسالمیة والمجتمعات المشابهة للمجتمع 

یراني. و�ذ�ر محمد خاتمي أن النائیني تعّرف على �لمات المفاهیم الغر�یة عن طر�ق اإل
   192طبائع االستبداد ومصارع اإلستعباد لعبد الرحمن الكواكبي.

ضد القیصر  1905�ما �ان لعودة العمال اإلیرانیین من روسیا، الذین عاشوا ثورة   
   202�قرؤون الصحف الداخلة إلى إیران سرًا. أثرها في المجتمع اإلیراني، الذي أخذ مثقفوه

تولى العرش نجله مظفر الدین شاه، فازدادت  1896�عد إغتیال ناصر الدین شاه عام 
إلى إصدار " فرمان  1906أغسطس  5الدعوة إلى الدستور مما اضطر مظفر الدین في 
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. ولكن وفاة الشاه مشروطیت "، وجرت �موجبه انتخا�ات لبرلمان قام بوضع أول دستور إلیران
مظفر الدین في سنة إعالن الدستور، و�عتالء سدة الحكم الشاه محمد علي عدو الحر�ة 
الدستور�ة قلب األمور رأسًا على عقب. فدّبر هذا الشاه انقال�ًا ملكیًا مستعینًا �فرقة القوزاق 

أعلن حّله وشّكل ثم  1908یونیو  23اإلیرانیة وقائدها الروسي، وضرب البرلمان �المدفعیة في 
حكومة عسكر�ة شتت دعاة المنادین �الدستور. ولكن أنصار الدستور بزعامة الطبطبائي رفعوا 

   212را�ة مقاومة الشاه واستعادوا المشروطیة (الدستور) مرة أخرى، وتوجوا نجل الشاه خلفا ألبیه.

والسلطان متشابهة  ومن خالل ما تقدم تالحظ خطوط الحیاة الدستور�ة في �ل من دولتي الشاه
  222بین أخذ ورد.

                                  

في مواجهة استبدادي الشاه والسلطان العثماني واستخدام الدین في  را�عًا: المشروطیة 
 حلبة الصراع 

لم �كن سالح الدین �عیدًا عن المعر�ة المحتدمة بین أنصار الدستور وخصومه في �ل من 
  تر�یا و�یران.  

و�الحظ أن الخالف المحتدم في إیران بین الحزب المشروطي (حزب الدستور) والحزب الداعي 
إلى االستبداد اسُتْخِدَم فیه الدین من �ال الجانبین، إلى درجة أن �ل حزب اتهم اآلخر �الكفر، 

ض رجال والملفت لالنتباه أن �ع 232والجمیع استعانوا �النصوص الدینیة لتثبیت مواقعهم السیاسیة.
الدین الشیعة وقفوا إلى جانب الجبهة المناهضة لالستبداد ودعوا إلى االنخراط في الحیاة 

  الدستور�ة.

وهذه الظاهرة ال نجد لها مثیًال في الدولة العثمانیة، حیث لم �قف أحد من رجال الدین من 
وهو  242رضا، الصف األول إلى جانب إعالن الدستور، إذا استثنینا صاحب المنار الشیخ رشید

مقیم في مصر �عیدًا عن سجون السلطان. أما شیخ اإلسالم في إسطنبول فكان مع السلطان في 
  استبداده ومع مناهضیه إذا �انت لهم الغلبة. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أعداء الدستور في إیران لم یتهموا المطالبین �الدستور �أنهم من 
مع السلطان عبد الحمید وورثته الفكر�ین، الذین �كیلون اإلتهام  الماسون أو الیهود، �ما هو الحال

للحر�ة الدستور�ة �أنها من صنع الماسون و�هود الدومنة، متناسین عشرات العوامل الداخلیة 
  والخارجیة، التي أدت إلى الدعوة إلى المشروطیة.     
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لعوام في غالبیتها مع ونرى في الحالتین العثمانیة السنیة واإلیرانیة الشیعیة وقوف ا
"المستِبدة"، بینما اصطفت النخب المتنورة مع المشروطیة. وفي الحالتین العثمانیة واإلیرانیة 
جرى استخدم الدین للفوز �النصر، ولم تكن الفتاوى �عیدة عن المعر�ة الدائرة بین تیار 

ق مؤ�دي االستبداد واألهم من هذا وذاك هو اتفا 252االستبداد وتیار المشروطیة الدستور�ة.
السلطاني والشاهنشاني على أن المشروطیة مخالفة للشر�عة. وهذا �عني أن �ال الطرفین 

  المستبدین لبسا عباءة الدین لتكر�س االستبداد وتنفیر العامة من الحر�ة الدستور�ة.

ة لم تكن جمعیة اإلتحاد والترقي تهدف إلى تصفیة الدولة العثمانیة بل إلى أممیة الدول
العثمانیة أو عثمنة �افة القومیات، وهذا ما �سمى �الجامعة العثمانیة. فقد بنى اإلتحادیون 
(نسبة إلى جمعیة اإلتحاد والترقي) دعوتهم على تناسي الفوارق الدینیة و�هدار نظام الملك 
وتمسكوا �فكرة الوحدة اإلسالمیة من وجهة النظر المصلحیة العملیة الستخدامها في أغراض 

�ما استخدم األتراك اإلتحادیون فكرة الجامعة اإلسالمیة في  262سیاسة والحفاظ على الدولة.ال
حرب طرابلس الغرب وحروب البلقان. و�لى جانب شعاري الجامعة العثمانیة والجامعة 
اإلسالمیة رفع الجناح المهیمن في اإلتحاد والترقي را�ة الحر�ة الطورانیة في الحرب البلقانیة 

). و�رز أنور �اشا ممثًال �عث العسكر�ة التر�یة و�طًال قومیًا �عد 1913–1912( الثانیة
  في أدرنة. وسار هذا الجناح �قیادة أنور �اشا في ثالث مسارات:  1913انتصاره عام 

  مسار الجامعة اإلسالمیة لكسب العرب واألكراد المسلمین. •

  مسار الجامعة العثمانیة لكسب غیر المسلمین. •

 لحر�ة الطورانیة الداعیة إلى إحیاء أمجاد األتراك األوائل.مسار ا •

وهنا نالحظ في حالة الدولة العثمانیة انتقال األتراك من حكم السلطان إلى حكم الدولة 
العسكر�ة، التي لم تتجاسر على إلغاء الخالفة خوفًا من ثورات العوام ولهذا جعل األتراك 

 هّشًا وواجهة لتطمین الجماهیر المؤمنة �أن مقام اإلتحادیون من السلطان والخلیفة هیكالً 
) انتهت مع هز�مة الدولة 1918–1909الخالفة في حرز أمین. وهذه المرحلة اإلنتقالیة (

العثمانیة في الحرب العالمیة األولى، مما مّهد الطر�ق أمام الحكم العسكري العلماني 
  مهور�ة التر�یة. الخالفة وأعلن الج 1924األتاتور�ي، الذي ألغى عام 

أما في الحالة اإلیرانیة فقد استمر نظام الشاه مدة أطول صامدًا أمام الحر�ات المناد�ة 
بزوال النظام الشاهنشاني إلى حین انتصار الخمینیة و�عالن نظام وال�ة الفقیه المطلقة، �حیث 
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قهاء المشروطة األوائل یدعون �قیم الفقهاء الدولة اإلسالمیة رغم استمرار�ة غیبة اإلمام. بینما �ان ف
" إلى المشار�ة في الحیاة السیاسیة �القدر الذي �قلص من شرعیة النظام القائم إلى الحد الذي ال 

  272مفّر منه.

و�ذا عقدنا مقارنة بین إیران وتر�یا ومتا�عة المراحل التي مّر فیها البلدین في مسارْي االستبداد 
  والدستور، نالحظ ما یلي: 

  إیران �المراحل التالیة: مّرت

حیث قصف أنصار االستبداد البرلمان �المدافع  1907–1906المشروطة األولى من  •
  .1907وألغوا المشروطیة عام 

انتهت �انقالب عسكري وصعود رضا خان، الذي  1912–1909المشروطة الثانیة  •
  أصبح رضا شاه.

ق إلى رئاسة الوزارة وتأمیم و�لغت قمتها بوصول مصد 1953–1941المشروطیة الثالثة  •
 282 النفط وتدبیر انقالب عسكري نظمته القوى الشاهنشانیة �التعاون مع اإلستخبارات األمیر�یة.

و�عالن  1979الخمینیة  اإلنتقال من الشاهنشانیة إلى حكم وال�ة الفقیه مع انتصار الثورة •
 جمهور�ة إیران اإلسالمیة.

  ر�یا فقد مرت �المراحل التالیة:أما الدولة العثمانیة و�التالي ت 

�إعالن الدستور المعروف بدستور مدحت  1876مرحلة التنظیمات، التي تّوجت عام  •
  �اشا أو المشروطیة األولى.

حّل البرلمان وتعطیل الدستور من قبل السلطان عبد الحمید، الذي حكم البالد حكما مطلقا  •
  .1909حتى خْلِعه 

العسكري على إعادة العمل �الدستور المجّمد منذ عام اجبار السلطان �فضل الضغط  •
  .1908، و�جراء انتخا�ات برلمانیة عام  1878

من طلبة المدارس الشرعیة والجنود السلطانیة �مظاهرات منددة  "الرجعة  "قیام انصار  •
عوثان �الدستور والحیاة البرلمانیة المخالفة للشر�عة، حسب زعمهم، ومن ثّم الهجوم على مجلس المب

  وقتل �عض الوزراء والنواب.
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تقدم القوى المسلحة من سالونیك والقضاء على العصیان و�عادة البرلمان وخلع عبد  •
 الحمید.

حكم عسكري بواجهة برلمانیة مع المحافظة الشكلیة على مظاهر الخالفة والسلطان تجنبًا  •
  292لردود فعل العامة المؤمنة.

و�قامة حكم علماني  1924اتور�ي و�لغاء الخالفة تثبیت دعائم الحكم العسكري األت •
  عسكري.

والنظر  2003تصاعد شعبیة اإلسالم السیاسي ووصول أنصاره إلى السلطة عام  •
 إلى أردوغان من قبل �عض تیارات اإلسالم السیاسي �أنه ور�ث الخالفة العثمانیة 

Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PA AA), RZ 
201/13745, Abteilung IA, Das Verhältnis der Türkei zu 
Deutschland, 1. Okt. 1906 – 30. Sept. 1908, Bd. Nr.: 9, Ak-
tenzeichen: Türkei 158. 

 

  خامسًا:  ثورة اإلتحاد والترقي في إرشیف السفارة األلمانیة في إسطنبول

  من تقار�ر السفارة األلمانیة قبل ثورة اإلتحاد والترقي  –أ 

  3نبول إلى وزارة الخارجیة في برلین بتار�خطتلغراف من السفارة األلمانیة في إس •
یذ�ر توز�ع مناشیر في إحدى مدارس مدن البلقان (لم استطع قراءة اسم   1905د�سمبر 
  302وهذا مما أثار حفیظة المسلمین على المسیحیین. تطالب �إعالن الدستور  المدینة)

اإلعالن عن تعداد السكان، عنوان تقر�ر السفارة في  اضطرا�ات في الموصل �سبب •
و�ذ�ر التقر�ر أّن حالة مشابهة جرت قبل اثنتي عشر   1906نوفمبر   12إسطنبول بتار�خ 

سنة عندما سعى والي الموصل إلى تسجیل النساء في دفتر النفوس، فقامت قیامة السكان 
  312النظر عن هذا المشروع.المتعصبین مهددین متوعدین، مما أجبر الوالي على غض 

یلخص اللقاء    1907أبر�ل   27تقر�ر السفارة األلمانیة في إسطنبول المؤرخ في  •
الذي جرى بین السلطان عبد الحمید والسفیر األلماني وفیه تفاصیل عن اإلضطرا�ات في 

  منطقة �ر�وك وغزوات القبائل  لبعضها.
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تناولت نهب   1907نوفمبر  23في برلین بتار�خ برقیة من السفارة في إسطنبول إلى الخارجیة  •
قر�ة  14إبراهیم �اشا القائد المعروف للكتائب الحمید�ة الكرد�ة  في وال�ة د�ار �كر عشرة قرى مسیحیة و

 .طلب األهالي الحما�ة قصر یلدز، فصدرت األوامر بتألفت لجنة وزار�ة ولكنها لم تعمل شیئا  إسالمیة

جاء فیها أن اإلضطرا�ات تسود بین المسلمین والمسیحیین  1907نوفمبر  24برقیة في  •
  على حد سواء في والیتي وان وأرض روم. 

ُأقیل فیها والي د�ار �كر وعّین مكانه والي الموصل   1907نوفمبر  28برقیة في  •
مصطفى �ك وهو شقیق عزت �اشا سكرتیر السلطان وجاء أ�ضا في البرقیة أن لجنة للبحث في 

 �ات سُتْرسل من إسطنبول.سبب اإلضطرا

یتبین منه أن الصراع بین الدول اإلستعمار�ة األورو�یة على   1907أبر�ل   27تقر�ر  •
تقاسم أمالك الدولة العثمانیة �حتل حّیزًا واسعًا من التقر�ر تنظر الدول األورو�یة إلى استمرار حكم 

لم یتناول التقر�ر   ..بینها السلطان عبد الحمید أو زواله من خالل مصالحها وصراعاتها فیما
موقف الماسونیة من الصراع اإلستعماري األورو�ي، �ما لم �شر التقر�ر إلى نشاط ماسوني ضد 

 322عرض آلراء األتراك تجاه ألمانیا و�ر�طانیا. السلطان ..

یتعلق محتواه حول تطبیق الدستور في   1907 – 12 – 16تقر�ر من السفارة بتار�خ  •
د�سمبر نقالً عن الصحافة   7یة �عتمد التقر�ر على ماكتبته الصحیفة البرلینیة بتار�خ الدولة العثمان

 و�تضمن تر�یا، في دستوري  حكومي نظام إلقامة تدعوا اكتشاف حر�ة الحرة الجدیدة جاء فیه
 أتراك لیبرالیون  التحر�ات یوجه  أرض روم في واعتقاالت ووان أرض روم في تحر�ات التقر�ر

 آسیا مدن في واألورو�یة اإلنكلیز�ة اإلرسالیات مدارس في تنو�ر�ة نشاطات ار�س ..و� لندن في
  أماكن أخري. إلى النشطاء ونفي العثمانیة

  من تقار�ر السفارة �عد قیام الثورة  -ب

و�جري  حول وضع الجیش واإلدارة  الكسولة...  1908یولیو  16تقر�ر من السفارة في  •
و�الحظ من التقر�ر أن السفیر غیر متحمس   ...كانیة اإلصالح التساؤل في التقر�ر عن إم

   لإلصالح رغم رؤ�ته لسؤات النظام.

من السفارة األلمانیة في �طرس بورغ، ووصلت   1908تقر�ر في  األول من أغسطس  •
یتناول التقر�ر ما �تبه مراسل أر�وس من لندن  نسخة منه إلى السفارة األلمانیة في إسطنبول.

و�تضمن رأي المراسل األمور التالیة: أسهم  حتوى السیاسي العام لإلنقالب العثماني.حول الم
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مصلحة الدولة العثمانیة ..  اإلنقالب في إضعاف النفوذ األلماني على ضفاف البوسفور 
ال �مكن ..ال �مكن أن یوافق البرلمان على المنو�ول األلماني ..اإلستقالل عن النفوذ األلماني 

  زالت سیطرة ألمانیا على البوسفور.  ..سا �اتجاه �حر إ�جة توّسع النم

�عنوان  1908آب  10تقر�ر من السفارة األلمانیة في �طرس بورغ بتار�خ  •
السید إسفولسكي والوضع الحالي في الشرق األدنى"، وجدنا نسخة منه في أرشیف  " :

لة إلى تطور ینظر الوز�ر الروسي �عین متفائ :سفارة إسطنبول خالصة التقر�ر 
األخبار المنتشرة تشیر إلى  األحداث، و�بالغ في حجم العداء لأللمان في إسطنبول.

 332أن االستثمار األلماني سبب اإلنقالب.

�عّلق على صحیفة  1908 أغسطس  13تقر�ر السفارة األلمانیة في إسطنبول بتار�خ •
 : األمور التالیة التقر�ر و�تناول 342 بر�طانیة �تبت عن شدة التنافس البر�طاني األلماني في إسطنبو

  نشاط لجنة اإلتحاد الترقي، التي شكلت حكومة إلى جانب الحكومة المعلنة، أو
 ة.�األصح حكومة فوق الحكوم

  ال �قتصر الحدیث في التقر�ر عن الحراك السیاسي الجاري، بل �شیر إلى إرهاصات
، و�ذلك توقف اضراب عمال الموانئ لحر�ة اجتماعیة تتبدى بین عمال التبغ لشر�ة الر�جي

 في اسطنبول وحیدر أ�اد وسمیرنا.

   مع أن رقا�ة الشرطة السر�ة زالت، ولكن ال أحد یتجاسر و�تحدث عن الحكومة
  352. أو لجنة اإلتحاد والترقي

  القوى األساسیة  یتحدث التقر�ر �صورة سلبیة عن الحكم الجدید و�ري التقر�ر أن
ال تزال متمر�زة في مكدونیا وفي وال�ة أدر�انو�ل، وضباط هذه القوى مسستعدون  للجیش المؤ�د للثورة

 362للزحف على إسطنبول في حال قیام معارضة ضدهم في إسطنبول.

اشتعل الحر�ق في إسطنبول  1908أغسطس   24برقیة من السفارة إلى الخارجیة تار�خها  •
  بیت.  2000تخبر أن عدد البیوت المحروقة أغسطس   25و�رقیة ثانیة في  وأدى إلى أضرار �بیرة،

أي �عد   1908أغسطس   18�شكو السفیر األلماني  في هذا التقر�ر المكتوب في  •
الثورة �أقل من شهر، من أن وز�ر األشغال العامة �ابر�یل أفندي یتجه لتقو�ة المصالح 

  372الفرنسیة والحد من انتشار الرأسمال األلماني.
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 حول وضع الضباط األلمان في الجیش العثماني. 1908 – 8 – 26تقر�ر بتار�خ  •
من أجل تثبیت التأثیر األلماني �جب أال تقتصر العالقة الجیدة  وخلص التقر�ر إلى القول:

مع الدوائر الرسمیة فقط بل �جب البحث عن ُسبل  لقیام عالقة جیدة مع الشعب التر�ي، 
 .واإلمكانات متوفرة لهذا الغرض 

جرى   ...في لقاء مع وز�ر التعلیم حقي �ك   1908أغسطس   27في تقر�ر مؤرخ  •
وأفاد   ...الحدیث عن الضباط الذین تدر�وا في ألمانیا وهم  �حتلون �عد اإلنقالب المراكز العلیا 

الوز�ر �أن الضباط سیعملون طبقًا للضرورة السیاسیة إذا �انت المصلحة تقتضي العمل مع 
 بر�طانیا. 

�طرح على �ساط النقاش المصلحة األلمانیة وطر�قة   1908سبتمبر 4في  تقر�ر السفارة •
   عملها تجاه التوجهات الجدیدة للسیاسة البر�طانیة في تر�یا.

یتحدث مارسبال السفیر األلماني في إسطنبول   1908سبتمبر   4في العنوان المؤرخ في  •
 نكلیز�ة في تر�یا �عد اإلنقالبحول المصالح األلمانیة تجاه التوجهات الجدیدة للسیاسة اإل

و�تجلى  و�ستعرض التقر�ر تعاطف الدوائر الشعبیة في إسطنبول مع بر�طانیا �عد إعالن الدستور 
كما  و�ر�طانیا متحمسة للتطور الدستوري اللیبرالي. ذلك في �تا�ات الصحف ومظاهرات الشوارع.

القو�ة بین السلطان عبد الحمید ظهرت في إسطنبول اتجاهات العداء أللمانیا �سبب العالقة 
و�ستغرق التقر�ر في تفاصیل التنافس بین  هذا مع العلم أن ضباط الجیش تدر�وا في ألمانیا. وألمانیا.

  382 المجر وفرنسا.  –بر�طانیا وألمانیا، ثّم ینتقل لعرض مواقف �ِل من إ�طالیا و�مبراطور�ة النمسا 

 :تناول القضا�ا التالیةی 1908سبتمبر  8تقر�ر السفارة بتار�خ  •

  شبكة الجواسیس وعددها �قدر �اآلالف وُتصرف علیها آالف اللیرات، �انت تحصي
  هذا النظام الجاسوسي هوى بلمح البصر ودفعة واحدة. ...على الناس أنفاسهم 

  هوى نظام   ..ال شك أن السلطان علم، قبل الكارثة �عدة أسابیع، �أن شیئا ما �حدث
سكرتار�ة القصر أصبحت شبه میتة وتوقفت الترجمة  حرك إصبع إل�قاف الكارثة.السلطان ولم تت

  392إلى التر�یة وانتقلت �ل الملفات من القصر إلى الصدارة العظمى.

  مكتب برقیات القصر الذي �ان �عمل لیل نهار زال من قصر السلطان. وواضح
   لقمة.االنهیار السر�ع لسلطة السلطان التي �انت قبل أسابیع في ا
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  كان اإلنقالب العسكري ضد السلطان نقطة االنطالق، ومع استثناءات �سیطة جرى
  كل شيء دون إراقة دماء.

 .هدف االنقالبیین هو الحر�ة البورجواز�ة على أرضیة دستور�ة  

  ... أكثر من مئة ضا�ط تدر�وا في ألمانیا وتعلموا روح اإلخالص للملك والنظام
فالسلطان الخائف والحذر والشّكاك أ�عدهم. ومن هؤالء  یبة األمل. وعندما عادوا أصیبوا �خ

  قامت اللجنة الثور�ة، وهؤالء الضباط �حتلون اآلن المراكز الهامة في الجیش. 

 .وسیكون الضباط الذین تدر�وا في  ستتماثل تر�یا للشفاء مع إعادة تنظیم جیشها
   ألمانیا في المقدمة.

 مكدونیا وجنودها لوال تأیید السكان السكان لهم. لم �كن النجاح سیحالف ضباط 

 .لم یهمل التقر�ر الوضع اإلقتصاي السيء الذي أسهم في نجاح اإلنقالب 

  التقیت مع السلطان وهو بدون سلطة، و�نت قد حذرته سا�قا من خطأ تعامله مع
قالب والسلطان عبد الحمید أصبح �عد اإلن الجیش ومساوئ نظام الجاسوسیة فتذ�ر الحدیث

 402ضعیفًا، ولكن �عد تبادل �عض الكلمات معه أصبح أثناء الحدیث و�أنه السید األعلى.

  تقر�ر من السفارة األلمانیة في إسطنبول. یرى أن ألمانیا لیست مسؤولة عن انهیار
السلطان عبد الحمید. وسبب انهیار السلطان هو تفكك اإلقطاعیة وعدم قیام طبقة بورجواز�ة. 

 ضعف شرائح األطباء والمهندسین والمحامین. الً عالیاً یذهب إلى خدمة الدولة،من نال تحصی
و�سبب تكبیل الصحافة �قیود الرقا�ة ومنع النشاط السیاسي نقلت جمعیة اإلتحاد والترقي 

وتحولت سالونیك إلى المر�ز السري للجمعیة، حیث تجسدت  مر�زها العلني إلى �ار�س ..
ي طلیعة هذه األصوات یهود الدونما، وهم �قفون بین اإلسالم فیها األصوات الناقمة، وف

وقد عمل یهود الدومنة في التجارة �شكل  والیهود�ة، ولم ُ�عترف بهم �طائفة من أ�ة جهة.
 412 عام، و�ذلك في الزراعة واشتروا األراضي.

الصحف �اللغة الفرنسیة أدارها الیهود  الجرائد في سالونیك طالبت �عزل السلطان. •
ألمانیا في نظرهم تجسد االستبداد الصحراوي �عكس بر�طانیا مشعل  الذین تعلموا في أورو�ا.

الحر�ة.و�هود إسطنبول لم �كونوا �یهود سالونیك، الذین تأثروا �األفكار اللیبرالیة ألورو�ا الغر�یة 
  422 .و�ذلك تأثروا �االشتراكیة
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اإلضطرا�ات والعصیان الجاري   1909یتناول تقر�ر السفارة المكتوب في أوائل ینایر  •
 432 .في الموصل والسبب المباشر إمرأة، ولم یذ�ر التقر�ر األسباب غیر المباشرة

 

 سادسًا:  ثورة اإلتحاد والترقي: في دراسة لمر�ز األ�حاث اإلسالمیة

�أن حر�ة التغر�ب،  جاء في الدراسة القّیمة لمر�ز األ�حاث اإلسالمیة في إسطنبول
مع عهد التنظیمات " ال تزال تشغل فكر المثقف التر�ي منذ المائة والخمسین  التي بدأت

التغر�ب حادثة تعادل دخول الترك جماعیًا في اإلسالم في القرن  عامًا األخیرة" و "حر�ة
  442العاشر المیالدي".

و�الحظ أن تقو�م حر�ة التغر�ب ُنِظر إلیه �عد خلع عبد الحمید وحتى خمسینیات 
عشر�ن نظرة إ�جابیة. ولكن �عد هذا التار�خ أخذ یتعاظم دور النظر إلى الجوانب القرن ال

  452السلبیة في حر�ة التغر�ب.

لطیفًا ونرى أن مر�ز البحوث اإلسالمیة في إسطنبول انتقد عهد عبد الحمید انتقادًا 
  462متجنبًا الغوص في سلبیات العهد ومسار استبداد سلطانه على النحو التالي: 

(إعالن الدستور الثاني) بر�ود ملموس في المجال  1908تمیزت سنوات ما قبل  "
األدبي والفكري، وفي حیاة النشر �صفة عامة ". و�عد الحدیث عن الضغط النفسي أ�ام 
عبد الحمید تمضي دراسة مر�ز البحوث اإلسالمیة في تقو�م مرحلة عبد الحمید على 

ئمة على امتداد عهد السلطان عبد الحمید الثاني �له النحو التالي: " ... الرقا�ة �انت قا
تقر�با، ور�ما زادت حدتها أكثر في سنوات حكمه األخیرة. ... عاشت الصحافة و�التالي 

. ولم �كن الر�ود 1908 – 1901الحیاة األدبیة والفكر�ة أكثر مراحلها عقمًا بین عامي 
لك وشمل �ل قطاعات المجتمع، مقصورًا على مجال النشر والفكر واآلداب، بل تعدى ذ

مما �ان ینبئ بوقوع انفجار وشیك .. ثّم وقع االنفجار المنتظر في النها�ة یوم الثالث 
، وتّم إعالن الدستور وضجت الشوارع بهتافات الناس 1908والعشر�ن من یولیو عام 

عهدًا من  للحر�ة والمساواة والعدالة وغیرها من شعارات الثورة الفرنسیة ... ودخلت تر�یا
  472أكثر عهودها تحررًا...".
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رأْي مر�ز الدراسات اإلسالمیة في إسطنبول هذا نأمل أن �قرأه مؤلفو الكتب المدافعة عن 
عبد الحمید والمتِهمة معارضیه �الیهود�ة أو الماسونیة. و�روا أن التار�خ ال ُ�فسر فقط بنظر�ة 

  لوان واألشكال. المؤامرات وتبرئة الحكام المستبدین من مختلف األ

فالحر�ة التي أعقبت خلع عبد الحمید لم تدم طو�ال فأتت أعوام سادتها الرقا�ة والتجسس    
والمحاكم العسكر�ة وعملیات النفي و�ل أنواع االضطهاد التي مارستها عناصر من جمعیة 

ان عبد اإلتحاد والترقي مترعة تراثیا �االستبداد، حتى بدأ الناس �الترحم على عهد السلط
  الحمید. 

�ان محدودًا ومقتصرًا على أماكن  1914–1908ولكن الترّحم على عبد الحمید في فترة 
محددة، وهو أشبه �ظاهرة " فش الخلق". أما الترحم على السلطان عبد الحمید مجددًا فظهر 
م في الر�ع األخیر من القرن العشر�ن، وال یزال یتفاعل �فضل آراء من داخل تیارات اإلسال

السیاسي السني تقول بتطابق مبادئ اإلسالم مع سیاسة " الدولة العلیة " العثماني. وهذه 
التیارات تغمض العین عن جمیع تجاوزات سالطین الدولة العثمانیة ووالتها وقادة جیوشها 
ومخالفتها لإلسالم وما جاء �ه من قیم إنسانیة شّدت أقسام واسعة من البشر�ة إلیه دون حاجة 

جیوش الدولة العثمانیة وعدوانیة انكشار�تها، التي نّفرت الشعوب من هذه الدولة ولم إلى 
 تكسبها إلى جانب اإلسالم.
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 الفصل التاسع

 تفتح العقول �عد تحجیم االستبداد السلطاني
 

 .االستبداد ي: مصطفي الغالیني ونبراسه: هجوم سافر علأوال
وح المدنیة " المطبوع في بیروت قبل شهر مصطفى الغالیني هو صاحب �تاب " اإلسالم ور 

�ما  –. وقد انتشر الكتاب إذ ذاك " وتلقاه " 1908من قیام ثورة اإلتحاد والترقي و�عالن الدستور 
المسلمون والمسیحیون �االرتیاح، لما اشتمل علیه من المباحث الجلیلة المهمة، "  –كتب الغالیني 

ب ینتشر حتى " تلقفه جواسیس" السلطان عبد الحمید مع اإلنصاف واالعتدال ". ولم �كد الكتا
وحّرضوا الحكومة االستبداد�ة على جمعه و�حراقه، وزّج مؤلفه في أعماق السجون، ألنه مكتوب 
�حر�ة تامة، من حیث المباحث الدینیة اإلسالمیة والسیاسیة". و�عد إعالن الدستور في یولیو 

دته النبراس حول حادثة الكتاب خاتمًا الخبر أطلق سراح الغالیني الذي �تب في جر� 1908
�الجملة التالیة: "ولوال أن مّن هللا علینا �إعالن الدستور وخذالن الجواسیس، لم نكن ندري �أي 

  482أرض نحن اآلن".

كان مصطفى الغالیني في عداد المثقفین اللیبرالیین الشباب الذین احتفلوا سراً في بیروت 
و�ان أول مایو في نظر أولئك  492عید العمال العالمي.  1908و (الروشة) بذ�رى أول مای

الشباب المحتفلین رمزًا للحر�ة �عامة وطموحًا لتأسیس مجتمع متحرر من قیود اإلقطاعیة 
واستبدادها. ولم �كن اإلحتفال �أول مایو تعبیرًا عن ظهور الطبقة العاملة ومطالبتها �حقوقها، �ما 

  كان الحال في أورو�ا.

أصدر الشیخ مصطفى الغالیني في بیروت مجلة "النبراس" "مجلة شهر�ة تبحث  1909ینایر  22 في
والعمران والعلم واألدب والتار�خ واالنتقاد والسیاسة". وعّبرت افتتاحیة العدد األول �قلم الغالیني  في االجتماع

 في االفتتاحیة:عن األجواء السائدة قبل إعالن الدستور و�عده. جاء 

هذه صحیفة طالما �نت أحّدث النفس وتحدثني في إظهارها إلى عالم الوجود، فكانت العقبات  "...
من الدور البائد َتعَتِور هذا المشروع، وتمنع إبرازه، وهكذا �قَي هذا الفكر في الذاكرة �مون النار في الحجر 

الدور الماضي قد �اد �ما فیه  أو الكهر�اء في األجسام، على أن اُتیح له أن �ظهر �عد الخفاء ... أجل إن
من االستبداد و�فضل الترقي والتقدم، وأراحنا هللا من المراقبة والمراقبین والجاسوسیة والجاسوسیین وأصبحنا 

  �ل ما فیه خدمة الوطن واألمة والدولة".  بنعمة هللا وفضله أحرارا �مكننا أن نعمل
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: "ال لفائدة ماد�ة �سعى وراءها، و�نما وأردف الغالیني معلًال دوافعه إلصدار المجلة وهي
هو المیل الفطري لخدمة العلم واألدب واالجتماع " .. " فالبالد �حاجة إلى مجلة مثل النبراس  

المؤلف) قد أماتوا الشعور والمیل إلى  –ألن رجال الدور المنصرم (�قصد دور عبد الحمید 
. فضعفت الرغبة �المطالعة والبحث �ضعف األدب والعلوم، حتى ُعّد النوا�غ فینا �األصا�ع ..

  ذلك الشعور، أما وقد انمحى السبب فال بّد أن نعمل على إحیاء هذا الشعور ... ". 

في نشر القصائد التي نظمها الغالیني  502تحت عنوان " القصائد الشرقیات" أخذت النبراس
على التعلق �معاني األمور،  في أ�ام االستبداد (أ�ام عبد الحمید) في الشرق والشرقیین وحثهم

وطرح رداء الكسل والذل عنهم ". و�ان الغالیني شأن معظم دعاة النهضة، �عتقد أن التر�یة 
أساس النجاح، وهي الوسیلة ل "كسر قیود الظلم واالستبداد عن أیدینا، وتحطیم أغالل 

ونبراس ضائل، الجاسوسیة عن ألسنتنا" و "التر�یة الصحیحة لألخالق والشعور هي أساس الف
  512التقدم، وُسّلم الترقي ".

الشعر االجتماعي لجمیل صدقي الزهاوي البغدادي ودیوانه "الكلم  522قّرظت النبراس
المظلوم"، الذي أودع فیه �ثیرًا من جید الشعر، وأكثره نظمه في أ�ام االستبداد الحمیدي. �ما 

صافي، الذي دّ�جت یراعه أعداد كتبت النبراس عن الشاعر االجتماعي العراقي معروف الر 
إن قصائد الرصافي " فیها من األفكار النّیرة والعواطف  532 مجلة المقتبس. وقالت النبراس:

الشر�فة والمغامز السیاسیة ما لو اهتدى إلیها جواسیس الدور السابق (دور عبد الحمید _ 
لبوسفور. ومع ذلك �ان المؤلف) لم �كن جزاء لناظمها إال أن ُیهدى طعمة سائغة ألسماك ا

الرصافي ینشر قصائده غیر هّیاب سطوة الظالمین وال حیف الطاغین". �ما لفتت "النبراس" 
انتباه قرائها إلى �تاب" عبرة وذ�رى أو الدولة العثمانیة قبل الدستور و�عده "لسلیمان البستاني 

�اشا واضع  ، الذي افتتحه برسم شهید الحر�ة مدحت1908عضو مجلس المبعوثان لعام 
 . ومعروف أّن ذلك الدستور عّطله السلطان عبد الحمید �عد أشهر من صدوره. 1876دستور 

 

 ثانیا: الشهید شكري العسلي في مواجهة التتر�ك والدعوة إلصالح القضاء 

، شهداء 1916) أحد شهداء السادس من مایو لعام 1916-1878شكري العسلي (
  إلصالح والتطو�ر والتنو�ر.الحر�ة الوطنیة العر�یة، ودعاة ا

كان شكري العسلي سیاسیًا معارضًا لسیاسة حزب اإلتحاد والترقي الطورانیة وأصبح عام 
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عضوًا �ارزًا في تیار الحر�ة المعتدل. ثم �ان من مؤسسي حزب الحر�ة واالئتالف وعضوًا  1911
  في لجنته القیاد�ة.

اب القضاة والنواب" مؤلف من ثماني �راسًا �عنوان: " �ت 1910نشر شكري العسلي عام 
  542عشرة صفحة، مطبوع في مطبعة المقتبس بدمشق دون إشارة إلى تار�خ الطبع.

  �عد سرد تار�خي ألحوال القضاء واستفحال الرشوة �قول العسلي: 

"واتفق األئمة األر�عة والفقهاء المتقدمون والمتأخرون على أن القاضي إذا أخذ القضاء �الرشوة 
�صح قضاؤه، و�ذا حكم ال ینفذ حكمه و�جب نقضه. وأجمع الفقهاء على أن القاضي إذا ارتشى ال 

  ال ینفذ قضاؤه فیما ارتشى فیه وقال السرخسي ال ینفذ �له".

هذه الفقرة تعّبر بوضوح عن هدف العسلي من وراء دعوته في �تا�ه إلى إصالح القضاء عن 
فالعسلي �قدم البراهین الدامغة، في القسم الخامس،   طر�ق اجتثاث جذور الرشوة في هذا السلك.

مبینًا أن معظم القضاة ونوابهم في العهد العثماني دفعوا الرشاوى ألصحاب القرار من أجل 
الحصول على منصب القضاء، ثم تلقوا الرشاوى السترداد ما دفعوا في إسطنبول من جهة ولجمع 

  ثروة لهم من جهة أخرى.

ما �عنینا من الكتاب یتناول أحوال القضاء العثماني المتردي في العهود القسم الخامس وهو 
العثمانیة األخیرة. وواضح من هذا القسم أن العسلي �ان على اطالع واسع وعمیق على أحوال 

  القضاء وما وصل إلیه من انحطاط.

لتحر�ر و�روي العسلي من جهة ثانیة تفاصیل وافیة عن اندفاع نواب القضاة �صورة جنونیة 
التر�ات وهدفهم هو الحصول على العائدات والنفقات المترتبة على تحر�ر التر�ة " فنواب (القضاة) 
في األناضول تستخدم النواب الجوالین في تحر�ر التر�ات. فیطوف هؤالء القرى و�فتشون القبور 

هل القر�ة وتستولي والمدافن و�ستخبرون عن األموات، �ي �قوموا بتحر�ر تر�اتهم. فیتألم الورثة وأ 
علیهم الكآ�ة واألحزان فوق حزنهم غیر أنهم ال ینطقون ببنت شفة ألن النائب المتجول جاء �اسم 

  الدین والحكومة".

 من �قرأ �راس العسلي علیه أن یتساءل ما مدى عالقة القضاء العثماني مع �اإلسالم وِقَیِمْه؟ 

، الذین عّلقهم 1916شهداء السادس من مایو  وال بّد من التذ�یر هنا أن العسلي �ان في عداد
         جمال �اشا على أعواد المشانق.
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  ثالثا: صالح الدین القاسمي النهضوي العرو�ي                        

نشأ في حجر أبیه الشیخ محمد سعید  1887صالح الدین القاسمي المولود في دمشق عام 
لشیخ جمال الدین، الذي �ان ممن حاكمتهم سلطات القاسمي. و�عد موت والده �فله أخوه ا

دمشق العثمانیة بدعوى االجتهاد �ما رأینا في فصل سابق. تعلم صالح الدین في "مكتب 
. و�الحظ أن النشاط الثقافي 1914عنبر" ونال شهادة الطب من المدرسة الطبیة بدمشق عام 
. وال نعرف 1914ة، أي قبل عام السیاسي للشاب صالح الدین القاسمي ترّ�ز في فترة الدراس

له نشاطًا فكر�ًا یذ�ر �عد حصوله على شهادة الطب. ولعل ظروف الحرب وهجرته إلى 
الحجاز للعمل حالت أو حّدت من نشاطه الثقافي. ولم تلبث المنّیة أن عاجلته في الطائف 

  552، وهو ابن تسعة وعشر�ن عامًا. 1916عام 

�ي ُترّجح فیه �فة القومیة العر�یة. فقد �ان القاسمي نشأ القاسمي في مناخ إسالمي عر 
وأقرانه " یؤمنون أن العرو�ة أكرم عناصر الجامعة اإلسالمیة، وأن هللا اختارها لحمل أمانات 
اإلسالم في عصره األول، وأن أول ما أساء �ه المسلمون إلى أنفسهم قبل أكثر من ألف سنة 

وال �خفى أن دعاة القومیة العر�یة استقوا  562م ودولته". كّفهم ید العرو�ة عن إدارة دفة اإلسال
من معین أفكار القاسمي، أو �األصح من معین األجواء الیعر�یة النهضو�ة الناشئة في أوساط 

  مثقفي دمشق، الذین بدؤا ینهضون سرُا قبل زوال الحكم الحمیدي.

ُاختیر القاسمي م، والتي  1906 –ه  1314وجمعیة النهضة العر�یة المؤسسة عام 
كاتمًا رمت إلى " تعر�ف شباب العرب المثقفین �عرو�تهم ودعوتهم إلى التعاون وصالح 
المجتمـع". ورأى أعضاء الجمعیة، ومنهم القاسمي، "أن أسباب تخلف المسلمین: استعجام لغة 

  572الدولة الرسمیة وتجاهل ما �ان �قع في الغرب من نهضة".

م 1912 -هـ 1330ات القاسمي المحاضرة التي ألقاها عام ولهذا فإن من بواكیر نشاط
في جمعیة النهضة العر�یة �عنوان: "الثورة الفرنسیة"، التي �انت رمزًا ومنارة لمعظم رجال 

  582النهضة العر�یة.

كتب أخوه  592وعندما اتهمت قوى الجمود في دمشق الشیخ جمال الدین القاسمي �الوهابیة
لة المقتطف القاهر�ة تحت عنوان: "الحشو�ة والوهابیة". عّرف القاسمي صالح الدین مقاالً لمج

الوهابیة إ�جابیا في هذا المقال �كثیر من الجرأة والشجاعة، وأدان في الوقت نفسه قوى الجمود، 
  602التي نعتها �الحشو�ة. جاء في المقال:
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لیوم ضروب: فمنهم "إن حجة اإلسالم الغزالي سّمى المناهضین لإلصالح �الحشو�ة. وهم ا
حشو�ة الدین، وحشو�ة العلم، وحشو�ة السیاسة. ولشّد ما لقي المصلحون (األمر�ن)، من شیوخ 
السوء حشو�ة الدین الجامدین، في سبیل الدعوة إلى الحق ،ولشّد ما نالهم من النكبات ماد�ا وأدبیا 

الوهابیة ... فقد آَل نبأ الوهابیة ... أال و�ن التار�خ �عید نفسه، فقد رمى هؤالء الحشو�ة المصلحین �
عنده لوح مكتوب علیه  612على أن صار سمرًا وفكاهات ... ومن النكت الغر�بة  أن أحد الشیوخ

كلمة (�ا وهاب) وله إطار نفیس، فقیل عنه إنه لم یؤثر هذه القطعة إال ألنه مغرم  �الوهابیة ... 
ها جرائد وهابیة. ومثله تشهیرهم �أن �ل من هاجر ( وهم �قولون) إن األهرام والمقطم وأشباههما �أن

من وجه االستبداد (أ�ام عبد الحمید) نازحًا عن بالده هو من الوهابیة، و�ذلك أ�طال الحر�ة 
  وخطباء الدستور (هم وهابیون). 

هذا النص الهام للقاسمي �عكس األجواء الفكر�ة السائدة في دمشق في أواخر عهد الدولة 
بّین بوضوح تهمة الوهابیة الملصقة بدعاة التحرر واالنعتاق. وأشرنا في أكثر من العثمانیة. و�

  موضع إلى ظهور "سلفیة تنو�ر�ة" في بالد الشام ما لبثت أن زالت في منتصف القرن العشر�ن.

�عد االنقالب على السلطان عبد الحمید و�عالن الدستور �تب صالح الدین القاسمي في 
ت منها العناو�ن التالیة: المسألة العر�یة ونشأتها، ضائقتنا العلمیة، العلم المقتبس سلسلة مقاال

والعامة، فوضى األقالم، الخطران األصفران الصهیونیة والو�اء الكولیرة. �ما تحدث �ثیرًا عن 
  الحر�ة والدستور.

�أن  إن اإلنتاج الفكري النهضوي الغز�ر لطالب الطب صالح الدین القاسمي یدفعنا إلى الظن
وننقل فیما یلي مقاطع  شأنه �طبیب ومفكر سیكون عظیمًا لو لم تدر�ه المنّیة في سن الشباب.

  من مقالین للقاسمي نشرهما في جر�دة المقتبس.   

  المقال األول �عنوان: " العلم والعامة " جاء فیه: 

ماء وناشري دیدن جمیع العل -وهي ضرب من الكتمان -كان "الهروب" من البلد أو التقّیة 
العامة ُحِرَمت �سبب "…المعارف العلمیة في بالد الشام " (أ�ام حكم عبد الحمید وما قبله). 

الجاهلین ما أحّل هللا من العنا�ة �ضروب العلوم الر�اضیة والكونیة حتى الدینیة �التفسیر والحدیث". 
لعلماء واضطرار هؤالء و "العامي ال مذهب له و�نما مذهبه قول مفتیه في الضغط الفكري على ا

التخاذ التقّیة شعارًا في أغلب األحایین.. و�م �تم العالم ما �جول �خاطره من الحقائق العلمیة 
    622وُشّرد اآلخرون إلى بالد نائیة".
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  المقال الثاني �عنوان: "المسألة العر�یة ونشأتها" 

الطرق ... و�دعوا إلى التمسك  ینادي القاسمي بنشر اللغة العر�یة وتعلیم العر�ي �اقصر وفیه
الصحیح �مبدأ القومیات، والقول إننا عرب أوال وعثمانیون ثانیا ... هذا وال أرى حرجا على 
من تأخذه النعرة القومیة فیقوم و�طالب �اإلحتفاظ بها ما دام هو �سعى وراء الدفاع عن حقوق 

سات عامة الطوائف والعناصر أمته مدفوعا �سائق الوطنیة الصحیحة ... ولیعلم أن جرح إحسا
  632�فضي إلى شق عصا الطاعة ... ".

 

 را�عا: عبدالرحمن الشهبندر العالم النهضوي والزعیم الوطني �سقط شهید أفكاره 

، وخر�ج الجامعة األمیر�یة في 1879عبد الرحمن الشهبندر المولود في دمشق عام 
ضال الوطني، وأسهم في بلورة المشروع ، احتل مكانًا مرموقًا في میدان الن1906بیروت عام 

النهضوي التنو�ري العر�ي. وقد عالج جملة من القضا�ا االجتماعیة من منظار تنو�ري متفتح. 
وتمّیز الشهبندر �سیاسته وأفكاره البعیدة عن العائلیة والعشائر�ة والطائفیة، وأسهم في خلق جو 

  642وطني واضح المعالم.

میدان الطب والفكر السیاسي، �عد عودته من الجامعة األمیر�یة  بدأ نجم الشهبندر یلمع في
، واستقراره في دمشق. لقد دخل الشهبندر المیدان السیاسي والفكري 1906في بیروت عام 

وهو ال �ملك من األطیان ورأس المال إال علمه الطبي وثقافته الواسعة. ولعّل هذا العامل أحد 
ه �القضا�ا االجتماعیة، واحساسه �امتیازه الفكري والمعرفي اسباب نزعته االشتراكیة، واهتمام

  652على �اقي زمالئه سلیلي العائالت االقطاعیة والتجار�ة ووجوه األحیاء.

ألقى الطالب عبد الرحمن الشهبندر خطا�ًا في حفلة التخرج في الكلیة  1901عام 
الشهبندر على الجمود �أنواعه حملة األمیر�انیة في بیروت اختار له "التقلید" عنوانًا. وقد حمل 

شعواء، وأشار في الخطاب إلى أن أحد أسباب خراب الدولة هو الظلم و�نزواء األمة وعزلتها 
انضم إلى حلقة الشیخ طاهر  1901عن غیرها. و�عد عودة الشهبندر إلى دمشق عام 

والتصوف" تهاجم الجزائري. وفي تلك األثناء ظهرت في دمشق رسالة �خط الید �عنوان "الفقه 
التصوف هجومًا عنیفًا مما أثار حفیظة رجال الدین على �اتبي الرسالة ومن ضمنهم الشهبندر. 
وقد اُقتید الشهبندر إلى المحكمة بهذه التهمة، مضافا إلیها اتهامه �كتا�ة مقال في مجلة المقطم المصر�ة 

  662سنه. ن هذه التهم إال صغرفي موضوع خالفـة السلطان عبد الحمید. ولم یُنِقذ الشهبندر م
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خطا�ا ألقى �االنكلیز�ة  1906عندما تخّرج الشهبندر طبیبا من الكلیة السور�ة االنجیلیة عام 
في حفلة التخرج �عنوان "التسامح" حمل فیه على التعصب الدیني والطائفي والمذهبي حملة شعواء. 

، قال الشهبندر: "لقد 1906ورده عام ذ�ر الشهبندر في خطبة له بدمشق �عض ما أ 1937وفي مایو 
یومئذ أمام األخطار المحدقة من ضغط السیاسة العثمانیة و�ابوس السلطان عبد  672وقفت على المسرح

  وقلت لرجال الدین في القرون الوسطى إنكم اضطهتم العلماء لعلمهم ...".  682لحمید، 

ب الفرنسي. وفي خطبة له أمام حملة جماهیر�ة ضّد اإلنتدا 1922قاد الشهبندر في أبر�ل 
حشد �بیر قال: "فلیحي اإلستقالل التام فتلحیا الحر�ة النامیة". و�ان رّد فعل السلطات الفرنسیة 

. وقف الشهبندر 1922سر�عًا وعنیفًا، فاعتقلت الشهبندر وعدد من رفاقه في السادس من أبر�ل 
سیًا محنكًا یدافع عن مبادئه الوطنیة دون أمام المحكمة العسكر�ة الفرنسیة وطنیًا شجاعًا ودبلوما

أن یترك مجاًال للمستعمر�ن إلدانته �قانونهم. و�انت النتیجة الحكم على الشهبندر �السجن في 
  692أكتو�ر سراح الشهبدر ورفاقه. 12جز�رة أرواد. و�عد مضي تسعة عشر شهرا ُأطلق في 

عا لتحقیق مبادئ منها: السیادة بزعامة الشهبندر د 1925حزب الشعب الُمَؤسس في مایو 
القومیة .. وحدة البالد السور�ة �حدودها الطبیعیة..ضمان الحر�ات الشخصیة.. تدر�ب البالد نحو 
سیاسة اجتماعیة د�مقراطیة مدنیة .. حما�ة الصناعات الوطنیة و�نماء الموارد االقتصاد�ة .. 

  702توحید التر�یة والتعلیم في البالد.

لمبادئ �انت خطوة نحو الدعوة إلى المجتمع المدني مع تأكید على وحدة البالد ونرى أن هذه ا
  السور�ة. و�ان حزب الشعب أول تجمع منظم للبرجواز�ة الدمشقیة �عد اإلحتالل الفرنسي.

في القاهرة �تا�ًا تحت عنوان: "القضا�ا االجتماعیة الكبرى في  1936أصدر الشهبندر عام 
  صول الكتاب حمل عنوان: "ما هي أصلح أشكال الحكم في العالم العر�ي".العالم العر�ي". أحد ف

هذا الموضوع الشائك �عالجه الشهبندر في خمس صفحات من �تا�ه. وهو هنا یتعرض لمجتمعات 
عر�یة في العشر�نات والثالثینات ال تزال ُبناها التحتیة متخلفة لم َتطُرق أبوابها الثورة الصناعیة طرقًا 

ولم تتغلغل المدنیة الحدیثة في تر�یبتها االجتماعیة ما قبل الرأسمالیة تغلغًال �فسح المجال عمیقًا، 
  لإلنطالق والتطور والتحرر اعتمادًا على التجر�ة الد�مقراطیة التي عرفها الغرب.

اعترافًا صر�حًا و�ن آلمنا ونّبَهنا إلى ثقل أعبائنا  -�تب الشهبندر  –" علینا أن نعترف هنا 
و أن شدة التباین في تر�یتنا السیاسیة واالجتماعیة وعمق الهوة السحیقة بین أفرادنا وعدم سیرنا وه

على منهاج واحد في بیوتنا ومدارسنا ومكاتبنا وانقسامنا إلى طبقتین اثنتین عامة وخاصة ال وسط 
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ا تحملنا على بینهما، �ل ذلك یتطلب منا أن �كون أمرنا بید سلطة عادلة نّیرة مّنا وفینا و�لین
  اإلصالح رغم أنوفنا وتجرنا �القوة في السبل المنتجة وتنحینا عن السبل العقیمة ".

  �قسم الشهبندر األقطار العر�یة إلى قسمین:

  قسم خاضع لإلستعمار مباشرة وهو �عیش مرحلة النضال ضد اإلحتالل األجنبي.

سباب �ثیرة یرى الشهبندر وقسم مستقل یبحث الشهبندر عن أصلح أشكال الحكم له. وأل
" أننا في أقطارنا المستقلة لفي أشد الحاجة إلى الید الحازمة المدر�ة لتسیر بنا إلى األمام 

  على رغم أهل الرجعة مّنا".

ومع أن الشهبندر من أنصار الد�مقراطیة والحكم البرلماني إال أنه �ان مدفوعًا �سبب 
شخصیة أو شخصیات عر�یة حازمة تقود المجتمع تخّلف البنى االجتماعیة إلى التطلع نحو 

 -حسب اجتهاده  –إلى شاطئ األمان. في العشر�نات والثالثینات لم �كن أمام الشهبندر 
خیار ثالث، إما مستبد عادل �قود الشعب إلى األمام أو حكم "الغوغاء" غیر المتحضر�ن. 

  :والثان من شبه الجز�رة العر�یة. وهنا �ختار الشهبندر الحل األول و�سوق لنا مثالین: األول: 
  .من الدولة العثمانیة

 : وفیما یلي النّصان الحرفیان لمعالجة الشهبندر لهذه القضیة الشائكة

أنا أسأل في هذا المقام �ل من عانى "…حول شبه الجز�رة العر�یة �تب الشهبندر  أوًال:
من الغطغط ومطیر والفقیر شؤون اإلدارة والحكم أیرى لمملكة الحجاز ونجد مجلس نواب 

وحرب أم ملكًا حازمًا خبیرًا �شؤون البدو �عبد العز�ز بن سعود، أال تقضي الد�موقراطیة في 
تلك األنحاء اإلبتدائیة بتر�ع الغوغاء في دست الحكم وانهزام اإلختبار واالخصاء والتمر�ن 

  والحصافة انهزامًا شنیعًا ال یلوي على شيء.

ة العثمانیة والتجر�ة البرلمانیة التي أعقبت ثورة جمعیة اإلتحاد والترقي حول الدول ثانیًا: 
على السلطان المستبد عبد الحمید، حیث قامت القوى الرجعیة مستغلة الجهل المخیم من أجل 
قبر أي خطوة اجتماعیة تقدمیة مهما �انت صغیرة. �تب الشهبندر: " إنني أذ�ر جیدًا أننا 

موت تحت �ابوس السلطان عبد الحمید �نا نظن أن مجرد إعالن لما �نا نعاني حشرجة ال
الدستور و�طالق حر�ة اإلنتخاب وترك المنابر للخطباء یتكلمون �ما �شاؤون ینعشنا و�عیدنا 

أُعِلن هذا الدستور �قوة الجیش  1908من سنة  -یولیو–إلى مهیع الحیاة. وفي شهر تموز 
ن، فكان مبدأ انقالب خطیر في جمیع بلدان الشرق و�تأثیر األوهام التي تسلطت على السلطا
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المتوسط لما عقبه من الثورة في األفكار واألوضاع، وال أنكر أبدًا أن �عض االنتخا�ات دلت على 
شيء من حسن اإلختیار ولكنها أرسلت �اإلجمال إلى مجلس النواب أناسًا ال �ختلفون عن العوام 

لذین حّولوا قضیة الدولة السیاسیة الخطیرة إلى البحث كثیرًا، وأصعدت المنابر �عض الخطباء ا
 712في الحجاب وشكل الغطاء الذي �جب أن �سدل على المرأة ".

 

 خامسًا: الشام في مذ�رات فخري البارودي قبل االستبداد و�عده    

فخري البارودي الزعیم الوطني الشعبي في مرحلة النضال ضد االنتداب اإلستعماري الفرنسي 
بدا�ة شبا�ه في السنوات األخیرة من االستبداد الحمیدي. ومع أن والده �ان من مالك األرض عاش 

اإلقطاعیین، إال أن اإلبن حاد عن طر�ق مجایلیه من أبناء األعیان وانضّم إلى الحر�ة النهضو�ة 
ودي عن ثّم انخرط في النضال الوطني وأصبح زعیما شعبیا �شار له �البنان. و�ثیرًا ما دافع البار 

  العمال والفالحین ونال ثقتهم. 

مذ�رات البارودي تتضمن وصفًا حّیًا للحیاة االجتماعیة والثقافیة في السنوات األخیرة من حكم 
السلطان عبد الحمید وما تالها من مراحل. وننقل فیما یلي مقتطفات من مذ�راته تعكس الواقع 

  الفكري السائد في دمشق الشام. �تب البارودي: 

، وهي السنة التي 1906 – 1905" بدأت عیننا تتفتح على الحقائق القومیة حوالي السنة 
�عض الصحف المصر�ة التي �انت  نلت فیها الشهادة المتوسطة. وفي هذه األثناء بدأت أطالع 

تتسرب إلى دمشق �المقطم واألهرام والمؤ�د، وال أدري �یف �انت تصل إلیها، ألنها �انت ممنوعة. 
كن نحن نعرف من الجرائد إال جر�دة الشام من صحف العصر الحمیدي. و�ان قد بدأ یتكون ولم ن

في دمشق جمهور من الشباب العرب من خر�جي المدارس العالیة �الطب والحقوق والمكتب 
الملكي. و�انوا �عقدون اجتماعات خاصة، و�خوضون في أحادیث جدیدة غیر مألوفة عند 

�ان الدمشقي یومئذ من أي طبقة �ان، ال یتحدث إال عن طعام یومه، الدمشقیین آنذاك. فبینما 
وعن األشكال التي أكلها و�یفیة طبخها، والدعوات التي ُدعي إلیها، والحفالت الكبیرة التي أقامها 
وجهاء البلد، �ان هؤالء الشباب الناهضون یتحدثون عن أورو�ا وتقدمها وعلومهاوعن نهضات 

م الحكومة، واستبداد السلطان عبد الحمید. و�نا نسمع هذه األحادیث الشعوب، والشكوى من ظل
في مجالس الشبان �لما سنحت لنا فرصة لالجتماع بهم، ومن بینهم شكري العسلي، وعبد الوهاب 
االنكلیز�وسلیم الجزائري (وقد شنقهم جمال �اشا أثناء الحرب)، واألستاذ محمد �رد علي والد�تور 
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وعلى رأسهم شیخ أحرار العرب ذلك الحین الشیخ طاهر الجزائري، وهو عبد الرحمن شهبندر، 
شیخهم وشیخنا، وله أكبر فضل في تنو�ر األ�صار والبصائر. وهو أول من فتح مدارس البنات 
بدمشق. و�ان �حضر اجتماعات الشلة الشیخ سلیم البخاري والشیخ جمال القاسمي والشیخ 

  األحرار المجددین، و�انوا جمیعا موضع نقمة الحكومة.وهم الشیوخ  722عبد الرزاق البیطار.

و�ّنا إذا حضرنا مجالسهم یتحفظون أمامنا على الرغم من أن أحادیثهم �انت اصالحیة 
  توجیهیة. فاتهمهم �عض الناس �أنهم وهابیون وأتهمهم آخرون �الماسونیة. 

یة والحر�ة، ومن وفي هذا المحیط فتحت عیني على الدنیا، ومن رجاله اقتبست الوطن
  شبانه تعلمت الجسارة والجرأة. 

كان أعضاء فرع دمشق لجمعیة اإلتحاد والترقي خلیطًا من العسكر�ین والمدنیین وفیهم 
�عض أبناء دمشق .. ومشى المثقفون من أبناء البالد مع أحرار الترك ینادون مثلهم و�خطبون 

، عدالة. ووجدت هذه الكلمات صدى في و�رشدون الناس إلى الكلمات الجدیدة: حر�ة، مساواة 
نفوس الناس. وراح اإلتحادیون ینادون �اإلخاء والمساواة، فیجمعون رجال األد�ان المختلفة، 
و�طلبون منهم أن یتعانقوا �عضهم مع �عض، و�خطبون �عد هذا العناق بتأیید هذا اإلخاء. 

  و�ان أكثر التأیید على ما أظن ظاهر�ا. 

ین على نشر دعایتهم اللوج الماسوني الذي �ان مغلقا قبل الدستور. وقد ساعد اإلتحادی
و�ان مر�وطا �المحفل اإل�طالي. ومن أر�انه األمیر عبد القادر الجزائري. و�عد اإلنقالب فتح 
المحفل أبوا�ه وجمع األعضاء شملهم وأسسوا محفًال جدیدًا أسموه محفل نور دمشق. و�عد 

  حفل. نشاط قصیر عادوا وأغلقوا الم

ولم �كن في دمشق في ذلك التار�خ خطباء. و�ان خطباء المساجد موظفین �قرؤن أ�ام 
الجمعة الكراسات المطبوعة. و�انت خطبة المساجد في العهد العثماني واحدة، وهي الخطب 
التي وضعها ابن نباته منذ ألف سنة. أما الخطباء المدنیون فلم نكن نعرف عنهم شیئا. ولم 

  ي خطیبًا خارج المساجد إال عند إعالن اإلنقالب. أسمع في عمر 

كان بین �بار األتراك المنفیین في دمشق المشیر فؤاد �اشا. وقد نفاه السلطان عبد الحمید 
عن اآلستانة إلى دمشق، فسجن في بنا�ة نادي الضباط. ولما أُعلنت الحر�ة لم ُ�طلق سراحه، 

ر�ان حرب إلى مّدعي عام الوال�ة، وطلبا إلیه ولذلك ذهب األستاذ فارس الخوري وأسعد �ك أ
إخالء سبیل فؤاد �اشا، فأجاب: لم تصلني أوامر من اآلستانة! قاال: أي أوامر تنتظر؟ هل 
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بیدك أمر مخطوط �سجنه؟ .. فلما أجاب �النفي، قال له المحامي فارس الخوري: إذن القانون 
تكر�م لفؤاد �اشا في حد�قة الدفتردار.  �منعك من إ�قائه في السجن! وعلى األثر ُأقیمت حفلة
 732وسمعنا الد�تور عبد الرحمن الشهبندر �خطب ألول مرة".
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 الفصل العاشر

 أصداء الثورة على االستبداد الحمیدي

 من تحر�ات مثقفي الطبقة الوسطى الدمشقیة

 إلى الر�ود القاتل في الموصل
  

  ثمـار الثورة على السلطـان عبد الحمیدأوًال: جر�دة المقتبس الدمشقیة التنو�ر�ة من  

1 

صدرت ألول مرة في دمشق جر�دة یومیة سیاسیة اقتصاد�ة  1908د�سمبر  17في 
  اجتماعیة �ثمرة من ثمار القضاء على االستبداد الحمیدي، أو �األصح تحجیمه. 

ن، منشئ المقتبس ومدیر سیاسته محمد �رد علي، وهو أحد المتنور�ن الدمشقیین الالمعی
الذین �انوا من حلقة الشیخ المتنور طاهر الجزائري، �تب افتتاحیة العدد األول. ننقل منها 

  الفقرات المعّبرة التالیة:

"الد�مقراطیة حكم األمة برجال األمة وهي آخر طراز راق من ضروب الحكم. ولك أن 
نت �ل حارة وحي بل تسمیها الشور�ة أو الدستور�ة ... الد�مقراطیة ال ترسخ فینا إال متى �ا

كل قر�ة بل �ل مزرعة ال تخلو من مدرسة، یتعلم فیها األبناء  مبادئ الحر�ة  �ما یتعلمون 
المبادئ الدینیة ... مضى علینا ثلث سنة ونحن بنعمة الدستور متمتعون ... الیوم تبتهج 

وم یرى العثماني البالد العثمانیة �افتتاح مجلس نوابها ... الیوم تستعید األمة قوتها ... الی
لنفسه قیمة ... الیوم ینادي المسلم المسیحي �ا أخي والمسیحي ینادي الیهودي �امواطني 
والوثني ینادي الذمي �ا شقیقي ... الیوم یتساوى أبناء السلطنة في الحقوق والواجبات ... 

ى من الیوم �مسح من �تابنا حق تسلط الفرد على الجماعة ... وتبطل حكومة القرون الوسط
بیننا وهي حكومة السفك والبطش والعبود�ة والمحسو�یة والر�اء والتجسس والسلب والنهب ... 
فبأي لسن نحمد هللا على هذه النعمة التي احرزناها �قوائم جیشنا العثماني المظفر .... 
أصبحنا الیوم ومدینة دمشق مزدانة �أبهى ِحلیة، والِبشر طافح على وجوه القوم وقد ز�نوا 

رهم ومخازنهم ود�اكینهم ابتهاجا بهذا الیوم، ز�نوها بدون زاجر یزجرهم ... و�طوف طلبة دو 
    742المدارس حاملین األعالم العثمانیة منادین �اسم اإلخاء والمساواة والحر�ة.
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2 

سیاسة المقتبس هذه أفصح عنها ز�د الخیر في �تاب مفتوح ألهل دمشق مبینا خطة 
  یة: الجر�دة في النقاط التال

   تأیید الجامعة العثمانیة والدعوة إلى الوئام والوفاق ونبذ التعصب والشقاق. •

  �الخیر. نشر المقاالت اإلصالحیة اإلقتصاد�ة المفیدة، التي تعود على األمة والدولة  •

 تنو�ر األذهان وتثقیف العقول وتهذیب األخالق. •

 الذود عن حقوق الدمشقیین خصوصا والسور�ین عموما. •

ص ما یهمهم الوقوف علیه من أخبار اآلستانة وسائر الممالك العثمانیة والبالد تلخی •
 752األجنبیة.

3 

�مناسبة اإلحتفال �قراءة الفرمان أو األمر العالي بتنصیب ناظم �اشا والیًا على سور�ة وصیاح 
قتبس: الجند، �ما في السابق قبل إعالن الدستور، لیحیا سلطاني ثالث مرات. تساءلت جر�دة الم

كیف جاز للفرحین بتالوة الفرمان أن �سمعوا ذلك وال تذ�ر فیها األمة �كلمة واحدة. �أن هذه األمة 
   762التي تقیم السلطان والوالي والحكومة ُتطعمهم من �دها وعملها ال تستحق أن تذ�ر �خیر.

4 

وخاطب  دعا �رد علي في مقتبسه إلى "ترسیخ الحیاة البرلمانیة"، 1908د�سمبر  20في 
الشباب قائال: "هناك وطنیة عثمانیة ال دخل لها في المعتقدات الدینیة". وأبدى رأ�ًا جر�ئًا فیما 
یتعلق �الجیش معلناً إنه "ال �حسن أبداً أن تتكئ الحر�ة على السیوف. و�ذا اشتغل الجیش �السیاسة 

   772فقلما �شتغل لنصرة الحر�ة".

5 

ر�ة الضباط العرب في القضاء على الحر�ة الرجعیة �عد خلع السلطان عبد الحمید ومشا
الرامیة إلى إعادة عبد الحمید إلى عرش االستبداد �تب مراسل المقتبس من إسطنبول: "ومما �حق 
لألمة العر�یة أن تفتخر �ه في هذه الحادثة التي قمعت بذور االستبداد أن قائد الجیش الزاحف هو 

السوقیات هو هادي �اشا العمري ... فلتحي األمة العر�یة  محمود شو�ت �اشا البغدادي وقومندان
   782الساعیة في سبیل تعضید الدستور مع أخواتها األمم العثمانیة األخرى ولیحي العدل ".
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6 

مع موجة الفرح العارمة لدى المتنور�ن في سور�ة أشارت جر�دة المقتبس إلى حفل "تكر�م 
جر�دة " ستمثل روا�ة فتاة الدستور أو تار�خ مدحت �اشا في دمشق" حیث �ما جاء في ال

. وهي تمثل مقتل أبي الدستور مدحت �اشا، وقد خصص ر�عها 1327صفر  7االنقالب في 
إلى غرفة القراء العمومیة تأسیس جمعیة النهضة السور�ة. ولیس بین محبي األدب والحرة من 

   792�حجم عن إعانة مثل هذه المشار�ع.

عد تحررها من االستبداد السلطاني األ�ادي البیضاء لمدحت �اشا وهكذا لم تنس دمشق �
  عندما �ان والیًا على الشام. فتحت عنوان "دار اصالح" �تب سهیل الیماني في المقتبس: 

اإلبتدائیة ووسمه "... أسس مدحت �اشا في دمشق معهدا للصناعة �عد أن شّید المدارس 
   802... ". تام أمة المعوز�ن ووقف له عقارات �قدر ر�عهابدار اإلصالح على أال �أوي إلیه سوى أی

7 

من ال بّد لنا ونحن نتناول الدور النهضوي لجر�دة المقتبس من اإلشارة إلى مجموعة 
  المقاالت نشرتها الجر�دة في السنوات، التي اعقبت خلع السلطان عبد الحمید:

  لنا رأ�ه في فصل سابق.و�نا قد نق لصالح الدین القاسمي. ، العلم والعامة" " •

  :، لصالح قنباز، وجاء في المقال ال سلطة دینیة في االسالم" •

" ... �قي شيء واحد هو عّلة العلل ومنبع اآلفات وهو أن القسم األعظم من الذین �قولون 
نحن أهل الدین وعشیرته وحماته وعصبته سواسیة من الناس اتصلوا �ه وخلطوا فیه ما لیس 

منه في شيء إال �ما �كون الجهل من العلم والطیش من الحلم فاللهّم �ّصر  منه وهم لیسوا
   812المسلمین في دینهم وأهدهم الصراط المستقیم ".

 :وهم دعاة العقالنیة في اإلسالم جاء فیه "المعتزلة  "مقال عن  •

"المعتزلة جروا على العقل وطبقوا المنقول على المعقول ونظروا إلى الجوهر أكثر من 
  822العرض ومن حكم العقل في أقوالهم وأفعالهم".

وال �خفى أن نشر مقال عن المعتزلة في أعقاب الخالص من االستبداد الحمیدي له مغزى 
تار�خي �شیر إلى سیر الحر�ة النهضو�ة الشامیة على هدى النهضة في مصر وما �تبه 

  1897.832اإلمام محمد عبده في �تا�ه "رسالة التوحید" الصادر عام 
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  ثانیًا: جمعیة النهضة السور�ة بدمشق

"�ضعة عشر شا�ًا من أبناء الناشئة في دمشق أسسوا ألنفسهم أ�ام االستبداد الماضي 
(استبداد السلطان عبد الحمید) جمعیة سموها جمعیة النهضة السور�ة. وجمعوا لها األموال من 

) عملوا 1908الن القانون األساسي (نفقات جیو�هم وأكثرهم من طالب المدارس العلیا. و�عد إع
 والجرائد والمجالت الكتب أمهات على تأسیس مكتبة عامة أو غرفة قراءة وضعوا فیها طائفة من

 �النور ونّوروه المدینة شوارع أعظم في وهو الجمرك خان في محال لها واتخذوا مختلفة، بلغات
  842غدا". �افتتاحه و�حتفلون  الكهر�ائي

. 1908جمعیة النهضة ورد في المقتبس بتار�خ السا�ع عشر من د�سمبر  هذا الخبر عن  
نشرت المقتبس تفاصیل حفل اإلفتتاح على النحو  1908د�سمبر  18وفي الیوم التالي أي في 

  التالي:

"احتفلت جمعیة النهضة السور�ة �افتتاح غرفة القراءة في خان الجمرك. افتتح الحفل مدیر 
إلى دور طاهر الجزائري. ثّم خطب أحمد �رد علي، و�عده ز�ي أفندي سیاسة المقتبس مشیرًا 

الخطیب أحد مأموري معیة الوال�ة، ومن عمدة الجمعیة. ثّم انبرى الد�تور النطاسي الفاضل عبد 
الرحمن أفندي شهبندر وارتجل �المًا عدد فیه ما ینبغي لألمة العثمانیة القیام �ه من أسباب 

كاتب األدیب لطفي أفندي الحفار وتال خطا�ا في الجمعیات وفائدتها. وختم اإلرتقاء. وقام �عده ال
  الجلسة الفاضل د�متري أفندي قندلفت �خطاب في المكتبات و�یفیة اإلصالح".

تعمدنا إیراد خبر افتتاح جمعیة النهضة �ما ورد حرفیا في المقتبس، �ي تعكس حرفیة الخبر 
النخبة المثقفة �عد مرور ثالثة أر�اع السنة على تحجیم  لغة ذلك العصر والجو السائد في أوساط

االستبداد الحمیدي. وانطالقا من هذا المنهج سننشر فیما یلي مقاطع من خطب المحتفلین �ما 
  نشرتها المقتبس حرفیا:

جاء في " �لمة أحمد �رد علي في حفلة افتتاح غرفة القراءة الجدیدة في دمشق "سادتي 
كم عّما تسمعون من لكنة في لساني وعجز في بیاني فهذه أول مرة أقف خطیبا اإلخوان: معذرة إلی
  852في جماعة ... ".

وجاء في خطبة ز�ي الخطیب: "سادتي ...  لجمعیة النهضة السور�ة دوران: دور التأسیس 
و�نتهي �الحفلة التي أقامتها في نادي القوتلي على أثر اإلنقالب الذي حدث في الحادي عشر من 

وز هذه السنة. والدور الثاني یبتدئ الیوم �افتتاح هذه المكتبة الصغیرة... مبادئ الجمعیة تنهض تم
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العلم. تأخذ على عاتقها أن تخدم الشعب ... الشكر �أعضائها وسائر أفراد الشعب عن طر�ق 
لمن تبرع �الكتب ومن حضر ... حقق هللا اآلمال وهو خیر مسؤول فلیحي مجلس النواب، فلیحي 

وجاء في �لمة لطفي الحفار: " ... االستبداد ال �قوى على صد تیار األفكار...  862لوطن وأبناؤه ".ا
إننا �حاجة ماسة إلى جمعیات علمیة وتجار�ة وأدبیة وخیر�ة وزراعیة تسعى �ل واحدة منها 

   872وراء غایتها النافعة ... لم نر إال الجمعیة التجار�ة ...".

  لسور�ة حددتها المادة الثانیة من قانونها على النحو التالي:أهداف جمعیة النهضة ا

  السعي فیما یؤول إلى ترقیه العثمانیین عموما والعرب خصوصا. أوًال:

  تمكین الرا�طة العثمانیة بین الشعوب المختلفة التي تتألف منها هذه األمة. ثانًیا:

في المصالح األدبیة  التعاون بین أعضاء الجمعیة ومناصرة �عضهم �عضا ثالثًا:
  والماد�ة. 

بذل الجهد المستطاع والوسائل المشروعة في سبیل تأیید الشورى في الدولة العثمانیة  را�عًا:
  والمحافظة على مبدأ الحكومة المقیَّدة الدستور�ة في أكمل مظاهرها وأعدلها. 

یین أو إلى مقاومة �ل سعي أو حر�ة تفضي إلى التفر�ق بین عناصر العثمان خامسًا:
  توهین الرا�طة العثمانیة. 

إجراء الوسائط الممكنة لنشر الفكر بین العرب وجمع �لمتهم تحت الرا�ة العثمانیة،  سادسًا:
  وال سیما القبائل الناشزة منهم عن الطاعة. 

إقامة أوضاع (مؤسسات) علمیة وخیر�ة ُ�ستفاد منها في انتشار المعارف وتعز�ز  سا�عًا:
  ة".شأن الفضیل

وهكذا نرى أن ثورة اإلتحاد والترقي و�عالن الدستور أطلقت الحر�ة النهضو�ة من إسارها. 
فبعد جمعیة النهضة تأسست، �ما ذ�رت المقتبس"، جمعیة حب الوطن " في �اب المصلى 
وهي جمعیة مؤلفة من طبقات مختلفة. وهي �ما قال األدیب سلیم أفندي رفول شامیة �جلس 

  نب المسیحي فیبادله �كل رقة و�یناس أرق العواطف ...".فیها المسلم �جا

وقد ألقى أحمد ز�ي �ك من مثقفي القاهرة محاضرة في جمعیة حب الوطن. وفي الیوم 
التالي ألقى المذ�ور محاضرة ثانیة �عنوان "الشام والحر�ة" في دار صاحب المقتبس حضرها 

، قال فیها: "مصر والشام توأمان ر�طتهما جمهور �بیر من أهل العلم واألدب والقضاء والوجاهة
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  882الطبیعة واألخالق قبل اإلسالم و�عد اإلسالم �عروة وثقى...".

هذه األجواء الر�یعیة المتفتحة في دمشق �عد زوال االستبداد الحمیدي لم تكن عامة 
دینة الموصل وشاملة سائر المدن العر�یة الخاضعة للدولة العثمانیة. وسنختار مثاال على الر�ود م

    و�انت عاصمة وال�ة لها شأنها.

 

  ثالثا: الموصل ال تزال جثة هامدة لم تدب فیها روح الحر�ة والتمدن

لیس من العدل مقارنة دمشق �الموصل، فالمسافة الحضار�ة بین المدینتین �بیرة. وال نرمي 
، بل نشیر على انغالق هنا الى متا�عة األوضاع التي حّدت من تطور مدینة الموصل �مر�ز وال�ة

سكان الموصل على أنفسهم وحجب ر�اح التطور الحضاري من تجدید مدینتهم. و�بدو ذلك جلیًا 
، الذي جاء فیه إن اإلضطرا�ات 1906نوفمبر  12في تقر�ر السفارة األلمانیة في إسطنبول بتار�خ 

حالة مشابهة جرت قبل اندلعت في الموصل �سبب اإلعالن عن تعداد السكان. و�ذ�ر التقر�ر أّن 
) عندما سعى والي الموصل إلى تسجیل النساء في دفتر النفوس، 1894اثنتي عشر سنة (أي عام 

فقامت قیامة السكان المتعصبین مهددین متوعدین، مما أجبر الوالي على غض النظر عن هذا 
  892المشروع.

، الذین سیسیرون في وال �خفى أن من مقومات اإلصالح والتنمیة والتطور معرفة السكان
طر�ق التقدم وهذا ال یتّم إذا لم تجر عملیة اإلحصاء للسكان، وهي حجر األساس ألي تقدم. وتقدم 
لنا حالة الموصل برهانًا على أّن أسباب التخلف في مجتمعاتنا العر�یة مبعثها العوامل الداخلیة. 

    902بب امرأة.�س 1909ومثال ذلك أن القالقل انتشرت في الموصل أوائل ینایر 

ولعل المرأة �انت السبب المباشر للقالقل في الموصل ولها خلفیات لم ترد في تقر�ر السفارة 
  األلمانیة في إسطنبول.

من هنا �مكن أن نفهم سبب اهتمام جر�دة المقتبس الدمشقیة �الموصل. فهذه الجر�دة التنو�ر�ة 
دن العر�یة األخرى لترى ما �جري فیها على دمشق، بل مدت أ�صارها إلى الم لم �قتصر همها

  داعیة إلى السیر نحو معارج الحضارة. 

نشرت المقتبس ما أرسله مكاتبها (مراسلها) في الموصل  1908بتار�خ العشر�ن من د�سمبر
  في الخبر التالي:
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"ال تزال الموصل جثة هامدة لم تدب فیها روح الحر�ة والتمدن، وهي في أشد االحتیاج 
ة جراحیة، ولكن ینقصها أطباء ماهرون والموجودون فیها ال �ستطیعون أن �مدوا إلى عملی

  إلیها یدَا لقلة معرفتهم بدائها".

  و�مضي مراسل القبس قائًال:

"ال نزال نطالع في الجرائد أن زمن االستبداد وّلى وأننا نعیش في �حبوحة األمن ورفاهیة 
اء وعطشه بینابیع المیاه. �قول المثل عندنا القرعة العیش. لكننا �من �علل جوعه �موائد األغنی

تتباهى �شعر أختها الطو�ل ... الحكومة شرعت منذ سنتین بتنشیط للخیول الكر�مة في سباق 
  الخیل وللحمیر الحساو�ة المشهورة �سرعة عدوها". 

صل وتأكیدا لبقاء السكون یلّف أرجاء الموصل بردائه الثقیل �عث مراسل المقبس في المو 
   912الخبر التالي:

"تولى رئیس بلدیتنا منذ مدة ترمیم جامع النبي شیث علیه السالم. فأحب في فرصة العید 
أن یؤخذ �الفوتوغرافیة رسم الجامع لیبقى ذ�رًا لهذا الیوم. وعلى هذا أرسل فاستدعى مصورًا 

ا للصالة في فناء الجامع. مسیحیاً لهذه الغا�ة. فلم �كن إال أن لّبى الدعوة. و�ان القوم قد تأهبو 
وتطلع أحدهم فرأى اآللة من �عید فصرخ ها قد ضعف الدین. فلما سمع نداءه اآلخرون هاجوا 
وماجوا وهجموا على المصور ورفاقه وأثخنوا أحدهم �الجراح، ولوال توسط �عض العقالء لما 

لذي هو الحاجز أ�قوا على هؤالء المساكین. أنار هللا العقول و�شف عنها غشاء التعصب، ا
 922المنیع للتقدم والعمران".
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 الفصل الحادي عشر

 "أر�اب الوجاهة"

 �ستولون على األرض و�تحولون إلى طبقة إقطاعیة

 "عثمنلیة" معاد�ة للتقدم
                                                                            

فیات الطبقیة للصراعات أو �األصح المناوشات لعل �عضهم �ستغرب أو �ستهجن دور الخل
التي قامت في دمشق في أعقاب ثورة اإلتحاد والترقي وخلع السلطان عبد الحمید عن عرشه 
اإلقطاعي. ومن �قرأ جر�دة المقتبس التنو�ر�ة التي صدرت في دمشق �عد اإلنقالب على عبد 

ار الرجعة والعودة إلى الوراء، إلى عهد الحمید �أشهر یرى �العین الثاقبة إن المناوشات بین أنص
السلطان اإلقطاعي المستبد، وأنصار اإلنطالق والتحرر من الماضي السلطاني والسیر في طر�ق 
التنو�ر والنهوض، له خلفیات طبقیة بین مثقفي الطبقة الوسطى المتعاطفة مع الفالحین و�ین 

 إلقطاعیین. و�لى التفاصیل.أعیان دمشق من �شاوات وأغوات و�كوات من مالك األرض ا

  

  الطبقة اإلقطاعیة ترّسخ بنیانها أوال:

الطبقة اإلقطاعیة في بالد الشام، و�ذلك بالد الرافدین �التكّون في منتصف القرن  بدأت   
ورد�فه قانون الطابو، واستمرت هذه  1858التاسع عشر مع صدور قانون األراضي العثماني عام 

األراضي وتسجیلها �أسمائها، وحرمان الفالحین العاملین علیها من الطبقة في الصعود ونهب 
 ،خیراتها، حتى صدور قوانین اإلصالح الزراعي في أواخر خمسینات وستینیات القرن العشر�ن

تلك القوانین التي جردت �بار المالك من جزء من ملكیتهم اإلقطاعیة المنهو�ة من ملكیات 
  الزمن.الفالحین أو الدولة خالل قرن من 

الطر�ق لقیام الملكیات اإلقطاعیة وظهور طبقة  1858مّهد قانون األراضي العثماني لعام 
  932مالك األرض اإلقطاعیین.

هجر�ة  1275، وصدور قانون الطابو عام 1858فتسجیل (تطو�ب) األراضي الزراعیة �عد 
صالح أغنیاء الر�ف في لم یتم في صالح الفالحین المعدمین والفقراء والمتوسطین، بل تّم في 

حدود ضیقة، وفي صالح أثر�اء المدینة وزعمائها و�بار الموظفین والضباط، ممن سماهم محمد 
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كرد علي "أر�اب الوجاهة". وهذا التملك الجدید لألراضي وما تدره من أر�اح وثروة أحدث خلًال 
لسلم االجتماعي من في التوازنات االجتماعیة والسیاسیة واألسر�ة، وخلق قوى جدیدة صعدت ا

الفئات الوسطى، مع ترسخ أقدام األسر القد�مة ذات النفوذ الدیني، أو التي �انت من أصحاب 
   942المالكانات.

و�مكن تصنیف األسر الثر�ة ذات النفوذ حسب جذورها التار�خیة ونشاطاتها المهنیة،   
اعیة في أواخر القرن التاسع واألعمال التي تمارسها سا�قًا، والحقًا، وتحولها إلى طبقة إقط

  952عشر ومستهل القرن العشر�ن، إلى األصناف التالیة:

المحتكرة للنظامیین القضائي  األسر المرتبطة �المؤسسة الدینیة المتولیة لألوقاف -
والتر�وي. فقد قام أفراد هذه األسر بتحو�ل األرض ذات الملكیة العامة إلى ملكیة خاصة بهم 

ة إقطاعیة. والسمة الممیزة لهذه العائالت هو انغالقها على نفسها وعلى وتحّولهم إلى فئ
مع  -مؤسساتها الدینیة وارتباطها الوثیق �السلطة المر�ز�ة اإلقطاعیة العثمانیة، واالزورار 

عن حر�ة النهضة والتیارات الداعیة إلى اإلصالح والحكم الذاتي  -�عض االستثناء
  الالمر�زي.

الممتهنة لألعمال شبه العسكر�ة (األغوات).  ور االنكشار�ة المحلیةاألسر ذات الجذ -
وقد ر�زت هذه العائالت اهتمامها على العمل في تجارة الحبوب والمواشي وتعاملت مع 

نبول طالمرابین وعملت في الر�ى. ومعظم أفراد هذه األسر ر�ط مصالحه �مصالح العاصمة إس
ى خالف مع الحر�ة الوطنیة (اإلصالحیة). وهؤالء و�انوا �عیدین عن النهضة العر�یة وعل

  امتلكوا أ�ضا األرض وحرموا الفالحین منها.

، وأهم ما �میز أفراد هذه العائالت األسر التجار�ة العر�قة أو الحدیثة العهد �التجارة -
طني) ارتباطها �التجارة الداخلیة واإلنتاج المحلي فأمسوا �سبب ارتباطهم �االقتصاد المحلي (الو 

أكثر التصاقاً �السوق الداخلیة وتحسساً �متطلبات هذه السوق ومصالح اإلنتاج المحلي. ولذلك 
فإنهم �انوا على اتصال �العامة وطوائف الحرف. وقد تزعم شباب هذه العائالت ذوو العقول 
 الدینامیكیة المتنورة  نسبیًا حر�ات اإلصالح في المدن الشامیة والعراقیة ونادوا �الحكم
الالمر�زي. وهم الذین شكلوا مع الزمن، بذور البرجواز�ة الوطنیة الناشئة. ولكن هذه البرجواز�ة 
 .التجار�ة الناشئة لم تكن برجواز�ة خالصة، بل �انت برجواز�ة تجار�ة، مالكة لألراضي الزراعیة

 تحمل بذور الثورة والتحرر من القد�م ولهذا فان طبیعتها �انت مزدوجة: فهي من جهة
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اإلقطاعي، ومن جهة أخرى تتعاطف، �سبب ملكیتها لألرض، مع العالقات اإلقطاعیة السائدة. 
وهذا الطا�ع المزدوج انعكس على سیاستها المترددة وخطها المتعرج. وقد عّبرت جر�دة المقتبس 

  الدمشقیة عن طموحات شباب هذه األسر.

ناصبهم لالستیالء على األرض الذین استخدموا م كبار الموظفین من مدنیین وعسكر�ین –
وتحو�لها من ملكیة فالحیة أو عامة إلى ملكیة خاصة إقطاعیة. و�لفت النظر أن معظم العاملین 
في جمع الضرائب (العشر) وسوق العسكر (نظام القرعة والتالعب �ه) إلى ساحات القتال تحّول 

  �قة الثالث.إلى فئة إقطاعیة .وال �خفى أن معظم هؤالء تحّدر من األسر السا

نبول) طإن صعود األسر في مدن الشام إلى قمة السلطة المحلیة (في الوال�ة) والعثمانیة (في إس
كشف �جالء تفاعل عملیة د�الكتیكیة تلقي األضواء على ترا�ط االقتصاد �السیاسة.. فالجاه والثروة 

عي، هذه األمور مجتمعة والمنصب (الدیني أو السیاسي أو العسكري أو الوظیفي) والمقام االجتما
أو منفردة جلبت "الخیر" واألرض المسجلة في دوائر الطابو، وتلك األرض الواسعة الشاسعة تّغل 
الواردات والثروات الجدیدة على األسر الصاعدة، التي استخدمتها، أي الثروة، لرفاهها أو لز�ادة 

ء المناصب والعقارات ونهب ثروتها والمحافظة على مناصبها ورشوة السلطات العثمانیة وشرا
  أراٍض جدیدة وتجمیع ثروات جدیدة وهكذا دوالیك.

واخر القرن آتلك �انت فئة الخاصة، التي تكونت في عواصم الوال�ات العر�یة ومدنها في 
" أر�اب الوجاهة والنفوذ". وقد أید �مین  ـالتاسع عشر ومستهل القرن العشر�ن، وشكلت ما عرف ب

ر المرتبطة �المؤسسة الدینیة واألسر شبه العسكر�ة) الدولة العثمانیة اإلقطاعیة طبقة الخاصة (األس
ودعمها و�ان جزءًا منها وقاوم الدعوة إلى التطور واالنفتاح على الحضارة العالمیة البرجواز�ة، 
ة وعرقل عملیة االنطالق واإلبداع. أما �سار طبقة الخاصة (العائالت التجار�ة) فهو الذي بّث الحیا

في حر�ة النهضة العر�یة وحر�ة التنو�ر الدیني وقاد حر�ة اإلصالح والالمر�ز�ة وتطلع �أ�صاره 
إلى اإلستقالل عن الدولة العثمانیة ودعا �حذر إلى التغییر. و�ان مع اإلبداع والمشجعین علیه. 

واب ولكن الحر�ة اإلبداعیة انبثقت من صفوف العامة وتحدیدًا من صفوف من فتحت أمامه أب
مدارس اإلرسالیات أو البعثات إلى أورو�ا. ومن صفوف هؤالء برز معظم رواد النهضة ودعاة 
التطور والتغییر والُنخب المتوهجة من المصلحین الذین عاشوا في واحات محاطة ببوادي وصحارى 

  الجهل والتخلف.
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  ثانیا: التزام ضر�بة العشر ُیَثبِّت أقدام اإلقطاعیین

في المزاد العلني لكي تقبض ر�عهـا من الملتزم  962عثمانیة تطرح ضر�بة األعشاركانت الدولة ال
 972سلفًا، وتطلق له العنان في تحصیلها من المكلفین. و�ان ملتزمو األعشار (المعّشرون)

من أر�اب النفوذ اإلقطاعیین المتعاونین مع الحكم على حساب الفالح یتبعون طرقًا خاصة 
از المال منه بدالً من أخذ الضر�بة عینًا على المنتجات السر�عة العطب، في التخمین وفي ابتز 

كالعنب والبطیخ.. إلخ. أما المواد التي �انوا �أخذون عشرها عیناً فهي الحبوب على اإلطالق، 
والز�یب واللوز والجوز.. إلخ. �ان في �ل قر�ة �ضعة أشخاص �سمون �العوانیة، اتخذوا 

فكان الملتزمون �ستعینون بهم في التحصیل مقابل نصیب من تحصیل العشر مهنة لهم، 
األر�اح. و�ثیرًا ما خشي الفالحون ظلم ملتزمي األعشار فدفعوا لهم قرا�ة ضعف ما سیدفعونه 
إلى الحكومة. و�ذا شعر الملتزمون أن ر�حهم قلیل طلبوا من السلطة المتواطئة معهم تعیین 

, وفي هذه الحالة �خمن حین أخفوا أو �اعوا إنتاجهم خبراء لتقدیر المحصول بداعي أن الفال
الخبراء المحصـول أكثر من الضعف. وهكذا ال یبقى للفالح إال ما �سد �ه الرمق أو أقل. و�ثیر 
من الملتزمین الجشعین استعانوا �القضاء وزجوا الفالحین في السجون وأجبروهم على بیع 

نفوذ �أثمان �خسة حتى �خرجوا من السجن. والمتتبع أراضیهم إلى الملتزمین وأنصارهم من ذوي ال
لتار�خ التزام ضر�بة العشر یالحظ بوضوح أن معظم الملتزمین تحولوا �عد عدد مـن السنین ،هم 

أمسوا إقطاعیین �بارا أو صغارا حسب نفوذهم  ومن حولهم، إلى مالكین لألراضي الواسعة، أي
  الطائفیـة.     وعالقتهم مع السلطة أو قوتهم العشائر�ة أو

حول  1909أغسطس  4ننقل برهانًا على ذلك ما نشرته جر�دة المقتبس الدمشقیة بتار�خ 
تصرف اإلقطاعي وملتزم األعشار وموقفه من ملتزم آخر أراد الز�ادة في مبلغ االلتزام فماذا 

  كانت النتیجة؟  جاء في المقتبس: 

(أي عضو مجلس المبعوثان المعادل  "في حماة قر�ة لخالد أفندي البرازي مبعوث حماة
المؤلف) بدلها السابق ثمانیة آالف قرش (أي أن ضر�بة العشر في هذه القر�ة  –للبرلمان 

قرش وهو مبلغ زهید �ان یدفعه مالك األرض والملتزم  8000المملو�ة من آل البرازي مبلغ 
إلیه خمسة وسبعین المؤلف) ولما وضعت (القر�ة) في المزاد بلغ ما وصلت  –في آن واحد 

ألف قرش. ولما رأى ذلك أخوه �اكیر آغا لطم أحد الذین �انوا یز�دون على وجهه في دار 
الحكومة. واعتمد هو وغیره من المتنفذین على أن ال یدعوا أولئك (ال �سمحوا لملتزمین جدد 
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ؤلف) الذین الم –في المزاودة �ي تبقى ضر�بة العشر زهیدة و�ذهب الفرق إلى جیوب اإلقطاعیین 
  �قدمون على االلتزام للر�ح "وتبقى األر�اح للمتنفذین". 

ولم �كن األمر مصادفة قیام ابن الطبقة الوسطى شكري العسلي بنشر دراسة في حلقتین    
ممیطًا اللثام عن تعسف الملتزمین من �بار مالك  982من جر�دة المقتبس عن ضر�بة العشر.

ن من جهة وحجب هذه األموال عن خز�نة الدولة لتصب في األرض وجني األموال من الفالحی
  خزائنهم.

هذه هي الدورة التي تّم فیها االنتقال من ملكیة األرض للفالح إلى ملتزم األعشار جرت وفق 
  الخطوات التالیة: 

  فالح یدفع ضر�بة العشر. -

  السلطة اإلقطاعیة وملتزمو األعشار یتقاسمون حصیلة الضر�بة بینهم. -

  �بة مع مجموع الضرائب األخرى تنهك الفالح وتفقره.الضر  -

ملتزم األعشار الذي جمع قبل مدة األموال من الفالحین وعصر جیو�هم، �قرض الفالح  -
  المال �فوائد �اهظة.

  الفالح ال �ستطیع إ�فاء الدین. -

  ملتزم األعشار �شتري أرض الفالح المنهك �أسعار زهیدة. -

قطاعیة ودائرة الطابو جاهزة لخدمة صاحب النفوذ والسطوة قوانین الدولة العثمانیة اإل -
  والمال.. و�خط ید موظف الطابو تسّجل األرض �اسم الملتزم "وفقا للقانون".

الفالح یتحول �عد (الطابو) من فالح مالك "حر" إلى فالح محاصص (مرا�ع) لدى  -
  جابي الضرائب.

یة األرض من الفالحین إلى �بار المالك هذه هي الحلقة األولى التي انتقلت بواسطتها ملك
اإلقطاعیین وصغارهم.. و�عدها یبدأ ایدیولوجیو "الملكیة الخاصة اإلقطاعیة" �إقناع الفالحین والشعب 
�أن "الملكیة مقدسة" ال �جوز المساس بها ومن یتجاسر على الشك بهذه "القدسیة" فهو "كافر"، "ملحد"، 

قوانین والدساتیر واألعراف.. وأهم من ذلك أنه �خالف إرادة السلطان "زندیق"، "مخرب"، "متمرد" على ال
خلیفة المسلمین. وعلى أ�ة حال فالسجون مشرعة أبوابها الستقبال المشككین والمتمردین، وعساكر 

  المخالفین. الدولة طوع بنان اإلقطاعي لتدّجن الفالحین
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  ثالثًا: مأمورو جمع العسكر یتحولون إلى إقطاعیین

لقة الثانیة المتممة للحلقة األولى (التزام األعشار) لالستیالء على أراضي الفالحین الح
وتسجیلها �أسماء ملتزمي األعشار وغیرهم من المتنفذین تمثلت في "الخدمة العسكر�ة" أو ما 
عرف ب "القرعة". وهنا تتفرع الحلقة المؤد�ة إلى نزع ملكیة الفالح وتسجیل الملكیة للمتنفذین 

  خطوتین:إلى 

الخطوة األولى یتعهد المتنفذ �إعفاء شباب القر�ة من الذهاب إلى العسكر�ة لقاء تسجیل 
األرض �اسمه. ورأسمال المتنفذ هنا هو وجوده في أجهزة السلطة أو عالقته الحمیمة أو 
المر�بة مع رجالها، فالسلطة تجلب األرض والثروة لإلقطاعي دون عناء أو تعب، فتقدم له 

   "الطابو" على صحاف من ذهب عثماني مسكوك من دم الشعوب وعرقها.أوراق 

والخطوة الثانیة �ساق رجال القر�ة إلى العسكر�ة وتقل األیدي العاملة في القر�ة ولكن 
"الدولة العلّیة" لم تكن تر�د أن تعلم أن إنتاج القر�ة من المحاصیل قد تراجع �سبب هذا اإلجراء، 

نا �أتي ملتزم األعشار أو المتنفذ أو التاجر و�تعهد بدفع الضر�بة لقاء الذي سموه "جهادًا". وه
  حصوله على األرض عن طر�ق الشراء من أقر�اء الفالحین المرسلین إلى ساحات القتال.

ومن خالل هذا العرض لعملیة استیالء األعیان على األراضي الزراعیة وحرمان الفالحین 
�تبته المقتبس حول األعیان والفالحین وتعاطف مثقفي منها �مكن فهم الفصل التالي وما 

 الطبقة الوسطى المتنور�ن مع الفالحین.
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 الفصل الثاني عشر

 األعیان والفالحون 

 1910في مقتبس محمد �رد علي لعام 
   

 10مقاًال في جر�دته "المقتبس" الدمشقیة بتار�خ  992نشر محمد �رد علي أحد دعاة التنو�ر
  وان "األعیان"، ننقل منه الفقرات التالیة: تحت عن 1910مارس 

"�قول �عضهم أنكم دعوتم وتدعون إلى إسقاط األعیان من األنظار لیكون الناس سواسیة  
و�سیرون إلى اإلشتراكیة المعتدلة خطوة تنفع الطبقات �لها ...  ولكننا نكره أن �عتدي األعیان 

ي أحد من أهلهما على األعیان. وقد �نا و�علم هللا على أهل الطبقتین الثانیتین مثلما نكره أن �عتد
نقف ضد من حملوا اؤلئك الفالحین على المطالبة من األعیان �أراض لهم �اعوها منذ عشرات 
السنین بیعا صحیحا �أوراق رسمیة في مرج الغوطة ووادي العجم والقنیطرة وغیرها من أقالیم هذه 

عیان یلقي الفتنة في البالد وال �فید الفالحین إال سلبهم الوال�ة. ورأینا ذلك محض اعتداء على األ
  أموالهم وأوقاتهم". 

و�قصد �رد علي في هذا النص أن إقامة الدعاوى من قبل الفالحین في المحاكم ضد األعیان، 
الذین سّجلوا األرض �اسمائهم وحرموا الفالحین منها، ستؤدي إلى خسارة الفالحین أموالهم أجورًا 

دون جدوى. لماذا؟ .. ألن جهاز الدولة، ورغم الهّزة التي اصابته �عد خلع عبد الحمید للمحاكم 
السلطان اإلقطاعي، �ان ال یزال أداة في ید الطبقة الحاكمة من اإلقطاعیین، ولم �كن للموظفین 

  من أبناء الطبقة الوسطى القدرة على الوصول �النضال الفالحي المناهض لإلقطاعیة إلى مبتغاه. 

جاءت مطالبة الفالحین �أراضیهم التي اشتراها األعیان شراء صحیحاً في رأي األعیان، وشراء 
یلفه الخداع والتضلیل حسب الرأي الفالحي في أعقاب انهیار حكم السلطان عبد الحمید االستبدادي 

ان وقیام ثورة اإلتحاد والترقي. فقد توّهمت �عض الفئات الفالحیة أن الوقت قد ح 1908عام 
السترداد أرضهم التي سلبها األعیان �الوسائل التي تحدثنا عنها في فصل سابق. وواضح من 
كالم �رد علي وقوف �عض المسؤولین من الحكام الجدد الذین ال �ملكون ثروة ووصلوا إلى 
مناصبهم �علمهم ومعارفهم إلى جانب الفالحین. وهؤالء حّرضوا الفالحین ضد األعیان وهم �ما 

  المقتبس: جاء في
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"�عض أصحاب الحل والعقد الذین أوصلهم جّدهم وهّمتهم عن غیر ثروة سا�قة إلى 
منصب �أمرون فیه و�نهون فیمیلون إلى مناصرة الفالحین سواء �انوا محقین أو محقوقین 
الهتضام حقوق اصحاب األمالك وأخذ أراضیهم. واألعیان اشتروا األمالك أو ورثوها عن 

  003آ�ائهم ".

ضح من هذا النص الذي جهد أن �كون حیاد�ًا والوارد على لسان �رد علي في المقتبس وا
أن حر�ة فالحیة واسعة طالبت �استرداد األراضي التي نهبها األعیان في غفلة من أهلها. 
كما یبدو �جالء أن مثقفي الطبقة الوسطى، الذین أوصلتهم ثورة اإلتحاد والترقي المناهضة 

سلطة، حّرضوا الفالحین ودعموهم للمطالبة �األرض التي سلبها األعیان في لالستبداد إلى ال
  "عهد االستبداد". وال نعلم ماذا جرى لهذه الحر�ة، و�یف تمّكن األعیان من إخماد نارها.   

ولكن الوقائع المستقاة من التار�خ المكتوب وأقوال الفالحین الذین التقینا بهم في الجوالت 
أن الخالف بل النضال بین الفالحین واألعیان أي اإلقطاعیین استمر �خبو  المیدانیة، تبین

أحیانا و�شتعل أحیانل أخرى حتى صدور قوانین اإلصالح الزراعي في أواخر خمسینات القرن 

  العشر�ن.
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 الفصل الثالث عشر

 في مرمى نیران جر�دة المقتبس �طانة السلطان عبد الحمید
                         

  : عزت �اشا العابد سكرتیر السلطانأوالً 

كان عزت �اشا العابد السكرتیر الخاص للسلطان عبد الحمید، من الذین تناولتهم جر�دة 
على أعمال عزت �اشا وممتلكاته. فمن هو عزت  المقتبس �النقد ملقیة األضواء

                العابد؟  

مشق، واهتموا بتجارة الحبوب والمواشي. ظهر آل العابد في حي المیدان إلى الجنوب من د
إلى سوق صاروجة الحي  ــ الحي الشعبيــ  و�عد أن ازدادت ثروتهم انتقل �براؤهم من المیدان

األرستقراطي في منتصف القرن التاسع عشر. و�رز من األسرة "هولو العابد"، الذي عمل متصرفًا 
الوظیفة العالیة. وتلك الثروة أوصلته عام في حماة ونابلس، مما مّكنه من جمع الثروة عن طر�ق 

إلى عضو�ة المجلس اإلداري للوال�ة، ثم لرئاسة هذا المجلس. ولم �كتف "هولو �اشا"  1878
ومعروف  301�شراء األراضي، أو �األصح اإلستیالء علیها �أسعار �خسة، بل سعى لتعلیم أوالده.

نسیة، التي �ان قلة من المثقفین المسلمین أن ابنه عزت العابد درس في بیروت وتعلم اللغة الفر 
نبول. وهناك استفاد عزت العابد من موقع طیتقنونها. و�عد أن ذاع صیته استدعاه السلطان إلى إس

عائلته ومن إجادته للغة الفرنسیة، ومن طموح السلطان عبد الحمید في الدعوة إلى الجامعة 
ل أن �صبح �اتم أسرار عبد الحمید اإلسالمیة ووضعها في خدمة مطامحه وسیاسته، فتوص

وسكرتیره الخاص وحاز على لقب �ك أوًال ثّم �اشا، وعن هذا الطر�ق تمكن من جمع ثروات هائلة. 
وقد تمیز عزت �اشا العابد وابنه محمد علي �عدم حصر اهتمامهم في التجارة الداخلیة وامتالك  023

م �األعمال التجار�ة العالمیة والمضار�ات وشراء األراضي واألوقاف الذر�ة، وانتقالهم إلى �اإلهتما
األسهم في الشر�ات األجنبیة، ولكن دون نسیان القاعدة العامة آنذاك، وهي امتالك األراضي 

  033الزراعیة وشراء العقارات وتشیید األبنیة، وتسجیل �عضها وقفًا ذر�ًا تجنبًا من مصادرتها.

، 1908قي على السلطان عبد الحمید في أواخر یولیو كان من الطبیعي �عد ثورة اإلتحاد والتر 
أن �كون عزت �اشا العابد أمین سر السلطان وصاحب األطیان والرسامیل الهدف األول 

"استدعت شر�ة  للمناهضین لالستبداد الحمیدي. یبدو ذلك واضحاً في خبر جر�دة المقتبس التالي:
ضي المسجلة �اسم رئیس مجلس إدارتها عزت التراموي الكهر�ائي �الشام من الحكومة نقل األرا
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�اشا العابد السمها، ألنها دفعت ألسماءها من صندوق شر�تها. والقضیة موضع النظر في 
  043نظارة النافعة.

 :نشر المقتبس الخبر التالي 1908د�سمبر  18وفي الیوم التالي أي في 

مد علي �ك وعبد الرحمن "ورد من مقام الصدارة العظمى أن عزت �اشا العابد وولد�ه مح
�ك قد و�لوا شابوح أفندي �أن �قیم دعاوى حقوقیة في الوال�ات ألجل أمالكه، وصدقت نظارة 
الخارجیة على و�الته". ولكن المقتبس طالبت أن تكون و�الة شابوح أفندي الغیة وال تسمع 

  053له دعوى.

لدفاع عن ممتلكات عزت و�عد شهر ونّیف من المطالبة �عدم قبول و�الة شابوح أفندي ل
�اشا نشرت المقتبس خبرًا خطیرًا تتهم فیه أمین سر السلطان عبد الحمید �اإلختالس، وتطالب 
�استرداد األموال، التي اختلسها عزت �اشا. جاء في الخبر: " تقرر أن یؤخذ من أمالك عزت �اشا 

  063مهاجر�ن والمصرف الزراعي.العابد المحجوزة لُیسدد بها ما ثبت علیه من اختالس أموال لجنة ال

وتمضي المقتبس مستأنفة هجومها على أمین سر السلطان من خالل رّدها على جر�دة 
"... ومن  المؤ�د المصر�ة التي قالت �عودة عزت �اشا العابد إلى االستانة. جاء في المقتبس:

�ستغرب من  الغر�ب أن تقّدس مثل هذه الجر�دة أعمال الظالمین المفسدین. ولكن ذلك ال
جر�دة جعلت دأبها القول �أن سلطة الملوك واألمراء سلطة شرعیة من هللا مهما ظلموا وعسفوا 

              073في بلد �مصر وعصر �هذا العصر".

للثورة وقد عاشت دمشق �عد ثورة اإلتحاد والترقي في أجواء قلقة وانقسم المجتمع بین مؤ�د 
د لها ومطالب �عودة الحكم الحمیدي، ممثال �القسم األكبر من ممثال �النخب المثقفة، و�ین معا

األعیان ورجال الدین. ومعروف أن العامة �انت �أكثر�تها تسیر حسب فتاوى رجال الدین. ولهذا 
فإن میزان القوى �ان راجحًا آنذاك لصالح استمرار�ة االستبداد السلطاني.  وقد اطلقت المقتبس 

  الحر�ة االرتجاعیة"، وأوردت �عض أسماء هذه الحر�ة.على تحالف هذه القوى اسم "

عطا �اشا البكري و�یل أشغال عزت العابد بدمشق  المقتبس التالي: "... ومثال على ذلك خبر
ولهذا �ان مع الحر�ة االرتجاعیة .... ومن الذین أهاجوا األمة الدمشقیة من برزوا في التقهقر 

اني (وظیفته �كباشي جمع ثروة تبلغ ثالثین ألف لیرة) الشیخ عبد القادر الخطیب وأحمد القضم
ألف لیرة من  والمفتي صالح أفندي وهؤالء �سعون وراء جّز صوف المساكین و�لتزمون ما �ساوي 

  083أعشار مزارعهم �ما �ساوي مئة لیرة".
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ونالحظ هنا بوضوح من قراءة نص المقتبس أنها تر�ط بین زعماء الحر�ة المطالبة �عودة 
طان عبد الحمید و�ین  نشاطاتهم في "جمع الثروة "غیر المشروعة" و"جز صوف السل

المساكین" من الفالحین والتالعب �التزام ضر�بة األعشار من مزارعهم أي اقطاعیاتهم �أسعار 
�خسة و�دخل فارق اإللتزام إلى جیو�هم. وفوق هذا وذاك فإن و�یل أشغال عزت �اشا العابد �ان 

  �ة االرتجاعیة، أي عودة السلطان عبد الحمید إلى عرشه اإلقطاعي.من المؤ�دین للحر 

وتر�ط المقتبس بین مصالح زعماء الحر�ة االرتجاعیة ومواقفهم السیاسیة المناهضة لتطبیق 
  الدستور في مقالة جاء فیها:  

ل " الرجعیون في سور�ة ... هؤالء هم الرجعیون الحقیقیون الذین ال یرضون �الدستور ولو قی
لهم انه منزل من السماء، وال یرضون عن العهد الجدید ولو �ان فیه عدل العمر�ن. و�یف یرضى 

     093عن الدستور من ُنكب �ه ".

 

  الشیخ محمد رشید رضا �حمل على " أصحاب الثراء " ثانیا:

هذا الموقف الطبقي لمثقفي الطبقة الوسطى المعادي لألعیان وحاشیة السلطان عبد الحمید 
من �سیر في ر�ابهم لم �كن مقتصرا على جر�دة المقتبس فحسب بل إّن شخصیة سلفیة تنو�ر�ة و 

كالشیخ محمد رشید رضا صاحب مجلة المنار القاهر�ة والعائد إلى بلده طرابلس الشام �عد إعالن 
  الدستور القى خطا�ا في طرابلس الشام عّده المستمعون "إفراط في الحر�ة والشجاعة األدبیة".

فعلى أثر ثورة اإلتحاد والترقي عاد من مصر إلى مسقط رأسه في طرابلس الشام صاحب 
المنار محمد رشید رضا. وألقى رضا خطبة أمام متصرف طرابلس التر�ي و�ان من األحرار حمل 
 فیها على "السراة وأصحاب الثراء الموروث"، الذین "�حتقرون الطبقات الدنیا من الزراع والصناع". 

إلتقى رشید رضا فیما �عد مع جرجي یني صاحب مجلة المباحث، قال له: "من أین  وعندما
 جئت بهذه الحر�ة المتطرفة في هذه البالد المستعبدة ؟..". 

و�بدو أن هذه الحر�ة المتطرفة وطرح المطالب اإلجتماعیة جاءت �عد انهیار االستبداد 
الوسطى المتنور�ن في الخالص من  السلطاني لعبد الحمید معبرة عن تطلعات مثقفي الطبقة

"أصحاب الثراء الموروث" من �بار مالك األرض اإلقطاعیین. ولكن طبیعة ثورة اإلتحاد والترقي 
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سرعان ما قام قادتها �كبح جماح أي تحرك اجتماعي �قّض من مضاجع النظام اإلقطاعي 
  .السائد في الدولة العثمانیة نصف المستعَمرة لإلمبر�الیة األورو�یة

   ثالثا: المقتبس تدعو إلنتخاب الرجل النشیط ولیس صاحب األلقاب

�عد خلع عبد الحمید جرت في دمشق إنتخا�ات المجلس البلدي. وفي هذه األثناء قال 
أدیب نظمي: "إن األفضل أن �ختار الدماشقة للمجلس البلدي أناسًا من طبقة الباشوات ألنهم 

  103موقرون من نفوس القوم".

لمقتبس محتجة على دعوة أدیب نظمي قائلة: " إن األولى ترك الناس وما اختاروه فردت ا
دون مؤثر یؤثر فیهم. فلینتخبوا من شاؤوا ولو غلطوا لیظهر غلطهم في المستقبل ... لینتخب 
الدماشقة من الباشوات أو البكوات أو من األفند�ة أو من األغوات أو من السادات والخواجات 

  113اروا من بینهم ذوي اإلخالص والكفاءة والنشاط".على شرط أن �خت

ورأْي المقتبس هذا في ترك الناس ینتخبون من �شاؤون من ذوي اإلخالص والكفاءة 
  والنشاط، نا�ع من عقلیة بورجواز�ة ناشئة تهفوا إلى العمل واحترام اإلنسان المنتج.

  و�دأ ذلك واضحًا في مقال آخر للمقتبس جاء فیه:

دمشق اآلن حز�ان على ما �ظهر في إنتخا�ات البلد�ة حزب مجمع على أن "... في 
�كون رئیس البلد�ة من البكوات وآخر یرشح أحد الباشوات، ومصلحة البلد الحقیقیة تتطلب 

   123رجًال معروفًا �حسن السیرة واإلدراك والنشاط ".

ر�ث المناصب واختیار و�زداد األمر وضوحاً في مواقف مثقفي الطبقة الوسطى المعادي لتو 
  أصحاب العلم والعمل في افتتاحیة لشكري العسلي �عنوان "الرتب والبلد�ة"، جاء فیه:

"... جمعیة االتحاد والترقي أعلنت في برنامجها أن األلقاب سُتلغى، وجعل الناس �لهم 
   133أفند�ة حتى ال یبقى ال �اشا وال �ك".

حین أن البكوات والباشوات هم أصحاب األطیان واألفند�ة هم أبناء الطبقة الوسطى في 
من مالك األرض. و�مضي شكري العسلي حالما في مجتمع تسوده العدالة والمساواة، �ما هو 

  واضح من الفقرة التالیة من مقاله:

"... و�عد فقد أصبحنا الیوم إخوانا ال �متاز أحد بیننا إال �فضله وعلمه ومزا�اه الشر�فة 
   143وخدمته الصادقة لشعبنا العثماني ووطننا العز�ز". وأخالقه الكر�مة
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 الفصل الرا�ع عشر

 ردة الفعل على دروس الشیخ رشید رضا في الجامع األموي 

 

1 

  مّرت الثورة على عبد الحمید في مرحلتین:

یولیو �العصیان على عبد الحمید وتحجیم دوره �إعالن الدستور و�نتخاب  21األولى بدأت في 
. والمرحلة الثانیة انتهت �خلع عبد 1909د�سمبر  17عوثان الذي افتتح أبوا�ه في مجلس المب
على أثر قیام الجنود (بدون الضباط) �ساندهم عدة آالف من المشا�خ  1909أبر�ل  26الحمید في 

وطالب المدارس الشرعیة مطالبین �العمل �أحكام الشر�عة الغراء وعزل الضباط المتخرجین من 
     153ر�یة.المدارس الح

وخلع  1908وقد عاشت دمشق �عد ثورة اإلتحاد والترقي بین إعالن الدستور في تموز 
في أجواء قلقة واضطراب في النفوس حیث انقسم المجتمع  1909السلطان عبد الحمید في أبر�ل 

بین نخب مثقفة (من ضمنها �عض أبناء األعیان ورجال دین متنور�ن) عّبرت عن تطلعات الطبقة 
لوسطى وأیدت الثورة، و�ین األعیان اإلقطاعیین ومعهم أكثر�ة رجال الدین المستائین من الثورة ا

والمطالبین �عودة الحكم الحمیدي، فیما ُعرف بـ " الحر�ة اإلرتجاعیة". و�انت صولة الشیخ أبي 
اضح نبول، لها حضورها الو طالهدى الصیادي، الساعد األ�من لعبد الحمید وسنده الدیني في إس

بین عدد من المشا�خ القادر�ن على تحر�ك العامة �اإلتجاه الذي یر�دون، أي في اإلتجاه المعادي 
للثورة. وأّلف هؤالء، �ما ذ�ر المعاصر لألحداث الدمشقي فخري البارودي، "الجمعیة المحمد�ة" 

  163ار العثمانیون.واستطاعوا أن �جذبوا إلیها �ثیرًا من العوام وراحوا �حاولون هدم ما أنشأه األحر 

2 

و�غیة الوقوف في وجه القوى المتسترة �الدین لضرب الثورة المناهضة لالستبداد استعانت قوى 
التنو�ر في دمشق �الشیخ محمد رشید رضا صاحب مجلة المنار المصر�ة والمولود في بلدة 

داد الحمیدي وتأثر القلمون �القرب من طرابلس الشام .و�ان الشیخ رشید معروفًا �مناهضته لالستب
�عد نزوحه إلى مصر �األفغاني والشیخ محمد عبده. و�عد ثورة اإلتحاد والترقي قام الشیخ رشید 

، وألقى خطبًا سیاسیة ودینیة في طرابلس الشام و�یروت دون أن 1908 أكتو�ربز�ارة موطنه في 
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النهضو�ة. أما تحدث ردود أفعال على خطه الدیني التنو�ري الذي �سیر تحت علم السلفیة 
ردة الفعل على دروس الشیخ رشید فكانت في دمشق ساحة اإلستقطاب الرئیسیة بین القوتین 

  المتخاصمتین. 

خّف الستقباله في محطة  1908أكتو�ر  23عندما وصل الشیخ رشید إلى دمشق في 
سابق  الشیخان عبد الرزاق البیطار وجمال الدین القاسمي، الذین �ما رأینا في فصلالقطار 

. والشیخان �انا 1313استدعتهما المحكمة بتهمة اإلجتهاد فیما ُعرف �محاكمة المجتهدین عام 
من أنصار الشیخ محمد عبده، من الطبیعي أن �عتبرا مجئ رشید رضا إلى دمشق عونًا لهما على 

رضا لسور�ة  المؤ�دة للسلطان عبد الحمید واستبداده. و�انت ز�ارة رشید 173القوى "الحشو�ة الجامدة"
ترمي إلى توجیه الضر�ات إلى قوى "التقهقر" و "الرجعة" المتمر�زة آنذاك  –وطن المنشأ والتر�یة  –

  .في دمشق والمؤ�دة للسلطان عبد الحمید والمناوئة لإلصالح والتغییر و�التالي لثورة االتحاد والترقي

3 

في الجامع األموي �عد عصر حسب اإلتفاق الجاري بین رشید رضا وأصحا�ه على إلقاء درس 
تحّلق الناس حول الشیخ  1908نوفمبر  24والموافق  1326رمضان  28یوم الجمعة الواقع في 

  183التالیة: رشید في درس دیني اجتماعي. وقد أكد الشیخ رشید في درسه على األمور

هذا  األخذ �العلوم والفنون الر�اضیة والطبیعیة واإلقتصاد�ة ألنه ال حیاة ألمة في •
  .العصر بدونها

  .�مكن للمسلمین أن �جمعوا بین اإلسالم و�ین جمیع العلوم والفنون العصر�ة •

  .إصالح طرق التعلیم وتأسیس الجمعیات، التي تنشر التعلیم في جمیع طبقات األمة •

كل من �صّد المسلمین عن العلم فهو إما صدیق جاهل �حقیقة هذا العلم و�ما عدو  •
  غاشُّ للمسلمین.

4 

 واآلخرة واالستنادموضوع درس رشید رضا الداعي إلى الجمع بین بین مصالح الدنیا  أثار
إلى آي القرآن، و�ذلك أسلو�ه الخطابي، مشاعر مستمعیه، الذین لم �عهدوا سماع هذه 

 فرّغب الناس �عضهم �عضا �حضور الدرس الثاني في الیوم التالي. المواضیع.
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رغبة قوى  :اني �اآلالف ومرّد هذا الحضور الكثیف لسببینوقد ُقّدر عدد حضور الدرس الث
تلقي  "الجمود وعلى  التنو�ر والتقدم في سماع مواضیع جدیدة، واإلنتقال إلى الهجوم على قوى 

 األقوال �التسلیم من دون تمحیص للصحیح من السقیم". 

الجاهلین ببعض أصحاب العمائم " – حسب تعبیر رشید رضا -حضور قوى الجمود الممثلة 
الذین جعل لهم الحكم االستبدادي رئاسة دینیة، علموا أنها ال تلبث أن تمحى وتزول في عهد 

. إضافة إلى هؤالء وجدت قوى سیاسیة رجعیة، ووجاهات محلیة مناهضة "حكومة العدل والشورى 
ترقي للتقدم، أرادت استغالل درس رشید رضا إلثارة فتنة تطیح بنفوذ أعضاء جمعیة اإلتحاد وال

 والعودة إلي عهد ما قبل الدستور.

وفي مكان الدرس  نوفمبر  25بدأ الشیخ رضا درسه الثاني �عد صالة العصر یوم السبت في 
األول (تحت القبة) و�ان اإلزدحام شدیدًا، ولما اتسعت مساحة القاعدین، طفق الناس یتحلقون 

ولهذا أحضروا للشیخ رشید الكرسي،  م،حولهم وقوفًا، ثّم ازدحموا فصاروا �القاعدین على غیر نظا
فصعد الشیخ رشید على الكرسي  الذي �قرأ علیه خطباء المسجد قصة المولد  ونحوها من المواسم.

 حتى �سمعه الجمهور، الذي ُقّدر �األلوف. 

كان موضوع الدرس تعر�ف الدین، و�ونه هاد�ًا إلى ما فیه سعادة الدنیا واآلخرة، و�ون "
لجمیع البشر موفقا لمصالحهم في �ل زمان ومكان، و�یان إمكان الجمع بین هدایته اإلسالم عامًا 

و�ین جمیع العلوم والفنون، التي علیها مدار العمران في هذا العصر، إذا صلحت طر�قة التر�یة 
  193والتعلیم".

 و�ینما �ان الشیخ رشید مستمرًا في توضیح مقصده، فإذا �الشیخ صالح التونسي (المغر�ي)
قد اخترق جمهور الواقفین حتى إنتهى إلى دائرة القاعدین، وصاح، �ا إخواننا المسلمین اسمعوا لي 

فاضطرب الناس، وَ�ُثر اللغط، وقام �ثیر من القاعدین، فرغب إلیهم  كلمتین، وشرع في الكالم.
 الشیخ رشید �السكوت واإلستماع له، وقد تضمن خطاب الشیخ صالح في اإلحتجاج على الشیخ

  203:رشید أمر�ن

والتوسل �الصالحین المیتین إلى هللا تعالى لیقر�وهم إلیه و�قضوا حوائجهم عنده،  مشروعیة ز�ارة القبور
  واالعتقاد �كرامات األولیاء والتحذیر لمن ینكرون ذلك و�ضلون �ه الناس �ما فعلت الوهابیة.

ن العمل �ما في �تب الفقه هو وجوب تقلید األئمة المجتهدین في الدین والثناء علیهم، و�و 
  عین العمل �الكتاب والسنة.
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�ا إخواننا هل الذي یتوسل إلى هللا تعالى : كان الشیخ صالح �خاطب الجمهور قائال 
 ..هل الذي �حب الصالحین وُ�عّظمهم �كون مشر�ا �اهلل ؟  ..�األولیاء �كون مشر�ا �اهلل ؟ 

هل الذي �عّظم األئمة و�عمل �مذاهبهم �كون  ؟  هل الذي یؤمن �كراماتهم �كون مشر�ا �اهلل
  مشر�ا �الل؟

من حضر المجلس من أوله �علم أنني لم " 213:فلما أتّم �المه رّد الشیخ رشید قائال 
فإن الذي قصدت إلیه في  أتعرض لهذه المسائل بنفي أو إثبات، ولیست هي موضوع �المي.

علیم الدین لجمیع المسلمین �أسلوب سهل بیان طر�قة تعمیم ت هذا الدرس ووعدت �ه، هو:
أنه ما أنكر ز�ارة القبور ألجل اإلعتبار وتذ�ر اآلخرة والموت،  وأعلن رشید: وزمن قصیر.

و�ان واضحًا هنا أن  و�نه ال ینكر �رامة الصالحین عند هللا، و�نه �عّظم األئمة والمجتهدین.
ه، فیما یتعلق بز�ارة القبور واإل�مان الشیخ رشید تراجع عن رأ�ه أو �األصح حاول تلطیف رأ�

  .�كرامة األولیاء و�شفاعتهم عند هللا �ي یتقي غضب العامة

ولم �مهل الشیخ عبد القادر الخطیب الشیخ رشید إلتمام �المه، بل صعد على الكرسي 
وهنا صده عثمان �ك العظم عن الكالم،  وأراد أن یتكلم محتجًا على أقوال الشیخ رشید رضا.

وأحاط  الكرسي، وأعلن إنتهاء المناظرة، وطلب من الشیخ رشید أن یتبعه تجنباً للصدام. وصعد
و�ان اللغط  223 �الشیخ رشید جمهور �بیر من المؤ�دین لكالمه لحمایته من إعتداء اآلخر�ن

والضوضاء على أشدهما، حتى خرج الشیخ رشید ومن معه من �اب صحن الجامع، وُأدخل 
یخ أدیب تقي الدین القر�بة من المسجد لالستراحة، وتجنب االصطدام مع الشیخ رشید دار الش
تلك المنطلقات  على ما ُعرف من منطلقات الشیخ رشید في مجلة المنار. 233الجمهور الغاضب

 التي نقلها وفّسرها للعوام المشا�خ المعارضین للشیخ رشید في الرأي.

5 

درس الثاني، وما تالها من أحداث في ثمة عدة روا�ات حول الوقائع، التي جرت في ال
، ومغادرة الشیخ رشید لدمشق على جناح  1908 – 11 – 25 – 1326رمضان  29مساء 

، تجنبًا إلعتداء الغوغاء علیه، في وقت لم تكن  1908 – 11 – 16السرعة في صباح 
 .السلطة في دمشق قادرة علي ضبط األمور

اسمي، وهو ابن العائلة التي انجبت عددا من ونكتفي هنا بنقل روا�ة المحامي ظافر الق
مذ�رات الشیخ جمال الدین القاسمي، التي  1965المتنور�ن والمثقفین، فقد نشر القاسمي عام 
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ُكتبت أثناء األحداث، �ما قّدم، �عد مرور أكثر من نصف قرن، تعلیال للحادثة، نا�عًا عن خبرة 
ذا اإلقتباس الطو�ل من شخصیة عاش أهلها في وتعمدنا نقل ه �أجواء دمشق، ومعرفة بتار�خها.
فلقد �ان رشید رضا رحمه هللا �مثل في أنظار الحشو�ة " 243.قلب الحدث �تب ظافر القاسمي

والجامدین غاز�ا �فضح عیو�هم، و�هدم �اطلهم، و�ضعهم حیث �ستحقون، ولهذا لم �طر�وا لقدومه 
  إقبال الناس علیه".إلى دمشق، ولم تفرحهم دروسه العامة، ولم �أنسوا �

و�ذا �انت الحر�ة قد فتحت أبوابها �عد استئناف الحیاة الدستور�ة فإن هذه الحر�ة سالح ذو 
شقیاء، و�ذا �انت األلسن المصلحة قد انطلقت من حدین، �ستعمله األنقیاء، �ما �ستعمله األ

ها �اسم الدین. ولهذا فإن عقالها، فإن المجال فسیح أمام األلسن الهدامة، وال سیما إذا �انت دعوت
رجال �السید رشید ال �مكن أن یتلقى �الترحیب والبشر والسرور، إال من قبل الفئة الواعیة المدر�ة. 

ما أولئك الذین حار�وا �ل مفكر، وقاوموا �ّل مجدد، ووقفوا في وجه �ل مصلح فلیس في أ
ا السید اإلمام و كموا خطتهم، وفاجؤ مصلحتهم أن �كون لهذا الفاتح الجدید قدم. فأجمعوا أمرهم، وأح

  (رشید) في الیوم التالي �الفتنة التي أعدوها".     

"كانت هذه الحادثة ام الحوادث في دمشق، �عد إعالن الدستور. استغل فیها الحشو�ة والجامدین 
ن من شعور العامة السذج، وهّیجوا فیهم برئ العاطفة الدینیة، ووجدوا انصارا من الموتور�ن، وىخر�

الذین فقدوامر�زهم �عد استئناف الحیاة الدستور�ة، والتقوا مع أعداء الحر�ة، وألفوا جبهة لمحار�ة هذا 
  القادم ... ووجدوا في جو الحر�ة الجدید معوانا لهم على التظاهر �الباطل ". 

كانت الحر�ة تحمل في مطاو�ها �ثیرًا من المعاني، ال تقف عند خالف بین علماء الدین 
حسب، و�نما �انت أغوارها أ�عد من هذا وأعمق "وهو" نقمتها على العهد الجدید وأصحا�ه. و�ان ف

سالح منظمي الحر�ة مخیفًا، ألنه استند إلى العامة، والعامة مساكین، �ساقون �األلفاظ الفارغة، 
ن یذ�ر األسف على الدین، وأن یندب على ضیاعه، حتى ترى المآقي قد اخضلت أو�كفي 

وع، وحتى ترى الهیاج قد اعترى النفوس والرؤوس، من غیر فهم للحقائق، أو تدبر لها، أو �الدم
   .تمییز بین صحیح األمور و�اطلها ". (انتهى النقل عن ظافر القاسمي)

أصابت سهام الفتنة، �ًال من الشیخین المتنور�ن َ�َطلْي "حادثة المجتهدین"، وهما الشیخ عبد 
 –كما ورد في مذ�رات القاسمي-جمال الدین القاسمي. فقد أذاع خصومهما، الرزاق البیطار والشیخ 

  أنهما مسؤوالن عن الحادثة، بتشجیعهما للشیخ رشید رضا �إلقاء درسه في الجامع األموي.
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ولهذا اعتزل القاسمي المسجد الجامع غداة الحادثة، فلم یؤم الناس، ولم �قرأ الدرس العام مدة 
إلى یوم عزل  253الشیخ عبد الرزاق البیطار في بیته مدة أر�عة اشهر، من الزمن. �ما اعتكف 

  رشاد.السلطان عبد الحمید عن العرش، وتولیة أخیه محمد 

6 

أحداثا مشابهة  1909نبول في أبر�ل طعاشت إس 1908�عد حادثة دمشق في أكتو�ر 
ى الدین" دفع في لتحر�ات " قوى الرجعة". فدرو�ش وحدتي، الذي عمل تحت ستار "الغیرة عل

نبول الجنود البسطاء والسذج، من الناس للتظاهر ضد الدستور، المخالف حسب زعمه طإس
للشر�عة. ولكن جمعیة اإلتحاد والترقي سرعان ما تدخلت بواسطة القوات العسكر�ة الموالیة 

السلطان لها، وتمكنت عن طر�ق مجلسي األعیان والنواب، وفتوى شیخ اإلسالم، من خلع 
 وهكذا انتهى عهد االستبداد الحمیدي، وُفِتَح الطر�ق أمام قوى النهضة والتنو�ر 263الحمید. عبد

للعمل �حر�ة نسبیة. وفي الوقت نفسه جرى الضغط ومالحقة أنصار عبد الحمید ومساعد�ه 
على االستبداد والطغیان. وهذا ما عناه جمال الدین القاسمي في مذ�راته عندما �تب مشیرًا 

  عبد الحمید و�طانته. ر الحق، وخزي المرجفین، وقیام الجرائد �التشهیر �أنصارإلى ظهو 

و�عد ذلك �قلیل �ان الشیخ عبد الرزاق البیطار في عداد الوفد الذي "انتخبته دمشق" 
لمبا�عة السلطان محمد الخامس (رشاد) و " تقد�م واجبات التهاني والتبر�ك له". ولدى عودة 

طب في المدن التي مّر بها لكشف سیئات العهد الحمیدي. ونقرأ في مذ�رة الوفد قام �إلقاء الخ
"عید الحر�ة" ـب 1909یولیو  10یوسف موسى خنشت من بلدة النبك أن األهالي احتفلوا في 

وُألقیت الخطب في "الكلوب ... وصارت د�كة".  وقد دّون خنشت في مفكرته في صفحة 
هذا النهار شرف عبد الرزاق أفندي البیطار أحد ما یلي: " لیلة  1909أغسطس  28السبت 

أعضاء الوفد الذي �ان عند جاللة سلطاننا، وأتى لیبّلغ األهالي سالمته، واجتمعنا في الكلوب 
  273وألقى علینا خطا�ا جمیال و�ّلغنا سالم أفندینا".
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 الفصل الخامس عشر

 مذ�رات السلطان عبد الحمید
  

                 أوال: حول المذ�رات ونشرها 

نبول �اللغة التر�یة طُنِشَرت مذ�رات السلطان عبد الحمید ألول مرة في مجلة "عطارد" �إس 
  ، واستمر نشرها تباعًا في تلك المجلة.1337العثمانیة في عدة أعداد من المجلة بدأت عام 

خواص وهذه المذ�رات المنشورة في مجلة عطارد استندت إلى نسخة مخطوطة تناقل �عض ال
استنساخها من النسخة التي أمالها السلطان على ُمصاحبه علي محسن �ك أثناء اعتقال (إقامة 

  نبول.طجبر�ة) السلطان في قصر بلر�ي �إس

  نبول �إذن من مجلة عطارد ما ُنشر من مذ�رات.طأصدرت دار جهان �إس 1340وفي عام 

رت على نسخة مخطوطة من نبول أنها عثطأعلنت "دار َسلك" للطباعة في إس 1960عام 
المذ�رات خاصة �أحد المقر�ین من القصر السلطاني. وقامت سلك �قلب حروف هذه النسخة إلى 
األحرف التر�یة الالتینیة، وضمت إلیها خواطر للسلطان �ان أمالها على أحد ُمصاحبیه في منفاه 

  �رات والخواطر.�األحرف العثمانیة العر�یة. وهذه الطبعة ضّمت المذ 1926وُنشرت عام 

استطاعت جر�دة " ترجمان" �عد �حث طو�ل عن أصل المذ�رات الكاملة  1975وفي عام 
ول ـنبطأن تقوم بنشرها على حلقات �الحروف التر�یة الالتینیة. و�عدها قامت دار نشر �روان في إس

  283اب بلغ عدد طبعاته في عام واحد أر�ع.ـ�طبعها في �ت 1975عام 

مترجم مذ�رات السلطان عبد الحمید إلى العر�یة على طبعتي عطارد  اعتمد محمد حرب
  293وجهان التر�یتین مع االسترشاد �طبعتي سَلك و�روان، �ما جاء في مقدمة المترجم.

، وعنها صدرت 1975هذه المذ�رات نشرتها �العر�یة ألول مرة مجلة المجتمع الكو�تیة عام 
مع مقدمة للمترجم محمد حرب  1978ر في القاهرة عام �عد عامین الطبعة األولى عن دار أنصا

. حدثت �ما �تب المترجم حرب، أخطاء مطبعیة �ثیرة وتداخل �بیر 1977نبول طمؤرخة في إس
من هذه المذ�رات، وانتقلت هذه األخطاء وهذا  1977ملحوظ بین صفحات الطبعة األولى لعام 

رة ع نها التي أصدرتها دار الوثائق في الكو�ت. و�قول التداخل الكثیر الملحوظ إلى الطبعة المَصوَّ
   303 .1985المترجم أنه تدارك ذلك في الطبعة الثانیة التي أصدرتها دار الهالل �مصر 
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 -�ما ذ�ر المترجم -أما الطبعة الثالثة التي أصدرتها دار القلم فهي طبعة دقیقة استفادت
ونفهم من ذلك أن المترجم أجرى تعدیال  من مذ�رات �بار رجال السیاسة المعاصر�ن للسلطان.

في الطبعة الثالثة �ما یتالءم مع وقائع التار�خ المذ�ورة لدى أصحاب المذ�رات المعاصر�ن 
  للسلطان. 

مز�دة ومنقحة عن ثالثة دور هي:  1998وجاءت الطبعة الرا�عة للمذ�رات المنشورة عام 
  میة بیروت. دار القلم دمشق .. دار البشیر جدة .. الدار الشا

إلى جانب المذ�رات التي أمالها عبد الحمید على مصاحبه علي محسن �ك أثناء اقامته 
هجر�ة) �إمالء  1333(مارس  1917نبول، قام السلطان عبد الحمید عام طالجبر�ة في إس

خواطره على أحد مصاحبیه في منفاه الثاني في سالونیك قبل وفاته .. و�ذ�ر المترجم أن 
یتحدث عن �عض األحداث والشخصیات و�حللها  1917ان في �ل یوم من عام السلطان �

و�ذ�ر موقفه منها و�رد على األكاذیب التي أشاعها المز�فون". و�ثیرًا ما ُنشرت خواطر 
نبول مع خواطره في منفاه الثاني في سالونیك طالسلطان عبد الحمید في منفاه األول في إس

 313وُضمت في �تاب واحد.

من إبداء �عض التحفظ على �ثیر من نصوص مذ�رات عبد الحمید وخواطره وما  وال بد
رافق النقل من اللغة العثمانیة إلى اللغة التر�یة ومن ثّم الترجمة إلى اللغة العر�یة التي شابها 
التشو�ش والتنقیح، �اعتراف المترجم حرب. فعین الشك علیها النظر بترِو إلى �ثیر من 

التي أطلقها صاحب المذ�رات وهو �عیش أحزان إزاحته عن عرش  النصوص واألحكام،
  السلطنة �عد أن صال وجال عقودا عدیدة.

 

  ثانیًا: مقتطفات من مذ�رات السلطان عبد الحمید

 ننقل فیما یلي حرفیًا، مقتطفات من مذ�رات عبد الحمید ذات العالقة �الكتاب:   

  323.ً  لماسوني �طالالذین جّرحوا بي جعلوا من السلطان مراد ا 

  ...مدحت �اشا مستبد و�نادي �الد�موقراطیة  •

  ...الثوار �قیادة مدحت  �اشا یدمنون الخمر  •

  ...إني برئ من دم مدحت �اشا  •
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  ...مدحت �اشا لم �فهم من الد�موقراطیة إال معنى تقلید الغرب  •

  ...السلطان عبد العز�ز لم ینتحر و�نما قتله ثوار تر�یا الفتاة  •

  ...اإلنكلیز أعدائي یرشون قائد جیشي  •

  333 ...وز�ري األعظم وقائد جیشي عمیالن ألعدائي •

  ...مدحت �اشا ثوري یر�د أن یرث الُملك العثماني  •

  ...مدحت �اشا ماسوني  •

  ...أعدائي من رجال تر�یا الفتاة �لها أعضاء في المحفل الماسوني اإلنكلیزي  •

 نبول عن طر�ق أبي الهدى الصیادي الحلبي طعیته إلى إسكان األفغاني رجالً خطراً استد •
  343.نبول ولم أسمح له مرة أخرى �الخروج منهاطجاء إلى إس

 353 ...حرصت على االستفادة من لعبة التنافس الدولي •

سو�سرا عندما وصلت إلى سالونیك لم �كن لي من ثروة قط غیر نقودي الموجودة في بنوك  •
 363 ...حو�الت والسندات مع �عض قطع المجوهرات التي �انت معي و�رلین و�عض األسهم والت

  ...كنا نعیش �ألف لیرة تدفعها لنا الدولة  •

  ..كنت صاحب أسرة �بیرة والثروة التي تحت یدي �انت من قبیل تأمین مستقبل أوالدي •

ر إن أكبر األخطاء التي ارتكبها أسالفي من الحكام األتراك هو عدم سعیهم لصهر العنص  •
والواقع أن هذا لیس �األمر السهل، في حین �ان اختالط العرق الرومي �العرق  .السالفي وعثمنته

 373.ولكن والحمد هلل تمكنت دماؤنا من اإل�قاء على تفوقها .األرمني أمرًا میسوراً 

للیهود قوة في أورو�ا أكثر من قوتهم في الشرق، لهذا فإن أكثر الدول األورو�یة تحبذ   •
إنني أقدر في رعا�انا الیهود خدماتهم  ...یهود إلى فلسطین لتتخلص من العرق الساميهجرة ال

  .لدى الباب العالي فإني أعادي أمانیهم وأطماعهم في فلسطین

 383.نبول أضعنا معها الخالفة وستؤول الخالفة حتما إلى العربطإذا أضعنا إس •

من أن اجتماعاتهم �انت سر�ة فإن عقدوا مؤتمرًا في جنیف و�الرغم   1897األتراك الشبان
إنهم �قدمون شعارات براقة �غیة  ... استخباراتي حصلت على أسماء سبعة عشر رجًال منهم



144 

إنهم عصا�ة منافقة  ... القضاء على النظام القائم وهدم ما بناه األجداد طیلة قرون خلت
أبناء جلدتنا و�خوتنا في دنیئة تنكرت لدینها ووطنها وحالفت الصلیبیة العدوة في القضاء على 

 393.اإلسالم

 403 مالقوة الوحیدة التي ستجعلنا واقفین على أقدامنا هي اإلسال...  انحطاط العثمانیین

فكرت �ثیرًا في أمر تغییر المتعارف علیه في وراثة العرش   1898قانون وال�ة العهد 
 علیها ینص التي للعرش لعائلةا كبیر وراثة عادة إن 413.وجعله مشابهًا لما عند أمراء أورو�ا

 إن ... ذلك تثبت تار�خنا في الدامیة والصفحات، عائلتنا على شؤماً  كانت التر�ي القانون 
 اإلخوة بین المنافسة  .العائلة كبیر ولیس الور�ث �كون  أن �جب الذي هو السلطان ابن

 الباشوات �عض راتومؤام، انفسهم العائلة أفراد بین الضغینة نار تذ�یة إلى أدت وأوالدهم
 ومنعوني الدنیا عن أ�عدوني عندما الحظ تعیس كنت و�م .المساوئ  من كثیرا ولدت الطامعین

 شیخ ولكن .العهد لوال�ة خطیراً  منافسا یوما أكون  أن خشیة شبابي في شيء أي تعلم من
 .التغییر هذا على تترتب أن �مكن التي النتائج مسؤولیة یتحمل أن یرض لم اإلسالم

 المخابرات أن مع داخلیة أحداث من �جري  عما انقطاعي إلى أدى إنزوائي إن ال�ق •
 تأثیر تحت یوماً  أكن لم ... شيء أي نظري  عن �غیب أن �مكن ال �حیث منظمة عندي
  .عقله برجاحة �متاز رجل فهو أقدره أنني شك ال زعموا كما 423 �ك عزت

 المخصصات هذه من أصرف إنني ... الشخصیة مخصصاتي بتخفیض أمرت  •
 موظفي ثلث وعلى القص، رجال وعلى السلطاني، الحرس كتیبة وعلى �أسرها، مدینة على

   ...جمیعا المسلمین مال هو فمالي المسلمین جمیع و�مام الخلیفة إنني ثم  ...433 الدولة
 وجملة ...443أملكها التي واألراضي الغا�ات موارد �فضل فهي كبیرة ثروة لدي تجمعت فإذا

 .الملمات عند للدولة سندا تكون  أن �مكن السلطان ثروة أن القول

 والباشوات تنقطع، تكاد ال 1898 الحدید�ة الخطوط إلنشاء اإلمتیاز طلبات إن •
 أن أردنا إذا 453 .ماد�ا طالبیها من ینتفعون  لما إلي فیرفعونها الطلبات بهذه فرحاً  �طیرون 

 الخیر كل فالخیر ،القوة تلك منه أخذنا الذي عینالم إلى نرجع أن علینا ... جدید من نحیا
   .الزائفة األورو�یة للحضارة تقلیدنا في الشر كل والشر ،شر�عتنا و�لى أسالمنا إلى رجوعنا في

 من شيء اإلسالم في دخل �أنه نعترف أن علینا �جب ... الحضارة دین اإلسالم •
  البدع
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ن الشعوب التي تعیش داخل إمبراطر�تنا إن سبب تعثرنا في خطانا هو إنعدام التماثل بی -
... ولو أجبرنا الفئات غیر المسلمة على اعتناق اإلسالم في بالدنا لما �نا نأسف الیوم على الفرقة 

  الناشئة عن اختالف الدین.  

 10و الهولندیون  �حكمهم ملیون   30و اإلنكلیز �حكمهم المسلمین من ملیون  85 هناك ...
  ملیوناً   250 العام المجموع یبلغ حیث أخرى  مناطق في ون ـومسلم الروس �حكمهم مالیین

 هذه في لنا �جوز فهل المسلمین خلیفة صوب وآمالهم أنظارهم و�وجهون  النصر هللا من �رجون و 
  الكبرى. الدول أمام ضعافاً  نبقى أن الحال

 " الدین جمال دالسی لي قال ... إیران و�ین بیننا تعاون  أي �قوم أال األسف دواعي لمن و�نه
 أملي الشیخ هذا قّوى  لقد اآلخر، تجاه النیة حسن منهما كل أظهر إذا والشیعة السنة توحید �مكن

 463 ...التقارب في

فعلینا أن نعتبر أنفسنا مسلمین قبل أن نكون عثمانیین، وأن تكون صفة خلیفة المسلمین  -
  السیاسي واالجتماعي للدولة. فوق صفة اإلمبراطور العثماني، فإن الدین هو أساس البناء 

ال �جوز تسمیة العالقة الحمیمة بین السید والخادم �أنها رق. فالقرآن �أمرنا �معاملة  -
الخدم معاملة حسنة والواقع أن الخدم تبع لسادتهم، حیاتهم محدودة، لكن قوانیننا الصارمة تحول 

ر�تنا �معناه الحقیقي. وال شك أن بین السید والمعالة السیئة للخادم. ولیس هناك رق في إمبراطو 
  الجواري عندنا أسعد حاًال من الخادمات األورو�یات.

ینظر البعض إلى تجارة األسرى نظرة اشمئزاز مع أن األمر عبارة عن بیع وشراء حسب  •
أما اإلناث فیتزوجن  وعندما �كبرون �عمل الذ�ور �مساعدین لسادتهم في أعمالهم، ل ..األصو 

   والد سادتهن.و�صرن أمهات أل

�جلبون "یرى السلطان أن إرسال الطالب لتلقي العلم في أورو�ا لسنین عدیدة مضرة ألنهم  •
  !!!. و�رى أن إرسال الطالب لمدة قصیرة فیعودون سالمین غانمین "معهم سموم تلك الحضارة

األورو�یون یتوهمون أن السبیل الوحید في الخالص هو األخذ �حضارتهم جملة  •
أكثر رجال العلم �عترفون �أن الثقافة العثمانیة اإلسالمیة جدیرة �الهیمنة �الثقافة  ...وتفصیالً 
  من الظلم الفادح أن ُنَتهم �معادة �ل شيء جدید �أتي من الغرب. ... الغر�یة
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فال أملك إال أن أقاوم هذه   ... األفكار المستوردة من أورو�ا تشكل خطرًا �بیرًا علینا •
وال بد أن نأسف لحال شبابنا الذین ُاصیبو  ة إنها سموم تخرب العقول والقلوباألفكار األورو�ی

  .�المرض األورو�ي

أما األورو�یة فحر�تها الزائدة تحرمها �ثیرًا  المرأة عندنا تهب نفسها لبیتها وترتبط بزوجها، •
  من صفات األنوثة.

المرأة �جب وضع ینتشر اآلن في األوساط النسائیة أفكار أورو�یة تدعو إلى حر�ة  •
   حد لها مهما �انت النتائج.

لقد �ان اإلسالم محقًا ومنطقیًا إذ منع المرأة من العمل في المجال السیاسي وأمرها  •
فاإلختالط یثیر شهوة الرجال فتنقلب قوتهم ضعفًا وعزمهم  �االبتعاد عن اإلختالط �الرجال.

أما تعدد الزوجات  دها وتساعد زوجها.إن البیت هو المجال الطبیعي للمرأة تر�ي أوال. خوراً 
 في اإلسالم فقد �انت له لدى العثمانیین نتائج عكسیة إذ انصرف أكثرهم إلى الحیاة الجنسیة، 

 أما العاقل فیهم فلم یتزوج إال واحدة  .فلم تتحقق الغا�ة المرجوة من هذا التشر�ع اإلسالمي
 ... ضر اإلنسان في صحته وفي ثروتهفالظروف المعاشیة صعبة وقاسیة و�ثرة النساء ت ...

  .ال بّد أن �أتي یوم نضطر فیه إلى الحد من هذا التعدد

إنني أطلع عن طر�ق جهاز المخابرات على �ل قول �قوله أي إنسان في أي مكان  •
  .فالشباب والشیوخ �عادي �عضهم �عضًا �ل جانب �حسد الجانب اآلخر

ر التجسسیة التي نشرتها الصحف لكننا معلوم أن التجسس أمر معیب و�ذلك التقار� •
إذا فشلوا في تدبیر الدسائس والمؤامرات عمدوا إلى اإلساءة إلى  ... ال نستطیع اإلستغناء عنه

   .خلیفة المسلمین
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 الفصل السادس عشر

 473كابوس السلطان عبد الحمید 

 ُیبعث من جدید متسّترًا �الرا�ة الفلسطینیة

 

منطلقات النهضو�ة و�خفاق �عضها، فتح الباب رحبًا أمام التیارات إن تعثر السیر في طر�ق ال
على نفسها، إلحتالل ساحة العمل المنغِلقة  المناهضة للتنو�ر والتحرر، و�خاصة التیارات الدینیة

  السیاسي والفكري، مع نها�ة القرن العشر�ن.

یها الستعادة سنستعرض في هذا الفصل �تا�ات التیارات السلفیة ومن في حكمها في سع
  "أمجاد" الدولة العثمانیة و�عادة اإلعتبار إلى آخر سالطینها السلطان عبد الحمید الثاني.

وهكذا مع انحسار التیارت القومیة العر�یة وصعود التیارات الدینیة اإلسالمیة في الر�ع األخیر 
بییض صفحة من القرن العشر�ن، أخذت �عض التیارات اإلسالمیة (السنیة) تسعى جاهدة لت

  السلطان عبد الحمید والدفاع عن عهده وسیاسته وخطه الدیني.

*** 

  التي استطعنا الوصول إلیها حول السلطان عبد الحمید جردة �اسماء الكتب وفیما یلي:

المدینة المنورة. المؤلف  –ألبومات یلدز للسلطان عبد الحمید الثاني: مكة المكرمة  -
  .2009نبول، طدار النیل، إسمحمد بهادیر دوردنجي، الناشر 

السلطان عبد الحمید: صفحة ناصعة من الجهاد واإل�مان المؤلف أنور الجندي، الناشر   -
  .1986تونس  دار بوسالمة،

السلطان عبد الحمید الثاني: آخر السالطین العثمانیین الكبار، المؤلف محمد حرب،   -
  .1990الناشر دار القلم، دمشق، 

د الثاني: حیاته وأحداث عهده، المؤلف محمد علي أورخان، الناشر السلطان عبد الحمی  -
  .2008دار، النیل القاهرة، 

، الطبعة الخامسة، الناشر 1908–1891السلطان عبد الحمید: مذ�راتي السیاسیة  -
  . 1986مؤسسة الرسالة، بیروت، 
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السلطان عبد الحمید الثاني بین اإلنصاف والجحود، المؤلف محمد مصطفى   -
  .2004 ،دمشق ،هاللي، الناشر دار الفكرال

المؤلف میم  ،السلطان عبد الحمید بین الصهیونیة العالمیة والمشكلة الفسطینیة  -
  .1992كامل أو�ي، ترجمة إسماعیل صادق، الناشر الزهراء لإلعالم العر�ي، القاهرة، 

نیاز مال المؤلفان  السلطان عبد الحمید الثاني وأثره في نشر الدعوة اإلسالمیة، -
  .1988�محمد قر�ان، الناشر مكتبة المنارة، مكة المكرمة، 

السلطان عبد الحمید الثاني وفكرة الجامعة اإلسالمیة وأسباب زوال الخالفة  -
، الطبعة 2002 العثمانیة، المؤلف علي محمد الصالبي، الناشر دار الیقین، المنصورة،

  . 2007الثانیة، نشرتها مؤسسة إقرأ، القاهرة، 

جل أالسلطان عبد الحمید الثاني وفلسطین: السلطان الذي خسر عرشه من  -
  . 1984عمان،  المؤلف رفیق شاكر النتشة، الناشر دار الكرمل، ،فلسطین

السلطان عبد الحمید خان الثاني المفترى علیه: دراسة من خالل الوثائق، المؤلف  -
  . 2008نبول، طثملي، إسعمر فاروق یلماز، المترجم طارق عبد الجلیل، دار نشر ع

السلطان عبد الحمید خان الثاني والیهود، المؤلفان قیصة �ورك ونجیب فاضل،   -
  .1984ترجمة یوسف محلي، الناشر مؤسسة الرسالة، بیروت، 

السلطان عبد الحمید والخالفة اإلسالمیة: تصحیح أكبر خطأ في تار�خ اإلسالم  -
الكتب السلفیة، القاهرة ودار ابن ز�دون، بیروت،  المؤلف أنور الجندي، الناشر دار الحدیث،
 .                                               1985، ودار بو سالمة، تونس،1981

المؤلف محمد وحید، دار الوراق،  ،القول المفید في حكم السلطان عبد الحمید -
2005.  

طان عبد الحمید إلى الوحدة اإلسالمیة في الشعر العر�ي الحدیث: منذ عهد السل -
  . 1982قیام جامعة الدول العر�یة، المؤلف عبد العز�ز بن عبد الرحمن، الر�اض، 

صحوة الرجل المر�ض أو السلطان عبد الحمید الثاني والخالفة اإلسالمیة، المؤلف  -
  . 1984موفق بني مرجة، الناشر مؤسسة صقر الخلیج، الكو�ت، 



149 

السلطان عبد الحمید الثاني، المؤلف حسان علي  دور الیهود والقوى الدولیة في خلع -
  . 1977حالق، الناشر الدار الجامعیة، بیروت، 

عصر السلطان عبد الحمید وقائع عصره تفاصیل عهده، المؤلف محمد أبو عزة،  -
  . 1997الناشر المنارة، بیروت، 

قي، المحقق المؤلف سعد الشر  ،لیلة خلع السلطان عبد الحمید الثاني: روا�ة شاهد عیان  -
  . 1998محمد عیسى صالحیة، الناشر دار البشیر، عمان، 

دار القلم، دمشق، الطبعة  مذ�رات السلطان عبد الحمید، ترجمة محمد حرب، الناشر -
  . 1998والرا�عة  1991الثالثة 

وترجمة صالح سعداوي،  ،المؤلفة أمیرة عثمان أوغلي ،والدي السلطان عبد الحمید الثاني -
 .1991 ،عمان ،البشیر الناشر دار

*** 

عبد الحمید السلطان اخترنا من هذه الكتب نماذج تلقي األضواء على التیارات المدافعة عن 
و�عادة اإلعتبار له �صفته خلیفة المسلمین، الذي رفض الموافقة على اإلستیطان الیهودي في 

  فلسطین. ولم نبخل في التعلیق إذا لزم األمر على هذه الكتب وهي:

1 

�قلم الد�تور محمد حرب،  السلطان عبد الحمید الثاني آخر السالطین العثمانیین الكبار
   483. 1990إصدار دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، 

  نقرأ ما ورد في الغالف الخلفي للكتاب حول عبد الحمید ما یلي:

ومن انقاذ الدولة  " اتصف رحمه هللا �صفات قیاد�ة فّذة وجعل من قضیة اإلسالم هّمه األول
العثمانیة في عهدها األخیر من براثن مؤامرات األعداء في الخارج والمتغر�ین في الداخل شغله 
الشاغل، عرفنا سّر الحملة الظالمة التي شنها األعداء لتشو�ه صورته وتدمیر قیادته، التي �انت 

  تمّثل خالفة المسلمین ...".

مرور الكرام على "إعالن الدولة العثمانیة قیام  و�الحظ أن مؤلف الكتاب محمد حرب مرّ 
الحكم الدستوري"، وتجنب الحدیث عن المصلح مدحت �اشا و�عالن الدستور، الذي جّمده عبد 
الحمید، ولم یتطرق لمجلس المبعوثان، الذي شتت عبد الحمید شمله. واكتفى �القول إن السلطان 
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برلماني العثماني (مجلس المبعوثان) إلى تعطیل المجلس ال 1878عام  فبرایر 13"أعلن في 
ومقابل هذا "المختصر"   493أجل غیر مسمى وتعلیق الدستور وتولیه شخصیًا إدارة البالد".

و�الحظ تجنب المؤلف استخدام  503أفاض المؤلف في الحدیث عن "تقوى السلطان وورعه".
فرد�ًا"، وساق أسبا�ًا لهذا الحكم تعبیر االستبداد واكتفي �القول إن السلطان "حكم البالد حكمًا 

الفردي مثل "تمرد النصارى في جز�رة �ر�ت" و "تمرد األرمن في سبیل اإلنفصال عن 
  513الدولة".

وهذا الخط المنهجي لیس جدیدًا من حیث إلقاء أسباب االستبداد وقمع الحر�ات على 
ذاتیة. فهذا الخط وهذه السیاسة كواهل العوامل الخارجیة، والصمت أو تبرئة العوامل الداخلیة وال

�سیر على هداها مؤرخو السالطین ومثقفو هذه األ�ام، الذین �عیشون على موائد الحكام، أو 
الغارقین في �حار األفكار السلفیة �عد انمحاء جوهرها التنو�ري واستشراء التوغل في مجاهل 

  الماضي دون رؤ�ة جوانبه اإل�جابیة وتار�خه المشرق.

عندما قتل الجنود  1909أبر�ل  13مارت �عني  31ؤلف محمد حرب أن "حادثة و�رى الم
  523ضباطهم ونادوا �إعادة العمل �الشر�عة اإلسالمیة �أنها مدبرة من اإلتحادیین".

أوردناه في فصل  533وحول هذه الحادثة �تب ساطع الحصري الروا�ة �شكل آخر مخالف
دد من النهضو�ین المعاصر�ن لألحداث في سابق. �ما نقلنا في فصل سابق مشاهدات ع

دمشق وتأكیدهم على أن أنصار عبد الحمید سعوا لتهییج العامة ضد إعالن الدستور الذي 
  اعتبروه معارضًا للشر�عة.

 و�ّرر المؤلف حرب سیاسة عبد الحمید �عوامل خارجة عن إرادته على النحو التالي:
ح الغر�ي اتجه السلطان إلى تقلیل دور وزرائه، "و�سبب المشكالت التي أوجدها دعاة اإلصال

النكبة". و�قصد هز�مة الدولة في الحرب العثمانیة الروسیة "الذین دفعوا الدولة دفعًا إلى هذه 
). " �ما اتجه (�قصد السلطان عبد الحمید) إلى تولي �ل المسؤلیات الرئیسیة 1878–1877(

     543على �ل �بیرة وصغیرة في الدولة...".�معنى: أنه اتجه إلى الحكم الفردي واإلشراف 

2 

دراسة من خالل الوثائق، تألیف عمر  السلطان عبد الحمید خان الثاني المفترى علیه
عام  فاروق یلماز، ترجمه عن التر�یة طارق عبد الجلیل، وأصدرته مكتبة النیل في القاهرة،

2000 .  
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نفرد �الغالف الخلفي طغرة السلطان یتصدر غالف الكتاب صورة للسلطان عبد الحمید، وت
عبد الحمید مكتوب داخلها وصف لعبد الحمید �أنه "أمیر المؤمنین .. خادم الحرمین الشر�فین 

  .. ظّل هللا في العالم .. شاهنشاه معظم".

و�ما هو الحال في جمیع الكتب الصادرة حدیثًا عن عبد الحمید، یذ�ر الكتاب أن "السلطان 
مضیفًا أنه "درس علوم الطبیعة و�ان له شغف  553الخاصة في دراسة الدین". كان �قضي أوقاته

   563خاص �التجارة  ور�وب الخیل".

و�نقل  573هو "بدء المصائب". 1876والغر�ب أن الكتاب اعتبر أن "إعالن الدستور" عام 
ور) المؤلف عن عبد الحمید في إحدى خواطره أنه " لو استمرت المشروطیة (أي حكم الدست

  583لتمزقت الدولة إر�ًا إر�ًا ".

واألغرب من ذلك أن المؤلف، وهو تر�ي، وافق عبد الحمید على رفضه ما جاء في الدستور 
ونحن نسأل �یف �سمح " خلیفة  593من "اإلعتراف بلغات القومیات األخرى لغات رسمیة ".

الكر�م في دولة �حكمها �اسم  المسلمین " لنفسه �عدم اإلعتراف �اللغة العر�یة، وهي لغة القرآن
 اإلسالم و�شكل العرب نسبة �بیرة من "رعا�ا " هذه الدولة؟   

و�رى المؤلف في تبر�ر تعلیق السلطان للدستور �أن هذا الدستور أُعدَّ "دون مراعاة لظروف 
راشدي البلد، ولم �كن �اإلمكان تطبیقة ". و�بدو أن المؤلف عمر فاروق یلماز �جهل سیرة الخلیفة ال

عمر بن الخطاب مؤسس الدولة العر�یة في تعامله مع الناس وقبوله النقد واألخذ �اآلراء الصائبة 
  في حوادث �ثیرة معروفة في التار�خ العر�ي.

و�توسع المؤلف في إیراد أقوال عبد الحمید في تبر�ر تجمید الدستور ومجلس المبعوثان مكیال 
وال ینسى من الغمز من قناة جمال الدین  603ستور.سهام هجماته إلى مدحت �اشا واضع الد

 حسب زعمه.  613األفغاني "رجل اإلنكلیز"

  كیف حّج السلطان عبد الحمید !!!

یورد المؤلف یلماز خبرًا غر�بًا عجیبًا ال یتقبله عقل من هو على معرفة �أحوال ذلك الزمن. 
وال نر�د  623ماني یذهب إلى الحج".كتب یلماز: "كان السلطان عبد الحمید الثاني أول سلطان عث

أن نرهق القارئ �األسطورة التي أوردها المؤلف في قصة ذهاب عبد الحمید إلى الحج، فهي من 
مفرزات الالعقالنیة السائدة هذه األ�ام. فإذا تر�نا جانباً األساطیر وتغییب العقل، وعدنا إلى الوقائع 

  التار�خیة فبماذا تنطق: 
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حجازي إنتهى بناؤه في السنة األخیرة من حكم عبد الحمید. ومعنى ذلك الخط الحدیدي ال 
أن عبد الحمید لم �ستخدم طر�ق القطار، متخفیا في إحدى عر�اته، للوصول إلى مكة. ولم 

نبول إلى مكة إال ثالثة طرق: أوال طر�ق البواخر ط�كن متوفرًا في ذلك الوقت للوصول من إس
�س إلى جدة، ومنها إلى مكة. وثانیًا طر�ق الحج المصري نبول مرورًا �قناة السو طمن إس

عبر سیناء فالحجاز. وثالثاً الطر�ق السلطاني  اإلنجلیزي المنطلق من القاهرة الواقعة تحت اإلحتالل 
للحاج الشامي. و�ان األتراك �أتون من سائر أنحاء األناضول و�تجمعون في حلب ومنها �سیرون 

  والیها قافلة الحج عبر شرق األردن إلى الحجاز فمكة.إلى الشام شر�ف، التي �قود 

فأيّ الطرق اتبع السلطان لتأد�ة فر�ضة الحج؟ أم �انت وسیلة سفر عبد الحمید إلى الحج 
 633 شبیهة بوسیلة الَوِلْي الدمشقي الشیخ رسالن أ�ام الممالیك؟ ..

في قصة "طیران" وليٍّ إذا �انت �عض أجیال الیوم تصّدق، أو تلتزم الصمت، أو التقّیة، 
مشهور من دمشق إلى مكة المكرمة لتأد�ة مناسك الحج یوم عرفة والعودة في الیوم التالي، 
أو ما�سمونه "طي األرض"، أي قطع المسافات الطو�لة في المدة القصیرة .. فهل  من الُملزم 

ضة الحج ؟ نبول إلى مكة المكرمة لقضاء فر�طتصدیق "طیران" السلطان عبد الحمید من إس
نبول طأو تصدیق تفسیر"طي األرض" �ي یتسنى للسلطان اإلنتقال في دقائق معدودة من إس

  إلى مكة یوم عرفة والعودة في الیوم الثاني �الطر�قة ذاتها؟   

أحدهم قال لي: في أ�ام تغییب العقل �مكن تصدیق قصة حجة عبد الحمید، إذا �ان من 
ا علمنا أن أحد الكتب التي أوردناها وضع عبد الحمید في األولیاء وأصحاب الكرامات .. فإذ

منزلة األولیاء، وجب التصدیق بذهاب عبد الحمید إلى الحج عن طر�ق "الطیران" أو بواسطة 
  "طي األرض"، أو بوسیلة أخرى مجهولة.   

3 

تألیف محمد مصطفى الهاللي،  السلطان عبد الحمید الثاني بین االنصاف والجحود
  .2004الموصل) و�صدار دار الفكر بدمشق، الطبعة األولى، (وهو من 

یرى المؤلف أن "القوى الماسونیة والصهیونیة والیهود�ة التي شّوهت سمعة السلطان عبد 
الحمید، رفعت سمعة مدحت �اشا إلى عنان السماء". و�نقل المؤلف عن غیره ومنهم عبد هللا 

و�تحدث الكتاب  643د�ا إّدعى االسالم نفاقا ..." .التل األردني قوله: إن "مدحت �اشا �ان یهو 
  653عن "األفعى الیهود�ة في معاقل االسالم ".
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وال �أخذ المؤلف �أقوال من وصفوا السلطان عبد الحمید �المستبد من أمثال توفیق برو، جالل 
بد �حیى، قدري قلعجي، صاحب المنجد في اإلعالم، جرجي ز�دان وغیرهم. و�نفي عن السلطان ع

  الحمید صفة االستبداد "وهو �عید عنها �عد الثرى عن الثر�ا" حسب تعبیره.

وفي رأي الهاللي أن السلطان عبد الحمید شّجع العلم وأنشا المرافق العامة. و�نفي الشبهات 
   663واالفتراءات واألكاذیب"، التي رّوجها �ثیرون ضد السلطان.

و�تحدث �اسهاب عن "تآمر  673سلطان للمشروطیة.ولیس غر�با أن یدافع الكتاب عن إلغاء ال
�ما یتوسع في دور الیهود الماسونیین في اإلنقالب العثماني  683الدول األجنبیة على السلطان".

  693، منتقدًا �حدة قادة اإلنقالب من جمعیة اإلتحاد والترقي.1908عام 

یلقي األضواء  –عن عبد الحمید �غیره من الكتب الصادرة حدیثا ودیدنها الدفاع  -وهذا الكتاب 
على موقف السلطان الرافض لإلستیطان الیهودي في فلسطین معتبرًا هذا الرفض سبب خلع عبد 

  الحمید. و�نقل القصة التالیة: 

في حي القنوات في دمشق تقوم الزاو�ة الشاذلیة الیشرطیة. و�ان شیخها أ�ام عبد الحمید 
ه الشیخ راغب رضا �ك مدیر القصر السلطاني. زار الشیخ الشیخ محمود أبو الشامات ومن مر�د�

نبول والتقى �السلطان عبد الحمید، الذي أصبح من مر�دي الشیخ محمود. أثناء طمحمود إس
نبول النائیة، �عث السلطان برسالة سّر�ة إلى طالجبر�ة للسلطان عبد الحمید في أحد قصور إساإلقامة 

حراس القصر، وهو من تالمیذ الشیخ محمود. یورد الهاللي الشیخ محمود في دمشق عن طر�ق أحد 
و�قول سعید األفغاني أن  703. 1972نص رسالة السلطان نقًال عن مقال لسعید األفغاني منشور عام 

  ورثة الشیخ محمود اطلعوه على الرسالة فصّورها وردها إلیهم. وجاء في الرسالة على لسان عبد الحمید: 

اإلسالمیة واألمة المحمد�ة ما یز�د على ثالثین سنة ... لم أقبل �أن  " لقد خدمت المّلة  
ألّطخ الدولة العثمانیة والعالم اإلسالمي بهذا العار األبدي الناشئ عن تكلیفهم �إقامة دولة یهود�ة 

   713في األراضي المقدسة فلسطین ... ".

4 

�عد خلعه عن العرش عام التي �تبها نشرت مؤسسة الرسالة ترجمة لمذ�رات عبد الحمید 
  نبول النائیة.   طفي أحد قصور إس 1918وقبل وفاته عام  1909

وسنقتصر هنا على إیراد فقرتین من المقدمة التي وضعتها مؤسسة الرسالة للكتاب تار�ین 
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التعلیق علیها للقارئ، سوى التذ�یر �أن الرأسمال األورو�ي غزا الدولة العثمانیة التي تحولت 
بد الحمید إلى دولة نصف مستعَمرة لكل من ألمانیا وفرنسا و�ر�طانیا. جاء في في عهد ع

"... ولذلك سنجد  مایلي:  1986تقد�م مؤسسة الرسالة في الطبعة الخامسة الصادرة عام 
هذا الثالوث  السلطان عبد الحمید الثاني رحمه هللا في خواطره السیاسیة جاهدًا في �شف تآمر

 733الصهیونیة ودعاة القومیة العنصر�ة". والحر�ة 723و�یة الصلیبیةالمجرم "الدول األور 

" ... وظهر للمسلم المتبصر أن الرجل �ان صادقًا في عقیدته مخلصًا ألمته جادًا في 
  743الدعوة إلى النهضة واإلصالح ".

5 

    "السلطان عبد الحمید الثاني السلطان الذي خسر عرشه من أجل فلسطین"

صدارات مكتبة مدبولي تمیَُّزها �الرصانة ونشر الكتب ذات الطا�ع التنو�ري. المعروف عن إ
عن مكتبة مدبولي، لغة تختلف نسبیًا عن الكتب السا�قة،  ولهذا نجد في �تاب النتشة الصادر

التي تر�د إضفاء الصراع الدیني على عملیة خلع عبد الحمید، في حین أن النتشة �ستخدم 
الخلع الطا�ع االقتصادي اإلستعماري مع اإلشادة �موقف عبد  تعابیر تضفي على عملیة

  الحمید الرافض لإلستیطان. 

  : وننشر فیما یلي ما جاء في �تاب النتشة حول رفض السلطان لإلستیطان الیهودي في فلسطین

سافر هرتزل إلى اآلستانة إلقناع السلطان �الهجرة الیهود�ة  1896حز�ران  18"بتار�خ 
اضي مقابل المساعدات والهبات المالیة للدولة العثمانیة. ولكن السلطان بّلغ وسطاء وشراء األر 

تكررت  1897هرتزل رفضه لهذه المحاوالت ... و�عد انعقاد المؤتمر الصهیوني األول عام 
 18محاوالت هرتزل دون جدوى ... وفي لقاء شخصي لهرتزل مع السلطان عبد الحمید في 

رفضًا �اتًا مطالبة هرتزل �إ�جاد ملجأ للیهود في فلسطین مقابل رفض السلطان  1901أ�ار 
   753.تصفیة الدیون العثمانیة ... "

وهكذا أصبح السلطان عبد الحمید، �ما ذ�ر النتشة، هدفًا للمؤامرات اإلستعمار�ة والصهیونیة. 
وور�ثتها جمعیة اإلتحاد و�لقي النتشة األضواء على دور الماسونیة و�هود الدونمة في نشاط تر�یا الفتاة 

ولكن النتشة لم �قتصر �غیره على دور الماسونیة  763والترقي في اإلطاحة �السلطان عبد الحمید.
و�هود الدونمة في اسقاط عبد الحمید بل سّلط الضوء أ�ضا على دور البترول في اسقاطه. وأنفرد عن 

  �السلطان عبد الحمید.  طاحةلإل 773غیره �استخدام تعبیر" مؤامرات الدول اإلستعمار�ة" 
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6 

    السلطان عبد الحمید الثاني حیاته وأحداث عهده  

جاء على الغالف الخارجي أن "السلطان عبد الحمید أدار �حنكته األزمات التي ال زالت 
تداعیاتها تلقي �ظاللها على واقع عالم الیوم مثل القضیة الفسطینیة والمسألة األرمنیة، وما �حدث 

  قة البلقان والعراق".في منط

یتمیز هذا الكتاب �اإلعتدال وعدم إلقاء الكالم على عواهنه مقارنة �غیره من الكتب الصادرة   
حول عبد الحمید. ومع ذلك فإنه یبرر �ثیرًا من أعمال عبد الحمید االستبداد�ة مثل قوله: "... 

   783كانت الصحف تنفث سمومها فأمر �إغالق �عضها".

7 

ة إلى الكتب التي أوردنا �عضها مما استطعنا الوصول إلیه في مكتبة األسد، ثمة إضاف    
عشرات المقاالت المنشورة في الصحف والمجالت، التي توّلت أمر تبییض صفحة عبد الحمید 

  وحكمه االستبدادي متمترسة وراء موقفه من قضیة اإلستیطان الیهودي.     

 9نشرها في "اإلتحاد اإلماراتیة" بتار�خ  793سان آغاعلى مقالة للد�تور ر�اض نع وسنقتصر
  " السلطان عبدالحمید... وقضیة فلسطین ". تحت عنوان: 2008 – 5 –

نبول "أرسیكا" التا�ع طمر�ز األ�حاث للتار�خ والفنون والثقافة اإلسالمیة في إس ذ�ر د. نعسان آغا أن
حول "الدستور  1908ا�ع وحتى العاشر من شهر مایو لمنظمة المؤتمر اإلسالمي عقد مؤتمراً دولیاً في الس

العثماني في الذ�رى المئو�ة إلعالنه". وقد ُدِعي الد�تور لحضور هذا المؤتمر ... ننقل من �لمته الفقرة التالیة 
"وقد �ات السلطان عبدالحمید في أدبیاتنا العر�یة رمزًا للظلم والتخلف الذي  المنشورة في اإلتحاد اإلماراتیة:

عانى منه العرب في العهد العثماني، فهذا نزار قباني �ستخدم اسمه وعهده على لسان إمرأة تخاطب الرجل 
الذي ال �عبأ �حقوقها فیقول: "�ا وارثاً عبدالحمید، والمتكى التر�ي، والنرجیلة الكسلى تئن وتستعید، إلخ". لكنني 

ان عبدالحمید هو جدیر �أن �شیر على صعید شخصي �نُت أشعر �ضرورة إنصاف موقف مشهور للسلط
  د�ة فیها". و�نشاء دولة یهو  العرب والمسلمون إلیه في أدبیاتهم، وهو موقفه من خطة الیهود �قضم فلسطین

8 

  موجز لماجاءت �ه هذه الكتب المدافعة عن عبد الحمید والمبررة الستبداده 

 ". واإل�مان الجهاد من ناصعة صفحة " الحمید عبد تار�خ •



156 

 ." الدین دراسة في أوقاته �قضي " وهو." وورعه السلطان تقوى  " عن الحدیث �كثر •

 ". فّذة قیاد�ة �صفات السلطان تمتع •

 . "األول همه اإلسالم قضیة جعل " •

  .الداخل" في المستعر�ین " و " األعداء براثن من الدولة إنقاذ " ل سعى •

 " اإلسالمیة الجامعة" و " اإلسالمیة الدعوة " نحو السلطان توّجه في الكتب تتوسع •
  المسلمین". خلیفة " وهو

 یهودي �أنه اتهمه الكتب أحد مؤلف أن األمر ووصل �اشا مدحت على الهجوم •
   .�اإلسالم تظاهر

 ." اإلنكلیز رجل " �أنه واتهامه األفغاني الدین جمال قناة من الغمز •

 . فلسطین" أجل من عرشه خسر السلطان " أن على الكتب أكثر تأكید •

 الحمید، عبد خلع في األساسي الدور والماسونیة الدونمة یهود وتحدیدا  للیهود كان •
  . المتكررة هرتزل محاوالت إثر الیهودي لإلستیطان الرافض موقفه �سبب

  ". المر�ض الرجل صحوة عهد " عهده أن على أحیانا الحدیث �جري  •

   السلطان. خلع لیلة وتحدیدا إزاحته أسباب سرد في دورهما والفانتاز�ا الخیال یلعب •

 �جري  وخالفته �ما الحمید عبد انهیار أسباب في الخارجیة العوامل دور تضخیم •
 . الخارجیة العوامل �مفاعیل االستبداد تبر�ر

 من وغیره المبعوثان مجلس وتشتیت الدستور وتعلیق االستبداد عن الحدیث َتَجُنْب  •
 . الكرام مرور علیها تمرّ  أو لحمیدا �عبد المشیدة الكتب لها تتعرض ال أعمال

 ببعضهم األمر ووصل ،803"البلد ظروف یراع لم  "�عضهم رأي في  1876دستور •
  !!! " المصائب بدء هو "1876 دستور " إعتبار على

 وصرفها األموال جبا�ة و�یفیة الحمید، عبد السلطان عهد في المالیة السیاسة عن الكتب جمیع صمتت •
. 
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 أكبر إلى الحمید عبد السائدة وَتَحّول اإلقطاعیة العالقات في البحث بالكت جمیع تجنبت •
 �اسمه وتسجیلها والعراق الشام بالد في الزراعیة األراضي على �استیالئه السلطنة في إقطاعي

   الجفتلك). (�أراضي ُعرف فیما

 لةللدو  اإلستعماري  الغزو �الدراسة یتتبعون  ال النتشة عدا فیما الكتب هذه مؤلفو •

  .فیها الرأسمالیة ووضع العثمانیة

9 

  السلطان عبد الحمید في شعر نزار قباني

نزار قباني الشاعر الدمشقي الذي غزا �قصائده قلوب عشرات األلوف من الشباب والشا�ات في العالم 
اء العر�ي، عكس في قصیدته " أوعیة الصدید" ما �ان شائعًا عن الحیاة الخاصة للسلطان عبد الحمید ور 

جدران قصر یلدز وسط محظیاته وخلیالته وجوار�ه. ولیس هدفنا هنا إثبات أو نفي ما �ان �شاع عن الحیاة 
المهم أن نزار قباني   الخاصة للسلطان، الذي لم �كن �ختلف عن أجداده في إقتناء الجواري وسهر اللیالي ...

شنع النعوت: أتنّكر لها. وهي تصفه �استخدم اسم عبد الحمید وعهده على لسان فتاة غرر بها شاب ثّم 
صغیر النفس، ثور طر�د، سفاح، قرصان وغیر ذلك. وهذا الشاب الحامل لهذه الصفات هو من ورثة السلطان 

   813عبد الحمید والسائر�ن على خطاه في المیدان الجنسي واستباحة السبا�ا الصبا�ا. ومما نظمه نزار:

 

 �ا وارثًا َعْبَد الَحمیدْ 

 ى الَتْركيُّ والمتكَّ 

 والَنْرجیَلُة الَكْسلى َتِئنُّ وَتْسَتعیدْ 

 والشر�سیَّات الَسَبا�ا َحْول مضجعه الَرِغید

 �سُقْطَن فوق �ساطِه .. جیدًا فجیدْ 

 والمِلُك السعیدْ  ،وخلیفُة اإلسالم 

 َیْرمي ، و�أُخُذ ما ُیر�دْ 

 ال .. لم َ�ُمْت َعْبُد الحمیدْ 

 ُد الحمیدْ فلَقْد َتَقّمَص فیُكُم َعبْ 
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 الخاتمة

قوة عسكر�ة �كانت السلطنة العثمانیة امتداداَ للسلطنة السلجوقیة أو بدیالً لها، وفرضت نفسها 
للتوسع في دار الحرب �اسم الجهاد، وحازت على تأیید الفقهاء السنة، الذین رأوا في العثمانیة 

لحدود الفاصلة بین دار التي نشأت على ا قوة توحید فعلي للعالم االسالمي. وهذه السلطنة
اإلسالم ودار الحرب، تمكنت من التوسع في دار الحرب في البلقان ومحاصرة بیزنطة " قلعة 

. وهذا ما أكد على "إسالمیة السلطنة" وافسح لها المجال 1451المسیحیة " و�حتاللها عام 
ة ومن قبلها . فالسلطنة العثمانی1516للتوسع في دار اإلسالم �اتجاه العالم العر�ي عام 

السلجوقیة حّلت محل مؤسسة الخالفة العر�یة القرشیة. وجاء السلطان عبد الحمید لیرث 
مؤسسة الخالفة، إضافة إلى مؤسسة السلطنة، مستخدما إ�اها للوقوف أمام مطامع الدول 

  األورو�یة اإلستعمار�ة من جهة، ومستعینا بها لتثبیت دعائم حكمه االستبدادي.  

                                         ***  

مواضیع هذا الكتاب المتناولة لالستبداد العثماني متمثًال �السلطان عبد الحمید، تكشف 
عن الوسائل التي تستر وراءها االستبداد الحمیدي وفي مقدمتها استغالل مكانة الخالفة لتحقیق 

مرورًا �الممالیك و�نتهاء �العثمانیین  أغراضه. فقد أسهم االستبداد السلطاني منذ أ�ام السالجقة
في منع عودة النهج العقالني للمعتزلة، والعبث �حدائق الحضارة العر�یة اإلسالمیة، وتحو�ل 

  البالد إلى صحارى تعبث بها ر�اح الجهل والتعصب والتخلف. 

ولم تتمكن حر�ة اإلحیاء العقالني المتمثلة في األفغاني �محمد عبده ومن سار على 
هجهما من ترسیخ دعائم التطور ذي األ�عاد البورجواز�ة اللیبرالیة. فالثورة المضادة لإلصالح، ن

التي قادها السلطان عبد الحمید أذبلت األزهار المتفتحة، وأّخرت عملیة النهوض عقودًا من 
 الزمن. وجاء اإلحتالل اإلستعماري للعالم العر�ي لیرسخ بنیان الر�ود، على الرغم من نسائم
النهوض المنبعثة من الثورة البورجواز�ة المناهضة لإلقطاعیة والقادمة مع اإلجتیاح 

  االستعماري.  

لقد تحّولت الدولة العثمانیة أ�ام عبد الحمید، إلى دولة نصف مستعَمرة للدول األورو�یة. 
.. ورأى السلطان �أم عینه �یف أمسكت الدول األورو�یة الرأسمالیة السلطنة من تالبیبها

وتتناول �عض فصول الكتاب سعي الصهیونیة لإلستیطان في فلسطین ومقاومة السلطان عبد 
الحمید لمشار�ع تحو�ل فلسطین إلى "وطن للیهود". والرأي الشائع، مع صعود اإلسالم السیاسي 
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السّني، أن السلطان خسر عرشه من أجل فلسطین، وتجري عملیة تضخیم دور الیهود والماسونیین 
حته عن العرش، وهذه مسألة فیها وجهات نظر متعددة، عالجها الكتاب، متا�عًا دور �ل في إزا

من العوامل الداخلیة (االستبداد السلطاني) والعوامل الخارجیة (الغزو اإلستعماري) في هذه العالقة 
  الجدلیة بین الداخل والخارج.   

*** 

ذي ُعرف �اسم "المشروطیة"،إذ جعل ، ال1876توّجت مرحلة التنظیمات �إعالن الدستور عام 
الدستور ُحْكَم السلطان "مشروطًا" �مراعاة القیود المقررة في الدستور المعروف رسمیًا �اسم "القانون 
األساسي". هذا "القانون األساسي" أو الدستور أو "المشروطیة" حّول السلطنة المطلقة إلى ملكیة 

�إمكان السلطان ووالته في الوال�ات مصادرة األموال  دستور�ة برلمانیة. و�موجب الدستور لم �عد
  و�عدام األشخاص دون حسیب أو رقیب. 

ولم �كن مصطلح المشروطیة مقتصرًا على تر�یا، بل �ان المصطلح معروفًا أ�ضا في إیران. 
، التي أدت إلى خلع السلطان عبد الحمید و�عالن المشروطیة 1908وثورة جمعیة اإلتحاد والترقي 

كانت نصرًا للحر�ة  ، الذي جّمده عبد الحمید)1876انیة (وهي إحیاء لدستور مدحت �اشا الث
الدستور�ة (المشروطیة) في الدولة العثمانیة. هذا النصر سبقه نصر دستوري آخر في إیران سنة 

و�ذا �ان أنصار عبد الحمید یرجعون سبب خلع عبد الحمید و�عادة العمل �الدستور إلى  .1906
ماسون و�هود الدونمة، فكیف �مكن تفسیر إنتصار الحر�ة الدستور�ة في إیران وهي �عیدة عمل ال

عن الماسون و�هود الدونمة؟.. أال یدل ذلك على أن الحدث اإلیراني (إعالن الدستور) ومن �عده 
 الحدث العثماني (إعالن الدستور وخلع عبد الحمید) هما ظاهرتان متعلقتان بتطلع القوى 

 في والسیر والشاهنشاني السلطاني االستبدادین من للخالص الدولتین كال في الحّیة ةاالجتماعی
 والنهوض؟ التحرر طر�ق

وفي خضّم النزاع بین أنصار الحیاة الدستور�ة ودعاة االستبداد السلطاني جرى استخدام شعار 
  الجامعة اإلسالمیة في اتجاهین: 

ت دعائم االستبداد واستغالل المشاعر اتجاه السلطان عبد الحمید الساعي إلى تثبی -
الدینیة المناوئة للهیمنة اإلستعمار�ة لترسیخ أر�ان الحكم اإلقطاعي دون أن تجري مقاومة جد�ة 

  للهیمنة اإلستعمار�ة.
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واتجاه جمال الدین األفغاني الساعي إلى حشد القوى الشعبیة المؤمنة في النضال  -
ر�ر الشعوب اإلسالمیة من ر�قة اإلستعمار، إذا ضد السیطرة اإلستعمار�ة والعمل على تح

                                 استطاعت إلى ذلك سبیال.

لم َتْعَدْم بالد الشام من  على الرغم من سیف اإلرهاب السلطاني المسّلط على الرقاب،و 
التنو�ر العرب رواد رفعوا را�ة الحر�ة ودعوا إلى اإلصالح. ومن قراءة ما قام �ه أعالم الحر�ة و 

في بالد الشام یتبین بوضوح أن عدم الرضى عن سیاسة عبد الحمید لها أسبابها الداخلیة، 
كما أن مقاومة استبداده نبعت من داخل المجتمعات العثمانیة. وتأتي األسباب الخارجیة لتدفع 

    في اتجاه الخالص من االستبداد الحمیدي �عد نضوج عوامل الثورة داخلیًا علیه.

*** 

لعل �عضهم �ستغرب أو �ستهجن دور الخلفیات الطبقیة للصراعات أو �األصح 
المناوشات، التي قامت في دمشق في أعقاب ثورة اإلتحاد والترقي وخلع السلطان عبد الحمید 
عن عرشه اإلقطاعي. ومن �قرأ جر�دة المقتبس التنو�ر�ة التي صدرت في دمشق �عد اإلنقالب 

ر یرى �العین الثاقبة المناوشات بین أنصار الرجعة والعودة إلى الوراء، على عبد الحمید �أشه
إلى عهد السلطان اإلقطاعي المستبد، وأنصار اإلنطالق والتحرر من الماضي السلطاني 
والسیر في طر�ق التنو�ر والنهوض. هذه الظاهرة �ان لها خلفیات طبقیة بین مثقفي الطبقة 

وات و�كوات من اغآ شاوات و اوالمناوئة ألعیان دمشق من �الوسطى المتعاطفة مع الفالحین 
  مالك األرض اإلقطاعیین. 

كانت فئة الخاصة التي تكونت في عواصم الوال�ات العر�یة ومدنها في أواخر القرن 
التاسع عشر ومستهل القرن العشر�ن، قد شكلت ما ُعِرف بـ " أر�اب الوجاهة والنفوذ ". وقد 

(األسر المرتبطة �المؤسسة الدینیة واألسر شبه العسكر�ة) الدولة أید �مین طبقة الخاصة 
العثمانیة اإلقطاعیة ودعمها و�ان جزءًا منها وقاوم الدعوة إلى التطور واإلنفتاح على 
الحضارة العالمیة البرجواز�ة، وعرقل عملیة اإلنطالق واإلبداع. أما �سار طبقة الخاصة 

الحیاة في حر�ة النهضة العر�یة وحر�ة التنو�ر الدیني (العائالت التجار�ة) فهو الذي بّث 
 اوقاد حر�ة اإلصالح والالمر�ز�ة وتطلع �أ�صاره إلى اإلستقالل عن الدولة العثمانیة ودع

�حذر إلى التغییر، و�ان مع اإلبداع والمشجعین علیه. ولكن الحر�ة اإلبداعیة انبثقت من 
أو البعثات إلى أورو�ا.  واب مدارس اإلرسالیاتأوساط العامة، وتحدیداً ممن فتحت أمامه أب
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المتوهجة من  ومن صفوف هؤالء برز معظم رواد النهضة ودعاة التطور والتغییر والُنخب
   الجهل والتخلف. ي في واحات محاطة ببوادي وصحار  المصلحین الذین عاشوا

*** 

ن العشر�ن، وال یزال یتفاعل ظهر الترحم على السلطان عبد الحمید جلیًا في الر�ع األخیر من القر 
�فضل آراء من داخل تیارات اإلسالم السیاسي السني تقول صراحة أو موار�ة بتطابق مبادئ اإلسالم 
مع سیاسة " الدولة العلیة " العثمانیة. وهذه التیارات تغمض العین عن جمیع تجاوزات سالطین الدولة 

م وما جاء �ه من قیم إنسانیة شّدت أقسام واسعة من العثمانیة ووالتها وقادة جیوشها ومخالفتها لإلسال
وعدوانیة إنكشار�تها، التي نّفرت الشعوب من  البشر�ة إلیه دون حاجة إلى جیوش الدولة العثمانیة

                                    هذه الدولة ولم تكسبها إلى جانب اإلسالم.

ف "عثمانیة جدیدة " مستخدمة في اجتیاحها وال �خفى أن العالم العر�ي تجتاحه الیوم عواص

   وسائل اإلعالم المتطورة، ومستحضرة اإلرث االستبدادي السلطاني �أقنعة جدیدة.
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  .87 ص ،1979 بیروت، الفیحاء دمشق في الغناء الروضة كتاب ،نعمان قساطلي، .19

، والعمرانیة الثقافیة اإلصالحات من �جملة قام دمشق على �اشا مدحت وال�ة فترة أثناء .20
 االستغالل وطأة وتخفیف �الوال�ة النهوض إلى طمح أنه التقر�ر من �ظهر كما وسعى

  .هلهاأ  كواهل عن

دور حكم السالطین الفعلي : الحدیثة العصور في سور�ة تار�خ نادر العطار، عن نقال .21
 رقم الملحق ،1962 دمشق، االنشاء مطبعة ،1 ج ،1908 -1516في العهد العثماني 

3.  



164 

 ،1960 دمشق، ،1918-1500الحدیث  العرب تار�خ مقدمة، الكر�م غرایبة، عبد .22
  .المقدمة

  .35 ص نفسه، المصدر .23

  .23 ، ص1394القصاب، دمشق، العالمة الشیخ عبد القادر  محمد وفا القصاب، .24

  .1909 �رانحز  5 المقتبس، .25

 ص ،1980 بیروت، ،العر�یة والدول لبنان في والدستور�ة السیاسیة النظم ،أحمد سرحال، .26
44.  

، المؤلف لبناني مقیم 1891آصاف، عزتلو یوسف، تار�خ سالطین آل عثمان، مصر،  .27
صدرت عن دار البصائر،  2في القاهرة وصاحب المطبعة العمومیة فیها، والطبعة 

  قلنا المقطع المذ�ور أعاله.ومنها ن 1985دمشق، 

؛ 1965 طبعة المیسرة العر�یة والموسوعة ؛1980 طبعة األعالم، الدین، الزر�لي، خیر .28
  .1991 المورد، طبعة سنة البعلبكي، منیر، موسوعة

هذا هو تار�خ مدحت �اشا، الذي �كیل له انصارعبد الحمید شتى التهم وفي مقدمتها  .29
  .عداءه لالسالم

  .السابق المصدر .30

 ص ،1949 بیروت، الحر�ة، أعالم سلسلة �اشا، مدحت الدستور أبو، قلعجـي، قدري  .31
35. 

  .عثمان آل سالطین تار�خ، آصاف یوسف .32

 في المقطع هذا نقلنا قد و�نا ،الحدیثة العصور في سور�ة تار�خ، نادر العطار عن نقال .33
 مدحت لحالمص عن واضحة فكرة ألخذ هنا إدراجه الضروري  من ورأینا سابق، فصل
  .�اشا

 ابنه نشرها �اشا، مدحت مذ�رات انظر �اشا مدحت عن العر�یة اللغة في المراجع من .34
 ؛حتاتة كمال یوسف �اشا، عر�ها مدحت حتاتة، محاكمة كمال یوسف وعر�ها ،حیدر علي

 18 دمشق، الهاشمیة، المكتبة العر�یة، األقطار في وأثره الحمید عبد السلطان عصر
 ؛مروه و�امل غصن حنا تعر�ب الخمسة، عثمان بني ، مر�ا، سالطینملز�اتر�ك ؛جزءا
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 فیض أمین، أحمد، والترقي؛ االتحاد وجمعیة �اشا مدحت سمو�ل، تار�خ سامسون، عزرا
 السلطان هللا؛ خلع خلیل الشرق؛ مشاهیر ز�دان، جرجي، تراجم ؛الثاني الجزء الخاطر

  .الحر�ة عالمأ  قلعجي، قدري،؛ الحمید عبد

  .1908الدولة العثمانیة قبل الدستور و�عده، مطبعة الصادر،  ،تاني، سلیمانالبس .35

 سلیم والشیخ عابدین الدین عالء الشیخ من كل وعضو�ة حمزة، أفندي محمود من مؤلفة .36
  .الكز�ري  مسلم أحمد والشیخ المنیني محمد والشیخ العطار

  نقال عن موقع شام نیوز لتیسیر احمد. .37

، 1الحمید الثاني، ترجمة محمد حرب، دار األنصار، القاهرة، طمذ�رات السلطان عبد  .38
  . 312، ص1978

 دار، التراث قاموس من العلوي، هادي، التراثي للباحث شّیقة دراسة الخمر حول انظر .39
 .1988 دمشق، األهالي،

  .مراد والسلطان العز�ز عبد السلطان والمقصود .40

 .  25 ص ،1980 ،2 ط بیروت، ،العثماني والعهد سور�ة ،الحكیم، یوسف عن نقال .41

  .158 ص، 1921 ینایر، 9 المنار، .42

  .نفسه المصدر .43

 في  بدمشق التار�خیة الوثائق مر�ز مكتبة في وَجْدُتها �اشا مدحت مذ�رات من نسخة .44
 �الحر�ة المناد�ة الشعبیة التحر�ات كانت عندما ،2011 األول كانون  منتصف أ�ام أحد

 حجزت قد و�نت مرضیة ألسباب ألمانیا إلى السفر عليّ  بیتوج و�ان، أوجها في والكرامة
 ،منها یلزم ما ونقل المذ�رات قراءة استطع لم ولهذا ،التالي الیوم في الطائرة على

 ، صفحات عشر من أكثر بنسخ �سمح ال الذي الوثائق، مر�ز لنظام لإلذعان واضطررت
 واالستبداد، الدین  الفتا اوعنوان الفهرس المتضمنة األخیرة الصفحات عجل على فاخترت
  .والدساتیر األمم �عنوان للمترجم ختامیة و�لمة الفهرس، من األولى الصفحة الى إضافة

 العر�یة إلى نقلها". أوغلي عثمان عائشة األمیرة مذ�رات"  الحمید عبد السلطان والدي .45
ذ�ر  تتحاشى السلطان ابنة نأ والمالحظ ،374 ص، 1991 عمان، ،سعداوي  صالح
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 وتترك السلطانیة، للقصور أو النخاسة لسوق  و�یعهن للجواري  الرقیق تجار خطف عملیة
 .غامضا السلطان قصر إلى أمها وصول كیفیة

 أنظر حول الحیاة الخاصة لعبدالحمید: .46

Dorys, Georges, Abdul-Hamids Privatleben: Abdul-Hamid intime, 
mit einem Vorwort von Pierre Quillard, Albert Langen Verlag für 
Literatur und Kunst, München, 1902. 

 . 577 ص، ... ت مذ�را .47

  .177 ص هرتزل، مذ�رات من .48

  .72 ص، الحمید عبد السلطان عصر .49

 الحمید عبد أن المذ�رات طبعات إلحدى 1985 المؤرخة مقدمته في حرب محمد یذ�ر .50
 و�ان وأجادها والفارسیة وأجادها العر�یة تعلم و�جانبها عهده في السیاسیة العلوم درس
  .الروا�ة هذه صحة مدى نعلم وال، 43 ص ،الشعر ینظم

  المصدر نفسه. .51

 أجزاء سلسلة في المجلد هذا صدر ،العر�یة األقطار في الحمید وأثره عبد السلطان عصر .52
  .72 ص ،1939 عام الهاشمیة، دمشق، المكتبة عن متتا�عة

  .378عائشة..."، ص األمیرة" مذ�رات  ابنته عن نقال .53

  . 1909مایو،  19المنار،  .54

  .30 ص العثماني، والعهد سور�ة الحكیم، .55

  . 414مذ�رات األمیرة عائشة عثمان أوغلي، ص : نظرأ .56

، وأخرى 1897السلطان عبد الحمید آخر خلفاء الدولة اإلسالمیة، من مذ�راته �تبها سنة  .57
  .565، ص 1893كتبها سنة 

  نفسه. المصدر .58
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طرق هذا االستثمار هذه، وواضح من نها�ة الجملة أن االستثمار جرى في لم یذ�ر  .59
هل البنوك األورو�یة، التي تتعامل �الفائدة أي الر�ا هي المكان  المصارف. والسؤال هو:

  األمین؟ 

 المصدر نفسه. .60

مثال عندما اغتیل ملك الصرب منعت جمیع الجرائد عن ذ�ر االغتیال واجبرت على  .61
ت الملك �ان طبیعیا �سبب المرض، نقال عن الحصري، ساطع، البالد الكتا�ة �أن مو 

  .100، ص 1957، 1العر�یة والدولة العثمانیة، بیروت، ط 

  .102 المصدر نفسه ص .62

 ،1999دمشق، ، منشورات وزارة الثقافة، 1966–1878أوراق ومذ�رات فخري البارودي  .63
  .61ص

  .31 ، صالبالد العر�یة والدولة العثمانیةالحصري،  .64

  .614ص  ،1906أب  / 1324رجب الحرام  9المنار، مج  .65

  .616ص  ،1906آب  / 1324رجب الحرام  9المنار، مج  .66

مكتبة العلوم واآلداب  1950 – 1789العالم الحدیث  ،الرفاعي، أنور، وشاكر مصطفى .67
  .351ص  ،1951للطباعة والنشر ألصحابها هاشمي إخوان، دمشق، 

  .233ي العصور الحدیثة، ص العطار، تار�خ سور�ة ف  .68

  الحصري، البالد العر�یة والدولة العثمانیة.  .69

  .28ص  ،البستاني، الدولة العثمانیة قبل الدستور و�عده .70

 السلطان عبد الحمید آخر خلفاء الدولة اإلسالمیة، مذ�رات السلطان عبدالحمید. .71

جلد في سلسلة أجزاء صدر هذا الم ،عصر السلطان عبد الحمید وأثره في األقطار العر�یة .72
، 1939�انون الثاني  1مقدمة المؤلف مؤرخة في  ،متتا�عة عن المكتبة الهاشمیة بدمشق

 11وقد أهدى هذا المجلد إلى الوثائق التار�خیة بدمشق شفیق بن سعید الر�ابي بتار�خ 
، أي مع بدا�ة صعود االسالم السیاسي واشتداد وتیرة الدفاع عن عبد 1976نیسان 
  الحمید.
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اشراف راغب السلطان، عبد الحمید في المیزان، مفكرة االسالم  –موقع قصة االسالم  .73
  على یو تیوب.

74. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PA AA), RZ 201/13181, 
Abteilung IA, Allgemeine Angelegenheiten der Türkei, 1. Okt. 1907 

– 31. März 1909, Bd. Nr. 22, Aktenzeichen: Türkei 134. 

تحت عنوان  ،1927شباط  ،7مج ، 21، جنقال عن "مجلة المجمع العلمي العر�ي" دمشق .75
  .184 – 175ص، مفكرات في العهد الحمیدي

شرح أحكام األراضي األمیر�ة ونظام الملكیة العقار�ة والحقوق  ،انظر سلطان، عثمان .76
الشهابي مصطفى في مقال له  ؛وما یلیها 7ص  ،1936، دمشق ،العینیة غیر المنقولة

خوري،  ؛وما یلیها 444ص  ،1932عام  57العدد ، المشرق البیروتیة""منشور في مجلة 
محرره سعید حمادة، بیروت، ، أحكام األراضي في النظام االقتصادي في سور�ا ،ألبرت

  .51ص  ،1936

  المصدر السابق.  .77

ل عن أمالكه الخاصة (الجفتلك) اضطر للتناز  1908�عد عزل السلطان عبد الحمید عام  .78
واألمالك المدورة في اللغة المالیة تعني ، لخزانة الدولة العثمانیة واصبحت ملكا للدولة

وقضت معاهدة لوزان �عد الحرب العالمیة األولى  ،تدو�ر األمالك وانتقالها من ید إلى ید
وعندما جاء  ،واسعة�ان ُتشِرف الدول المنتد�ة (فرنسا و�ر�طانیا) على هذه األمالك ال

 ،االصالح الزراعي في ستینیات القرن العشر�ن ُوِزَعت أراضي الجفتلك على الفالحین
وُنذّ�ر هنا �أن توز�ع أراضي المشمولین �اإلصالح الزراعي في ستینیات القرن العشر�ن 

لم یلق الموافقة من عدد من أصحاب العمائم فافتوا �عدم شرعیة االصالح  ،على الفالحین
على ، و�تحر�م عمل الفالحین في األرض التي انتفعوا بها من االصالح الزراعي ،لزراعيا

اساس أن األرض شرعا هي ملك اإلقطاعیین .. انظر �تابنا: الفالحون ومالك األرض 
  .2005بیروت  ،في سور�ة القرن العشر�ن

اإلسالمیة للسیر والیوم �أتي األحفاد الفكر�ون ورثة السلطان عبد الحمید یدعون الشعوب  .79
وراء را�ة الخالفة �شكلها المتجسد أ�ام االستبداد الحمیدي، هؤالء " الدعاة " المترعون 
بنزعات االستبداد السلطاني والغارقون في َظالمات التراث السلطوي للممالیك والعثمانیین، 
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ؤالء، اصبحت لهم صولة ودولة منذ العقد األخیر من القرن العشر�ن، وأعداد �بیرة من ه
تغمض عیونها عن التراث الثوري الُمشرق للحضارة العر�یة االسالمیة، وتسعى لطمس 
المظالم التي عاشها المستضعفون في األرض من المسلمین وغیرهم، لتبییض صفحة 
الحكام السالطین وغّض النظر عن ممارساتهم في قهر الخلق من عیال هللا، زاعمین ان 

ن أزهى العهود التي عرفتها البشر�ة .. إنهم یر�دون العودة تلك العهود السلطانیة �انت م
�المجتمعات العر�یة واالسالمیة إلى الوراء.. إلى عهود الدول السلطانیة اإلقطاعیة منذ 
أ�ام السالجقة مرورا �الممالیك ووصوال إلى بني عثمان ...  إنهم �أخذون التحدیث وما 

رفاه، دون أن یتطلعوا إلى األخذ من الحداثة وما تقدمه لهم المنجزات العلمیة من وسائل ال
�عدها وهي مفتاح التقدم واالنعتاق. فالدخول إلى حقول المنجزات العلمیة �حاجة إلى 
طر�قة في التفكیر تعتمد العقالنیة وحر�ة الفكر وتبني مناهج الحداثة للوصول إلى الثورات 

  العلمیة التكنولوجیة والسیر على خطاها.

 السید المنار صاحب كتاب أ�ضا أنظر ؛الخالفة فصل الثامن، المجلد العر�یة، الموسوعة .80
  ". الخالفة أو اإلمامة العظمى" محمد رشید 

 مصر، ،االسالم في والحكومة الخالفة في �حث الحكم وأصول اإلسالم ،الرازق، علي عبد .81
  .24 ص ،1925

   .307المصدر نفسه، نقال عن العقد الفر�د إلبن عبد ر�ه، ص  .82

  .17 ص نفسه، المصدر .83

  .نفسه المصدر .84

 ص ،1980 بیروت،، كوثراني، وجیه ودراسة تقد�م ،1913 األول العر�ي المؤتمر وثائق .85
20.  

    .الخالفة مادة، 8مج  العر�یة، الموسوعة .86

  .نفسه المصدر .87

  .552 ص المعارف، دائرة البستاني، .88

 �العر�یة صدر الز�ن، حسن راجعةوم تقد�م العثمانیة، الدولة تار�خ سرهنك، إسماعیل،  .89
  .1988 بیروت، ،الحدیث الفكر دار عن
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  .356ص نفسه، المصدر .90

  .نفسه المصدر .91

  .103-102ص  ،اإلسالم وأصول الحكم الرازق، عبد  .92

خاتمي، محمد، الدین والفكر في فخ االستبداد، دراسة في الفكر السیاسي للمسلمین بین  .93
ها، تعر�ب واختصار وتعلیق ثر�ا محمد علي وعالء ازدهار الحضارة االسالمیة وانهیار 

، 2001عبد العز�ز السباعي من جامعة عین شمس واالزهر، مكتبة الشروق، القاهرة، 
؛ راجع أ�ضا ما �تبه �وثراني، وجیه، الفقیه والسلطان: جدلیة الدین والسیاسة 151ص 

العر�ي لال�حاث ودراسة  القاجار�ة، المر�ز –في تجر�تین تار�خیتین العثمانیة والصفو�ة 
 وما یلیها. 122، ص 2015السیاسات، بیروت، الطبعة الرا�عة، 

  . 6ص  ،2008بیروت،  استبداد خیر أمة ُأخرجت للناس،اسحاق، �عقوب محمد،  .94

 المؤتمر منظمة إصدار ،وحضارة تار�خ العثمانیة الدولة في الخالفة حول الرأي هذا انظر .95
، 1999 إسطنبول، ،الثاني المجلد ،والثقافة والفنون  ار�خللت األ�حاث مر�ز – االسالمي

  .237 ص

  .42 ص ،والعثمانیون  العرب ،رافق .96

، القاهرة، (د.ت)، 1914 –1514أنیس، محمد، الدولة العثمانیة والشرق العر�ي  .97
  .240ص

  .1973 – 3 – 5بتار�خ ، بدمشق الیوسفي منیب المعرة نائب مع لقاء .98

  .77 ،57ص ،1964 بیروت،، الرا�ع المجلد ،حلب نع تار�خیة وثائق عن نقال .99

 الوارث تألیف ،الرفاعیة الطر�قة �تاب، الصیادي الهدى أبي كتاب في وردت الفقرة هذه .100
 ببیض الجهل سواد ینسخ زال ال الصیادي الرفاعي أفندي الهدى أبو محمد السیدو  النبوي 

  .1352 مصر، ،آمین األ�ادي

  .223 ، الدولة العثمانیة، صأنیس  .101

ولعزت  ،215 ص ،1980 بیروت، ،2 ج ،السور�ة الصحافة تار�خ ،طرازي، فیلیب دي .102
�اشا في قلب دمشق إلى الجنوب من ساحة المرجة بنا�ة مترامیة األطراف معروفة �اسم 

و�عد خلع عبد الحمید هرب عّزت �اشا إلى أورو�ا ثم استقر �ه المقام في  ،"بنا�ة العابد"



171 

د وقع بین یدّي في أحد مكتبات تیبنكن �راسا مطبوعا �حتوي اسماء وق ،مصر وتوفَي فیها
لعزت �اشا، مما یدل على مبلغ الثراء الذي وصل إلیه أمین سر " الوقف الذري "ممتلكات 

  .  بالط الخالفة للسلطان عبد الحمید

 أن إلى �شیر ،1904 األول كانون  14 في إسطنبول في األلماني العام القنصل تقر�ر .103
 الخط لمد البدو �مقاومة مرتبطة المنورة والمدینة دمشق بین التلغراف خط مد مشكلة
 الثاني السكرتیر �اشا عزت و�ین بینه جرى  الذي الحدیث العام القنصل و�نقل، البرقي

 والمدینة دمشق بین الحجازي  الحدیدي الخط بناء عن والمسؤول الحمید عبد للسلطان
  :األلمانیة الخارجیة أرشیف في انظر المنورة

 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PA AA), RZ 201/13179, 
Abteilung IA, Allgemeine Angelegenheiten der Türkei, 1. Aug. 
1904 – 24. Nov. 1906, Bd. Nr. 20, Aktenzeichen: Türkei 134. 

 في السلطان �ارةز  على واقتصرت 1889 عام جرت ألمانیا إلمبراطور األولى الز�ارة .104
  .دمشق ثمّ  ومن والقدس فلسطین ز�ارة فشملت الثانیة الز�ارة أما ،إسطنبول العاصمة

 الرحلة في وغیرها لدمشق الثاني فیلهلم اإلمبراطور ز�ارة وتفاصیل الخطاب نص أنظر .105
رافق،  عن نقال، األسود إبراهیم للمؤلف 1898 لبنان،، العثمانیة الممالك في اإلمبراطور�ة

  .428 ص لعرب والعثمانیون،ا

 هللا عبد هو) اسالمزم �ان( اإلسالمیة الجامعة لفظ استعمل من أول كان األفغاني �عد .106
 الجامعة جمعیة اسم علیها ُأطِلق التي، 1903 سنة لندن في اإلسالم جمعیة مؤسس كو�لم

 سوء ةإزال بها المقصود أن المنار في له مقالة في فهمي أفندي علي و�رى  ،اإلسالمیة
 �كون  وأن، االسالمیة �الجامعة ونحوها واالجتماعیة السیاسیة األمور واستبدال التفاهم

 مج ،9ج المنار عن، الممقوت التعصب في ال الحق في ظهیراً  لبعض �عضهم المسلمون 
  . 1713 ص ،1910 لسنة ،13

ا، منه نذ�ر، الخالفة دولة وهي العثمانیة، �الدولة المشیدة الكتب عشرات ظهرت .107
  .1983 القاهرة، ،علیها مفترى  اسالمیة دولة العثمانیة الدولة عبدالعز�زالشناوي،

  .على موقع الخالفة 2008 – 1 -16 هذا الكالم مكتوب في شبكة الشیعة العالمیة، .108

  .2010 ابر�ل 14 اإلسالم، مفكرة .109
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  .العالمیة الشیعة شبكة .110

  .الفیسبوك على بنش تنسیقیة عن نقال .111

، نقال من 1980دار الحقیقة، بیروت، ، األفغاني الدین جمال راتخاط، المخزومي .112
  . 5المقدمة ص 

  .نفسه المصدر .113

  .6 ص نفسه، المصدر .114

  .148 ص ،الحمید عبد مذ�رات .115

  . 912 ص ،1905 ینایر 7 في ،7 مج ،21 ج المنار، .116

  .199 ص ...الفرنسیة الثورة أثر، الحدیث العر�ي الفكر، خوري  عن نقال .117

 عام مرة ألول األفغاني خاطرات ُطبعت ،األفغاني الدین جمال خاطراتمخزومي، ال .118
 المقطع نقلنا ومنها ،1980 عام الخاطرات طبع �إعادة بیروت في الحقیقة دار وقامت ،1931
  . 14 ص أعاله، المذ�ور

  .2 ص نفسه، المصدر .119

  .1731 ص ،1910 ،13 مج ،9ج المنار، .120

  .336 ص ،1899 آب 12، 22 العدد المنار، .121

 .241 ص أنیس، الدولة العثمانیة،  .122

 دار عن الصادرة الحر�ة أعالم سلسلة في ،-الشرق  حكیم - االفغاني الدین جمال .123
  .22 ص ،1956 ،3 ط بیروت، المالیین،

 رسائل جمع حیث المر�ض، الرجل صحوة للماجستر رسالته في مرجة بني موفق كتبه ما .124
 دعا األفغاني أن وذ�ر ،الماسوني الشرق  كو�ب ومحفل ببر�طانیا األفغاني عالقة تثبت
 مبتدعة جدیدة مصطلحات استخدم األفغاني أن مرجة بنو ونشر األد�ان وحدة إلى

 بدل والمحمد�ة النصارى  بدل والعیسو�ة الیهود قول من بدال الموسو�ة كمصطلح
  .364 ص المسلمین،
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 عبده، سعد محمد: لأمثا من هامة شخصیات الماسونیة إلى انضم راشد أبو روا�ة وحسب .125
 المصري ( صدقي فهمي  ماهر علي عفیفي، حافظ الدین، سراج فؤاد ماهر، أحمد زغلول،

 القادر عبد األمیر ،)الماسونیة كتاب ومؤلف العر�ي السوري  للمحفل األعظم السر أمین
 حیث 1864 سور�ةعام الى الماسونیة أدخل من أول راشد ابو روا�ة حسب وهو الجزائري 

 بالد في الماسون  من ُعرف الجزائري  و�عد ،اإل�طالي األعظم للشرق  تا�عا محفال أسس
 عطا، القوتلي شكري  الصلح، سامي الصلح، �اظم، الخوري  فارس الیازجي، إبراهیم الشام

 الجزائري، سعید األمیر شهال، أبو حبیب أسالن، مجید األمیر الرفاعي، سمیر األیو�ي،
 ،1961 بیروت، المصورة، الماسونیة المعارف دائرة ،شدرا أبو حنا ،وغیرهم البكري  نسیب
  .368 ص

، وتقر�ر القنصل األلماني في القدس 1900أ�ار  4مجلة دي فلت األلمانیة، بتار�خ  .126
 .یتحدث عن المطامح الكولونیالیة للیهود في فلسطین 1900أب  22بتار�خ 

PA AA, RZ 201/14125, Abteilung IA, Die Juden in der Türkei, 1. 
Juli 1897 - 31. Aug. 1907, Bd. Nr. 1, Aktenzeichen: Türkei 195. 

 منظمة األ�حاث، مر�ز ،صا�غ شعبان ِهلدا ترجمة َهرْتِزل، یومیات الصا�غ، أنیس، إعداد .127
  .125 ص ،1968 بیروت، ،الفلسطینیة التحر�ر

  .177ص نفسه، المصدر .128

129. Bein, Alex, Theodor Hertzl. Biographie, FIBA Verlag, Wien, 1934, 
p.103. 

  .9 ص نفسه، المصدر .130

 .404، ص نفسه المصدر .131

 .نفسه المصدر .132

  المصدر نفسه. .133

  .العر�یة إلى المترجمة هرتزل یومیات و�ذلك نفسه؛ المصدر .134

  .102 یومیات هرتزل، ص .135

136. Bein, Theodor Hertzl. Biographie, p. 492. 
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والقیصرة أوغوستي فكتور�ا إلى بلد قیصرنا في فلسطین، رحلة القیصر فلهلم الثاني 
تیودور  1898كیلو�ت، إعداد فورستن، هانس؛ أكسل مایر، الرحلة القیصر�ة لفلسطین 

 .1998، 1هرتزل والهرتسوك الكبیر فر�در�ش األول والمحمیة األلمانیة في فلسطین، ط

Richter, Jan Stefan, Die Orientreise Kaiser Wilhelms II, 1898, 
Hamburg, 1997, p. 218.   لقاء هرتزل مع فیلهلم  

 فرانكفورت، –ز�ور�خ  ،تیودور هرتزل مهندس الصهیونیة السیاسیة ،شو�س، یولیوس .137
  .56ص  ،1975

  .75ص  ،یومیات َهرْتِزل .138

أو�ى، میم �امل، السلطان عبد الحمید الثاني بین الصهیونیة العالمیة والمشكلة  .139
  .51، ص 1992هراء، القاهرة، الفلسطینیة، ترجمة اسماعیل صادق الز 

  .5ص  یومیات هرتزل، .140

  .35المصدر نفسه، ص  .141

  .45ص  المصدر نفسه، .142

  .46ص  المصدر نفسه،، .143

  .61ص  المصدر نفسه، .144

  .105ص  المصدر نفسه، .145

  .212 ص المصدر نفسه، .146

  .123 ص المصدر نفسه، .147

  .172 ص المصدر نفسه، .148

  .173 ص المصدر نفسه، .149

  .181 ص المصدر نفسه، .150

  .193 ص لمصدر نفسه،ا .151

  .196 ص المصدر نفسه، .152

  .219 ص المصدر نفسه، .153
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  .236 المصدر نفسه، ص .154

اضطررنا مع األسف ذ�ر مذهب أعالم التنو�ر المناهضین لالستبداد �عامة ولالستبداد  .155
على مزاعم عدد من الكتاب الذین �حصرون معارضة االستبداد  ردا، الحمیدي �خاصة

  یحیین الشوام.السلطاني العثماني �المس

  .48ص ،1965 دمشق، ،مكتبة أطلس ،وعصرهجمال الدین القاسمي ، القاسمي، ظافر .156

  ومنهم الشیخ عبد الرزاق البیطار والشیخ جمال الدین القاسمي. .157

  .51 ص ،القاسمي .158

  .1904 یولیو 30 عدد المنار، .159

 دار، دینیةوال االجتماعیة إصالحاته رضا رشید محمد السید ،أحمد محمد درنقیة، راجع .160
  .21 ص، 1980 لبنان، -طرابلس، اإل�مان

  .1899 الثاني كانون  23 / 1317 شعبان 20 في المنار، .161

 رشید الشیخ أسسها التي الجر�دة هي والمنار، االفتتاحیة 1908 مارس 3 في المنار، .162
  .الشام من نزوحه �عد 1898 عام القاهرة في رضا

 ص ،1972 بیروت، ،مصر في شتراكیةاال الحر�ة تار�خ، السعید، رفعت عن نقال .163
102.  

 مجلة في شمیل عن الخاص الملف راجع والسیاسي الفكري  ونشاطه شمیل شبلي حول .164
  .شمیل حول الواردة المعلومات أخذنا الملف هذا ومن ،1969 یولیو القاهر�ة، الطلیعة

 .سا�قا المذ�ور الطلیعة ملف عن نقال .165

 الوطن تحدیث في العر�یة والتقانة العلوم ساهمةم: واالستجا�ة التحدي ،زحالن، أنطون  .166
  .11 ص، 1991 – 4 العر�ي المستقبل في، العر�ي

  .102 ص ،مصر في االشتراكیة الحر�ة تار�خ السعید، .167

  .688 ص ،1936 األول تشر�ن 28 العدد ،الدمشقیة الطلیعة مجلة عن نقال .168

  .103 ص مصر، في االشتراكیة الحر�ة السعید، تار�خ .169

  . 646 ص ،1908 اكتو�ر 25 / 1326 رمضان 30 في رالمنا .170
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  .922 ص ،12 ج ،11 مج المنار .171

والمثال الذي ال یزال طر�ا في األذهان هو قیام السلطة البیروقراطیة التي أدارت القطاع  .172
العام ونهبته، بترسیخ دعائم لالستبداد قل نظیره، هذا مع العلم أن القطاع العام قام أصال 

على منتجیه، و�ذا �ه یتحول إلى �قرة حلوب لمن یدیره و�صبح إحدى  لتوز�ع عائداته
  أدوات ترسیخ االستبداد.

 �سیرة البصائر تنو�ر ،سعید الباني، محمد عن مأخوذ أقواس ضمن نصوص من وضع ما .173
  .75 – 73 ص ،1920 دمشق، السور�ة العر�یة الحكومة مطبعة ،طاهر الشیخ

 مج ،1ج ،"العر�ي العلمي المجمع مجلة"في  ،ئري الجزا طاهر الشیخ ،كرد علي، محمد .174
  .21 – 17ص، 1921 الثاني كانون  ،1

 عشر الثامن القرن  من سور�ة :الحدیث العصر في العر�ي الفكر ،منیر موسى، عن نقال .175
 العر�ي األدب ،سامي الكیالي، أ�ضا وراجع ؛34ص ،1973 بیروت، ،1918 حتى

  .56ص  ،1968مصر،  ،سور�ا في المعاصر

  . نفسه المصدر .176

 بوفاة عظیم مصاب" عنوان تحت ،1902 حز�ران 22 المنار في الكواكبي حیاة انظر .177
  ".حكیم عالم

 والمقاطع ،1931 مصر،، االستعباد ومصارع االستبداد طبائع ،الرحمن عبد الكواكبي، .178
  .متعددة صفحات من مأخوذة

  .1901 آذار 20 في ،المنار .179

كبي ال تزال منسیة في إحدى مدافن القاهرة، والمفروض ومما یثیر األسى أن رفاة الكوا .180
تحرك السلطة السیاسیة والثقافیة في سور�ة لنقل رفاة شیخ النهضة العر�یة من القاهرة إلى 
حلب واختیار مكان الئق لضر�حه ال �قل شأنا عن ضر�ح إبراهیم هنانو زعیم الثورة 

  .1921 – 1919عامي  الوطني ألهل القرى في الشمال الغر�ي من سور�ة بین

. یلیها وما 169ص  ،1916 یونیو 30 ،19 مج 3 ج ،المنار راجع الزهراوي  حیاة حول .181
 عنوان تحت المنار في الحمصي نبهان أحمد الشیخ الزهراوي  صدیق كتبه ما و�ذلك
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 المنار، في ،الزهراوي  ابراهیم السید ابن شاكر محمد السید إبن الحمید عبد السید ترجمة
  .151 ص، 1918 د�سمبر ،21مج ،3ج

  .نفسه المصدر .182

  .152 ص ،نفسه المصدر .183

  .838 ص ،1910 أ�ار المنار، عن نقال .184

  .نفسه المصدر .185

  . 170 ص ،1334 شعبان 19 المنار، .186

   .838 ص ،1902 كانون الثاني 29 المنار، .187

  .442 – 417ص م، 1910 آب 16 / هجر�ة 1319 األولى جمادى غرة في المنار، .188

  .م 1910 آب 16 / هجر�ة 1319 األولى جمادى ةغر  المنار، .189

  .1910 أبر�ل 2 /1319 سنة الحرام محرم غرة، 4 مج ،2 ج المنار، .190

  .460 ص، 1910 آب 31 / 1319 األولى جمادى 16 ،4 مج ،2ج  المنار، .191

  ،الجندي عّزة ،سلوم رفیق  ،الزهراوي  الحمید عبد ذ�رى  لتكر�م والعقیدة الفكر مهرجان .192
 ص ،1963 دمشق، ،االجتماعیة والعلوم واآلداب الفنون  لرعا�ة األعلى لسالمج إصدار

22.  

  .  170 ص ،1916 یونیو 30في  ،19 مج ، 3ج المنار، عن نقال .193

 ،1980 بیروت، ، العر�یة والدول لبنان في والدستور�ة السیاسیة النظم أحمد، سرحال، .194
  .44 ص

  .252 ص ...،العثمانیة الدولة، نیسأ .195

  .1908 الثاني تشر�ن 23 ،11مج  ،10 ج المنار، .196

  .252 ص، ...  أنیس، الدولة العثمانیة .197

  .نفسه المصدر .198

  .ومایلیها 150ص  العرب والعثمانیون،رافق،  .199

  .255 ص، ...  أنیس، الدولة العثمانیة .200
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تّم إنشاء الخط الحدیدي بین سالونیك وسكو�یا عاصمة مكدونیا  1871عام  .201
مدذ هذا الخط إلى بلغراد و�ذلك اتصلت سالونیك تّم  1888الحالیة وفي عام 

�أورو�ا، وضمت سالونیك الیهود السفارد�م القادمین من اسبانیا وفیها عدد �بیر 
  من الیونان األرثوذ�س والمسلمون األتراك،و تكّونت فیها طبقة تجار�ة وازنة.

  .254، ص ...  أنیس، الدولة العثمانیة .202

   .113، ص 1904نیسان  17/  1322، غرة صفر 7، مج3المنار، ج .203

دیوان قصر السلطان عبد الحمید، الذي تولى إدارة شؤون الدولة بتوجیه من  هو المابین .204
أقوى من الصدر األعظم رئیس ) السلطاني(و�ان نفوذ المابین الهمایوني  ،عبد الحمید

  .مجلس الوزراء

 الجنود من كبیر عدد مقتل إلى وأدى مألوفا، أمرا كان العثماني الحكم على الیمن وخروج .205
 �حنون  من ونسأل. األناضول مقبرة الیمن ُسمیت ولهذا. الیمنیین الثوار ید على العثمانیین

 یهود من أو ماسونیا كان �أنه ضده ثار من كل متِهمین الحمید عبد عهد إلى الیوم
   الدونمة؟ و�هود �الماسونیة اتصال على كنوا الیمنیین الثوار فهل: الدومنة

 الحكم ضد قامت 1905 عام الروسیة الثورة أن ومعروف ،1905 یونیو 4 لمنار،ا .206
  .الفارسیة والشاهنشانیة العثمانیة من كل في واضحا تأثیرها و�ان القیصري 

 644 ص ،11العدد ،1908 البیروتیة"، المشرق  مجلة" في للدستور الكامل النص انظر .207
  .یلیها وما

  .112 ص ،العثمانیة والدولة العر�یة البالد ،الحصري  .208

  .نفسه المصدر .209

  .114المصدر نفسه، ص  .210

 تختلف ال األحداث حول وافیة تفاصیل أوردتا الدمشقیة والمقتبس البیروتیة النبراس جر�دتا .211
  .الحصري  كتبه عّما

 سجنهم أو �العرش �طالبوا ال حتى إخوتهم قتل إما عثمان بني سالطین عادة من و�ان .212
 وطاب لذّ  وما الِحسان �الجواري  محاطین السلطانیة لقصورا أحد في" ذهبیي قفص" في
 عن وعزله رشاد محمد أخاه سجن فقد القاعدة عن الحمید عبد �شذّ  ولم. الدنیا متاع من
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 والترقي اإلتحاد رجال یبتغیه كان ما وهذا الفكر�ة إمكانیته ضعف إلى أدى مما العالم،
 ولكن الجمهور�ة إعالن �فضلون  واو�ان. �اسمه والحكم فكر�ا متخلف سلطان بتنصیب
 خلیفة صور�ا سلطانا ینصبون  جعلهم"  البدعة"  هذه على العامة ثورات من خشیتهم

 شطرا أمضى عمره، من والستین الرا�عة في رشاد محمد الجدید السلطان و�ان .للمسلمین
 م،العال عن عزله �سبب والغباء �السمنة اتصف. ذهبي قصر في سجینا حیاته من طو�ال
 الذین ،والترقي االتحاد ید في طّیعة أداة  جعله ما وهذا نفسیة أمراض �عدة مصا�ا و�ان
 أمیر �اسم الدولة على السیطرة أجل من ضاّلتهم ومرضها شخصیته ضعف في وجدوا

وهكذا انتقل محمد رشاد من سجن أخیه عبد الحمید إلى . رشاد محمد السلطان المؤمنین
ولم �كن للسلطان محمد رشاد . جدد من جمعیة اإلتحاد والترقيسجن جدید یدیره الحكام ال

كخلیفة للمسلمین و�تا�ة اسمه على اللیرات الذهبیة من السلطة إال الدعاء له على المنابر 
  ".  �ةاللیرة الرشاد" المصكو�ة آنذاك والمعروفة بـ 

 استخدام آلیة حول راجع ؛103 ص، العثمانیة والدولة الحصري، البالد العر�یة عن نقال .213
 كوثراني و�دخل ،سابق مصدر والسلطان، الفقیه ،كوثراني، الخلع أو التنصیب في الفتوى 

 مطالقة برهان إلى أي �الفتوى  اإلصالح تببر�ر إلى التنظیمات أهل لجوء تفاصیل في
 �اإلصالح المنادین بتكفیر المحافظة القوى  تقوم و�المقابل ،الشرعیة لألحكام القوانین
  .125 ص ،بدعة رهواعتبا

  .1909 نیسان 22 المقتبس، .214

 فصدرت ،الحمید عبد كابوس من الخالص ثمار من �عضا والعراق الشام بالد قطفت .215
  .الد�موقراطیة مظاهر من وغیرها الثقافیة الحر�ة وانتعشت األحزاب وتأسست الصحف

  . 11 ص ...،واالستجا�ة التحدي ،أنطون  .216
معهد الدراسات  ،دة مع �تاب تنبیه األمة وتنز�ه الملةالمشروطة والمستب ،رشید الخیون، .217

  .114ص  ،2006بیروت،   -�غداد  ،1الستراتیجیة، ط 

  .نفسه المصدر .218

  .399ص  خاتمي، .219

  .83 ص المشروطة والمستبدة...، الخیون، .220

  .نفسه المصدر .221
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  یلیه. وما 193 ص ،كوثراني في الفقهاء ومواقف الدستور�ة الثورة فقرة راجع .222

 .136 ص ن، المشروطة والمستبدة...،الخیو  .223

خلع "عن  1909مایو  19تحدثت المنار في  ،"كبرى العبر. إحدى الكبر" تحت عنوان  .224
والظالمون " مستخلصة العبر ومستشهدة �اآل�ة الكر�مة من سورة الشورى " عبد الحمید خان

  ".ما لهم من ولّي وال نصیر

  .141 المشروطة والمستبدة ...، ص الخیون، .225

  .259 ص ،... نیس، الدولة العثمانیةأ .226

 الداخل، من إیران هو�دي، فهمي، عن نقال ،131 صالمشروطة والمستبدة ...،  الخیون، .227
  .1987 القاهرة،

  .مهاجراني هللا لعطاء خانة عالة 2003 للحوار، منار منتدى .228

مید اذ تمكن عبد الح ،أكثر من سنتین 1877 – 1876لم �ستمر عهد المشروطیة األولى  .229
أما عهد المشروطیة الثانیة فاستمرمن  ،�سهولة من القضاء على رموز العهد الدستوري 

وجرت في عهد هذه المشروطیة . 1918إلى انهیار الدولة العثمانیة عام  1908عام 
وقد قدمت الباحثة األلمانیة سابینا بر�تور اطروحة . ثالث دورات انتخابیة لمجلس المبعوثان

، دراسة في البرلمان العثماني "لعامل العر�ي في سیاسة االتراك االتحادیینا"د�توراه �عنوان 
مستخدمة األرشیف العثماني إللقاء األضواء  1993في المرحلة الدستور�ة الثانیة، برلین 

 . على الدور السیاسي للعرب في مجالس المبعوثان الثالثة
230. PA AA, RAZ 201/13179. 

231. PA AA, RAZ 201/13179 بّد من التساؤل �یف �مكن لالصالح والتنمیة . وهنا ال
والتطور أن �سیر في طر�ق التقدم إذا لم تجر عملیة اإلحصاء للسكان، وهي حجر 

 األساس ألي تقدم. أال یدل ذلك أن العوامل الداخلیة هي األساس في أسباب التخلف؟ 

232. PA AA, RAZ 201/13181. 

 في األلماني النفوذ على القضاء قالباإلن أهداف من نأ السفارة تقر�ر یرى  أخر �معنى .233
 الماسونیة أو الیهود دور إلى تشیر فقرة أ�ة التقر�ر في نقرأ ولم ،الحمید عبد أ�ام بولطنإس
 .PA AA, RAZ 201/13745. الحمید عبد على اإلنقالب في

234. PA AA RAZ 201/13745. 
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 أو الجدید النظام دانتقا یتحاشون  الذین الناس، بین سائدا یزال ال الخوف أن �عني وهذا .235
  سیاسته. حول الحدیث

 والترقي لإلتحاد المؤ�د الجیش زحف عندما أشهر �عد سبعة �الفعل جرى  ما وهذا .236
  .نبولطإس في المضادة الثورة على وقضى

237. PA AA, RAZ 201/13745. 

نبول طوعلى الرغم من متا�عة التقر�ر لكل شاردة وواردة في میدان التنافس األورو�ي في إس .238
 نجد أ�ة إشارة إلى دور الماسون والیهود في اإلنقالب على السلطان عبد الحمید. ال 

PA AA, RZ 201/13180, Abteilung IA, Allgemeine Angelegenheiten der 
Türkei, 25. Nov. 1906 - 30. Sept. 1907, Bd. Nr. 21, Aktenzei-
chen: Türkei 134. 

 المابین رؤساء اختفى وقد. �المابین المعروف السلطاني القصر دیوان �السكرتر�ا �قصد .239
 صالحیاته جمیع من ُجّرد الحمید عبد السلطان أن التقر�ر من وواضح ،البالد غادروا أو

  .روح بال هیكال وأصبح

240. PA AA, RAZ 201/13745. 

241. PA AA, RAZ 201/13181. 

 ولكنهم االنقالب،� قاموا الذین هم الدومنا یهود أن �قل ولم الماسون  عن التقر�ر یتحدث لم .242
 PA AA, RAZ 201/13181. ملف. فیه مشار�ین كانوا

 PA AA, RAZ 201/13181. ملف .243

 األ�حاث مر�ز – االسالمي المؤتمر منظمة إصدار ،"وحضارة تار�خ العثمانیة الدولة" .244
  . 265 ص ،1999 ،2 مج ،نبولطسإ في والثقافة اإلسالمیة والفنون  للتار�خ

  .266 ص ،نفسه المصدر .245

 .293 ص ،نفسه مصدرال .246

  .نفسه المصدر  .247

  .1909 أیلول 15 النبراس، .248

  .35ص ،1974 بیروت، ،لبنان وفي العالم في نوار أول حكا�ة إبراهیم، یز�ك، یوسف .249
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  .1909 الثاني كانون  عدد النبراس، .250

  .1909 آذار 22و شباط 21 عدد النبراس، .251

  .1909 شباط 21 النبراس، عدد .252

  .1909 شباط 21 عدد النبراس، .253

 نسخة ولدینا هالة جامعة مكتبة في وجدناه وقد ،األسد مكتبة في متوفر غیر الكراس هذا .254
  .الكراس هذا من

 تار�خ من صفحات ،الدین القاسمي، صالح كتاب من عنه الواردة المعلومات أخذنا .255
 المطبعة الخطیب الدین محي وحققه له قّدم ،العشر�ن القرن  أوائل في العر�یة النهضة
  .1959 - 1379 �مصر، السلفیة

 .8 ص ،نفسه المصدر .256

  .10 ص ،نفسه المصدر .257

  .20 ص نفسه، المصدر .258

 الوهابیة و�انت ،المسلمین من التحرر بدعاة ُتلصق تهمة الحین ذلك في الوهابیة كانت .259
 المجتمع في السائدین والتحجر الجمود ضد التنو�ر قوى  قالع إحدى الشام بالد في

 وحتى. وسالطینها العثمانیة الدولة مع وئام على تكن لم ابیةوالوه. العثماني اإلقطاعي
 نظرة الوهابیة إلى ینظرون  الشام بالد في المتنور�ن معظم كان العشر�ن القرن  منتصف
 التشدد مرحلة في دخلت أن �عد الیوم الوهابیة إلى النظرة أما. �التأیید مفعمة إ�جابیة

 في لها النهضة رواد نظرة عن فتختلف �ة،الصحراو  األجواء محیط في وانغلقت والتطرف
  .العشر�ن القرن  ومستهل عشر التاسع القرن  اواخر

  .227 – 223 ص ،34 مج ،3 ج القاهر�ة، المقتطف .260

 حادثة في المحكمة إلى سیقوا الذین ومن ،صالح شقیق القاسمي الدین جمال الشیخ وهو .261
  .معنا مرّ  كما المجتهدین

  .1909 حز�ران 19المقتبس، عدد  .262

  .1909 شباط 8 المقتبس، عدد .263



183 

 الرحمن عبد هللا عبد حنا في للشهبندر والفكري  السیاسي النشاط عن واسعة تفاصیل راجع .264
  .1989 دمشق، ،الفكري  والتحرر الوطنیة ورجل نهضوي  علم الشهبندر،

 قضا�ا" سلسلة  إطار في الكاملة الشهبندر اعمال بنشر الخطیب كامل محمد قام كما .265
 الخطیب االستاذ قّدم وقد. السور�ة الثقافة وزارة إصدار من"  العر�یة النهضة وحوارات
 الرحمن عبد راجع. الفكر�ة الشهبندر لحیاة مكثفا وتحلیال تلخیصا �مقدمةعرضت لألعمال
 دمشق الخطیب، كامل محمد وتقد�م تحقیق ،المقاالت ،الكاملة األعمال الشهبندر

  .6 ص ،1993،

 دار ،الشهبندر الرحمن عبد الزعیم مذ�رات :ونتائجها وعواملها أسرارها الكبرى  سور�ا ثورة .266
  .10 ص ،عمان، (د. ت) والنشر، للصحافة الجز�رة

 �جلس التي األرض عن ارتفاعه �سبب المسرح كان ،األمیر�یة الجامعة مسرح �قصد .267
  .خطبته إلقاء عند الخطیب لوقوف مكانا الجمهور علیها

 فخري  الشعبي الوطني الزعیم أ�ضا استخدمه الحمید دعب السلطان كابوس تعبیر .268
  . البارودي

 ،1958 بیروت، ،وجهاده حیاته الشهبندر الرحمن عبد ،حسن ،الحكیم عن ملخصا .269
  .150ص

 ،1973 بیروت، ،2 ط ،الجالء حتى االحتالل من سور�ا ،نجیب األرمنازي، عن نقال .270
  .61 ص

ر عبد الرحمن شهبندر غدرًا في عیادته اغتیل الد�تو  1940في ضحى السادس من یولیو  .271
بدمشق. وقد �شف التحقیق عن الجناة المنفذین من الحلقة الدنیا، إال أنه لم �ستطع (أو 

  یرغب) أن �صل إلى الجناة من الحلقة العلیا وحتى المتوسطة.

لقد أثار هذا االغتیال اضطرا�ًا في النفوس وقلقًا في الخواطر وشغل الناس بتتبع أخبار 
اعتقال الجناة المتهمین �المحاكمة، التي نشأت عنه حینًا من الزمن. وتضار�ت اآلراء 

  حول دوافع االغتیال وهي ثالثة :

دوافع سیاسیة ناجمة عن الخصومة بین الشهبندر ومنافسیه في الكتلة الوطنیة وتحدیدًا  -
  جمیل مردم �ك.
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نیة المناهضة لها و�لصاق رغبة السلطات الفرنسیة في تصفیة هذه الشخصیة الوط -
  التهمة �أعداء الشهبندر السیاسیین، أي برجال الكتلة الوطنیة.

  الدافع اإلیدیولوجي، أو �األصح دافع أولئك النفر، الذین لم ترق لهم المنطلقات   الفكر�ة -
  التنو�ر�ة النهضو�ة الجر�ئة، التي طرحها الشهبندر �صراحة وعز�مة ال تلین.

هبندر فكر�ًا، �سار عصر النهضة أو �األصح إحدى تیارات ذلك الیسار لقد مّثل الش
النهضوي، الذي شرع �طرح آراءه في خضم عصر النهضة العر�یة منذ أواخر القرن 
التاسع عشر، و�ان اغتیال الشهبندر على ید تلك الفئة المنغلقة المتزمتة �مثا�ة تحذیر 

العقالنیة والعلمانیة والتنو�ر، والسیر �المجتمع للمنادین �حر�ة الفكر العر�ي والداعین إلى 
العر�ي خطوات إلى األمام، في میدان التقدم الحضاري، والتغلب على التخلف أو على 

  األقل �عض جوانبه.

 اإلجتهاد بتهمة الحمید عبد السلطان أ�ام 1896 عام محاكمتهم جرت المشا�خ وهؤالء .272
 في المنقولة أفكاره القاسمي الدین صالح لطبا طالب استقى الحلقة هذه ومن ،رأینا كما
  .سا�قة فقرة

 ،"1966 – 1878أوراق ومذ�رات فخري البارودي "  من حرفیا مقتطفة المقاطع جمیع .273
  .1999منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

  .1908كانون األول  17المقتبس، عدد  .274

  .1908كانون األول  18المقتبس، عدد  .275

  .1909األول كانون  23المقتبس، عدد  .276

  .1908كانون األول  20المقتبس، عدد  .277

  .1909 أ�ار 15المقتبس، عدد  .278

 .1909 شباط 23 المقتبس، عدد .279

  .1909 آب 24 المقتبس، عدد .280

  .1909آب  3المقتبس، عدد  .281

  .1908المقتبس، عدد نیسان  .282
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 رسالة" من األولى الطبعة في القرآن خلق قضیة من المعتزلة موقف عبده محمد تبنى .283
 رضا رشید الشیخ حذف عبده محمد موقف حول ُأثیرت التي الضجة و�سبب". لتوحیدا

 وصیة على بناء القرآن �خلق المتعلقة الصفحة هجر�ة 1326 عام الثانیة الطبعة في
 رّ�ة أبو محمود نشرها التي الخامسة، الطبعة في المحذوفة الصفحة وعادت. عبده محمد

 التي الصفحة ذلك في �ما كاملة صورة في التوحید الةرس"  إخراج في هللا استخار ان �عد
 النهضة ،هللا عبد، حنا في التفاصیل انظر ،والرا�عة والثالثة الثانیة الطبعات في حذفت

  .1994 ،بدمشق ،األهالي دار عن الصادر ،التاسع الفصل ،واالستبداد

 األول الهجري  لقرن ا أواخر في العقلي، التعلیل على القائمة اإلعتزال حر�ة بدأت وقد 
 أن نفوا والمعتزلة. والواثق والمعتصم المأمون  أ�ام الثالث الهجري  فیالقرن  أوجها و�لغت
 المعتزلة، عند القرآن، في تعالى هللا فكالم. القدم في اهللا �شارك كیال قد�ما هللا كالم �كون 

 �كن ولم هللا، رسول محمد على نزل الذي األولى �القرآن، �الدرجة متعلق ألنه حادث،
 الفكر تار�خ فروخ، عمر انظر. مخلوقا حدثا المعتزلة عند القران كان لذلك قبله، موجود
  .288 ص ،1966 بیروت، ،خلدون  ابن ا�ام إلى العر�ي

  .1908كانون األول  17المقتبس، عدد  .284

  .1908كانون األول  18المقتبس، عدد  .285

  .1908كانون األول  22المقتبس، عدد  .286

  .1908كانون األول  27عدد  المقتبس، .287

  .1909كانون األول  13المقتبس، عدد  .288

289. PA AA, RAZ 201/13179. 

  PA AA, RAZ 201/13181.ملف .290

  .1908كانون األول  20المقتبس، عدد  .291

 .1909كانون الثاني  21المقتبس عدد  .292

ترجمه عن  ،المجلد األول ،الدستور انظر النص الكامل لقانون األراضي العثماني في .293
–140ص  ،هجر�ة 1301بیروت،  ،نوفل أفندي نعمة ،للغة التر�یة إلى اللغة العر�یةا

161 .  
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 ومعنى ذلك ان ملتزم الضر�بة. المالكانة هي نظام التزام األرض مدى حیاة ملتزم الضر�بة .294
بل أمسى ملتزما مدى  ،كما في نظام االلتزام ،لم �عد ملتزما لها لمدة محددة من الزمن

أسلوب المالكانة اقترب �ثیرا من نظام الملكیة الشخصیة �ما في ذلك حق  أي أن ،الحیاة
وساد هذا النظام من أوائل القرن الثامن عشر واستمر حتى منتصف القرن . إرث المالكانة
و�الحظ أن معظم أصحاب  ،وتحدیدا حتى صدور قانون األراضي ،التاسع عشر

انظر حول . مسجلة في الدفتر خانةإلى ملكیات شخصیة  1858المالكانات حولوها �عد 
  .هذا الموضوع دراسات عبد الكر�م رافق

 كرد علي، محمد، خطط الشام، حول موضوع األسر �مكن الرجوع إلى المصادر التالیة: .295
بوالق،  المرادي، محمد خلیل، سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر،؛ والمذ�رات  6ج 

البیطار، عبد الرزاق،  ؛ن القرن الحادي عشرالمحبي، خالصة األثر في أعیا ؛1301
،تراجم  الشطي، محمد جمیل ؛1961حلیة البشر في تار�خ القرن الثالث عشر دمشق،

مردم �ك،   ؛1948دمشق،   ،1350 -1301أعیان دمشق في نصف القرن الرا�ع عشر
منجد، ال  ؛1971خلیل، أعیان القرن الثالث عشر في الفكر والسیاسة واالجتماع، بیروت، 

دمشق،  فضالء الشام،  أبو الحسن علي بن محمد الر�عي، جمع  صالح الدین
الحسني، محمد تقي الدین �تاب منتخبات التور�خ لدمشق، دمشق،   ؛1950
"ملكیة األرض والسلطة  طعمة، رامز، ؛األعالم �أجزائه المعروفة  الزر�لي،  ؛1927

-261 ، ص 1992 ، 44 -43 في دراسات تار�خیة العددان السیاسیة في دمشق"،
291. 

Khoury, Philip S., Urban Notables and Arab Nationalism: The Pol-
itics of  Damascus, 1860- 1920, Cambridge: (Cambridge Univer-
sity Press), 1983; Schatkowski Schilcher, Linda. Families in Poli-
tics: Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th Centu-
ries, Stuttgart, Steiner Verlag Wiesbaden, 1985. 

التنظیم االقتصادي لسور�ة، بیروت،  سعید، حمادة: فیما یتعلق بنظام الضرائب راجع .296
1936 .  
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في مذ�رات  ،1938 -12 - 9في جلسة  ،راجع تقر�ر لجنة المالیة في المجلس النیابي .297
  .109ص  ،1938المجلس النیابي السوري 

 .1909 حز�ران 3 - 2 في المقتبس، انظر .298

كان والد �رد علي من مالك األرض الصغار في الغوطة أي أنه �الوالدة من صغار  .299
ولكن معرفة �رد علي للغة الفرنسیة واضطالعه على مجر�ات الحضارة  ،األعیان

الناحیة األورو�یة البورجواز�ة جعلته �قف إلى جانب الحداثة والتغییر، و�قف من 
وهذا الموقف الوسط نا�ع من . الفالحین واإلقطاعیة اإلجتماعیة في منتصف الطر�ق بین

انضمام �رد علي إلى مثقفي الطبقة الوسطى الساعیة لتحجیم دور �بار مالك األرض 
  . من األعیان

  .1910آذار  10بتار�خ  المقتبس، .300

 في 1908–1860 دمشق يف وتوزعها السیاسیة السلطة طبیعة شكري، فیلیب الخوري، .301
  .114 ص ،1978 دمشق، جامعة إصدار ،الشام بالد لتار�خ الثاني الدولي المؤتمر

 بیروت في البطر�ر�یة المدرسة إلى انتقل ثم بدمشق اللعزر�ین اال�اء مدرسة في تعلم .302
 المخابرات قلم في كاتبا عزت أحمد تعّین ،والتر�یة العر�یة جانب إلى الفرنسیة فاتقن
 تعّین 1876 عام. والعر�یة التر�یة المخابرات قلم رئیس إلى 1873 عام وترقى یةالتر�
 وقر�نا كاتبا وجعله الحمید عبد السلطان انتد�ه 1895 عام سور�ة وال�ة إدارة لمجلس كاتبا

 الدولة إلى المهاجر�ن للجنة رئیسا وسّماه المالیة اللجان جمیع عضو�ة إلیه عهد ثم. له
. 1908 تموز 23 في الحمید عبد على االنقالب حتى الحمید لعبد مالزما و�قي. العثمانیة

 ص ،1913 بیروت، ،1 ج ،السور�ة الصحافة تار�خ دي، طرازي، فیلیب الفیكونت راجع
215 – 220 .  

ومن الئحة المشمولین �اإلصالح الزراعي یتبین أن آل العابد ملكوا قرى أو جزءا من قرى  .303
حیة، بیت نا�م، الزر�قیة، الفر�قة، میدعا في غوطة دمشق حزرما، محمد�ة، حوش الصال

ومرجها، وقد اخترنا في جولتنا المیدانیة لدراسة تار�خ الفالحین والمسألة الزراعیة، قر�ة 
 حزرما لدراسة طرق االستثمار في إقطاعات بیت العابد. 

ألخذ  لم �كن صاحب البیت الذي قصدناه 15/12/1984لدى وصولنا إلى حزرما مساء  
على استقبالنا، معلومات عن حزرما موجودًا، ولكن امرأته التي فتحت الباب، أصّرت 
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فحاولنا االعتذار �أننا نر�د مقابلة فالح مطلع على أخبار إقطاعیي حزرما، فأجابت أنها تعرف 
تار�خ اإلقطاع مثل سائر الفالحین. صاحبة البیت التي أصرت على استقبالنا هي "ُحسن �ر�م" 

. �انت ُحسن �ر�م (أم عبدو) ابنة عامل زراعي أمضى عمره أجیرًا 1945عبدو) موالید (أم
في أرض بیت العابد. وقد بلغت أجرته الیومیة في الخمسینات من القرن العشر�ن ثالث لیرات 

"أبي �ان معجون من دم بیت العابد"، إشارة إلى عمله  وعّلقت أم عبدو على ذلك قائلة ،سور�ة
  یهم. المتواصل لد

الفالح محمد محمود هارون موالید  15/12/1984وفي حزرما التقینا أ�ضا مساء 
، سألنا الفالح عن �یفیة تملك بیت العابد لحزرما، ومتى؟ فأجاب الفالح "من أول 1930

  ما هللا خلقنا، نعرف بیت العابد هنا، من أ�ام جدودنا". 

  ".1908كانون األول  17المقتبس، عدد  .304

  .1908كانون األول 18عدد المقتبس،  .305

  .1909شباط  14المقتبس، عدد  .306

  .1909نیسان  20المقتبس، عدد  .307

  .1909 حز�ران من األول المقتبس، عدد .308

   .1909 آباألول من  المقتبس، عدد .309

  .1909كانون األول  23 ، عددالمقتبس .310

  .نفسه المصدر .311

  .1909 الثاني كانون  17 المقتبس، عدد .312

  .1909ن الثاني كانو  18المقتبس، عدد  .313

  المصدر نفسه. .314

  .1909نیسان  22المقتبس، عدد  .315

  .83 ص، أوراق ومذ�رات فخري البارودي... البارودي، .316

  .38 ص...، القاسمي الدین جمال القاسمي،  .317

  .40 ص ،المصدر نفسه .318
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  .1909 ینایر 15 المنار، عدد .319

  .نفسه المصدر .320

  .نفسه المصدر .321

  .37 ص ارودي...،البارودي، أوراق ومذ�رات فخري الب .322

  .38 ص نفسه، المصدر .323

   .48 ص ، جمال الدین القاسمي...،القاسمي .324

  .50 ص نفسه، المصدر .325

  .57 ص العثمانیة، والدولة العر�یة البالد الحصري، .326

 في قلمون  وجبل النبك حیاة من صور أو الیوم غرائب األمس طرائف، موسى خنشت، یوسف .327
  . 263 ص ،1990 الثقافة، وزارة منشورات ،حنا هللا عبد تحقیق، عشر التاسع القرن  أواسط

 انظر محمد حرب في مقدمته لمذ�رات السلطان عبد الحمید.  .328

  .34 ص المصدر نفسه، .329

  .9 ص نفسه، المصدر .330

  .14 ص نفسه، المصدر .331

   لماذا؟ ،�الماسونیة مراد أخاه یتهم هنا .332

 .السلطان ءألعدا عمیالن جیشها وقائد األعظم صدرها �كون  دولة حال تصور .333

 األفغاني الدین جمال �استدعاء الحمید عبد اعتراف من المستبدة السلطانیة األخالق تتبین .334
 التي األقاو�ل جانبا وضعنا إذا هذا، أسیر إلى ضیف من تحو�له ثمّ  ومن واستضافته

  .األفغاني بتسمیم الحمید عبد اتهمت

 االستعماري  التنافس من ستفادةاال في ودهائه الحمید لعبد بها االعتراف �جب حقیقة هذه .335
  .1918 األولى العالمیة الحرب نها�ة حتى" المر�ض الرجل" عمر و�طالة األورو�یة للدول

 في وهي الفائدة، تعتمد بنوك في أمواله المسلمین خلیفة �ضع كیف األمر في الغر�ب .336
 كیف بحانفس سندات، تحو�الت اسهم نقود انتبه...  الر�ا أنواع من نوع الفقهي العرف
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 من أیدي في مدخراته و�ضع للرأسمالیة اإلقتصاد�ة السیاسة مع المسلمین خلیفة یتعامل
  .صلیبیین سماهم

 متناسیا والعثمنة والدم والعنصر العرق  فكرة متبنیا یتحدث المسلمین خلیفة أن الغر�ب .337
، "أتقاكم هللا عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعو�ا وجعلناكم: "اإلسالم في األساسي المبدأ

  .13سورة الحجرات، اآل�ة 

  عثمان؟ آل في �حصرها ولماذا  العرب؟ إلى الخالفة عودة من الخوف وما .338

 في اإلصالحیة للحر�ة امتداد هي سیاسیة جمعیة بل عصا�ة �كونوا لم الشباب األتراك .339
 مع الف�التح السلطان قام كما وفرنسا، بر�طانیا من لالستفادة وسعت العثمانیة الدولة
  .ألمانیا

كیف �فهم عبد الحمید االسالم؟ هذا األمر سنترك اإلجا�ة علیه لعلماء المسلمین األنقیاء  .340
  ولیس إلى فقهاء السلطان.

هنا یناقض عبد الحمید نفسه في االقتداء �أورو�ا التي �عادیها ... وعداؤه ألورو�ا �ظهر  .341
  الفرنسیة. واضحا عندما �قتبس األحرار مبادئ الحر�ة من الثورة

  .سابق فصل في عنه تحدثنا والذي سر السلطان، أمین العابد �اشا عزت هو �ك عزت .342

 هذه معرفة �مكن فعندا السلطان، خز�نة من رواتبهم یتلقون  الدولة موظفوا ثلث كان إذا .343
  .موظفیها خالل من الدولة

 بالد في سعةشا أراض على �استیالئه إقطاي إلى الحمید عبد السلطان تحّول فصل راجع .344
 من شكل وهذا للسلطان، ملك هي خاصة خز�نة ولها �الجفتلك ُسمیت والعراق الشام

  .الحمید عبد ابتدعه االقطاعي االستثمار اشكال

الرأسمال األجنبي الذي غزا الدولة العثمانیة في أواخر القرن التاسع عشر ومّد الخطوط  .345
لكهر�اء وغیرها أوجد له أنصارا من الحاشیة الحدید�ة وأقام الموانئ الحدیثة ومعامل تولید ا

القر�بة من السلطان، التي حصلت على قسم من األر�اح ورسخت اقدامها في استثمار 
رعا�ا الدولة العثمانیة �التنسیق مع جهاز الدولة العثمانیة المتحولة في آخر القرن التاسع 

  عشر إلى دولة نصف مستعمرة.

  الحمید ضیفه األفغاني وتر�ه حبیس اسطنبول؟ لماذا إذن احتجز السلطان عبد  .346
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 في الشهبندر الرحمن عبد الد�تور الوطني النهضوي  الزعیم من كل استخدمه التعبیر هذا .347
  .سا�قا المذ�ورة مذ�راته في البارودي فخري  المحبوب الشعبي الوطني والقائد ،كتا�اته

 والقى بدمشق، القلم دار تصدرها التي" المسلمین أعالم" سلسلة ضمن صدر الكتاب هذا .348
  .1998 عام صدرت الرا�عة والطبعة طبعه، توالي بدلیل رواجا

  .40 ص ،في مقدمته لمذ�رات السلطان عبد الحمید، حرب .349

  .37 ص نفسه، المصدر .350

  .44 – 41 ص نفسه، المصدر .351

  .47 ص ،في مقدمته لمذ�رات السلطان عبد الحمیدحرب،  .352

   .24 ص العثمانیة، والدولة العر�یة الحصري، البالد .353

  .40 ص ،في مقدمته لمذ�رات السلطان عبد الحمیدحرب،  .354

 على حر�صا كان الحمید عبد والسلطان ذلك؟ یلماز المؤلف عرف أین فمن أعلم، �هللا .355
  .القصر خصیان وحراسة وجوار�ه حر�مه بین الخاصة حیاته إخفاء

  .28 ص المصدر السابق، یلماز، .356

  .41 ص نفسه، المصدر .357

  .302 ص نفسه، درالمص .358

  .41ص  نفسه، المصدر .359

  .52ص نفسه، المصدر .360

  .41 ص نفسه، المصدر .361

  .196ص  نفسه، المصدر .362

 مخطوط ،182 – 180 ص ،الشام فضائل في األنعام حدائق ،الرزاق عبد الدمشقي، ابن .363
  .بدمشق الظاهر�ة المكتبة في موجود

تعدادًا لمناقب الشیخ  هجر�ة 1103جاء في مخطوط ابن عبد الرزاق المتوفى سنة  
رسالن، �ما رواها العارف محمود الشیباني، ومنها أنه رآه سائرا في الهواء �ما رآه أكثر 
من مرة مارا على الماء، �ما روى الشیباني انه حّج مع الشیخ رسالن واجتمع �ه في عرفة 

ا فیها، فسأل ورآه في جمع من المشاهد، ثّم فقده. فلما عاد الشیباني إلى دمشق وجده مقیم
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عنه فقالوا غاب عّنا یوم عرفة فقط.  ومسجد الشیخ رسالن معروف في ظاهر دمشق 
شرقا، عاش أ�ام حروب الفرنجة و�قي تأثیره الروحي قرونا عدیدة مخیما في سماء دمشق 

وُ�ُتْب ذلك الزمن تتحدث عن �رامات الشیخ رسالن ومناقبه، وأن الدعاء عند  ،وغوطتها
نظر حنا، عبد هللا، حر�ات العامة الدمشقیة في القرنین الثامن عشر قبره مستجاب. ا

  .121 – 119، و�تضمن فقرات عن الشیخ رسالن، ص 1985والتاسع عشر، بیروت، 
  .62ص  المصدر السابق، الهاللي، .364

  .المصدر نفسه .365

  وما یلیها. 124ص  المصدر نفسه، .366

  .244 ص ،1876 عام المعلن الدستور أي .367

 تر�ة تقاسم من الموقف في الرأي موحدة تكن لم األورو�یة الدول أن إلى اإلشارة نم بد ال وهنا .368
 عن تعبیرا الحمید عبد السلطان عضد من شّدت القیصر�ة كألمانیا و�عضها ،المر�ض الرجل

  .والبر�طانیة الفرنسیة للرأسمالیتین المنافسة األلمانیة االستعمار�ة الرأسمالیة مصالح

  .257 ص الهاللي، .369

 سبب" �عنوان ،1972 الثاني كانون  ،169 العدد العر�ي، مجلة في منشور األفغاني مقال .370
  ". الحمید عبد السلطان خلع

خادم المسلمین عبد الحمید بن " وتوقیع  251ص ،1329أیلول  22الرسالة مؤرخة في  .371
  ".عبد المجید

 كانت بل ،صلیبیة دوال تكن لم العثمانیة الدولة تقسیم على تنافست التي األورو�یة الدول .372
 الدیني الدافع �كن ولم ،االحتكار�ة الرأسمالیة الشر�ات مطامع تحر�ها استعمار�ة دوال

 تعابیره في الدن ابن و�أن الرسالة مؤسسة نذّ�ر أن ونر�د ،االحتالل في سببا) الصلیبي(
 ،"الفرنجة وبحر " اسم الصلیبیة الحروب على أطلقت القد�مة العر�یة الوثائق �أن ،لها ور�ثا
  . المعالم واضحة اقتصاد�ة دوافع لها كان الفرنجة حروب أن إلى إشارة هذا وفي

 اإلتحادیون  األتراك هم هل العنصر�ة القومیة بدعاة المقصود َمنْ  الرسالة مؤسسة توضح لم .373
 .الحمید عبد عّطلها التي ،الدستور�ة والحیاة �الالمر�ز�ة طالبوا الذین، العرب القومیون  أم

 نفسها تكلف لم الرسالة مؤسسة أن یبدو التي ،التار�خیة والوقائع هللا عند علمه وهذا .374
  .بدراستها
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 ،النتشة، شاكر، السلطان عبد الحمید الثاني السلطان الذي خسر عرشه من أجل فلسطین" .375
  وما یلیها. 12ص  ،1990، مكتبة مدبولي، القاهرة، 5الطبعة 

  .118ص  المصدر نفسه، .376

  .14 ص سه،نف المصدر .377

 .120 ص، 2008، 1محمد علي أورخان، إصدار دار النیل، القاهرة، ط .378

  .و�ان یومها وز�را للثقافة في سور�ة .379

  . الدین یوم إلى العثمانیة البالد على �االستبداد محكوم و�أنه .380

 .139–136ص  ،1987 ،26 الطبعة بیروت ،قباني نزار منشورات شعر، قصائد، قباني، نزار .381
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	وختم المترجم كلمته بالفقرة التالية: " الحمد لله على سرائه وضرائه والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى جميع رسله وأصفيائه، وبعد فيقول الراجي عفو ربه يوسف كمال حتاتة المصري مولداً الأستاني منشأً قد فرغت من ترجمة هذا الكتاب في العاشر من شهر رجب الفرد سنة 1...
	وختم المترجم كلمته بالفقرة التالية: " الحمد لله على سرائه وضرائه والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى جميع رسله وأصفيائه، وبعد فيقول الراجي عفو ربه يوسف كمال حتاتة المصري مولداً الأستاني منشأً قد فرغت من ترجمة هذا الكتاب في العاشر من شهر رجب الفرد سنة 1...
	مقتبسات من آراء مدحت باشا في" الدين والاستبداد "
	ما اقتبسناه من مدحت باشا موضوع ضمن قوسين. وقمنا بتوضيح بعض الجمل الغامضة بسبب الترجمة. كما لم نبخل بالتعليق على آراء مدحت باشا النابعة من تجربته في الحكم ومعاناته مع السلاطين، الذين يُطلِق عليهم مدحت باشا اسم الملوك. ويلتبس الأمر في كلمة العلماء. فأحي...
	الفصل السابع
	أعلام العقلانية والتنوير في مجابهة الاستبداد
	على الرغم من سيف الإرهاب السلطاني المسلط على الرقاب لم تَعْدَمْ بلاد الشام من رفع راية الحرية أو الدعوة إلى الإصلاح .. وفيما يلي بعض الأعلام النهضوية العربية الشامية السنية  155 التي واجهت سيف الاستبداد في عهد السلطان عبد الحميد.
	ومن قراءة ماقام به هؤلاء الأعلام يتبين بوضوح أن عدم الرضى عن سياسة عبد الحميد لها أسبابها الداخلية، وكذلك مقاومة استبداده نبعت من داخل المجتمعات العثمانية. وتأتي الأسباب الخارجية لتدفع في اتجاه الخلاص من الاستبداد الحميدي بعد نضوج عوامل الثورة عليه.
	ومن قراءة ماقام به هؤلاء الأعلام يتبين بوضوح أن عدم الرضى عن سياسة عبد الحميد لها أسبابها الداخلية، وكذلك مقاومة استبداده نبعت من داخل المجتمعات العثمانية. وتأتي الأسباب الخارجية لتدفع في اتجاه الخلاص من الاستبداد الحميدي بعد نضوج عوامل الثورة عليه.
	ومن قراءة ماقام به هؤلاء الأعلام يتبين بوضوح أن عدم الرضى عن سياسة عبد الحميد لها أسبابها الداخلية، وكذلك مقاومة استبداده نبعت من داخل المجتمعات العثمانية. وتأتي الأسباب الخارجية لتدفع في اتجاه الخلاص من الاستبداد الحميدي بعد نضوج عوامل الثورة عليه.
	نشأت في دمشق حلقة صغيرة ضمّت لفيفاً من علماء (شيوخ) دمشق المتنورين، وفي طليعتهم الشيخان عبد الرزاق البيطار وجمال الدين القاسمي، " أخذوا يجتمعون على قراءة الحديث ويطلبون، الدليل على أقوال الفقهاء".156 فما كان من سلطات دمشق العثمانية آنذاك إلا أن وجهت ت...
	أشارت مجلة "المنار" عام 1904 لصاحبها الشيخ رشيد رضا إلى حادثة المجتهدين وانتقدت الزعم القائل بأن باب الاجتهاد أُقفل بعد القرن الخامس، على الرغم من أن كثيراً من العلماء اجتهدوا، "ولولا خوفهم من حكومات الجهل لبيّنوا للناس مفاسد التقليد الذي حرّمه الله، ...
	اُتهم هؤلاء الشيوخ المجتهدين بالوهابية، ولم تكن هذه التهمة بعيدة عن بعضهم. ولكن وهابية مشايخ دمشق تختلف عن وهابية محمد بن عبد الوهاب، التي نشأت في صحراء نجد. فالمناخ الإجتماعي الشامي أضفى على هذا الفكر السلفي نكهة خاصة ميّزها عن السلفية النجدية بما يم...
	اُتهم هؤلاء الشيوخ المجتهدين بالوهابية، ولم تكن هذه التهمة بعيدة عن بعضهم. ولكن وهابية مشايخ دمشق تختلف عن وهابية محمد بن عبد الوهاب، التي نشأت في صحراء نجد. فالمناخ الإجتماعي الشامي أضفى على هذا الفكر السلفي نكهة خاصة ميّزها عن السلفية النجدية بما يم...
	اُتهم هؤلاء الشيوخ المجتهدين بالوهابية، ولم تكن هذه التهمة بعيدة عن بعضهم. ولكن وهابية مشايخ دمشق تختلف عن وهابية محمد بن عبد الوهاب، التي نشأت في صحراء نجد. فالمناخ الإجتماعي الشامي أضفى على هذا الفكر السلفي نكهة خاصة ميّزها عن السلفية النجدية بما يم...
	هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفكر السلفي المنبعث في بلاد الشام في أواخر القرن العشرين وما تلاه له مرامي مغايرة للسلفية النهضوية، التي انبثقت في حضن حركة المجتهدين، التي حاكمتها السلطات العثمانية أيام السلطان عبد الحميد.
	هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفكر السلفي المنبعث في بلاد الشام في أواخر القرن العشرين وما تلاه له مرامي مغايرة للسلفية النهضوية، التي انبثقت في حضن حركة المجتهدين، التي حاكمتها السلطات العثمانية أيام السلطان عبد الحميد.
	هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفكر السلفي المنبعث في بلاد الشام في أواخر القرن العشرين وما تلاه له مرامي مغايرة للسلفية النهضوية، التي انبثقت في حضن حركة المجتهدين، التي حاكمتها السلطات العثمانية أيام السلطان عبد الحميد.
	بعد جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده برز الشيخ محمد رشيد رضا الشخصية الدينية الثالثة الداعية إلى التجديد الديني (الإسلامي). وقد فسّر رضا آراء أستاذيه – الأفغاني وعبده – تفسيراً محافظاً ولكنه تفسير متقدم بالقياس إلى من أتى بعده.
	ارتبط اسم رشيد رضا بمجلة "المنار" وهي "مجلة شهرية تبحث في فلسفة الدين وشؤون الاجتماع والعمران"، صدرت في القاهرة في 15 مارس 1898–1315 هجرية لصاحبها السيد محمد رشييد رضا المولود في بلدة القلمون إلى الجنوب من طرابلس الشام. وهناك تتلمذ رشيد رضا على عدد من...
	كان غرض المنار كما ورد في المقال الإفتتاحي من العدد الأول عام 1898 الموضوعات التالية: " الحثّ على التربية والترغيب في تحصيل العلوم والفنون، واصلاح كتب العلم، وطريقة التعليم ومجاراة الأمم في الأعمال المفيدة، وطرق أبواب الكسب والاقتصاد، والتنبيه إلى الخ...
	على الرغم من هذا الخط التنويري الواضح للمنار في افتتاحيتها الرائدة هذه، سُمِح للمنار في السنة الأولى بدخول الأراضي العثمانية. والسبب، كما نرى، أن المنار أعلنت في افتتاحية العدد الأول أنها: "عثمانية المشرب حميدية اللهجة تحامي عن الدولة العلية بحق وتخدم...
	والواقع أن المنار في سنواتها الأولى أغدقت المدائح على السلطان عبد الحميد وأشادت في عدد أكتوبر 1901 بـ "سخاء السلطان على رجال الدولة والمابين والهبات العظيمة لرجاله ". وسمّت المنار هذا الكرم بـ " الاحسانات الحميدية" ودعت للسلطان بالتوفيق.
	تحت عنوان "عيد المولد الهمايوني" كتبت المنار: "في مثل يوم الثلاثاء الماضي من سنة 1258 للهجرة الشريفة ولد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين، ومحط رحال آمال شعوب المسلمين، والسلطان الأكبر لجميع العثمانيين، خليفتنا عبد الحميد الثاني، أيده الله تعالى بالقرآن ال...
	تحت عنوان "عيد المولد الهمايوني" كتبت المنار: "في مثل يوم الثلاثاء الماضي من سنة 1258 للهجرة الشريفة ولد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين، ومحط رحال آمال شعوب المسلمين، والسلطان الأكبر لجميع العثمانيين، خليفتنا عبد الحميد الثاني، أيده الله تعالى بالقرآن ال...
	تحت عنوان "عيد المولد الهمايوني" كتبت المنار: "في مثل يوم الثلاثاء الماضي من سنة 1258 للهجرة الشريفة ولد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين، ومحط رحال آمال شعوب المسلمين، والسلطان الأكبر لجميع العثمانيين، خليفتنا عبد الحميد الثاني، أيده الله تعالى بالقرآن ال...
	ولكن العلاقة بين السلطان عبد الحميد والمنار أخذت تسير منذ عام 1903 نحو السوء. فعندما حلّ عيد الجلوس السلطاني في عام 1903 لم يعظّم رشيد رضا في منار ايلول 1903 السلطان عبد الحميد، ولم يدع الله إلى تأييده - كما جرى في الأعداد السابقة – بل دعا الله أن يؤي...
	نتيجة لعدم كيل المديح للسلطان وثنائه عليه كما في السابق، مُنعت المنار من دخول الولايات العثمانية. ولم تنفع الظلامات، التي رفعها رشيد "لأعتاب سيدنا ومولانا السلطان الأعظم" في إلغاء المنع. وفيما بعد كتب رشيد رضا أنه كان يظن أن المنع تمّ من قبل عمال (موظ...
	نتيجة لعدم كيل المديح للسلطان وثنائه عليه كما في السابق، مُنعت المنار من دخول الولايات العثمانية. ولم تنفع الظلامات، التي رفعها رشيد "لأعتاب سيدنا ومولانا السلطان الأعظم" في إلغاء المنع. وفيما بعد كتب رشيد رضا أنه كان يظن أن المنع تمّ من قبل عمال (موظ...
	نتيجة لعدم كيل المديح للسلطان وثنائه عليه كما في السابق، مُنعت المنار من دخول الولايات العثمانية. ولم تنفع الظلامات، التي رفعها رشيد "لأعتاب سيدنا ومولانا السلطان الأعظم" في إلغاء المنع. وفيما بعد كتب رشيد رضا أنه كان يظن أن المنع تمّ من قبل عمال (موظ...
	بعد عام 1903 لم تُكِلْ المنار المديح للسلطان. ثمّ أخذت شقة الخلاف تزداد اتساعاً بين المنار والسلطان، وبين رشيد رضا وأبو الهدى الصيادي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في إسطنبول والمقرب من عبد الحميد. وعندما خاضت المنار في موضوع الشورى أثارت حفيظة السلطان عبد ...
	" لا خوف على الحق إلا من الاستبداد، بمنع حرية العلم والإرشاد، فالحق لا يوجد إلا حيث توجد الحرية والاستقلال، وتظهر آثار مواهب الناس في الأقوال والأعمال".
	" لا خوف على الحق إلا من الاستبداد، بمنع حرية العلم والإرشاد، فالحق لا يوجد إلا حيث توجد الحرية والاستقلال، وتظهر آثار مواهب الناس في الأقوال والأعمال".
	" لا خوف على الحق إلا من الاستبداد، بمنع حرية العلم والإرشاد، فالحق لا يوجد إلا حيث توجد الحرية والاستقلال، وتظهر آثار مواهب الناس في الأقوال والأعمال".
	وهكذا شدد رشيد رضا بعد عام 1906 النكير على الاستبداد المستفحل في الدولة العثمانية. وخاضت المنار وصاحبها رشيد رضا معركة جريئة من أجل الحرية. وكان همّ رشيد رضا وأنصاره، تبيان أن مقارعة الاستبداد وأزلامه هي من صلب الدين وليس استيرادا من أوروبا 162 فتحت ع...
	وفي أكثر من مكان في المنار دعا رضا إلى إحلال حكومة الشورى محلّ الحكم الاستبدادي. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن الفكر السياسي لرشيد رضا لم يسر في خط مستقيم متصاعد، بل سار في خط متعرج وكثيراً ما تراجع مع "مناره" إلى الوراء. ومتابعة هذا الأمر خارج عن مضم...
	ولد شبلي شميّل في كفرشيما (لبنان) عام 1853، وحاز على شهادة في الطب عام 1871 من الكلية البروتستانتية السورية في بيروت (الجامعة الأميركية فيما بعد). ثم سافر إلى باريس لمتابعة دراسته في الطب وهناك اطلع على نظرية التطور لداروين واعتقد بها. ومن باريس انتقل...
	لقد ألقى الدكتور شبلي شميل عصا التسيار في مصر موئل معظم الأحرار من بلاد الشام، الذين وجدوا في مصر آنذاك مناخاً فكرياً مناسباً لنشر أفكارهم دون أن ينالهم أذى أو يُلقى بهم في غياهب السجون.
	لقد ألقى الدكتور شبلي شميل عصا التسيار في مصر موئل معظم الأحرار من بلاد الشام، الذين وجدوا في مصر آنذاك مناخاً فكرياً مناسباً لنشر أفكارهم دون أن ينالهم أذى أو يُلقى بهم في غياهب السجون.
	لقد ألقى الدكتور شبلي شميل عصا التسيار في مصر موئل معظم الأحرار من بلاد الشام، الذين وجدوا في مصر آنذاك مناخاً فكرياً مناسباً لنشر أفكارهم دون أن ينالهم أذى أو يُلقى بهم في غياهب السجون.
	وهكذا شرع الطبيب شبلي شميل ينشر في مجلة المقتطف عام 1878 مجموعة "مباحث في الحياة لتأييد الرأي المادي فيه ". ثم أتبعها بسلسلة في المجلة نفسها حول "مذهب دارون في أصل الأنواع وتحولها". وقام في عام 1884 بطبع هذه المقالات تحت اسم "شرح بخنر على مذهب دارون "...
	حول هذا الموضوع والضجة المثارة حول الكتاب بعد صدوره عام 1884 كتب شميل عام 1910 ما يلي:
	"على أن هذه الضجة التي حصلت حينئذ هي المقصودة مني في ذلك الحين لإيقاظ الأفكار من نومها. والحركة مهما كانت خير من السكون. ومن مِنّا نحن الشرقيين اليوم أولى بهزّة تصل فينا إلى أعماقنا وقد تقادم علينا السبات حتى بتنا في رتبة في صفّ الأحياء لا هي بالميتة ...
	أما "ثورتنا العثمانية" والمقصود ثورة جمعية الإتحاد والترقي عام 1908 على عبد الحميد فهي لا تبشر بمستقبل زاه لعدم اشتراك الأمة فيها اشتراكاً محسوساً. " فثورتنا عسكرية " ولا يربطها رابط مع " علومنا وصناعاتنا وتجاراتنا ". ويرى شميل أن "تربيتنا ونظام أحكام...
	ويرى شميل ضرورة تجديد اللغة العربية و"طرح الألفاظ التي ماتت من قواميسنا وإدخال الألفاظ المستحدثة فيها كما فعل السلفاء أنفسهم ". ويدعو إلى جعل " علوم اللغة بسيطة وسهلة التحصيل لحسن التعبير وخدمة العلم – اللغة متحولة فالجمود بها جمود في الأفكار والمعلوم...
	لم يقتصر نشاط شميل الفكري على نشر مذهب النشوء والارتقاء بل تعداه كما رأينا إلى البحث في مواضيع الساعة آنذاك وإبداء الرأي الجريء والصريح فيها. وكان هذا ديدنه منذ نعومة أظفاره الفكرية.
	لم يقتصر نشاط شميل الفكري على نشر مذهب النشوء والارتقاء بل تعداه كما رأينا إلى البحث في مواضيع الساعة آنذاك وإبداء الرأي الجريء والصريح فيها. وكان هذا ديدنه منذ نعومة أظفاره الفكرية.
	لم يقتصر نشاط شميل الفكري على نشر مذهب النشوء والارتقاء بل تعداه كما رأينا إلى البحث في مواضيع الساعة آنذاك وإبداء الرأي الجريء والصريح فيها. وكان هذا ديدنه منذ نعومة أظفاره الفكرية.
	فقد نشر في مصر عام 1896 رسالة مفتوحة إلى السلطان عبد الحميد في إسطنبول بعنوان: "شكوى وأمل" حلل فيها أسباب ضعف الإمبراطورية العثمانية. كما حدد ثلاثة عوامل قال إن غيابها حدّ من التطور في الإمبراطورية وهي: العلوم، العدل، والحرية. وأكّد شميّل أن العلم أهم...
	ولم ير شميل في الثورة الفرنسية نهاية التاريخ، كما كان شأن معظم رجال النهضة العرب، بل تطلّع إلى الثورة الإشتراكية وكتب في عام 1908: " الإشتراكية نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لا بدّ من الوصول إليها، ولو بعد تذبذب طويل.167 ورد على القائلين بطوباوية الإشتراك...
	لقد كان شميل في عداد مجموعة من الديمقراطيين الثوريين في مصر ذوي الأصل الشامي، الذين بشروا قبل الحرب العالمية الأولى بالإشتراكية، وشكلوا الجناح اليساري داخل الحركة القومية العربية.169
	لقد كان شميل في عداد مجموعة من الديمقراطيين الثوريين في مصر ذوي الأصل الشامي، الذين بشروا قبل الحرب العالمية الأولى بالإشتراكية، وشكلوا الجناح اليساري داخل الحركة القومية العربية.169
	لقد كان شميل في عداد مجموعة من الديمقراطيين الثوريين في مصر ذوي الأصل الشامي، الذين بشروا قبل الحرب العالمية الأولى بالإشتراكية، وشكلوا الجناح اليساري داخل الحركة القومية العربية.169
	كما نشط شبلي شميل من جهة ثالثة داخل الحركة القومية العربية وكان من الأعضاء البارزين في " حزب اللامركزية الإدارية العثماني " المؤسس في القاهرة عام 1912، ورشح نفسه عن ولاية بيروت في انتخابات مجلس المبعوثان عام 1912.
	وعندما أصدر جمال باشا أحكام الإعدام ضد عدد من الوطنيين السوريين العرب كان اسم الدكتور شبلي شميل في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام عام 1916 بسبب عضويته في حزب اللامركزية ونشاطه في الحركة القومية العربية.
	"الاستبداد هو منبع الشرور وسبب التأخر والانحطاط. والإسلام أول شريعة اعترضت على الاستبداد وقاومته ومهّدت السبيل للحكومة الديمقراطية ووضعت حق الحاكمية في الأمة. وقد ورث الإسلام الاستبداد من أكاسرة الفرس، وقياصرة الروم، ونماردة بابل، وفراعنة مصر، وعن جنك...
	"الاستبداد هو منبع الشرور وسبب التأخر والانحطاط. والإسلام أول شريعة اعترضت على الاستبداد وقاومته ومهّدت السبيل للحكومة الديمقراطية ووضعت حق الحاكمية في الأمة. وقد ورث الإسلام الاستبداد من أكاسرة الفرس، وقياصرة الروم، ونماردة بابل، وفراعنة مصر، وعن جنك...
	"الاستبداد هو منبع الشرور وسبب التأخر والانحطاط. والإسلام أول شريعة اعترضت على الاستبداد وقاومته ومهّدت السبيل للحكومة الديمقراطية ووضعت حق الحاكمية في الأمة. وقد ورث الإسلام الاستبداد من أكاسرة الفرس، وقياصرة الروم، ونماردة بابل، وفراعنة مصر، وعن جنك...
	كاتب هذا المقطع هو محمد روحي بك الخالدي نائب القدس الشريف في مجلس المبعوثان لعام 1977. ومعروف أن السلطان عبد الحميد أغلق في 14 فبراير 1878 أبواب مجلس المبعوثان (البرلمان) وعطّل الدستور، الذي وضعه المصلح مدحت باشا وأخذ يحكم الدولة العثمانية حكماً استبد...
	تمكّن روحي الخالدي من الإفلات من سهام الاستبداد الحميدي ونشط في ميدان الفكر وله مؤلفات عدة منها: "الإنقلاب العثماني وتركيا الفتاة"، الذي كتبه الخالدي بعد ثورة الإتحاد والترقي وإزاحة السلطان عبد الحميد عن عرشه في يوليو 1908. وقد نشرت مجلة "المنار" لصاح...
	إن الخالدي قام "بتأليف رسالة جليلة في هذا الموضوع أماط فيها اللثام عن الأسباب المجهولة، والحقائق المخدرة، وقد بحث فيها بحثاً فلسفياً في أصل الاستبداد ونشوئه، وشكل الحكومة العثمانية في بدء تأسيسها، وبيان تقاليدها الموروثة ونظاماتها المكتسبة، وشيوع الخل...
	إن الخالدي قام "بتأليف رسالة جليلة في هذا الموضوع أماط فيها اللثام عن الأسباب المجهولة، والحقائق المخدرة، وقد بحث فيها بحثاً فلسفياً في أصل الاستبداد ونشوئه، وشكل الحكومة العثمانية في بدء تأسيسها، وبيان تقاليدها الموروثة ونظاماتها المكتسبة، وشيوع الخل...
	إن الخالدي قام "بتأليف رسالة جليلة في هذا الموضوع أماط فيها اللثام عن الأسباب المجهولة، والحقائق المخدرة، وقد بحث فيها بحثاً فلسفياً في أصل الاستبداد ونشوئه، وشكل الحكومة العثمانية في بدء تأسيسها، وبيان تقاليدها الموروثة ونظاماتها المكتسبة، وشيوع الخل...
	يستوقفنا المقطع المنقول عن الخالدي في مستهل هذه المقالة في ثلاثة أمور:
	يقول الخالدي إن "الاستبداد سبب التأخر والانحطاط " وهذا صحيح ولكننا نسأل: هل الاستبداد سبب أم نتيجة لأسباب سابقة؟  وكثيراً ما تتحول النتيجة إلى سبب. ونرى أن الاستبداد هو بنية فوقية قائمة على علاقات تحتية اقتصادية اجتماعية ما يلبث أن يتحول إلى موروث راس...
	لقد سوّد الباحثون عشرات الكتب ومئات الدراسات حول أسباب الاستبداد وجذوره الاقتصادية الاجتماعية مع محاولة بعضهم إلصاق الاستبداد بدين معين، وغالبا ما قصدوا الإسلام. وينفي الخالدي إلصاق الاستبداد بالدين الإسلامي قائلا: إن " الاستبداد آسيوي لا اسلامي". ولا...
	فالاستبداد هو الاستبداد، موجود في كل زمان ومكان وُجِدَ فيه الاستغلال والاستثمار. والطبقة الحاكمة المستأثرة بالجزء الأكبر من الثروة تشدد النكير على أكثرية الشعب بهدف الحفاظ على ثرواتها ورفع وتيرة الاستغلال، عن طريق استخدام سيف الاستبداد.
	فالاستبداد هو الاستبداد، موجود في كل زمان ومكان وُجِدَ فيه الاستغلال والاستثمار. والطبقة الحاكمة المستأثرة بالجزء الأكبر من الثروة تشدد النكير على أكثرية الشعب بهدف الحفاظ على ثرواتها ورفع وتيرة الاستغلال، عن طريق استخدام سيف الاستبداد.
	فالاستبداد هو الاستبداد، موجود في كل زمان ومكان وُجِدَ فيه الاستغلال والاستثمار. والطبقة الحاكمة المستأثرة بالجزء الأكبر من الثروة تشدد النكير على أكثرية الشعب بهدف الحفاظ على ثرواتها ورفع وتيرة الاستغلال، عن طريق استخدام سيف الاستبداد.
	ولم يقتصر الاستبداد على آسيا، بل انتشر في سائر أنحاء العالم. ولكن درجة الطغيان وحدة البطش وشكل الظلم اختلفت من دولة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر. ونحن نسأل: ألم يوجد الاستبداد في أوروبا الإقطاعية؟  وهل غاب الاستبداد في عهود الرأسمالية؟  ألا تستخدم الطبقات...
	وهنا أصاب الخالدي كبد الحقيقة عندما قال: إن " منبع استبداد الدول الإسلامية في قديم الزمان وحديثه هو قصر الخلافة ودار الملك والإدارة ". وشبّه الخالدي قصر السلطنة في الممالك الإسلامية بخيمة كبيرة حكومتها بابها العالي، ووظيفة الحكومة " إنزال الخان الأعظم...
	وخلاصة القول إن كتاب "الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة" لمؤلفه النهضوي المقدسي محمد روحي الخالدي الصادر بعد إزاحة عبد الحميد عن العرش عام 1909 يقدم صوراً حية عن استبداد السلطان عبد الحميد، أخذها الخالدي من معايشته لذلك النظام الاستبدادي الحميدي منذ تعل...
	وخلافا لما كتبه روحي الخالدي (عضو مجلس المبعوثان عن القدس) تقوم منذ فترة من الزمن حركات يتزعمها أنصار التحجر والانغلاق بالتعتيم على الجوانب الظلامية من سياسة عبد الحميد وتبييض صفحته وإظهاره بمظهر السلطان الوديع، الذي لا يهمه إلا مصلحة المسلمين وإعلاء ...
	بعد حادثة المجتهدين بعقد من الزمن، اضطر في عام 1907 المستنير الشيخ طاهر الجزائري لمغادرة دمشق والإلتجاء إلى مصر هرباً من الاستبداد الحميدي (العثماني). لقد فتح الشيخ طاهر الجزائري في دمشق طريقاً جديداً كان له أثره العميق في مسار التطور الفكري اللاحق في...
	وقف الشيخ طاهر الجزائري "ضد المؤلفين، الذين يضيعون الوقت بالمؤلفات الفارغة، إذ يتناولون كتاباً قد شرحه من سلفهم شروحاً عديدة، فيعيدون شرحه بنفس ألفاظ الُشرَّاح السالفين بدون إدخال إصلاح أو تجديد أو اختراع في الاسلوب". كما سعى الجزائري إلى "التوفيق بين...
	"لم يمارس" الشيخ طاهر كما كتب عنه محمد كرد علي، "التفاهات ولا شغل قلبه بالبدع والضلالات، وكان درس الشيخ طاهر درساً حقيقياً يراد منه الرجوع بالشريعة إلى أصولها، والأخذ من آدابها بلبابها، ومحاربة الخرافات،التي استمرأتها طبقات المتأخرين، ولا من يجرؤ على ...
	"لم يمارس" الشيخ طاهر كما كتب عنه محمد كرد علي، "التفاهات ولا شغل قلبه بالبدع والضلالات، وكان درس الشيخ طاهر درساً حقيقياً يراد منه الرجوع بالشريعة إلى أصولها، والأخذ من آدابها بلبابها، ومحاربة الخرافات،التي استمرأتها طبقات المتأخرين، ولا من يجرؤ على ...
	"لم يمارس" الشيخ طاهر كما كتب عنه محمد كرد علي، "التفاهات ولا شغل قلبه بالبدع والضلالات، وكان درس الشيخ طاهر درساً حقيقياً يراد منه الرجوع بالشريعة إلى أصولها، والأخذ من آدابها بلبابها، ومحاربة الخرافات،التي استمرأتها طبقات المتأخرين، ولا من يجرؤ على ...
	ولقد لقي الشيخ طاهر مقاومة من أعداء الإصلاح الجامدين، وكانوا كثيراً ما يستعينون عليه بالقوة الزمنية، فيشكونه إلى الحكام، ويسوّدون صفحته عندهم. وأخيراً اُضطر الشيخ طاهر عام 1907 إلى مغادرة دمشق فراراً من ظلم السلطان عبد الحميد واتباعه في دمشق، والتجأ إ...
	ولقد لقي الشيخ طاهر مقاومة من أعداء الإصلاح الجامدين، وكانوا كثيراً ما يستعينون عليه بالقوة الزمنية، فيشكونه إلى الحكام، ويسوّدون صفحته عندهم. وأخيراً اُضطر الشيخ طاهر عام 1907 إلى مغادرة دمشق فراراً من ظلم السلطان عبد الحميد واتباعه في دمشق، والتجأ إ...
	ولقد لقي الشيخ طاهر مقاومة من أعداء الإصلاح الجامدين، وكانوا كثيراً ما يستعينون عليه بالقوة الزمنية، فيشكونه إلى الحكام، ويسوّدون صفحته عندهم. وأخيراً اُضطر الشيخ طاهر عام 1907 إلى مغادرة دمشق فراراً من ظلم السلطان عبد الحميد واتباعه في دمشق، والتجأ إ...
	ظهر هذا التيار في وقت مبكر وسبق تيار التجديد الإسلامي. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر ظهرت حركة التجديد في الأوساط المسيحية الحلبية. فقد دعا التيار المسيحي المستنير إلى حكم ديمقراطي يتساوى فيه الجميع، ويعطي لكل حسب كفاءته وجهده (لا حسب دينه)، ويُفصَل فيه...
	ظهر هذا التيار في وقت مبكر وسبق تيار التجديد الإسلامي. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر ظهرت حركة التجديد في الأوساط المسيحية الحلبية. فقد دعا التيار المسيحي المستنير إلى حكم ديمقراطي يتساوى فيه الجميع، ويعطي لكل حسب كفاءته وجهده (لا حسب دينه)، ويُفصَل فيه...
	ظهر هذا التيار في وقت مبكر وسبق تيار التجديد الإسلامي. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر ظهرت حركة التجديد في الأوساط المسيحية الحلبية. فقد دعا التيار المسيحي المستنير إلى حكم ديمقراطي يتساوى فيه الجميع، ويعطي لكل حسب كفاءته وجهده (لا حسب دينه)، ويُفصَل فيه...
	أتى في طليعة هذا التيار:
	فرنسيس المراش (1836-1873) وهو من عائلة حلبية درس الطب في باريس وألف هناك كتابه "غابة الحق"، الذي نُشر بعد مماته في بيروت عام 1881. استقى هذا الكتاب أفكاره من الوسط الأوروبي وتميّز بنزعة تقدمية تقف إلى جانب الفقير ضد الغني. ولكن هذه النزعة لا تظهر في ك...
	جبرائيل دلال (1836-1892) صاحب القصيدة المشهورة "العرش والهيكل" التي هاجم فيها رجال الدين المتزمتين والحكم الاستبدادي، ودعا الناس إلى الثورة عليه وتأسيس الحكم الجمهوري. ولهذا أُلقِي به في السجن حيث مات فيه بعد سنتين، دون أن تشفع له قصائد المديح بالسلطا...
	ولد عبد الرحمن الكواكبي في حلب عام 1848177 في محيط ديني ينتمي إلى "الطبقة الوسطى". وبعد أن أصاب حظاً من العلوم العصرية والدينية عمل في الصحافة الرسمية، ثم أصدر جريدة "الشهباء" أول جريدة تصدر باللغة العربية في حلب، ولكن السلطات العثمانية سرعان ما أغلقت...
	ومعروف أن الكواكبي شنّ في كتابه "طبائع الاستبداد" الصادر في مصر 1923 هجوماً على الظلم والظالمين، مستقياً أمثلته من التاريخ العربي الإسلامي والتاريخ الأوروبي. وكثيراً ما استنجد رجال التنوير بما كتبه الكواكبي عن الاستبداد أثناء عراكهم مع المستبدين الظال...
	ونقدم فيما يلي مقتطفات من " طبائع الاستبداد":178
	- " لا مجال لرمي الإسلامية بالاستبداد .. الإسلامية مؤسسة على أصول الإدارة الديمقراطية، أي العمومية والشورى الأرستقراطية أي شورى الأشراف ... "
	- " العوام هم قوت المستبد وقوّته بهم عليهم يصول، وبهم على غيرهم يطول. يأسرهم فيتهللون لشوكته، ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقاء الحياة ... "
	- " الاستبداد يضغط على العقل فيفسده ويلعب بالدين فيفسده ويحارب العلم فيفسده ".
	- " المستبد قد يستمجد بعض أفراد من ضعاف القلوب الذين هم كبقر الجنة لا ينطحون ولا يرمحون .. يتخذهم كنموذج البائع الغشاش على أنه لا ينتخب العمال والأعوان إلا من الأراذل والأسافل، ولهذا يقال دولة الاستبداد دولة الأوغاد".
	- "لو كان الاستبداد رجلاً وأراد أن يحتسب وينتسب لقال: أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضر وخالي الذل وإبني الفقر وبنتي البطالة ووطني الخراب وعشيرتي البطالة".
	- "الاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيضني الأجسام فوق ضناها بالشقاء فتمرض العقول ويختل الشعور على درجات متفاوتة من الناس".
	- "الاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيضني الأجسام فوق ضناها بالشقاء فتمرض العقول ويختل الشعور على درجات متفاوتة من الناس".
	- "الاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيضني الأجسام فوق ضناها بالشقاء فتمرض العقول ويختل الشعور على درجات متفاوتة من الناس".
	- "خلق الله في الانسان استعداداً للصلاح واستعداداً للفساد فأبواه يصلحانه وأبواه يفسدانه ... يعيش الإنسان في ظلّ العدالة والحرية نشيطاً على العمل بياض
	- نهاره وعلى الفكر سواد ليله ... أما أسير الاستبداد فيعيش خاملاً خامدا ضائع القصد حائراً".
	هذا غيض من فيض مما كتبه الكواكبي في " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد". ولا يزال الكتاب منذ صدوره أوائل عام 1901 في مصر حصناً حصيناً في العالم العربي لدعاة الحرية وأعداء الظلم والحكم المطلق، ينهلون من معينه في مسيرتهم لمجابهة الطغاة والمستبدين.
	بعد صدور كتاب طبائع الاستبداد قرّظته جريدة المنار قائلة:179
	إنه " كتاب جديد ظهر في عالم الطباعة العربية، جديد في وجوده، جديد في مباحثه ومسائله وجديد في حكمته وفلسفته وإرشاده وسياسته... أطال هذا الرجل (تقصد الكواكبي– المؤلف) النظر في الاستبداد، فرأى أنه هو المخرّب للبلاد، وتبصّر ملياً في الاستعباد فعلم أنه هو ا...
	أخذ الشيخ عبد الحميد الزهراوي (1871-1916) العلم في حمص على شيوخ زمانه. وبعدها سافر إلى مصر وتأثر بنقيب الأشراف فيها السيد توفيق البكري. ولما عاد إلى حمص أصدر جريدة "المنير" التي كان يطبعها في حمص على الجلاتين، ويوزعها سراً في البلاد السورية. كانت جريد...
	كان الزهراوي منذ نشأته ميالاً إلى الاشتغال بالإصلاح الديني والاجتماعي المرتبط ارتباطا وثيقاً بالسياسة. ولهذا دخل الزهراوي ميدان السياسة، في وقت كان الاستبداد الحميدي يخيم على البلاد. ولكن الزهراوي لم يتراجع عن آرائه الإصلاحية، وانتقل إلى عاصمة الخلافة...
	كان الزهراوي منذ نشأته ميالاً إلى الاشتغال بالإصلاح الديني والاجتماعي المرتبط ارتباطا وثيقاً بالسياسة. ولهذا دخل الزهراوي ميدان السياسة، في وقت كان الاستبداد الحميدي يخيم على البلاد. ولكن الزهراوي لم يتراجع عن آرائه الإصلاحية، وانتقل إلى عاصمة الخلافة...
	كان الزهراوي منذ نشأته ميالاً إلى الاشتغال بالإصلاح الديني والاجتماعي المرتبط ارتباطا وثيقاً بالسياسة. ولهذا دخل الزهراوي ميدان السياسة، في وقت كان الاستبداد الحميدي يخيم على البلاد. ولكن الزهراوي لم يتراجع عن آرائه الإصلاحية، وانتقل إلى عاصمة الخلافة...
	سعت سلطات إسطنبول كسب الزهراوي إلى جانبها عن طريق تعيينه قاضياً لإحدى الألوية. وكان القصد من هذا التعيين الخوف من "أن تسري كهربائية أفكاره المتنورة إلى الغير"، حسب تعبير صديقه الشيخ أحمد نبهان الحمصي. ولكن الزهراوي رفض المنصب. فما كان من السلطات إلا أ...
	سعت سلطات إسطنبول كسب الزهراوي إلى جانبها عن طريق تعيينه قاضياً لإحدى الألوية. وكان القصد من هذا التعيين الخوف من "أن تسري كهربائية أفكاره المتنورة إلى الغير"، حسب تعبير صديقه الشيخ أحمد نبهان الحمصي. ولكن الزهراوي رفض المنصب. فما كان من السلطات إلا أ...
	سعت سلطات إسطنبول كسب الزهراوي إلى جانبها عن طريق تعيينه قاضياً لإحدى الألوية. وكان القصد من هذا التعيين الخوف من "أن تسري كهربائية أفكاره المتنورة إلى الغير"، حسب تعبير صديقه الشيخ أحمد نبهان الحمصي. ولكن الزهراوي رفض المنصب. فما كان من السلطات إلا أ...
	أثناء إقامة الزهراوي الإجبارية في دمشق كتب رسالة في الإمامة مبيّناً شروطها، وأرسلها إلى مصر حيث نشرتها جريدة المقطم بإمضاء (ع.ز) وهو الإمضاء الرمزي للزهراوي. ثم كتب ثلاث رسائل (مقالات) في " الفقه والتصوف " بحث فيها في أمر الاجتهاد ونقد بعض المسائل، مم...
	" فلما اطلع على هذه الرسالة بعض المعاصرين الجامدين أغروا العامة زاعمين أنه مخالف للدين، فضجّ الناس وقتئذ عن غير روية لأنهم اتباع كل ناعق. وكان الوقت عصر جمعة من أيام رمضان. وحُشِدَت العامة من كل فج فكادوا أن يوقعوا بالزهراوي شراً لولا أن تداركته العنا...
	" فلما اطلع على هذه الرسالة بعض المعاصرين الجامدين أغروا العامة زاعمين أنه مخالف للدين، فضجّ الناس وقتئذ عن غير روية لأنهم اتباع كل ناعق. وكان الوقت عصر جمعة من أيام رمضان. وحُشِدَت العامة من كل فج فكادوا أن يوقعوا بالزهراوي شراً لولا أن تداركته العنا...
	" فلما اطلع على هذه الرسالة بعض المعاصرين الجامدين أغروا العامة زاعمين أنه مخالف للدين، فضجّ الناس وقتئذ عن غير روية لأنهم اتباع كل ناعق. وكان الوقت عصر جمعة من أيام رمضان. وحُشِدَت العامة من كل فج فكادوا أن يوقعوا بالزهراوي شراً لولا أن تداركته العنا...
	اعتقل والي الشام ناظم باشا الزهراوي، إرضاء للعامة وخشية عليه من فتكها وأخيراً أُرسل الزهراوي مخفوراً عن طريق بيروت إلى الأستانة. فوُضِع هناك في الإقامة الجبرية مدة ستة أشهر، ثم أُرسل محفوظاً إلى حمص عن طريق الاسكندرونة وحلب. لم يكن الزهراوي حُراً في ح...
	أصدر الزهراوي في إسطنبول بالإشتراك مع شاكر الحنبلي أوائل عام 1910 جريدة "الحضارة" وهي " جريدة عربية يومية سياسية فنية أدبية " جاء في افتتاحية العدد الأول بقلم الزهراوي: "إننا ندعو إلى إقامة ميزان العدل في هذه الحكومة ونقاوم ما نراه حيفاً أو نصراً للحي...
	ذكرنا أن الزهراوي كتب في عام 1319هـ وهو في دمشق تحت المراقبة السياسية رسائله الإصلاحية الثلاث (الفقه والتصوف)، التي نَشَرت أولها مجلة "المنار" وقرّظت "المجموع" لما طُبع على حدة في مصر.
	وكانت رسائل الزهراوي الإصلاحية أشد نقداً مما كان يكتبه المصلح الديني الشيح محمد رشيد رضا في مجلة "المنار". وقد كانت ردود فعل قوى الاستبداد التقليدي عنيفة إزاء رسائل الزهراوي في (الفقه والتصوف).185 ولنقرأ ما كتبه الشيخ رشيد رضا في المنار:186
	" وقد كانت هذه الرسائل أشدّ مما كنا نكتبه في موضوعها نقدا على سعة حرية الرأي هنا (يقصد مصر – المؤلف)  وشدة الضغط هنالك (يقصد الدولة العثمانية)، فهاجت عليه حملة العمائم في دمشق، واشد ما أنكروه عليه فيها القول بالاجتهاد وبطلان التقليد، فهيّجوا عليه الحك...
	وقد قرّظت المنار في يناير 1902 رسائل الزهراوي وأبدت رأيها فيها. وننشر هذا الرأي حتى يطلع القارئ على الروح السمحاء السائدة لدى سلفية عصر النهضة، ممثلة بأحد رموزها الشيخ رشيد رضا. فحول "الفقه والتصوف" للزهراوي، كتبت المنار:187
	" مجموعة مؤلفة من ثلاث رسائل في انتقاد كتب الفقه والأصول والتصوف لكاتبها العالم الفاضل عبد الحميد أفندي الزهراوي، وقد نشرنا الرسالة الأولى في المنار ... ثمّ وردت علينا الرسالة الثانية مع رسالة التصوف فلم نشأ نشرهما -على احترامنا حرية البحث والنقد واعت...
	ولنقرأ ما كتبه الزهراوي ونشرته المنار 1910 تحت عنوان "الفقه الاسلامي":188
	" كلامي في الفقه الاسلامي حملني عليه سبب شريف ذلك أنني كتبت إلى صديق لي فاضل (هو رشيد رضا – المؤلف) مكتوباً مطولاً عرضت له فيه نبذة من أفكاري بأننا إخوان سعي في سبيل إصلاح يهتم له الشاعرون بالأحوال وينكره الواقفون الذين تتجاذبهم الأهواء ويتجاذبون الأد...
	" كلامي في الفقه الاسلامي حملني عليه سبب شريف ذلك أنني كتبت إلى صديق لي فاضل (هو رشيد رضا – المؤلف) مكتوباً مطولاً عرضت له فيه نبذة من أفكاري بأننا إخوان سعي في سبيل إصلاح يهتم له الشاعرون بالأحوال وينكره الواقفون الذين تتجاذبهم الأهواء ويتجاذبون الأد...
	" كلامي في الفقه الاسلامي حملني عليه سبب شريف ذلك أنني كتبت إلى صديق لي فاضل (هو رشيد رضا – المؤلف) مكتوباً مطولاً عرضت له فيه نبذة من أفكاري بأننا إخوان سعي في سبيل إصلاح يهتم له الشاعرون بالأحوال وينكره الواقفون الذين تتجاذبهم الأهواء ويتجاذبون الأد...
	"وكلام الفقه الإسلامي يشتمل عند الزهراوي على قسمي العبادات والمعاملات. وهو يريد الاختصار والتبسيط والعودة بالدين إلى البساطة والسهولة والاشتغال بعلوم الدنيا التي تعطي أصحابه القوة والعزة ".189
	ويرى الزهراوي " أن كتب الفقه التي بين أيدينا مضرّة، وأن أكثر مافيها من مخترعات عقول الناس الذين أكثرهم من الأعاجم "ويرى" الحاجة إلى إصلاح كتب الفقه ووضع كتاب أو كتب في الأقوال السديدة التي تنطبق على مصلحة الأمة في هذا العصر على وجه قريب التناول سهل ال...
	" المسلمون " في رأي الزهراوي " ليسوا شعبا واحدا وليسوا على سنن واحد في النحلة والعادات. المسلمون بما تحيزوا للدول صاروا شيعا في الآراء السياسية. ثمّ بما تحيزوا للرؤساء في الدين صاروا شيعا في الآراء العلمية والمذاهب الدينية، ثمّ بما تحيزوا للجنس صاروا ...
	ومن خلال ما كتبه الزهراوي يتبين أن الرجل لو لم يُعلَّق على أعواد المشانق في 6 مايو1916 شهيداً للوطنية لكان نتاجه الفكري بعد انهيار الدولة العثمانية سيُقَدِم دراسات جادّة يفتخر بها الفكر العربي الإسلامي.
	عام 1963 أشار الدكتور سامي الدهان في "مهرجان الفكر والعقيدة" إلى دور الزهراوي الوطني والفكري، ننقل عنه الفقرة التالية:192
	"... ولقد رأيناه يعود إلى دمشق بعد ذلك ويخص قلمه بالأمور الدينية وإصلاح الحياة الاجتماعية، وفي هذه الحياة طبقة كانت تتزعم وتتصدر وأكثرها من الشيوخ المتعممين، وفي هؤلاء من لا يزينه علم صحيح وفهم عميق، فانخدعوا بالقشور وخدعوا الناس بها. فأنشأ الزهراوي ي...
	وقد انتصر لآراء الزهراوي المجددة عقلاء العرب وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده مشيرا إلى ردود الفعل عندما طُبِع مقاله "هاج عليه حملة العمائم، وسكنة الأثواب العباعب، وقالوا إنه مرق من الدين، أو جاء بالأفك المبين ... مع أنه لم يقل إلا ما يتفق مع أصول الدين ولا...
	والمعروف أن الزهراوي كان في عداد شهداء السادس من مايو 1916، الذين علّقهم جمال باشا على أعواد المشانق.
	الفصل التاسع
	تفتح العقول بعد تحجيم الاستبداد السلطاني
	أولا: مصطفي الغلايني ونبراسه: هجوم سافر علي الاستبداد.
	مصطفى الغلايني هو صاحب كتاب " الإسلام وروح المدنية " المطبوع في بيروت قبل شهر من قيام ثورة الإتحاد والترقي وإعلان الدستور 1908. وقد انتشر الكتاب إذ ذاك " وتلقاه " – كما كتب الغلايني – " المسلمون والمسيحيون بالارتياح، لما اشتمل عليه من المباحث الجليلة ...
	مصطفى الغلايني هو صاحب كتاب " الإسلام وروح المدنية " المطبوع في بيروت قبل شهر من قيام ثورة الإتحاد والترقي وإعلان الدستور 1908. وقد انتشر الكتاب إذ ذاك " وتلقاه " – كما كتب الغلايني – " المسلمون والمسيحيون بالارتياح، لما اشتمل عليه من المباحث الجليلة ...
	مصطفى الغلايني هو صاحب كتاب " الإسلام وروح المدنية " المطبوع في بيروت قبل شهر من قيام ثورة الإتحاد والترقي وإعلان الدستور 1908. وقد انتشر الكتاب إذ ذاك " وتلقاه " – كما كتب الغلايني – " المسلمون والمسيحيون بالارتياح، لما اشتمل عليه من المباحث الجليلة ...
	كان مصطفى الغلايني في عداد المثقفين الليبراليين الشباب الذين احتفلوا سرا ًفي بيروت (الروشة) بذكرى أول مايو 1908 عيد العمال العالمي. 249 وكان أول مايو في نظر أولئك الشباب المحتفلين رمزاً للحرية بعامة وطموحاً لتأسيس مجتمع متحرر من قيود الإقطاعية واستبدا...
	في 22 يناير 1909 أصدر الشيخ مصطفى الغلايني في بيروت مجلة "النبراس" "مجلة شهرية تبحث في الاجتماع والعمران والعلم والأدب والتاريخ والانتقاد والسياسة". وعبّرت افتتاحية العدد الأول بقلم الغلايني عن الأجواء السائدة قبل إعلان الدستور وبعده. جاء في الافتتاحية:
	"... هذه صحيفة طالما كنت أحدّث النفس وتحدثني في إظهارها إلى عالم الوجود، فكانت العقبات من الدور البائد تَعتَوِر هذا المشروع، وتمنع إبرازه، وهكذا بقيَ هذا الفكر في الذاكرة كمون النار في الحجر أو الكهرباء في الأجسام، على أن اُتيح له أن يظهر بعد الخفاء ....
	وأردف الغلايني معللاً دوافعه لإصدار المجلة وهي: "لا لفائدة مادية يسعى وراءها، وإنما هو الميل الفطري لخدمة العلم والأدب والاجتماع " .. " فالبلاد بحاجة إلى مجلة مثل النبراس  لأن رجال الدور المنصرم (يقصد دور عبد الحميد – المؤلف) قد أماتوا الشعور والميل إ...
	وأردف الغلايني معللاً دوافعه لإصدار المجلة وهي: "لا لفائدة مادية يسعى وراءها، وإنما هو الميل الفطري لخدمة العلم والأدب والاجتماع " .. " فالبلاد بحاجة إلى مجلة مثل النبراس  لأن رجال الدور المنصرم (يقصد دور عبد الحميد – المؤلف) قد أماتوا الشعور والميل إ...
	وأردف الغلايني معللاً دوافعه لإصدار المجلة وهي: "لا لفائدة مادية يسعى وراءها، وإنما هو الميل الفطري لخدمة العلم والأدب والاجتماع " .. " فالبلاد بحاجة إلى مجلة مثل النبراس  لأن رجال الدور المنصرم (يقصد دور عبد الحميد – المؤلف) قد أماتوا الشعور والميل إ...
	تحت عنوان " القصائد الشرقيات" أخذت النبراس250 في نشر القصائد التي نظمها الغلايني في أيام الاستبداد (أيام عبد الحميد) في الشرق والشرقيين وحثهم على التعلق بمعاني الأمور، وطرح رداء الكسل والذل عنهم ". وكان الغلايني شأن معظم دعاة النهضة، يعتقد أن التربية ...
	قرّظت النبراس252 الشعر الاجتماعي لجميل صدقي الزهاوي البغدادي وديوانه "الكلم المظلوم"، الذي أودع فيه كثيراً من جيد الشعر، وأكثره نظمه في أيام الاستبداد الحميدي. كما كتبت النبراس عن الشاعر الاجتماعي العراقي معروف الرصافي، الذي دبّجت يراعه أعداد مجلة الم...
	ثانيا: الشهيد شكري العسلي في مواجهة التتريك والدعوة لإصلاح القضاء
	شكري العسلي (1878-1916) أحد شهداء السادس من مايو لعام 1916، شهداء الحركة الوطنية العربية، ودعاة الإصلاح والتطوير والتنوير.
	كان شكري العسلي سياسياً معارضاً لسياسة حزب الإتحاد والترقي الطورانية وأصبح عام 1911 عضواً بارزاً في تيار الحرية المعتدل. ثم كان من مؤسسي حزب الحرية والائتلاف وعضواً في لجنته القيادية.
	نشر شكري العسلي عام 1910 كراساً بعنوان: " كتاب القضاة والنواب" مؤلف من ثماني عشرة صفحة، مطبوع في مطبعة المقتبس بدمشق دون إشارة إلى تاريخ الطبع.254
	بعد سرد تاريخي لأحوال القضاء واستفحال الرشوة يقول العسلي:
	"واتفق الأئمة الأربعة والفقهاء المتقدمون والمتأخرون على أن القاضي إذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصح قضاؤه، وإذا حكم لا ينفذ حكمه ويجب نقضه. وأجمع الفقهاء على أن القاضي إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى فيه وقال السرخسي لا ينفذ كله".
	هذه الفقرة تعبّر بوضوح عن هدف العسلي من وراء دعوته في كتابه إلى إصلاح القضاء عن طريق اجتثاث جذور الرشوة في هذا السلك.  فالعسلي يقدم البراهين الدامغة، في القسم الخامس، مبيناً أن معظم القضاة ونوابهم في العهد العثماني دفعوا الرشاوى لأصحاب القرار من أجل ا...
	القسم الخامس وهو ما يعنينا من الكتاب يتناول أحوال القضاء العثماني المتردي في العهود العثمانية الأخيرة. وواضح من هذا القسم أن العسلي كان على اطلاع واسع وعميق على أحوال القضاء وما وصل إليه من انحطاط.
	القسم الخامس وهو ما يعنينا من الكتاب يتناول أحوال القضاء العثماني المتردي في العهود العثمانية الأخيرة. وواضح من هذا القسم أن العسلي كان على اطلاع واسع وعميق على أحوال القضاء وما وصل إليه من انحطاط.
	القسم الخامس وهو ما يعنينا من الكتاب يتناول أحوال القضاء العثماني المتردي في العهود العثمانية الأخيرة. وواضح من هذا القسم أن العسلي كان على اطلاع واسع وعميق على أحوال القضاء وما وصل إليه من انحطاط.
	ويروي العسلي من جهة ثانية تفاصيل وافية عن اندفاع نواب القضاة بصورة جنونية لتحرير التركات وهدفهم هو الحصول على العائدات والنفقات المترتبة على تحرير التركة " فنواب (القضاة) في الأناضول تستخدم النواب الجوالين في تحرير التركات. فيطوف هؤلاء القرى ويفتشون ا...
	ويروي العسلي من جهة ثانية تفاصيل وافية عن اندفاع نواب القضاة بصورة جنونية لتحرير التركات وهدفهم هو الحصول على العائدات والنفقات المترتبة على تحرير التركة " فنواب (القضاة) في الأناضول تستخدم النواب الجوالين في تحرير التركات. فيطوف هؤلاء القرى ويفتشون ا...
	ويروي العسلي من جهة ثانية تفاصيل وافية عن اندفاع نواب القضاة بصورة جنونية لتحرير التركات وهدفهم هو الحصول على العائدات والنفقات المترتبة على تحرير التركة " فنواب (القضاة) في الأناضول تستخدم النواب الجوالين في تحرير التركات. فيطوف هؤلاء القرى ويفتشون ا...
	من يقرأ كراس العسلي عليه أن يتساءل ما مدى علاقة القضاء العثماني مع بالإسلام وقِيَمِهْ؟
	ولا بدّ من التذكير هنا أن العسلي كان في عداد شهداء السادس من مايو 1916، الذين علّقهم جمال باشا على أعواد المشانق.
	ثالثا: صلاح الدين القاسمي النهضوي العروبي
	صلاح الدين القاسمي المولود في دمشق عام 1887 نشأ في حجر أبيه الشيخ محمد سعيد القاسمي. وبعد موت والده كفله أخوه الشيخ جمال الدين، الذي كان ممن حاكمتهم سلطات دمشق العثمانية بدعوى الاجتهاد كما رأينا في فصل سابق. تعلم صلاح الدين في "مكتب عنبر" ونال شهادة ا...
	نشأ القاسمي في مناخ إسلامي عربي تُرجّح فيه كفة القومية العربية. فقد كان القاسمي وأقرانه " يؤمنون أن العروبة أكرم عناصر الجامعة الإسلامية، وأن الله اختارها لحمل أمانات الإسلام في عصره الأول، وأن أول ما أساء به المسلمون إلى أنفسهم قبل أكثر من ألف سنة كف...
	نشأ القاسمي في مناخ إسلامي عربي تُرجّح فيه كفة القومية العربية. فقد كان القاسمي وأقرانه " يؤمنون أن العروبة أكرم عناصر الجامعة الإسلامية، وأن الله اختارها لحمل أمانات الإسلام في عصره الأول، وأن أول ما أساء به المسلمون إلى أنفسهم قبل أكثر من ألف سنة كف...
	نشأ القاسمي في مناخ إسلامي عربي تُرجّح فيه كفة القومية العربية. فقد كان القاسمي وأقرانه " يؤمنون أن العروبة أكرم عناصر الجامعة الإسلامية، وأن الله اختارها لحمل أمانات الإسلام في عصره الأول، وأن أول ما أساء به المسلمون إلى أنفسهم قبل أكثر من ألف سنة كف...
	وجمعية النهضة العربية المؤسسة عام 1314 ه – 1906 م، والتي اُختير القاسمي كاتماً رمت إلى " تعريف شباب العرب المثقفين بعروبتهم ودعوتهم إلى التعاون وصلاح المجتمـع". ورأى أعضاء الجمعية، ومنهم القاسمي، "أن أسباب تخلف المسلمين: استعجام لغة الدولة الرسمية وتج...
	ولهذا فإن من بواكير نشاطات القاسمي المحاضرة التي ألقاها عام 1330هـ - 1912م في جمعية النهضة العربية بعنوان: "الثورة الفرنسية"، التي كانت رمزاً ومنارة لمعظم رجال النهضة العربية.258
	وعندما اتهمت قوى الجمود في دمشق الشيخ جمال الدين القاسمي بالوهابية259 كتب أخوه صلاح الدين مقالاً لمجلة المقتطف القاهرية تحت عنوان: "الحشوية والوهابية". عرّف القاسمي الوهابية إيجابيا في هذا المقال بكثير من الجرأة والشجاعة، وأدان في الوقت نفسه قوى الجمو...
	"إن حجة الإسلام الغزالي سمّى المناهضين للإصلاح بالحشوية. وهم اليوم ضروب: فمنهم حشوية الدين، وحشوية العلم، وحشوية السياسة. ولشدّ ما لقي المصلحون (الأمرين)، من شيوخ السوء حشوية الدين الجامدين، في سبيل الدعوة إلى الحق ،ولشدّ ما نالهم من النكبات ماديا وأد...
	"إن حجة الإسلام الغزالي سمّى المناهضين للإصلاح بالحشوية. وهم اليوم ضروب: فمنهم حشوية الدين، وحشوية العلم، وحشوية السياسة. ولشدّ ما لقي المصلحون (الأمرين)، من شيوخ السوء حشوية الدين الجامدين، في سبيل الدعوة إلى الحق ،ولشدّ ما نالهم من النكبات ماديا وأد...
	"إن حجة الإسلام الغزالي سمّى المناهضين للإصلاح بالحشوية. وهم اليوم ضروب: فمنهم حشوية الدين، وحشوية العلم، وحشوية السياسة. ولشدّ ما لقي المصلحون (الأمرين)، من شيوخ السوء حشوية الدين الجامدين، في سبيل الدعوة إلى الحق ،ولشدّ ما نالهم من النكبات ماديا وأد...
	هذا النص الهام للقاسمي يعكس الأجواء الفكرية السائدة في دمشق في أواخر عهد الدولة العثمانية. ويبيّن بوضوح تهمة الوهابية الملصقة بدعاة التحرر والانعتاق. وأشرنا في أكثر من موضع إلى ظهور "سلفية تنويرية" في بلاد الشام ما لبثت أن زالت في منتصف القرن العشرين.
	بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد وإعلان الدستور كتب صلاح الدين القاسمي في المقتبس سلسلة مقالات منها العناوين التالية: المسألة العربية ونشأتها، ضائقتنا العلمية، العلم والعامة، فوضى الأقلام، الخطران الأصفران الصهيونية والوباء الكوليرة. كما تحدث كثيرا...
	إن الإنتاج الفكري النهضوي الغزير لطالب الطب صلاح الدين القاسمي يدفعنا إلى الظن بأن شأنه كطبيب ومفكر سيكون عظيماً لو لم تدركه المنيّة في سن الشباب. وننقل فيما يلي مقاطع من مقالين للقاسمي نشرهما في جريدة المقتبس.
	المقال الأول بعنوان: " العلم والعامة " جاء فيه:
	رابعا: عبدالرحمن الشهبندر العالم النهضوي والزعيم الوطني يسقط شهيد أفكاره
	عبد الرحمن الشهبندر المولود في دمشق عام 1879، وخريج الجامعة الأميركية في بيروت عام 1906، احتل مكاناً مرموقاً في ميدان النضال الوطني، وأسهم في بلورة المشروع النهضوي التنويري العربي. وقد عالج جملة من القضايا الاجتماعية من منظار تنويري متفتح. وتميّز الشه...
	بدأ نجم الشهبندر يلمع في ميدان الطب والفكر السياسي، بعد عودته من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1906، واستقراره في دمشق. لقد دخل الشهبندر الميدان السياسي والفكري وهو لا يملك من الأطيان ورأس المال إلا علمه الطبي وثقافته الواسعة. ولعلّ هذا العامل أحد اس...
	عام 1901 ألقى الطالب عبد الرحمن الشهبندر خطاباً في حفلة التخرج في الكلية الأميركانية في بيروت اختار له "التقليد" عنواناً. وقد حمل الشهبندر على الجمود بأنواعه حملة شعواء، وأشار في الخطاب إلى أن أحد أسباب خراب الدولة هو الظلم وإنزواء الأمة وعزلتها عن غي...
	عندما تخرّج الشهبندر طبيبا من الكلية السورية الانجيلية عام 1906 ألقى بالانكليزية خطابا في حفلة التخرج بعنوان "التسامح" حمل فيه على التعصب الديني والطائفي والمذهبي حملة شعواء. وفي مايو 1937 ذكر الشهبندر في خطبة له بدمشق بعض ما أورده عام 1906، قال الشهب...
	قاد الشهبندر في أبريل 1922 حملة جماهيرية ضدّ الإنتداب الفرنسي. وفي خطبة له أمام حشد كبير قال: "فليحي الإستقلال التام فتلحيا الحرية النامية". وكان ردّ فعل السلطات الفرنسية سريعاً وعنيفاً، فاعتقلت الشهبندر وعدد من رفاقه في السادس من أبريل 1922. وقف الشه...
	حزب الشعب المُؤَسس في مايو 1925 بزعامة الشهبندر دعا لتحقيق مبادئ منها: السيادة القومية .. وحدة البلاد السورية بحدودها الطبيعية..ضمان الحريات الشخصية.. تدريب البلاد نحو سياسة اجتماعية ديمقراطية مدنية .. حماية الصناعات الوطنية وإنماء الموارد الاقتصادية ...
	ونرى أن هذه المبادئ كانت خطوة نحو الدعوة إلى المجتمع المدني مع تأكيد على وحدة البلاد السورية. وكان حزب الشعب أول تجمع منظم للبرجوازية الدمشقية بعد الإحتلال الفرنسي.
	ونرى أن هذه المبادئ كانت خطوة نحو الدعوة إلى المجتمع المدني مع تأكيد على وحدة البلاد السورية. وكان حزب الشعب أول تجمع منظم للبرجوازية الدمشقية بعد الإحتلال الفرنسي.
	ونرى أن هذه المبادئ كانت خطوة نحو الدعوة إلى المجتمع المدني مع تأكيد على وحدة البلاد السورية. وكان حزب الشعب أول تجمع منظم للبرجوازية الدمشقية بعد الإحتلال الفرنسي.
	أصدر الشهبندر عام 1936 في القاهرة كتاباً تحت عنوان: "القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي". أحد فصول الكتاب حمل عنوان: "ما هي أصلح أشكال الحكم في العالم العربي".
	هذا الموضوع الشائك يعالجه الشهبندر في خمس صفحات من كتابه. وهو هنا يتعرض لمجتمعات عربية في العشرينات والثلاثينات لا تزال بُناها التحتية متخلفة لم تَطرُق أبوابها الثورة الصناعية طرقاً عميقاً، ولم تتغلغل المدنية الحديثة في تركيبتها الاجتماعية ما قبل الرأ...
	" علينا أن نعترف هنا – كتب الشهبندر - اعترافاً صريحاً وإن آلمنا ونبّهَنا إلى ثقل أعبائنا وهو أن شدة التباين في تربيتنا السياسية والاجتماعية وعمق الهوة السحيقة بين أفرادنا وعدم سيرنا على منهاج واحد في بيوتنا ومدارسنا ومكاتبنا وانقسامنا إلى طبقتين اثنتي...
	يقسم الشهبندر الأقطار العربية إلى قسمين:
	قسم خاضع للإستعمار مباشرة وهو يعيش مرحلة النضال ضد الإحتلال الأجنبي.
	وقسم مستقل يبحث الشهبندر عن أصلح أشكال الحكم له. ولأسباب كثيرة يرى الشهبندر " أننا في أقطارنا المستقلة لفي أشد الحاجة إلى اليد الحازمة المدركة لتسير بنا إلى الأمام على رغم أهل الرجعة منّا".
	وقسم مستقل يبحث الشهبندر عن أصلح أشكال الحكم له. ولأسباب كثيرة يرى الشهبندر " أننا في أقطارنا المستقلة لفي أشد الحاجة إلى اليد الحازمة المدركة لتسير بنا إلى الأمام على رغم أهل الرجعة منّا".
	وقسم مستقل يبحث الشهبندر عن أصلح أشكال الحكم له. ولأسباب كثيرة يرى الشهبندر " أننا في أقطارنا المستقلة لفي أشد الحاجة إلى اليد الحازمة المدركة لتسير بنا إلى الأمام على رغم أهل الرجعة منّا".
	ومع أن الشهبندر من أنصار الديمقراطية والحكم البرلماني إلا أنه كان مدفوعاً بسبب تخلّف البنى الاجتماعية إلى التطلع نحو شخصية أو شخصيات عربية حازمة تقود المجتمع إلى شاطئ الأمان. في العشرينات والثلاثينات لم يكن أمام الشهبندر – حسب اجتهاده - خيار ثالث، إما...
	وفيما يلي النصّان الحرفيان لمعالجة الشهبندر لهذه القضية الشائكة :
	أولاً: حول شبه الجزيرة العربية كتب الشهبندر "…أنا أسأل في هذا المقام كل من عانى شؤون الإدارة والحكم أيرى لمملكة الحجاز ونجد مجلس نواب من الغطغط ومطير والفقير وحرب أم ملكاً حازماً خبيراً بشؤون البدو كعبد العزيز بن سعود، ألا تقضي الديموقراطية في تلك الأ...
	ثانياً: حول الدولة العثمانية والتجربة البرلمانية التي أعقبت ثورة جمعية الإتحاد والترقي على السلطان المستبد عبد الحميد، حيث قامت القوى الرجعية مستغلة الجهل المخيم من أجل قبر أي خطوة اجتماعية تقدمية مهما كانت صغيرة. كتب الشهبندر: " إنني أذكر جيداً أننا...
	خامساً: الشام في مذكرات فخري البارودي قبل الاستبداد وبعده
	أولاً: جريدة المقتبس الدمشقية التنويرية من ثمـار الثورة على السلطـان عبد الحميد
	ثانياً: جمعية النهضة السورية بدمشق
	ثالثا: الموصل لا تزال جثة هامدة لم تدب فيها روح الحرية والتمدن
	أولا: الطبقة الإقطاعية ترسّخ بنيانها
	ثانيا: التزام ضريبة العشر يُثَبِّت أقدام الإقطاعيين
	ثالثاً: مأمورو جمع العسكر يتحولون إلى إقطاعيين
	أولاً: عزت باشا العابد سكرتير السلطان
	ثانيا: الشيخ محمد رشيد رضا يحمل على " أصحاب الثراء "
	ثالثا: المقتبس تدعو لإنتخاب الرجل النشيط وليس صاحب الألقاب
	أولا: حول المذكرات ونشرها
	ثانياً: مقتطفات من مذكرات السلطان عبد الحميد
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