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  .إلى التي جاھدت وبذلت الغالي والنفیس من أجل إسعادي

  .إلى الذي بذل سعیھ لسد جوعي وحاجتي

  .إلى أختي سھام وزوجھا أعانھ هللا یعقوب سماي

  .إلى أخي الكبیر محمد رفعت طیب هللا سعیھ

  .إلى إخوتي یمینة و إبراھیم و الكتكوت یوسف

  .بتوجیھاتھإلى األستاذ جعفري مبارك الذي أفادنا 

  .إلى الصدیق الغالي موسى بالبل أعانھ هللا وسدد خطاه

  .إلى كل األصدقاء الذین أحبوني وساندوني

  

  سروطي البشیر                                           

 



 
  

  

  

  

  

  أستھل ھذا المقام بالثناء على المنعم عز وجل

  .على حبیبنا وقدوتنا محمد صلى هللا علیھ وسلم يوأصل

إلى الوالدین الكریمین حفظھما هللا وأنعم علیھما بالصحة 
  .والعافیة

   .إلى كل األقارب واألصدقاءوإلى إخوتي 

  

  

  العایبي علي
 



 

 

 

 

هللا وحسن عونھ إلى األستاذ  من نتقدم بالشكر الجزیل بعد توفیق

. المشرف مبارك جعفري، الذي قدم لنا النصیحة والمساعدة  

ونخص بالذكر  ،كل من ساعدنا في إنجاز ھذا البحثوكما نشكر 

، وإلى إدارة قسم التاریخ أساتذتنا الكرام الذین أفادونا بنصائحھم

بجامعة أحمد درایة كما نوجھ تحیاتنا إلى موظفي دور الكتب 

. والمكتبات العمومیة  

كما نشكر كل الذین أفادونا بمعلومات تخص الموضوع، ونخص 

.بالذكر األستاذ أحمد بلعجال و األستاذ زقب عثمان   

شكر العون فلیتقبلوا منا جزیل الكل الذین قدموا لنا ید  إلى

  .واالمتنان
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  مقدمــــــــــة

التزال الدراسات الحدیثة والمعاصرة الخاصة بتاریخ الدولة العثمانیة عموما وتاریخ جمعیة 

في امس الحاجة الى البحث والموضوعیة وذلك  االتحاد والترقي على وجھ الخصوص،

فرضتھا تلك المرحلة، والجل ذلك حاولنا دراسة ھذا الموضوع بما اتیح  العتبارات تاریخیة

لنا من وثائق وكتابات، واستغالل شھادات صانعي الحدث االمر الذي فتح لنا اطر جدیدة 

" جمعیة االتحاد والترقي"للبحث العلمي، كفیلة باعادة النظر بكل موضوعیة في دور ونشاط 

  .م 1918لى غایة حلھا في م ا1889في تركیا منذ نشاتھا سنة

  :وتكمن اھمیة دراسة مثل ھذه المواضیع

  ،النھا تسلط الضوء على احد الجوانب الھامة والحساسة من تاریخ الدولة العثمانیة

والذي اسھم بشكل جلي في انھاء دور الخالفة العثمانیة، وبدایة مرحلة جدیدة من تاریخ 

 .تركیا الحدیثة

  اھم مجریات ھذه الفترة، فجاء ھذا البحث الستخالص النتائج ارتأینا بھذا العمل ابراز

التي اسفر عنھا نشاط جمعیة االتحاد والترقي لتحقیق اھدافھا في الوصول الى السلطة، 

باالضافة الى استرتیجیة عملھا وماترتب عنھا من نتائج اضرت بالدولة، ساھمت بشكل 

 .كبیر في انھاء دور الخالفة العثمانیة

 مدى فعالیة رد السلطات الحاكمة التقلیدیة في الدولة على السیاسة التي  التحري عن

 .في سبیل الوصول الى سدة الحكماتبعتھا جمعیة االتحاد والترقي 

  :من ابرزھا ذا الموضوع بالذات دون غیره لقد دفعتنا جملة من العوامل الى اختیار ھ  

  من القرن التاسع عشر وبدایات ان اغلب الدراسات التي تناولت فترة النصف الثاني

من وعوامل تداعیھا ركزت على جوانب ضیقة من تاریخ الدولة العثمانیة  القرن العشرین

كانت رغبتنا في ، ومن ھنا ، ولم توضح دور جمعیة االتحاد و الترقي في ذلكتاریخھا

خاصة لعبتھا ھذه الجمعیة التي عن بعض االمور المتعلقة باالدوار  المساھمة في الكشف

  .منھا السیاسیة



  ب
 

  كان من  ،ه من المواضیع، دون غیرالدولة العثمانیة خاصةان اھتمامنا بموضوع

وما لعبتھ بالتعاون مع العدید  اجل تسلیط الضوء على على جوانب من حقیقة ھذه الجمعیة

 .خدمة المشاریع الصھیونیة  من االطراف في

 ناء ھجتھا جمعیة االتحاد و الترقي اثي الكشف عن بعض االسالیب التي انترغبتنا ف

 .، بعد عزلھا للسلطان عبد الحمید الثاني فترة حكمھا للدولة العثمانیة

 منصور كدراسة االستاذة میمونة حمزة ال ،طالعنا على بعض الدراسات السابقةا

، والتي تناولت حیزا واسعا منھا في الحدیث عن الدولة العثمانیة حقائق و مواقف :بعنوان 

، واالدوار التي لعبتھا في تركیا الحدیثة، فكانت وامل ظھور جمعیة االتحاد والترقيع

 .رغبتنا في دراسة حقیقة ھذه الجمعیة

  : ولعل السؤال الجوھري الذي سنحاول االجابة علیھ 

  ؟في تاریخ تركیا الحدیث  ، والدور الذي لعبتھھي حقیقة جمعیة االتحاد و الترقيما

، وكذا تطورھا عن طبیعة جمعیة االتحاد و الترقيتھدف ھذه االشكالیة الى البحث 

ح ووصولھا الى الحكم ، ومن ثم السیاسات التي انتھجتھا في حكم البالد ، وھي اشكالیة تطر

  :  العدید من التساؤالت والتي من ابرزھا

  ؟ما ھي طبیعة جمعیة االتحاد والترقي -

 ؟ل وصولھا للحكمماھي اھم معالم نشاطھا قب -

 ؟ما طبیعة عالقاتھا بمحیطھا العام وكیف استطاعت استغاللھ حتى تصل الى الحكم  -

التي انتھجتھا جمعیة االتحاد والترقي حتى تمسك بزمام امور  ةما طبیعة السیاسی -

 ؟الحكم

الشخصیات و المؤسسات الفاعلة التي سعت لتجسید ھذه السیاسةعلى  ماھي ابرز -

 ؟ارض الواقع

الماسونیة العالمیة  فیھا و الترقي بمحیطھا الدولي بماتكمن عالقة جمعیة االتحاد این  -

 ؟تعماریة الغربیة والسیاسة االس

معیة االتحاد والترقي في تاریخ تركیا الحدیث اھي ابرز االدوار التي لعبتھا جم -

 ؟كاساتھاتوماھي ابرز ان



  ت
 

ناھج كان الغرض منھا تحلیل ولقد اعتمدنا في سبیل دراسة ھذا الموضوع على عدة م   

  :لمنھجیة العلمیة ویمكن ابراز اھمھا في االتياالمادة التاریخیة وفق ماتقتضیھ 

 الذي یسمح لنا بعرض الوقائع واالحداث التاریخیة،:المنھج التاریخي الوصفي :اوال

  .ووصفھا وصفا كرونولوجیا 

الخبریة وتفسیرھا حسب كل مرحلة من الذي یساعدنا في تحلیل المادة  :المنھج التحلیلي:ثانیا

  . مراحل البحث

  :وقد صادفتنا في غمار بحثنا ھذا عدة مصاعب یمكن ابراز اھمھا في االتي

عدم عثورنا على دراسات وافیة تناولت ھذا الموضوع بالتحلیل الكافي وھو  -

 .ماصعب علینا عملیة البحث وربط الوقائع واالحداث

املة لمعاني تحمل في طیاتھا شحنة من االفكار ورود مجموعة من المصطلحات الح -

 .مما جعلنا نتحفظ على كثیر منھا وطمس الحقائق، التي تھدف الى المغالطة،

صعوبة قراءة الوثائق الواردة في الكتب المكتوبة باللغة االنجلیزیة وكذلك شان  -

وب بالرسم حیث اللغة اقرب الى اللغات الدارجة والخط مكت الوثائق المكتوبة بالعربیة،

 .العثماني 

  .بتوفیق من هللا عز وجل من التغلب علیھا  اوعلى الرغم من كل ھذه الصعوبات تمكن

لقد تنوعت المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیھا في بحثنا وھذا یعود الى زخم االحداث 

  :التي تمیزت بھا الفترة التي ظھرت بھا جمعیة االتحاد والترقي ومن اھمھا

  :نذكر اھمھا منھا المذكرات الشخصیة لبعض الفاعلین في فترة الدراسة، :البحثمصادر   *

المحققة من طرف محمد حرب والتي تناولت : مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني -01

یھدف الى توضیح جوانب عدیدة حول  ،باسلوب جید تفاصیل مھمة عن فترة الدراسة،

وتصحیح الكثیر من  ،من جمعیة االتحاد والترقيوموقفھ  عصر السلطان عبد الحمید الثاني

  .المغالطات التي اكتنفت ھذه المرحلة الحساسة 



  ث
 

وھو عبارة عن سیرة ذاتیة اورد فیھا صاحبھا حقائق في غایة :كتاب خواطر النیازي -02

وخلع السلطان عبد الحمید وذلك  االھمیة عن تفاصیل االنقالب الدستوري االول والثاني،

كما كان من  ،االتحاد والترقي وصانعي تاریخھا اشا كان من مؤسسي جمعیةالن نیازي ب

  .بین الثالثة الذین تولوا حكم البالد بعد خلع السلطان عبد الحمید الثاني

  :ومن ابرزھا:المراجع * 

كتاب تاریخ الدولة العلیة العثمانیة لصاحبھ محمد فرید بك المحامي،الذي حققھ الدكتور -01

عالج ھذا الكتاب جوانب مھمة تتعلق بجمعیة االتحاد والترقي،واسرارا  احسان حقي وقد

دقیقة عن خلع السلطان عبد الحمید الثاني وسیاسة االتحادیین في حكم البالد،لكن كان فیھ 

  .بعض التحامل الغیرمبرر على السلطان عبد الحمید الثاني وحكمھ

الذي  حمد عبد الرحیم مصطفىكتاب في اصول التاریخ العثماني لصاحبھ الدكتور ا-02

حوى معلومات مھمة افادتنا في بحثنا،ویتمیز ھذا الكتاب بانھ عرض الحقائق باسلوب غایة 

في البساطة،ولكنھ كان ھادفا جدا بحیث تضمن نقدا بناءا لجوانب عدیدة من تالریخ جمعیة 

  .االتحاد والترقي، وما عرفتھ تركیا الحدیثة في عھدھم من مصاعب كثیرة 

كتاب كیف سقطت الدولة العثمانیة لصاحبھ الدكتور سلیمان بن صالح الخراشي الذي -03

عرض فیھ اھم العوامل التي ساھمت في سقوط الخالفة العثمانیة باسلوب فیھ كثیر من النقد 

حاول فیھ صاحبھ معالجة الكثیر من القضایا التي تھم بحثنا فقد افرد فیھ جزءا كبیرا في 

االتحاد والترقي وابرز فیھ فشل ھذه االخیرة في حكم البالد وماحصل  الحدیث عن جمعیة

  .لتركیا الحدیثة في عھدھم من مصائب

  

في كل واحد منھا ثالثة  ،فقد احتوت على مقدمة واربعة فصولوفیما یتعلق بخطة الدراسة 

  :او اربعة مباحث باالضافة الى خاتمة ومالحق وثبت للمصادر والمراجع والفھارس



  ج
 

 لت المقدمة اھمیة الموضوع واالسباب التي دفعتنا الى اختیاره واالشكالیة تناو

 .باالضافة الى العناصر االخرى

 ،بحیث  وفي الفصل التمھیدي عرضنا فیھ الحركة القومیة ودورھا في تركیا الحدیثة

لمعارضة لحكم ناقشنا فیھ كیف كان لھذه الحركة الدور البارز في ظھور الجمعیات ا

 .،والتي كان من ابرزھا جمعیة االتحاد والترقي موضوع بحثنابد الثانيالسلطان ع

  وفي الفصل االول تناولنا فیھ تاسیس جمعیة االتحاد والترقي والذي ابرزنا فیھ

الظروف التي تاسست فیھا كما عرضنا فیھ بعض الجوانب عن حقیقة ھذه الجمعیة خاصة 

 )م1908-م1889(في مستھل بدایة نشاطھا مابین 

 فقد تناولنا فیھ ابرز الظروف التي اندلعت فیھا الثورة ضد : ما في الفصل الثاني ا

الحكم الحمیدي ، وكیف وصل االتحادیون للحكم ، وما القوه من صعاب في بدایة حكمھم ، 

 وكیف تمت االطاحة بحكم عبد الحمید 

 الد ، سواء وفي الفصل الثالث ، ابرزنا فیھ اھم معالم سیاسة االتحادیین في حكم الب

 .الداخلیة او الخارجیة ، واھم انعكاسات تلك السیاسات على الوضع العام للدولة العثمانیة 

  . وقد انھینا البحث بخاتمة استعرضنا فیھا اھم النتائج المتوصل الیھا
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  الحركة القومیة ودورھا في تركیا الحدیثة:الفصل التمھیدي

  عوامل ظھور الحركة القومیة في تركیا الحدیثة:األولالمبحث 

 عدة عوامل عجلت في ظھور الجمعیات والحركات السریة ذات طابع قومي، لقد تظافرت

  :العواملولعل ابرز تلك  تحاد والترقي،معیة اإلج أھمھاوالتي من بین 

 ،اخا مالئما مساندا لفكرة القومیةوجدت الحركات القومیة من :المالئم توفر المناخ -أوال

التي  األوروبیةالمتكررة من الدول  واالعتداءاتالدولة  أجھزة أصاببسبب الضعف الذي 

وخالل النصف الثامن من القرن  ،1م19و م18تواصلت ضدھا خاصة خالل القرنیین  

  الروح الوطنیة على أسس تركیة مثل كتاب إلحیاءالتاسع عشر بدأت تظھر مؤلفات تدعو 

وقد روجت ھذه المؤلفات لفكرة  ،2"قوم جدید وتاریخ المستقبل"وكتاب " ألبتوكین " 

بنوع من  األولىقومیة التركیة جعل كلمة تركي تستعمل للمرة نمو الروح ال نإ"،القومیة 

كما شاع استعمال كلمة تركستان  حل عثماني،كما بدأت صفة تركي تحل م االعتزاز

 األتراكباعتبارھا وطن  األناضول إلىوأصبح یشار  وانكماش مدلول مصطلح عثماني،

وبلغتھم باعتبارھم القوة الحقیقیة  األتراك األناضولبفالحي  اإلشادةتجرى  األولىوللمرة 

الدولیة ونجاح عدد من القومیات في تحقیق وحدتھا عمل  األوضاع أنكما  ،"للدولة التركیة

رؤوس  أصحابعلى تبلور الفكرة القومیة التركیة خاصة في وجود من یدعمھا من 

  .3األموال

 إلىانظر (الحمیدكان حكم عبد  :تنامي المعارضة من حكم عبد الحمید الثاني -ثانیا

فترات التاریخ  أكثرلم یكن  إن ،یتمیز بعداء الغرب وبالحكم االستبدادي )01الملحق

ولكن ھذا االستبداد وھذه  المركزیة، إلىالعثماني في العصر الحدیث استبدادا ونزوعا 

 أنكما  ،4اإلمبراطوریةالمركزیة كان من مستلزمات الرغبة في المحافظة على وحدة 

بتولیھ العرش وعدم ثقتھ في نزاھة وكفاءة ساسة الباب العالي  أحاطتالظروف التي 

                                                             
 .133،ص2008،دار الحامد،عمان، 1،طتاریخ الدولة العثمانیة:میمونة حمزة المنصور- 1
 .141نفسھ،ص- 2
 107،ص1995،مكتبة العبیكان،الریاض،)ب ط(،الدولة العثمانیة في التاریخ اإلسالمي الحدیث:إسماعیل احمد یاغي - 3
 240،ص2003،دار الشروق ،القاھرة،3،ط  في أصول التاریخ العثماني:احمد عبد الرحیم مصطفى- 4
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تركیز السلطة في یدیھ  إلىمما دفعھ  بالدولة ؛ ألمتالداخلیة والخارجیة التي  واألزمات

  .1بطابع الحكم المطلق اإلدارةبالتدریج وصبغ 

على  اانوك وأنھمخاصة  عبد الحمید ااتبعھ التيلقمع سیاسیة ال األطرافالعدید من  تألمتلقد 

مما جعلھم ینفرون من استبداد الحكم وجاسوسیتھ وتعصبھ وكذا  الغربیة، باألفكارصلة 

وطنیون عثمانیون ونقاد  األحرارفي شؤون البالد، وكان ھؤالء  األجنبينفورھم من التدخل 

السلطة المطلقة حدت  نأكما  ،2من نفوذ وأقاربھمالصفوة الحمیدیة  أبناءلما كان یتمتع بھ 

الشبان  األتراكفان جماعة  ،ة وضیقت على حركت النشر والحریاتمن حسن تطبیق العدال

یصدرون صحفا في فرنسا وسویسرا وبریطانیا ومصر بوجھ  أخذواالمنفیون في الخارج 

  . 4تعرضوا للعقاب  وإالللمعلمین بان ال یخرجوا عن النص  األوامروقد صدرت  ،3خاص

كان الشباب العثماني المثقف في النصف الثاني من  :الغربیة  األفكارتزاید تدفق  -ثالثا

 ،الثورة الفرنسیة التي حققت حكم دیمقراطي في فرنسا بأفكارالقرن التاسع عشر قد تأثر 

بالحركة القومیة  تأثروا،وكذلك 5القومیة والعلمانیة والتحرر من حكم الفرد بأفكارواتت 

ورغم سیاسة عبد الحمید لمنع تدفقھا  ،6بنظمھا وخالیاھا"ماتزیني"ھا االیطالیة التي قاد

رف على الغرب خل الدولة العثمانیة فازداد التعدا إلىتسللھا  انھ تزاید إال داخل الدولة،

 األدبیةوواصلت الصحف كتاباتھا  ،في مجاالت العلوم واألدب وباألخص والفكر الحدیث،

ازدیاد عدد القراء من المسلمین بفضل التوسع  إلىذلك  أدىوقد  الفرنسي، األدبوترجمة 

نتیجة الزدیاد حركة  كان الغربیة باألقطار والتأثرفاالحتكاك بالغرب  ،7نشاء المدارسإفي 

في المدن  األوروبیةكما ازدادت البعثات  ،أوروبا لتلقي العلملى إالسفر والتنقل من و

المدارس والجیش فجرى  بالفرنسیین في حاتاإلصالالعثمانیة واستعانت الدولة في مرحلة 

مما  اإلصالحوازدیاد حجم الطبقة التي ترغب في  ،8اللیبرالیة األفكاربالتدریج انتشار 

                                                             
 .241نفسھ،ص- 1
 .258إسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق،ص- 2
  .259لرحیم مصطفى،المرجع السابق،صاحمد عبد ا- 3
 .259نفسھ،ص- 4
 .732،ص 2001،دار التوزیع والنشر اإلسالمي،القاھرة،1،طالدولة العثمانیة: علي محمد الصالبي-5
  .335.،ص2009،األھلیة للنشر والتوزیع،بیروت،1،طالدولة العثمانیة:عیسى الحسن- 6
  .205إسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق،ص- 7
  .132میمونة حمزة المنصور،المرجع السابق،ص- 8
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القومیة  األفكاربنشر  األتراكالمثقفون  أسھموقد  ،1األسالیببشتى  اجعلھا تسعى لتطبیقھ

  . 2في ظھور جمعیة االتحاد والترقي فیما بعد وأسھمواالطلبة  أوساطالتركیة في 

 إلىالمجموعات غیر التركیة لدى تعدد القومیات  أدى :تعدد القومیات داخل الدولة -رابعا

في  وباألخصفانتشرت لدى بعض المثقفین العرب  ،ضد السلطة الحاكمة التذمرازدیاد 

في حین تطلع یونانیو  ،فكرة تحقیق قومیتھم ،في غربي البلقان األلبانیین أوساطالشام وفي 

في بالد الیونان المستقلة التي كانت تشجع ھذه  إخوانھماالتحاد مع  إلىمقدونیا وكریت 

في داخل  األتراكالقومیة لدى المجموعات المسلمة من غیر  اآلمال تفتحرك ،3الحركة

وظھور القومیة التركیة ومما  ،بالكیان التركيالشعور  نمو إلى أدىكل ذلك  اإلمبراطوریة

یكتشفون  بدؤوالدراسات التركیة االمتخصصین في  األوروبیینعددا من  أنساعد على ذلك 

ودور لغتھم  ،الوسطى آسیاوالدور الحضاري الكبیر الذي لعبوه في  ،األتراكماضي 

نیة فقد رفضت اغلب المجموعات الواقعة تحت سلطة الدولة العثما ؛4وثقافتھم في التاریخ

 األقلیات أبناءكما رفض القومیون من  فكرة الوقوع تحت حكمھا واالصطباغ بصبغتھا،

ضم مقدونیا  إلى فتطلع البلغار ،5واأللمانیةنجاح حركة الوحدة االیطالیة  أمامقبول المساواة 

جماعة في داخل بلغاریا ذات االستقالل الذاتي على رفع لواء الثورة ضد  تفي حین عمل

  .6لألرمنالسلطان وكذلك الحال بالنسبة 

 إلى أدىمما  ،اإلقطاعيھدم النظام  إلىالتنظیمات  أدت :حركة التنظیمات ونتائجھا -خامسا

الذي جزء  اإلقطاعتوفر قدر من االنسجام االقتصادي واالجتماعي كان مفقود في ظل 

المجال لظھور الرأس مالیة التي ارتبطت بنمو الطبقة  إفساحوقد ساعد ذلك في  ،7المجتمع 

نحو قیادة الحركة  اتجھوان لھذه الطبقة وھم الذین المثقفوولقد انتمى اغلب  ،الوسطى

                                                             
  .نفسھ- 1
  .207إسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق،ص- 2
  .258احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص- 3
  .261نفسھ،ص- 4
  .261إسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق،ص- 5
  .158احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص- 6
  .133صور،المرجع السابق،صمیمونة حمزة المن- 7
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فھي طبقة علمانیة في تفكیرھا تسعى  ،وتنمیة التجارة اإلقطاعللتخلص من فسعت  القومیة،

  .1مط الغربيحریة الفردیة ونظام الحكم على النیق اللتحق

لكن وعلى الرغم من التقدم المادي  تطورا نسبیا داخل الدولة، أحدثتحركة التنظیمات  إن

من مصدرین منفصلین  ن المعارضة انطلقتذي شھده عصر عبد الحمید الثاني فاوالثقافي ال

  .2المجموعات غیر التركیةیة لدى العثمانیون والعناصر القوم األحرار:ھما

والضباط  واألطباءمئات من البیروقراطیین  أنتجالتنظیمات انفجار تعلیمي قد  أفرزتفقد 

  .والكتاب

  ) م1865(اجتماع باریس وظھور حركة العثمانیون الجدد :المبحث الثاني

 ة من الشباب العثمانیینم اجتمع ست1865في عام  :حركة العثمانیون الجدد تأسیس -أوال

وتحدث ھؤالء الشباب في  ،3"بلغراد"بول تسمى غابة انالمثقفین في حدیقة في ضواحي است

 ،4"ایطالیا الفتاة"على نمط جمعیةموضوعات سیاسیة وخرجوا بفكرة تكوین جمعیة سریة 

اتفاق "ھؤالء على جمعیتھم ھذه  أطلق م،1831الزعیم االیطالي ماتزیني عام  أسسھاالتي 

نامق "فیما بعد واسع الشھرة  أصبحومن ضمن ھؤالء الشبان الشاعر الذي  ،5"الحمیة

المصري  األمیر **"مصطفى باشا"وكان في تلك الفترة  ،6)02انظر الى الملحق(*"كمال

انھ ضمن  األمیر أعلنوفي فرنسا  الرغبة في تولي عرش مصر، "فؤاد باشا"الذي نازع 

الثوریین  اإلعالمیینوالتحق ثالثة من  ،7التیار المنادي بالدستور في الدولة العثمانیة

مصطفى "المصري  باألمیرو علي السعاوي  "محمد ضیاء"نامق كمال ،:العثمانیین ھم

                                                             
  .نفسھ- 1
 .258احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص- 2
  .132علي محمد الصالبي،المرجع السابق،ص- 3
 .335عیسى الحسن ،المرجع السابق،ص- 4
  .735علي محمد الصالبي،المرجع السابق،ص- 5
  .1888،توفي عام)واألوراق المبعثرةالمنثور والمنظوم :(أدیب وصحفي وسیاسي تركي شھیر،لھ مؤلفات عدیدة*
  .335عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 6

وقدم الدعم المادي والمعنوي 1868أبوه إبراھیم باشا حفید محمد علي باشا،تقلد عدة وزارات،غادر إلى باریس عام**
  .1875ألعضاء جمعیة تركیا الفتاة،توفي عام

  .733علي محمد الصالبي، المرجع السابق،ص- 7
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 وأطلقالعثمانیون الشبان  أو،1العثمانیون الجدد أسموھافي باریس وكونوا منظمة  "فاضل

منھم سالحا  تألفتالذین  األدباءاتخذت من بالغة  ،"تركیا الفتاة"اسم  یوناألوربعلیھا 

  .3الجدیدة األفكاركان ھدفھا ترویج  ،2رئیسیا لھا 

علمانیة تستند على قطاع تمثل ھذه الجمعیة حركة قومیة  :مبادئ الحركة أھم -ثانیا

 ،النظام الدستوريقیام  ،الحریة الفردیة:مبادئ ھي  أربعةواستھدفت تحقیق  ،المثقفین

  .4األجنبیةوالتحرر من السیطرة  ،اإلقطاعالقضاء على 

 ریف الشعب بحقوقھ السیاسیة وحصولھ علیھا،یكون في شكل تع أنالعمل البد  أن اوورأ

وبالتالي فان رغبة الشعوب النصرانیة في االستقالل بمناطقھا عن الدولة لن تجد لھا 

ویعد قیامھا دلیل على عزم  ،5الدینیة األقلیات بحجة مساندة أجنبيمایبررھا من تدخل 

 ،6 اإلصالحقوة من العناصر الوطنیة تفرض  إیجادالطبقة المثقفة في الدولة العثمانیة على 

نظام سیاسي  بإیجادیكون  إلیھاالدولة من حالة التردي التي وصلت  إنقاذ أنیرون  وكانوا

عزل السلطان عبد العزیز وتولیة السلطان وكان لھذه الجمعیة الید الطولة في  ،7دیمقراطي

  .مراد الخامس مكانھ ثم عزلھ وتعیین السلطان عبد الحمید الثاني على عرش الخالفة

  :مدحت باشا ودوره في دعم الحركة القومیة -ثالثا

عرش  "عبد الحمید الثاني"لما تولى السلطان  :أعظمالدستور وتولیة مدحت صدر  إعالن-1

في  أعظمصدرا  )03انظر الملحق*("مدحت باشا"بتعیین  أمرهالخالفة اصدر 

م الدستور 1876دیسمبر23في  أعلنثم  ،8"محمد رشید باشا"م بدال عن 1876دیسمبر21

                                                             
  .336عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 1
2 LEWISB.;THE EMERGENCE OF MODERN 

TURKEY,OSCFORD,LONDON,1962,PP152-174-  
3 -IBID,P174 
  506،ص2008،دار النفائس،بیروت،)د ط(،تاریخ العثمانیین:محمد سھیل طقوش- 4
  733علي محمد الصالبي،المرجع السابق،ص- 5
  506محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص- 6
7 -LEWIS.B.IBID,P160   
من أعضاء تركیا الفتاة الباریزین،تقلد عدة مناصب في أنحاء الدولة العثمانیة منھا تقلده منصب الصدارة العظمى، في *

  .عھد عبد الحمید الثاني
  34-33ه،ص ص 1420الریاض،،دار القاسم،1،طكیف سقطت الدولة العثمانیة:سلیمان بن صالح الخراشي- 8
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 119واحتوى على  ،1الذي تضمن الحریات المدنیة وینص على مبدأ الحكومة البرلمانیة

القانون  أعلنوقد  الدولة ومباشرة العمل بھ، أنحاءبنشر ھذا القانون في جمیع  وأمر مادة،

ووفق ھذا الدستور كان  ،2م1876دیسمبر23وقرئ في مجمع حافل یوم ،باألستانة األساسي

  .الشیوخ أو األعیانثم مجلس )المبعوثان(مجلس النواب :البرلمان یتكون من مجلسین

روجت لھ  ،*"الدونمة"مدحت باشا كان من یھود  إن :عالقة مدحت باشا بالماسونیة-2

 اإلصالحالشرق والغرب على انھ البطل العظیم حامل لواء  أنحاءالدعایة الماسونیة في 

دعایتھا  أبوابوسخرت لھ الماسونیة  الدستور، أبووسمتھ  ،والحریة في السلطنة العثمانیة

مدحت باشا  أسسوقد  ،3الرتب أعلى إلىووصل بذلك  ،وإذاعاتمن صحف ومجالت 

 السلطان عبد الحمید"بالتعاون مع الماسونیة ویھود الدونمة عدة جمعیات سریة ضد 

جمعیة العثمانیین الجدد التي حملت نفس شعارات  لتأسیسومن بینھا دعمھ  ،"**الثاني

 ألفكارھایروج  أفبد الحركة، مبادئوقد حمل على عاتقھ مسؤولیة الدفاع عن  ،4الماسونیة

الحكم وخاصة  مساوئ إلى ،یدس ویخرب كما تملي علیھ یھودیتھ وماسونیتھ خذأوبعد ذلك 

 أملالذي لم یترك ثقبا من بصیص  األكبرحكم السلطان عبد الحمید الثاني عدو الماسونیة 

  .5سده إالالیھود في فلسطین 

لمدحت باشا وبالتعاون مع یھود الدونمة والماسونیة العالمیة  أنوتورد بعض المراجع 

جمعیة االتحاد والترقي فیما بعد التي حملت  تأسیسدور في  األوروبیةوبدعم من الدول 

  .6***"سالونیك"لواء الماسونیة وجعلت مقرھا في 

                                                             
  178،ص1990،دار القلم،دمشق،1،طالسلطان عبد الحمید الثاني:محمد حرب- 1
  .34سلیمان بن صالح الخراشي،المرجع السابق،ص- 2
كلمة تركیة تعني المرتد والزندیق،وھي علم على جماعة من الیھود ھاجرة من األندلس،واستقرت في الدولة *

  ).الیھود المزیف(الیھود ساباتاي زفي العثمانیة،وھم من أتباع 
  .294عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 3
  .م1918فبرایر10ھو السلطان الرابع والثالثین من السالطین العثمانیین،وھو من أبرزھم توفي في **
  295إسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق،ص- 4
  .294عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 5
دا ،تقع جنوب بالد مقدونیا على بحر األرخبیل،كانت تسمى تزما ثم أطلق علیھا اسم تسالونیك ثم مدینة رومیة قدیمة ج***

  حرف إلى سالونیك
  287إسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق،ص- 6
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تعرض السلطان عبد الحمید الثاني في بدایة  :عزل السلطان عبد الحمید لمدحت باشا-3

والتي  بقیادة جمعیة العثمانیین الجدد، ،التغریبیةاستبداد الوزراء واشتداد سیاستھم  إلىحكمھ 

الماسونیة تجندھا لخدمة  األیاديوالتي كانت  ،بالغرب تأثرتكانت تضم النخبة المثقفة التي 

كتب مدحت باشا وھو في مقام الرئاسة  أنوقد بلغ من استبداد الوزراء بالحكم  ،1أھدافھا

لم :"م 1877عھده بالعرش  أولالسلطان عبد الحمید الثاني في  إلى ،لنخبة العثمانیین الجدد

من الحقوق وما وتعیین مالجاللتكم  قطع دابر االستبداد، إالالدستور  إعالنیكن غرضنا من 

وتعیین وظائف الوزراء وتامین جمیع الناس على حریتھم وحقوقھم  ،علیھا من الواجبات

"...2.  

حیث تبین لھ انھ  ،م1877فبرایر05عزلھ من منصبھ في  أنوما لبث السلطان عبد الحمید 

 نھ كان على صلة باالنجلیز،أو ،أفكارھاكان یؤید جمعیة تركیا الفتاة ویعمل على نشر 

كان ینادي بفصل  وأیضا السلطة، إلىمراد  أخیھ وإعادةانھ كان یسعى لعزلھ  إلى باإلضافة

  .3"ادھم باشا" إلىالصدارة  وأسندتالدین عن الدولة 

لجا السلطان  :موقف السلطان عبد الحمید الثاني من نشاط جمعیة العثمانیین الجدد -رابعا

فصادر  المعارضة، إلسكاتالرقابة والبولیس والجوسسة والنفي  إلىعبد الحمید الثاني 

، كما اخضع الصحف واخضع المدارس التبشیریة للرقابة وحرم على المسلمین االلتحاق بھا

وفرض رقابة مستمرة على  وكذلك االجتماعات العامة، ،ن الجدد للرقابةمدارس العثمانیی

  .4الجمعیة السریة بواسطة السفرات العثمانیة في الخارج أعضاءخاصة  األتراكالمنفیین 

جماعة العثمانیین الجدد بقیادة مدحت باشا  أنوبعدما وجد السلطان عبد الحمید الثاني 

 ،العثمانیة الروسیةعلى دخول الحرب  وأجبرتھ ،أفكارھاتمارس ضغط متواصل لقبول 

مدحت باشا  األعظمبنفي كبیرھا وھو الصدر  أفبد ھذه الجمعیة، أعضاءعمل على تشتیت 
ومن :"في مذكراتھ حیث قال األحرارباشا وغیره من  وقدم السلطان وصف لمدحت ،5

                                                             
1 -LEWIS.B.IBID,P301 
  301عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 2
  35سلیمان صالح الخراشي،المرجع السابق،ص- 3
  205- 204اغي،المرجع السابق،ص صإسماعیل احمد ی- 4
  735علي محمد الصالبي،المرجع السابق،ص- 5
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اجتمعوا مساء یوم صدور مرسوم القانون  وأدباءذلك العھد من شعراء  أحرار أنالمعروف 

السكر والعربدة  أموربل في  الدولة ، أمورلیتحدثوا في  ال ،في قصر مدحت باشا األساسي

  .1..."شبابھومدحت باشا یدمن الخمر منذ  وھم یحتسون الخمر،

   نامق كمال ودوره في بعث النشاط القومي بتركیا :المبحث الثالث

  :وتأثیرھاشخصیة نامق كمال  -والأ

من بین الذین لم ینالوا مني  "نامق كمال"یعد :"یقول عنھ السلطان عبد الحمید في مذكراتھ

 أنفسھمعلى  أطلقوا أشخاصمن لفت انتباھي من بین عدة  أكثركان كمال بیك ...حقھم كامال

 ،مضطرب التتوافق حیاتھ العائلیة مع حیاتھ الخاصة اإنسانكان . اسم العثمانیین الجدد 

ما  إنسانایجزم بان  أنیمكن والى حد كبیر  ،والتتوافق حیاتھ القلمیة مع حیاتھ الفكریة

تفكر  وأنت األشكاللكنك التستطیع القطع بھذا بشكل من  الیستطیع، أوما  أمریستطیع عمل 

 األشخاصواحد من  بأنھتستطیع القول  .ھو نفسھ الیعرف نفسھ ألنھذلك  ،في كمال بیك

حسب  األخرىجتین كل حیاة تختلف الواحدة عن النادرین الذین یحبون حیاتین مزدو

كان ، واألوروبیةعلى الساحة  تأثیرامن اكثر تلك الشخصیات -نامق كمال–وكان  ،2"مزاجھ

ولھ  ،)جون جاك روسو( أمثالبفالسفة الثورة الفرنسیة من  تأثركما  ،إسالمیةقد تثقف ثقافة 

كما یشیر السلطان عبد الحمید في مذكراتھ بان نامق كمال كان شدید  ،3واسعة أدبیةحیاة 

في مذكراتھ انھ لم یعرف *"تیمو إبراھیم"ویقول عنھ  ل ءال عثمان، واإلخالصالوطنیة 

تجده یتعامل مع  واألھواءبحیث كان مختلف المزاج  ،لشخصا بنفس مواصفات ھذا الرج

  .4یقنعك حتى ولو لم ترد ذلك أنیستطیع  مدھش وبالغة فائقة، إقناع أسلوبفلھ  ،الكل

جعلھ  اإلسالميتكوینھ  أنجمعیة العثمانیین الجدد اعتدادا بحیث  أعضاء أكثروكان من 

للغات  إتقانھ أنكما  ،جعلھ یخلط بینھمالجدیدة الوافدة  باألفكار تأثرهلكن  یختلف عنھم،

                                                             
  .78-77م،ص ص1991،دار القلم،دمشق،3،طمذكرات السلطان عبد الحمید الثاني:محمد حرب- 1
  112.محمد حرب،مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني،المصدر السابق،ص- 2
  .336عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 3
الحزب العثماني  أسسالدستور  إعالنبعد .م1893م،والكلیة الطبیة1886من خریجي المدرسة الطبیة العسكریة عام*

  .م1945الدیمقراطي مات عام
4-LWIS.B.IBID,P180 
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وتعدد عالقاتھ مكنھ من ربط االتصاالت مع العدید من الشخصیات ودور النشر  األوروبیة

  .1ماساھم في توسع شھرتھ وتعدد مواھبھ

وكتابات امتدت عبر ربع قرن عبر من  واسعة، أدبیةلنامق كمال حیاة  :الفكري إنتاجھ -ثانیا

كتب عدة في  ألفوالكتابة والتاریخ فقد  ،واإلعالممن خالل الشعر  أفكارهخاللھا عن 

خاصة منھم الذین  ،األتراكالقومیین  أوساطمعتبر في  تأثیرمختلف المجاالت كان لھا 

ویعتبر كتابھ التاریخ العثماني من  ،2جمعیة االتحاد والترقي إنشاءساھموا فیما بعد في 

 اإلسالمیةمؤثر جمع فیھ بین الروح  بأسلوبفقد ناقش فیھ تاریخ ءال عثمان  كتبھ، أروع

 األتراكلدى  تتأصل بدأتتھ وبین نزعة القومیة التركیة التي االتي طبعت تكوینھ في بدای

 أولوھي "الحریة"شعري غزیر فمن ذلك قصیدتھ المشھورة إنتاجولھ  ،3المثقفون خاصة

التركي وقد  األدببذرة للفكرة القومیة في  أولوكانت  في اللغة التركیة العثمانیة، أدبيعمل 

كما قدم  ،4ھج فیھا السلطان عبد الحمید وبذلك باعدت القصیدة بین السلطان وبین نامق كمال

ھو راحة  امقصد سلطانین نإ" ومن بین ماورد فیھا عدة عرائض للسلطان مدحھ فیھا،

ن نلتزم الموت في أنھ جدیر بإحترام واجب لھذا السلطان العظیم ك فاإللذل ھالي،الشعب واأل

 بأیاديفي عھده ذھب الدین وذھبت الدولة :"كما ذم نامق كمال السلطان بقولھ  ،"سبیلھ

  .األساسيكتابھ الذي تضمن مشروع القانون  ألفكما  ،5"فلیقھر بظلمھ...الملك

  :أسئلةعلى ثالثة  لإلجابةن كتابات نامق كمال كانت إوعلى العموم ف

  ؟نحطاط الدولة العثمانیةإ أسباب أھمماھي -1

  ؟نحطاطھذا اإل إیقافماھي الطرق التي یمكن بھا -2

  .6؟الالزمة عملھا في ھذا السبیل اإلصالحاتماھي -3

  :في ثالث نقاط رئیسیة األسئلةنامق كمال عن ھذه  إجابات إدراجكما یمكن 
                                                             

  .338عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 1
 .320،ص1982،بیروت ،اإلسالمي،المكتب 1،طتاریخ الدولة العثمانیة:علي حسون- 2
  .424المرجع السابق،ص:نصورمونة حمزة المیم- 3
  .113محمد حرب،مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني،المصدر السابق،ص- 4
  .53،اسطمبول،ص)م1977،أغسطس(،8تاریخ،العدد-مجلة حیاة،"السلطان عبد الحمید الثاني"محمود كمال، األمینابن - 5
  .336عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 6
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  .اقتصادیة سیاسیة أسبابنحطاط الدولة العثمانیة إ أسباب-1

  .نحطاطیوقف بھا ھذا اإل أنوھي الطریق التي یمكن  التربیة،-2

  .1نظام دولة مركزیة دستوریة بإقامة البدء الرئیسي الواجب عملھ ھو اإلصالح-3

 الفلسفي للحضارة الغربیة األساسنامق كمال بفكرة الحقوق الطبیعیة التي ھي  وقد نادى

لبناء نشاطھم ومن ثم  األساسفیھا  اوأور األتراكبھذه الفكرة المثقفون  تأثروقد  المعاصرة،

  .2)04انظرالملحق(باشا أنورالثورة على االستبداد كما قال 

سلطة الباب العالي أي (حركة التنظیمات العثمانیة استبدلت بسلطة السالطین  أنوكان یرى 

قل من النظام أن النظام الذي جاءت بھ التنظیمات نظام إلذلك ف ،)الصدور العظام والوزراء

قتصادیة في الدولة وفتحت ھذه إتحقق نھضة  أنالتنظیمات  ھذه لم تستطعو العثماني القدیم،

  .3في الشؤون العثمانیة الداخلیة األوروبیةالتنظیمات الباب على مصرعیھ لتدخل الدول 

 ،مشروعھ إعدادتولى ھو  )الدستور(األساسي عند كتابة القانون  :نشاطھ السیاسي -ثالثا

دستور نابلیون الثالث عام (بالدستور الفرنسي  امتأثرً ، 4فكان مختلف مع مدحت باشا

ھذا ھو المناسب تماما لظروف الدولة العثمانیة في ذلك  أننامق كمال  ورأى ،)م1852

ھو خدمة ءال عثمان كما كان لھ دور سیاسي فاعل داخل الدولة العلیة وكان ھمھ  ،5الوقت

قد -باشامدحت –للدولة وانھ  األخیرفقد كشف للسلطان ماكان یبیتھ ھذا  عكس مدحت باشا،

في حدیثھ مع  أبدىكما  المجلس، إلىرض نقل حقوق السلطان تفاھم مع سلیمان باشا بغ

وعلى  ،نھ سیتشكل من عناصر مختلفةأ رأىبحیث  ،السلطان معارضتھ لتشكل ھذا المجلس

تخاذ إعلى قدر ماینبغى  األمورمن  أمرقدر مایلزم من التفكیر في الجانب الحسن في 

نامق كمال معارضة شدیدة وامتعاضھ بقرار السلطان  أبدىوقد  ،6التدابیر لجوانبھ السیئة 

                                                             
  .734-733علي محمد الصالبي،المرجع السابق،ص ص- 1
  .336عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 2
  .734علي محمد الصالبي،ص- 3
  .113محمد حرب،مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني،المصدر السابق،ص- 4
  .335عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 5
  .115السابق،صمحمد حرب،مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني،المصدر - 6
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 ،1فقد كانت تجمع بین الرجلین صداقة متینة عبد الحمید في عزل مدحت باشا من منصبھ،

نامق كمال كان لھ الدور في ضم  إنبل  من مؤیدي حركة العثمانیین الجدد، أنھماكما 

  .الجمعیة إلىمدحت باشا 

من خالل نشاطھ  األوروبیة األوساطھذه الجمعیة في  أفكاربث  إلىلقد عمد نامق كمال 

عقد مجلس المبعوثان  أثناءنھ في أبحیث  ،األجانبالسیاسي المكثف مع غیره من المثقفین 

الدستور ونمو  إلغاءوالتي تبلورت فیما بعد خاصة بعد  ،لمبادئھایر دائما ویروج كان یش

  .المعارضة ضد حكم عبد الحمید ونفي مدحت باشا

  :دور الحركة الماسونیة في تركیا الحدیثة :المبحث الرابع

تركیا تعود الجذور التاریخیة لنشأة الحركة الماسونیة في  :المحافل الماسونیة إنشاء : أوال

وذلك في  ،م تأسس أول محفل ماسوني1738الحدیثة إلى أیام الدولة العثمانیة ففي سنة 

تأسس محفل آخر في مدینة أزمیر، م 1773وفي سنة . 2نبولتاسراي بإس ةمنطقة غلط

م، وذلك بإسم محفل الشورى 1816وأسس حلیم باشا في مصر محفل ماسوني سنة 

محفل " نبولتاعزیز حسن في اس األمیر أسسم 1909وفي سنة  ،"السامي العثماني"

بلغ عدد المحافل  م1908وقبل قیام االنقالب الدستوري سنة  ،3"العثماني األعظم الشرق

ومن المحافل التي " ( محفال65"  قرابةالماسونیة التي تأسست في أرجاء الدولة العثمانیة 

، وفي م1869نفیس في ومم 1798في القاھرة المتأسس سنة  سمحفل ابزی:  آنذاك تأسست

  ).م1873" محفل ھیكل سلیمان" فلسطین 

ولة العثمانیة وقد أسسھ سنة من أنشط المحافل الماسونیة في الد كوكان محفل سالونی

وھو محامي  ،*"وه صعمنویل قر"عضو في مجلس المبعوثان العثماني اسمھ م 1907

باسم محفل  كمحفل سالونیة الماسونیة االیطالیة وقد سمي كیھودي بالتعاون مع الحر

                                                             
  .336عیسى الحسن،المرجع السابق،ص- 1
  189، ص 1997، دار البیان، بیروت، تركیا في الزمن المتحول: محمد نور الدین 2
 190نفسھ، ص 3
یھودي اسباني األصل،من أوائل المشتركین في جمعیة تركیا الفتاة،عمل في المجلس النیابي العثماني نائبا عن *

  .احتالل ایطالیا للیبیا سالونیك،وكان لھ دور في
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جانب ھذا  إلىوضع ثقلھ " الفرنسي األعظمالشرق "محفل  أنویقال  ،1"ریزورطة "مقدونیة

من الحركة  ة السلطان عبد الحمید الثاني بسبب مواقفھ السلبیةاحزإعلى للعمل المحفل 

 (یة وقد شھدت الدولة العثمان ،إلى فلسطین الیھود ووضعھ للقیود أمام ھجرة الصھیونیة

فعلى سبیل المثال سھل  ،تأسیس عدد كبیر من المحافل الماسونیة)م1910 -م1909

محفل :  أنشأت، ومن المحافل التي م1909خالل سنة  اماسونی محفال 12تحادیون إنشاء إلا

، محفل بیزنطةالوفاء الشرقي، محفل األصدقاء الحمیمیون لالتحاد والترقي، محفل نھضة 

جانب  إلىدون ھذه المحافل وكان الیھود ھم الذین یقو. محفل الفجرالحقیقة، محفل الوطن، 

رئیس المحفل المصري  "بكب غاإدریس ر "حاول،و2ومقدونیة كسالونی يلمحفل قیادتھم

ضم المحافل الماسونیة في  ،األعظم المعترف بھ من قبل المحفل االسكتلندي األعظم

كما  ،م1909لطان عبد الحمید الثاني المحفل المصري قبل خلع الس إلىنبول العاصمة تااس

إلنشاء المحفل األعظم لتركیا، وتم  ،االیطالي األعظم حصل على الموافقة من محفل الشرق

وزیر الداخلیة الرئیس األعظم لھذا  "بكت طلع "م، وأصبح1909ذلك في شھر تموز 

    3.المحفل

رئیس المحفل الماسوني الكبیر لتركیا ھو  إن :حقیقة تنظیم المحفل الماسوني التركي -ثانیا

وقد تدرج ارباتش في المراتب الماسونیة في تركیا  األكبر األستاذ، حمل لقب "جان ارباتش"

تعد نفسھا جمعیات مجازة قانونا  والمحافل الماسونیة ،تحت شعار االنفتاح والشفافیة

بالمحافل منھا نوادي  وھناك نوادي ملحقة ،یقول علنا انھ ماسوني أنویستطیع أي أخ 

   .4یونزلالروتاري ونوادي ال

یثبت للمحفل األعظم دقة عملھ وتكامل سجالتھ، الن ذلك  أنإن على أي محفل في تركیا 

ویتم االنتساب إلى المحفل األعظم بثالث مراحل  ،شرط مھم لالنتساب إلى المحفل الرئیسي

فالتكریس یعني كسب الشخص " امطریقة التكریس وطریقة التبني وطریقة االنتظ: " وھي 

                                                             
 .53 52، ص ص 1998، الریاض ،11، العدد اآلفاقمجلة ، "الماسونیة وعالقتھا بالصھیونیة"محمد موسى النباھي،  1
، 1972، الریاض،  )ایار(، 4، العددآفاقمجلة ، "دور الیھود وماسونیة في االنقالب العثماني"محمد توفیق حسین،  2

 .57ص
 .58نفسھ، ص  3
 .200، ص1960صالح احمد علي، مكتبة الحیاة، بیروت، : ، ت1908تركیا الفتاة وثورة : رمزور ارنست 4



 الحركة القومیة ودورھا في تركیا الحدیثة......................................  الفصل التمھیدي
 

 
14 

كیة بكل دقة، أما التبني فتعني تز ھأو عدم ھالماسونیة ألول مرة وتتم مناقشة قبول إلى

كیة تقدیم معلومات دقیقة عن الشخص م بطلب االنتماء، وتتضمن التزوالشخص الذي یق

 ،1المقصود باالنتظام فھو إثبات مدى صالحیة الشخص أماالذي یقدم طلب االنتماء، 

أي  انتساب أنعلى  صمن النظام العام الماسوني التي تن 66ویتطلب ذلك تطبیق المادة 

  :شخص خارج المحفل الماسوني یتطلب توفر الشروط التالیة

  .یكون المتقدم ذكرا  أن-1

  .من عمره 21 أتمیكون قد  أن-2

  .یرتبط بالوطن والعائلة ویؤمن باألمة أن-3

  .جیدة وغیر محكوم بجرم أخالقیكون صاحب  أن-4

  .یكسب قوتھ بعرق جبینھ أن-5

  .یكون مثقف ولدیھ فكر حر أن -6

  . 2باألعضاءغیر بعید عن المحفل یتسنى لھ االتصال  إقامتھیكون محل  أن-7

ورئیس  ،ینتخب مرة في كل سنتین" المجلس الكبیر"یدعى  إدارةویقود المحفل مجلس 

 ،فیسمون الموظفون الكبار اإلدارةأعضاء مجلس  أما، األكبر األستاذھو  اإلدارةمجلس 

، أستاذخلیفة أو -مساعد- مبتدأ: ي حدیثا للمحفل بثالث درجات ھيمویمر العضو المنت

  .األقلاخ على 30ویضم كل محفل  ،3وتسمى فروع الجمعیة الماسونیة محفال

سونیة في تركیا الماتمتلك الحركة : دور الحركة الماسونیة القومي في تركیا الحدیثة -ثالثا

 أنمن  م حتى الوقت الحاضر،1738السنوات الممتدة من  تاریخا بعیدا، فقد استطاعت عبر

وقد اعتمدت ھذه المحافل  ،مفاصلھفي المجتمع التركي وتتغلغل في معظم  أقدامھاترسخ 

                                                             
، جامعة ]د ط[، مركز الدراسات التركیة،الجذور التاریخیة لتوجھات العلمانیة في تركیا المعاصرة: خلیل احمد إبراھیم 1

  23- 7،ص ص 1996المنصف، 
 .66- 64نفسھ، ص ص 2
 .190، المرجع السابق، ص محمد نور الدین 3
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التي اعتمدتھا  األسسعلى ذات  ،من الیھود األموالرؤوس  بأصحاببحكم صلتھا 

وخاصة في حقلي االقتصاد  ،في السیطرة على مقدرات الدول والشعوب العالمیةالماسونیة 

  .1وقد اخفت المحافل الماسونیة الوجھ الحقیقي للحركة الصھیونیة ،واإلعالم

لقد نجحت الحركة الماسونیة في تركیا الحدیثة في توجیھ دفت السیاسة العثمانیة لصالح 

لھا دور كبیر في خلع السلطان عبد الحمید فكان  م،1908الحركة الصھیونیة منذ سنة

العداء  فاظھروا ،حكم االتحادیین إبانكما سیطر الماسونیون على مقدرات تركیا  ،الثاني

وان لم  فلسطین، إلىكما سھلوا للیھود الھجرة  ،أنفسھمللعرب وحالوا بینھم وبین حكم 

  :لسببین أمامھمیقدموا على فتح الباب على مصرعیھ 

  . آنذاكالذي كان قویا  واإلسالميالعربي  الفعل ردوفھم من خ أولھما -

  .2ثانیھما خشیتھم من فصل فلسطین عن جسم الدولة العثمانیة -

فقد حافظ الماسونیون على نشاطھم مستفیدین من زخم التوجھات العلمانیة على حساب 

كثیرا عن التغلغل في ماسونیون بعیدین الولم یكن  اإلسالميرتباط الدولة العثمانیة بمحیطھا إ

فمن خالل البرلمان والصحافة واالقتصاد  حیاة تركیا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة،

دفع باالتجاه نحو خدمة المصالح الصھیونیة  ،للماسونیین نفوذ فاعل أصبح واإلعالم

التحالف الجدید  أقیم، حیث 3والحركة القومیة المعارضة للنظام القائم بتركیا العثمانیة 

لمشروعة للعرب، وقد ارتبطت تركیا بمصالح الدول لوقوف في وجھ التطلعات القومیة ال

سة ھوة كبیرة بین والعربي، وقد خلفت ھذه السیا اإلسالميعن محیطھا  إلبعادھاالغربیة 

  .4وبین العرب تركیا العثمانیة

لیس  ،والتآمرالخیانة  أعمال المحافل الماسونیة في تركیا تعمل في العلن وتمارس كل إن 

كد البعض أن الماسونیین ي مركز الدولة التركیة نفسھا، ویؤفي محیطھا العربي فقط بل وف

 ،یقسمون یمین الوالء للصھیونیة العالمیة وفي ھذا مخالفة صریحة للقوانین التركیة األتراك
                                                             

 .40خلیل احمد،المرجع السابق، ص إبراھیم- 1
 180رامزور ارنست،المرجع السابق،ص- 2
 .20م،ص1995،دار القلم،دمشق،]د ط[،الماسونیة ذلك العالم المجھول:صابر طعیمة- 3
 .189رامزور ارنست، المرجع السابق، ص 4
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وقد عملت الصھیونیة العالمیة  1.لتربیة الوطن التركي ووحدتھ اإلخالصالتي تطلب منھم 

ولة نشاطھا نظرا لضمان السریة على استغالل المحافل الصھیونیة في العالم في مزا

  .2یجري داخل ھذه المحافلما

الماسونیة والماسونیین في تركیا الحدیثة غیر بعیدین عن دفع السیاسة التركیة الحدیثة  إن 

  .ربباتجاه توتیر عالقاتھا بالع الفتراتفي بعض 

  

  

  

    

    

  

     

  

  

   

 

                                                             
 .191محمد نور الدین، المرجع السابق، ص 1
 .181-180صابر طعیمة، المرجع السابق، ص ص 2
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  قیام جمعیة االتحاد والترقي :األولالفصل 

  ظروف تأسیس الجمعیة : المبحث األول

لقد أسست جمعیة االتحاد والترقي في ظل ظروف سیاسیة صعبة : السیاسیة الظروف -أوال

  :في مایلي برازھاإكانت تمر بھا الدولة یمكن 

 اجتماع مجلس  اصة بعد قیامھ بتعطیل الدستور اثرتزاید نمو المعارضة ضد السلطان خ

الدولة بوجوب  أعیانتفاق مع جمیع قرر السلطان باال أن إلىالذي استمر  العثماني، النواب

تبین لھ  أنبعد م 1878فبرایر 14ذلك رسمیا في  وأعلنمحدد، غیر  ألجلاجتماعھ  إرجاء

غایة الدول الغربیة من  أن أیضاتیقن  أنوبعد  ،1اإلسالمیةممن یعادي الشریعة  هأنصار أن

ضاء قبل غایتھا ال ،الدستور لیست ھي العدالة والمساواة كما تزعم إعالنمطالبتھا الدولة 

مضي السنین ازدادت المعارضة لھذا وب ،2وتفریق شملھا وإنھاكھاة والسلطة على الخالف

جماعة المستنیرین الذین  أوساطفي  األمر بادئلحكم الفردي، وانحصرت في النمط من ا

 أوساطفي  أخرىقطاعات  إلىتنتقل  أخذتصفوفھم لمواجھة الموقف الجدید، ثم  انظمو

 حكم السلطان عبد الحمید إسقاطالمجتمع تنشد بدورھا لیس العمل بالدستور فحسب، بل 

 .3أیضاالثاني 

  عاما حتى سنة  30معلقا والحیاة الدستوریة معطلة مدة تزید عن  األساسيظل القانون

وعلى صفحات  ،الجمعیات السریة المناھضة للسلطان خارج البالد، نشطت خاللھا 1908

 واإلرسالیاتالتي تدخل البالد سرا عن طریق مكاتب البرید و القنصلیات  األجنبیةالصحف 

انت جمیعھا تطالب مدن األوروبیة وكال منوغیرھا  ،4كفي سالونی األجنبیةالتبشیریة 

   .5اإلصالحبضرورة 

                                                             
   .35سلیمان بن صالح الخراشي، المرجع السابق، ص 1
 36نفسھ، ص 2
 .504محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص 3
 .260احمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص 4
  .36لمرجع السابق، صسلیمان بن صالح الخراشي، ا 5
كتاب :األدبیة،من اثاره " الحریة"و"المجد"مع عبد هللا جودت جریدتي  أوروبامن رواد االدب التركي الحدیث،اصدر في *
 . م1880،توفي في عام"ظفر نامة"و"رسالة رؤیا"و" خرابات"
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 ھا عملیة للحد من نمو إجراءاتاتخذ  سیاسة السلطان عبد الحمید نحو المعارضة حیث

وغیرھما من  "*ضیاء باشا"تدریس كتب نامق كمال ونع بم فأمروتصاعد نشاطھا، 

 إلىثم عمد  ،1والمعاھد العسكریةیة في المدارس الملكیة ینادون بالحر كانواالذین  ،المفكرین

حل محلھم مدرسیین یلتزمون امن المدارس الملكیة، و ةالحر اآلراءي المدرسین ذو إبعاد

  .2بالمناھج المقررة التزاما دقیقا

  الفكر الجدید،  أصحابقیام عدة خالیا سریة من طالب المدارس الحربیة في اسطنبول من

عزیز  -كالني"جمعیة أعضاءحیث استطاع احد  ،دھدفھا مقاومة حكم السلطان عبد الحمی

حیث اصدر بین عام  ،3نابولي وجنیف إلىالفرار " تي بكعلي شفق"الماسونیة وھو " بك

كما  ،بمعنى المستقبل" االستقبال"جریدة مناھضة للحكم العثماني بعنوانم 1881-م1879

وقف العمل بالدستور،  أعقبتادت من نشاطھا في المرحلة التي ز "تركیا الفتاة"جمعیة  أن

  .4" الكاربوناري االیطالیة" جمعیة من أفكارھا أخذتوھذه الجمعیة كما ھو معلوم 

  وتزاید العجز متردیة في البلقان بسبب ثورات القومیات األوضاعفي ھذه الفترة كانت،

 إدارة" وتم تشكیل ھیئة دولیة باسم ،اإلفالستعاني من المالي لخزینة الدولة التي كانت 

لى اقتصاد البالد، وھو ما والتي حرصت على فرض المزید من الضغوط ع" الدین العثماني

وھو ماجعل السلطان یتراجع عن  ،5الفاعلة في الدولة األوساطر لدى كبی امراحدث تذ

تقویة الجیش والى مقاومة الخطر  إلىالتزاماتھ، وفي ذات الوقت كانت الحكومة منصرفة 

عن طریق  أوسواء عن طریق یھود الدونمة  ،بشكل واضحالیھودي الذي بدأ یظھر 

 إلىفادى  ،المتعلقة باالقتصاد الوطني األمورما قلل من اھتمام الدولة ببعض  ،الماسونیة

ي استغلتھ المعارضة ضد الحكم الذ األمر .6خلة في دوالیب االقتصاد العثمانيوقوع خل

 .میدي للتخلص منھالح

 المعارضة جعلت الجمعیات السریة تعمل على التخلص من حكم عبد الحمید بشتى نمو  إن

جمعیة العثمانیون  أعضاءمن وھو " علي سعاوي"الطرق، فقامت ضده محاولة لخلعھ بقیادة 
                                                             

 .504رجع السابق، صمحمد سھیل طقوش، الم 1
 .505نفسھ، ص 2
 .337عیسى الحسن، المرجع السابق، ص   3.
 .134میمونة حمزة منصور، المرجع السابق، ص 4
 .137نفسھ، ص 5
 .204احمد یاغي، المرجع السابق، ص إسماعیل 6
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، والمؤامرتان  2"جمعیة كالنتي سكالییري عزیز"ماسونیة قامت بھا  وأخرى ،1الجدد

بة الفكر الوافد لكنھما جعلت السلطان یشدد في مراق امدعومتان من االنجلیز وفشلت كلتاھم

عبد  حكم زداد السخط مناالمثقفة ثقافة غربیة ف األوساطوالمتأثرین بھ، ھذا االمر رفضتھ 

تنظیم فعال  بإنشاءوذلك  ،الحمید، وبذلت بعدھا مساعي حسیسة قصد تفعیل المعارضة

 .یواجھ الحكم القائم

  :اآلتيفي  أھمھا إبرازویمكن : الظروف االقتصادیة واالجتماعیة -ثانیا

  كان ھدفھا  أجنبیةتزاید المشروعات االقتصادیة التي قامت بھا الدولة العثمانیة بقروض

وتحصیل  لتدخل في الشؤون الداخلیة للدولة العثمانیة، ومراقبة الدخل العاملالمبررات  إیجاد

وفرض الضرائب لسداد دیونھا ، مما اوجد ارتباك في میزانیة  ،3 العامة األموال وإنفاق

 واإلحاطةعلى انھیار الدولة وذلك للعمل  ،بتسدید دیونھا المستحقةالدولة وعجزھا عن القیام 

 وقد كان لذلك انعكاسات وخیمة على الدولة جعلھا على حافة االنھیار فأدى إلى نمو ،4بھا

  .5حكم الحمیديال السخط ضد

 ستقدام الخبراء تمت الدولة بإنشاء المدارس العسكریة والفنیة والطبیة لتقویة الجیش، والقد اھ

على موافقة الحكومة العثمانیة  ألمانیةحصلت مؤسسة م 1888ففي عام  ،6لتدریبھ األلمان

ید خط الحد إتمام، ثم حصلت نفس الشركة على حق أنقرة إلىببناء خط حدید من البوسفور 

 لتأسیسفكانت نواة  عن المدارس التي أنشئت إما ،7باألستانةالشرقي الذي ربط النمسا 

اھج ومھم على النمط الغربي ووفق المنیتلقونا عل كانواالطالب  أنالخالیا الثوریة حیث 

  .8العلمیة

 والتي قادھا  ا، لكن المعارضة تعاظمتوثقافی امادی افي ھذه الفترة شھدت الدولة تقدم

التعلیم الفرصة لظھور طبقة من  أتاحقد ، فن والمجموعات الغیر تركیةالعثمانیو حراراأل
                                                             

 .735علي محمد الصالبي، المرجع السابق، ص  1
 337، ص  عیسى الحسن، المرجع السابق 2
 . 206احمد یاغي، المرجع السابق، ص إسماعیل3
 .206،صنفسھ 4
 .190رجع السابق، ص رمزور أرنست، الم 5
 .285احمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص 6
 . 285صنفسھ، 7
  .205احمد یاغي، المرجع السابق، ص إسماعیل 8
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 لبعض العثمانیین االطالع على الفكر أتاحو الضباط والكتاب، كما  واألطباءالمتعلمین 

 أسماءوكانت ھذه الجماعة تضم مجموعات كثیرة ساخطة اتخذت لنفسھا  ،1الغربي السیاسي

  .2تحاد والترقيوتكونت منھا جماعة اال وخارجھا، اإلمبراطوریةمختلفة داخل 

  التعلیم  أنوذلك  المدارس العسكریة ، طالب تركیا الفتاة وسط أفكارانتشرت في ھذه الفترة

عن طریق  األوروبیة باألفكارویتصل الطالب  ،3أوروبیة أسسالعسكري كان یقوم على 

الرغبة في  أججتالتي الوافدة  الغربیة باألفكار فتأثروا ،الفرنسیین والبروسیین األساتذة

  .4التركیة المثقفة األوساطوتغییر الوضع القائم في  اإلصالح

  :  أبرزھاوالتي من : الظروف الدولیة -ثالثا

 بأن ال یمنح  قضى م،1900ین روسیا والدولة العثمانیة مارسحدث في ھذه المرحلة اتفاق ب

 إلى األسودة جدیدة من البحر یحدید سكك إلنشاء خطوط أوروبیةالسلطان امتیاز ألي دولة 

الذي  األمرتكون الشركات التي تنفذ ھذه الخطوط تركیة أو روسیة،  أن فإما ،5األناضول

موجة من االستیاء عند الدول الغربیة العظمى، ومن ورائھم ازیالھم من الماسونیة  أثار

  .6والمستنرین العثمانیین

 استولت  أنانیا بعد طبریھي و أوروباحلفائھا في  أھمعلیة بعد مؤتمر برلین فقدت الدولة ال

التي  االعتداءاتالمساعدات الالزمة للدولة العثمانیة بعد  م، ولم تعد تقد1882على مصر 

وكذلك  ،تھا البلقانیة بدعم من الروس وحدھاافقد واجھت الدولة العثمانیة والی ،7تعرضت لھا

 . 8إفریقیاشمال  في واجھت التحرشات االیطالیة ضد ممتلكاتھا

                                                             
 .133میمونة حمزة منصور، المرجع السابق، ص 1
 .206احمد یاغي، المرجع السابق، ص إسماعیل 2
 . 134میمونة حمزة منصور، المرجع السابق، ص3
 .135نفسھ، ص 4
 .149احمد یاغي، المرجع السابق، ص إسماعیل 5
 .160، ص1951،دار النفائس، بیروت، 1، طحقي إحسان: ، تتاریخ الدولة العلیة العثمانیة :المحامي محمد فرید بك 6
 .150میمونة حمزة منصور، المرجع السابق، ص 7
 .151نفسھ، ص  8
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  السكك وأنشأت، تعلیمیةمؤسسات  فافتتحتمنطقة نفوذ لھا اتخذت فرنسا من سوریا 

ھذه األخیرة بصیانة منشأتھ وأحواض  بمرفأعنایتھا  الحدیدیة بین دمشق وبیروت، وأولت

  . 1داخل حدودھار عرض الدولة للتمزق و التھدید السفن بھ، وھذا األم

  تأسیس جمعیة االتحاد والترقي: المبحث الثاني

ي المدرسة منظمة طالبیة ف تأسست م،1889في عام  :تحاد العثمانيمنظمة اال إنشاء -أوال

 أوھناك یحرضون الطالب بشكل  األساتذةنبول، حیث كان بعض العسكریة الطبیة في استا

وكان المؤسس  ،2العثمانیین الجدد بین الطالب أفكارللقیام بمعارضة الحكم، ونشر  بآخر

االیطالیة، الماسونیة بالمحافل  تأثرالذي " تیمو الروماني إبراھیم"المنظمة  أولھذه الحركة 

ى الثورة واختاروا یوم االحتفال بذكر، 3"االتحاد العثماني"على ھذه المنظمة اسم  وأطلق

مقاومة حكم السلطان عبد  أھدافھموجعلوا من  ،منظمتھم إلنشاء اویة تاریخالمئالفرنسیة 

تتخذ من الدول الغربیة نموذجا  ،4الحمید الثاني وتكوین دولة مناسبة ألفكار العصر السیاسیة

، ففي مارس 5بالدستور والحریة والدیمقراطیة والمناداةوفرنسا،  وألمانیا انجلترالھا مثل 

اسكوتي، محمد رشید الشركسي،  إسحاق: من الطالب وھم ةموا مع ثالثتباحث تیم 1889

 األربعةھؤالء  أصبحسریة، وقد وطنیة  جمعیة ایكونو أن، واقترح علیھم "* جودتهللاعبد "

شرف :  إلیھمقصیر انضم  أمدوبعد  ،6آخرینطالبا  إلیھا تجذب سرعان مانواة المنظمة 

لي وجودة عثمان، وكریم سباطي، وصبري الملكي، وناظم الدین مغمومي، وشفیق الكریت

 األوساطیطلق عنھا في " االتحاد العثماني"وقد كان ھذا االسم  ،7السلنیكي، وغیرھم 

حیث  ،ھذا االتحاد ات عن الذین شكلوویرد احمد عبد الرحیم مصطفى تفصیال ،8سكریةالع

 إلى اوووآ آسیاسع الروسي في المھاجرین الذین فرو من وجھ التو األتراكیوضح انھ من 
                                                             

 .160، ص 1954دار النفائس، بیروت،  ،)د ط(،2،جفلسفة التاریخ العثماني: بیھم محمد جمیل 1
 .337عیسى الحسن، المرجع السابق، ص 2
 . 279السابق، ص سلطان عبد الحمید الثاني ، المرجعال: محمد حرب 3
 337عیسى الحسن، المرجع السابق، ص 4
  .279السابق،  السلطان عبد الحمید الثاني، المرجعمحمد حرب،  5
اجتھاد،مات في "اصدر من جنیف مجلة1897عام  أوروبا إلىمن خریجي المدرسة الطبیة العسكریة،عندما ھرب *

 .1932نوفمبر 28
  .43سلیمان بن صالح الخراشي، المرجع السابق، ص 6
 .45صنفسھ،  7
  .281السابق، ص سلطان عبد الحمید الثاني ، المرجعال: محمد حرب 8
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الذین  األتراك واألدباءالء المھاجرین عدد متزاید من المثقفین الدولة العثمانیة، ومن ھؤ

التي " قازان"، وبخاصة في 1المزدھرة في روسیا یاة الفكریةسبقت لھم المشاركة في الح

 ،حول الجامعة التركیة أفكارھمنشر ، وقد قام ھؤالء المثقفین بتاركان یسكنھا كثیر من الت

مختلف المدارس  إلى جمعیة االتحاد العثماني أفكارومن المدرسة العسكریة الطبیة سرت 

نبول وھو الجناح العسكري، تااس في تحاد جناحان إحداھماوقد كان لھذا اال ،األخرىالعلیا 

لسري ومن مظاھر النشاط ا الجناح العسكري بقیادة رشید رضا، في باریس ویمثل واآلخر

في  أوقاتھكان یمضي  أنھ" : "تیمو إبراھیم"االتحاد العثماني فیما یذكره مؤسسھ ألعضاء

جدد بمنظمتھم، لتربیتھم تربیة فوریة  أعضاءم بمحاولة كسب 1895م الخارج حتى عا

جمعیة العثمانیین الجدد  أعضاء ألفھاالتي  األدبیة األعمالوعقد االجتماعات السریة، وقراءة 

منشورات علي شفقتي بك عضو كلنتي  وقراءةمق كمال وضیاء باشا، ان: أمثالمن 

  .2"الماسونیة

كان اسم  :اتحاد جناحي جمعیة االتحاد العثماني وتشكل جمعیة االتحاد والترقي -ثانیا

ممثل الجناح  "*احمد رضا بك"وكان " االتحاد العثماني" العسكریة ھو األوساط في الجمعیة

" الفیلسوف ھو و كان دستور ھذا " اغوست كانت" الفیلسوف الفرنسي بأفكارالمدني متأثر 

اغوست،  فاخذ احمد رضا كلمة الترقي استلھاما من دستور كانت ،3"االنتظام والترقي

ونتیجة للمراسالت السریة بین الداخل والخارج تم  ،4واحتفظ العسكریون باسم االتحاد

االتحاد جمعیة االتفاق على وحدة العمل العسكري والمدني ضد السلطان وعلى اعتماد اسم 

، وكانت خالیا جمعیة الجمعیة إطاركغطاء للجناحین المعارضین اللذین یعمالن في  والترقي

جماعة احمد  إلىوقد انضم  ،5"طالیةاربوناراالیالك"االتحاد ھذه سریة على نظام جمعیة 

كرھیة السلطان عبد الحمید رضا في باریس عدة شبان من قومیات مختلفة، وقد جمعتھم 

                                                             
 .   262احمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص 1
  .263صنفسھ،  2
،كان اول "ماشورت"البارزین في جمعیة تركیا الفتاة،اصدر في باریس بالتعاون مع خلیل غانم جریدة  األعضاءمن *

 .مجلس نیابي في الدولة ألولرئیس 
 .280السابق، ص جعرلسلطان عبد الحمید الثاني ، الما: محمد حرب 3
  .338عیسى الحسن، المرجع السابق، ص4
 .736علي محمد الصالبي، المرجع السابق، ص  5



 قیام جمعیة االتحاد والترقي.....................................................الفصل االول 
 

 
24 

مود وابناه جالل الدین مح كاألمیرالمالكة  األسرةمن  فرادأالجمعیة  إلىوقد انضم  ،1الثاني

نبول حتى اتصل استافراره من  باریس بعد إلىوصل  أنما الذي  ،2صالح الدین ولطف هللا

العثمانیین فیھا وتبادل الرسائل معھم، واندفع في حركة المقاومة ضد  األحرار بأقطاب

، ھاجمھ فیھا بعنف شدیدةبرسالة صاغھا بلھجة  إلیھالسلطان عبد الحمید الثاني، ثم بعث 

   .3المخزیة التي یرتكبھا بحق شعبھ عمالھوأبالغ، وكشف عن جمیع مساوئھ 

جمعیة االتحاد والترقي ھي امتداد لجمعیة تركیا  :حقیقة جمعیة االتحاد والترقي -ثالثا

الحركة خاصة حینما كان  اتبدایلذلك فان المؤرخین یطلقون اسم تركیا الفتاة على  ،الفتاة

ار العسكریون ص إلیھا، ولما انتقل نشاطھا داخل البالد وانضم أوروبامعظم نشاطھا في 

المشاعر  أثارتلقد قامت جمعیة االتحاد والترقي على  ،4حاد والترقيیطلق علیھا اسم االت

الوطن، الدستور، :" ة مثل تحت حلم الطورانیة، وقد نادت بمفاھیم جدید األتراكالقومیة عند 

وكانت ھذه المفاھیم غریبة عن العثمانیین وقد ضمت في صفوفھا مجموعة من  .5"الحریة

 بحكم اإلطاحةوكانت الغایة منھا  ،الدونمة دیھو إلى ضافةباإل، األتراكالشباب المثقفین من 

ھذه الجماعة تنتشر بین  أفكارأخذت وبعد بدایات متواضعة  السلطان عبد الحمید الثاني،

صفوف الضباط  عاملین بین أعضاءطالب المدارس العلیا في العاصمة وتجد لھا 

باریس وجنیف  المنفیین في األتراككما انتشرت خارج البالد بین صفوف والعلماء،

تحاد والترقي نشطا جدا في التعریف بحركة اال "كوھینموئیز"وقد كان الیھودي  ،6والقاھرة

، وبدأ أوروبیةوالتركیة عدة لغات  ریةالعب، فقد كان یعرف بجانب  األوروبیةفي الصحف 

وكان للمحافل  .7" یبحثون عن روح قویة األتراك" لغة الفرنسیة یحمل عنوانالھذا بمقال ب

جمعیة  أعضاءاالتحادیین، وكان بعض  أفكارفعالیة في ترویج  األكثرالماسونیة الدور 

شكور، وكان ھناك تداخل معین في  ومدحت "*تطلع"الماسونیة مثل  إلىاالتحاد منتمین 
                                                             

 .93رجع السابق، ص امزور أرنست، المر 1
 .260نفسھ، ص 2
 .1087، ص 1909نبول، ، استااألناضولدار  ،)طد (،3ج تھ،عبد الحمید ودور سلط: نوري عثمان 3
 .40 39سلیمان بن صالح الخراشي، المرجع السابق، ص ص  4
 . 340عیسى الحسن، المرجع السابق، ص5
 . 507محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص6
  .339عیسى الحسن، المرجع السابق، ص 7
  .م1921مارس 15في،وقدم خدمات جلیلة لتركیا الفتاة،قتل م،تقلد مناصب عدیدة في الدولة 1874ولد بادرنة عام *
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 وكرھیةبین جمعیة االتحاد والترقي والماسونیین وبخاصة النزعات التحرریة  األفكار

خاصة في الماسونیة وب أحضانتكون ھذه الجمعیة قد نشأة في  أنفال یستبعد  ،1االستبداد

لقد كان  ،2قره صو الیھودي السالونیكي أسسھالذي " اتوردونیا ریزقما" المحفل المسمى

 تطلع: ھناك ثالث قیادات بارزة في جمعیة االتحاد والترقي تحكم في مصیر الدولة وھم

 ة على طراز جمعیة الكربوناروكان تنظیم الجمعی ،3**"جمال باشا"،*"باشا أنور"باشا، 

الكسریة، وتتكون  األرقامبعضھم بعضا وذلك باستعمال  األعضاءاالیطالیة من اجل معرفة 

 ،رقم لكل عضو في تلك الجماعة بإعطاءمن ترقیم كل خلیة جدیدة من المنظمة  األرقامھذه 

في  األساسيوكان برنامج اللجنة  ،4ھو المقام ورقم العضو البسط الفرع أوقم الخلیة رفكان 

والوحدة  وتعزیز السیادة الجماھیرالسیاسیة وحریة  اإلصالحاتذلك الوقت ینص على 

   .5العدالة الضریبیة وإقامةوتطویر الزراعة والصناعة  قومیتینال

  االتجاھات الفكریة لجمعیة االتحاد والترقي : المبحث الثالث

جمال باشا الذي كان من المتحمسین لفكرة  االتجاهومثل ھذا  :الطورانياالتجاه  -أوال

األب الروحي للقومیین  ***"ألبضیاء كوك " لھا  دعىالتي  ،6القومیة التركیة الطورانیة

وفیھا طرح فكرة الوحدة الطورانیة،  ،"طوران"حیث قام بنشر منظومتھ الشھیرة  األتراك

 إلى دعىثم  "ھو طوران وإنما األناضول أووطن الترك لیس الدولة العثمانیة " :أن داھاومؤ

العنصریة وتبناھا  وي، وقد روجت مثل ھذه الدعاأوالاالھتمام برقي العنصر التركي 

تبني  أنویبدوا  ،عضوا بارزا في االتحاد والترقي ألبضیاء كوك  فأصبحالسیاسیون، 

                                                             
بشیر اسباعي، دار الفكر :روبیر مانتران، ت: إشراف، 1،طتاریخ الدولة العثمانیة: دومون بول، فرنسوا جورجو 1

 .237،ص 1993للدراسات، القاھرة، 
  .150، ص 1965،بغدادوھبي عز الدین، دار المنصورة، : ت ،)د ط(،باإلسالمالخطر المحیط : لخان جواد رفعتات 2
البارزین في جمعیة االتحاد والترقي،تقلد عدة مناصب عسكریة،حكم البالد مع طلعت وجمال حتى انھزام  األعضاءمن *

  .م1922،قتل في عاماألولىالدولة في الحرب العالمیة 
وزیر البحریة العثمانیة،ورئیس الحكومة في بالد :عسكریة منھا من ابرز قادة جمعیة االتحاد والترقي،تقلد عدة مناصب**

 .م1922یولیو19الشام،قتل في 
  .57- 56سلیمان بن صالح الخراشي، المرجع السابق، ص ص 3
 .46- 45نفسھ، ص ص 4
 . 270احمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص5
  .60سلیمان بن صالح الخراشي، المرجع السابق، ص 6

،مات في اإلسالميسلخ تركیا من ماضیھا  إلىجمعیة االتحاد والترقي السریة،كان من ابرز الداعین  أعضاءمن ***
  .م1924اكتوبر
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في  آنذاكالقومیة العربیة  إلىد فعل لظھور الدعوة االتحاد والترقي لھذه النزعة جاء كر

التاریخیة في  األبحاثالقومیة التركیة من خالل بظھور  الفكر الطورانيالشام، وقد ارتبط 

 الدنمركيالقرن الثاني عشر الھجري، وزاد االھتمام بھا حین استطاع المستشرق 

 ،لقرن التاسع عشر میالديا أواخرفي " اورخون" یقرأ كتابات  أن" نوبروفیسوف طومس"

: ألبكوك  في جمعیة االتحاد والترقي بجانب ضیاء أیضاوممن حمل لواء ھذه الدعوة 

 ***"*أمینمحمد "لقومي ا، والشاعر ***"حمد هللا صبحي"،**"اغلي احمد أغا"، *"أقشور"

تحریر كافة  إلىالقومیة الطورانیة التي تدعوا  األفكاربقوة  ھؤالء تأثروقد  ،1وغیرھم

سیا الوسطى تشكل امة واحدة، آو األناضولفي  اإلسالمیةالشعوب  أن، مدعین األتراك

" موئیز كوھین"  بعض كتاب الجمعیة وعلى رأسھم داتوبمجھالتي تطورت  ولألفكار

" نیھ بیلورین"ود كوھین الذي وصفھ في كتابھ اسم الیھ "نیازي بركس"وقد ذكر  ،2الیھودي 

  :قائال

  .الفكر القومي الطوراني في الدولة العثمانیة كوھین ھو من مؤسسي إن-

 .3المقدس للسیاسة الطورانیة الكتابن كتاب موئیز كوھین ھوإ -

في  "نیازي بركس"وفي ھذا الصدد یذكر  ا،واضح أمراالیھود على الطورانیة  تأثیروكان  

 لیھود المحلیین في الدولة العثمانیةللیھود األوروبیین وا إن": " المعاصرة في تركیا"كتابھ 

 ،تیار القومیة الطورانیة إرساءفي القرنیین التاسع عشر والعشرین دورا واضحا في 

 ، وارمینوس فامبري تصدوالومالي دافید، ولیون كاھون: مثل فالعلماء الیھود في الغرب

الدولة العثمانیة  كما أن الیھود المحلیین في ،4"للكتابة عن وصول الفكر القومي الطوراني

كان لھم ضلع في جمعیة االتحاد " النتيئیز كوھین، وابراھام غوكراسو وم"  :من أمثال
                                                             

من دعاة القومیة الطورانیة،اصدر عدة مجالت ذات طابع قومي،انتخب نائبا عن استانبول في المجلس الوطني بانقرة *
  .م1933م،توفي عام1931م،ورئیسا للمجمع التاریخي التركي عام1923عام
،عمل على نشر القومیة التركیة،توفي "تورك یوردي"م مجلة 1911جمعیة االتحاد والترقي،اصدر سنة  أعضاءمن **

  .م1939عام
  .م1966یونیو10،تبنى القومیة الطورانیة،توفي في األدبیةاشتھر بخطبھ السیاسیة وكتاباتھ ***

 .م1944،توفي سنةاألتراكتركي،عمل على تقویة الشعور القومي لدى  وأدیبشاعر ****
 .62نفسھ، ص  1
 .754علي محمد الصالبي، المرجع السابق، ص  2
  119، ص 1989دار القلم، دمشق،  ،)د ط(،العثمانیون في التاریخ والحضارة: محمد حرب 3
 .339عیسى الحسن، المرجع السابق، ص 4
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خالل الستینیات عمل  العثمانیین في منفاھم ولیون كاھین الذي صادف شباب ،1والترقي 

نشر في 1896نشر أفكارھم، التي تدعو إلى المفاھیم الطورانیة ،وفي عام على تأییدھم ب

كان ھو الجنس الذي " لندي یابانيفن"رض فیھ نظریة وجود جنس طوراني باریس كتاب ع

كما ذھب إلى أن األتراك والمغول كانوا أداة  ،2قامت على أكتافھ الحضارة األوروبیة

وقد كان الفكر السیاسي لجمعیة االتحاد  ،االتصال بین الحضارتین الصینیة والفارسیة

، وقد أطلق 3الطورانیة على المستوى الداخلي والخارجي والترقي یؤكد على المفاھیم

" جماعة االتحاد والترقي على فكرة تجمیع كل العناصر التركیة في بوتقة واحدة اسم 

  .4"الجامعة الطورانیة

ویمثل ھذا االتجاه أنور باشا الذي كان متأثر بفكرة الجامعة : اتجاه الجامعة اإلسالمیة -ثانیا

المسلمین قد تألبوا  أنخاصة عندما رأى  ،السلطان عبد الحمید الثاني تبناھااإلسالمیة التي 

حد كبیر من تزاید  إلىباشا متخوف  أنوركما كان  ،5علیھ وبدأ الفكر القومي ینتشر بینھم

حد ما في فرض  إلى العثمانیونالنفوذ االنجلیزي خاصة في المناطق التي یعتمد علیھا 

ه بمنع وبدأ في بذل جھود ،والء للباب العالي خاصة مصر ىوالتي الزالت عل ،نفوذھم

 إلىوھم یسعون  األرضمفسدون في  أنھمیصورھم على  وأصبحالتغلغل االنجلیزي 

باشا كیف اخذ الفكر القومي یتنامى في مصر أكثر  أنوروقد شاھد  ،6تخریب عقول الناس

ل في األمة العربیة فأكثر خاصة بعد نجاح االنجلیز في ضم عدة شخصیات لھا وزن فاع

ادي من سوریا وعبد الھدى الصی وأبي ،7كجمال الدین األفغاني ومصطفى كامل في مصر

 في العدید من المراتولقد وصف  ،یا وكذا الحركة السنوسیة في لیبیاالرشید رضا من سیبیر

االنجلیز ونعتھ بالمھرج  أیديفي  ألعوبةاعما بأنھ أصبح ز ،جمال الدین بأقبح األوصاف

الشریف حسین  إعالن إلىوھزأ من دعوتھ  ،األتراكالخالفة عن  إسقاط إلىالذي یسعى 

                                                             
 119السابق، ص  جعرفي التاریخ والحضارة،المالعثمانیون : محمد حرب 1
  261احمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص2
 .163، ص1967، مؤسسة الرسالة، دمشق، 1، طالیھود والدولة العثمانیة: احمد النوري النعیمي 3
 .165نفسھ، ص  4
 .1195،ص 1983القاھرة،،المكتبة االنجلو مصریة، 2، ط3،جالدولة العثمانیة: ناويعبد العزیز الش 5
 26-22السابق، ص ص  مذكرات سلطان عبد الحمید، المصدر :محمد حرب 6
 230، ص1990، دار األنجلو مصریة، القاھرة، الدولة العثمانیة والشرق العربي: أنیس محمد 7
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یر من المعارضین الكث إلیھیجلب  أنباشا  أنورولقد استطاع  ،1أمیر مكة خلیفة عن المسلمین

دى بأكما  ،فكرة جمع ولم شمل المسلمین إلىصفھ، وقد نادى  إلىحكم السلطان عبد الحمید ل

في  الطامعینألن ذلك سیكون صفعة للروس و االنجلیز  إیرانقبول فكرة التقارب مع  أنور

 بین اإلسالمیةاألخوة  على تدعیم أواصر المنطقة، وقد تكلم أنور باشا عن ضرورة العمل

وغیرھا، وحتى إیران تحت ظل الخالفة  إفریقیاالصین والھند وأواسط  كل مسلمي العالم في

أنور باشا وجھة  وقد أیدى ،2أوروباالعثمانیة مع مسایرة التقدم والعصرنة الحاصلین في 

نظر السلطان عبد الحمید بمحاولتھ اتخاذ اللغة العربیة ألول مرة كلغة رسمیة في الدولة 

ب ثقة العرب ودعم علماء وذلك لكس" الدولة العثمانیة تعریب " ، أو مایسمى ب3العثمانیة

 ،4بدأ نفوذ العثمانیین في أوروبا بالزوال أمام نموا الروح القومیة بھا لما اإلسالم خاصة

ولقد  ،وسعیھا لالستقالل خاصة مع الدعم المفضوح الذي تلقاه من الدول األوروبیة العظمى

االتصال بخیر قام أنور باشا باالتصال بعدة شخصیات بسبیل ضمھا إلیھ لتحقیق أھدافھ ك

كبیر أمناء "سعید باشا"وجد معارضة من قبل  لكنھ ،5الدین باشا عندما كان صدرا أعظما

في سبیل  أید، كما "عربنا الدولة فلن یبقى للعنصر التركي شيء بعد ذلك إن:" القصر وقال 

طھا ھذا فتح المراكز اإلسالمیة في كافة أنحاء الدولة العثمانیة وتعلیم اللغة العربیة ورب

البالد على الرغم ورأى أنھ البد من منع التوغل الغربي في  ،باإلسالم وعدم الفصل بینھما

باشا على وعي بما یجري ویدور في الساحة  أنوروقد كان  ،6من انبھاره بالحضارة الغربیة

 االسیاسیة الدولیة والعالمیة، خاصة بعد تزاید التوغل االنجلیزي في الجزیرة العربیة وسعیھ

ومشاریعھا الھادفة إلى تعیین  المنطقة العربیة،إلى إضعاف نفوذ الدولة العثمانیة في 

الجامعة - ولكنھ أدرك صعوبة تطبیق ھذه الفكرة ،الخدیوي في مصر خلیفة للمسلمین

وذلك ألن الدولة تضم أجناس وشعوب مختلفة من أتراك وعرب وألبان وبلغارا  -اإلسالمیة

                                                             
 .483محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص 1
2 LEWISB.;THE EMERGENCE OF MODERN 

TURKEY,OSCFORD,LONDON,1962,P336- 
 1203، 3عبد العزیز الشناوي، المرجع السابق،ج 3
 .735محمد فرید بك المحامي، المصدر السابق، ص  4
  70، ص1984، األردن،مكتبة المنار، 1، طاإلسالمیةحركة الجامعة : بكةااحمد فھد بركات الشو 5
  .1211، 3عبد العزیز الشناوي، المرجع السابق،ج 6
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تجعل الكل أفراد  اإلسالمورغم ھذا رأى أن وحدة  ،1أخرىویونانیین وزنوج وعناصر 

 كما عبر عن ثقتھ في وحدة ،واحدة تحت نفوذ دولة تركیة قویة ذو توجھ عصري أسرة

ورأى  ،2"التركیة بالمسلمین في كل مكان األمةیجب تقویة روابط :" قولھب اإلسالمي العالم

ى لھذه الوحدة فال أمل للمستقبل إل ،البد من أن تقترب من بعضھا البعض أكثر فأكثر ھأن

فكرة الجامعة اإلسالمیة التي  ووقتھا لم یحن بعد، وقد حاول أنور باشا بما ذھب إلیھ من

توافق ما جاء بھ السلطان عبد الحمید أن قاد سمعة البالد والحیلولة دون إسقاط الخالفة 

  .3باشات عكس ما كان یسبوا إلیھ طلع

تحاد في الحقیقة إن كل االتجاھات التي تنضوي تحت جمعیة اال :االتجاه العلماني -ثالثا

الذي  الشدید ولكن ما یمیز ھذا االتجاه ھو توجھھ العلماني ،والترقي ھي ذات توجھ علماني

لھ عالقة  ونبذ كل ما ،4أعمىالنقیاد إلى الحضارة الغربیة المتقدمة بشكل ایدعو إلى 

وث ولم یعد یسایر متطلبات العصر، كما نادى لذي یعتبرونھ موربالتراث حتى اإلسالم ا

أي جعل  ،5باشا إلى ضرورة فصل الدین عن الدولة تأصحاب ھذا االتجاه ومن بینھم طلع

 أن طبیعة الدولة القومیة كنظام حدیثھ لھ صلة بالدین، كما یالسلطة مفصولة عن أي توج

خلق مجتمعات بھدف  ب،القری ة من ماضیھاالسیاسیة، البد أن تحافظ على مساف للمؤسسات

شعور بالوالء لألمة یقوم على قاعدة الھویة المشتركة والثقافة الو ،6متجانسة سیاسیة

، حیث البد 7دینیةواألساطیر، ویقوم تشكیل الدولة على خطاب ومفردات علمانیة أكثر منھا 

الوالء  والى تكریس ،تسعى إلى تحریر مجتمعاتھا من التحالفات الدینیة أنعلى ھذه الدولة 

ولیس للمؤسسة الدینیة واعتمادا على التاریخ  للدولة،و) العلماني(للمجتمع السیاسي المدني

قة الدولة بالدین على وقد رأوا أن تطور النموذج التركي لعال ،8والثقافة السیاسیة لتلك الدولة

على م جعل الدولة تتخذ دستورا یقو إلىعتبار اإلسالم كدین للدولة من ا مدار السنین،
                                                             

  .1214- 1213نفسھ، المرجع السابق، ص ص  1
 486محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص 2
، ص ص 1991، دار طالس، دمشق، 1،ط1914-1909، العرب والترك في العھد الدستور العثماني: بروا توفیق 3

38 -39 
  185المرجع السابق، ص : بكةااحمد فھد بركات الشو 4
 .193، ص1969دار األمة العربیة، بیروت، ، 2، طخطط الشام: علي محمد كرد 5
 . 140، ص1986مؤسسة عز الدین للنشر، بیروت،  ،)د ط(،ین بني عثمانسالط: ماري مایلز باتریك 6
 .198، ص 1966و مصریة، القاھرة، ل، مكتبة األنج2، طالمغرب العربي: صالح العقاد 7
 . 143أنیس محمد، المرجع السابق، ص 8
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ذه بین الدولة والدین وبین الدولة و القانون في ، وتھدف وجھة نظر ھ1 العلمانیة األسس

الدینیة و  اإلیدیولوجیةومن ناحیة أخرى تحریر المسارات  ،مولة من ناحیةتركیا المأ

 ن یرى الجمیع، تقدم للكل فرصة سانحة ألغلبیة مسلمةوالقانونیة في دولة علمانیة تقطنھا أ

إدارة في  المسلمة، أیضا یمكن أن تتخذ أشكال مختلفةلة ذات األغلبیة السكانیة كیف أن دو

 حتى ولوكانا نظام الدولة البد أن یكون علمانیاف ،ھا في أوروباائرالشؤون الدینیة مقارنة بنظ

فیجب فصل الدین عن الدولة لذلك فإن الدین والمؤسسات  ،2غالبیة السكان من المسلمین

یع الذي البد أن یعتمد فقط على إجراءات والمجموعات الدینیة لیس لھا تأثیر على التشر

ركب ل ھم لیس مصدر للقانون في دولة تطمح أن تكون مسایرة، فالدین لدی 3علمانیة مدنیة

البد أن یكون على شاكلة  ائيالنظام القضالدول الغربیة التي فاقتھا ازدھارا وقوة، وحتى 

فبواسطة ذلك ستمنح الحریات لكل المجموعات الدینیة في الدولة ممارسة  ،4النظام الغربي

تقدمیة ولیبرالیة تدفع  آراء، ویفسح الطریق لظھور عقائدھا بكل حریة ودون شرط أو قید

  .الدینیةالخطر على العقیدة وعودة الحریات وكل الحقوق الجماعات  لدرء

  )م1908 - م1889 (نشاط الجمعیة في الفترة مابین: المبحث الرابع

ف نشاطھا مع المستجدات تكثی إلىھذه الفترة عمدت الجمعیة في : النشاط السیاسي -أوال

باسم  صحیفة في باریس بإصدار أعضاؤھاصلة خاصة في الخارج، حیث قام الحا

وعمدت ، 5االتحاد والترقي فیما بعد الصحیفة الرسمیة لجمعیة أصبحتتي وال" ماشورت"

 أسست، واتخاذھا مقرا لھا م1889في باریس عام  تأسیسھاعد عدة فروع لھا ،فب تأسیس إلى

الجمعیة  وأصبحتمعا  ام، ثم اندمجت1905/ھـ1323عام  في سالونیك" جمعیة الحریة"

 أصبحولما  ،6كالحركة فكانت في سالونی إدارة إماالعمومیة لالتحاد والترقي في باریس، 

نبول تاقیام ھذا التنظیم في اس ظیم لدعم الحركة في الداخل، استحالمن الضروري قیام تن

                                                             
  .1121، ص 3ي، المرجع السابق،جعبد العزیز الشناو 1
 .126، ص 1984مؤسسة صقر الخلیج للطباعة والنشر، الكویت،  ،)د ط(،صحوة الرجل المریض: ي مرجھموفق بن 2
 .33السابق،ص ابكة، المصدراحمد فھد بركات الشو 3
  .34نفسھ، ص 4
 .47 46سلیمان بن صالح الخراشي، المرجع السابق، ص ص 5
  .204احمد یاغي، المرجع السابق، ص إسماعیل 6
جمعیة وطن السریة،وبعد  ترأسبرتبة رائد،تقلد مناصب عسكریة عدیدة بالدولة، باألستانةمن خریجي الكلیة الحربیة *

 .م1924الجمھوریة التركیة عام وأعلن اإلسالمیةالخالفة  ألغىتولیھ السلطة في تركیا 
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فكان االختیار ھو االتجاه نحو الوالیات العثمانیة وأول  ،بسبب انتشار الجواسیس في الدولة

میناء سالونیك على البحر  الذي ولد في ،1"*مصطفى كمال"من اتجھ نحو ھذه الفكرة ھو 

، حیث م1906لعمل في حامیة دمشق عام وانتقل ل األركانوتخرج من كلیة  تیكيااالدری

عبد  السلطان وكان من بین العناصر الساخطة على" الوطن"ھناك جمعیة سریة باسم  أسس

  .الثاني الحمید

تتغلغل  أن إلى السیاسي والدعائي المتزاید الجمعیة بواسطة نشاطھمھذه  أفرادلقد استطاع  

الدولة من المدنیین، واتفقوا على موظفي ، وبین  خالیا االتحاد والترقي في وحدات الجیش

الء دعما ، وقد وجد ھؤ2العمل الموحد بعد اتحاد جناحیھما العسكري والمدني في باریس

 األفكارعتبرا في نشر دورا م أدتالتي  ،متزایدا خاصة من جانب بعض الطرق الصوفیة

بین و ،3اللجان الفاعلة في الجمعیة اتجتماعال یاھااالداعمة للجمعیة، من خالل فتحھا لیتك

فظھرت مجموعات جدیدة  ،فأكثر أكثرالحركة في االنتشار  أخذت) م1906/م1902(عامي

وفي  ،4مناھض للحكم الحمیدي ذات نشاط سیاسي ذاتھا األستانةفي القاھرة وجنیف بل في 

نیین حضرتھ م عقد في باریس مؤتمر لألحرار العثما1902فبرایر  09 إلى 04المدة من 

لحكم عبد الحمید وعلى رأسھم االتحاد والترقي، وكان من ضمن كل العناصر المناھضة 

عرقي  أساسحكومات مستقلة ذاتیا على  إلىھذا المؤتمر، تقسیم الدولة العثمانیة  قرارات

كانت لھا قوتھا  األغلبیة أن إالضون لھذا ومنھم أحمد رضا بك نفسھ، معار، وظھر ال5قومي

طان التدخل إلنھاء حكم السل األوروبیةوطالب المؤتمرون من الدول  ،في تأیید ھذا القرار

  .من العرش وإقصائھعبد الحمید 

ا لقد كانت القوة العالمیة المعادیة لإلسالم والمسلمین وراء ھذه الجمعیة تدعمھا بكل م 

ون للسلطان یكید أصبحوا ة حیثوقد تزاید النشاط السیاسي للجمعی ،6تستطیع من الوسائل

جمعیة یعاز من إ، باألرمنمن  اغتیال فاشلة على یدي أحدلمحاولة  األخیرفقد تعرض ھذا 

                                                             
 .136میمونة حمزة منصور، المرجع السابق، ص 1
 .338عیسى الحسن، المرجع السابق، ص 2
 .509محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص 3
 263احمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص 4
 . 56السابق، ص  مذكرات سلطان عبد الحمید، المصدر :محمد حرب5
 .48 47سلیمان بن صالح الخراشي، المرجع السابق، ص ص  6
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 ،ألبانیاجمعیة الحریة العثمانیة صالت مع منظمات مسلمي ، وقد عقدت 1االتحاد والترقي

م وكان ھدفھم ھو 1907واندمج الجمیع في جمعیة االتحاد والترقي عام  األتراكومع شباب 

   .2الدستور  إعادة

لقد عرفت جمعیة االتحاد والترقي نشاطا عسكریا ملحوظا بعد : النشاط العسكري -ثانیا

نیازي "تنظیم  أولھانظیمات العسكریة التي كان الت فأقامت ،اتحاد جناحیھا

، وبدأت التنظیمات "صالح الدین بك"وتنظیم  ،"حسن بك"وتنظیم  ،)05انظرالملحق("بك

وني تطورت ھذه اللجان في الوسط المقد وقد ،3العسكریة تنمو وتتسع دائرتھا بسرعة

   العثمانیة الحامیات في مدن شتراك الضباط الذین یشكلون خالیاخاصة، وذلك من خالل ا

الجیش  إلىالجمعیة  أعضاء، وقد توجھ 4"وسیریس" سكوناري"و ،"*موناس تیر "

 ،األوروبیةالدول  إلىواللجوء  اإلرھابیةومنھا األسالیب  ،األخرىستقطابھ بعد فشل السبل ال

" م اصدر احمد رضا في القاھرة كتیبا عن ھذا الموضوع تحت عنوان 1906ففي عام 

یام بھ في الدفاع ور الذي یتعین على الجیش الق،شرح فیھ الد" جب ومسؤولیة الجنديالوا

السخط  وقد امتد ،5تأھیال ووطنیا األمةعناصر  أكثربوصف الضباط  ،عن الدولة وتقدمھا

جمعیة م 1906 جماعة من الضباط الشبان في عام  أسسففي دمشق  اخارج مقدونی إلى

سوف مصطفى كمال الذي  أعضائھاكان من بین ابرز  ،"لجنة الوطن والحریة" سریة ھي

مجال مالئما  أصبحتالتي  كالمعارضة في سالونی صالت مع األوساط إنشاء إلىیتجھ 

   .6لنشر األفكار الثوریة

كان السلطان عبد الحمید شدید الحذر : الجمعیة نشاط موقف السلطان عبد الحمید من -ثالثا

الدول الغربیة، من نشاط جمعیة االتحاد والترقي المدعومة من الیھود والمحافل الماسونیة و

 ،7یتعرف على ھذه الحركة ویجمع المعلومات عنھا أنمخابرات السلطان واستطاع جھاز 

                                                             
 .510محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص 1
 .265احمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص 2
  .204احمد یاغي، المرجع السابق، ص إسماعیل 3
 . األلبانیةوتقع بالقرب من الحدود الیونانیة " بیتوال"بلدة یوغسالفیة، تسمى الیوم *
 .509محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص 4
 137منصور، المرجع السابق، صالمیمونة حمزة  5
 509محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص 6
 340عیسى الحسن، المرجع السابق، ص 7
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عباس  الخدیوي" عندما قرر  ،من السلطان عبد الحمید لحقت بالجمعیة ضربة قاسیةوبإیعاز 

عن نوایاھم  من معلومات تھفي مصر طرد زعمائھا من القاھرة بسبب ما وصل" حلمي

نجح عبد الحمید واصدر صحیفة المیزان بینما  جنیف إلىبك  المنافیة لإلسالم، فذھب مراد

ویقول السلطان عبد الحمید الثاني في وصفھ  ،1البالد إلىبالعودة  بإقناع بعض زعاماتھا

 واألحرار األتراك أنفسھما ما عن ماھیة الذین سموا یفصح یوم أنالبد للتاریخ :" لنشاطھم 

كلھم  أنھماعرف من تحقیقاتي  أنتركیا الفتاة، وعن ماسونیتھم واستطعت  أوالشبان  أو

المحفل الماسوني االنجلیزي،  إلىمنتسبون  وأنھم ،ریبا من الماسون وینشطون في ظلھمتق

التي  المعوناتیفصح عن ھذه  أنوالبد للتاریخ  ،تلقون معونة مالیة من ھذا المحفلوكانوا ی

  .2"أو سیاسیة إنسانیةمعونات دعمت نشاط ھؤالء وھل كانت 

 اإلجراءاتالجمعیة باتخاذ  أفكارلحد من انتشار وقد حاول السلطان عبد الحمید جاھدا ا 

وشدد الرقابة على المدارس العسكریة  ،إلیھكعدم الترویج لما تدعوا  العملیة الكفیلة بذلك

كما عمل ، 3افي التعامل معھ متورطھب المشتبھ  األشخاصض الرقابة على والملكیة وفر

ثم القبض عنھم  ،تحركاتھمعلى بث بعض الجواسیس في صفوفھم للكشف عن برامجھم و

اءھا كما حرم على الصحافة التركیة أي تعلیق سیاسي ،فأخذت تلقي قر ،4أو سجنھمونفیھم 

 خباراألألفكار التي تنادي بھا الجمعیة والمناھضة للسلطان ومختلف بطریقة غیر مباشرة ا

 األتراككما فرض الرقابة على االجتماعات العامة ، وشدد رقابتھ على المنفیین  ،5العالمیة

تفرض الرقابة على بعض  أخرى إجراءاتواتخذ  ،6بواسطة السفارات العثمانیة في الخارج

، والتي كانت األوروبیة الذي كان یكتب في الصحف" احمد غانم" بعض الكتابات ككتابات 

  .7يیھود ذات تمویل

                                                             
 135منصور، المرجع السابق، صالمیمونة حمزة  1
 .48 47سلیمان بن صالح الخراشي، المرجع السابق، ص ص  2
 .504محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص 3
 .340لحسن، المرجع السابق، صعیسى ا 4
 .259احمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص 5
 .205 204احمد یاغي، المرجع السابق، ص ص  إسماعیل 6
 .507محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص 7



 

 

 

 

 

 

عودة الدستور ووصول اإلتحادیون إلى : الفصل الثاني
 الحكم

إندالع الثورة ضد الحكم الحمیدي: المبحث األول  

إعالن الدستور ووصول اإلتحادیین إلى الحكم: المبحث الثاني  

الحركة المضادة لحكم اإلتحادیین: المبحث الثالث  



 عودة الدستور ووصول االتحادیین للحكم ......:........................................الفصل الثاني
 

 
35 

  عودة الدستور ووصول االتحادیین للحكم :الفصل الثاني

  الثورة ضد الحكم الحمیدي اندالع: المبحث األول

  :الثورة اندالعظروف  -أوال

في البالد، فحدثت  واالجتماعي االقتصاديتدھور الوضع  :االقتصادیة واالجتماعیة-1

، وقد شارك فیھا عناصر من الطبقات الوسطى والضباط األناضولحركات عصیان في 

والموظفین، وطالب الثائرون بإلغاء الضرائب الجدیدة، وحل الوحدات الحمیدیة وإعادة 

سیا، فقد ساءت المحاصیل قا) م1907- م1906عام(وجاء شتاء  ،1العمل بالدستور

 ،األسعار وشحت المواد الغذائیة والمواد الضروریة للتدفئة، وارتفعت 1²الزراعیة

السخط بین ازدیاد أدى إلى ما ،واستمرت األزمة االقتصادیة متفاقمة خالل العامین التالیین

وحین  ،2بسبب التأخر في دفع رواتب الجند ،طبقات المجتمع امتد إلى الثكنات العسكریة

منذ عام  اإلمبراطوریةل التي جرت في جاءت الثورة كانت خاتمة سلسلة من القالق

، ألسباب اقتصادیة ال سیاسیة بسبب تدھور الوضع المعیشي في األناضول، ولم 1907

أدى إلى تأجیل صرف الرواتب ووقف  مماتصل بالسرعة الكافیة، تكن حصیلة الضرائب 

عن األمر الذي جعل الكثیر من الضباط والجنود والبیروقراطیین یعبرون  ،3لترقیاتا

سخطھم بترك وظائفھم، وفي ھذه المرحلة التي سبقت الثورة أصبحت المدارس الحمیدیة 

وازداد نشاط المدارس السلطانیة في تعمیم  ،بیئة ممتازة نمت فیھا مشاعر الحریة أكثر

 .4السخط ضد السلطان مما جعلھا مركزا لتعبئة الجماھیر الغاضبة

 أثارتھااضطرابات عنیفة  ألبانیادالع الثورة عرفت نقبیل ا :السیاسیة و العسكریة -2

تزایدا في االحتكاك بین  كما عرفت ،5النمسا لتبریر تدخلھا السیاسي و العسكري فیھا

  الحركة           أعضاء

                                                             
 .238المرجع السابق ،ص ،دومون بول، فرنسوا جورجو - 1
 ،)د ط(،محمد علي أبودرة ولویس اسكندر:،تفي القرنین التاسع عشر والعشرین أوروباجرانت وتمبرلي ھارولد،- 2

  .107ص،)د ت(مؤسسة سجل العرب ، القاھرة،
  .266المرجع السابق،صأحمد عبد الرحیم مصطفى،  - 3
4 - lewis.B,ibid,p195.  
 .137میمونة حمرة المنصور، المرجع السابق ،ص- 5
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  إلىتدعوا  أفكاراالموجودین في مقدونیا وشاعت بینھم  األوربیین من العسكریین بنظرائھم

 أكثر الخالیا الثوریة تنتشر في الجیش وأخذت ،1جعي المستبدالثورة على نظام الحكم الر

التي سبق وأن أسسھا مصطفى كمال ) جمعیة الوطن و الحریة(ویحتمل أن أولھا ھي  فأكثر،

( كما تألفت خالیا بین ضباط الجیش الخامس و الثالث في سالونیك وتأسست ،2في دمشق

  .3وامتد نشاطھا إلى مقدونیا و األناضول) جمعیة الحریة العثمانیة

التي  استمرار العملیات أمامه الفترة اضطرابات عنیفة داخل الدولة خاصة وقد عرفت ھذ

دي بحیاة السلطان عبد تؤ أن إحداھافي ضد الدولة العلیة والتي كادت  األرمنكان یقوم بھا 

  .م1906الحمید الثاني في تموز 

      :العلیة على الوضع داخل الدولة  تأثیرا أبرزھاومن  :الدولیة-3

  روسیا القیصریة  ىعل الغربیة انتصار الیابان العسكري باألفكار المتأثرونالمثقفون  اعتبر 

ت الھزیمة زعزع أنكون الیابان دولة دستوریة في حین  إلىنھ یعود أ، 4م1905في عام

 إصالحات إجراءلى إ والتي ستضطر بعدھا ،كیان روسیا التي تعتمد على حكم الفرد

  .5أعطى االتحادیین انطباعا بأنھم یعملون في االتجاه الصحیح  دستوریة ما

و التبت  إیرانن أبش ،م1907 ارتسمت معالمھ في عام الذياالنجلیزي الروسي  التقارب

 "ادوارد السابع" ب قیصر روسیا "نیقوال الثاني"محددا عندما التقى  شكالاتخذ  وأفغانستان

ن أانتشار المخاوف ب إلى أدىما  ،19086 ال في شھر حزیرانفملك بریطانیا في ری

ن الحكم أوب األدنى،الروسیة في الشرق  لألطماعمعارضتھا التقلیدیة  انجلترا قد تخلت عن

 إقدامه المخاوف اد ھذز ومما ،7الدولة مھدد بالزوال أنحاءكل  مقدونیا وفيثماني في الع

المباحثات بین العاھلین تمحورت  أنمفادھا  سیاسیةو النمساویة لغایات  األلمانیةالدبلوماسیة 

                                                             
 .266أحمد عبد الرحیم مصطفى ،المرجع السابق،ص- 1
 .336نفسھ،ص- 2
 .280إسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق،ص- 3
 .87جرانت وتمبرلي ھارولد، المرجع السابق، ص -4
 .511طقوش،المرجع السابق،صمحمد سھیل - 5
  .209إسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق،ص - 6
 .511محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص -7
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روسي بمناورات قرب  أسطوللك قیام ذ إلىیضاف  ،1الدولة العثمانیة  أراضي اقتسامحول 

  .قلیلة من لقاء ریفال أیامبعد  األسود،السواحل العثمانیة الواقعة على البحر 

   :نیكالواندالع الثورة في س -ثانیا
في الخارج مؤتمرین في باریس لمناقشة  تألفتعقدت الجمعیات التي  :مقدمات الثورة-1

شباط  9 لى إ4( من  األولعقد المؤتمر  ؛الحیاة الدستوریة إحیاء إلعادةالسبل  أنجع

ین ذواشترك في ھ ،3)م1907ولكانون األ29الى 27(عقد الثاني منحین في ،2)م1907

وقد قرر المؤتمر ، ممثلون عن بعض الشعوب النصرانیة التابعة للدولة العثمانیة المؤتمرین

 :ما یلي األخیر

 السلطان عبد الحمید الثاني على اعتزال الحكم إجبار.  

 تھدارري إلالتغییر الجذ. 

  4 المشروطیة والمشورة أصولتحدید. 

  :وھي السلطان تقوم في وجھ أنالمعارضة التي یمكن  أشكال كما حدد المؤتمر

  الظلم  ألعمالالمقاومة المسلحة. 

 لك مقاومة الشعب و ذواقتصادیة بما في  سیاسیة إضراباتالسلبیة من  المقاومة

 .الجماعات الثوریة

 ا اقتضت الضرورةإذ العامةلثورة ا. 

 فورظال التي قد تملیھا ىخروسائل العمل األ. 

ومع ألبانیا صالة مع منظمات مسلمي ) جمعیة الحریة العثمانیة( الثوریة الحركة كما عقدت

 ین سیقومون بالثورة الخططذال ضباط الجیش تم وضع كما ،5في باریس )األتراكالشباب (

، 6واحمد نیازي بك بك أنور :ھؤالء الضباط رأسالعملیة وعلى إلنجاح المناسبة والمالئمة 

شھر  قرروا البدء بالتحرك في ،الثورة إلعالن تھیأتالظروف قد  یون أناالتحاد رأىلما 

وتمثلت بالفیلقین الثاني  ،إلیھا أن یركنوا  على القوى التي یمكن قفوا مقدماووم 1908تموز 
                                                             

 .267-266أحمد عبد الرحیم مصطفى ،المرجع السابق،ص ص - 1
 .93،المرجع السابق،صأرنست رورامز - 2
 .140نفسھ،ص- 3
 .512، المرجع السابق ،صطقوشمحمد سھیل - 4
 .265أحمد عبد الرحیم مصطفى ،المرجع السابق،ص --  5
 .209إسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق،ص - 6
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في  الرابع المعسكر ومناستیر وكوسوفو وبالفیلق سالونیكوالیات  المعسكرین في والثالث

   .1روم ارض

زي بك ابقیادة احمد نی ،في سالونیك الثالث الجیشتموزتمرد  23 في  :مجریات الثورة-2

واجتمع الناس في صباح ، العاصمة ىعل بالزحفوھدد  ،الثورة وأعلن ،رسنھقائد حصن 

 :وھتف الجمیع ،والحریة األساسيالقانون إلعالن على دعوة من االتحادیین  ذلك الیوم بناءاً 

ا ذھ واألھواءاالنتماءات  الزعماء االتحادیون المتعددوا واستغل )الموت إماالحریة و إما(

 أفنديغالب  كل من القى إذ ،اللغات كانت متباینةبأنھا تمیزت  ،االحشد فخطبوا فیھم خطبً 

  ،االسبانیة -انویل قره صو الیھودي باللغة العبریةعمو ،اللغة التركیةخطبة ب أفنديوسلیمان 

باشا ومصطفى كمال  أنورالحركة التمردیة  إلىم ضوان ،2تكلم بالفرنسیة أفنديوروسو 

ناستیر حیث یوجد مقر مدینة م احتلواوسرعان ما  ،فرقھم مع من القادة العسكریین اوغیرھم

و  اإلداریة جمیع الوحدات وانھالت على العاصمة البرقیات الصادرة من ،3األولالجیش 

 لىبالزحف ع عالن المشروطیة وتھددإتطلب  ،الموجودة في والیات مقدونیا العسكریة

 ىالتطورات كان من المستحیل علذه نتیجة لھ ،4لم یعلن السلطان الدستور اإذالعاصمة 

یمكن  ال ألنھ ي استانبول للتصدي للدستوریینالمرابط ف األولیرسل الفیلق  أنالسلطان 

لك كان معظم ضباط ھدا الفیلق موالین للحركة ذومع  ،الجندتجرید العاصمة من 

  .5الدستوریة

 تباطأعندما  الدستوریون تحركھم الفعلي بدأ :انعكاسات موقف السلطان من الثورة -ثالثا

الحكومة  أعماللمقاومة  إرھابیةنشؤوا جماعات أف، السلطان في االستجابة لمطالبھم

ثم وضعوا خطة للتحرك  ،وجماعة رائف أنورمنھا جماعة نیازي وجماعة  ،المركزیة

 إال، 6ثورة مقدونیا وإخمادنیازي  أتباعقتفاء اثر إل شمس باشا أرسل بأن واجھھا السلطان

                                                             
 .512محمد سھیل طقوش، المرجع السابق ،ص- 1
 .292ص،1986 ،الدار الجامعیة،بیروت ،)د ط(،موقف الدولة العثمانیة من الحركة الصھیونیة: حسان علي حالق- 2
3 - lewis.B,ibid,203.  
 .707،صالمصدر السابق، فرید بك المحامي،محمد - 4
 .29صالقاھرة، ،اإلسالمي رمطابع المختا ،)د ط(كمال خوجة،: ،تأسرار االنقالب العثماني: مصطفى طوران- 5
  .148أرنیست،المرجع السابق،ص رورامز 6
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 أرسل عندئذٍ ، 1ید المالزم عاطف بك احد فدائیي الجمعیة على  مھمتھ یبدأ أن نھ قتل قبلأ

 وقوت من الدستوریین إلىانضمت  إال أنھافرق الردیف  السلطان ثالثین فرقة من

ا حقق ذوھك، "األولالدستوري "االنقالب  ا التمرد العسكريذھ على وأطلق، 2صفوفھم

تصبح الدولة العثمانیة  أن من إلیھاالتحادیون بفضل بعض وحدات الجیش ماكانوا یطمحون 

الجمعیة في الداخل و  أعضاءالعنف فالتقى  إلىمن دون العودة  ،دستوریةجدید دولة  من

، 3ومضى العسكریون والمدنیون في صیاغة المكاسب ،الخارج في عاصمة السلطنة

سراح المعتقلین  وأطلق ،4جمعیة االتحاد والترقي تمثل قوة ھائلة في نظر الشعب وأضحت

عھد الحكم  أفرادالمنفیین واعتقل بعض  المفروضة علىكما رفعت القیود  ،السیاسیین

وحركة واسعة ،5ولیدة تخمر طویل الثانیة كانتالمشروطیة  هھذ أن، و الحقیقة المطلق

العام في  الرأيوتقبلھا  ،الموظفین المدنیین و العسكریین كبیر منالنطاق اشترك فیھا عدد 

بعد طول سنین بفعل توضحت  ،على الرغم مما اعترى الدستور من نقائص سائر الوالیات

   .6الشعور الوطنيتقدم الزمن ونمو 

  الدستور ووصول االتحادیین للحكم إعالن :المبحث الثاني

، اتساع نطاق الحركة الثوریة عبد الحمید الثاني لقد ثبت للسلطان :الدستور إعالن -أوال

فحاول  األوامر الخارج وان ھناك وحدات رفضت تنفیذ إلىوان بعض وزرائھ قد فروا 

الدستور في  أعلنوالكن الثوار  ،7احد المتحررین في رئاسة الوزراء الموقف بتعیین احتواء

المشروطیة  إعالن إلى 1908یولیو  23في  اضطراراعبد الحمید  فاضطرعدة مقاطعات 

 بإعالنعبد الحمید تطالبھ  السلطان إلى الجمعیة أرسلت أن بعد ،)06انظر الملحق (8الثانیة

تحرك الجیشان الثاني و الثالث الحتالل  وإال ،وعشرین ساعة أربعفي ظرف  الدستور

                                                             
  .136،ص1946القاھرة ،، دار العلم للمالیین، )د ط(ولي الدین یكن،:، تخواطر احمد نیازي: احمد انیازي الرسنة1
 .706،صمحمد فرید بك المحامي، المصدر السابق، 2
  .513محمد سھیل طقوش، المرجع السابق ،ص- 3
ص ص . 1991: ، دار طالس، دمشق1ط،)1917-1908(العثمانيالعرب و الترك في العھد الدستوري :  برو توفیق 4

69 -70. 
 .513محمد سھیل طقوش، المرجع السابق ،ص 5
  .514نفسھ،  6
  .137میمونة حمزة المنصور،المرجع السابق،ص 7
  .57محمد حرب،مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني،المصدر السابق،ص 8



 عودة الدستور ووصول االتحادیین للحكم ......:........................................الفصل الثاني
 

 
40 

شیخا  وتعیین جمال الدین ،الوزارة إقالةالسلطان على  اإلنقالبیونجبر أكما  ،1العاصمة

–العدالة –الحریة  :الماسونیة عار الیھوديالش الدستور تحتا ذھ إعالنوكان  ،لإلسالم

یة لثورا  احتواء الحركةعودة  الدستور  بإعالنھوقد حاول عبد الحمید  ،2األخوة-المساواة

تتم عملیة التحدیث ومجيء الوقت  أن إلىجل انعقاد البرلمان أانھ  أذاعمت سلمیا حین التي ت

ن مجرد إلك فذورغم  ،3أعدائھامن  اإلمبراطوریة إنقاذلكي یشارك في  ،المناسب لعودتھ

أ لك انتھى عھده وبدذوب ،الثوار أماماستسالمھ  إعالنان بمثابة موافقتھ على عودة الدستور ك

في  األفكارعادة الدستور فاضطربت إة خبر أكرت الجرائد بجرذعھد االتحادیین وقد 

الحریات  وإطالق الدستور إعالنالحماسة تدب في الصدور من جراء  وأخذت ،العاصمة

لك ذ إعالنكما شرعت اغلب الجمعیات السریة والعلنیة في  ،االستبداد و التسلط ونبذ

   .4اإلمبراطوریةالسفارات الموجودة على ارض  انطالقا من األجنبیةوشاركتھا الجرائد 

   :في النقاط التالیة إیجازھاویمكن  :الدستور إعالننتائج  -ثانیا

  في  احتفاالتوجرت ور،الدست بإعالنابتھج جمیع رعایا السلطان وكافة القومیات

كما نظم الشعراء العرب ،والیونانیون والعرب  األرمنمع  األتراكاشترك فیھا  ،كثیرة نمد

وظھرت  األقالم وأطلقتالحریة  أعلنتوقد  ،5بالدستورالعمل  إلعادةالسلطان  قصائد تمدح

وقد  ،6للصحف التركیة  األولىفي الصفحة " دالة ع – إخاء –مساواة  –حریة "كلمات 

 إعالننشیدا وطنیا بمناسبة "توفیق فكرت" األستانة أھل تركیا منحد شعراء أكتب 

داد غب أھاليثم قام شاعر عربي من  ،"ودیع صبرا"ووضع لحنھ الموسیقار العربي ،الدستور

 .7اللغة العربیة  بنقل ھذا النشید إلى "معروف الرصافي"

                                                             
  37سلیمان بن صالح الخراشي، المرجع السابق،ص 1
  .36، ص1995، دار الوفاء، المنصورة،1،ط2، جالدولة العثمانیة: وآخرونجمال عبد الھادي محمد مسعود  2
  .268بد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،صاحمد ع 3
  .138ماري مایلزباتریك،المصدر السابق،ص 4
 .137میمونة حمزة المنصور،المرجع السابق،ص- 5
 .139السابق،ص ماري مایلزباتریك،المصدر- 6
  .269احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص- 7
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 سراح المعتقلین  فأطلق ،باشا قائد الثورة اختفاء الحكومة االستبدادیة أنور إعالن

 مةالمصالحة القومیة بین جمیع شعوب األ وأعلنت،ورفعت القیود على المبعدین  ،السیاسیین

 .1التركیة 

 دولة تستعد لمعركة السیاسیة مما جعل ال األحزابزدھار حركة النشر وظھور إ

فھناك لجنة االتحاد والترقي  ،ظھر فریقان یتصارعان على السلطة ذحینئ ،سیاسیة حقیقیة

بیانا یوضح الخطوط  أصدرت إال أنھا ،حزباتشكیلھا التي بالرغم من عدم  ،2اتھا ذ

 .3االتحاد الحروحزب  ،العریضة لسیاستھا

 ما  وإلزام ،البولیس السري بإلغاءالتمھید لحریة االنتخابات  ىالدستور جر بإعالن

ما جاء في  أخرىتصریحات  وأكدت ،الدستور أحكاممع  بالتماشيتبقى من قوات البولیس 

 إمكانوعدم  ،4قوق القانونیة دون أي اعتبار للدینلحلكل العثمانیین نفس ا أن الدستور من

سجنھ دون مبرر وحریة القضاء وحصانة المسكن وحظر الرقابة على  أوالقبض على احد  

 .5 وحریة التدریس و المدارس ،نشر وحصانة المراسالت والمطبوعاتال

 ي ذال ،الدستور بین االتحاد والترقي وحزب االتحاد الحر إعالنت بعد االخالف بنشو

امات عسكان استانبول تخوفوا من الز أنكما ،بالالمركزیة عكس موقف الجمعیة ى ناد

ثورة فنظمت مجموعة ساخطة  اإلسالمیة،بسبب ما تردد من تخلیھم عن الشریعة  ،6الجدیدة 

 .رئاسة المجلس بدال عن احمد رضا  اإلسالماحد علماء  إحاللمن اجل 

 كل حل إلىالدستور  إعادةتؤدي  أنع الكثیرون قجرت الدعایة للدستور بحیث تو 

التي  اإلرھابیة األعماللك ذبما في  ،7المشاكل التي تراكمت خالل عھد االستبداد الحمیدي

باالنفصال عن  أواتي ذالتي كانت تطالب باالستقالل ال ،القومیة األقلیاتكانت تقترفھا 

                                                             
  .270احمد یاغي،المرجع السابق،ص إسماعیل- 1
  .270الرحیم،المرجع السابق،صاحمد عبد - 2
 .271نفسھ،ص- 3
  .210احمد یاغي،المرجع السابق،ص إسماعیل- 4
 .270احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص- 5
  .138میمونة حمزة المنصور،المرجع السابق،ص- 6
  .269احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص- 7
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كفیل في باریس تعاونھم مع تركیا الفتاة  أنالیونانیون و األرمنكما اعتقد  ،اإلمبراطوریة

  .1بتحقیق مطالبھم بعد قدوم العصر الجدید

 بعده تولي جمعیة االتحاد والترقي لزمام الحكم في  الدستور ومن إعالننجر عن إ

الحركة "تسمیتھ ب  ىما اصطلح عل أونمو المعارضة  إلى أدىما  ،عثمانیةالدولة ال

 ،الثورة أثناءالتي تخلت عن الشعارات التي نادت بھا  ردا على سیاسة االتحادیین ،"المضادة

 .2ة فعل عنیفة في الدولة در أحدثتسیاسات  وانتھجت

  لم یعد و ،شعبیتھ و قوى مركزه أعاد قد السلطان العمل بالدستور إعادة أنیبدوا

 .3 إزاحتھ باإلمكان

بعد اضطرار السلطان  تولت جمعیة االتحاد والترقي الحكم :وصول االتحادیین للحكم -ثالثا

 "تمثلھا لمبادئ الثورة الفرنسیة وأعلنت ،م1908یولیو  23إلعالن عودة الدستور في 

الجمعیة على الموقف في مجلس وسیطرت  ،4" األخوة –المساواة  –العدالة  –الحریة

وطردت العناصر الموالیة  ،5"األحرارحزب "لكنھا واجھت حزبا معارضا ھو  ،نالمبعوثا

 األولىوعقد مجلس المبعوثان جلستھ  ،رمنيأ وآخرلعبد الحمید ودخل الوزارة وزیر یوناني 

 ،األتراكمنھم من 119:عضوا 260و  السلطان بحضور م1908 – 12 – 17في 

وقد جھدت الجمعیة لضمان فوز مرشحیھا وتحقیق  ،6أخرىعربیا والباقي من جنسیات 72

ا العنصر لم یكن ذھ أن على الرغم من،األخرى األجناستفوق العنصر التركي على حساب 

للعھد  لم تتوفر م1908دیسمبر  17وفي افتتاح السلطان للبرلمان في  ،7 األغلبیةیشكل 

البرلمان  أعمالكل ما في وسعھم لشل  األقلیاتل نواب ذفقد ب ،الجدید فرصة كبیرة للنجاح

فاز االتحادیون بكل المقاعد م 1908وفي انتخابات دیسمبر  ،8تستجاب مطالبھم أن إلى

 ،9العثماني األحرارمقعدا باستثناء مقعد واحد حصل علیھ حزب اتحاد  288البالغ عددھا 

                                                             
 .270نفسھ،ص- 1
  .517-515السابق،ص صمحمد سھیل طقوش،المرجع - 2
  .245دومون بول و فرانسوا جورجو،المرجع السابق،ص- 3
  .57،صقالمصدر السابت السلطان عبد الحمید الثاني،محمد حرب،مذكرا- 4
  .210احمد یاغي،المرجع السابق،ص إسماعیل- 5
  .138میمونة حمزة المنصور،المرجع السابق،ص- 6
  .107-102،المرجع السابق،ص صبرو توفیق - 7
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 انھ لم یكن یتواجد في صفوفھم إاللكن وعلى الرغم من السیطرة التي فرضھا على البرلمان 

 األناضول إلىكما لم یتسنى مد شبكتھم  ،ات خبرة في العمل السیاسيذشخصیة قیادیة 

حین  إلىالجمعیة  أعضاءفبقى  ،وبدوا ضعفاء في استانبول حیث كان قادتھم شبھ مجھولین،

لت الشخصیات القیادیة التقلیدیة تشغل المناصب ظو ،العمومیةعلى ھامش المؤسسات 

مع التزامھا  األموروكانت لجنتھم المركزیة في سالونیك ھي المسیطرة على  ،1الكبرى

اللجنة المركزیة المعروفون لدى الناس یجتمعون یومیا  أعضاءوكان  ة،الصفة السری

ا ذتسیر على ھ األقالیمفي  أندیتھموكانت  ،2الجمعیة إرادةالحكومة ویملون علیھم  بأعضاء

في  أفرادھاویتدخل  ،قضیةعلى الوالة  والموظفین في الوالیات و األ إرادتھاتملي  إذ،النھج 

 األوامراستصدروا  وإال ین ال یرغبون فیھمذالموظفین ال إقالةویطلبون  اإلدارةشؤون 

لم تضع جمعیة االتحاد و و ،3 إرادتھمبواسطة لجنتھم المركزیة بعزل كل من یعترض 

وراء  بعودة الحیاة النیابیة وبقیت في البدایة تحكم من باستثناء المطالبةالترقي برامج مفصلة 

 تتخذكانت  الذيلكي تقوم بتمثیلھا في الوقت  ،لجنة السبعة األستانة إلى أوفدتثم  ،ستار

كان مؤتمرھم العام  ،4االنتخابات العامة وإجراءحكومة جدیدة  إلقامةالخطوات الالزمة 

لجنة مؤلفة من ثمانیة  أولالدستور قد صوت على انتخاب  إعالنبعد م 1908ي عقد سنةذال

ه اللجنة ذوھ ،مدحت شكري بك ،طلعت بك ،بك أنور ،احمد رضا بك:من بینھم  أشخاص

باالتصال بالصدر  إما تنفیذھاوتعمل على  ،5ھي التي تقرر الخطة التي یجب السیر علیھا

ي كان ینوب عن الجمعیة ذاني والمجلس المحزبھا البرل من بإیعاز وإما ،و الوزراء األعظم

  .6موقة من المبعوثین االتحادیین رشخصیة م في رئاستھ

تبقي السلطان عبد الحمید الثاني على  أنه الفترة مدت جمعیة االتحاد و الترقي في ھذلقد ع

  :التالیة  لألسبابلك ذالعرش و 
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 1م1908 تكن في حوزة االتحادیین القوة الكافیة لعزلھ في عام  لم .  

 الدستور  بإعادةرغباتھم  بتنفیذعبد الحمید لسیاسة المرونة معھم  إتباع.  

 لجنة االتحاد والترقي لم تكن  أنحیث  ،والء العثمانیین لشخص السلطان عبد الحمید

 .2لجنود الكافیة على نشر دعایتھا ضد السلطان بین ا الجرأةلھا 

 الحركة المضادة لحكم االتحادیین: المبحث الثالث

ام حیث تعرض النظ ،ه المرحلة ضعفاذازدادت الدولة في ھ :الحركة المضادة  أسباب -أوال

على  ،3خالل ممارستھم للحكم أقدموااالتحادیین  أنالحقیقة و ،لى نكسات عدةإ الجدید

الفرص لحدوث حركة مضادة  وھیأتالجدیدة  الحیاة السیاسیةتعثر  إلى أدتخطوات عدة 

  :منھا

 كان من بینھم القتلة  ،سراح المسجونین كافة وإطالقام علقد قرر االتحادیون العفو ال

لك بعض المثقفین و ذم لھم في ضالشعب وان أوساطواللصوص ما احدث استیاءا عاما لدى 

  .4الناقمین على الحكم الجدید

  تسریح العدید من كبار الضباط ممن ترقوا بفعل طول مدة  إلىعمد االتحادیون

 أنوقد سرحوا من دون  ،بحجة عدم حصولھم على درجات علمیة ،خدمتھم وتضحیاتھم

صفوف المعادین  إلىنقمتھم و انضمامھم  إلى أدىما  ،رواتب أویتقاضوا تعویضات 

ي ذالشيء ال أوساطھمرا شامال في ذوت ،ي احدث انقساما في الجیشذال األمر ،5للنظام

 .6االتحادیین وتزاید قوة المعارضینموقف  إضعاف إلىسارع 

 أنبعد  ،على طلبة المدارس الشرعیة اإلجباريجنید لتلقد فرض االتحادیون نظام ا 

 .صفوف المعارضة  إلىمامھم ضنقمة ھؤالء وان إلى أدىكانوا معفیین منھ ما 

 كان  إنما انقالبھم، أعقبتالتي  األولىتسعة تحادیون في الشھور الكل ما قام بھ اال إن

 إلىوان وفدا اتحادیا قدم  عن الحكم، وإبعادهالحمید الثاني  بالسلطان عبد لإلطاحةیرا ضتح
                                                             

  .340عیسى الحسن،المرجع السابق،ص - 1
  .168احمد نوري النعیمي،المرجع السابق،ص - 2
 .515محمد سھیل طقوش، المرجع السابق،ص - 3
 .31- 30مصطفى طوران،المرجع السابق،ص ص - 4
 .515محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 5
  .35مصطفى طوران،المرجع السابق،ص - 6
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تدابیر ذ اتخا إثرھاى لوعقدوا اجتماعات مع زعماء الجمعیة تم ع ،1العاصمة من سالونیك

 األمر ،2"محمد رشاد"لي العھد عصیان مسلح لخلع السلطان وتنصیب و إحداثبالعمل على 

 األمرا ذسواء الشعبیة وحتى السیاسیة والدینیة تعارض ھ األوساط ي جعل الكثیر منذال

 .3تعتبره مؤامرة حقیقیة و تعد على الشرعیة،وبشدة 

 سربستي"رئیس تحریر جریدة  "حسن فھمي"االتحادیون على اغتیال  أقدم" 

ا عاما لدى جما احدث ھیا ،المضادة اإلعالمیةلمشاركتھ في الحملة  ،نیسان 8المعارضة في 

  .4الشعبیة المعارضة لحكم االتحادیین  األوساط

ذ من البدایة السخط لم یكف عن التصاعد واتخ إن :تطور نشاط الحركة المضادة –ثانیا

 إلى 1908نوفمبر  7اویش في ، بحیث توجھ حشد یتزعمھ احد الدرتجاھا دینیا واضحاا

لت االتھامات الموجھة و توا ،الشریعة المحمدیة بإحیاءالقصر لمطالبة السلطان 

 ،األجنبیةالتسریع في تدخل الدول  المتمثلة في زعزعة النظام وان غرضھا ھو ،5لالتحادیین

وا على فرض ضحر ألنھمضد االتحادیین  األتراكونشطت المعارضة البرلمانیة من غیر 

المشاعر الدینیة منددا بالمساواة مع  "المیزان "مراد بك في صحیفة أثاركما  ،الدكتاتوریة

 ،6الیھود نطلقت من مقدونیا بوحي منحركة التمرد ا أن إلى باإلضافة ،غیر المسلمین

على  "*د المحمديااالتح"شكلت جمعیة نیسان و  أوائلالمضادة نفسھا في ونظمت القوى 

وبعد نضوج عوامل الحركة المضادة  ،7رئیس تحریر جریدة ولقان "درویش وحدتي"یدي 

 وأئمةمظاھرات في العاصمة تزعمھا الدراویش م 1909نیسان  13 – 12جرت لیلة 

والمشایخ وطلبة المعاھد  كریینھا بعض العسوشارك فی علماء الدین، فریق منو ،المساجد

الشریعة المحمدیة وحمایة السلطان  وإعالن ،المشروطیة بإلغاءونادى المتظاھرون  الدینیة،

                                                             
  .515محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 1
 .42مصطفى طوران،المرجع السابق،ص - 2
  .516محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 3
 .83م،ص1931،بغداد،ةدار المنصور،]د ط[،القضیة العربیة:احمد عزت االعظمي - 4
  .516محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 5
  .43السابق،صمصطفى طوران،المرجع - 6
من بین مؤسسیھا الشیخ بدیع الزمان سعید النورسي،وقد انشات 1909ابریل 5في  األستانةھي جمعیة دینیة تكونت في *

 .لمجابھة الجمعیات والمؤسسات الماسونیة
  .516محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 7
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ناطم "وقتلوا  ،وداھموا مجلس المبعوثان ،وحل مجلس النواب ،1و اسقاط الحكومة القائمة 

ن یغري الجنود المرابطین في العاصمة أ "درویش وحدتي"طاع توزیر العدل واس "باشا

  :ان وطلب منھ وشكل المتظاھرون وفدا منھم قابل السلط ،2لى الحركة المضادةإمام ضباالن

 الشریعة المحمدیة إحیاء. 

  وناظري الحربیة و البحریة  األعظمعزل الصدر. 

 و رحمي  "*جاوید"حسین جاھد و إبعادو  ،طرد احمد رضا رئیس مجلس المبعوثان

 .المجلس  أعضاءوغیرھم من  ،حقي إسماعیلوطلعت و 

 3ه الحركة المضادة ذكوا في ھارین شذال األشخاصقرار بالعفو العام عن  إصدار. 

فبدا عمل البرلمان مشلوال وعجز  ،سیاسیة خطیرة أزمة إلىه الحركة المضادة ذھ أدت

 إلى "حسین حلمي باشا"وسارع  ،للتصدي للمتظاھرین إجراءأي  ذوزیر الحربیة عن اتخا

البرلمان باحترام  إلى أمراصدر أواستجابة من السلطان لطلب المتظاھرین  ،تقدیم استقالتھ

ستثنائیة قرر إجتماعات إه التطورات عقد مجلس المبعوثان ذونتیجة لھ ،4اإلسالمیة الشریعة 

وفعال استجاب  ،اذھ هن بقراروفدا نیابیا ابلغ السلطا وألف ،ستجابة لمطالب الحركیینإلا افیھ

وعین  ،5"باشاتوفیق " األعظمه المطالب وشكل وزارة جدیدة برئاسة الصدر ذالسلطان لھ

 ،ین اشتركوا في المظاھراتذكما قرر العفو عن الجنود ال ،للحربیة باشا وزیراادھم 

 أنوالواضح  ،6"احمد رضا "قبول استقالة الرئیس قرر خاللھا أخرىواجتمع المجلس مرة 

على الرغم من وجود  ،نظام الحكم المطلق القدیم إلىالحركة المضادة لم تستھدف العودة 

بل كانت موجھة ضد ممارسات جمعیة  ،ا االتجاه في صفوفھاذبعض العناصر المؤیدة لھ

  .7ي حل محل الحكم المطلقذال تحاد و الترقي و استبدادھااال

                                                             
 .517نفسھ،ص - 1
  .119،المرجع السابق،صبرو توفیق - 2
.  
الدونمة ومن أقطاب االقتصاد،ومن األعضاء البارزین في جمعیة تركیا الفتاة،انتخب نائبا في البرلمان من یھود *

  م1926اغسطس26العثماني،مات مشنوقا في 
  .1181،ص3نوري عثمان،المرجع السابق،ج - 3
  .517محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص- 4
  .707السابق،ص محمد فرید بك المحامي،المصدر - 5
  .120،المرجع السابق،صبرو توفیق - 6
  .518محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 7
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تحقیق  في –ولو مؤقتا  –نجحت الحركة المضادة  :حقیقة نجاح الحركة المضادة -ثالثا

جمعھا ھدف مشترك واحد ھو ی ،معینة أھدافذات كان وراءھا عدة فئات  ألنھ أھدافھا

  :كر منھادیین نذالتخلص من االتحا

  وجرى شل  ،حركة تركیا الفتاة إلىممن كانوا ینتمون سابقا  :األحرارجماعة حزب

وسرعان ما تمكنت  ،"*اككامل باش"جرى استبعادھم من السلطة  أونشاطھم كصباح الدین 

 . 1ي تركھ االتحادیونذسد الفراغ ال من ه الجماعةذھ

 نصرانیة تزایدت مخاوفھا من نھج االتحادیین  أقلیات. 

 اتجاھات االتحادیین المركزیة و القومیة لبانیون انتابتھم خشیة منأ. 

 شھر تموز  ضباط النظام القدیم المسرحون منذ. 

 2 اإلدارةوقراطیون جرى استبعادھم من ربی. 

دفعھ  إنما ،السلطان لم یكن لھ دور فعال في تنشیط الحركة الجدیدة أنوعلى الرغم من 

یزید الحركة  أننھ أوھو مامن ش ،محاولة االستفادة من الظروف الجدیدة إلىتفجر الوضع 

، كما  3االتحادیین  أمامعزز موقفھا ی أننھ أدعم السلطان لھا من شن أل ،كبرأالمضادة دعما 

قامت  أنھادور في ھذه الحركة ، على الرغم من  أنفسھمكل من الیھود واالتحادیین لعب 

  . 4ضد حكمھم

عقبة في سبیل تحقیق كان  ألنھخلع السلطان عبد الحمید الثاني  إلىلقد ھدف الیھود  

، لسلطة و التخلص من مناوئیھمقبضتھم على ا إحكاماالتحادیون  أراد، في حین طموحاتھم

، لذلك استغل 5عزل السلطان و االستئثار بالحكم من دونھ أعینھمب كما وضعوا نص

 عسكري عن طریق تدخل أھدافھماالمضطربة في العاصمة لیحققا  األوضاعالطرفان 

                                                             
بقبرص ثم وزیرا لھا،فرئیس للوزراء في الدولة  لألوقافمدیرا :سیاسي تركي معروف،تقلد عدة مناصب منھا*

  .م1913العثمانیة،توفي عام
 .251دومون بول وفرنسو جورجو،المرجع السابق،ص - 1
  .518طقوش،المرجع السابق،صمحمد سھیل  - 2
 .252،المرجع السابق،صودومون بول وفرانسو جورج - 3
  .137السابق،ص جواد رفعت اتلخان،المصدر- 4
  .518محمد سھیل طقوش ،المرجع السابق،ص - 5
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قتل المواطنین في  إلى أتباعھمان عمد أب ،التأزم، فدفعا المشكلة نحو اتحادي مباشر

  .1برجال الدین ونھبوا القصور وسلبوھا  استھزؤوا، كما الشوارع

ھذا  نأل ،انتصار خصوم االتحادیین سوف لن یكتب لھ النجاح على المدى البعید أنوالواقع 

الوالیات المقدونیة التي  أما، انحصر في العاصمة  األزمةر الوضع الجدید الناشئ عن تفج

لجدید الذي استبدل حكم السلطان ، فقد ظلت على والئھا للعھد اروطیة الثانیةكانت مھد المش

  .2بحكم االتحادیین 

  : الثاني الدستوري الثاني وخلع السلطان عبد الحمید االنقالب –رابعا

بعد قیام الحركة المضادة لالتحادیین وازدیاد قوتھا استقالت  :الدستوري الثاني االنقالب-1

بعض ضباط الجیش في  أن إال، السلطان عبد الحمید یمارس سلطاتھالحكومة ، وعاد 

، وقبل التمرد 3، وقرروا الزحف نحو العاصمة"جیش العملیات"سالونیك شكلوا فرقة باسم 

رحمي ورؤساء المصالح  ر و، وانولیھودي، وجاوید اطلعت الماسوني: د قادة االنقالب عق

یطیح بالسلطان عبد  آخرنقالب إلالفوضى في البالد تمھیدا  إشاعة، وقرروا الحكومیة

 :قبل انقالب عزل السلطان منھا  اإلجراءات، كما اتخذ االتحادیون بعض 4الحمید الثاني

  نيایتخذونھا سندا لعزل السلطان عبد الحمید الث حداثألالتخطیط. 

 دروس في الوعظ داخل ثكنات القوات الخاصة  إلقاءخ على یحث بعض المشا

 ".بیك اوغلي "و "طاشي قشلة"

  االستعداد  أھبةجمع فرقة القوات الخاصة وجعلھا على. 

  منھم مدحت شكري من قادة  آخروندخول شخص ینتحل صفة جنرال ومعھ ضباط

صدر أالسلطان عبد الحمید الثاني  أنم فیھا ع، وخطب خطبة ز5االتحادیین على مقر الفرقة

الجنود بلبس القبعة بدال من الطربوش ، ثم قام  إلى اإلسالمشیخ  بناءا على فتوى من أوامره

                                                             
 .137جواد رفعت اتلخان،المرجع السابق،ص - 1
 .518محمد سھیل طقوش ،المرجع السابق،ص - 2
  .138ر،المرجع السابق،صمیمونة حمزة المنصو - 3
  .36جمال عبد الھادي محمد مسعود واخرون،المرجع السابق،ص - 4
 .37نفسھ،ص- 5
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بمجيء الجنود من  األنباءوردت  األثناءوفي ھذه  ،1بنزع طربوشھ ولبس القبعة وانصرف

التمرد والعصیان قد استفحل  ، خاصة وان حالة2الروملي لحمایة الدستور ومجلس المبعوثان

، وفي األستانةسالونیك على بقیادة محمود شوكت باشا من " اإلنقاذجیش "فزحف  ،أمرھا

نیسان  25، وفي صباح یوم 3وأنورالجیش الزاحف كل من نیازي  إلىم ضنإالطریق 

 إلىاالتحادیین  فأعادجیشھ منتصرا  رأسدخل محمود شوكت العاصمة على م 1909

كمال مصطفى "د شوكت في ذلك الوقت عند محمو مراكزھم، وكان یشغل وظیفة السكرتیر

عدم مقاومة الجیش ب أمرصمة قد االع إلى، وكان السلطان قبل دخول جیش الحركة 4"باشا 

 : حیث تم األحداثتتابعت بعدھا و، 5استیفانوس الروملي بعد اجتیازه إلىوصل الثالث الذي 

 سكریة المجاورة لقصر السلطانعمھاجمة الثكنات ال.  

  باشا یھاجمون قصر السلطان ویذبحون الجنود العثمانیون  أنورالمتمردون بقیادة

 .ویسرقون خزانة القصر ،شخص1200المسلمون داخل القصر حوالي

 األحكام أعلنت ،، وسیطر جیش الحركة على الموقفالتمرد في استانبول إخمادولماجرى 

  . 6ستثنائیة لمحاكمة الثائرینإلالمحاكم ا وأنشأت، العرفیة

في جلسة مشتركة وقرروا عزل اجتمع مجلس المبعوثان  :عبد الحمید خلع السلطان  -2

محمد ضیاء الدین  اإلسالمشیخ من  أصدرتفتوى  بناءا على، 7ن عبد الحمید الثانيالسلطا

عضوا من مجلس  240اجتمع  أن، بعد )7انظر الى الملحق(م1909 ننیسا 27یوم 

وكتب مسودة  ،السلطان عبد الحمید الثانيمشتركة زكوا فیھا قرار خلع في جلسة  األعیان

 وإالتعدیل وثیقة خلع السلطان  إلىالذي دعى  ،8المالي أفنديالفتوى الشیخ نائب حمدي 

                                                             
 .139میمونة حمزة المنصور،المرجع السابق - 1
  .108- 107محمد فرید بك المحامي،المرجع السابق،ص ص- 2
  .273احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص - 3
 .141باتریك،المصدر السابق،صماري مایلز  - 4
 .38،المرجع السابق،صوآخرونجمال عبد الھادي محمد مسعود  - 5
 .519محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص- 6
 .38جمال عبد الھادي محمد مسعود،المرجع السابق،ص - 7
 .410موفق بني مرجة،المصدر السابق،ص - 8
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 أن، على 1منھا  األخیر، فعدل القسم من النواب أنصارهفي ذلك عدد من  أیده، وقد استقال

 . 2الخلع أویقرر  مجلس المبعوثان عرض التنازل عن العرش 

  :جمعیة االتحاد والترقي التھم التالیة  إلیھیعزل السلطان وجھت  أنوقبل 

  تمار 31تدبیر حادث. 

 المصاحف إحراق.  

 ستبدادإلا. 

  3.الظلم وسفك الدماء 

 والحجج ،البحث العلمي أمامالتھم التي وجھت للسلطان عبد الحمید الثاني ال تثبت  إن

سلطان على عدم علم ال األدلة أثبتت، فقد إلیھوالبراھین الدالة على براءتھ الكلیة مما ینسب 

إحراق السلطان عبد الحمید للمصاحف نھ من المحال أ، كما مارت 31عبد الحمید بحادثة 

نھ معروف بعدم أ، كما للتعبد و إھمالھفھو معروف بتقواه ولم یعرف عنھ تركھ للصالة 

وعن ظلمھ وسفكھ للدماء   ،كان المال یتوفر معھ دائما فقد اإلسرافیعرف  ال وألنھ، إسرافھ

  .4فلم یعرف عن السلطان عبد الحمید ھذا

، التي كانت تمسك ة المخابرات المركزیة البریطانیةوكال أنوتؤكد القرائن التاریخیة 

والمنظمات السریة الیھودیة التي كانت  إشارتھابالخیوط جمیعھا والصحافة التي كانت رھن 

ساھمت بشكل تحاد والترقي إل، ورجال افلسطینرض أى لوطن للیھود ع إقامةتطمح في 

تحاد والترقي تم إلوبتكلیف من جمعیة ا، 5متمیز في خلع السلطان عبد الحمید عن عرشھ

 خلیفة المسلمین وسلطان الدولة العثمانیة عبد الحمید الثاني بقرار  إلبالغتكوین لجنة 

                                                             
 .342عیسى الحسن،المرجع السابق،ص -1
  .410ي مرجة،المصدر السابق،صموفق بن. - 2
 .50محمد حرب،العثمانیون في التاریخ والحضارة،المرجع السابق،ص - 3
 .50نفسھ،ص - 4
  .37،المرجع السابق،صوآخرونجمال عبد الھادي محمد مسعود  - 5
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عارف "، "***سعد طوبانيأ"، "**آرام"، "*ایمانویل قراصو": من تتألف، والتي 1العزل

الشدید  أسفھ وأبدىالسلطان عبد الحمید الثاني كثیرا بقرار العزل  تأثر، وقد ****"حكمت

   .2أوالدهدرجة البكاء بصوت مسموع وھو بصحبة احد  إلى األمرعلى ذلك بحیث وصل بھ 

رفض  سوني الكوني قرر خلع السلطان بعدمااالمحفل الم أنالجندي ما مفاده  أنورویورد 

المستنیرین "، فكلف فرسان تركیا الحكماء )8انظر الملحق(لھرتزل العروض المغریة

  .3م 1909بتنفیذ القرار فنفذوه عام "

 اإلبعادما یحزنني لیس  إن":الحمید في مذكراتھ تفاصیل عزلھ بقولھ ویروي السلطان عبد 

ھذه والتي  "سعد باشا"بعد كلمات  ألقاھاولكنھا المعاملة غیر المحترمة التي  من السلطة،

مبعوثان نحني للشریعة ولقرار مجلس الأ إنني: ، حیث قلت لھم األدبخرجت عن كل حدود 

بعید وال من  من عالقة ال أدنى لي لم یكن بأنھ أؤكد أنيسوى  ،ذلك تقدیر العزیز العلیم

المسؤولیة التي تحملتموھا  إن: قائال  أردف، ثم مارت 31التي تفجرت في  باألحداثقریب 

 . 4"ثقیلة جدا 

                                                             
  .342المرجع السابق،صعیسى الحسن، - 1
 إثارةجمعیة االتحاد والترقي عن  أمامالمشتركین في حركة تركیا الفتاة،وكان مسؤوال  أوائلكان من  یھودي اسباني*

  .الشغب وتحریض الشعب ضد السلطان،وتامین التخابر بین سالونیك واستانبول فیما یتعلق باالتصاالت
  .العثماني األعیانني عضو في مجلس ارم**

                                                                                                                              .ألباني نائب في مجلس المبعوثان عن منطقة دراج***
  ھو فریق بحري،وعضو في مجلس األعیان****

  .142ماري مایلز باتریك،المصدر السابق،ص - 2
  .ه 1407،دار ابن زیدون،بیروت،1،طاإلسالمیةالسلطان عبد الحمید والخالفة :الجندي أنور - 3
 .220احمد نوري النعیمي،المرجع السابق،ص- 4
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  عھد حكم االتحادیین في تركیا الحدیثة :الفصل الثالث

  المصاعب الداخلیة للحكومة االتحادیة:  األولالمبحث 

   :الصراعات السیاسیة ووصول حزب الحریة واالئتالف للحكم  - أوال 

من آ إذ، متحدي الھدف األتراكبعد عودة الدستور لم یكن  :الصراعات السیاسیة  -1

، بحركة الجامعة الطورانیة اآلخر بعضھممن آ، في حین اإلسالمیةبعضھم بحركة الجامعة 

ما یجب  لاختلفوا حو نا، ثم ما لبثوا 1العثمنةالتجاه  إخالصھموظل بعضھم الثالث على 

 إقامةالعثمنة التي كانت تستھدف  إلىاالتحادیون فقد مالوا في البدایة  أما، عملھ بعد ذلك

ضمان والء كل الفئات  بإمكانھامؤسسات لیبرالیة  إلىریة عثمانیة متطورة تستند ومبراطإ

 ،أنفسھمنقسام في وسط االتحادیین إلما دب ا ، وسرعانالدینیة والجنسیة الخاضعة للدولة

القمعیة الممارسة  األعمال إلىووجھ ھجومھ م 1911عام  أوائلفتشكل الحزب الجدید في 

 اإلعدامفي الوقت الذي نفذ حكم  األلبانیینالعرب و  والتي مست ،2ضد الرعایا المسیحیین

ة ظبضرورة المحاف الحزب الجدید ، ونادىم1909في الكثیرین ممن اشتركوا في تمرد 

لجنة ل إخالصھتحاد و الترقي على إل، في حین بقي حزب ا3على الدیمقراطیة و الدستور

وضم  "ئتالفإلالحریة و ا"ظھر حزب جدید یسمى باسم م 1911، وفي نوفمبر وبرامجھا

نوابا في  أعضائھ، وكان كثیر من وأعمالھاتحاد والترقي ارضین لبرنامج لجنة اإلعكل الم

م في االع الرأيیشكلوا معارضة نشطة حولت اتجاھات  أن، و استطاعوا مجلس المبعوثان

انتخابات جدیدة لم  وإجراء، 4حل البرلمان  إلىالذین سارعوا تحادیین إلالعاصمة ضد ا

 إلى، ثم نقل االتحادیون قاعدتھم من سالونیك على ست مقاعد إالتحصل فیھا المعارضة 

حركات التمرد العسكریة وبخاصة في منطقة  یواجھون بدؤوا وأنھماستانبول خاصة 

 سمابتمردھم  وأعلنواالروملي  لالت إلى، فقد لجا عدد من شباب الضباط 5الروملي

 بھ قاموا أنوھو ما سبق لرجال االتحاد  ،6تحاد والترقيإللجنة ا ستبداداعلى  "الدیمقراطیة"
                                                             

 .144میمونة حمزة المنصور،المرجع السابق،ص - 1
  .210إسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق،ص - 2
  .275احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص - 3
 .215إسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق،ص - 4
  .275احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص- 5
  .84احمد عزت، المرجع السابق،ص- 6
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 اإلنقاذ، وتعاونت مع ھؤالء المتمردین مجموعة من ضباط السلطان عبد الحمید الثاني ضد

بق الذي جاء البرلمان السا وإعادةالحكومة الجدیدة  بإسقاطوطالب الجمیع  ،األستانةفي 

 .1الجیش من التدخل في السلطة بإبعاد، كما طالبوا نتیجة النتخابات حرة

لظھور من جدید على با بدأت م،1909كانت المعارضة التي قد اختفت عملیا منذ مایو و

، التي 2م1910في فبرایر " سيفرقا أھالي"شكل جماعات صغیرة منظمة كحزب الشعب

عین وزیرا  أن ، ودخل محمود شوكت بعدابھة ھیمنة االتحادیین على الحكمحاولت مج

تحاد والترقي حول مكانة إلفي صراع محموم مع جمعیة ا م1910للحربیة بدایة عام 

 إلىستناد إلفي الوقت الذي یواصل فیھ االتحادیون ا ،إزالتھاالسیاسة في الجیش التي یرید 

حیث تؤدي مسالة  الوزراءالنفوذ داخل مجلس على  صراعكما یدور  ،3قوة الضباط الشبان

مواجھة عنیفة بین وزیر الحربیة ووزیر المالیة جاوید الذي یرید مقاومة  إثارة إلىالمیزانیة 

  .4األولطموحات 

الحریة تولي حزب حكومة االتحادیین و إسقاطجرى  ألبانیاالثورة في  بوعلى اثر نشو

ذو طابع لیبیرالي فرضت على ضباط الجیش العاملین أن ، وھو حزب واالئتالف للحكم

لمان وقد انشغلت الحكومة م حل البروت ،جمعیة سیاسیة أي إلىعلى عدم االنضمام  ایقسمو

وسرعان ما واجھت الحلف البلقاني الذي اقتربت  ،یطالي للیبیامقاومة الغزو االالجدیدة ب

     .5صمة قواتھ من العا

ظھر حزب جدید باسم م 1911في نوفمبر  :لي  حزب الحریة و االئتالف للحكمتو -2

، وكان وأعمالھالبرنامج لجنة االتحاد والترقي ، وضم كل المعارضین 6الحریة و االئتالف

یشكلوا معارضة نشطة حولت  أن، استطاعوا نوابا في مجلس المبعوثان أعضائھكثیر من 

جروا أ، وحل البرلمان إلىلذین سارعوا ا تحادیینإلالعام في استانبول ضد ا الرأياھات جات

، ثم نقل االتحادیون قاعدتھم على ست مقاعد إالفیھا المعارضة  نتخابات جدیدة لم تحصلإ

                                                             
  .95نفسھ،ص- 1
  .270صإسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق، - 2
  .160محمد حرب،العثمانیون في التاریخ والحضارة،ص - 3
  .276احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص - 4
  .363ماري مایلز باتریك،المصدر السابق،ص - 5
 .275احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص - 6
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یقسموا على عدم   أن، وقد فرض الحزب الجدید على الضباط 1"أدرنة" إلىمن استانبول 

  .الخارجیة أوالتدخل في شؤون الدولة الداخلیة  أوأي جمعیة سیاسیة  إلىنضمام اإل

ھي المسؤولة عن  تحادیینإلاالخارجیة التي واجھت الدولة في عھد  األخطار أنوالشك 

بھذه الصورة القائمة منذ عودة الدستور ووصول حزب الحریة واالئتالف  األحداثتطور 

 ،م بتدبیر من النمسا1912التي حدثت في عام  ألبانیاورة ث أبرزھاوالتي من بین  ،2للحكم

  .3لتدخلھا في المنطقة ذریعةلتجد 

واجھت الحلف  وسرعان ما ،االیطالي للیبیا ت الحكومة الجدیدة بمقاومة الغزووقد انشغل

  .4بعودة االتحادیین للحكم األحداثعجلت ھذه فالبلقاني الذي اقتربت قواتھ من العاصمة، 

قاد أنور باشا قوة صغیرة وقام بانقالب قتل أثناءه وزیر :  االتحادیین للحكمعودة  -ثانیا 

 أنوراستقالت الوزارة وشكل ف ،في الوقت الذي كان فیھ مجلس الوزراء منعقدا ، الحربیة

، وفي خالل ھذه الفترة 5األولىنھایة الحرب العالمیة  إلىوزارة اتحادیة جدیدة حكمت البالد 

ولكن الحكومة ، 6 اإلعدام أحكامرضة ونفي زعمائھا ونفذ الكثیر من المعا أحزابتم ضرب 

معروفین كلھم  أشخاصالجدیدة كانت ضعیفة فھي ال تضم من االتحادیین غیر ثالثة 

مھام وزیر  أیضامحمود شوكت باشا الذي یتولى  إلىالصدارة العظمى  عھدتو ،باعتدالھم

وذلك بشرط تخلیھم  ،بممارسة حریتھماللیبرالي  اإلتالف  ألعضاءویتم السماح  ،الحربیة

وكان الھدف الرئیسي لالنقالب االتحادي ھو  ،7في المعارضةعن أي تفكیر لیس ھذا وقتھ 

تحادیین لكن وصول اال ،تالف البلقانيئمن االستسالم لضغوط اال "كامل باشا"منع حكومة 

المترتبة  األحداثر ففي مؤتمر لندن ومنذ وصول خب ،8احتدام الوضع إلى أدىللحكم مجددا 

حین وصول تعلیمات  إلىیقرر المندوبون في الواقع تأجیل المحادثات  م1911عنھ سنة 

 ،المفاوضات تقطع للبلقانیینوبالرغم من التنازالت التركیة  ،9من حكوماتھم إلیھمجدیدة 

                                                             
 .215إسماعیل احمد یاغي،المرجع السابق،ص - 1
  .276ى،المرجع السابق،صاحمد عبد الرحیم مصطف - 2
 .142میمونة حمزة المنصور،المرجع السابق ،ص - 3
 .276احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص - 4
 .88أنور الجندي،المصدر السابق،ص - 5
 .96جمال عبد الھادي محمد مسعود،المرجع السابق،ص - 6
 .56السلطان عبد الحمید الثاني،المصدر السابق،ص محمد حرب،مذكرات - 7
  .249علي حسون،المرجع السابق،ص - 8
  .279احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص - 9
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جة لحرب معالفي ا أنھكت أنحاولت الدولة بعد  )م1914-م1913( أغسطسالفترة  وفي

كما عملت على تنحیت االیدولوجیة العثمانیة التي كانت توجھ حتى ذلك الحین  ،مشاكلھا

ضیاء " وقد عمل القادة االتحادیون في ھذه الفترة ك ،1العمل السیاسي للجنة االتحاد والترقي

والتغلغل ئ االمتیازات والتشھیر بمسا إلى "ألبتكین "و ،"یوسف اكتشورا " ،"جو قلب

وقد عبر عن ذلك في مقال كتبھ  "برجوازیة قومیة "تكوین  إلىودعوا  ،2الغربي في الدولة

الجھد  كما حاول االتحادیون في ھذه المرحلة بذل المزید من، 19143في ابریل  "اكتشورا"

وواصلوا تكریس سیاسة الدولة في االقتراض وفي االنفتاح  ،االقتصادي اإلصالحمن اجل 

م یتمیزان بعقد عدة قروض 1914وم 1913  ين عامإوھكذا ف ،األجنبیةمارات ثستعلى اال

كما انخرط االتحادیون في سلسلة من  ،ملیون جنیھ تركي22 إلىحدھا أحجم یصل 

في  األخیرة تنشطحیث  وألمانیاروسیا ، فرنسا، انجلترا، ایطالیا: حادثات الثنائیة مع الم

ع فرنسا لھ ابلغ م م1915ابریل9ولعل اتفاق  ،4أخرىتسلیم السكك الحدیدیة وامتیازات 

ت جمعیة حد أنوبعد  ،5حكم البالد في وجھ القوى العظمىفي الداللة على عجز االتحادیین 

ة السیاسیة ر الحیاي تدیلك أمامھاالساحة خالیة  جدتالمعارضة و قوةرقي من تحاد والاالت

- م1913فكان لھا برلمان یتألف من نواب منتخبین خالل شتاء  ،6م1914للبالد منذ ربیع 

وسیطروا على جمیع الوزارات خاصة على  ،7حركة االتحادیین إلىم ینتمون كلھم 1914

مصطفى خیري بك  "إلىم 1914الذي عھد بھ في مارس  اإلسالممنصب شیخ 

یة مكلفة لجنة سر إنشاءفي  م1914 وأوائلم 1913 أواخركما نجحت في ، "بلواورجو

وقد كان على سدتھا ثالثي حاكم من جماعة االتحادیین  ،8صر السلطانق أنشطة بضبط 

 .9ووزیر البحریة جمال باشا ،یة طلعت ووزیر الحربیة أنور باشایتألف من وزیر الداخل
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نحدد سیاسة االتحادیین التي  أنیمكن لنا  : سة االتحادیین الداخلیة في الحكمسیا –ثالثا

  :1ساروا علیھا في حكم للبالد بمایلي 

في  تحكمواة االتحاد والترقي معیفي ج بارزینلقد كان ھناك ثالث قواد  :االستبداد-1

وكانت شعارات جمعیتھم ، 2وجمال باشا، باشا وأنور، طلعت باشا: مصیر الدولة وھم 

على الحریة  ابھذه الشعارات بحیث قضو األمةولكنھم خدعوا ، )والمؤاخاة-العدالة-الحریة(

على االستبداد  اودأبو، باسم المؤاخاة األخوةوعلى  ،وعلى العدالة باسم العدالة ،باسم الحریة

وقاموا باالغتیاالت السیاسیة  ،3مشاركة من احد وال مشورة یقبلوافي الرأي والحكم فلم 

واستخدموا  ،وتالعبوا باالنتخابات لصالحھم ،لمناوئة لھمالجرائد ا اوقفوأو ،4للمعارضین لھم

القوة المشروعة غیر المسلحة على ولم یستندوا فیھا  واإلكراهالضغط والحیل  ألوانكل فیھا 

بل كان منبع القوة لحزبھم عبارة ، 5السیاسیة عادة  األحزابالتي تستند علیھا ، "االنتخابات"

حزب "ولما ظھر ،6وقوة الظھر لسیاستھم اآللةعن الجیش الذي كان في عھدھم بمنزلة 

علیھ في ارضین لحزب االتحاد والترقي وفازالذي ضم كل المع"الحریة واالئتالف

دة یل الماوقاموا بتعد ،حل البرلمان إلىسارع االتحادیون االنتخابات بأغلبیة صوت واحد 

 :االتحادیین بقولھ  داستبدا "أتلخانجواد رفعت "صور لنا وی ،7األساسيمن القانون  35

ت السلطان عبد الحمید عن عرشھ ھي التي عجمعیة االتحاد والرقي التي خل إنفي الواقع "

سنة من حكم  33سي مالم تشھده خالل آبعد ذلك وشھدت البالد الم داالستبدا أقامت

المشانق التي  أعوادعلى  األخیرة أنفاسھمكثیرون  ولفظ مواطنون مخلصون ...السلطان

  .8"البالد  أنحاءنصبت في مختلف 
 ئثة في بادلقد اختلفت اتجاھات القادة االتحادیین الثال :ورانیةطتكریس السیاسة ال -2

 إلى باشا كان یمیل وأنور ،فكرة الجامعة العثمانیة إلىتمیل  آراءهفطلعت باشا كانت  األمر

فكرة القومیة التركیة  إلىجمال باشا فكان من المتحمسین  أما ،اإلسالمیةفكرة الجامعة 
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 افتبنو ،ولذا فقد سارو علیھا في سیاستھم ،ھي التي غلبت األخیرةولكن الفكرة  ،ورانیةطال

شورا، تاك یوسف ،ألبضیاء كوك : اء ھذه الدعوة و حمل لو ،1القومیة التركیة  إلىالدعوة 

 ،2وغیرھم أمینمحمد  الشاعر القومي صبحي و حمد هللا ،جالل النوري ،واغا اغلي احمد

 إلىسیاستھم بوقد اتجھ االتحادیون  ،إصداراتھمورانیتھم في كل حیث اعتزوا بتركیتھم وط

لفت الجمعیات والنوادي أف ،مؤثرة یةقو تیاراتفكرة التي ظھرت على شكل تغذیت ھذه ال

 ألبضیاء كوك  وأسس ،3الخطب وألقیت ونظمت القصائد ،الجرائد و المجالت وأصدرت

كبح قلملر  ": ھما أسبوعیتینومجلتین  ،"یني لسان ویني حیاة" :الونیك ھماسجمعیتین في 

اسطنبول في نشر  إلىروسیا النازحون  أتراك أسھمكما  ،4"یني فلسفة"و "الفتیة األقالمأي 

 و أصباحاالتیاران  دوسرعان ما اتح ،جمعیة بنفس ھذا االسم أسسواحیث  ،ھذه القومیة

  .5ورانیة الجامعة الط إلىواحدة وھي الدعوة یعمالن لغایة 

عملوا على  أنھمذلك  ،لحكماتبع االتحادیون سیاسة المركزیة في ا :المركزیة في الحكم-3

 ،اإلمبراطوریة بوتقةوالوالیات غیر التركیة التابعة للدولة في  األقلیاتھر جمیع دمج وص

ولم  ،6أیدیھمالداخلیة والخارجیة في  ابشؤونھیتعلق اوجعلوا حكم ھذه الوالیات وجمیع م

قبضت الحكم ید شدبت قاموابل على العكس  أي فرصة للمشاركة في الحكم ألھلھایتیحوا 

ین تختلف الذ األجناسوضع الدولة التي كانت تضم مختلف  أنمع  ،7المركزي االستبدادي

على سیاستھم  أصرواولكنھم  ،المركزي الحكمالیسمح بنظام  وأفكارھم وأدیانھملغاتھم 

ظھور  إلى أدىمما  ،8عصب للقومیة الطورانیةالت إلى باإلضافةالعنف والتشدد  إلىوا وركن

نتائج عكسیة من مختلف العناصر غیر التركیة السیما العرب الذین تسلط علیھم 

احد وزرائھم من  أنفھم ومنابرھم تھاجمھم وتسخر منھم حتى بت صح، وذھ9االتحادیون

علیھم ومطاردتھم  التضییقعلى  اوعملو ،األسودسماھم الجنس  "جاوید بیك"یھود الدونمة 
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ظھور رد فعل  إلى أدىوھذا التعسف في معاملة العرب  ،البعیدة األقاصيوتفریقھم في 

  .1عنیف من قبلھم

  سیاسة االتحادیین الخارجیة  :المبحث الثاني 

  :لة اللیبیة أسیاسة االتحادیین اتجاه المس -أوال
 :االیطالي للیبیا  الغزودوافع  -1

 طالیا بعد تحقیق وحدتھا الرئیسیة الی األھدافالتوسع االستعماري من  أضحى

القوة ، وامتالكھا لقدر معتبر من في سبیل التطویر االقتصادي ألشواط، وقطعھا السیاسیة

 .2العسكریة نتیجة ذلك التطور

 و االندفاع النمساوي في إفریقیاالوجود البریطاني و الفرنسي في شمال  محاكاة ،

تفوق ما یملكھ  أویكون لھا بدورھا نصیب من الممتلكات تضاھي  أن فأرادت، البلقان

 .3ھؤالء

 الرومانيبیا التي تتمیز بسمات ارض موعودة وذكریات الوجود قرب ایطالیا من لی ،

 .4موجودة فیھا أنھاوالثروة التي یسود االعتقاد 

  تشكل  أن، حیث بوسع لیبیا وأمریكاالبالد المجاورة  إلىتزاید عدد سكانھا وھجرتھم

 .5مخرجا لھذا الفیضان السكاني في جنوب ایطالیا خاصة

 التحالف حین تم الیطالیا حریة العمل في لیبیا الدولتین البریطانیة و الفرنسیة  إعطاء

 .6م1904الودي بینھما في عام 

 ىجمعیة االتحاد والترقي مد أدركت :دیین من التحرشات االیطالیة بلیبیا اموقف االتح -2

، فحاولت كسر االحتكار االقتصادي إفریقیاوالیة لھا في شمال  آخرد الخطر الذي یھد

والي طرابلس  دعىم 1910 آذارفي ف، أخرىت من بلدان االیطالي باجتذاب استثمارا
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، وعندما 1المجيء الستغالل الفوسفات إلى األمریكيالمال  رأس "باشا إبراھیم"الغرب 

م 1911 أیلول 28من  ابتدءا ایطالیا تنذر الدولة العثمانیة بضرورة التخلي عن لیبیا أخذت

 نأتحادیون على ذلك ب، فرد االالواھیة لتنفیذ عملیة الغزوتخلق الحجج والتبریرات  وأخذت

لمصرح ذلك بمثابة امتناع عن تلبیة المطالب ا األخیرة، فاعتبرت یطالیةفندوا المزاعم اال

 ، وحینما دخلت القوات االیطالیة لیبیا  تصدت لھا2أیلول 29علیھا الحرب في  فأعلنت، بھا

 أنورقوات محلیة مشكلة من السكان المحلیین وبعض الضباط العثمانیین المتطوعین مثل 

 . 3عزیز المصري و كمال باشا ، مصطفىباشا
تركتھا ھذه  ردود الفعل التي أدت :انعكاسات الغزو االیطالي للیبیا على االتحادیین  -3

حد فض مجلس  إلىي وصلت ظھور سلسلة من النقاشات السیاسیة الحادة الت إلىءات عتداإلا

داخل الجیش  األحرارالسیما الضباط شاط الفئات المعارضة لالتحادیین وازداد ن ،المبعوثان

وكانت  ،4لط االتحادیینمن تس إنقاذهالجیش بعیدا عن السیاسة وبالتالي  بإبقاءدوا الذین نا

عیان مدى االضطراب تكشف لل تبدل الحكومات وسرعة، ملیات التحزب داخل الجیشع

في  "مختار باشا" األعظمالصدر  برئاسة الكبیر التشكیل الوزاري وفشل ،السیاسي القائم

حل  إلى، كما عجز عن التوصل یاسي الداخليسفي بسط االستقرار ال ،5م1912تموز  22

 خراتحاد وشن الحرب النتزاع إلومنع دول البلقان من ا ،یطالیة المستمرةإلیجابي للحرب اإ

اوشي "عقد صلح  إلىتحادیة الحكومة اإل ، واضطرت6العثمانیة في الروملي األراضي

 .7األولتشرین  117ایطالیا في مع "لوزان
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 : االتحادیون وحروب البلقان  –ثانیا 

  :سیاسة االتحادیین اتجاه التحالف البلقاني  -1

مرة الحرب لروملي الذین سرحتھم الحكومة في غباستدعاء قوات ا تحادیةاالقامت الحكومة 

تحادیون اال أجرى، كما 1دول البلقان ابھالتي نادت حالة الطوارئ  إعالن، فور االیطالیة

 إنھاء إلىدوا م، كما عیافي مقدون متركیز كل قواتھ إلىایطالیا سعیا مباحثات صلح مع 

لتھدئة مشاعر  للضغط على الدول البلقانیة األوربیة، وسعوا لدى الدول ألبانیاالتمرد في 

دعوة الحرب  إعالنوسبق  بدأتت قد ، فالحرب كاناألوانبعد فوات  العداء والحرب ولكن

  : ثمانیة بوجوب عالدولة ال إلىووجھتھا دول البلقان 

  یكي في مقدونیابلج أوتعیین حاكم عام سویسري. 

 جمعیات تشریعیة محلیة  إنشاء. 

  أوربیة، تحت قیادة محلیة أمنیةتشكیل قوات. 

  الدول  سفراء إشراف، تحت التي نصت علیھا معاھدة برلین اإلصالحاتتطبیق

 .  2لقانیةل البالكبرى و ممثلي الدو

راوغوا في تنفیذ  أنھم إال، الضروریة اإلصالحاتدادھم لتحقیق االتحادیون عن استع أعرب

حینھا   فأعلنت، 3، ورفضت الحكومة تقدیم ضمانات ما دام المجلس النیابي غیر منعقدذلك

وبعد االنتصارات الساحقة التي حققتھا  ،عملیاتھا العسكریة وبدأتدول العصبة الحرب 

قوات  أیديفي  األوربیة األراضي، وسقوط جیوش الدولة العثمانیةنیة على الدول البلقا

 األولكانون  3ة البلقان في عقد ھدنة مع عصب إلىاضطرت الحكومة االتحادیة العصبة، 

 "كامل باشا"فشل بعد انسحاب ل، وعقد مؤتمر لندن في نفس الشھر لكنھ انتھى با4م1912

 أدى، وقد 5لقان، الذي یقضي بوضع خریطة جدیدة للبلى برنامجھاعتراضھ ع وإعالن، نھم

في استانبول م 1913 كانون الثاني  23االنقالب العسكري الذي نظمھ االتحادیون في 

، لكن القوات عملیات العسكریة ضد عصبة البلقانتجدد و استئناف ال إلى وأنوربقیادة طلعت 
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مى عقد مؤتمر لندن الثاني الذي ظالع األوربیة، وبتدخل الدول 1العثمانیة منیت بفشل ذریع

معاھدة التي توقیع ال إلى" محمود شوكت باشا"، واضطر عدة أقالیمفقدت بموجبھ الدولة 

، فقام حادیین لم یعترفوا بھذه المعاھدةلكن االت ،2م1913 أیار 30انبثقت عن المؤتمر في 

 كما رفض، "أدرنة"سترد وا "شطلجة"باشا بحركة عسكریة اخترق خاللھا خطوط  أنور

تدھورت في المنطقة بفعل  األمور، لكن 3االتحادیون القرارات المتعلقة بمصیر الجزر

 .4تضارب المصالح وتزاید الحقد ضد الدولة العثمانیة

   :انعكاسات حروب البلقان على الدولة  -2

 إلیھاشد میال أ اصبحوأ، وبعد الحروب البلقانیة ألمانیا إلىن االتحادیون یمیلون كا 

 .5ألمانالمسلحة بواسطة خبراء  تنظیم قواتھم إعادةاستعدادا للتعاون معھا، بھدف  وأكثر

  فقد خرج  ،الدولة العثمانیة في المساحة، وعدد السكان كبیرا أصابكان النقص الذي

حرم الدولة من مورد ھائل من الجنود  ألبانیااستقالل  أن، كما نصارى البلقان عن حكمھا

 .6اإلدارةال ورج

 إعادةن شرعوا جدیا في یین االتحادیجابیا ألإ اكانت الھزیمة في میدان القتال كسب 

 . 7األولىالحرب العالمیة  لثبت جدارتھ خالأتنظیم جیشھم الذي 

  اقتسام  قراراتن أمن المتحاربین الخاسرین منھم والمنتصرین لم یؤمن ب أیا إن

الدالالت الحقیقیة للتحول في میزان القوى في  أن، كما ناطق في البلقان سیكتب لھ الدوامالم

 .8م1914عام  األولىالصدام المحتوم بینھا في الحرب العالمیة  إلى أدى أوروبا

  

  
                                                             

  .172جرانت وتمبرلي ھاروولد،المرجع السابق،ص - 1
2 - indiana,1973,p.100.)1870,1887 (the ottmam empire the great powers and the 

straits question :Jelavich.b  
3 - ibid.p99  
،دار ]د ط[زینب عصمة راشد واحمد عبد الرحیم مصطفى،:،تأصول التاریخ األوروبي الحدیث:ھربرت فیشر - 4

  .454م،ص1965المعارف،مصر،
،دار ]د ط[،األولىالحرب العالمیة  إلىمن الثورة الفرنسیة  أوروبا:نوار عبد العزیز سلیمان ونعنعي عبد المجید - 5

  .379-378ص ص،]د ت[النھضة،بیروت،
 .540محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 6
  .385-380نوار عبد العزیز سلیمان ونعنعي عبد المجید،المرجع السابق،ص ص - 7
  .541محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 8
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  :  األولىتحادیون و الحرب العالمیة اال –ثالثا

 :        ألمانیاجانب  إلىدوافع دخول االتحادیین للحرب  -1

 مستقبل الدولة  أنالذین اعتقدوا  ،باأللمانالجمعیة والترقي  أعضاءقلیل من  إعجاب

العربیة وتقسیم  األراضيضیاع  إلىفسیؤدي  انتصار الحلفاء أما ؤالء،ھ مرھون بانتصار

 . 1األناضول أراضي

  فھرولوا نحو الدخول في  ،ودعایتھا األلمانیةآلة الحرب  تأثیروقوع االتحادیین تحت

اعتقدوا انھ سوف یتحقق بعد  النصر الذيالحرب حتى ال تضیع علیھم فرصة المشاركة في 

 .2مدة وجیزة

 لدولة لھجمات عنیفة االتحادیون على ھذه الخطوة بفعل احتمال تعرض ا أقدم

 ، كما طمح االتحادیون في استعادة ما فقدتھ الدولة على مدىنب روسیاومرعبة من جا

المتوسط وشمالي  األبیضالشرقي وبحر ایجة والبحر  األناضولفي  األخیرةسنة  أربعین

 . 3والروملي إفریقیا

  العسكریة یبقى المخرج المتاح لكي العملیات االشتراك في  أناعتقاد االتحادیین

 . 4األوربيتنتزع عن الدولة النیر السیاسي والمالي الذي تفرضھ علیھا دول الغرب 

وناظر الخارجیة سعید  األعظمعقد كل من الصدر  : االتحادیین للدولة في الحرب إقحام -2

خلیل  األمةورئیس مجلس  ،عت بكوناظر الداخلیة طل ،باشا أنوروناظر الحربیة  ،حلیم باشا

دون علم جمال باشا الذي لم یكن مؤیدا لعقد  ،آب 2في  ألمانیاك معاھدة تحالف سریة مع ب

السلطان محمد  و اآلخرینكما لم یعلموا الوزراء  ،تلك الظروفلف في امثل ھذا التح

 . 5الخامس

                                                             
 .134كمال بكدیللي، المصدر السابق،ص - 1
  .304دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق،ص - 2
  .544محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 3
 .305-304دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق،ص ص - - 4
،مؤسسة فیصل ]د ط[،1عدنان محمود سلیمان،ج:،تنیةتاریخ الدولة العثما:یلماز اوزتونا - 5

  235،ص1988للتموین،استانبول،
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الساحة فورا  إلىعلى الباب العالي من اجل دخول الجیش التركي  األلمانضغط  أدىوقد 

  .1الحرب إلىالذي عجل بدخول الدولة  األمر ،لتخفیف الضغط على الجبھة الغربیة

 إذاناالتركي  األسطول إلىن اللتین انضمتا رتیالفا األلمانیتینتین جوكانت قضیة البار 

ضد المصالح  تجراءاإكما اتخذت الحكومة االتحادیة عدة  ،2بدخول الدولة الحرب

المضائق في وجھ المالحة التجاریة  وإغالق  األجنبیةاالمتیازات  كإلغاء االقتصادیة الغربیة

  .3أیلول 27في 

 "سوشون"العثماني بقیادة  األسطولباشا  أنور أمرونظرا لضعف موقف روسیا في الحرب 

 29في  "اودیسیا وسیباستبول"فتعرضت  ،األسود البحربمھاجمة الموانئ الروسیا في 

ولة تعلن روسیا الحرب على الد أن إلىذلك  وأدى ،4قصف المدفعیة إلى األولتشرین 

 ،5من تشرین الثاني5 وبریطانیا فيومن بعدھا فرنسا  ،تشرین الثاني 2العثمانیة في 

فع قوي من اوخاضت الجیوش العثمانیة قتاال عنیفا على عدت جبھات دون استعداد بد

ندي جالف 90یرة من جیوشھا ففي الجبھة الروسیا بك أعدادا إثرھاوفقدت على  ،االتحادیین

كما  ،6األولكانون  25باشا في  أنوربقیادة "صاري قامیش"في الكارثة المعروفة باسم 

تحت قیادة  1915في عملیة قناة السویس التي جرت في  كانون الثاني ناخفق االتحادیو

  .جمال باشا

الذي حققھ االتحادیون في الحرب  األكبرھو االنتصار  آذار 18في  "الدردنیل"ولعل معركة

في حین  ،قتیل 200000حیث تكبد الحلفاء خسارة  ،جیوش الحلفاء أمام األولىعالمیة ال

  .7قتیل 120000 العثمانیون خسر 

في  أمالكھا إثرھاعلى  فقدت إذ العثمانیةوكانت الثورة العربیة اكبر صفعة وجھت للدولة 

ولقد  ،8ھذه الثورة بقیادة الشریف حسین وكانت ،م1916في حزیران العربیة الجزیرة 

وخرجت روسیا  ،الفرنسي األمریكياالندفاع  أمامتراجعت دول الوسط وخسرت الحرب 
                                                             

 .234نفسھ،ص - 1
 .306دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق،ص   - 2
 .545محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 3
  .235یلماز اوزتونا،المرجع السابق،ص - 4
 .308ص دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق، - 5
 .137-136كمال بكدیللي، المصدر السابق،ص ص - 6
 .310- 309دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق،ص ص  - 7
  .239یلماز اوزتونا،المرجع السابق،ص - 8
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العثمانیة في  األراضيواستولت بریطانیا على  ،من الحرب نتیجة قیام الثورة البلشفیة بھا

   .1*"ھدنة مودروس" م1917 األولتشرین  30ا الھدنة في لتفرض علیھ ،الجزیرة العربیة

  :انعكاسات الحرب على الدولة -3

  قواتھا  وأنزلت ،القرن الذھبي إلى واألمریكیةدخول البحریة الفرنسیة والبریطانیة

 . 2قاعدة لنشاط الحلفاء إلىالتي حولتھا  ،في العاصمة

  نة ظة مرسین واواحتلت القوات الفرنسی األسودسیطر المحتلون على موانئ البحر

واحتل الیونانیون  ،نطاكیا و كوشاداسي و قونیاأ نواحتل االیطالیو ،ومنطقة االسكندرون

 .أزمیر

 3.جندي 107000بلغ عددھا  إذالسلطنة  أراضيللحلفاء على  تواجد قوات ھائلة 

 ودخل حمص وحلب  ،بریطانیة بقیادة اللنبي على دمشقالء القوات الیاست

و واحتلت القوات البریطانیة الموصل وبغداد  ،ل الفرنسیون في بیروتونز ،واالسكندرون

 .4بذلك فقدت الدولة ممتلكاتھا في الجزیرة العربیة

  وخلفھ احمد عزت باشا م 1918 أكتوبر 19طلعت باشا في  األعظماستقالت الصدر

 .5الذي لم یكن من المؤیدین لدخول الحرب

ھذه الثورة ھو سیاسة التتریك  أسبابمن  إن :االتحادیون والثورة العربیة الكبرى  -رابعا

اللغة التركیة على یة وفرض محاربة اللغة العرب إلىحیث سعوا  ،االتحادیون التي انتھجھا

في القرن  والنھضة العربیة انتشرتمنطقة تردت االقتصادیة لل األوضاع إنكما  ،العرب

االتحادیین  األتراكھذه الثورة مناھضة سیاسة قادة  أھدافكما كان من  ،6عشر19

بحیث اعدم  ،العرب مال باشا یصب جام غضبھ على الضباطوكان ج ،ومعادتھم للعرب

دفع قادة الحركة العربیة في  األمروھذا  ،ة السویساكثیرا منھم بعد فشل حملتھ على قن

                                                             
ھو خلیج في جزیرة لیمنوس،وقد جرت المفاوضات على متن البارجة البریطانیة سوبیرب،وكانت راصیة في ھذا *

 .الخلیج
  .548محمد سھیل طقوش،المرجع السابق،ص - 1
  .319دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق،ص  - - 2
  .208، ص )د ت( ،)د م ن( ،]د ن( ،)د ط،(،6، جالموسوعة التاریخیة الجغرافیة :ـ مسعود الخوند  3
  .548ـ محمد سھیل طقوس، المرجع السابق، ص   4
 .239ص  ـ یلماز اوزتونا، المرجع السابق،  5
  .66ـ  63، ص ص )د ت(، مكتبة مدبولي، القاھرة،)د ط(،1، مجالثورة العربیةسعید،  أمینـ   6
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من  10الثورة وتم ذلك فعال في  إعالنجیل في ضغط على الشریف حسین بالتعلالمشرق با

 .1 1916حزیران 
حزیران  13خسائر فادحة حیث انھزمت الحامیة التركیة في جدة في  األتراكوقد تكبد فیھا 

 األتراكنتصارات الثورة على ثم بعدھا تتابعت ا ،م1916تموز  9وسقطت مكة في 

  .ناء العقبة یفالطائف وم ،حوذ الثوار على ثغري اللیث والمویلفاستح

قواتھم المتمثلة  أقوىنشر  ىإلكبیرة للثورة العربیة رات الاوقد عمد االتحادیون اتجاه االنتص

یلد جیش  ص القوة الجدیدة المسماةوبوجھ خا ،2في الجیش الرابع الذي یقوده جمال باشا

من  60ھاین والذي یھیمن علیھ نیوضوع تحت قیادة الجنرال فون فالكالم) الصاعقة(بریم 

 ،یافا ،عكة ،غزة: واالنجلیز من السیطرة على ولكن ذلك لم یمنع العرب  ،األلمانالضباط 

  .3أیدیھمسقطت في  أن إلىیقاومون في دمشق  األتراكوبقي الجنود 

 ،م1917تھا الثورة البلشفیة في عام الدعایة التي نشر األثناءوقد استغل االتحادیون في ھذه 

القیصریة عن تقسیم  األرشیفاتبعد اكتشاف الثوار الروس ذخیرة من الوثائق السریة في 

ان بریطانیا تكذب على العرب فقد اتفقت سرا مع و ،الدولة العثمانیة ألواصلدول الحلفاء 

وطن قومي  وإقامةالجزیرة العربیة بعد االنتصار في الحرب  أجزاءفرنسا على اقتسام 

باشا نسخة جمال  أرسلحیث  ،د اتصل االتحادیون بالشریف حسینوق ،4لسطینفللیھود في 

 ،الثورة البلشفیة أفشتھا أنبعد  "العقبة"ل في فیص األمیر إلى "سایكس بیكو"من اتفاقیة 

البریطانیون ال یفكرون في  أنوكیف  ،یھا كیف یقوم البریطانیون بخداعھوصرح لھ ف

 ،ستار لتوسیع نطاقھا االستعماريتعتمد علیھم ك أنھابل  ،دھمستقالل العرب وتوحیا

لم یتمكن باستقالل العرب، وعثمانیة لالعتراف فیصل استعداد الدولة ال األمیروعرض على 

الشریف "والده  إلىفیصل من اتخاذ أي قرار في ھذا الموضوع وحول المراسالت  األمیر

وجاء الرد  ،األمرالذي طلب من المندوب البریطاني السامي تقدیم استفسارات حول  "حسین

یعة بینھم الوق إلىویسعون  ،5یقومون بخداعھ األتراك أنماكر اظھر فیھ  بأسلوبالبریطاني 
                                                             

  .70ـ نفسھ، ص   1
، ص ص  1999، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  1لمعاصر ، طدراسات في تاریخ العرب اـ محمد علي القوزي،   2

 .11ـ 10
 . 317ـ  315،المرجع السابق، ص ص  ـ دومون بول وفرانسو جورجو  3
 . 12- 11محمد علي القوزي،المرجع السابق،ص ص - 4
  .316دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق،ص - 5
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تمكنوا من  أن إلى البریطانیینبجانب  الحرب وواصل الشریف حسین ،وبین حلفائھم العرب

  .1من الحجاز األتراكطرد 

  یین نھایة حكم االتحاد: لمبحث الثالث ا

، بنودا شدیدة القسوة "مودروس"تضمن اتفاق ھدنة : ظروف حل الحكومة االتحادیة –أوال

رضوا الرقابة ، وفتسلیم البالد للمنتصرین، فقد حلوا مجلس النواب إالتكن  لم أحكاموتطبیق 

ولوا على المصارف ومؤسسات ، واست 2، وحظروا التجمعاتالعسكریة على الصحف

، كما فرضوا تسریح الجیش وطرق المواصالت البریة والبحریة ، وسكك الحدیدالدولة

وطرابلس العسكریة في سوریا  ، واستسالم الحامیاتتركي واحتجاز جمیع السفن الحربیةال

 أنفسھم، ومنحوا القوقاز، وحریة المالحة في المضائق أراضيمن الغرب والعراق والجالء 

 في شرق األرمینیةیحتلوا عند الحاجة الوالیات  أن، ولھم 3الحق في االحتفاظ بقوات فیھا

ت آلى منشواالستیالء ع ،"طوروس"السیطرة على ممرات جبال  إلى باإلضافة، األناضول

، وتحتفظ دول الوفاق 4، وحریة استخدام السكك الحدیدیة والسفن التجاریة العثمانیةالموانئ

، ویتوجب على الحكومة التي تختارھا اإلستراتیجیةلنقاط لنفسھا بالحق في احتالل بعض ا

كما اخذ  ،5التركیة تزوید حامیات الحلفاء بالفحم و المواد الغذائیة وما تطلبھ من المنتجات

، األراضيمن المنتصرون یتنافسون على اقتسام الغنائم بامتالكھم اكبر مساحة ممكنة 

طنة بالقضاء على كیان السل" لوید جورج"وبرزت الرغبة لدى رئیس وزراء بریطانیا 

تزول تركیا عن المسرح  أن لألسفشيء یدعوا ال إذ، 6العثمانیة واجتثاث الدولة التركیة

 اإلبقاءمشروع یتضمن  م1919مفاوضات الصلح في باریس عام في ، لكن ظھر السیاسي

ع للسیطرة الفعلیة ضتخ أن، على برئاسة السلطان األناضولیرة وسط على دولة تركیة صغ

                 .                                                  7السلطنة فتقسم بین دول الحلفاء أجزاءباقي  أما، للحلفاء

                                                             
  .12محمد علي القوزي،المرجع السابق،ص - 1
 .550محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص - 2
 .332- 331دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق،ص ص - 3
 .550محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص - 4
  .332دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق،ص - 5
 .550محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص - 6
 .208ـ مسعود الخوند،المرجع السابق،ص - 7
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، وعقد األولىبعد ھزیمة االتحادیین في الحرب العالمیة : التحادیةحل الحكومة ا –ثانیا

: حاد والترقي الثالثة ، قرر قادة االت1م1918 األولتشرین  23المذلة في " مودروس"ھدنة 

، ومن "اودیسیا" إلىفي طریقھا  ألمانیةقالل سفینة اشا استب أنور وباشا  ل، جماطلعت باشا

، وتم تشكیل حكومة جدیدة 2م1918نوفمبر  2الى 1رلین في لیلة ب إلىھناك سیتوجھون 

 "حید الدینو"السلطان  رأسھات العثمانیة وعلى السلطا ورأت، 3"عزت باشا"برئاسة 

، وبخاصة مع لتعاون مع الحلفاءمصلحتھا بعد الھزیمة تقتضي ا أن، األستانةوحكومة 

بعد حل لجنة االتحاد و الترقي  هإنقاذینقذ ما یمكن  أننھ أذلك من ش أناالنجلیز على اعتبار 

، وساند الحلفاء التیار الرجعي ل السلطان البرلمان وحكم بمراسیم، كما ح4أمالكھاومصادرة 

العقوبة برجال تركیا الفتاة تم  إنزال، وتحت ستار االتحادیین إصالحاتف القضاء على بھد

 بإنزالطالبة الم األصوات، كما علت 5جزیرة مالطا إلىالقبض على خیرة المثقفین ونفیھم 

من  اآلالف، وموت مئات حربسي الآامھم بالمسؤولیة عن جمیع م، واتھالعقاب باالتحادیین

اصة الشعب ، وخ6ن، والمذابح التي راح ضحیتھا السكان المدنیوالجنود في ساحات المعارك

  . ھا المسؤولون عن التموین ، واالختالسات التي ارتكبرمنياأل

 قرروا، م1918اجتماع قاموا بھ في نوفمبر علیھ  أسفروقد جاء حل الجمعیة بناءا على ما 

، االئتالف اللیبرالي المنافس القدیم للجمعیة أماملیة ، مما ترك الساحة خافیھ حل منظمتھم

   .7ستیالء على السلطة االالذي بدا قادتھ في 

رد فعل داخلي سلبي التفاق وفي المرحلة التي تلت عقد ھدنة مودروس مع تركیا برز 

، فقامت ثورة شعبیة في حتالل و القبول بمشاریعھخضوع لإلال األتراك، فقد رفض الھدنة

والتي عرفت باسم ، "مصطفى كمال"مة البالد احتضنتھا الحركة الوطنیة بزعا أنحاءجمیع 

محمد "، وتعاون السلطان 8الحكومة لرغبات الحلفاء الحركة الكمالیة، لتواجھ خضوع

                                                             
 .239یلماز اوزتونا، المرجع السابق، ص  - 1
 .232صدومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق، - 2
 .156میمونة حمزة المنصور،المرجع السابق،ص - 3
  .296احمد عبد الرحیم مصطفى،المرجع السابق،ص - 4
 .297نفسھ،ص - 5
  .550محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص - 6
  .333- 332دومون بول وفرانسو جورجو،المرجع السابق،ص ص - 7
 .551محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص - 8
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، وازدیاد ونان توسیع المناطق التي احتلتھا، ومحاوالت الیجھة مع المحتلین من "السادس

  . 1رىأخالدمویة من جھة  األرمنعملیات 

 "أماسیا"عقدت الحركة الكمالیة مؤتمرات عدة في : وصول الكمالیین للحكم  –ثالثا

، وتشكلت البالد من التقسیم وإنقاذالقومي ، الستنھاض الوعي "ارضروم"و "سیواس"و

جمیع القوانین  ألغت، دولة تركیة مستقلة إقامةال بھدف كم مصطفىحكومة وطنیة برئاسة 

 إطارحكومتھ خارج ، ووضعت السلطان و 2الحكومة السابقة  أصدرتھاوالتعلیمات التي 

صدر فرمانا أ، فالحكومة المستقلة سریعا إجراءات ، وجاء رد فعل السلطان علىالقانون

، وجرت صدامات بین الطرفین، كانت الغلبة 3القضاء على الحركة الكمالیة إلىیدعوا 

ھذه القوات انتصارات مھمة على القوات الفرنسیة المتمركزة  أحرزت، كما للقوات الكمالیة

ة في ، وعلى اثر فشل القوات السلطانی4"مرعش"عند  األناضولفي جنوب وجنوب شرق 

نت ھذه ، فشوات الیونانیة مھمة القضاء علیھاالحلفاء بالق أناط، القضاء على الحركة الكمالیة

األناضول حتلت مناطق مھمة في وا ، ھجوما عامام1920حزیران  22القوات في 

ھذا التوغل الیوناني ذریعة لقوات االحتالل لفرض معاھدة  وأعطى، 5"تراقیا"وشرقي

  :، واھم ما تضمنتھ الدولة أوصال، مزقت آب 10السلطان في  على "سیفر"

 ضیقةجة ومنطقة تراقیا باستثناء رقعة حصول الیونان على جزر بحر ای. 

  الیونان  إشرافالداخلیة التابعة لھا استقالال ذاتیا تحت  األقسامو  "أزمیر"منح. 

  افیون قره حصار"و "قونیة"و األناضولفي جنوب غرب  "اضالیا"وضع منطقة" 

 .االیطالي  اإلشرافتحت 

  عیتاب"و "الرھا"و "مرعش"و "كیلیكیا"تسیطر فرنسا على مناطق" . 

  6 "الموصل"ووالیة  "دیار بكر"تسیطر بریطانیا على. 

  ارزنجان"تسیطر ارمینیا على الوالیات الشرقیة الواقعة في الشمال من خط" –

 . "قان فلیس وت" – "موش"
                                                             

  .299وتمبرلي ھاروولد،المرجع السابق،ص جرانت - 1
  .551محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص - 2
  .299جرانت وتمبرلي ھاروولد،المرجع السابق،ص - 3
  .551محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص - 4
 .300تمبرلي ھاروولد،المرجع السابق،صوجرانت  - 5
 .551محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص - 6
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  موش  –الجنوب من خط ارزنجان  إلىتكوین دولة كردیة في الوالیات الشرقیة– 

 . 1تنعم باستقالل ذاتي تحت الحمایة البریطانیة ،انق فلیس وت

جرد  إنة استانبول والھضبة المواجھة لھا، بعد مدین إالن نتیجة لھذه المعاھدة لم یبقى للسلطا

الیونان  وأصبحت، الغازیة األجنبیةلسیطرة القوات  خاضعا وأصبح، من صالحیاتھ جمیعا

  .الصغرى  آسیالھا موطئ قدم على ساحل  أضحىنبول كما استمن ا أمیالعلى بعد 

، ووضع 2وقع السلطان محمد السادس ھذه المعاھدة في حین رفضتھا الحكومة الكمالیة 

، وتمكن بعد جھود مضنیة تركیا بمعزل عن السلطان إلنقاذا ططمصطفى كمال مخ

، م1922 أیلول 9في  أزمیر، فاستعاد ر علیھموصدامات عنیفة مع الیونانیین من االنتصا

 األولتشرین  11في  "اتراقی"، كما استعاد غرىالص آسیاساحل  من وطرد الیونانیین

بواسطتھا تزوید  أمكنم 1921اذار 11ھدة مع السوفیات في  ا، وكان قد عقد مع3م1922

قیة رعلى الجبھة الش تصارا، وحقق انت4والمعدات والمساعدات المالیة حكومتھ بالسالح

، األناضوللت القوات االیطالیة عن ، فجلمناطق التي خسرتھا الدولة مؤخرافاسترد ا

  . 5األرمنوانسحبت القوات الفرنسیة من كیلیكیا ووضع النھایة لمطامع وتطلعات 

عقد  إلى، دعت دول الحلفاء نتیجة ھذه االنتصارات التركیة، والتقارب التركي السوفیاتي

 "تراقیا"عن عن توقیع ھدنة تخلت بموجبھا الیونان  أسفر، "مودانیة"مؤتمر صلح جدید في 

ي الواجھة السیاسیة، في حین برز فمصطفى كمال بطال قومیا  وأضحى، 6"مریج"حتى 

، وغادر البالد على ظھر یتنازل عن العرش أن إالكان منھ  ، فماظل السلطان في الظل

وخلفھ عبد المجید م 1922نوفمبر  17جزیرة مالطة في  إلىبارجة بریطانیة نقلتھ 

 إلىانظر (م 1924الخالفة نھائیا عام بإلغاء،لیقوم بعدھا مصطفى كمال 7لثانيا

  ).09الملحق

 

                                                             
 .301جرانت وتمبرلي ھاروولد،المرجع السابق،ص - 1
 .144كمال بیكدیللي،المرجع السابق،ص - 2
 .552محمد سھیل طقوش، المرجع السابق، ص - 3
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 الخاتمة

واستكمالنا لما قمنا بھ في بحثنا الذي تناولنا فیھ موضوع جمعیة االتحاد والترقي ودورھا 

، وسعینا الستخالص بعض النتائج عن ما ترتبت عنھ )م1918-م1889(في تركیا الحدیثة 

ونشاطھم قبل الوصول الى الحكم وبعده، ظھرت امامنا مجموعة من سیاسة االتحادیین 

  :االستنتاجات نبرزھا في االتي

اختلفت اراء الكتاب والمؤرخین في تبیان حقیقة جمعیة االتحاد والترقي   -01

وطبیعة اھدافھا، واي الجھات تخدم، فھل كانت تسعى الصالح الدولة العثمانیة 

انت تخدم المصالح الغربیة بصفة عامة، وتدعیم مركز الخالفة ؟،ام انھا ك

 .والصھیونیة بصفة خاصة؟

ان المرحلة التي ظھرت فیھا جمعیة االتحاد والترقي كانت تمثل مرحلة   -02

ضعف لدولة العثمانیة وتفشي الفساد بھا، فظھرت عدة اتجاھات تدعوا الى 

حادیون االصالح، كلٌ حسب وجھة نظرھا، واالیدیولوجیة التي تنتمي الیھا، واالت

لذي یمثلون ابرز تلك االتجاھات، والتي استطاعت ان تفرض منطقھا بفضل الدعم ا

 .تلقتھ من عدة جھات، سواء كان من طرف دول، او اشخاص اصحاب نفوذ

اتخذت جمعیة االتحاد والترقي في بدایة نشاطھا من العمل السري كاساس   -03

من وراء ذلك الى تھیات  ، وكانت تھدفلتحقیق اھدافھا، بغیة الوصول الى السلطة

 .المناخ المالئم كمنطلق لتحقیق السیاسة التي رسمھا قادتھا

بعدما وصل االتحادیون للحكم، اتضح مع مرور الوقت انھم لم یتفقوا اال   -04

وخلع السلطان عبد الحمید الثاني، فلم یضعوا النفسھم  على اعادة العمل بالدستور

ا محددة لسیلستھم التي سیسیرون ع ً لیھا في حكم البالد، مما جعلھم یدخلون في اطر

دوامة من الصرعات السیاسیة، سواء داخل الجمعیة نفسھا خاصة فیما یتعلق بإقحام 

الدولة في الحرب العالمیة االولى، حیث تباینت مواقف قادتھا حول جدوى اشراك 

الدولة في الحرب الى جانب المانیا، بین معارض ومتردد فمؤید، ھذا من جھة، 

ومن جھة اخرى دخلت الجمعیة في صراع عنیف مع باقي االتجاھات السیاسیة 
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داخل الدولة خاصة مع جمعیة الحریة واإلئتالف التي استطاعت ان تسقط الحكومة 

م، الى ان تمكن االتحادیون من العودة 1912االتحادیة وتنفرد بالسلطة في تموز

 .م1913للحكم في نوفمبر

عھد االتحادیین في حكمھم للبالد عھد ظلم واستبداد، مليء  لقد كان  -05

معظم اراضیھا في اوروبا، ناھیك عن بالنكسات، بحیث فقدت االمبراطوریة 

ھزائمھا المتالحقة في الحروب ضد اعدائھا بدایة بفشلھم في حل االزمة اللیبیة 

ً الى دخولھم الغیر مبرر في الحرب العالمیة االولى، ومالحق  الدولة جراء وصوال

 .ذلك من ویالت، فقد ھزمت في الحرب وتعرضت لالحتالل من قبل قوات الحلفاء

ان السلطان عبد الحمید الثاني قد اخطأ عندما لم یواجھ تھدید االتحادیین   -06

ً منھ تجنیب الدولة الخسائر  بالقوة، وفضل السبل السلمیة في التعامل معھم حرصا

اسات وخیمة علیھ وعلى الدولة بحیث قام في االرواح، لكن ذلك كان لھ انعك

االتحادیون بخلعھ واحكام قبضتھم على الحكم واستعمال وسائل االستبداد في 

 .حكمھم للبالد

ً  ان الدارس لمثل ھذه المواضیع یجد الكثیر من العلة اثناء الخوض فیھا، وذلك نظرا

ك البد من التمحیص لعدم توحد اتجاھات الباحثین في تناولھم للمادة التاریخیة، لذل

واتخاذ الحیطة قبل اصدار االحكام، كما یجب اخذ الحقائق المتعلقة بالمادة 

المدروسة من اوثق المصادر التي تناولت ھذه المرحلة مع امكان مزج ھذه الحقائق 

  .بالدراسات الحدیثة والمعاصرة التي اتسمت بالموضوعیة 

انبھ سواء السیاسیة او البد لدراسة أي موضوع تاریخي االخذ بجمیع جو

االقتصادیة او االجتماعیة وعدم حصره في زاویة ضیقة، والھدف من ذلك ھو 

  .الوصول الى دراسة متكاملة 

ً من اجل  ونرجوا في الختام ان یكون ھذا العمل فاتحة العمال اخرى اكثر عمقا

دواعي الوصول الى حقائق اكثر تفصیل ودقة، واستخالص الدروس والعبر حول 

  .ھیار الدولة العثمانیةان
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صورة السلطان عبد الحمید الثاني: 01الملحق   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50ص ،المصدر السابق،موفق بني مرجة: المرجع  
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صورة نامق كمال: 02الملحق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58ص ،المصدر السابق،موفق بني مرجة: المرجع  
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مدحت باشا: 03الملحق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58ص ،المصدر السابق،موفق بني مرجة: المرجع  
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صورة أنور باشا: 04الملحق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ص ،،المصدر السابقاحمد نیازي الرسنة لي  
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الرسنة لي بك صورة احمد نیازي: 05الملحق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ص ،المصدر السابق، احمد نیازي الرسنة لي  



 
80 



 
81 

 

448- 447صص  ،،المصدر السابقموفق بني مرجة: المرجع  
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:07الملحق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410ص ،، المصدر السابق: موفق بني مرجة: المرجع  
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رد السلطان عبد الحمید لھرتزل:08الملحق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ص ،، المصدرالسابقمرجةموفق بني : المرجع  



 
84 

09:الملجق  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،دار )د ط(األلقاب والوظائف العثمانیة،: مصطفى بركات: المرجع
،ص2000غریب،القاھرة،  



 
85 

ضعف الدولة العثمانیة: 10الملحق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297اسماعیل أحد یاغي،المرجع السابق،ص:المرجع  
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  المصادر والمراجع باللغة العربیة – أوال

  :المصادر -01

ا( الخطر المحیط باالسالم: اتلخان جواد رفعت  - : ، ت)الصھیونیة وبروتوكوالتھ
  .1965دار المنصورة ، بغداد ،  وھبي عز الدین ،

                                                           .1931، دار المنصورة ، بغداد ،  القضیة العربیة: االعظمي احمد عزت  -

روت ، ، مؤسس سالطین بني عثمان: باتریك ماري مایلز  - ة عز الدین للنشر ، بی
1986.  

ال  - دیللي كم ة: بك ة العثمانی ج  الدول عداوي ، : ، ت 1، م الح س انص ، دار البی
  .1999استانبول ، 

ق  - ة موف ي مرج ریض: بن ل الم حوة الرج یج ص قر الخل ة ص ة  ، مؤسس للطباع
  .1984والنشر ، الكویت ، 

اني: حرب محمد  - د الث د الحمی ذكرات السلطان عب م ، دمشق ،  ،1، ط م دار القل
1991.  

ازي  - نة نی د الرس د : احم واطر احم ازيخ ن : ، ت  نی دین یك ي ال م ، دار  ول العل
  .1946للمالیین ، القاھرة ، 

  .1969، ، دار األمة العربیة، بیروت2، طخطط الشام: كرد محمد علي  -

ة: المحامي محمد فرید بك  - ي: ، ت تاریخ الدولة العلیة العثمانی  1، طاحسان حق
  . 1951، دار النفائس ، بیروت ، 

ائس ،: المخزومي محمد باشا  - اني ، دار النف دین االفغ روت  خاطرات جمال ال بی
 ،1965 .  
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                                                                                   : عالمراجـ 02

 . )د ت(،، مكتبة مدبولي ، القاھرة 1، مج الثورة العربیة الكبرى:عید س أمین -

یس - د أن ة :محم يالدول رق العرب ة والش و العثمانی ة االنجل ،المكتب
 .1999مصریة،القاھرة،

 عدنان محمود سلیمان ، : ، ت  تاریخ الدولةالعثمانیة: اوزتونا یلماز  -

 .1990، مؤسسة فیصل للتموین ، استانبول ، 2ج       

  .2000األلقاب والوظائف العثمانیة، دار غریب، القاھرة، : بركات مصطفى -

اني: برو توفیق  - د الدستوري العثم ي العھ ،  )1914 – 1908( العرب والترك ف
 . 1991، دارطالس ، دمشق ، 1ط

ل  - د جمی یھم محم اني: ب اریخ العثم فة الت روت ،  ، 2، ج فلس ائس ، بی دار النف
1954. 

د  - ي ھاروول ت وتمبرل رین: جران ر والعش ع عش رنین التاس ي الق ا ف : ، ت اورب
 .1967محمد علي ابو درة ولویس اسكندر ، مؤسسة سجل العرب ، القاھرة ، 

د مسعود واخرون  - ادي محم ة: جمال عبد الھ ة العثمانی ، دار  1، ط 2، ج الدول
 .1995الوفاء ، المنصورة ، 

ة : الجندي انور  - اني والخالف ن  1، ط االسالمیةالسلطان عبد الحمید الث ، دار اب
 .ه 1407زیدون ، بیروت ، 

ى  - ن عیس ة : الحس ة العثمانی ع ، ب 1، طالدول ر والتوزی ة للنش روت، االھلی ، ی
2009 . 

ي  - ون عل ة: حس ة العثمانی اریخ الدول روت ،  1، ط ت المي ، بی ب االس ، المكت
1982 . 

  1989م ، دمشق ، ، دار القل العثمانیون في التاریخ والحضارة: محمد  حرب-
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 .1990، دار القلم ، دمشق ،  1، ط السلطان عبد الحمید الثاني: حرب محمد  -

ي  - ان عل الق حس ھیونیة: ح ة الص ن الحرك ة م ة العثمانی ف الدول دار  موق ، ال
 . 1986الجامعیة ، بیروت ، 

ة: حمزة المنصور ممیمونة  - ان ،  1، ط تاریخ الدولة العثمانی د ، عم ، دار الحام
2008 . 

ة: الخراشي سلیمان بن صالح  - ة العثمانی القاسم ،  ، دار1، ط كیف سقطت الدول
 . ه1420الریاض ، 

، الجذور التاریخیة للتوجھات العلمانیة في تركیا المعاصرة: خلیل احمد ابراھیم  -
 . 1996مركز الدراسات التركیة ، جامعة الموصل ، 

ة: مسعود الخوند  - ان )ب،د،ن(،6، ج الموسوعة التاریخیة الجغرافی  )د ت(،، لبن
. 

ول وفرانسوا جورجو  - ة: دومون ب ة العثمانی اریخ الدول باعي : ، ت  ت بشیر الس
 .1993،  دار الفكر للدراسات ، القاھرة ،  1،ط

  1974دار طالس ، دمشق ،  ،1، ط العرب والعثمانیون: رافق عبد الكریم  -

ورة : رامزور ارنست  - ة : ، ت  1908تركیا الفتاة وث ي ، مكتب د العل صالح احم
 .1960الحیاة ، بیروت ، 

ي  - د عل ة: الصالبي  محم ة العثمانی ع والنشر االسالمیة، 1، طالدول ، دار التوزی
 .م2001بورسعید، 

د [،الماسونیة ذلك العالم المجھول ، الماسونیة ذلك العالم المجھول:طعیمة صابر -
 م1995،دار القلم،دمشق،]ط

د  - د المجی لیمان ونعنعي عب وار س ز ن ى : عبد العزی ورة الفرنسیة ال ا من الث اورب
 الحرب العالمیة االولى 
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الح  - اد ص ي: العق رب العرب اھرة 2، ط المغ ریة ، الق ة االنجلومص  ،، المكتب
1966. 

د  - ریم محم د الك ة عب رب : غرایب اریخ الع دیث ، طت ة و ، اال 1الح ة للطباع ھلی
 .1987النشر ، بیروت ، 

وزي مح - دعلي الق ر: م رب المعاص اریخ الع ي ت ات ف ة  ،1، ط دراس دار النھض
 .1999العربیة ، بیروت ، 

ة: الشناوي عبد العزیز  - و مصریة ،  2، ط 3، ج الدولة العثمانی ة االنجل ، المكتب
  .1983القاھرة ، 

ات  - د برك د فھ وابكة احم ة : الش المیةحرك ة االس ار ،  1، ط الجامع ة المن ، مكتب
 .1984االردن ، 

رحیم  - د ال اني: مصطفى احمد عب اریخ العثم ي اصول الت ، دار الشروق ، 3ط ،ف
 .2003،القاھرة

، مؤسسة الرسالة ، دمشق 1،  ط الیھود والدولة العثمانیة: النعیمي احمد نوري  -
 ،1997.   

ار :، ت انيمالعثاسرار االنقالب : طوران مصطفى  - كمال خوجة ، مطابع  المخت
  ).د ت(،االسالمي ، القاھرة

 .2008، دار النفائس ، بیروت ،  تاریخ العثمانیین: طقوش محمد سھیل  -

د  - اغي اسماعیل احم اریخ االسالمي الحدیث: ی ي الت ة ف ة العثمانی ة  الدول ، مكتب
 . 1995العبیكان ، الریاض ، 

  :   ـ المجالت والدوریات  ثانیا

ى - د موس اھي محم ھیونیة"،النب ا بالص ونیة وعالقتھ اق ، "الماس ة االف ، مجل
  .، الریاض 11،1998العدد

ق ،  - د توفی ین محم ود و"حس انيالدور الیھ الب العثم ي االنق ونیة ف ة ، "ماس مجل
 .، الریاض)1978ر،ایا(، 4، العددافاق
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ال - د كم ین محم ن االم لطان "،اب انيالس د الث د الحمی اة،"عب ة الحی -مجل
 .،،استانبول) 1977س،اغسط(،8،العددتاریخ

                                        

  :المراجع باللغةاالنجلیزیة: ثالثا

Jelqvich.b: strits auestion. Areqt pozers and ilhe (1887-1870) 
indier .1973.p.100. 
Lezis: th ergence of. Odrn qrutky. Oxfford london.1962. 
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)ا(  

26: براھام غاالنتيإ  

60: إبراھیم باشا  

23، 22، 9: إبراھیم تیمو  

27: أبي الھدى الصیادي  

58، 26: أحمد أوغلي اغا  

، 41، 32، 31، 23: أحمد رضا بك
43 ،46  

22: أحمد عبد الرحیم مصطفى  

68، 65: أحمد عزت  

33: أحمد غانم  

13: إدریس راغب بك  

46، 8: أدھم باشا  

36: إدوارد السابع  

51: آرام  

26: أرمینوس فامبري  

22: إسحاق سكوتي  

51: أسعد طوباني  

46: إسماعیل حقي  

26: أقشور  

49: أمحمد ضیاء الدین  

50: أنور الجندي  

، 37، 29، 28، 27، 11: أنور باشا
38 ،41 ،48 ،49 ،55 ،56 ،57 ،
60 ،61، 62 ،63 ،64 ،68  

26: أورخون  

23: أوغست كانت  

)ب(  

26: بروفیسوف طومسون  

)ت(  

46: توفیق باشا  

40: توفیق فكرت  

56: توكین ألب  

)ج(  

58، 54، 48، 46: جاوید  

13: جان أرباتش  

23: األمیر جالل الدین محمود  

58: جالل نوري  

40: الشیخ جمال الدین  

27: جمال الدین األفغاني  

، 64، 63، 57، 56 ،25: جمال باشا
65 ،66 ،68  

57: جواد رفعت أتلخان  

22: جودت عثمان  

9: جون جاك روسو  
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)ح(  

32: حسن بك  

45: حسن فھمي  

46: حسین جاھد  

46: حسین حلمي  

22: حلیم باشا  

58، 26: حمد هللا صبحي  

49: حمدي أفندي  

)خ(  

63: خلیل بك  

28: خیر الدین باشا  

)د(  

46، 45: درویش وحدتي  

)ر(  

48، 46: رحمي  

23: رشید رضا  

26: رنییھ بیلو  

38: روسو أفندي  

)س(  

51: سعد باشا  

28: سعید باشا  

63: سعید حلیم باشا  

11: سلیمان باشا  

64: سوشون  

)ش(  

22: شرف الدین مغمومي  

67، 66، 64، 27: الشریف حسین  

22: شفیق الكریتلي  

38: شمس باشا  

)ص(  

46: صباح الدین  

32، 23: صالح الدین  

)ض(  

23، 19: باشا ضیاء  

58، 26، 25: ضیاء كوك ألب  

56: ضیاء جوقلب  

)ط(  

، 43، 29، 25، 24، 13: طلعت بك
46 ،48 ،56 ،57 ،61 ،63 ،65 ،
68 

)ع(  

51: عارف حكمت  

39: عاطف بك  

33: الخدیوي عباس حلمي  
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، 5، 3، 2: السلطان عبد الحمید الثاني
6،7 ،8 ،9 ،10،12، ،13 ،15 ،18 ،
19 ،20 ،22 ،23 ،24، 27 ،28 ،
29 ،31 ،32 ،33 ،36 ،37 ،39 ،
40 ،42 ،43 ،44 ،47 ،48 ،49 ،
50 ،51 ،54  

27: عبد الرشید رضا  

6: زیزععبد ال  

70: السلطان عبد المجید الثاني  

22: عبد هللا جودت  

60: عزیز المصري  

22: األمیر عزیز حسن  

19، 5: علي السخاوي  

23، 19: علي شفقتي بك  

51، 38 ،25، 12: عمانویل قره صو  

)غ(  

38: غالب أفندي  

)ف(  

5: فؤاد باشا  

66: فون فالكینھاین  

66: األمیر فیصل  

)ك(  

26: كراسو  

22: كریم سباطي  

)ل(  

24: لطف هللا  

26: لومال دافید  

67: لوید جورج  

27، 26: لیون كاھون  

)م(  

5، 3: ماتزیني  

70، 69: السلطان محمد السادس  

58، 26: محمد أمین  

63، 45: محمد رشاد  

22: محمد رشید الشركسي  

6: محمد رشید رضا  

5: محمد ضیاء  

55، 54، 49: محمود شوكت  

60: مختار باشا  

12، 11، 9، 8، 7، 6: مدحت باشا  

48، 43: مدحت شكري بك   

24: مدحت شكور  

8، 6: السلطان مراد الخامس  

45، 33: مراد بك  

5: مصطفى باشا  

  56: مصطفى خیري بك أورجیلو
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5: مصطفى فاضل  

55، 46، 27: مصطفى كامل  

، 38، 36، 32، 30: كمال مصطفى
49 ،60 ،68 ،69 ،70  

40: معروف الرصافي  

26، 24: موئیز كوھین  

)ن(  

11: نابلیون الثالث  

46، 22: ناظم السالنیكي  

، 19، 12، 11، 10، 9، 5: نامق كمال
23 

26: نیازي بركس  

49، 38، 37، 32: نیازي بك  

36: نیقزال الثاني  

)ه(  

51: ھرتزل  

)و(  

40:ودیع صبرا  
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  )ا(

  12 :أبزیس

    55 ،62: أدرنة

  38 ،69: أرضروم

  69: أرمینیا

  70 ،69 ،65 ،12: أزمیر

  70 ،69: أزرنجان

  68 ،54 ،49 ،43 ،31 ،7: األستانة

   24 ، 23، 22، 13 ،12 ، 5: استانبول
،30، 38،41 ، 43، 49، 53، 54، 

55، 69  

  49: ستیفانوسإ

  65: سكندرونإ

  22: آسیا

  70: آسیا الصغرى

    26 ،4: آسیا الوسطى

  69 :أضالیا

  65: أظنة

  28: افریقیا

  36: أفغانستان

  69: أفیون قره حصار

 ،55،61 ،54 ،37 ،35 ،32: ألبانیا
62  

    63 ،62 ،56 ،22: ألمانیا

  69: أماسیا

  59: أمریكا

 ،36 ،35 ،26 ، 25 ،2: األناضول
43، 63،67، 69، 70  

  56 ،36 ،22: انجلترا

  65: أنطاكیا

  20: أنقرة

  64 ،68: أودیسیا

  62 ،30 ،28 ،21 ،3: أوروبا

  36 ،28: إیران

  61 ،60 ،59 ،56: ایطالیا

  )ب(

  ،31 ،30 ،27 ،24 ،23 ،5: باریس
37، 42  

  63: البحر االبیض المتوسط

  31: البحر االدریاتیكي

  65 ،64 ،37: البحر االسود

  69 ،63: بحر ایجة

  68 ،61 ،21: برلین

 ،65 ،64 ،36 ،21 ،11 ،3:بریطانیا
66، 69  

  65 ،40: بغداد

  4: بلغاریا

  5: بلغراد
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  62 ،61 ،19 ،4: البلقان

  20: البوسفور

  65 ،22: بیروت

  13: بیزنطة

  )ت(

  36: التبت

  70 ،69: تراقیا

  2: تركستان

 ،26 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 :تركیا
30، 51، 67، 68، 70  

  70 ،69: تفلیس

  )ج(

  66: جدة

  66 ،65 ،64 ،28: الجزیرة العربیة

  33 ،31 ،24 ،19: جنیف

  )ح(

  67: الحجاز

  65: حلب

  65: حمص

  )د(

  65: داسي

  64: الدردنیل

  66 ،36 ،32 ،31 ،22: دمشق

 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6: العثمانیة الدولة
13، 15، 20، 21، 23، 25، 28، 
31، 37، 39، 42، 60، 61،  62، 
64، 66، 67 

  )ر(

  69 :الرھا

 ،63 ،58 ،56 ،36 ،23 ،21: روسیا
64  

  63 ،61 ،53 ،49: الروملي

  37 ،36: ریفال

  )س(

 ،31 ،30 ،18 ،13 ،12 ،9: سالونیك
32، 36، 37، 38، 43، 45 ،48، 
49، 53، 58، 62  

  32: سكوناري

  67 ،27 ،22: سوریا

  3: سویسرا

  64: سیباستبول

  27: سیبریا

  32: سیریس

  69: سیواس

  )ش(

  4: الشام

  62: شطلجة

  36: الشرق األدنى
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  63 ،59 ،21: شمال افریقیا

  )ص(

  28): الصین(

  )ط(

  66: الطائف

  67، 59: طرابلس

  25: طوران

  67: جبال طوروس

  )  ع(

  67: العراق

  69، 66: العقبة

  66: عكا

  )غ(

  66: غزة

  12: غلطة سراي

  )ف( 

  69، 66، 64، 56، 22، 5، 3: فرنسا

  66، 50، 15، 13، 12، 7: فلسطین

  )ق(

  23: قازان

  70، 69: قان

  33، 32، 31، 24، 12: القاھرة

  65: القرن الذھبي

  67: القوقاز

  69، 65: قونیا

  69، 64: قناة السویس

  )ك(

  4: كریت

  38: كوسوفو

  70، 69: كیلیكیا

  )ل(

  66: اللیث

  62، 55: لندن

  60، 59، 55، 54، 27: لیبیا

  )م(

  65: مارسین

  70، 68: جزیرة مالطا

  69: مرعش

  70: مریج

  27، 21، 12، 5، 3: مصر

  61، 38، 36، 32، 13، 4: مقدونیا

  66، 28: مكة

  38، 32: مناستیر

  12: منفیس

  70: مودانیا

  68، 67: مودروس
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  70، 69: موش

  65: الموصل

  66: مویلح

  )ن(

  19: نابولي

  55، 35: النمسا

  )ه(

  28: الھند

  )ي(

  36: الیابان

  66: یافا

  70، 69، 4: الیونان
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