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THE OTTOMAN CONSTITUTIONAL EXPERIENCE UNDER SULTAN ABDEL HAMID II
(1876-1909)التجربة الدستورية العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني
1909-1876
Abstract
ABSTRACT: The research discusses “the Ottoman constitutional experience under the rule of Sultan Abdul
Hamid II 1876-1909”. The “Mabouthan Council” or the parliament and the Senate were established under
the said rule. The Ottoman Constitution was issued in 1876, to be the first constitution recorded in the
Ottoman State. Thus, Sultan Abdul Hamid II was the first Ottoman sultan who modernized the Ottoman
State, its organizations and mandate from traditional organizations and legislations, thus opening up to
western organizations while maintaining the Islamic Sharia.
It is worth mentioning that the opposition forces of soldiers and civilians, Turkish and other nationalities,
made use of the issuance of the Ottoman constitution. The opposition, represented by “the Committee
of Union and Progress”, “Le Jeune Turc” or “Young Turk” entered several plots in cooperation with the
European countries, the Zionist Movement, the Jews and Masonry to revolt against Sultan Abdul Hamid
II. The Sultan had refused the establishment of Jewish settlements as a fore-runner to the establishment
of a Jewish State in Palestine, alleging compliance with the Ottoman constitution. In fact, these forces
launched a military revolution in 1908 followed by the dethroning of Sultan Abdul Hamid II in 1909.
These facts are confirmed and evidenced in the British, Ottoman, European, American and Arab diplomatic
and consular documents. The goal of the 1908 Revolution and the dethroning of the Sultan in 1909 did not
aim at reinstating the Ottoman constitution or to reach an Ottoman union or an ottoman-Arab progress.
Rather, the main goal of both the revolution and the dethroning was to transfer the Ottoman State into a
secular state that has nothing to do with the Islamic religion, hence facilitating the immigration of Jews to
Palestine and establishing a Jewish State on the Holy Land of Palestine.
" ففي هذا العهد1909 -1876 يتضمن البحث "التجربة الدستورية العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني: الملخص
( "ُأنشئ "مجلس المبعوثانMabouthan)  كما صدر الدستور العثماني في،" وكذلك "مجلس األعيان،أي مجلس النواب
 وبذلك كان السلطان عبد الحميد الثاني أول سلطان عثماني أسهم في، وهو أول دستور مدّون للدولة العثمانية1876 عام
نقل الدولة العثمانية وتنظيماتها وإداراتها ووالياتها من التنظيمات والتشريعات التقليدية إلى أسلوب العصرنة واالنفتاح
( على التنظيمات الغربية مع الحفاظ على الشريعة اإلسالميةSharia).
 أن قوى المعارضة من العسكريين والمدنيين من األتراك وقوميات أخرى استغلوا صدور،غير أن األمر الالفت للنظر
 وقامت المعارضة ممثلة بجمعية االتحاد والترقي،( الدستور العثمانيCommittee of Union and Progress) أو "تركيا
( "الفتاةLe Jeune Turc) ( أوYoung Turk)  ومع الحركة الصهيونية واليهود،بمؤامرات عديدة بالتعاون مع الدول األوروبية
ً والماسونية للقيام بثورة ضد السلطان عبد الحميد الثاني ألنه لم يتجاوب مع اليهود إلقامة مستوطنات يهودية تمهيدا
 وبالفعل فقد قامت هذه القوى بثورة..إلقامة دولة يهودية في فلسطين وذلك تحت ستار العمل بالدستور العثماني
1909  أعقبها خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش عام،1908 عسكرية.
 وإن هدف،لقد أكدت هذه الحقائق الوثائق الدبلوماسية والقنصلية البريطانية والعثمانية واألوروبية واألميركية والعربية
 ولم يكن الهدف منه اتحاد عثماني وال، لم يكن إعادة العمل بالدستور العثماني1909  وخلع السلطان عام1908 ثورة
 بل كان الهدف الرئيسي من االنقالب والخلع تحويل الدولة العثمانية إلى دولة علمانية ال عالقة لها،ترقي عثماني وعربي
 والسماح بإقامة دولة يهودية في األراضي المقدسة في فلسطين، تسّهل الهجرة اليهودية إلى فلسطين،بالدين اإلسالمي.
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 .1مقدمة عامة عن األوضاع القانونية في الدولة العثمانية
كانت الدولة العثمانية تعتمد في حكمها وقضائها ومحاكمها وأنظمتها وإدارتهاا لوالياااا العثمانياة واش الةاااعة اة.ا مية
وكانت تحاص الدولاة واش غاأع أ مالهاا ع ااعر الةاااعة اة.ا مية الكاااال فكاا الواو ا والاالي اوجاوو إلاش خايإل اة.ا أو
المفتي لوحصالل منه وش الفتاوىل و وش د م النظا الويا.يل و ند إغدار القالانين الويا.يةل أو األنظمة العوكااة
والحقيقااةل فقااد تأااين عااو والااي مصااا محمااد وااي عاخااا  )1848-1805أغااأأ أكثااا انفتاح اا ر وت ااالرار ماان  .ا ين الدولااة
العثمانية في مختوف الميادان العومية والتاعالاة وايقتصاداة والويا.ية والعوكااةل فأاا والي مصا منافوا ر لووو ا العثماني ذاتاهل
لهذال فقد عادر الوو ا محمالد الثاني  )1839-1808إلش إغ حاا أ.ا.ية في الدولاة العثمانياةل وقضاش واش معالقااا اةغا
والتحداث في الدولةل وفي مقدمة المعالقاا آنذاك الجيش اينكةاري والفاقة الدانية المتمثواة عالأكتاخايةل لاذل،ل فقاد خاهد هادد هاد
التنظيمااا القانالنيااةل وا.ااتماا فااي هااد الوااو ا أااد المجيااد  )1860-1839وقااد افاات فااي هاادد عا.اام يالتنظيماااا الخيااااة
العثمانيةيل لذل ،عادأ هاد يدااد مان التنظيمااا مان عينهاام احتااا الحااااا العاماةل والممتوكااال واألخاخاصل عصاان النظاا ان
معتقداتهم الدانية الصالبي2011 ،م ،ص)417
لقد كا من الضاوريل مالايهة الدولة العثمانية لوتحدااا الداخوية والخاريية وش الوالاال ل وكا يعاد مان تكاالان الوجاا
لالضر القالانين والتنظيماا الحداثة منها وش .أيل المثالم
 -1قانال األراضي الذي نةا ا 1274هـ1857-
 -2قانال الجزاا الذي وضر ا 1274هـ1857-
 -3قانال ال اعال الذي نةا ا 1275هـ1858-
 -4قانال التجار الذي وضر ا 1288هـ1871-
 -5القانال المدني الذي نةا ا 1289هـ 1871-ل والاذي نظام فاي مجواة األحكاا العدلياةل حياث أخاذا نصالغاه مان النصاالص
الةا ية اة .مية الالارد فاي الفقاه اة.ا ميل وعالاذاا الفقاه الحنفايل مار األخاذ ععاين اي تأاار ماا ا ئام العصاال وقاد أرادد
الوو ا أد العزاز قانالنا ر تعتمدد المحاكم الةا ية في يمير أنحاا الاليااا العثمانية
ومن األهمية عمكا القاللل أ الدولة العثمانية كانت مر وضاعها لهاذد القاالانين المةاار إليهاال فقاد عادأا تتاولا ععا الةايا
عالنظم والقالانين الالضعية األوروعية وعالتحداد النظم والقالانين الفانويةل وقد ظهااا توا ،الماالااا واضاحة فاي قاانال العقالعااال
وقانال التجار ل وقانال اةيااااا المدنية
والحقيقاةل فاا" يخا خااااف كوخانااةي الااذي د مااه مصا فش رخاايد عاخااا .اافيا الدولااة العثمانيااة فااي لنااد وعااارا ل وزاااا
ر تاحيأاا ر أو
الخاريية زمن الوو ا محمالد الثاني) ععد أ أغدرد الوو ا محماالد الثااني اا  1839وععا اةغا حيينل لام اوا ح
توايدار من الا ااا العثمانيين الموومينل والعوماا وعع القاد العوكااينل واش ا تأاار أ التنظيمااا الجدااد منافياة لوقااآ الكااامل
و.اوا عين الموومين والمويحيينل وضا فت من النفاالذ األينأاي فاي الدولاةل خاغاة وأ رخايد عاخاا ا.اتقد ريا ر فانوايا ر لالضار
قالانين حداثة لوعثمانيين كما أ قب ذل ،إنةاا عن ،يداد لودولةل وأغدر نقالدار مالية عدو رغيد معدنيل مما أفقدها قيمتها لم غادر
ما.ال آخا ا  1856أكد فيه الواو ا أاد المجياد األول واش امتياازاا وحصاانة ر اااا الدولاة مان ياا المواومينل وهاال الاذي
ان عا.م يالخ الهمااالنيي
ومن األهمية عمكا القاللل إ هد الوو ا أد العزاز  )1876-1861خهد المزاد من اينفتا وش الكابل فتم فاتأ قناا
ا  1869ل وغدرا أهم مجوة دلية افت عا.م يمجواة األحكاا العدلياةيل وقاانال التجاار الأحاااةل كماا زار أوروعاةل
الوالا
وفكا في اي.تفاد من هذد الدول ومن غاا اتها وكا من أهم اةغ حاا اةداراة في هدد غدور قانال الاليااا ا 1864ل
كمااا أنةااحت محكمااة ويااا قضااائية داااالا األحكااا العدليااة)ل وأنةا ااا  1868مجوا لودولااة وااش الاانم األوروعاايل أ واار ويااه
يخالاري دولتي أي مجو خالرى الدولةل وكا من أهم اختصاغاته مناقةة الميزانية الصالبي ،المرجع السابق ،ص)435

 .2الدستور العثماني
تعتأا عدااة التنظيماا الد.تالراة في العهد العثماني في زمن الوو ا أد المجيد والد الوو ا أاد الحمياد الثاانيل ياا أ
تو ،التنظيماا كانت تنظيماا أولية يا خاموةل عل من األهمية القاللل أنه خ ل غدور تو ،التنظيماال لم ادو الد.تالر العثماني
وفااااي هااااد الوااااو ا أااااد العزاااااز  ) 1876-1861غاااادرا ععاااا التنظيماااااا فااااي خااااكل فامااااا .ااااو اني عتاااااراإل
1292/11/15هـل المالافر  14كانال األول داومأا)  1874يا أ التنظيماا الد.تالراة الفعوية والةاموةل فقد حصوت فاي هاد
الوو ا أد الحميد الثااني )1909-1876ل إذ أنةايا فاي هادد يمجوا المأعاللاا العثماانيي مجوا الناالاب)ل وكاذل ،يمجوا
األ يا ي أو الةيالخ الاذي أنةايا فاي  5خاالال 1293هاـ 3-تةااان الثااني ناالفمأا)  1876وفاي  7ذي الحجاة 1293هاـ -أغادر
الوو ا أماد عالمالافقة وش إغدار القانال األ.ا.ي يالد.تالري المعاون عا.م يالمةاو يةي وقد ياا في  )119ماد ل وهال أول
د.تالر مدو لودول ة العثمانيةل ولاني د.تالر مدو لدولة إ .مية في التاراإل الحداث وعذل،ل كاا الواو ا أاد الحمياد الثااني أول
.ااو ا ثماااني أ.ااهم فااي نقاال الدولااة العثمانيااة وتنظيماهااا وإداراتهااا وويااتهااا ماان التنظيماااا والتةااااعاا التقويداااة إلااش أ.ااوالب
يالعصانةي واينفتا وش التنظيماا الكاعية مر الحفاظ وش المأادئ اة .مية والفقه اة .مي

. 3مالظحاا عى موا الدستور العثماني
مما ا حظ وش الد.تالر العثماني المالف من  )119ماد عع
 -1تضمن الد.تالر العثمااني فاي مادتاه الثالثاةل عاو الواو نة العثمانياة هاي دولاة الخ فاة اة.ا مية أماا المااد الااععاةل فقاد
الم حظاا منهام

تضمنت عو الوو ا حوب مأادئ الخ فة هال حامي الدان اة .مي

 -2مماا ااخاذ واش الد.اتالر العثمااني ي.ايما فاي مادتاه الخامواة يعاو ذاا الخويفاة مقد.اة و ياا موااولةيل مماا
اتناق مر مأادئ الحكم وقالا د مواولية الحاكم

 -3نصت الماد  )11وش أ دان الدولة العثمانية هال دان اة .ل ياا أناه فاي الالقات نفواه تكاال حاااة يميار
األداا المعاوفة مصانةل وهذا أما إاجاعي عالنواأة لمفهاال الد.اتالر العثمااني نحاال األدااا األخااى كماا مانأ
الد.تالر ايمتياازاا الممنالحاة إلاش الجما ااا األخااى المقيماة فاي الدولاةل خاا اد إخا ل هاذد الجما ااا
عااحة الا ااال وي عاآلداب العامة
 -4نصت المااد  )18واش أ الوواا التاكاي الوكاة التاكياة) هاال الوواا الا.امي لودولاة العثمانياة وكانات هاذد
الماد خ ل .ني ن الاواة مثاار ا تااال القالميااا األخااى ي.ايما معارضاة العاابل واش أ.اا أ العااب
كانالا اةكوال األكثااة الكأاى في الدولاة العثمانياةل فضا ر مان أ دولاة الخ فاة ن غ) انأكاي أ اكاال الوواا
المعتمد فيها ر.ميا ر وفي إداراتها هال الووا العاعي لكة القاآ الكاام
 -5تتضمن المالاد من  )27إلش  )41تنظيم أوضاع المواولين فاي الدولاة العثمانياة مانهمم الاالك ال وهام ر .ااا
المصال أ الحكالميةل وفي مقدمتهم منصب الصدر األ ظم وخيإل اة.ا فاي ا.اتانأاللل والماومالران المنتخأاين
لومومالرااا من تعيين و زل
 -6تحالي مالاد الد.تالر من الماد  )40إلش الماد  )59ما له قة عتنظيم المجو العمالمي المكال من هيحتينم
أ -هيحة األ يا
ب -هيحة المأعاللا
 -7تضم المالاد من الماد  )60إلش الماد  )64ما له قة عتنظيم دد أ ضاا هيحة األ يا ل وخاو العضالاةل وماتأااا
األ ضاال وأ مال الهيحة
 -8تحالي مالاد الد.تالر من الماد  )65إلش الماد  )80ما له قة عتنظيم دد أ ضاا هيحة المأعاللا ل وكيفياة اينتخاابل
وخاو العضالاةل ومد العضالاةل وماتأاا األ ضاال وكيفية مل الهيحة ومحاكمة أ ضائها
 -9أما في مالضالع المحاكمل فقد تضمنها الد.تالر من المااد  )81إلاش المااد )91ل واانظم هاذا القوام ااقاة المحاكمااال
وأوضاع القضا ل وتنظيم أمالر القضاا والتقاضيل وما ااخذ وش نظا القضاا العثماني أنه فصل عين القضااا الةاا ي
والقضاا النظامي أو القانالنيل فقد ويدا محاكم خا يةل ومحاكم نظامية وما ر أ المحااكم الةاا ية مناذ تو.يواها حتاش
غاادور الد.ااتالر العثماااني كاناات تتناااول قضااااا لوموااومين ولونصااارى واليهااالد ولوا ااااا األياناابل يااا أ د.ااتالر ااا
 1878عدأ افصل عين المحاكم الةا ية والمحاكم المدنية النظاميةل وقد ا تأا الأع أ ذل ،اعتأا ت الرار إاجاعيا ر
 -10في مالضالع الداالا العاليل فقد اهتم الد.تالر في مالادد من  )92إلش الماد  )95عتنظيم تةكيل الداالا العالي ومهامه
واختصاغاته
 -11فااي األمااالر الماليااةل أخااار الد.ااتالر فاي ماالادد  )96إلااش  )107إلااش تنظاايم األمااالر الماليااة لودولااةل والميزانيااة العامااةل
والمحا.أة
 -12أما فاي مالضاالع الالياااا العثمانياةل فقاد أخاارا الماالاد  )112-108إلاش تنظايم خااو إدار الالياااال وغا حياا
أ ضاا مجال اةدار في مااكز الاليااال واألولالاةل واألقضيةل وأمالر الأودااا
 -13أما القوم األخياا المتضامن الماالاد  )119-113فتانظم ععا األماالر المتنال اة منهاام حاايا فاال األحكاا العافياةل
وإلزامية التعويم األوليل وكيفية تعدال الد.تالر
والحقيقةل ف" ما ياا حالل إلزامية التعوايم األ.ا.اي ايعتادائي) فاي وياااا الدولاة العثمانياةل إنماا اعأاا ان أهمياة
نظا الدولة العثمانية لوتعويم عا تأاارد ركناا ر أ.ا.ايا ر لنهضاة األماة العثمانياةل وعاذل. ،اأقت الدولاة العثمانياة الكثياا مان الادول
المعاغا التي عدأا في أواخا القا العةاان ع"قاار إلزامية التعويم األ.ا.ي
ومما ا حظل عو الد.تالر العثماني الصادر ا 1878ل لم أ يد العمل عه ا 1908ل إنماا هاال د.اتالر تاالفيقي أخاذ
ععااين اي تأااار الالاقاار العثماااني واة .ا ميل فض ا ر اان التةااااعاا األوروعيااة وفااي مقاادمتها الد.اااتيا الفانوااية والأوجيكيااة
والوالاوااة

 .4بعض سما الدستور العثماني
النقا الد.تالراة ومنها الصالبي ،المرجع الساابق ،ص

أما فيما اختص عوهم .ماا د.تالر ا 1876ل فهي تتمثل عأع
447-446؛ انار أيضا ً كتاب :في أصول التاريخ العثماني ،ص)234م
 -1نص الد.تالر العثماني وش فصل الوو اا من حيث الةكل ي المضمال
 -2تضمن الد.تالر نصا ر عو خخص الوو ا مصاال ي امما ل وأناه ي امواحل أماا أحاد ان أ مالاهل فواه وحادد حار تعياين وإقالاة
الالزراال وهال الذي اعقاد المعاهاداال واعوان الحاابل واعقاد معاهاداا الصاوأل وهاال القائاد العاا لوقاالاا المواوحةل ومان حقاه
إغدار يمير القالانين دو الايالع إلش الأالما
 -3نص الد.تالر وش حااة أ ضاا الأالما في إِعداا آرائهمل وفي التصالات الواي أو العوني حوب األحالال
 -4أ ش الد.تالر المجو النياعي حر إقاار ميزانية الدولة دو تدخل من يانب الوو ا
 -5حدد الد.تالر الوكة التاكية عونها الوكة الا.مية الالحيد في الدولة العثمانية
 -6أكد الد.تالر وش المواوا عين العثمانيينل فقد منأ الد.تالر غفة العثمانية والعثمنة لكل ر ااا الدولة مهما كانت أداانهمل ونص
وش تمتعهم عالحااة الةخصيةل و وش مواوا العثمانيين أما القانال ل .الاا في الحقالق أو الالايأاا
 -7نص الد.تالر وش ا.تق ل القضاا والقضاا ل وأعقاش واش المحااكم الةاا يةل مار لجاالا ياا المواومين إلاش محااكم الموال فاي
الموائل المتعوقة عةاونهم الدانية

 -8حدد الد.تالر دد المقا د عـ  )71مقعدار لوموومين و  )44مقعدار لونصارىل و  )4مقا د لويهالد وكانت أول انتخاعاا تجاي في
الدولاة العثمانيااة قااد أ.اافاا اان ايتمااع  )119مأعاللاا ر نائأاار) )1ل وكااا أول ايتماااع لومجوا النياااعي العثماااني قااد قااد فااي
ا.تانأالل في  29آذار مار ) ا 1294 1877هـ)
 -9حدد الد.تالر دد أ ضاا مجو األ يا الةيالخ) عـ  )26ضالار اعينال تعيينارل من عينهم  )21مووما ر
واألمااا الم حااظل أ مجوا المأعاللااا العثماااني لاام اكماال دورتااه اينتخاعيااةل فواام اأاار ااام ر .ااالى ةااا خااهالر وخموااة
و ةاان االمارل ولم ادع ل يتماع لانية لمد ل لين اما ر أي لكااة ا 1908ل وذل ،ععد أ أغدر الوو ا أد الحميد الثاني قااارار
عحل وتع يل الد.تالر العثماني ا.تنادار إلش ر اته الويا.ية الموتند إلش المأاراا التاليةم
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النالاب منأاا المجوا

لمهايماة الحكام

تأين له في خ ل العةا الةهالر التي قد فيها مجو المأعاللا دورتين ا.تك ل عع
والوو ة والوو ا تحت .تار يحااة أ ضاا الأالما في إعداا آرائهمي
ا.تك ل مدحت عاخا لود.تالر العثمانيل وتولياب الاالي والناالاب واش الواو ا العثماانيل أل مان مالحااا مادحت عاخاا قواب
نظا الحكم
م الأة مدحت عاخا والحكالمة العثمانية تعيين وي نصارى في الاليااا اة .مية
الم الأة عقأالل ب من النصارى في الكوية الحاعية العثمانية
الم الأة عوورعة الدولة العثمانية وتكااأها تحت .تار اةغ والتحداث
م الأة عع الناالاب عجعال لكااا ر اااا الدولاة العثمانياة لكااا معتاان عهاا ر.اميا ر فاي الالياااا العثمانياةل وماا ر أ الم واب
المحر لوعاب آنذاك يعل الوكة العاعية لكة ر.مية إلش يانب الوكة التاكية
الم الأااة عالوااما لوحاكااة الما.ااالنية عافتتااا محافاال لهااا فااي األراضااي العثمانيااةل والوااما لومهاااياان اليهااالد عااالهجا إلااش
فوو ينل وهذال ما ي امكن أ ااضش عه أو اومأ عه الوو ا أد الحميد الثانيل تحت .تار الحااة الويا.ية والفكااةل وتحت
.تار مأدأ التوامأ الداني

والحقيقاةل فا" الت ااالراا الويا.اية واألمنياة .ااالاا فاي ا.اتانأاللل أو فااي ععا الالياااا العثمانيااة وتا ما الصادر األ ظاام
مدحت عاخا وش الوو ا أد الحميد الثاني ومعه الوو اا العثمانية أدا إلش وقف العمل عالد.تالر العثماني في  13خأا فأاااا)
ا 1878ل وذل ،ع"غدار ما.ال .و اني عحل مجو المأعاللا ل وإلكاا العمال عالد.اتالر العثماانيل مماا انعكا .اوأا ر واش .امعة
الوو ا والدولة معارل وما ر أ الوو ا أد الحميد الثاني كا قد عدأ اتخالن من ا.تك ل مدحت عاخا لمالاد الد.اتالرل وآراا تحالاال
الخ فة اة .مية إلش يمهالراة وش اار الدول الكاعية الصالبي ،المرجع السابق ،ص )445
وعدو أدنش خ،ل ف" الت الراا الويا.اية والعواكااة واألمنياة وايقتصااداة واييتما ياة عاين أ االا 1908-1878ل أدا
إلش تزااد المعار ضة العثمانية .الاا في داخل األراضي التاكيةل أو في عقياة الالياااا العاعياةل أو المعارضاة العثمانياة ال يحاة فاي
أوروعال وعدأا تو ،المعارضة المالفة مان قالميااا دااد ل ومان الائاف متأااناةل عالم الأاة ع" ااد العمال عالد.اتالر العثماانيل كماا
كاناات القااالى الدوليااة عمااا فيهااا .اافااا الاادول األينأيااة تةااجر وااش الثااالر ضااد الوااو ا أااد الحميااد الثاااني وكاناات القااالى التاكيااة
واألرمنية واليهالداة وعع العاب قد الأالا عم الب المعارضة حالل إ اد الد.اتالرل و اد مااقأاة الصاحفل وإ ااد إغادار ماا
أقفل منها
ونتيجة لتالتا األوضاع الويا.ية في ا.تانأاللل وعقية الاليااا العثمانيةل فقد غدرا مالافقة الوو ا أد الحميد الثاني وش
قاار مجو وك ا الدولةل ع"حياا مال مجوا المأعاللاا مجاددارل والعمال عوحكاا الد.اتالر العثماانيل وذلا ،فاي  24يماادى الثانياة
1326هـ 18-تمالز االليه) اا 1908ل ا.اتنادار إلاش اةراد الوانية الصاادر فاي الياال المةاار إلياهل ياا أ ذلا ،لام اكان لياضاي
القالى المعارضةل فا.تماا في معارضتها إلش أ ا.ت ا ت خور الوو ا ن العاش ا 1909

 .5القناصل والقنصىيا واألجانب في التجربة الدستورية العثمانية
 5.1القنصىيا في الدستور العثماني
تضمن الد.تالر العثماني في عع مالادد واقر النصارى األيانب والقنصوياا في الدولة العثمانيةل أل هذد الفحاا كانت قاد
أغأحت يزاار أ.ا.ايا ر مان المجتمار العثمااني ي.ايما النصاارى الموايحيين) العثماانيين مان تأعاة الدولاة العثمانياة .االاا أكاانالا فاي
الالياااا العاعياةل أو فااي الالياااا األينأيااة وقاد تضاامن الد.اتالر العثمااني فااي الكثياا ماان ماالادد الخاغااة عالتجاار أو األما ك أو
األوقان أو المحاكماا ما اتعور عاأليانب وتحت نالا ينظامااا اةدار الخاريياة – غاالر تايماة النظاا الاذي غاار تنظيماه
عحر قنصوياا الدول األينأية الماليالد في الممال ،الوو انية المحاو.ةي  )2قد تضمن هذا النظا  )13عندارل وقد ياا فاي عناالدد ماا
اويم

 )1من الم حظ أ دد مالاد الد.تالر العثماني  )119ماد ل و دد مجو المأعاللا العثماني  )119مأعاللا ر
 )2الد.تالر العثمانيل المجود األولل ص 534-527ل تايمه من الوكة العثمانية إلش الوكاة العاعياة نالفال أفنادي نعماة ل نالفال عاخاكاتب كماارك
اعوتا .اعقار) ماايعة وتدقير خويل أفندي الخالري مداا م أال اا وياة .الراة) أر عاخصة نظار المعارن الجويوة عالم أعاة األدعياة
في عياوا .نة  1301وهذد النوخة من مجمال ة الماحال الوفيا محمد رخيد رائف الفاخالريل مهدا إلش مكتأة يامعة عياوا العاعية

ومما ا حظ وش تنظيم الد.تالر العثماني لقنصوياا الدول األينأية المقيمة في الدولة العثمانية ما اويم
 -1فال الد.تالر العثماني وش كل قنصوية أينأية تعيين مالظفين ممتازان من العثماانيين مان أهال المداناة الالاقعاة فيهاا القنصاوية
في األراضي العثمانيةل وذل ،وش النحال التاليم
أ -أرععة متايمين أو ل لة حوب تصنيف القنصوية
ب -أرععة قالاغين أو ل لة حوب تصنيف القنصوية
ج -امكن تعيين متايمين وقالاغين أكثا من هذا العدد إذا لم اكن كافيا ر لوقنصاويةل وذلا ،ععاد تةااور القنصاوية مار .افارتها فاي
ا.تانأالل
 -2إ الد.تالر العثماني ي اعتأا تعيين القنصوية لومتاايمين عاتأاة امتيااز المةاار إلايهم تعييناا ر ر.اميا ر إِي ععاد ا.تحصاال القنصاوية
المعنية وش أما .ا ٍ من .فارتها في اآل.تانة ا.تانأالل) اتضمن خ اعا ر إلش والاي المموكاة متضامنا ر الاخصاة والتصادار واش
غفة مومالراتهل وعدو الحصالل وش هذد الاخصةل ف" الدولة العثمانية ي تعتان ألي منهم عصفة تايما
 -3فال الد.تالر العثماني وش القنصوياا الجناالية إر.ال أ.ماا القالاغين إلش والي األاالةل وهال اقيدهم واصاادق وايهم واش
اار ما ا أر في العاغمة ا.تانأالل أما القنصوياا والالا قنصوياا نياعة القنصوياا) ووكايا القنصاوياال فياتم ماايعاة
الجناالية المختصةل ليتم الحصالل عالا .تها من والي األاالة تحااا خ اب إلش المومالران المحويينل متضمنا ر الاخصة عمعافة
القالاغة المعينين
 -4أخار الد.تالر العثماني إلش أ.والب من هم في القنصوية تحت الحمااة الماقتةل عحيث أنهم اوتفيدو من الحقالق ذاتها التي انالها
ر ااا الحمااة العاداال ل أما الد اوى الجنائيةل فتجاي عحقهم أغالل المحاكماا الجاراة عحر أولح،
 -5أوضأ الد.تالر العثمانيل إِ حمااة المالظفين الممتازان في القنصوياا تنحصا عوخخاغهمل وتتعور عماومالراتهمل وتازول هاذد
الحمااة ند انتهاا خدمتهم أو وفاتهمل وي توحر في ألناا حياتهم عوقارعهمل وي تنتقل إلش ورلتهم ععد وفاتهم وهايا المالظفاال
الموتخدمال ) اوتفيدو من يمير اة فاااا التي تمنحهم إااها ايتفاقياا الواعقةل يا أنهم ادفعال ضاائب الالااكاال) واش
أم كهم
 -6كما أ الد.تالر العثماني قار د إِ فائهم من الخدمة العوكااة ولال عدفر الأدلل يا أ الد.تالر االضأ عاو خدماة الماالظفين
مان التاععيااة العثمانيااة فااي القنصاوياا األينأياة مااد خما .انالاا تحوااب لمااد خاادمتهم العواكااةل ويمياار الااذان ااادخوال فااي
الموتقأل من المالظفين الموتخدمين) المةار إليهم عوو ،الاداف ألناا خدمتهم ند القناغالل فهام ي ااخاذو مان خادمتهم فاي
القنصوياا ند يوب الاداف
 -7أوضأ الد.تالر العثمانيل عونه ي امكن تعيين أحد مان األهاالي العثماانيين وكيال قنصال أو ماومالر قنصال لدولاة أينأياةل إي فاي
حايا ا.تثنائيةل وععد وب الوفيا األينأي من الأاب العالي التاخيص والمالافقة وش ذل،ل وش أ تكال المالافقة ماقتة كما
أ وكيل القنصل المحوي لي عا.ت ا ته الحصالل وش حمااة الدولة التي مل في خدمتها ععد انتهاا انتداعه
 -8أكد الد.تالر العثمانيل أ أحادار مان وكا ا القناغال ومومالراااتهم امكناه أ اماار مومالراتاه عادو الحصاالل واش الأاااااا
العالية من الداالا الهمااالني عالاخصة في مومالراته
 -9أكد الد.تالر العثمانيل أ أحدار من تاععية الدولة العثمانية لي ع"مكانه الخااوج ان .او ة الحكالماة العثمانياة عواأب ا.اتخدامه
في إحدى القنصوياا أو الجهاا األينأيةل إِنما الحمااة تمنأ لومصالأ األينأية المالد ة لداه ولي له
 -10إ الد.ااتالر العثماااني ااكااد عااو الموااتخدمين فااي القنصااوياا والجهاااا والةاااكاا األينأيااةل هاام ماان التاععيااة العثمانيااةل وي
اخايال ن .و ة الحكالمة العثمانية عواة حال من األحالال
 -11أما المومالرااا الاوحية واألداا األينأياةل فيااخص لهاا أ تواتخد وكاي ر وتايماناارل انااي عمالياب هاذا اي.اتخدا امتيااز
الحمااة الماقتة مثل المومالران والموتخدمين في القنصوياا
الحمااة واش
 -12تضمن الد.تالر العثماني عو قناغل الدول األينأية ووك ا قناغوها ومومالري قناغوها لي عا.ت ا تهم إ
الدكاكين التاععة لودولة العثمانية وأغحاعهال وي عواة و.يوة كانت
 -13أخار الد.تالر العثماني أ المالظفين والموتخدمين في القنصوياا األينأية ي تاخذ منهم إي الضااأة الالااكاال) المقاار واش
أم كهمل وعقية التكاليف المقار ويهمل يا أ الدولة ععد انتهاا خادمتهم ورفار الحماااة انهم ي امكان أ ت االأهم أو تفاال
ويهم أي وااكال يا مكوفين عه أ.ا.ا ر في ألناا مد خدمتهم
 -14تضمن الد.تالر العثماني إِخاار إلاش الخاد المحوياين ممان هام فاي خدماة القناغال والقنصاوياال فهاايا ي اادخوال فاي ن ااق
الحمااة ألنهم ي اعتأاو موتخدمين ممتازانل وعالا م من ذل،ل ف" الوو اا العثمانية لاي ع"مكانهاا تاالقيفهم إِي ععاد التنواير
ومخا أة القنصل غاحب الصوة
وإ
 -15أوضأ الد.تالر العثمانيل عو الخاضعين لوحمااة الماقتةل وفي حال ارتكاب أحدهم ينحة أو يناااةل فيصاار وأاه مان اان
المومالران المحويينل واتم توويمه في الحال من ان القنصوية إلش الحكالمة
 22غفا )1280

 5.2األجانب في الدستور العثماني (جوازا السفر نموذجاً)

تضمن الد.تالر العثماني نظاما ر لجالازاا الوفا لأليانابل وكيفياة الادخالل والخااوج مان الممالا ،العثمانياةل ععناالا ينظاا
محل الأواعالر ااي وقد تولف هذا النظا من  )17ماد وش النحال التالي الدستور العثماني ،م .األول ،ص )534-531م

ومماااااااااا ا حاااااااااظ واااااااااش نظاااااااااا الأوااااااااااعالر اا ياااااااااالازاا الوااااااااافا) الاااااااااذي تضااااااااامنه الد.اااااااااتالر العثمااااااااااني
ما اويم
 1امنر الد.تالر العثماني وش كل من اا اب فاي الادخالل إلاش الممالا ،العثمانياة المحاو.اة الادخالل أو الواياحة فاي داخال
الأ دل دو أ اكال مصحالعا ر عجالاز .فا غادر وفقا ر لألغالل والقالا د
 2تضمن الد.تالر العثمانيل أ ع"مكا ر ااا الدول األينأياة المحأاةل والمتعاهاد عاتفاقااا ومعاهاداا مار الدولاة العثمانياةل
الحصالل وش عا.أالرا من ان قالنووال دولتاه القنصال)ل وأ ااتم تصادار أحاد الوافااا العثماانيين أو الةاهأندراة
المومالران من ان الدولة العثمانية وش ذل ،الجالاز أما في حال د ويالد .فيا وي خهأندر لودولة العثمانيةل فتكاال
مة الحكالمة المنوالب إليها حامل الأا.أالرا كافية في هذا المجالل يا أنه إذا ما فيما ععد في مدانة أو أي مكا فياه
خهأندر لودولة العويةل فتتم المصادقة وش الأا.أالرا من الةهأندر
ر
ر
 3احتم الد.تالر العثماني وش كل خخص قاد إلش الأ د العثمانية عاا أو عحاا إعااز يالاز .فاد إلش المومالران
 4أخار الد.تالر العثماني إلش ضالاع اةقامة في أراضي الدولة العثمانية عالنوأة لوقادمين من الخارجل إذ أنه ويهم إتأاع ما
اويم

5
6
7
8
9

أ -في خ ل أرعر و ةاان .ا ة اتاليه القادمال من الخارج إلش محل الميناا في يقالرخالنوي مخز ي إذا كانالا في
ا.تانأاللل أو إلش المومالران المختصين إذا كانالا في ياها من الاليااا
ب -الحضالر خخصيا ر إلش الدائا المختصةل والتصااأ ن المد المقار ةقامتهم
ج -أ اعونالا مكا إقامتهم
د -التاليه إلش القنصوياا المختصة لكل من االد الوكن واةقامةل لوحصالل وش يورقة إقاماةي واخاتم ويهاا مان قأال
الحكالمة الأوداة
هـ -تع ش يورقة اةقامةي لكل خخص من الايال قاد من الخارج ممن ماد فالق ةا .نالاا
تضمن الد.تالر العثماني حالة كل من الم حين أو الويا المقيدان في دفتا الم حينل ي.يما ندما اخايال من الوافينة
والميناا عنية اةقاماة فاي الأاال إذ وايهم اةتياا عالرقاة خاهاد تثأات خااويهم مان الادفتا الماذكالرل ضامانا ر لعاالدتهم إلاش
الوفينةل ولحصا من هم في الوفينة أو خاريها
أكد الد.تالر العثماني ما يداد أ واش الا اااا األياناب الاذان اجاللاال داخال الممالا ،الةااهانية المحاو.اة الحصاالل
وش يتذاكا الماوري ال زمة من محل الميناا في يقالرخالنوي مخز ي في ا.تانأاللل أو من ان المومالر إذا كانالا فاي
عقية الاليااا واألاايا العثمانية
أكد الد.تالر العثمانيل عو األينأي الذي اا ب عالوياحة داخل أراضي الدولة العثمانيةل اتم المصاادقة واش ياالاز .افاد
من القنصوية التاعر لهال لم اقال المومالر العثماني المختص ع" ائه يتذاكا الماوري ععد إعااز يالاز .فاد المصدق
أخار الد.تالر العثمانيل أ من اا ب من األيانب عالتادد عا.تماار ألراضي الدولة العثمانياةل وياه التقياد فاي كال ماا
عالضالاع المةار إليها
أوضأ الد.تالر العثمانيل عو مد يتذاكا الماوري التي تع ش لوا ااا القادمين تكال .نة كاموةل وقد تحار ويهام
 ا.م حاموها وخهاته .نه غنعته و نه وعودد -خكوه وغفاته

وتع ش هذد التذكا لكل واحد وش حد ل يا أنه اجالز عو ادرج فيها ا.م زوية الايالل ومان كاا .انه دو خمواة
ةا .نة من أويدد الذكالر واةناث
 10فااال الد.ااتالر العثماااني وااش الا ااااا العثمااانيين الموااافاان ماان الممالاا ،المحاو.ااة إلااش الممالاا ،األينأيااة ضاااور
الحصالل وش يالاز .فا من الالياة أو المدانة التاعر إليها الموافال أو من العاغمة ا.تانأالل
 11اختا الد.تالر العثماني وش رعاعنة الوفن قأ ا ) القادمة إلش ا.اتانأالل وعااقي الالياااا العثمانياةل أ اتوكادوا عونفواهم
فيما إذا كا الاكاب مصحالعين عجالازاا .فا م اعقة لألغالل والقالا د أ ي
 12أكد الد.تالر العثماني أاضارل عو رعاعنة الوفن ويهم يمار ياالازاا الوافن مان الاكاابل وتواويمها إلاش الماومالر العثمااني
المختص في المافو الذي اع ي الاكاب عالغ ا م أال ة إاصال) وععد الد الاكاب إلاش الوافينة مان يدااد اواوم كال
واحد منهم اةاصال الخاص عهل فيوتوم يالاز .فاد
 13أخار الد.تالر العثمانيل أ كل راكب عحالزتاه ياالاز .افا ياا مالافار لألغاالل والقالا ادل فياتم التحقيار معاهل فا"ذا قاد
المأاراا واأل.أابل فعويه إحضار ورقة كفالة من القنصل والقنصوية التاعر لها الااكبل وفاي حاال اد إحضاارد ورقاة
الكفالة من القنصويةل فيتم تالقيفه وا اد خارج الممال ،العثمانية المحاو.ة ععد التنوير مر القنصل
 14أوضأ الد.تالر العثمانيل أ كل خخص اصل إلش رأ الحدود أو الميناا عدو يالاز .فال أو عجالاز .فا ياا م ااعر
لوقالا د واألغاللل فيمنر من دخالل الممال ،الةاهانية المحاو.ة
 15فال الد.تالر العثماني إيااااا غارمة وش كل من ا.ت اع الدخالل إلش األراضي العثمانية عجالاز .فا ياا م ااعر
لألغاللل فيتم التحقير معهل وإغدار أما ع"خاايه من الممال ،العثمانيةل أما إذا ا.ت اع تومين كفيوين قالاينل فيجالز ند
ذاك ق ر تذكا ماقتة له اجالل عهال أما إذا لم اوت ر تومين الكفيلل فتوزمه الوو اا ع" ادته من حيث أتشل واوتالفش مناه
المصاون المقتضش إلش المومالرل عا.تثناا الفقااال ف ازياو ل وي اجأاو وش دفر ما اوز منهم من مصاراف

 16أخار الد.تالر العثمانيل أنه في حال دخالل خخص إلش األراضي العثمانية عجالاز .فا أو تذكا عا.م ريل آخال أو عا.م
ولقب يا ا.مه و يا لقأهل اتم التحقير معه عحضالر ضاع الأود ل وععد التوكد من تزوااادل اصاار فاالرار إلاش اادد مان
قنصويته إذا كا أينأيارل أو إلش توداأه ومجازاته إذا كا ثمانيا ر واوتثنش من أحكا هذا النظا
الممال ،المحاو.ة وإِ
.فااا الدول األينأيةل ومومالري الويا.ة الخارييةل كما اجاي عحقهم المواا د والا اااة ال زماة مان اان ماومالري
الدولة العويةل يا أنه ويهم توالاة أوضا هم ند وغاللهم إلش أماكن إِغدار يالازاا الوفا الخاغة عهم
 17فال الد.تالر العثمانيل وش كل راكب ضاور إعااز يالاز .فاد متش .حل نه ند الوزو من اان الماومالرانل أو
من ان مومالري األ.كوة الميناا)ل ومن ان مالظفي الكانتينا المحجا الصاحي)ل وقاد أ يات مهواة ل لاة خاهالر
لت أير هذد اةيااااا عةكل نهائيل وإي ف" المخالفين تفال ويهم اامة عحوب المخالفة تاراإل القياد فاي  6خاالال
.نة )1283

 .6شعار إعا ة العمل بالدستور العثماني ستاراً لثورة عام  1908وخىع السىطان عبد الحميد الثاني عام 1909
أغااأأ مالضااالع إِ اااد العماال عالد.ااتالر العثماااني يالمةاااو يةي هااال الةااكل الةااا ل لجمعيااة ايتحاااد والتاقاايل وأغااأحت
خعاراام الحااة والعدالة والمواوا حاااال دايال مواواا) خعاراا .يا.ية وليوت د.تالراةل الهدن منهاا إضاعان الواو ة
العثمانية ورأ هذد الوو ة ي.يما الوو ا أد الحمياد الثاانيل ي.ايما وأ مالضاالع إ ااد العمال عالد.اتالر العثمااني أغاأحت لاه
أععاد ثمانية وتاكية و اعية واهالداة وأرمنياة وكادااة وأوروعياة ودولياةل وكاا لكال يهاة أهادافها ومااميهاا و اااتهاا القالمياة أو
الدانية أو الويا.ية وقد تأاين مان خا ل الاللاائر الأاا انياة والعثمانياة والعاعياة مان أ الم الأاة ع" ااد العمال عالد.اتالر العثماانيل
ورفر خعاراا الحااة والعدالة والمواوا ليوت .الى .تارار خفيا ر لثالر ا 1908ل وخور الوو ا أاد الحمياد الثااني ان العااش
ا 1909ل وذل ،لتحقير األماني الصهيالنية في تو.ي دولة لهم في فوو ينل ولهد الدولة العثمانية
هذال وقد قد ايتماع عين القنصل الأاا اني في القد وعين نائب القد في مجو المأعاللا العثماني روحي عا ،الخالادي
الذي أعوكه يعونه .يوافا مر رفيقيه إلش القو ن ينية وقاد أوضاأ لاي عاو رأااه هاال أ اأحاث الأالماا فاي أول يوواة اعقادها فاي
موولة تعدال الد.تالري وأضان روحي الخالدي لوقنصل ماكدار ما .أر أ أ ونه ز ماا الموومين والموايحيين مان أناه يي اعتاان
عايمتيااااااااازاا لوموااااااااومينل وأ مثاااااااال هااااااااذد التةااااااااااعاا فااااااااي حااااااااال ويالدهااااااااا ف"نهااااااااا تكااااااااال نتيجااااااااة لوجهاااااااالي
 Blesh to Lowther, 31 oct. 1908, No. 57, in F.O. 195/2287.ل مان مجمال اة ولاائر وزار الخاريياة الأاا انياة)
ومما ي خ ،فيه أ ددار من التوا يا تثار حالل حاص الز ماا الفوو ينيين وش اييتماع عالقنصل الأاا انيل ورعما اعالد ذلا،
إلش أهمية القنصوية الأاا انية في موار الويا.ة العثمانيةل وإلاش توكياد هاايا الز مااا عاو الفووا ينيين إنماا انةادو الموااوا عاين
الجمير واحاغال وش اةغ وت أير العدالة من قأل الحكم ايتحاادي الجدااد أماا فيماا اخاتص عاالهجا اليهالدااة إلاش فووا ين
فوي هناك مجال لوة ،عو ز ماا فووا ين الجادد وفاي مقادمتهم روحاي عا ،الخالادي و.اعيد عا ،الحوايني وحاافظ الواعيد قاد أعادوا
معارضتهم الةداد لهال وألقالا خ أا ر داد في هذا الةو في الأالما الجدادل وكا لها غدى وا.ر ونايأ ومالا في وقف الهجا
اليهالداة ولال إلش حين
هاذا وامكاان القااالل أناه ععااد اينتهاااا ماان اينتخاعاااا فااي يميار أنحاااا الدولااة العثمانيااة وإ اااد د.ااتالر يماادحت يعاخاااي قااد
الأالما الجداد أولش يوواته اال الخمي في  17كاانال األول داوامأا)  1908عحضاالر الواو ا أاد الحمياد الثاانيل وعحضاالر
األمااا العثمانيينل ولكن منذ اليال األول و د الوو ا زمه واش أ ااتخوص مان ايتحااداين ومان الد.اتالر ومان الأالماا زاان
زانل 1968ل ص )55أل يمعية ايتحاد والتاقي موت مناذ الأداااة واش تح ايم يهااز القصاا Barclay to Grey, 29 July
 )1908, No. 26307, in F.O. 371/544فاتأر الواو ا .يا.اة خاغاة مار مناوئياه حتاش أناه فاي  31كاانال األول داوامأا)
 1908د ا النالاب إلش وليمة داا في القصال و أقا ر لحواعهل فقد ا.ت اع أ اواتميل اددار كأيااار مانهم عماا فايهم أكثااهم انتقاادار لاه
أحمد رضا )Lowther to Grey, 14 Jan. 1909, No. 2283, in F.O. 371/760
وااكد يخاهين مكاراال ي – وهال مارخ معاد لووو ا أد الحميد – من أ الواو ا العثمااني امال اليهاالد معامواة يأاة
وأنه في ا  5656 1896ع) أنعم عالال.ا المجيدي وش حاخا عاخاي ال ائفاة اة.ااائيوية عمصاا وتالاععهاا يراعاي أهاارو عان
.يمحال ي  )Rabbi Aharon Ben Simeonوفي ا  5662 1902ع) منحه الال.ا العثماني الثااني J. Landau; 1969,
p.238.؛ أنظا أاضا ر النص األغوي فيم خاهين مكاراال م تاراإل اة.ااائيويين ص 208ل ومعامواة الواو ا الحوانة لأقياة األحأاار
اليهالدل ص )2012-210
وعالا م من هذد المعاموة ال يأةل إي أ الوو ا العثماني كا اميز في المعاموة عين اليهالداة وعين الصاهيالنيةل وتاكاد ذلا،
يالمال.ال ة اليهالداةي عقاللهال أنه نظاار ألهدان الحاكة الصهيالنية المتعاظمة أرتاب الوو ا عهذد الحاكة و.يا.تهال وعالتالي مل
ضدها ولم اكن متعا فا ر معها أو موا دار لهال وقد كانت نظاته إلش اليهاالد تخاالف نظاتاه إلاش الصاهيالنية يعالوكاة الاو.ايةي The
 )Jewish Encyclopedia, vol.1, p. 75.وش أنه مما ي خ ،فيه أ هايا اليهالد الذان الموالا معامواة حوانة قاد تعااونالا مار
الصهيالنية عا تأارها الحاكة المخاللة إ اد األراضي المقد.ة إلاش الةاعب اليهاالدي وي اخفاش دور اليهاالد الفعاال فاي لاالر 1908
وفااي حادلااة خواار الوااو ا أااد الحميااد الثاااني اا  1909عايتفاااق ماار ييمعيااة ايتحاااد والتاقااييل وي اخفااش مااا كااا لودونمااة
والما.النيين من نفالذ قالى في أو.ا تو ،الجمعية )B. Lewis, 1961, p. 208.
وهناك معوالماا أخاى تاكد أ الحقيقة الظاها في تكالان يمعياة ايتحااد والتاقاي أنهاا ياا تاكياة و ياا إ.ا ميةل فمناذ
إنةائها لم اظها عين قادتها وز مائها ضال واحد من أغل تاكي خالص فونالر عاخا ماث ر هاال اعان ريال عاللناديل وكاا ياوااد مان
ال ائفة اليهالداة المعاوفة عالدونمةل وقارغالد من اليهالد األ.أا القا نين في  .ني،ل وكا وعت عاخا عوكاراا ر مان أغال جااي
ا تنر اة .ظاهاارل أماا أحماد رضاا – أحاد ز ماائهم فاي توا ،الفتاا – فقاد كاا نصافه خاكوايارل والنصاف اآلخاا مجاااا ر W.
)Seton- Watson; 1917, pp. 135-136.
كما أ اليهالداين ينويم رو.الي وينويم مازليا ي كانا من العناغا الما.وة والفعالة في حاكة يتاكياا الفتاا ي كماا أكادا
األحداث المعاغا ظم نفالذ اليهالد وكثاتهم الكالأة في هذد الحاكة يالرج ان النيال ل  1966ص176ل هاعاا فيةال 1964ل

ص  )449-448عاال ماان األهميااة عمكااا توااوي األضااالاا وااش فحااة قومااا أخااار إليهااا مارخااال أحااداث 1909-1908ل وهااي يما ااة
الأكتاخية )1ل التي قامت عدور مهم في موا د ايتحاداين ضد الوو ا العثماني
المةاو ية الد.تالر) في  24تمالز االليه) اا  1908دخال كثياا مان الدونماة إلاش اآل.اتانة وعادأوا
واذكا أنه ععد إ
ر
ر
واش ايحتجااج واةضاااب ألنااا التحااق الأال.انة والها.ا،
امار.ال ضك ا ر .يا.يا واقتصااداا واش األتاااكل حياث حثاالا الناا
عالنموال وهم الذان ا.تكوالا األتااك ماليا ر موتفيدان من تو ،الظاون يالاد رفعت اتوخا ل ي ال ص  )76وااكد يخالاد العظامي –
وهال معاغا لهذد األحداث – أنه ياا أحداث مةاعهة قامت عها يمعية يايتحاد والتاقيي ألناا هجال الجيش الأوكاري وش الدولة
العثمانيةل وذل ،ةلار الفالضش وتعمير النقمة وش الوو ا الذي حاول أ اعقاد هدناة مار عوكارااا واضايف أناه يلماا وام الضاأا
المهالو.ال من يما ة ايتحاد والتاقي و وش رأ.هم أنالر ع ،ع ل اينق ب في ا  1908دفعالا ب الجامعة و.اائا المادار
لوقيا عمظاهااا غاخأة هايمت الأاب العالي – مقاا الصادر األ ظام ووزااا الخاريياة – وهام اناادو يحااب ااواتازي أي ناااد
الحابي  )2خالد العظمم 1973ل يـ1ل ص )38
والاللائر المعاغا ألحداث ا  1908تاكد عو اليهالد اختاكالا في الثالر وقامالا عالمظاهااا ضد الوو ا في العاغمة
العثمانية ووغوالا عها حتش قصا اودز لومزاد من التفصي ا ان الثاالر وأحادالها أنظاا مقاالم  Révolution en Turquieفاي
مجوةم)Revue du Monde Musulman, T. 5, pp. 718-744 (1908).ل وكاا هادفهم إاجااد ياال م ئام ل احاة عالواو ا
أد الحميد الثاني و.ي ا ايتحاداين وش مقاليد الحكم عموا د المحافل الما.النية والدونمة التي هيوا األيالاا الم ئمة لمثل هاذد
التحاكاا واقالل يلاللاي – الوفيا الأاا اني في اآل.تانة – عونه في كانال األول داومأا) اا  1908مار.ات الجمعياة ضاك ا ر
مكثفا ر وش الوو ا ةيأارد وش إقصاا الذان اختهاوا من النظا القادام مان مجوا المأعاللاا Lowther to Grey, 19 Dec.
 )1908, No. 45087, in F.O. 371/546واضيف قائ رم أ مانالال قارغالد المحامي الما.الني اليهالدي من .اايني،ل كاا
أد الحميد فحوبل فقاد
قد أ .محف ر فيهال له غوة عالما.النية اةا اليةل واأدو أنه اد ش ظاهااا ر أنه اهدن إلش خداعة يالا.ي
لهم محفوه موجول وعالتقائهم في عيت أينأي تمتعالا عالحصانة الفائقة ضد أ.اليب التحقيرل وهكذا أتاحت .ااة المحافل لجما ة تاكياا
الفتاا إمكانياة تةاكيل تنظايمهم لوقضااا واش نظاا حكام الواو ا أاد الحمياد Lowther to Grey, 29 May. 1910, No.
)20761, in F.O. 371/1010
وااكد يمارلنعي ويلاللاي في ر.ائوهما إلش ي اايي عتاراإل  27كانال األول داومأا) ا  1909يأ وحاي الحاكاة فاي
.ايني ،اأدو اهالداا ر عصفة رئيويةل فكوماا حااة – دالاة – موااوا – خاعار األتاااك ايتحااداين – هاي اعتكاار الما.اال ال وياا ل
وهااذد الةااعاراا هااي ذاتهااا خااعاراا محفاال  )Macedonia Ristoraوخااعاراا الجمعيااة
والوالنااا األحمااا واألعااي متمااال
اليهالداة يعني عاثي  )Beni Brithوهي إحدى فاوع الما.النية المتعاونة مر ايليان اة.اائيوي العالمي  )3أنظام محمد وي
الز أاايل ص )87وقااد ثاااا وااش مجمال ااة ماان خااهاداا الما.ااالنية وخااعاراا يمعيااة ايتحاااد والتاقااي تثأاات أ خااعاراتهما
وتعاليمهما هي واحد ل كما ثاا وش مجمال ة من النقالد التاكية ايتحاداة تثأت هذد الحقيقة ح قل 1999ل ص)365-364
وااكد لاللا) ما ذكاد يمارلنعي – في ر.الة إلش ي اايي إلاإل  29أااار يماااالي  1910مان أ انضاما الكثياا مان ضاأا
الجيش وكأار المالظفين إلش المحافل الما.النية اأدو أنها ماليهة ومالحش عها من قأال اليهاالد وعواع مان خ االر الما.االنية المنتةاا
فااي األو.ااا التاكيااة إ يعواات مواااوير عاا انيااا اتخااالن ماان األفكااار الما.ااالنية ذاا الصاافة الثالراااة الكامضااة والمض ا اعة )4
واضيف يلاللاي ماكدار عو لالر ايتحاداين لالر اهالداة أكثا منها تاكية عقاللهم يإ النائاب اليهاالدي الما.االني قارغاالد قاد أظهاا
حما.ا ر عالكا ر في توايد التقاد نحاال العاغامة لخوار الواو ا ل وأ الفااق األرعار المتجهاة إلاش العاغامة مان .اايني ،كاا اقالدهاا أحاد
الدونمة الما.النيين من  .ني ،هال الكاللالنيل رمزي عيه الذي ين رئيوا ر لمعاوني الوو ا محمد الخام وقد خاعا األتاااك عادور
اليهالد الفعال في هذد الثالر واقالل لاللا حالل هذا المالضالع يأنه أغأأ م حظا ر أ اليهالد من كل األلالا ماالا نين وأياناب كاانالا
ماادان ومتحموين لوحكم الجدادل وقد أا ن ذل ،أحد األتاااك عقاللاهم أ كال اهاالدي اأادو يا.ال.اا ر ممكناا ر لوجمعياة الواااةل وعادأ
النا اعوقال عقاللهم أ الحاكة كانت لالر اهالداة أكثا منها لالر تاكيةيل وكل ذل ،تحت .تار الحااة والد.تالر
واذكا يأرنوت رامزوري ن الع قة اليهالدااة ايتحادااةل عوناه امكان القاالل عكال توكياد أ الثاالر التاكياة تقااأاا ر مان مال
مااما اهالداة ما.النية أرنوت رامزورل 1960ل ص  )5 )126واعتان يرفير ع،ي – أحد الةخصياا الأارز لجمعية ايتحاد
والتاقي – لمحار يااد يتاامزي الأاراوية في  20آب أ و )  1908من أنه لومحافل الما.النية إغأر في لالر  1908التاكية
يالاد رفعت اتوخا ل ي ال ص150ل )151ل وقالم حقا ر أننا ويدنا .ندار معنالاا ر من الما.النية وخاغة الما.النية اةا الية
وتاكااد الصااحف العاعيااة المعاغااا ألحااداث الثااالر حقيقااة الع قااة عااين الما.ااالنية واينق عيااين عااالقالل يقااد تاانف الزمااا
لوما.ال ععد اينق ب الذي كا لهم فيه أغاعر معاوفة فو.والا خاقا ر ثمانيا ر أ.تاذد األ ظم وعت ع ،ناظا الخاريية وأركاناه مان
ز ماا يمعية ايتحااد والتاقاي وأنصاارها مان اليهاالد ي المةااقل أااار مااعال) 1911ل العادد 5ل ص  )383وانتخأاالا فاي هيحاة
اةدار العويا داواد كالهينل روفائيل راجيل نيقالي فالرتهل مارك أونال ياكالب .هاميل يالرج .أا.اكل الاذان ا.اتكوالا خاعاراا
الجمعية لتحقير مااميهم الخاغة
 )1الأكتاخيةم وهي امتداد لوحاكة القام يةل تنوب إلاش الحااج عكتااش أحاد األوليااا فاي األناضااللل وقاد انتقوات الأكتاخاية إلاش الأوقاا ععاد انتقاال
ةاا الماي ديل كماا انتةااا فاي مصاا وعا د الةاا ل وحموات
اة .إليهل وانتةاا في ألأانيا انتةارار موحالظا ر في منتصف القا الوااد
الكثيا من العائ ا في لأنا والعالم العاعي ا.م عكداش أو عكداخي أو مكداخي أنظام مافاكال 1977ل العدد )220
 )2خهد خالد العظم هذد األحداث ندما كا عصحأة والدد ووالدته في رحوتهما إلش تاكيال وكا والدد آنذاك وزااار لألوقان والموايد
 )3واذكا المالف من أ منظماة  )Beni Brithهاددا القائاد التاكاي ياالاد رفعات اتوخاا ععاد أ كةاف عمالفاتاه أخ اار الصاهيالنية وي.ايما
كتاعه يإ .مي غارا ي أي يالخ ا المحي عاة .ي الاذي كةاف فياه يهاالد توا ،المنظماة عتو.اي مادار األلياان والقضااا واش أ اداا
غهيال ل حالل يهالد األليان مر ايتحاداين في .ايني ،أنظاام A. Chouraqui: L'Alliance Israélite Universelle, 1960, p.
105
 )4ر.الة مارلنع إلش اايل  14كانال األول داومأا) 1910ل نق ر نم د خيااة قا.ميةل 1973ل ص45
 )5آرنوت رامزورم من مالاليد كاليفالرنياا 1915ل وحتاش اا  1960كاا ي اازال مان كأاار ماالظفي الخاريياة األمياكياةل وقاد خاكل مناغاب
مهمة في ا.تانأالل وعامن وتالرنتال وواخن ن وعياوا وكا نائأا ر لوقنصل األمياكي في ا.تانأالل 1950-1948ل وقد أتيحت له الفاغاة فاي
تاكيا ل يتماع مر دد من األخخاص الذان اختاكالا في لالر 1908

وكانت الصحافة الصهيالنية في أوروعا قد أولت أخأار الثالر ايتحاداة ا  1908اهتماما ر عالكا ر ومنها الصحيفة الصاهيالنية
 )Neue Freie Presseالتي قامت عنةا أخأار الثالر وتوايدهال ونةاا تصااحاا قاد ايتحاداين أمثاال فهماي عاخاا – .اكاتيا
المفالل الممتاز – الذي ذكا مواوئ حكم الوو ا أد الحميد وتحدث ن مواوئ الاقاعة الةداد واش التقااراا المختوفاةل وكانات
غحيفة يإقدا ي قد تايمت هذا المالضالع في حينه )Revue du Monde Musulman, T. 5, p.730
تعتأا هذد الصحيفة التاكية من الصحف المااد لووو ا يوقد كا إِقدا الوأر فاي الم اا ن وتةاداد النكياا ألنهاا غاحيفة
لوا حال الماعين في الدور الماضي المأاحاثل  15حزاااا االنياه) 1909ل الوانة األولاشل العادد 13ل ص  )563ولكنهاا يااا
.يا.تها ععد الثالر وععد إ اد الد.تالر واختداد المعارضةل مما حدا عالمتظاهاان األتااك واليهالد التاليه إلش ماكاز هاذد الصاحيفة
في  25تمالز االليه) ا  1908وهتفالا أمامهام يتحيا الحااةل تحيا الصحافةي Revue du Monde Musulman, T. 5, pp.
)722-723
واذكا الويا وليم رمزي . – )W. Ramseyيا.ي عاا ااني ورحالاة – فاي مذكااتاه ألنااا اينقا ب العثمااني  1908أ
مقالة غدرا في غحيفة  )Neue Freie Pressاأللمانية الصهيالنية لفتت نظادل أل كاتب المقال أكد وش أ يأهم ما اجب وش
ايتحاداين القيا عه هال الهجال حاير عدو أدناش تاوخيا واش اآل.اتانةل وأ الحمواة الواااعة ولاال كانات عجايش غاكيا هاي خياا مان
مهايمة المدانة عجيش ياار ععد حينل فيكفي أ اكال هذا العدد وإحضارد أما اآل.اتانةل فا اقال ان الخمواة أااا ي ماذكااا
الويا وليم رمزي في ألناا اينق ب العثمانيل نق ر نم النفائ ل  15نيوا أعاال) 1910ل يـ 4ل ص)105ل وهاذا مماا اادل واش
حما الصحيفة الصهيالنية عاة.ااع في الهجال وش العاغمة وخور الوو ا ل وادل وش توايدها خ الاا يمعية ايتحاد والتاقيل
ونظاار لوتوايد الذي لموه ايتحاداال من هذد الصحيفة فقد أر.والا ر.الة عا.م يأنڤاي ضال الجمعية اخأاها عتأني اقتااحها الزحاف
إلش القو ن ينية أل يهذا اليال هال اليال األول لوحااة الةعب عوكموه احتفل عهذا العيدل إذا كا الوو ا ي اوعه لم الأنا .نزحف
إلش القو ن ينةي أنظا نص الا.الة كام ر فيم )Revue du Monde Musulman, T.5, p. 718
وكانت األو.اا الصاهيالنية قاد ا.اتمالت ععا الصاحف التاكياة وفاي مقادمتها غاحيفة ايتحااداين يتاكياا الفتاا ي وااكاد
يلاللاي هذد الحقيقة في تقاااد الما.ل من اآل.تانة إلش وزار الخاريية الأاا انية ا  1910عقاللهم ي إني أرفر نوخة من ل ث
مقاايا ظهااا ماااخاار فاي يتاكياا الفتااا ي هاي غاحيفة تن اار عوواا الوجناة وهااي مثال غاحيفة يفااااي عاا ي Neue Freie
 )Presseالتي تصدر في ڤيينا واماللها واةان ويهاا اليهاالد )1ل واضايف يلااللاي فاي ر.االتين عتااراإل  29أااار ماااال) و 22آب
أ و ا ) 1910ل إلااش أ غااحيفة يتاكيااا الفتااا ي كاناات تماللهااا ما.وااة غااهيالنية تواامش Anglo-Palestine Trading
)2 )Cotpل وتضم في هيحة تحاااها اهاالدار وأتااكاا ر وأرمان وكاااتيين وقفقاازارل و اعاا ر  )3وكانات هنااك غاحف أخااى خاضاعة
لونفالذ الصهيالني مثل غحيفة ي ثمانيتةا لالادي التي وقفت مر الثالر وأاادا خوار الواو ا ل وكاا غااحأها ومحاار األخأاار فيهاا
.امال هأةالرغ وهال اهالدي اخكنازي ما.الني المةاقل  1911العدد 8ل ص )4 )618
هذا وااكد يعوشي – القنصل الأاا اني في القد – أ الصهيالنيين أعدوا آرااهم واش أمال تحقيار ماا جازوا ان تحقيقاه
فاي العهاد الوااعرل وأولاه إلكااا القاالانين الوااعقة المقياد لوهجاا والتمواBlesh to Lowther, 29 Oct. 1908, No. 55, in ،
المةاو ية الد.تالر)ل عل قارا خوار الواو ا أاد
 )F.O. 195/2287.ومن أيل ذل ،لم تكتف يمعية ايتحاد والتاقي ع"
الحميد الثانيل ومهدا لذل ،عنةا دد من الأياناا خ ل ا  1908تحال الجنالد العثمانيين وش الثالر وخور الوو ا
وااكااااااااااد يلاااااااااااللاي أ العاااااااااااب وفاااااااااااق األلأااااااااااا المالاليااااااااااة لووااااااااااو ا قاوماااااااااات المقاااااااااادونيين آنااااااااااذاك
Lowther to Grey, 12 April 1909, No. 13691, in F.O. 371/769ل مان مقاال نةاا فاي يالتااامزي عتااراإل  7نيواا
أعاااال) 1909ل مافقااة عا.ااالة يلاااللاي إلااش ي اااايي) ولكاان مثاال هااذد المقاومااة لاام تااالا كثياااار فااي مجاااااا األمااالر العوااكااة
والويا.يةل فقد قد ايتحاداال يووة .ااة قاروا فيها خور الوو ا أد الحميد الثانيل و وأالا من قاد الجمعية ضااور ايتصاال
عالعناغا اليهالداة لحضالر هذد الجوواا وايتفاق وش الخ الاا ال زمةل فور.وت عاقية في  5نيوا أعاال) 1327 – 1909هـ
إلش الماكز العا لجمعية ايتحاد والتاقي ت وب من األ ضاا اليهالد الحضالر إلش يخاد كاليي لعقد يوواتهم  )5وعالفعل فقد اتجه
األ ضاا اليهالد إلش يخاد كاليي وايتمعالا هناكل وععد التخالن من إمكانية اكتةان ايتما اتهم انتقواالا إلاش ضااحية مان ضاالاحي
ا.تانأالل هي يأاا .تفانال ي و قدوا فيها ماتماهم الذي قاروا فيه خور الوو ا أد الحميد الثاني
واذكا أنه في  13نيوا أعاال) ا  1909وقعت لالر مضااد فاي ا.اتانأالل لوقضااا واش الثاالر األولاش وقامات حامياة
اآل.تانة وأركا الوااي وفحاا خعأية ت الب عم الب داد منها زل القالى الما.النية والدونمةل وقد لخصالا م الأهم عما اويم
 1إحياا الةااعة
 )1موف ولائر فوو ينل ص 155ل يـ 1وكانت غحيفة يتاكيا الفتاا ي تصادر عالعاعياة أوير فاي أواخاا القاا التا.ار ةاال لام غادرا أاضاا ر
عالفانواية ععاد أ تكياا ا.امها مان  )Courrier d'Orientإلاش )Le Jeune Turcل و ماد الصاهيالنيال إلاش وضار رئا.اة تحاااهاا عياد
ي ل نالري ع ،اعن وزاا وأحد النافذان األتااك وفي منتصف ا  1909تكالاا الصحف التي توي ا ويها الصاهيالنية ععاد أ كانات فاي
األ.ا إما مااد لوصاهيالنية وإماا هاي اهالدااة وتاوتي فاي مقادمتها مجواة فانواية أ.اأال ية ا.امها يالفجااي . )L'Auroreاأر ودافعات ان
اليهالد عةد في قضية درافاال و ياهاا مان قضاااا اليهاالدل ومجواة أ.اأال ية أخااى تصادر عاليهالدااة اليداةاية )El Judes- Ha Hehudi
)Ladinoل ومجوة أ.أال ية تصدر عالعأااة وهي  )Ha- Mevasserو ياها من الصحف المنتةا في أوروعا
 )2وهي ما.وة غهيالنية مقاها إنجوتاا وفتحت فاو ا ر لها في فوو ينل و موت وش تمالال الموتال نين اليهالد والمةارار الصهيالنية
 )3ر.الة يلاللاي إلش ي اايي في  29أاار مااال) و 22آب أ و ) 1910ل نق ر نم خيااة قا.ميةل الماير الواعرل ص 50
 )4أنظا أاضا ر ن دد الصحف اليهالداة اليداةية في تاكيام )1907م
)Revue du Monde Musulman, T. 3, p. 520, (1907
وأما عالنوأة لصحيفة يتاكيا الفتا ي ف" غامالال هةاأالرغ  )Samuel Hochbergاليهاالدي األلمااني كاا مادااها الفعواي عينماا كاا يا ل
نالري محارها اة.ميل وغمالال هذا كا أ.تاذار في مدار األليان اة.اائيوية في الةاقل و ان ن كثب األوضااع فياه ععاد أ قضاش
مد ةاان امارل وكعاد اليهالد فقد يّا ا.مه إلش ا.م إ .ميل ود ا نفوه ي.اميي
 )5أنظام النص األغوي لوأاقية عالتاكياة مار غاالر لهاال كتااب د حواا حا قل 2ل 1999ل ص358ل أماا تايمتهاا العاعياة فهايم يالايااا
إع غ الأكالاا حوين ياهد وياواد ورحمي وقاغالد أفندي [اهالدي] الذي ومنا ويالدهم لداكم والنالاب اآلخاان عضاور القادو إلاش خااد
كالي في أول ق اري
أميراالي أركان حرب
القائمقام
القائمقام
حسن عزت
صالح الدين
جمال

زل الصدر األ ظم وناظاي الحاعية والأحااة
2
اد أحمد رضا ع ،وحوين ياهد ع ،وياواد ع ،ورحمي ع ،و وعت ع ،وإ.ما يل حقي ع ،من المجو
3
1983ل ص 410ل )411
ولكن الجيش في مقادونيا كاا واش ا.اتعداد لوعمالل فزحاف إلاش العاغامة وضااب الحصاار واش قصاا الواو ا ل ودخال
وش حصال اآل.تانة حصنا ر ععد آخا فامتوكها نال أو توويما ر حتش انتهش إلش ياودازي عقياد يمحماالد خاالكت عاخااي
الجيش وانق
الذي قال فيه ريال الويا.ة األوروعية أنه قادر وش تمثيل دور ناعالليال في الأوقاا المأاحاثل  15أااار ماااال) 1909ل العادد 11ل
ص516ل  517أنظا أاضارم النفائ ل  15نيواا أعااال) 1910ل ياـ4ل ص 102ل المجواة المصاااةل  25نيواا أعااال) 1909ل
العدد 16ل ص )57
واأدو أ الحالة كانت .يحة في الدولة العثمانية امة واآل.اتانة خاغاة خا ل هاذد األحاداثل وا تاان ععا الدعوالما.ايين
األيانااب عااو الفالضااش التااي .ااادا أحااداث  13نيوااا أعاااال) أظهاااا جااز الجمعيااة فااي الوااي ا وااش المالقااف وحفااظ القااانال
Lambل أنظااااااا أاضااااااارم
to
Lowther,
12
May
1909,
in
F.O.
والنظااااااا 195/2323.
 )Lamb to Lowther, 21 April 1909, in F.O. 195/2328واذكا يلاللاي أ.أاب هذد الثالر المضاد فيقااللم إ أحاداث
الثالر المضاد التي قامت في اآل.تانة ضد يمعية ايتحاد والتاقي في  13نيوا أعاال) 1909ل لم تتضاأ ععاد إلاش حاد كاانل إي
أنها لم تكب ن اةخار عونها ماليهاة يزئياا ر ضاد األ ضااا اليهاالد والما.اال فاي الجمعياة عينماا ااذكا القائاد التاكاي ياالاد رفعات
أتوخا معوالماا خ يا ن م عواا الثالر المضاد تناق ما ورد في تقاااا يلااللاي والتقااراا األخااىل فياكاد عاو اليهاالد هام
الذان خوقالا حادث التماد هذا حتش اصوالا إلش خور الوو ا واضيف عو معظم ولائر الحادث ومضاع المحاكم العوكااة الخاغة
عذل ،الحادث محفالظة لدى يمدحت خكايي أحاد ر .ااا ايتحااد والتاقاي ياالاد رفعات اتوخاا ل ص  )137واضايف أاضاارل عاو
اليهالد ودهماا ايتحاد والتاقي قامالا عقتل المالا نين في الةالارع وعاي.تهزاا عايال الدان وعنهاب القصاالر و.اوأها كماا أ .اتين
ألفا ر من أتااك أناضالليا كانالا هدفا ر ألخقياا مقدونيا في أحداث الثالر يالاد رفعت اتوخا ل 1965ل ص )172
فااي حاااب اي.ااتق ل ورئااي قواام المخاااعااا فااي الدولااة
واااذكا األمياااايي يحوااا الاادان أرتااالركي – رئااي خااعأة
العثمانيااة – أ زميوااه النقيااب يداأااوايي أوضااأ لااه عونااه كااا مكوفاا ر عحاا.ااة الوااو ا أااد الحميااد المخوااالع اان العاااشل فااذكا لااه
الوو ا – وقد صاد األلم – أ الةيا الذي آلمه أكثا من ياد هال أ اأوع إليه اليهاالدي قارغاالد خااد الما.االنيين قااار الخوار
وأ الوو ا ي انوش م وقا ر ي مانالئيال قارغاالدي وهاال فاي .اااي اوادزل إذ وياد فاي حضاالرد إهاناة لمقاا الخ فاة ياالاد رفعات
اتوخا ل ص  )154واضيف النقيب يداأااوايي عاو الواو ا أاد الحمياد الثااني حدلاه ان آخاا ايتمااع لاه مار الاز يم الصاهيالني
هاتزل ورئي الحاخامين في تاكيا حيث وأا إنةاا و ن قالمي لويهالدل وأخارا إلش القاد وقاال هاتازل لاهم يأ اال واش مقاا
.و اننا أننا رهن اةخار لتقدام ما تقدرونه من أي مأوع من الذهب أليل القد ي فقال الوو ا لونقيب يداأااواييم أناه نادما .امر
هذا ا لعال ضب يو وش الد في اوقيل إذ تصالر اا .ياد النقياب أ هاذان اليهاالداين ماث أماامي ليقادما إلاش .او نتنا رخاال
غاخت في ويهيهما قائ رم أ أخايا من هنال أ الال ن ي اأاع عالنقالد وأت إلش رياال القصاا – الاذان انادفعالا حياث كناا – أ
اقالدوهما حاير إلش خارج القصا وععد ذل ،أغأأ اليهالد أ ادائيل فماا أيقياه اآل هناا فاي .ا ني ،مان اذاب اي تقاال لاي .االى
يزائي منهم حيث لم أرل أ أقت ر لهم أرضا ر لدولتهم المز المةي يالاد رفعت اتوخا ل 1965ل ص 154ل )155
وماان األهميااة عمكااا القاااللل أ ايتحاااداين حاغااالا وااش .ااجن الوااو ا فااي  .ا ني ،ألنهااا الماكااز اليهااالدي – الاادونمي
الما.الني – ايتحاادي – الادولي – حياث نقال إلاش هنااك وكاا ااافقاه ععا حااماه وحاخاية غاكيا فاي  27نيواا أعااال) اا
)1 1909ل و.جن في ڤي يأيتينايي  )Alatiniوهاي تخاص أحاد أغاحاب الأناالك اليهاالد األ نيااا فاي يمعياة ايتحااد والتاقاي
ووضر خقير يرمزي عيهي )2ل الما.الني حار.ا ر ويهل وأنه ععد الخور هووت الصحف اليهالداة في  .ني ،لواتخوص مان يمضا هد
إ.اائيلي وش حد قالل لاللا في ر.الته إلش ااي عتاراإل  29أاار مااال) 1910
والجداا عالذكا أ عع كأار ز ماا المويحيين الويا.يين والاوحيين في لأنا لم ااحأالا كثياار ععزل الوو ا أد الحميد
الثانيل عل أ الأ اااك الماروني ياليا الحالا،ي أوضأ قائ رم لقد اش لأنا ل و اخت ائفتنا المارونية عولف خيا و مونينة في
هد الوو ا أد الحميد الثاانيل وي نعاان مااذا تخأا لناا األااا مان ععادد أوراق لأنانياة مجواة ولائقياة)ل آب أ وا ) 1956ل
يـ8ل ص )379
واذكا الوو ا ي أد الحميد الثانيي في مذكااته حالل مفاوضاا الصهيالنية يمت ك فوو ين فيقاللم عو اهالد العالم
ي أمالاير ولكنني لم أقأوها ورفضت ذل،
تعاونالا مر المحافل الما.النيةل و وأالا موا دتهم وإ.كانهم في فوو ينل وقد اضالا و َّ
المةاوع  )Sultan Abdul-Hamit, in; , Hatira Defteri, 1974واضيف قاللهم يإ ز يم الصهيالنية هاتزل لم اوت ر
إقنا ي عوفكارد ع"نةاا مزارع لويهالد ألنني أ ان أنهم .يقيمال حكما ر ذاتيارل وعذل ،تكال الموولة اليهالداة Yahudi
 )Meselesiقد انتهت ورعما كا هاتزل وش حر عالنوأة لةعأه ف"نه اااد أرضا ر لهمل ولكن نوي أ الذكاا وحدد لي كافيا ر
 )Sultan Abdul-Hamit; Siyasi Hàtiràtim,1974, p.60كما ااكد الوو ا أد الحميد عونه منذ نةو الحاكة
الصهيالنية عدأ اعارل مخ اتها ألنه ان مقاغدها وقالم يإ الصهيالنية ي تااد أرال زرا ية في فوو ين لممار.ة
الزرا ة فحوبل ولكنها تااد أ تقيم حكالمة واصأأ لها ممثوال في الخارج وإنني أ ال هذد الوفالة  )Saflikألنهم
اظنالنني أنني ي أ ان نالاااهمل وليعومالا أ كل فاد في إمأاا الرتينال كم اكن لويهالد من الكااهية الما هذد نالاااهمل وأ
الأاب العالي انظا إليهم مثل هذد النظا ل وإنني أخأاهم أ ويهم أ اوتأعدوا فكا إنةاا دولة في فوو ين ألنني ي زلت أكأا
أ دائهمي  ) Sultan Abdul-Hamit; 1974, Ibid. p.61وااى يڤامأايي  – )Vamberyالمقاب من الوو ا – أ
المةكوة األولش التي وايهت الصهيالنية وأهدافها هي ايتجاهاا الحكالميةل وهي المةكوة ذاتها التي وايهها هاتزل ز يم
الصهيالنية عالوكة الاو.ية) The Jewish Encyclopedia, Vol. 1, p. 74.
محمد فااد عا،ل

 )1نقاااااال الوااااااو ا إلااااااش .اااااا ني ،ماااااار لاااااا ث ماااااان نوااااااائه وأويدد أااااااد الاااااااحيم ومحمااااااد .ااااااويم و اعااااااد وعناتااااااه خاااااااداة و ائةااااااة
ورافعة
 )2رمزي عيهم كاللالنيل من الدونمة الما.النيين في .ا ني،ل وهاال الاذي اين رئيواا ر لمعااوني الواو ا محماد رخااد – الخاام – وكاا لاه دور
عارز في لالر  1908وقاار الخور في 1909

وتأااز فااي ها ذا الصاادد وليقااة فااي ااااة ماان األهميااة وهاي الا.ااالة التااي أر.ااوها الوااو ا ي أااد الحميااد الثااانيي إلااش الةاايإل
يمحمالد أعال الةامااي في دمةرل وخا له فيها أ.أاب لالر ا  1908وأ.أاب خوعه في ا 1909ل وأكد لاه عوناه لام اتخال ان
الخ فااة اة.ا مية لوااأب مااا ي.ااالى أننااي – عوااأب المضااااقة ماان ر .اااا يمعيااة ايتحاااد والتاقااي المعاوفااة عا.اام ييااال تااالركي
ي عاو أغاادق واش
وتهدادهم – اض ارا وش تاك الخ فةي واوت اد في ر.االته قاائ رم يإ هاايا ايتحااداين قاد أغااوا وا َّ
ر
تو.ي و ن قالمي لويهالد في األرل المقد.ة – فوو ين – ور م إغاارهم فوم أقأل عصالر ق عياة هاذا التكوياف وأخيااا و ادوا
عتقدام  )150مائة وخموين مويال ليا إنكويزاة ذهأارل فافضت هاذا التكوياف عصاالر ق عياة أاضاا ر وأيأاتهم عهاذا الجاالاب الق عايم
يإنكم لال دفعتهم ملا الدنيا ذهأا ر – فض ر ن  150مويال ليا إنكويزااة ذهأاا ر – فوان أقأال عتكوايفكم هاذا عالياه ق عاي وععاد ياالاعي
الق عي اتفقالا وش خوعي وأعوكالني أنهم .يأعدونني إلش  .ني،ل فقأوت عهذا التكويفي انظام ناص الا.االة عالعثمانياة والعاعياة فاي
كتابم ح ق 1999ل ص )362 -359؛ انظا أاضا ر ن دور اليهالد فاي الثاالر ضاد الواو ا أاد الحمياد الثاانيم قا.امية 1973ل
ص 48وغفحاا د )
وامكن القالل أ لالر  1908وحادلة خور الوو ا  1909قامتا عالدور األول والفعَّال في انتعاش األماني الصهيالنية ةقاماة
يمموكة إ.اائيلي في فوو ين وقد ألأتت األحداث ععد ذلا ،تزاااد الهجاا اليهالدااة إلاش األراضاي المقد.اةل فاي الالقات الاذي انةار
عع ايتحاداين ن حاكتهم معارضاين هاذد الهجاا ل وفاي الالقات الاذي أ وان فياه العااب المالالاال ل تحااداين معارضاتهم أاضاا ر
لوويا.ة التي تتأعها يمعية ايتحاد والتاقي ولنةا الحاكة الصهيالنية في أراضيهم
وفي ضالا ذل،ل ونتيجة هذا الأحثل امكن ا.تنتاج أمالر داد منها وش .أيل المثال ي الحصام
 1عالا م من أ الدولة العثمانية كانت دولة إ .مية تتميز ع اعر الةااعة اة .ميةل يا أنها حاغت منذ القاا التا.ار ةاا
وش اينفتا واش اةغا والتحاداثل أو ماا أ وار وياه مصا وأ يالتكااابيل وقاد تمياز ععا الوا ين العثماانيين وفاي
مقدمتهم الوو ا محماالد الثااني  )1839-1808وععا الاالي وفاي مقادمتهم محماد واي عاخاا والاي مصاا )1848-1805
عانفتاحهم وش النظم والقالانين والت الراا الكاعية
 2خهدا الدولة العثمانية منذ القا التا.ر ةا غدور عع القالانين التي يمعت عين الةااعة والقالانين الالضاعيةل كماا لاالحظ
في هذد القالانين المالااا الكاعيةل ي.يما ند نةالا المصارن والمعام ا المالية وايقتصاداة
 3إِ المقدماا التةااعية لود.تالر العثماني عدأا في الدولة العثمانية منذ فتاا مأكاا مان القاا التا.ار ةاال ياا أ الد.اتالر
العثماني المةاو ية) عمضامينه ومفا يوه إنما غدر فاي هاد الواو ا أاد الحمياد الثااني )1909-1876ل وقاد أنةايا فاي
هذد الفتا يمجو المأعاللا العثمانيي أي يمجو النالابي الذي لم اوتما .الى فتا قصيا ل فتم تع يال الد.اتالر والمجوا
معا ر
 4ماان خا ل درا.ا ة القااالانين واألنظمااة العثمانيااة الصااادر فااي القااا التا.اار ةااال فقااد تأااين عااو الدولااة العثمانيااة أخااذا ععااين
اي تأااار أهميااة ا لحفاااظ وااش مصااالحها ماار دول الكااابل لهااذال فاا" القناغاال والقنصااوياا األينأيااة الماليااالد فااي الاليااااا
العثمانيةل والتجار والويا األيانبل كاا لهام يميعاا ر الكثياا مان ايمتياازاا والحقاالق القنصاوية والويا.اية وايقتصااداةل مماا
ااكد ضعف وتااير وضر الدولة العثمانية
تكتف ع" اد
 5في ا  1908وتحت ضك المعارضة العثمانية واألينأيةل أ يد العمل عالد.تالر العثمانيل يا أ المعارضة لم
ِ
العمل عالد.تالرل عل قارا مر قالى داخوية وخاريية عما فيها اليهالد والدونمة والما.النية خور الوو ا أد الحميد الثااني اا
1909ل متخذان من الد.تالر خعارار لحادلة الخور
ولقد لأت من خ ل الاللائر الدعوالما.ية والقنصاوية الأاا انياة والعثمانياة واألوروعياة اماةل والاللاائر األمياكياة والعاعياةل
عو اينق ب العثماني ضد الوو ا أد الحميد الثاني ا 1908ل وخوعه ن العاش ا 1909ل لم اكان الهادن مناه إِ ااد العمال
عالد.تالر العثمانيل ولم اكان الهادن مناه اتحااد ثمااني وي تاقاي ثمااني و اعايل عال كاا الهادن الائيواي مان اينقا ب والخوار
تحالال الدولة العثمانية إلش دولة مدنية و ومانيةل توهل الهجاا اليهالدااة إلاش فووا ينل والواما ع"قاماة دولاة اهالدااة فاي األراضاي
المقد.ة
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