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 ىدية السمطان عبد الحميد الثاني من دفتر ذكريات العائمة
 م"6191 -6781"

 محمد عبد اهلل مشبب آل مزىر األسمرى /أ             نيفين مصطفى حسن سعد/د     
 بالمممكة العربية السعودية                أستاذ مساعد تاريخ حديث      

 جامعة المنوفية- كمية اآلداب     
 مصر                

 ممخص 
السمطان عبد الحميد الثانى شخصية تاريخية ىامة أثارت جداًل كثيرًا حوليا, من خبلل 
الكتابات عنو نظر إليو البعض عمى أنو مصمح عادل, حكم امبراطورية كبيرة متعددة 
األعراق بقوة وذكاء وحزم, استطاع الوقوف فى وجو االستعمار الغربى والييود ومنعيم من 

مة وطن قومى ليم فى فمسطين  بالرغم من ضعف الدولة العثمانية أنذاك_ رجل أوروبا اقا
بينما نظر إليو البعض عمى انو ديكتاتور مستبد و بذل كل ما فى وسعو من  –المريض 

 أجل دولتو وبناء جيش كبير .
د وعن أىمية الموضوع نجد أنو حالة فريدة وخاصة وىى إىداء من مبعوث السمطان عب     

الواقعة جنوب غرب المممكة العربية السعودية وشمال مدينة أبيا  1الحميد الثانى لقبيمة بممسمر
عمى سمسمة جبال السروات, وذلك عند قدوم مبعوث السمطان عبد الحميد الثانى لمجزيرة 

                                                 
9
ثَِِٔو "ثزْل٣ل ا٬ُّ", ٢ٛ إؽلٟ هجبئَ هعبٍ اُؾغو, روغ ع٘ٞة ؿوة أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ, ٢ٛٝ   

ًْ, ٝروغ ثَِِٔو هِت  911روغ ّٔبٍ ٓل٣٘خ أثٜب ػ٠ِ ٍَِِخ عجبٍ اَُوٝاد, ٝرجؼل ػٖ ٓل٣٘خ أثٜب ثؾٞا٢ُ 

عبٍ اُؾغو, ٝرؤفن أُ٘طوخ ٌَّ أُضِش هبػلرٚ ك٢ اُـوة, ٝهأٍٚ ك٢ اُْوم , ٝر٘زَت هجبئَ ٓ٘طوخ ه

ثَِِٔو إ٠ُ أ٤ِٕٖ ك٢ اَُواح ٝرٜبٓخ ٝاُجبك٣خ, ٝا٬ٕ٧ٕ ٛٔب ث٘ٞ ٓ٘جؼ ٝث٘ٞ اُؼنٓخ, ٣ٝ٘وَْ ث٘ٞ ٓ٘جؼ إ٠ُ 

خ آٍ ػج٤ل, ٝهج٤ِخ آٍ أُٚلبح ه٤َٖٔ ٛٔب, ث٘ٞ ٓ٘جؼ اُْبّ, ٝث٘ٞ ٓ٘جؼ ا٤ُٖٔ. ٝر٘وَْ ث٘ٞ ٓ٘جؼ ا٤ُٖٔ إ٠ُ هج٤ِ

ًٝبٕ أَٛ أُٚلبٙ ٣َٕٔٞ ث٢٘ ًض٤و, ُٜٝنٙ اُوج٤ِخ "أُٚلبٙ" ٣٘ز٢ٔ ْٓجت آٍ ٓيٛو ا٧ٍٔو١, ٝر٘زَت هج٤ِخ 

ثَِِٔو إ٠ُ أٍٔو ثٖ ؽغو ثٖ اُٜ٘ٞ ثٖ ا٧ىك ثٖ اُـٞس ثٖ ٗجذ ثٖ ٓبُي ثٖ ى٣ل ثٖ ٬ًٜٕ ثٖ ٍجؤ ثٖ ّغت 

", أٌُزت شثّ جضٚشج انعشب "عسٛشُِٔي٣ل اٗظو, ٓؾٔٞك ّبًو, ثٖ ٣ؼوة أٝ ػو٣ت ثٖ هؾطبٕ ) ُِٔي٣ل 

 .91ا٢ٓ٬ٍ٩, كْٓن, ٓ
http,//www.alnssabon.com/t41262.html 

كاه جًٓشج أَساب انعشب ,  ٛـ(,651اثٖ ؽيّ , أثٞ ٓؾٔل ػ٠ِ ثٖ أؽٔل ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ ؽيّ ا٧ٗل٠َُ )د, 

 . 991ّ. , 9191ٓاٌُزت اُؼ٤ِٔخ , ث٤وٝد , اُطجؼخ ا٠ُٝ٧ , 

https,//1asir.com/149984.http,//www.alnssabon.com/t41262.html,  
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أمير بممسمر  جرمانالعربية وبعد الضيافة واالستقبال لو من قبل األمير عمي بن محمد 
وبعث األمير عدد من الوفد إلى الشيخ مشبب بن عمي آل مزىر األسمري, وبعد وبممحمر, 

الضيافة واالستقبال ليم قام مبعوث السمطان بإىداء بندقية إلى الشيخ مشبب وىى من 
ىـ 1٢٣١, ويرجع تاريخيا إلى عام الصناعات العثمانية فى عيد السمطان عبد الحميد الثانى 

سمطان عبد الحميد الثانى وكتابة اسطنبول تحت الختم وكتابو ومطميو بالفضة وعمييا ختم ال
 "السالح بتركيا " مصنوع ببنادق بالمغة العثمانية ترجمتيا

 مقدمة
سبتمبر "أيمول" عام  ٣1ولد السمطان عبد الحميد الثاني يوم األربعاء الموافق 

ين تيريموجكان قادم, وىو ابن السمطان عبد المجيد من زوجتو  118٣ -ه 1٣21
Tirimugan(1)  في القصر السمطانى عمى أيدى , وقد درس السمطان عبد الحميد الثانى

واعتنت بو , وتعمم المغتين الفارسية والعربية.  نخبة من أشير المربين فى  زمنو عممًا وخمقاً 
وبويع بالخبلفة  .الزوجة الثانية ألبيو وكانت عقيمًا, فأحسنت تربيتو , كما أوصت بميراثيا لو

م, وكان 118١أغسطس  ٢3ه الموافق 1٣2٢شعبان  11يوم الخميس  ٣عد خمع أخيو مرادب
وكان عمره أنذاك أربًعا وثبلثين سنة. وقد حضر مراسم تتويجو كبار األعيان والموظفين 

                                                 

9
ّ ٛاا٢ 1/91/9951ٝرٞك٤ااذ كاا٢ 91/9/9991لد كاا٢ , أّ اَُااِطبٕ ػجاال اُؾ٤ٔاال اُضااب٠ٗ, ُٝاار٤و٣ٔٞعٌاابٕ 

اُيٝعااخ اُواثؼااخ َُِااِطبٕ ػجاال أُغ٤اال, ّوًَاا٤خ ا٧ٕااَ ُٝاالد كاا٢ هلوبٍاا٤ب ٓااٖ هج٤ِااخ اُْب٣َااٞؽ هكؼااذ ػاابّ 

ّ إ٠ُ هرجخ اُيٝعخ اُضبُضخ, رٞك٤ذ اث٘زٜب ٗؼ٤ٔخ هجَ ٫ٝكرٜب َُِِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل ٝػٔوٛب ػب٤ٖٓ ٖٝٗق 9961

ػبٓبً , ٝكك٘ذ ك٢ ٓوجوح ٓواك اُقبٌٓ ك٢ ٠٘٣ عابٓغ )٣ِٔابى 11ََ ٍٜٝ٘ب ثٔوٗ اُغلهٟ, , ٓبرذ ثٔوٗ اُ

اٍاازبٗجٍٞ ,  –روعٔاخ ػالٗبٕ ٓؾٔاٞك ٍاأِبٕ, ٓؾٔاٞك ا٧ٖٗابهٟ, )روًا٢ ذااسٚ  انذٔناح انعصًاَٛااح, أٝىرٞٗاب, 

 .15(9111ٓٓؤٍَخ ك٤َٖ ُِز٣َٞٔ,

1
َُِل ػبّ    ُٝ ُِـخ اُلو٤َٗخ, ٝرؤصو ثضوبكزٜب, ٙ, رؼِْ ا9151ٛٞ ٓواك اُقبٌٓ اثٖ اَُِطبٕ ػجلأُغ٤ل, ٝهل 

َت ٍِطبًٗب ثؼل فِغ ػٔٚ ػجل اُؼي٣ي ػبّ  ِٖ ٙ, ٝػ٘لٓب ٍٔغ ثٔوزَ ػٔٚ, ٝه٤بّ صٞهح ك٢ اُجِـبه  9111ُٝٗ

ٝرٔوكاد ك٢ اُجٍٞ٘خ ٝاُٜوٍي ٕٝوث٤ب, رٞرود أػٖبثٚ ٕٝلهد ػ٘ٚ رٖوكبد رلٍ ػ٠ِ فَِ ػو٢ِ؛ 

ٙ, ُٝٚ ٖٓ 9111اؿبٕ ٝثو٠ ك٤ٚ إ٠ُ إٔ رٞك٢ ػبّ كؤٕله ٓلز٢ ا٬ٍ٩ّ كزٟٞ ثقِؼٚ, ٝٗوَِ إ٠ُ هٖو عو

, )كهاٍخ ٓٞٙٞػ٤خ انخالفح انعصًاَٛح يٍ انًٓذ إنٗ انهذذا٫ٝ٧ك صٔب٤ٗخ, ُِٝٔي٣ل, اٗظو, ٓؾٔل ف٤و ك٬ؽخ, 

 . 19ّ(, 1115ٓرج٤ٖ أؽٞاٍ ا٤ٛ٬َُٖ ٝٓب ًبٗذ ػ٤ِٚ ؽٚبهح اُزي٤٣ٖ, صْ ٓب ر٬ٛب ٖٓ رٜٞه اُؼبصج٤ٖ, 
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والوزراء من العسكريين والمدنيين , وقد أطمقت المدافع في سائر أطراف اإلمبراطورية 
 .1سبةالعثمانية احتفااًل بيذه المنا

وكان لمجئ السمطان عبد الحميد الثاني أثر واضح في المحاوالت والجيود الكبيرة 
التي بذليا لرفع شأن اإلمبراطورية العثمانية؛ فقد عجز مرادعن إدارة شئون الدولة, أو الظيور 
أمام الناس؛ في الوقت الذي كانت فيو الدول االستعمارية تتطمع إلى الدولة العثمانية 

عمييا, وتقسيم ممتمكاتيا؛ لذلك قرر عبد الحميد قبول العرش عندما عرضو عميو  لبلنقضاض
قامة  مدحت باشا في المرة الثانية, ووعد وقتيا بتحقيق ثبلثة شروط, وىي: إعبلن الدستور, وا 

عادة تعيين السكرتارية الخاصة لشقيقو مراد  .٣الشورى, وا 
 اصالحات السمطان عبد الحميد الثانى : 

لت إصبلحات السمطان عبد الحميد الثاني مجاالت الحياة اإلجتماعية وقد تناو 
واإلقتصادية؛ فحاول القضاء عمى المظالم التي يتعرض ليا سكان واليات اإلمبراطورية 

 العثمانية. 
وفي بداية حكمو كان يتابع أخبار اإلمبراطورية من داخل القصر؛ فوجد أن الفساد 

لدولة, وبدأ اإلصبلح مستعصًيا خاصًة وأن الدول قد استشرى في كل ركن من أركان ا
. وفي ظل ىذه الظروف ٢األوربية الكبرى كانت قد قطعت شوًطا كبيًرا من التقدم والرقي

الصعبة حاول السمطان منع الدولة من السقوط, كما أنو نجح بفضل اهلل وعنايتو من الحفاظ 
قبل باحترام كبير من الدول الكبرى لعدم , وليذا است8عمى الدولة من السقوط لمدة ثبلثين عاًما

انغماسو في الممذات وقضاء معظم أوقاتو في القيام باالصبلحات األساسية, وىذه 

                                                 
9
, انعهٛح فٙ ذاسٚ  انذٔنح ذاسٚ  انذٔنح انعصًاَٛح انعهٛح انًعشٔف تكراب انرذفح انذهًٛٛح, اثوا٤ْٛ ثي ؽ٤ِْ  

انذٔنح , إٍٔبػ٤َ أؽٔل ٣بؿ٢, 119ّ, ٓ 9199 -9619ٙٓؤٍَخ اٌُزت اُضوبك٤خ, ث٤وٝد, اُطجؼخ ا٠ُٝ٧, 

 .991ّ, 9111ٓ -9691ٙ, اُؼج٤ٌبٕ, اُو٣بٗ, اُطجؼخ ا٠ُٝ٧, انذذٚس انعصًاَٛح فٙ انراسٚ  اإلساليٙ
1
, أُؤٍَخ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد ٝاُْ٘و, ث٤وٝد, انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ ٔفهسطٍٛهك٤ن ّبًو اُ٘زْخ,   

, ْٓ٘ؤح انمشٌٔ انعصًاَٛح لٛاو ٔسمٕط اإليثشاطٕسٚح, ٗبٛل إثوا٤ْٛ كٍٞه٢, 11ّ, 9119ٓ, 1اُطجؼخ 

 .59ّ, 1111ٓأُؼبهف, ا٩ٌٍ٘له٣خ, 
1
 .61, 1, ٓ طاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ ٔفهسطٍٛانسههك٤ن ّبًو اُ٘زْخ,   

6
, اُغيء اُضب٢ٗ, أخطاء ٚجة أٌ ذصذخ فٙ انراسٚ  انذٔنح انعصًاَٛح عٔبٍ ػجل اُٜبك١ َٓؼٞك ٝآفوٕٝ,  

 .99ّ, ٓ 9115-9691ٙكاه اُٞكبء, اُطجؼخ ا٠ُٝ٧, 
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اإلصبلحات جعمت الدول األوربية تخاف منو؛ ألنو سعى إلى معالجة الرجل المريض مما 
مرور عامين عمى جعل تمك الدول تحاول اإليقاع بو لمقضاء عميو, والدليل عمى ذلك أنو بعد 

تبوأه العرش كتب رئيس الوزراء البريطاني المورد ساليسبوري قائبًل: "إن السمطان ليس لو 
 .1سوى زوجة واحدة؛ فيل سيكون كسميمان القانوني؟"

 ٣يبدو أن السمطان عبد الحميد الثاني قد استفاد كثيًرا من عمو السمطان عبد العزيز
اع الداخمية والخارجية تتطمب رجبًل ذا خبرة سياسية وقدرة الذي كان بمثابة القدوة لو. فاألوض

كبيرة عمى حل المشكبلت؛ فمن جية كان أنصار التغريب يطالبون بالدستور جرًيا وراء 
الشعارات الغربية, ومن ناحية أخرى كانت التمردات في البمقان تريد من يستأصميا, ونتيجة 

اون اإلمبراطورية في أداء مياميا؛ وليذا لذلك حرص السمطان عمى تشكيل مجالس شعبية تع
م بإعبلن الدستور 118١أكتوبر عام  ٣8 –ه 1٣١٣شوال عام  2أصدر قراًرا في 

. وكان غرضو من إعبلن الدستور ىو ٢المعروف في التاريخ العثماني بالمشروطية األولى
في البمقان بعد قيام ثورة  8قطع الطريق عمى التدخل األجنبي بحجة إصبلح أحوال النصارى

ورغبة الدول االستعمارية الكبرى في استغبلل تمك الثورة لتمزيق ممتمكات اإلمبراطورية 
 .2العثمانية

 

                                                 
9
 .61, ٓانسهطاٌ عثذانذًٛذ انصاَٙ ٔفهسطٍٛهك٤ن ّبًو اُ٘زْخ,   

1
ٙ, ٝأروٖ اُِـخ اُلو٤َٗخ 9165ُؼي٣ي, ٛٞ اثٖ اَُِطبٕ ٓؾٔٞك اُضب٢ٗ, ُٝل ك٢ إٍزبٗجٍٞ ػبّ اَُِطبٕ ػجل ا  

ٙ ثؼل ٝكبح أف٤ٚ 9111ٝأعبكٛب, ًٝبٕ ٣ؾت اُلو٤ٍٝخ ٝأُٖبهػخ, ٝاػز٠ِ ػوُ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ ػبّ 

ب, ٝهزَ ػبّ  ًٓ ٖٓ ا٫ٝ٧ك اص٘ب ػْو  ٙ, ًٝبٕ 9111ُٚاَُِطبٕ ػجل أُغ٤ل ًٝبٕ ػٔوٙ آٗناى اص٤ٖ٘ ٝص٬ص٤ٖ ػب

 .19, ٓ انخالفح انعصًاَٛح يٍ انًٓذ إنٗ انهذذًُٝلا. اٗظو, ٓؾٔل ف٤و ك٬ؽخ, 
1
, ٓؾٔل ف٤و ك٬ؽخ, اُق٬كخ 99, ٓأخطاء ٚجة أٌ ذصذخ فٙ انراسٚ عٔبٍ ػجل اُٜبك١ ٝآفوٕٝ,   

ُغيء اُضب٢ٗ, روعٔخ, ث٤ْو , اذاسٚ  انذٔنح انعصًاَٛح, هٝث٤و ٓبٗزوإ, 11اُؼضٔب٤ٗخ ٖٓ أُٜل إ٠ُ اُِؾل, ٓ 

 .916ّ, 9111ٓ, 9اَُجبػ٢, كاه اُلٌو, اُوبٛوح, ٛ
6
ك٣َٔجو اعزٔغ ٍلواء أُٔب٤ٗب ٝاٗغِزوا ٝه٤ٍٝب ٝاَُ٘ٔب ٝأُغو ك٢ اٍزبٗجٍٞ ُجؾش أٝٙبع  11إٗٚ ٣ّٞ   

اُوبٕٗٞ ا٧ٍب٢ٍ. ٤َٓؾ٢ ا٣٫ُٞبد اُجِوب٤ٗخ اُضبئوح ػ٠ِ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ كٞعئٞا ثئ٬ٛم أُلاكغ إ٣ناٗب ثئػ٬ٕ 

األلهٛاخ ٔانسٛاسح فٙ انخثشج اإلساليٛح يٍ تذاٚح انذٔنح انُثٕٚح ٔدرٗ َٓاٚح اٗظو, ًٔبٍ اَُؼ٤ل ؽج٤ت, 

 .665, 1111ٓ, 9, ٌٓزجخ ٓلث٢ُٞ, ٛو(6091 -126انذٔنح انعصًاَٛح )
5
ح ٔدرٗ َٓاٚح انذٔنح األلهٛاخ ٔانسٛاسح فٙ انخثشج اإلساليٛح يٍ تذاٚح انذٔنح انُثًٕٚٔبٍ اَُؼ٤ل ؽج٤ت,   

 .99, ٓأخطاء ٚجة أٌ ذصذخ فٙ انراسٚ , عٔبٍ ػجلاُٜبك١, 665, ٓو(6091 -126انعصًاَٛح )
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 مجمس المبعوثان: 
وعمى أية حال, تكون البرلمان من مجمسين, األول يقوم األىالي بانتخاب أعضاءه, 

ى مجمس األعيان, ويسمى مجمس المبعوثان, والثاني يعين أعضاؤه من طرف الدولة ويسم
وقام السمطان عبد الحميد بتعيين مدحت باشا صدًرا أعظًما, وأكد عبد الحميد عمى مراعاة 

. وأصدر قانوًنا أساسًيا لمدولة يشتمل عمى مائة وتسع 1الشريعة اإلسبلمية في جميع األمور
م, يضمن لجميع رعايا الدولة الحرية 118١ -ه1٣2٢من ذي الحجة  8عشرة مادة في 

لمساواة أمام القانون, وأتاح حرية التعميم مع جعمو إجبارًيا عمى جميع الرعايا العثمانيين, وا
, وكيفية اإلنتخاب, وأن ٣كما أتاح المطبوعات, وبّين اختصاصات مجمس المبعوثان واألعيان

جميع الرعايا يطمق عمييم اسم عثماني, وأن الدولة جسم واحد, وقد أمر السمطان أيًضا 
لمصادرة في األمبلك والتعذيب أثناء التحقيق أو أن يسخر قوم من قومو, وعدم عزل بإبطال ا

, كما يذكر أحد ٢أي قاضي إال بوجود سبب شرعي ليذا العزل, وأكد عمى أىمية مبدأ الشورى
أحد الباحثين أن الدستور العثماني الذي وضعو السمطان عبد الحميد الثاني كان ثورة في 

مي؛ ألنو طرح مرجعية عممانية جديدة مختمفة عن المرجعية التاريخ العثماني واإلسبل
اإلسبلمية التي تجعل من الشريعة اإلسبلمية وحدىا مصدًرا لمتشريع, ويعد ىذا الدستور أول 

؛ بينما ترى ناىد إبراىيم أن مسألة 8محاولة عممانية تشريعية متكاممة في الببلد اإلسبلمية
اية عيد جديد من الرخاء؛ ألنو تم استدعاء البطارقة قبول السمطان إلعبلن الدستور ىو بد

 .2األرمن واليونانيين عمى أساس أن الدستور يضمن المساواة بين أصحاب الديانات

                                                 
9
ٗٔ اُلٍزٞه ػ٠ِ إٔ اُل٣ٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٛٞ ك٣ٖ اُلُٝخ ٝرغو١ ع٤ٔغ ا٧ك٣بٕ أُؼوٝكخ ك٢ ا٩ٓجواٛٞه٣خ   

أُقزِلخ, ٝإٔ اُِـخ اُزو٤ًخ ٢ٛ اُِـخ اُؼضٔب٤ٗخ ثؾو٣خ ٝرؾذ هػب٣خ اُلُٝخ ٓغ كٝاّ ا٫ٓز٤بىاد ُِغٔبػخ 

األلهٛاخ اُو٤ٍٔخ, ٝاَُِطبٕ ماد ٓولٍخ ٝٛٞ ف٤ِلخ ا٤َُِٖٔٔ ٍِٝطبْٜٗ. اٗظو, ًٔبٍ اَُؼ٤ل ؽج٤ت, 

 .661, ٓٔانسٛاسح فٙ انخثشج اإلساليٛح
1
ه ُِٔي٣ل ٖٓ اُزلب٤َٕ ؽٍٞ افزٖبٕبد ٤ٛئخ ا٧ػ٤بٕ )ا٤ُْٞؿ(, ٤ٛٝئخ أُجؼٞصبٕ )اُ٘ٞاة(. اٗظو, ٗيا  

ّ, 9111, 9, كاه اُلٌو اُِج٘ب٢ٗ, ث٤وٝد, ٛسالطٍٛ تُٙ عصًاٌ تٍٛ لرال اإلخٕج ٔفرُح اإلَكشاسٚحهبىإ, 

ٓ11 ,11. 
1
 .91, ٓأخطاء ٚجة أٌ ذصذخ فٙ انراسٚ عٔبٍ ػجل اُٜبك١,   

6
 .661, ٓاأللهٛاخ ٔانسٛاسح فٙ انخثشج اإلساليٛحًٔبٍ اَُؼ٤ل ؽج٤ت,   

5
, ْٓ٘ؤح أُؼبهف, ا٩ٌٍ٘له٣خ, ٌ انعصًاَٛح لٛاو ٔسمٕط اإليثشاطٕسٚح انرشكٛحانمشٔٗبٛل إثوا٤ْٛ كٍٞه٢,   

ٓ599. 
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وبيذا أظير السمطان عبد الحميد الثاني روًحا إصبلحية عندما طمب من مدحت 
نجمترا باشا إعبلن القانون األساسي المقتبس عمى ما يبدو من دستور بمجيكا و  فرنسا وا 

والواليات المتحدة األمريكية, وبإختصار فإن السمطان تمتع بالحقوق الدستورية كأي حاكم 
 .1دستوري حيث سك النقود باسمو وذكر اسمو في الخطبة وقام بعقد المعاىدات

أقدم السمطان عبد الحميد الثاني عمى حل البرلمان إلى أجل  1181فبراير  18وفي 
, وأدى ىذا األمر إلى انقسام المحدثون حولو؛ فذىب فريق 118١ستور غير مسمى, وعمق د

من الباحثين إلى أن السمطان عبد الحميد كان يفتقد لمرجال الثقات, وكانت المؤامرات تحاك 
ضده من كل جانب, والتي تولى منيا رجال ينتمون إلى اإلمبراطورية العثمانية, ومن ىؤالء 

بلحات وتآمر عمى عزل السمطان, وسعى إلسقاط نظام مدحت باشا الذي عارض ىذه اإلص
م, وحاول 1188فبراير  2الخبلفة وتطبيق النظام األوربي البلديني, وليذا عزلو السمطان في
 . ٣تركيز السمطة بين يديو بالتدريج وطبع اإلدارة بطابع الحكم المطمق

الحميد إلى ويرى بعض الباحثين المحدثين أن ىناك أسباب قد دفعت السمطان عبد 
والعودة إلى نظام الحكم المطمق؛ ألن الحكومة الدستورية ستخمق  118١حل دستور 

, وىذا الحكم المطمق أو ٢مشكبلت عديدة في المستقبل وليذا السبب عطل العمل بالدستور
المستبد زاد في حدتو الشكوك التي ساورت السمطان عبد الحميد الثاني عند توليو عرش 

ية إثر عممتي خمع متعاقبتين حدثتا في سنة واحدة, كانت األولى ضد عمو السمطنة العثمان
السمطان عبد العزيز الذي توفي منتحًرا بعد خمعو بأيام قميمة, وكانت الثانية ضد أخيو مراد 
الخامس الذي ُخمع بعد أن جّن جنونو واختل عقمًيا, وكان لياتين الحادثتين بالغ األثر في 

ميد خبلل سنى حكمو الطويل؛ فأكثر من تعيين الجواسيس لرصد مسمك السمطان عبد الح

                                                 
9
, ٌٓزجخ ا٧ٗغِٞ أُٖو٣خ, انذٔنح انعصًاَٛح دٔنح إساليٛح يفرشٖ عهٛٓاػجل اُؼي٣ي ٓؾٔل اُْ٘ب١ٝ,   

 .69, 9191ٓاُوبٛوح, 
1
, ػجل اُؼي٣ي ٓؾٔل اُْ٘ب١ٝ, 91, ٓسانذٔنح انعصًاَٛح فٙ انراسٚ  اإلساليٙ انذذٚإٍٔبػ٤َ أؽٔل ٣بؿ٢,   

ٔالٚح  اإلداسج انعصًاَٛح فٙ, ػجل اُؼي٣ي ٓؾٔل ػٞٗ, 65, ٓانذٔنح انعصًاَٛح دٔنح إساليٛح يفرشٖ عهٛٓا

 .65ّ, 9111ٓ, رؾو٤ن, أؽٔل ػيد ػجل اٌُو٣ْ, كاه أُؼبهف, ٖٓو, 6061 -6111سٕسٚح 
1
 . 915, ٓذاسٚ  انذٔنح انعصًاَٛحو ٓبٗزوإ, , هٝث599٤, ٓ, انمشٌٔ انعصًاَٛحٗبٛل إثوا٤ْٛ كٍٞه٢  
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حركات الموظفين, ومراقبتيم, ولم يستثن أحًدا من المراقبة حتى الصدر األعظم, وكمف 
 .1ىؤالء الجواسيس بكتابة التقارير ورفعيا إليو

والسؤال اآلن: ىل كان ىناك مبررات من قبل عبد الحميد الثاني إللغاء الدستور؟ 
السمطان عبد الحميد الثاني في مذكراتو: "مدحت باشا لم ير غير فوائد الحكم  يقول

المشروطي "الديموقراطي" في أوربا؛ لكنو لم يدرس أسباب ىذه المشروطية وال تأثيراتيا 
األخرى... وأظن أن أصول ىذه المشروطية ال تصمح لكل شعب ولكل بنية قومية" أي أن 

ات وتبلؤميا مع طبيعة المؤسسات ىي الشرط األساسي لتؤتى البيئة التي تعمل فييا المؤسس
ىذه المؤسسات ثمارىا؛ ولم تكن المؤسسات التي طرحتيا التنظيمات من وجية نظر السمطان 
مبلئمة لمظرف التاريخي الذي تمر بو الدولة, وال كانت مناسبة لدولة عثمانية متعددة األمم 

ستبداد وىذه المركزية كانت من مستمزمات وحدة , وىكذا يمكن القول أن ىذا اال٣والقوميات
المحافظة عمى وحدة اإلمبراطورية العثمانية وبقائيا, وىذا األمر لقى استجابة من مسممي 
الدولة, الذين كانوا ينزعون إلى الحفاظ عمى اإلمبراطورية وعمى اإلسبلم في وجو التحديات 

. كل ىذا يبرر ٢منتمًيا ليذا التيار اإلسبلمياألوربية, وكان السمطان عبد الحميد الثاني نفسو 
, وال بد من اإلشارة إلى الرأي اليامالذي ساقتو 8لماذا ضاق السمطان بممارسات الدستور

ماري ممز باتريك في كتابيا صفحات من تاريخ تركيا اإلجتماعي والسياسي واإلسبلمي؛ 
اليوم الذي ُعطل فيو الدستور قد حيث ألقت بالموم عمى السمطان عبد الحميد الثاني بأنو منذ 

بدأ عيد استشياد مدحت باشا واتيمتو بأنو قضى عمى الرجل اليام الذي أراد أن يخدم الدولة 
العثمانية؛ فصرف ما تبقى من حياتو معذًبا في منفاه, وأنو استشيد في سبيل نصرة مبادئو, 

يكن أكثر من خدعة كما يفيم من كتابيا أن دستور مدحت باشا في نظر عبدالحميد لم 
يحالف بواسطتيا الدول األوربية الغربية, وأن عمماء الشرع وزعماء الدولة بما فييم مدحت 

                                                 
9
, أٍبػ٤َ أؽٔل ٣بؿ٢, اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ اُزبه٣ـ 65ػجل اُؼي٣ي ٓؾٔل ػٞٗ, ا٩كاهح اُؼضٔب٤ٗخ, ٓ  

 .995ا٢ٓ٬ٍ٩ اُؾل٣ش, ٓ
1
 .669, ٓاأللهٛاخ ٔانسٛاسح فٙ انخثشج اإلساليٛحًٔبٍ اَُؼ٤ل ؽج٤ت,   

1
, ًٔبٍ اَُؼ٤ل ؽج٤ت, 959, ٓنعصًاَٛح فٙ انراسٚ  اإلساليٙ انذذٚسانذٔنح اأٍبػ٤َ أؽٔل ٣بؿ٢,   

 .995, ٓاأللهٛاخ ٔانسٛاسح فٙ انخثشج اإلساليٛح
6
 .11, ٓسالطٍٛ تُٙ عصًاٌٗياه هبىإ,   
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كانوا يعمقون عمى الدستور أمل كبير, ويرون فيو المنقذ الوحيد لؤلزمة التي تعاني منيا الدولة 
 .1العثمانية

اني بأن اإلصبلحيون تواصل ماري تحميميا لما أقدم عميو السمطان عبد الحميد الث
كانوا ال يزالون يعتقدون بإخبلصو ويثقون بحسن نيتو؛ فمم يحسن ظنيم, وأقدم عمى تعطيل 
الدستور فجأة ومن وجية نظرىا أنو حاول البطش بمدحت باشا, ألنو خشى من حب الشعب 

طان العثماني لو. فقام بنفيو إلى مدينة الطائف, وبعد مرور أربع سنوات من نفيو, قام السم
بعقد مجمس من عمماء الشرع الشريف تحاكمو عمى اغتيال السمطان عبد العزيز, ولم تغمض 

 . ٣عين عبد الحميد حتى قضى عميو
كما أن المجمس الذي اجتمع منذ شيرين وأعقبو إرادة سمطانية بوقف البقية الباقية 

مرة ثانية إال من نصوص مواد دستور مدحت باشا اإلصبلحي قد توقف, ولم يجتمع البرلمان 
. لكن الباحث يؤكد أن ما قيل ٢م, أي بعد مرور ثبلثين سنة عمى الحادث1231في سنة 

عن السمطان عبد الحميد الثاني ال يكتسب حق الواقعة التاريخية؛ ألن السمطان عبد الحميد 
تعرض في بداية حكمو إلى استبداد مدحت باشا, وغيره من الوزراء واشتداد سياستيم 

ة بقيادة جمعية العثمانيين الجدد, والتي كانت تضم نخبة مثقفة تأثرت بالغرب, التغريبي
أن تجندىم لخدمة أىدافيا, وبمغ من استبداد الوزراء بالحكم أن مدحت  8واستطاعت الماسونية

قائبًل: "لم يكن غرضنا  1188باشا كتب إلى السمطان عبد الحميد في أول عيده بالحكم عام 
إال قطع دابر اإلستبداد, وتعيين ما لجبللتكم من الحقوق وما عمييا من من إعبلن الدستور 

الواجبات, وتعيين وظائف الوزراء, وتأمين جميع الناس عمى حريتيم وحقوقيم حتى تنيض 

                                                 
9
, ث٤وٝد, ٓؤٍَخ ػي صفذاخ يٍ ذاسٚ  ذشكٛا اإلجرًاعٙ ٔانسٛاسٙ ٔاإلساليٙٓبه١ ِٓي ثبرو٣ي,   

 .991, 991ٓ ّ,9191 –ٙ 9611, 9اُل٣ٖ, ٛ
1
 .991, 991أُوعغ اَُبثن, ٓ  

1
 .991أُوعغ اَُبثن, ٓ   

6
أُب٤ٍٗٞخ, ٢ٛ اُقيإ اُضوبك٢ ٝا٫هزٖبك١ أُزآٓو ػ٠ِ اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩, ٢ٛٝ ٖٓ أػظْ اُغٔؼ٤بد   

اَُو٣خ, ٝرؼوف ثبُج٘بئ٤ٖ ا٧ؽواه, ٝهل ظَ ْٓ٘ؤٛب ٓغ٫ًٜٞ, ٝاهزجَذ أكٌبهٛب ٖٓ أُٖبكه ا٤ُٜٞك٣خ 

٤ؾ٤خ ٫ٝ رؼزوف ثب٧ك٣بٕ, ٝريػْ أُب٤ٍٗٞخ أٜٗب ٓؤٍَخ كَِل٤خ رغِت اُق٤و ُ٪َٗب٤ٗخ, ٝرزِقٔ ٝأَُ

ٍٝبئِْٜ ك٢ إؿواء ا٤َُب٤٤ٍٖ ثبُٔبٍ, ٝػِٔٞا ػ٠ِ ٕوف أٗظبه اُ٘بً ػٖ اُؾٔبً اُل٢٘٣. اٗظو, ٓؾٔل ف٤و 

 .11, ٓ انخالفح انعصًاَٛح يٍ انًٓذ إنٗ انهذذك٬ؽخ, 
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ني أطيع أوامركم إذا لم تكن مخالفة لؤلمور...", ويقول السمطان  الببلد إلى مدارج اإلرتقاء, وا 
ا: " لقد وجدت مدحت باشا ينصب نفسو آمًرا ووصًيا عمّي, وكان عبد الحميد الثاني في ىذ

, وكان مدحت باشا 1في معاممتو بعيًدا عن المشروطية "الديمقراطية", وأقرب إلى اإلستبداد"
وأصحابو من الماسون يدمنون الخمر, ويذكر السمطان عبد الحميد في مذكراتو: "... ومن 

وأدباء اجتمعوا مساء يوم صدور مرسوم القانون  المعروف أن أحرار ذلك العيد من شعراء
األساسي في قصر مدحت باشا, ال ليتحدثوا في أمور الدولة, بل في أمور السكر والعربدة, 
وىم يحتسون الخمر, ومدحت باشا كان يدمن الخمر منذ شبابو, ومشيور عنو ذلك... 

رع اآلخرين حتى ال يقع وعندما نيض مدحت باشا من عمى مائدة األكل خرج مستنًدا عمى أذ
 .٣عمى األرض..."

أّما قصة اتيام مدحت باشا في قتل السمطان؛ فقد شكل السمطان عبد الحميد لجنة 
 .٢لمتحقيق في ذلك األمر ثم قدم إلى المحكمة التي قضت بإعدامو

ومما سبق يستنتج الباحث أن ما قيل في حق السمطان عبد الحميد من تيم ُنسبت 
صواب؛ فعبد الحميد كان ضد الدستور الذي عرف بالمشروطية, أي إليو يبعد عن ال

اإلشتراط عمى الحاكم بتجديد سمطانو عمى اعتبار أن ىذا فكر وافد من الغرب؛ ولذلك كان 
ضد المنادين بو ورائدىم مدحت باشا, وانتقد وزيره ىذا ولم يغير موقفو تجاه الحكم الدستوري 

جمع شعوًبا شتى, وقال: ماذا حدث عندما أعمنت عمى اعتبار أن الدولة العثمانية ت
المشروطية؟ ىل قمت الديون؟ ىل كثرت الطرق والموانئ والمدارس؟ىل ساد األمن 
الشخصي؟ ىل األىالي اآلن أكثر رفاىية؟ ىل تناقضت الوفيات وزادت المواليد؟ ىل أصبح 

سًما عازًفا إذا كان في يد الرأي العام العالمي بجانبنا أكثر من ذي قبل؟ الدواء النافع يصبح 
 . 8غير األطباء. أو في أيدي من ال يعرفون أصول استعمالو

                                                 
9
, كاه اُزٞى٣غ ٝاُْ٘و ا٤ٓ٬ٍ٩خ, نذٔنح انعصًاَٛح عٕايم انُٕٓض ٔأسثاب انسمٕطاػ٢ِ ٓؾٔل ا٬ُٖث٢,   

 .611ّ, ٓ 1119 -9619ٙاُطجؼخ ا٠ُٝ٧, 
1
ًبٕ ٓلؽذ ثبّب ك٢ ٓغبٌُ اُقٔو اُقبٓ ثٚ ٣ل٢ْ أٍواه اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ, ًٝبٗذ ٛنٙ ا٧ٍواه رْ٘و ث٤ٖ   

 .611, ٓ عصًاَٛحانذٔنح انأٛب٢ُ اٍزبٗجٍٞ. اٗظو, ػ٢ِ ٓؾٔل ا٬ُٖث٢, 
1
 .611أُوعغ اَُبثن, ٓ  

6
 .611, 615أُوعغ اَُبثن, ٓ   
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وقد واجو عبد الحميد المؤامرات من الداخل ومن الخارج, وكان محاًطا بعدد كبير 
من المتآمرين كما كانت الدول األوربية لو بالمرصاد لئبل ينجح في إنقاذ الدولة المنيارة التي 

يضتيا؛ فاإلمبراطورية قد بدأت منذ عشر سنوات تستعيد عافيتيا رويًدا رويًدا؛ عمل جاىًدا لن
فانتشرت العديد من المدارس والمستشفيات في استانبول, وأوجد المعاىد اإلدارية من أجل 
إعداد جيل جديد من الطبلب لموظائف العامة, وأنشأ أول مدرسة طبية عثمانية وجيزىا من 

توسع في المدارس العسكرية, وأقدم عمى تأسيس المدارس الرشيدية, , وأحدث 1أموالو الخاصة
م, وساعدت ضريبة المعارف التي 1182وافتتحت أول مدرسة إعدادية في استانبول سنة 

م عمى تأسيس مدارس في مراكز الواليات, واستطاعت الدولة أن 1118فرضتيا الدولة عام 
وكان اليدف من إنشاء تمك المدارس ىو , ٣تفرض سيطرتيا عمى والياتيا أكثر من ذي قبل

أنو رأى أن التيار القومي المتأثر بالفكر الغربي ىو السائد في ىذه المدارس, ولذلك كان 
عمى السمطان أن يتدخل في شئونيا وأمر باستبعاد مادة األدب والتاريخ العام من الدراسة, 

فسير واألخبلق في برامج ألنيا وسيمة من وسائل األدب الغربي, ووضع دروس الفقو والت
الدراسة, واقتصر فقط عمى تدريس مناىج التاريخ العثماني واإلسبلمي, ووجو المدارس لخدمة 

, كما أدخل الكثير من التطوير عمى نظام البرق الذي استخدمو الخمفاء ٢الجامعة اإلسبلمية
وربي, كما قام ألول مرة في حرب القرم, وأسس وزارة لمبريد, وحاول التعرف عمى الغرب األ

بحركة إصبلح في أعمال القضاء, وطبق بعض اإلصبلحات بشكل أوتوقراطي وال سيما في 
 .8النواحي المالية والمدنية, والتي كانت في حاجة إلى تطوير

 اإلصالحات العسكرية : 
أدرك السمطان عبد الحميد الثاني بعد أن وضعت الحرب الروسية العثمانية أوزارىا 

ام بالجيش وسد حاجاتو وزيادة تسميحو وتعميم الجنود والضباط األصول ضرورة اإلىتم
                                                 

9
 .59, ٓ انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ ٔفهسطٍٛهك٤ن ّبًو اُ٘زْخ,   

1
 .61, ٓاإلداسج انعصًاَٛح فٙ ٔالٚح سٕسٚحػجل اُؼي٣ي ٓؾٔل ػٞٗ,   

1
جل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ ر٘ظ٤ْ أُلاهً , ٝأػبك اَُِطبٕ ػ611, ٓ انذٔنح انعصًاَٛحػ٢ِ ٓؾٔل ا٬ُٖث٢,   

اَُِطب٤ٗخ اُز٢ ًبٗذ ثٔضبثخ أُوًي ا٧ٍب٢ٍ ُِزؼ٤ِْ أُل٢ٗ ك٢ اُج٬ك, ٝهبّ ثز٤ٍٞؼٜب ُزَزٞػت أػلاًكا ًج٤وح 

 .119, ٓانمشٌٔ انعصًاَٛح لٛاو ٔسمٕط اإليثشاطٕسٚح انرشكٛحٖٓ اُط٬ة. اٗظو, ٗبٛل إثوا٤ْٛ كٍٞه٢, 
6
 .119, ٓ ٌ انعصًاَٛح انمشٔٗبٛل إثوا٤ْٛ كٍٞه٢,   
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الحديثة لمحرب؛ وذلك ألن الدولة العثمانية دفعت إلى تمك الحرب من جانب مدحت باشا 
دفًعا دون أن تكون عمى مستوى عاٍل من الناحية العسكرية, وال من ناحية تأمين طرق 

أن السمطان عبد الحميد ورث إرثًا محمبًل بالديون؛ إال , ومع 1التأمين وال من الناحية المالية
أنو رأى أن من الضروري العناية بأمر الجيش حتى ولو حساب الخزينة, ألنو ال يمكن حفظ 

 ٣الدولة من األطماع الخارجية إال بجيش كبير.
وليذا ظفر التعميم العسكري بأوفى عناية من عبد الحميد؛ حيث تم توسيع الكمية  
, ومدارس اليندسة العسكرية والبحرية والمدرسة الطبية العسكرية. كما أنشأ ثمانية الحربية

عشر معيًدا تعميمًيا رسمًيا في مجاالت المالية والشرطة, وتخرج في مدرسة اليندسة 
العسكرية ومدارس الطب العسكري خريجون فاق عددىم عدد الخريجين في كافة المدارس 

 ٢العميا المدنية.
بد الحميد بيذا األمر إيجاد نوع من التوازن بين التعميمين العسكري واستطاع ع 
وفي الوقت نفسو قام بفصل السمطة المدنية عن السمطة العسكرية, وكان التجنيد  8والمدني,

 2يتم عن طريق القرعة عمى المكمفين بالخدمة العسكرية.
الممسممين من ويذىب أحد الباحثين إلى أن السمطان عبد الحميد سمح لبعض غير  

اإللتحاق بالكميات العسكرية, ويرجح أنو من بين صفوف الكمية الحربية كان يوجد أحد عشر 
طالًبا ييودًيا وعشرون طالًبا يونانًيا واثنان من األرمن, وكان ىذا األمر مرجعو بسبب 

                                                 
9
ًبٕ اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ اُن١ فبٗ اُؾوة ٙل ه٤ٍٝب ػجبهح ػٖ ٝؽلاد ٖٓ ا٧كٞاط, ًٝبٕ ػلك اُٚجبٛ   

انسهطاٌ عثذ ه٬٤ِ عًلا, ث٤٘ٔب ثِؾ رؼلاك اُغ٤ِ اُو٢ٍٝ ٖٗق ٤ِٕٓٞ ع٘ل١. اٗظو, أٝهفبٕ ٓؾٔل ػ٢ِ, 

 . 916ّ, ٓ 1119اٍط٘جٍٞ, انذًٛذ انصاَٙ ٔأدذاز عٓذِ, 
1
 .916أُوعغ اَُبثن, ٓ   

1
روعٔخ, ٗبٛل إثوا٤ْٛ كٍٞه٢, ْٓ٘ؤح انمشٌٔ انعصًاَٛح, لٛاو ٔسمٕط اإليثشاطٕسٚح انرشكٛح, عٕٞ ثبرو٣ي,   

 -6201انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ انفرشج , ػ٢ِ أؽٔل ػجبً, 119ّ, 1111ٓأُؼبهف, ا٩ٌٍ٘له٣خ, 

٤ِخ اُزوث٤خ, عبٓؼخ أّ كهٓبٕ, اَُٞكإ, هٍبُخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ْٓ٘ٞهح, ًو, 6090 -6181ِ, 6121

1191ٓ ,ّ911. 
6
روعٔخ, ٬ٕػ ٍؼلا١ٝ, كاه ٔانذ٘ انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ, ٓنًواد ا٤ٓ٧وح ػبئْخ ػضٔبٕ أٝؿ٢ِ,   

 .11ّ, 9119ٓ-9699ٙ, 9اُج٤ْو, ٛ
5
ك٢ ثؼ٘ أُ٘بٛن.  ٣جلٝ إٔ ثؼ٘ أٌُِل٤ٖ ثبُقلٓخ اُؼٌَو٣خ ًبٗٞا ٣ضٞهٕٝ ػ٠ِ اُلُٝخ ػ٘ل إعواء اُووػخ  

 .991ٓانذٔنح انعصًاَٛح فٙ انراسٚ  اإلساليٙ انذذٚس, اٗظو, أٍبػ٤َ ٣بؿ٢, 
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ولكن من خبلل ما توفر لدينا من معمومات حول دخول  1التسامح الديني لدى السمطان,
األجانب الجيش العثماني نستطيع أن نخرج بصورة مفادىا أن السمطان لم يكن يقبل  بعض

فكرة إخضاع غير المسممين لمخدمة العسكرية, وكتب السمطان عبد الحميد في مذكراتو أن 
دخول غير المسممين يسبب حدوث كثير من المتاعب والمشاكل, ألن ىؤالء قد يتحولون إلى 

كبرى لن تقبل ىذا األمر, ثم أن ىناك محاذير أخرى مثل احتمال اإلسبلم, وساسة الدول ال
طمبيم إنشاء كنائس في الثكنات العسكرية وتعيين بعض القساوسة لمصبلة, كما ذكر عبد 
الحميد أن الدولة العثمانية لو قامت بتشكيل سرايا خاصة بالعساكر النصارى ففي ىذا 

البمغار والروم داخل الجيش العثماني  الوضع محاذير أدىى وأمر, ألنو سيتكون جيش من
ذا ما حدث عصيان فسوف تقوم ىذه القوات بمقاتمة الجيش اإلسبلمي السيما  اإلسبلمي, وا 

وليذا يرى الباحث  ٣وأن النصارى في الدولة العثمانية مرتبطون ارتباًطا وثيًقا بالدول الكبرى,
قد أدخل بعض الضباط من الييود  أنو ال يمكن قبول الرأي القائل بأن السمطان عبد الحميد

والنصارى داخل الجيش العثماني, ونرجح أن ىذا األمر ربما قد حدث في أواخر عصر 
السمطان الذي أراد تيدئة الثورة التي كانت عمى وشك الحدوث, ويمكن القول أيًضا أن عدد 

 ىؤالء الضباط كانوا ال يشكمون خطًرا عمى الجيش العثماني ألن عددىم قميل.
وعمى أية حال؛ فقد بمغ من ازدىار األكاديمية العسكرية العميا أن متوسط عدد  

ضابًطا, وما يقرب من ىذا العدد بالنسبة لخريجي  121خريجييا في العالم بمغ حوالي 
إلى تسع  ٢م وصل عدد المدارس الرشدية العسكرية1128مدرسة الطب العسكري, وفي عام 

في استانبول, وواحدة في كل والية كبرى, وبمغ عدد  وعشرين مدرسة كان منيا ست مدارس
 8طالًبا. 14٣88التبلميذ حوالي 

                                                 
9
 .991ٓانسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ, ػ٢ِ أؽٔل ػجبً,   

1
, 1ٓؤٍَخ اُوؽبُخ, ث٤وٝد, ُج٘بٕ, ٛ, 6091 -6106يزكشاذٙ انسٛاسٛح اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ,   

9111ٙ-9111ٓ ,ّ911. 
1
٣ٞعل ثب٩ٙبكخ إ٠ُ أُلاهً اُوّل٣خ أُل٤ٗخ ٓلاهً هّل٣خ ػٌَو٣خ رؤَٛ ٬ٛثٜب إ٠ُ ا٩ُزؾبم  ًبٕ  

 .991ٓانسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ, ثب٤ٌُِبد اُؾوث٤خ. اٗظو, ػ٢ِ أؽٔل ػجبً, 
6
 .991أُوعغ اَُبثن, ٓ  
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وكان السمطان عبد الحميد الثاني ال يريد من الغرب إال ثقافتو والعموم الحديثة,  
 1ولذلك استقدم عدًدا من الجنراالت األلمان لتدريب الجيش العثماني وفق متطمبات العصر,

الذي كان يخطب ود  ٣انيا )بروسيا( ىي الحميف الوحيد المناسبوفي الواقع كانت ألم
قام غميوم الثاني امبراطور ألمانيا بزيارة رسمية إلى تركيا  1121ففي أكتوبر عام  ٢السمطان؛

ويظل غميوم الثاني ىو الرئيس الوحيد األوروبي الذي استقبمو السمطان عبد الحميد  –
عشر كان ضباط بروسيون يخدمون كمدربين في الجيش  . وفي ثبلثينات القرن التاسع8الثاني

العثماني وكان من بينيم ىمموت فون مولتكو, كما أن ألمانيا لم تكن تطمع في مد سيطرتيا 
عمى الدولة العثمانية, وليذا بحث عبد الحميد عن بديل لمسياسة التقميدية المتمثمة في 

متع بييبة كبيرة, وليذا تبدو ألمانيا ىي االعتماد عمى بريطانيا, كما أن الجيش األلماني يت
   2الحميف المناسب المثالي لتطوير اإلمبراطورية.

وتشيد وثيقة عثمانية عن مدى التعاون بين األلمان والعثمانيين في عيد عبد الحميد 
م استقدم عبد الحميد عدًدا من 111٣؛ ففي عام  ١الثاني واالستفادة من ىذه العبلقات
                                                 

9
ٓغِخ اب انًشأج, انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ انًفرشٖ عهّٛ ٔيٕلفّ يٍ دجأٓب٢ٗ عؼلو اُـبى١,   

كاه فٙ أصٕل انراسٚ  انعصًاَٙ, , أؽٔل ػجل اُوؽ٤ْ ٖٓطل٠, 111ّ, 1195ٓ, 55اُلهاٍبد اُْوه٤خ, ع 

كاه اُوبٍْ, كٛف سمطد انذٔنح انعصًاَٛح, , ٤ٍِٔبٕ ثٖ ٕبُؼ, 161ّ, 1111ٓ, 1اُْوٝم, اُوبٛوح, ٛ

 .11ٙ, 9611ٓ, 9اُو٣بٗ, ٛ
1
ّ( ػٖ ٓلٟ اُٚؼق 9919 -9911ٙ/ 9115 -9116خ اُو٤ٍٝخ )ظٜو مُي ثؼل إٔ ًْلذ اُؾوة اُؼضٔب٤ٗ  

اُْل٣ل ك٢ إٌٓب٤ٗبد ٝرغ٤ٜياد اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ, ٝأٓبّ ٛنٙ أٌُِْخ ػَٔ اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ ٖٓ أعَ 

اُجؾش ػٖ ؽَ, ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رو٣ٞخ اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ, ٝرط٣ٞوٙ ثؼ٤ًلا ثو٣طب٤ٗب ٝكوَٗب, ٝك٢ ٛنا أُغبٍ ٝعٚ 

أُٔب٤ٗب رِي اُلُٝخ ا٧ٝهٝث٤خ اُو٣ٞخ, ٝاُز٢ ثلد ُٚ ؿ٤و ٛبٓؼخ ثٔٔزٌِبد إٓجواٛٞه٣زٚ, ٝفبٕخ  أٗظبهٙ ٗؾٞ

ّ ٓغ كوَٗب. ُِٔي٣ل, اٗظو, ٍٜبّ ٓؾٔل ٛ٘لا١ٝ, 9911 -9191ٙثؼل ظٜٞهٛب ًلُٝخ ه٣ٞخ ػٌَو٣ًب ثؼل ؽوة 

كاه شائك سشٚح, و( 6090ِٔ/6128 -و6181ِ/ 6201انرطٕس انراسٚخٙ نهعاللاخ األنًاَٛح انعصًاَٛح )

 .911ّ, 1195ٓكْٓن, اُطجؼخ ا٠ُٝ٧, -١ٞ٘٤ٗ ُِلهاٍبد ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ, ٍٞه٣خ
1
 .111ٓانمشٌٔ انعصًاَٛح, عٕٞ ثبرو٣ي,   

6
 .119أُوعغ اَُبثن,   

5
 .111ٓانمشٌٔ انعصًاَٛح, عٕٞ ثبرو٣ي,   

1
ل أُٔب٤ٗب ٝٛنٙ اُؼ٬هبد ثلأد ه٤ًٍٔب ْٗؤد ػ٬هبد ٤ٍب٤ٍخ ٝػٌَو٣خ ث٤ٖ أُٔب٤ٗب ٝاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ هجَ رٞؽ٤  

ّ( اُن١ ِٛت ٖٓ اُؾٌٞٓخ اُجو٤ٍٝخ ا٫ٍزلبكح ٖٓ 9911 -٧ٝ9919ٍٝ ٓوح ك٢ ػٜل اَُِطبٕ ٓؾٔٞك اُضب٢ٗ )

فجوح ٙجبٜٛب ك٢ ر٘ظ٤ْ اُغ٤ِ, ٝاٍزغبة اُجو٤٤ٍٖٝ ُطِجٚ ٝمٛجذ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٚجبٛ رؾذ هئبٍخ 

ٔشٛمح ٣ل ٖٓ اُزلب٤َٕ هاعغ, ٌٓوّ ػجل اُلزبػ ػجل اُقبُن, "ِٛٔٞد كٕٞ ُٓٞزٌٚ ُِو٤بّ ثٜنٙ أُٜٔخ. ُِٔي

ٓغِخ ٤ًِخ عصًاَٛح دٕل انعاللاخ انعصًاَٛح األنًاَٛح فٙ عٓذ انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ دساسح ٔذشجًح", 

 .191ّ, 1111ٓ, 19اُِـبد ٝاُزوعٔخ, عبٓؼخ ا٧ىٛو, ع 
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ان المختصين ومنيم فون دركولج وفون ىوفذ, وكامب ىوفذ حيث قاموا الجنراالت األلم
بتدريب مختمف الفرق العثمانية عمى أحدث األسمحة وفًقا لمطالب العصر, كما أرسمت 
بعثتان في عيد بسمارك وىي بعثة أوتوكولير, وبعثة فون درغولش, وأصبح الجيش العثماني 

م, وذلك بعد أن 1118ن األسمحة األلمانية عام يتسمح جيًدا حيث تم تسميحو بكمية كبيرة م
حصمت شركة لوفي وموزر عمى صفقة مع الدولة العثمانية لتزويد الجيش العثماني باألسمحة 
البلزمة؛ فأصبحت ألمانيا تتمتع بتعاطف كبير داخل الرأي العام العثماني, وأصبحت تركيا 

لماني, وذكر الجنرال فون دركولج أن تثق في ألمانيا وانتشر إعجاب دائم بالفن العسكري األ
الجيش العثماني أصبح يحتل المرتبة األولى بين الجيوش, وال يوجد من يتفوق عمييم كما 

ويشيد السمطان عبد الحميد في مذكراتو أن  1أرسل السمطان بعثات عسكرية إلى ألمانيا.
موم العسكرية في ببلده اإلمبراطور األلماني أثنى عمى الضباط العثمانيين الذين يتمقون الع

  ٣وأنيم في تقدم مستمر.
صحيح أن السمطان كان يرى أن اإلمبراطور مخطئ ألن تقرير السفير في برلين  

أفاد أن القميل من الضباط العثمانيين كانوا يركزون عمى االىتمام بالدراسة, والكثير منيم ال 
يدحض آراء الحاقدين ويبرئ  لكن ما حدث ٢يستحقون المديح نظًرا لكثرة سموكيم الخاطئ؛

والدليل عمى ذلك  8ساحة السمطان من التيم التي ألصقت من أنو رجعي وال يحب التغيير,
أنو قال: "إن تمقي أوالد الباشوات العموم العسكرية في بروسيا يكمفنا كثيًرا, لكنو يولد انطباًعا 

                                                 
9
أسثاب خهع انسهطاٌ عثذ انذًٛذ ق ؽ٤َٖ ٣ٍٞق, , 116ٍٞ٣ٓذاسٚ  انذٔنح انعصًاَٛح, هٝث٤و ٓبٗزوإ,   

ّ, 1111هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح, ٤ًِخ ا٥كاة, عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى, ا٧هكٕ, و, 6090 -6181انصاَٙ 

 .911, 911ٓانرطٕس انراسٚخٙ نهعاللاخ األنًاَٛح انعصًاَٛح, , ٍٜبّ ٓؾٔل ٛ٘لا١ٝ, 11ٓ
1
 .59ٓح, يزكشاذٙ انسٛاسٛاَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ,   

1
رطوم ػجل اُؾ٤ٔل ك٢ ٓنًوارٚ إ٠ُ إٔ اُٚجبٛ اُؼضٔب٤٤ٖٗ اُن٣ٖ ٣نٛجٕٞ إ٠ُ أُٔب٤ٗب ٣لٕٓ٘ٞ ّوة اُقٔو؛   

ثب٩ٙبكخ إ٠ُ رؼِْ ثؼ٘ اُؼبكاد أُ٘بك٤خ ٨ُف٬م, ًٝبٕ ٖٓ اُغل٣و ثْٜ اُزَٔي ثبُؼبكاد اُؼضٔب٤ٗخ ٝا٣٩ٔبٕ 

يزكشاذٙ انسٛاسٛح, ظو, اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ, اُقبُٔ ثبهلل ٧ٕ ٛنٙ ٢ٛ إٔٝبف اُغ٘ل١ أُضب٢ُ. اٗ

ٓ59-51. 
6
 .991ٓانذٔنح انعصًاَٛح, إٍٔبػ٤َ ٣بؿ٢,   
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في سبيل إبقاء جيشنا في  حسًنا في الخارج؛ فعمى ىذا النحو نبرىن عمى أننا لم نبخل بشئ
 1المستوى المطموب".

ويبدو أن ألمانيا لم تكن فقط ىي الدولة الوحيدة التي اتجيت إلييا أنظار تركيا؛  
لكنو كان يحب الثقافة  ٣فعمى الرغم من أن السمطان عبد الحميد لم يكن يميل إلى فرنسا,
 1181الفرنسي حتى عام الفرنسية والتي كان يتعمميا الضباط البحريون, وكان الجيش 

أعظم جيش في العالم حتى حل محمو في التدريس النظام األلماني, ولم يخطئ عبد الحميد 
حينما ذكر أن العصر الذىبي من تاريخ تركيا في السنوات األخيرة واإلصبلحات في عيد 

عبد  أسبلفو عبد العزيز وعبد الحميد أغا يرجع الفضل فييا لئلصبلحات الفرنسية, كما يشيد
واستمر األمر حتى ثمانينات  ٢الحميد أن المدارس العسكرية كانت تحت التأثير الفرنسي,

القرن التاسع عشر فالجيش العثماني كان يأخذ عتاده من فرنسا وألمانيا حتى حمت ألمانيا 
بشكل كبير محل فرنسا؛ فقد حصمت ألمانيا عمى نوع من االحتكار في تجارة األسمحة لمدولة 

ية, حيث أصبحت صفقات األسمحة وتجارتيا مع الدولة العثمانية عمى قائمة التجارة العثمان
والعبلقات بين األلمان والعثمانيين؛ فمقد أصبحت الدولة العثمانية حتى الحرب العالمية 

وأصبح الجيش مجيز  8األولى أىم زبائن ألمانيا في مجال شراء األسمحة بكافة أنواعيا,
ة, وقام السمطان باالنفاق عمى تجارب الغواصة في استانبول قبل أن بأرقى األسمحة الحديث

تممك انجمترا غواصة واحدة, كما قام بافتتاح مدرسة في قصره إلعداد موظفي التمغراف إلدارة 
الشبكة الياتفية لؤلغراض العسكرية, وىذا األمر أدى إلى تحقيق عدة انتصارات بعد سمسمة 

 2قول أحد الباحثين.من اليزائم العسكرية عمى حد 

                                                 
9
 .59ٓيزكشاذٙ انسٛاسٛح, اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔلاُضب٢ٗ,   

1
ًبٕ ػجل اُؾ٤ٔل ٣ق٠ْ ٖٓ كوَٗب ثَجت ًٜٞٗب عٜٔٞه٣خ ُٝزو٣ٝغٚ ا٧كٌبه اُضٞه٣خ. اٗظو, ٣ِٔبى أٝىرٞٗب,   

 . 691ٓإليثشاطٕسٚح انعصًاَٛح انسٛاسٙ ٔانعسكش٘ ٔانذضاس٘, يٕسٕعح ا
1
 .911ٓيزكشاذٙ انسٛاسٛح, اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ,   

6
انرطٕس انراسٚخٙ نهعاللاخ األنًاَٛح, , ٍٜبّ ٓؾٔل ٛ٘لا١ٝ, 111ٓذاسٚ  انذٔنح انعصًاَٛح, ٓبٗزوإ,   

ٓ991. 
5
 .911ٌٓ عثذ انذًٛذ ٔانخالفح اإلساليٛح", صذٕج انشجم انًشٚط "انسهطآٞكن ثٖ أُوعخ,   
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م يعتبر الجيش الرابع من بين جيوش العالم بعد 1188وكان الجيش العثماني عام  
ألف جندي تحت السبلح وأسمحتو حديثة,  833ألمانيا وروسيا وفرنسا, وكان يضم حوالي 

ألًفا مع قوات الدرك وقوات حميدية المميشية, وفي نفس  2٢2م كان يوجد 1231وفي عام 
 8مبليين ليرة ذىبية. وكان جيش التنظيمات مقسًما إلى  8ت ميزانية القوات البرية العام كان

وحدات كبيرة كل منيا تسمى جيش ومراكز ىذه الجيوش حسب تسمسل أرقاميا استانبول, 
وأصبح الجيش  1أدرنة, وفرقة في مكة وطرابمس, وكانت رتب قواد الجيش مشيًرا أو فريًقا,

 ٣فرق مدفعية. ٢فرق من الفرسان, و 8فرقة مشاة, و 11ى الحرب يمتمك في حالة الدخول إل
, وال يوجد نظام ضباط 1238, و1111وكانت العسكرية إجبارية بموجب قوانين  

سنوات, وكان يتم االستدعاء وقت الحرب؛ وفي كل عام  ١احتياط وكانت مدة الخدمة حتى 
يرغب في االستمرار في  ألف شخص, وكان الجندي الذي 83كانت الدولة تقوم بتدريب 

العسكرية كان بإمكانو البقاء في الجيش, وبسبب تطبيق نظام ضباط االحتياط لم يكن 
 ٢الموظفون يطبقون العسكرية.

م خصص 123٢ألوية, وفي عام  ٢وكانت فرق الخيالة قميمة العدد وتتكون من  
بعة, وكانت وحدات لمفيمق الواحد كتيبة خيالة إضافية واحدة وارتفع عدد الكتائب إلى س

االستحكام قد خصصت سرية استحكام واحدة لكل جيش, وكانت توجد كتائب وسرايا 
استحكام مرتبطة بمشيرية طوبخانة توجو في حالة الحرب لخدمة الجيوش حسبما تقتضيو 
الحاجة, ولكل جيش سرية واحدة, بينما الجيش الخامس كان لو سريتا نقل إضافيتان, وكذلك 

 8يا إطفاء.توجد خمس سرا
ذ انتقمنا إلى المدفعية نجد أنيا كانت مقسمة إلى    ٢2لواء, وتحتوي عمى  12وا 

مدافع, سواء في أوقات  ١بطارية, وكل بطارية تحتوي عمى  ٣81كتيبة مدفعية, كميا كانت 

                                                 
9
 .695, 696ٓيٕسٕعح اإليثشاطٕسٚح انعصًاَٛح, ٣ِٔبى,   

1
 .915ٓانسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ, أٝهفبٕ ٓؾٔل ػ٢ِ,  

1
 .695ٓيٕسٕعح اإليثشاطٕسٚح انعصًاَٛح, ٣ِٔبى,   

6
بٗذ ك٤ِٖخ اُق٤بُخ اُٞاؽلح ع٘ل١, ًٝ 111إ٠ُ  611ًبٗذ اَُو٣خ اُٞاؽلح ك٢ أٝهبد اَُِْ رْٚ ٖٓ   

 .691ؽٖبًٗب. اٗظو, أُوعغ اَُبثن, ٓ 911إ٠ُ  11رزٌَْ ٖٓ 
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 ٣81مدفًعا سيارا, وكان توزيع ال  1١٣١السمم أو الحرب, وىكذا تتشكل المدفعية من 
, 88, والجيش الثالث 21, والجيش الثاني ٢2الشكل؛ فالجيش األول بطارية عمى ىذا 

, وفرقة 8, والجيش السابع 18, والجيش السادس ٣١, والجيش الخامس ٢2والجيش الرابع 
بطارية, وكان الجيش األول  18١, وفرقة حجاز بطاريتان, ومدفعية القبلع ١طرابمس 

, والثالث سرية, والرابع سرية, ٣ني يحتوي عمى خمس سرايا من جنود االستحكام, والثا
والجيش الخامس يحتوي عمى فصيمة واحدة من جنود االستحكام, والسادس واحد, والسابع 

فصيمة صناع عمى شكل لواء تابع ألمر مشيرية  ١٢واحد, ومن ناحية أخرى كانت ىناك 
 1طوبخانة, وكان يدرب ويخرج عمااًل متخصصين ورؤساء عمل ميرة.

وعمى  ٣حة تنقل إلى مكة عن طريق السفن األجنبية من مختمف الدول,وكانت األسم 
جندي بري, ومن  1١1٢333ىذا كان بإمكان اإلمبراطورية أن تعبئ في أوقات النفير العام 

الجدير بالذكر أن القوات المصرية لم تكن تحتسب ضمن ىذا العدد لتحكم إنجمترا في شؤون 
 ٢مصر.

 288وجو قوات الدرك )الجندرمة(, وكانت تساوي وباإلضافة إلى ما سبق كانت ت 
آالف  813م كان الجيش يحتوي عمى  1231فصيمة خيالة, وفي عام  ٣33فصيمة مشاه+ 

ألف درك تحت السبلح. أّما الكتائب الحميدية فكانت كما يمي كتائب  23جندي نظامي, و
مت انجمترا وفرنسا خفيفة الحركة يشكميا المتطوعون األكراد في األناضول الشرقية, وقا

باستعمال ىذا النوع من الجند, وىذه القوات تمردت بعد ذلك عمى السمطان عبد الحميد, وبعد 
 8فرقة نظامية وقت الحرب. 83إعبلن المشروطية كانت تشكيبلت القوات البرية 

                                                 
9
 .691أُوعغ اَُبثن, ٓ  

1
/ 6069 -6101ذجاسج انسالح فٙ انجضٚشج انعشتٛح ٔانخهٛج يٍ ٔالع األسشٛف انعصًاَٙ ٤ٍَٜ ٕبثبٕ,   

 .111ّ, 1115ٓ, 1, ع 91ٓغِخ ٌٓزجخ أُِي كٜل, ٓظ ِ, 6121 -6169
1
 .699ٓيٕسٕعح اإليثشاطٕسٚح, ٣ِٔبى,   

6
 .699أُوعغ اَُبثن, ٓ  
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وقد استطاع السمطان عبد الحميد من خبلل ىذا الجيش الجرار تحصين المواقع  
ق البوسفور, واستطاع ىذا الجيش بعد ذلك من إحراز النصر في موقعة الحساسة في مضي

  1جناق في الحرب العالمية األولى ضد بريطانيا وحمفائيا.
مكانيات ىذا   ويكفي أن نقرأ صفحات من مذكرات األميرة عائشة لمعرفة قدرة وا 

 ٣الجيش أثناء العرض الرسمي لمجيش.
عبت عدد من الباحثين الذين أقبموا عمى دراستيا فقد استو  ٢أّما عن البنادق العثمانية 

لمتعرف عمى مدى ما وصمت إليو تمك الصناعة من رقي وازدىار خبلل فترة الحكم 
العثماني, ويحتفظ متحف ليفنتس بمدينة نيقوسيا بثبلث بنادق عثمانية, اثنتان يبمغ طول كل 

من النوع الطويل الذي كان يستخدم سم تقريًبا؛ أّما البندقية الثالثة فيي  1٣٣.2بندقية منيا 
سم, وتتكون كل بندقية من ىذه البنادق من ماسورة 128.2في حصار المدن ويبمغ طوليا 

معدنية وقطعة خشبية توجد في أسفميا, وبيت النار الذي يطمق عميو بيت البارود؛ أو حجرة 
ىي قاعدة البندقية التي اإلشعال, والزناد والنيشان, ثم مقبض البندقية الذي يميو الكرنافة, و 

ترتكز عمييا في حالة استخداميا, كما تثبت الكرنافة في كتف الجندي لتصد رد فعل الطمقة 
  8عند خروجيا.

وتم استخدام البنادق الطويمة في المعارك داخل القبلع, وفي أيدي الفرسان وفي  
ىو خالي من الزخرفة, االستعراضات الممكية؛ حيث أن ىذا النوع من البنادق قد وجد منو ما 

                                                 
9
 .915ٓانسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ, أٝهفبٕ ٓؾٔل ػ٢ِ,   

1
ُِٔي٣ل ٖٓ اُزلب٤َٕ ؽٍٞ ا٫ٍزؼواٙبد اُو٤ٍٔخ, اٗظو, ٓنًواد ا٤ٓ٧وح ػبئْخ, ٝاُل١ اَُِطبٕ ػجل   

 .991اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ, ٓ
1
٬ٍػ اُؾوة رؼوف ثبُجبهٝك َٗجخ إ٠ُ اُجبهٝك اُن١ ٣ونف ثٚ, ٢ٛٝ ٬ٍػ ٗبه١  اُج٘له٤خ ػجبهح ػٖ آُخ ٖٓ  

كوك١ فل٤ق اُٞىٕ مٝ ٍجطبٗخ ٓؾِيٗخ, ٝرَزؼَٔ ُِو٢ٓ ٖٓ اٌُزق ػ٠ِ َٓبكبد هو٣جخ. اٗظو, ثله ػجل 

األسهذح انُاسٚح انعصًاَٛح تًرذف نٛفُرس تُٛمٕسٛا ٔانعصٕس انٕسطٗ تهًٛاسٕل فٙ لثشص, اُؼي٣ي ثله, 

, 9ٍخ أصو٣خ ك٤٘خ ٓوبهٗخ, أػٔبٍ أُؤرٔو اُقبٌٓ ػْو ٬ُرؾبك اُؼبّ ٦ُصبه٤٣ٖ اُؼوة, ٝعلح, ٓظ كها

1191ٓ ,ّ119. 
6
 .111ٓاألسهذح انُاسٚح, ػجل اُؼي٣ي ثله,   
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وتقتصر ىيئتو عمى ىيئة لون الخشب, أو دىانو. ويوجد نوع آخر كان يحممو السمطان 
  1العثماني أثناء الحفبلت االستعراضية في القصر.

وعرفت بنادق اإلستعراض باسم بنادق الزينة حيث كانت تشتمل عمى ثروة زخرفية  
 ٣جار الكريمة.ضخمة من الخاس األصفر, والذىب, والفضة واألح

بينما بنادق الزناد الفتيمي فقد ركبت سبطاناتيا عمى أخمص خشبي يسنده الرامي  
إلى صدره, وكانت تستقدح بفتيل من البارود البلدخاني يوضع في القسم العموي من أنبوبة 
أفعوانية الشكل؛ فإذا أشعل الرامي الفتيل المس الفتيل الممتيب المشعل الذي يفجر الحشوة 

افعة فيحدث اإلطبلق. وكان الجيش العثماني يستخدم ىذا النوع من البنادق ضد الد
خصوميم وكان يطمق عمى ىذا النوع اسم التفنك. كما ابتكرت أيًضا بندقية الزند الصواني 
وزودت بمطرقة مزخرفة بييئة منقار الديك الذي يقبض بين فكيو قطعة من حجر الصوان, 

قطعة الصوان بصفيحة فوالذية محدثة شراًرا يصعق  وعند سحب المطرقة كانت تصطدم
 ٢المشعل.
وقد أطمق صناع األسمحة النارية عمى طراز البنادق الصغيرة ذات السبطانة  

ويعني البندقية  Karbinerالقصيرة مصطمح "قربينة" اقتباًسا من المصطمح األلماني 
ية الدقة, جيدة المدى, وقد أعيد الصغيرة, وتميزت بنادق ىذا الطراز بأنيا فائقة الجودة, عال

تصميم ىذا الطراز من البنادق خبلل القرن التاسع عشر حيث صارت تمقم البندقية من 
  8مؤخر السبطانة.

  
 
 

                                                 
9
ٓغِخ ٤ًِخ ا٥صبه, عبٓؼخ ع٘ٞة "فٍ صخشفح انثُادق فٙ انعصش انعصًاَٙ", ٓؾٔل ٓؾٔٞك ػ٢ِ اُغ٢٘٤ٜ,   

 .199ّ, 1199ٓ ,1اُٞاك١, ه٘ب, ع 
1
 .191أُوعغ اَُبثن, ٓ  

1
 .111ٓاألسهذح انُاسٚح انعصًاَٛح, ثله ػجل اُؼي٣ي,   

6
 .111أُوعغ اَُبثن, ٓ  
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وكانت المواد المتفجرة ىي البارود وكانت صناعتو سيمة في حالة تأمين الكبريت الذي      
وفي حالة عدم وجود البارود ال يمكن صنع يقمل وجوده نسبًيا بالقياس إلى المواد األخرى, 

أي سبلح ناري, وكان البارود المسحوق الموضوع في البراميل يمكن إشعالو في حالة أن 
 1يفجر األبنية المغمقة, أما رمي القنابل بواسطة البارود فيو الذي ولّد األسمحة النارية.

لى جانب الجيش دعم السمطان عبد الحميد الثاني األسطول   وزوده بالغواصات,  وا 
وكان عبد الحميد عند اعتبلئو العرش قد تسمم  ٣وَقّوَى قبلع الحرب عمى البوسفور والدردنيل,

من عمو السمطان عبد العزيز ثماني سفن حربية فرفع ىذا العدد إلى ثبلث وعشرين سفينة 
من فرنسا حربية, وثمان وسبعين سفينة مساعدة, وقام بشراء طربيدين كبيرين من ألمانيا, و 

نجمترا ستة زوارق طوربيد.    ٢وا 
 

اشتعمت الثورة في ببلد اليرسك بتحريض من الجيل األسود  118١وفي عام 
والصرب, غير أن الثورة قد أخمدت, ورغب السمطان في منع الدول األوربية من التدخل, 

الدولة  وعندما لم تفمح ىذه الثورات في تحقيق اليدف بيا أعمنت روسيا صراحة الحرب عمى
العثمانية بسبب رومانيا, وأجبرت الدولة العثمانية عمى توقيع معاىدة سان استيفانو المجحفة 

؛ لكن ىذه الدول األوروبية 8بحق العثمانيين بعد أن فقدت الدولة أجزاء منيا في ىذه الحرب
ن, وكان لم تقف ساكنة وروسيا تمتيم أجزاء كبيرة من الدولة العثمانية؛ فتم عقد معاىدة برلي

                                                 
9
 .616, ٣611ِٔبى, ٍٓٞٞػخ ا٩ٓجواٛٞه٣خ اُؼضٔب٤ٗخ, ٓ   

1
جخ ٌٓز, 6021-6200انًسأنح انششلٛح دساسح ٔشائمٛح عٍ انخالفح انعصًاَٛح, ٓؾٔٞك صبثذ اُْبم٢ُ,   

 .911ّ, 9191ٓ-9611ٙ, 9ٝٛجخ, اُوبٛوح, ٛ
1
, ٚهًاص, يٕسٕعح اإليثشاطٕسٚح انعصًاَٛح, 621انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ, صأٝهفبٕ ٓؾٔل ػ٢ِ,   

ٓ991. 
6
رلفِذ اٗغِزوا ُٔ٘غ ه٤ٍٝب ٖٓ اؽز٬ٍ اٍزبٗجٍٞ, ٝػولد ه٤ٍٝب ٝاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٓؼبٛلح ٍبٕ ٍز٤لبٗٞ,   

 ّوًٝٛب, ٢ٛٝ,ٝهلّ أُ٘لٝة اُو٢ٍٝ 

رؼ٤٤ٖ ؽلٝك ُِغجَ ا٧ٍٞك, رَزوَ إٓبهح اُٖوة, اٍزو٬ٍ ثِـبه٣ب إكاه٣ًب ًٝنُي هٝٓب٤ٗب, إٔ ٣زؼٜل اُجبثب  -

٤ِٕٓٞ ٤ُوح, إٔ ٣زْ كزؼ اُجٍٞلٞه َُِلٖ  165اُؼب٢ُ ثؾٔب٣خ ا٧هٖٓ, إٔ رلكغ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ؿوآخ هلهٛب 

انسٛاسٙ  يٕسٕعح ذاسٚ  اإليثشاطٕسٚح انعصًاَٛحأٝىرٞٗب,  اُو٤ٍٝخ, ُِٝٔي٣ل ٖٓ اُزلب٤َٕ, اٗظو, ٣ِٔبى

ّ,  1191 -9619ٙ, أُغِل اُضبُش, روعٔخ, ػلٗبٕ ٓؾٔٞك ٍِٔبٕ, اُطجؼخ ا٠ُٝ٧, ٔانعسكش٘ ٔانذضاس٘

 . 691, 691, ٓانذٔنح انعصًاَٛح, ػ٢ِ ٓؾٔل ا٬ُٖث٢, 919ٓ 
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ظاىر ىذه المعاىدة ىو الحد من النفوذ الروسي, لكن باطنيا ىو المزيد من تقطيع أوصال 
 .1الدولة, وتوزيع أمبلكيا عمى المستعمرين

كما أدرك السمطان العثماني عبد الحميد الثاني أنو بمفرده ال يستطيع الوقوف في 
ل الحفاظ عمى ما تبقى لديو من وجو أوروبا, وأصبح شديد الخوف من الدول األوروبية, وحاو 

أمبلك الدولة, وخاف من قيام ثورة بعض األقميات التي من الممكن أن تساندىا الدول 
األوروبية األخرى, ولمواجية ىذه األوضاع عمل عمى إنشاء فكرة الجامعة اإلسبلمية لكي 

جامعة يعمل عمى تكتل جميع المسممين كافة حولو في الداخل والخارج, والقت حركة ال
اإلسبلمية ىذه قبواًل لدى المسممين بعد ما رأوا ضعف عقيدة الوالء بين أبناء األمة, والتيارات 

عود المعسولة, ورأى السمطان أن فكرة الجامعة سوف تحقق العممانية واألكاذيب الباطمة والو 
أىداًفا عظيمة في مواجية أعداء اإلسبلم, ومن أجل تدعيم ىذه الفكرة دعى جمال الدين 

( المسممين إلى االلتفات حول الخبلفة العثمانية التي تتمثل في 11٢2 -1٣22األفغاني )
عتماده عمى الطرق الصوفية في الترويج آل عثمان, لكن الخطأ الذي وقع فيو السمطان ىو ا

 .٣لمفكرة وسكوتو عن انحرافاتيم العقدية
وكانت عداوة الييود لمسمطان شديدة؛ فقد حاول الييود استغبلل األوضاع الداخمية 
والخارجية التي تحيط بالسمطان, وطمب الييود من السمطان عمى لسان ىرتزل أن يعطييم 

يود العالم, واستطاع ىرتزل أن يحصل عمى تأييد أوروبي فمسطين؛ لتكون وطًنا قومًيا لي
لفكرتو, وعرض مبمًغا كبيًرا من المال حوالي عشرين مميون ليرة ذىبية لسداد ديون الدولة 
مقابل التنازل عن فمسطين؛ إال أن رد السمطان جاء مخيًبا آلمال الييود, وفخًرا لكل إنسان 

من األراضي المقدسة؛ ألنيا ليست ممكي؛ بل ىي مسمم, وقال ال, لن أتنازل عن شبر واحد 
                                                 

9
اٌُجوٟ ٓضَ اٗغِزوا ٝكوَٗب ٝأُٔب٤ٗب ٝه٤ٍٝب  كػذ اَُ٘ٔب إ٠ُ ػول ٓؤرٔو ثو٤ُٖ, ُٝجذ اُلػٞح ع٤ٔغ اُلٍٝ  

 ٝاَُ٘ٔب, ٝرْ رؼل٣َ ٓؼبٛلح ٍبٕ اٍز٤لبٗٞ, ٝر٘بُٝذ ّوٝٛ ٓؤرٔو ثو٤ُٖ,

اٍزو٬ٍ ثِـبه٣ب, ْٝٙ اُجٍٞ٘خ ٝاُٜوٍي َُِ٘ٔب, ٝاٍزو٬ٍ اُٖوة ٝاُغجَ ا٧ٍٞك, ْٙ ٓلٕ هبهٓ 

ٔدرٗ  ٍ تُٙ عصًاٌ يٍ أٔل َشأذٓىذاسٚ  سالطٛٝهكٛبٕ ُو٤ٍٝب. ُِٔي٣ل, اٗظو, ػيرِٞ ٣ٍٞق ثي إٓبف, 

, ٓؾٔل كو٣ل 911ّ, 9115ٓ -9695ٙ, رول٣ْ, ٓؾٔل ى٣ْٜ٘, ٌٓزجخ ٓلث٢ُٞ, اُوبٛوح, اُطجؼخ ا٠ُٝ٧, اٌٜ

, رؾو٤ن, إؽَبٕ ؽو٠, كاه اُ٘لبئٌ, ث٤وٝد, اُطجؼخ ا٠ُٝ٧, ذاسٚ  انذٔنح انعهٛح انعصًاَٛحثي أُؾب٢ٓ, 

9619ٙ-9199ٓ ,ّ111 . 
1
, ٌٓزجخ , انسهطاٌ عثذ انذًٛذ ٔانخالفح اإلساليٛحٓؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ, هاعغ, أٗٞه اُغ٘ل١ؽٍٞ كٌوح اُغب  

, ٓٞكن ث٢٘ أُوعٚ, أُؾون, أؽٔل ػجل هللا اُل٤ِظ, 995, 11ٙ, 9611ٓاَُ٘خ, اُوبٛوح, اُطجؼخ ا٠ُٝ٧, 

٣ٌٞذ, , ٓؤٍَخ ٕوو, اُصذٕج انشجم انًشٚط أٔ )انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ ٔانخالفح اإلساليٛح(

9196ٓ ,ّ95 ,111. 
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ممك شعبي, وقاتل أسبلفي من أجل ىذه األرض؛ فميحتفظ الييود بمبليينيم, وفشمت كل 
إغراءات الييود المالية؛ فأخذوا في التآمر مع كل القوى المعادية لممسممين والتنسيق مع كل 

فمسطين, وتولى المحفل االتجاىات من أجل اإلطاحة بالسمطان من طريق أطماعيم ب
 .1الماسوني اإليطالي المعروف باسم المشرق األعظم ليذه الميمة

دوًرا في التخطيط لخمع السمطان,  ٣وقد لعبت المحافل الماسونية مع ييود الدونمة
وكانت بمثابة العقل المدبر كما كانت دول أوروبا الغربية ىي الممول؛ ألنو كان ليا نفوذ 

ب العالي, وبين األتراك الشبان, وكانت بيروت قد شيدت افتتاح فرع كبير في أوساط البا
وجدت جمعية  1232, وبعد عام 11١2 -11١1لمماسونية لمقضاء عمى السمطان عامي 

االتحاد والترقي مجااًل واسًعا لمعمل في سالونيك بسبب المراقبة الدولية التي كانت موجودة 
التحاديون أن يتسربوا إلى مواقع القرار؛ فكانت بيا من جانب انجمترا وفرنسا. واستطاع ا

حركتيم قومية طورانية, وتكاممت أطراف المؤامرة من الماسونيين والعممانيين وكبلىما ممثل 
في جمعية االتحاد والترقي, والدول األوروبية ممثمة في حزب تركيا الفتاة, ومن خمف الجميع 

, 118١ة الدستور الذي كان معطبًل منذ عام يقود الييود زمام المؤامرة, وقد استغموا لعب
وحاول السمطان من جانبو تفويت الفرصة عمى المتآمرين, لكن وقعت حادثة ُقتل فييا عدد 
من أنصار االتحاد والترقي, وعمى أثر ىذه الحادثة تحركت قوات االتحاد من سبلنيك 

د الحميد الثاني, ونقل وتوجيوا إلى استانبول, ودخموا قصر الخبلفة, وتم عزل السمطان عب
إلى سالونيك حيث بقى عدة سنوات وسمح لو بثبلث سمطانات وأربع محظيات, وحاشية ال 
تتجاوز ثبلثين شخًصا, واصطحب معو ىًرا كان يحبو كثيًرا, وىكذا أفل نجم السمطان عبد 

صمة الحميد الثاني من أفق السياسة, وجاءوا بأخيو محمد رشاد إلى العرش, وفاق سكان العا
 .٢وعمى رأس الدولة سمطان جديد وىو محمد رشاد

                                                 
9
 انخالفح انعصًاَٛح ئٍُِي٣ل ؽٍٞ ػ٬هخ ا٤ُٜٞك ثبَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ, اٗظو, ٓؾٔل ف٤و ك٬ؽخ,   

انذًٛذ  عثذ دٔس انٕٛٓد ٔانمٕٖ انذٔنٛح فٙ خهع انسهطاٌ, ؽَبٕ ػ٢ِ ؽ٬م, 11, 19, ٓ انًٓذ إنٗ انهذذ

, هك٤ن ّبًو 911, 1ؼ٤خ, ث٤وٝد, ثلٕٝ ربه٣ـ, ٓ , اُلاه اُغبٓو(6090-6091انصاَٙ عٍ انعشش )

 .916, 919, ٓ انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ ٔفهسطٍٛاُ٘زْٚ, 
1
ب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ ا٤َُب٤ٍخ    ّٓ ٣ٜٞك اُلٝٗٔخ, ًِٔخ رؼ٢٘ اُوعٞع أٝ اُؼٞكح ٝا٫هرلاك, ٝك٤٘٣ًب رؼ٢٘ ٓنٛجًب عل٣ًلا؛ أ

عٕايم انُٕٓض  انذٔنح انعصًاَٛح٢ِ ٓؾٔل ا٬ُٖث٢, كزؼ٢٘ ا٤ُٜٞك ا٤َُِٖٔٔ اُن٣ٖ ُْٜ ٤ًبٕ فبٓ, اٗظو, ػ

 .661, ٓ ٔأسثاب انسمٕط
1
, هك٤ن ّبًو 966, ٓ صفذاخ يٍ ذاسٚ  ذشكٛا االجرًاعٙ ٔانسٛاسٙ ٔاإلساليٙٓبه١ ِٓي ثبرو٣ي,   

األلهٛاخ ٔانسٛاسح فٙ , ًٔبٍ اَُؼ٤ل ؽج٤ت, 911, 991, ٓ انسهطاٌ عثذ انذًٛذ انصاَٙ ٔفهسطٍٛاُ٘زْخ, 
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   الخاتمة:
حاول ىذا البحث إلقاء الضوء عمى عيد السمطان العثماني عبد الحميد الثاني, 
وكشف عن الطابع الحقيقي الذي تميزت بو سياستو تجاه الدولة العثمانية, وتجاه الدول 

ثمانية عمى أنيا دولة ضعيفة لم تعد تقوى الكبرى األوروبية المعادية, والتي نظرت لمدولة الع
 عمى الفتوحات كما كانت في السابق.

كما أظيرت ىذه الدراسة بعض النتائج الميمة في تاريخ تمك المرحمة؛ فقد كشفت الدراسة  -
عن أن عبد الحميد الثاني ترك بصمات واضحة في سياستو مع الدولة العثمانية من خبلل 

 سبلمي الذي ال بد وأن يعد ىو الدستور الذي يجب االعتماد عميو.التمسك بتعاليم الدين اإل
بينت الدراسة أن السمطان عبد الحميد كان يجنح إلى السمم رغم اىتمامو بكافة شؤون  -

ظيار مكانة الدولة العثمانية, وليذا تجنت الكتابات  الجيش, وكان ينقصو الخروج بالجيش, وا 
 رجل المريض.التاريخية عمى الدولة, ووصفتيا بال

كان من أىم نتائج الدراسة أيًضا وضوح عبد الحميد في تعاممو مع الوزراء وال سيما  -
مدحت باشا, وكان عميو فيم السياسة المعقدة التي تسير عمييا األمم من خبلل وجود 
دستور؛ حيث كان من الممكن أن يعمل ما يريده دون حل البرلمان, ويجعمو كصورة أمام 

 ر بفعمتو ىذه كرجل مستبد ديكتاتور.الغرب؛ إذ ظي
ولعل من أبرز النتائج أيًضا التي قدمتيا الدراسة أن عبد الحميد ميما قيل عنو من كتابات  -

وأقبلم الحاقدين؛ فسوف تظل مواقفو تجاه الييود من أشجع المواقف رغم التعسر المادي 
 الذي كانت تمر بو الدولة.

السمطان عبد الحميد الثاني تجاه الجيش, وكشفت  ألقت الدراسة الضوء عمى إصبلحات -
عن أن عبد الحميد لم يكن رجعي, ولكنو كان يتمسك بمبادئ الدين الحنيف الذي يجب أن 

                                                                                                                            
, كاه اُوبٍْ, انعصًاَٛح كٛف سمطد انذٔنح, ٤ٍِٔبٕ ثٖ ٕبُؼ اُقوا٢ّ, 655-659, ٓ ج اإلساليٛحانخثش

انفكشٚح انسٛاسٛح فٙ  انرٛاساخ, ٓؾٔل اُ٘بٕو اُ٘ليا١ٝ, 51-69ٙ, ٓ 9611اُو٣بٗ, اُطجؼخ ا٠ُٝ٧, 

ثذ , ٓؾٔٞك صب616ّ, 1119ٓ, كاه ٓؾٔل ػ٢ِ, ٕلبهٌ, رٌٞٗ, و6061 -6110انسهطُح انعصًاَٛح 

, ٌٓزجخ ٝٛجخ, اُوبٛوح, و6021 -6200انًسأنح انششلٛح دساسح ٔشائمٛح عٍ انخالفح انعصًاَٛح اُْبم٢ُ, 

 . 911, 9191ٓاُطجؼخ ا٠ُٝ٧, 
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يتحمى بو كل جندي, وليذا أرسل البعثات إلى ألمانيا, وكل ما كان يشغل بالو ىو إعداد 
 ضباط عمى األخبلق اإلسبلمية.

دميا البحث أيًضا أن األلمان كانوا أخمص حميف عرفتو الدولة ومن أبرز النتائج التي ق -
العثمانية في عصر السمطان عبد الحميد الثاني, وليذا ولى وجيو شطر األلمان الذين لم 

 يكن ليم أية أطماع في تركيا.
كما بينت الدراسة أن الجيش العثماني كان لو مكانتو بين جيوش العالم األوروبية, وربما  -

نقد الذي كان يوجو إليو ألنو لم يكن يحب الحروب, وكان يفضل ويؤثر السمم عمى يرجع ال
الحرب. كما رفض رفًضا قاطًعا دخول غير المسممين في الجيش لما قد يسببو ىذا األمر من 
إحداث فرقة بين طوائف الدولة السيما أن الدول األوروبية كان تتربص بالدولة العثمانية 

 إللحاق الضرر بيا.
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 ممحق
 

 
 ختم السمطان عبد الحميد الثاني
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 (1232 -118١السمطان عبد الحميد الثاني ) 
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ويظير من ىذه الصور صور لبندقية من بنادق السمطان عبد الحميد الثاني كما ىو 
 بنادقمصنوع بموضح من الختم المدون عمييا, ومدون عمييا بالمغة التركية العثمانية : "

". وىذه البندقية أعطاىا السمطان عبد الحميد الثاني إلى جدي مشبب آل السالح بتركيا
مزىر, وذلك عند قيام السمطان بإرسال مبعوث لو إلى منطقة عسير؛ فأثناء ذىابو مّر عمى 
منطقة بممسمر بالسعودية, وكان منزل جدي؛ فأحسن ضيافتو وطمب منو تأمين طريقو إلى 

ي بتأمينو؛ وعند انتياء ميمتو أعطى كبير الوفد ىذه البندقية لجدي وقد عسير؛ فقام جد
أحضرىا المستشار الخاص لمسمطان عبد الحميد الثاني )الباشا(, وذلك لحسن استقبالو 

 1وتأمين طريقو, وأخبره بأنيا ىدية من السمطان العثماني عمى حسن ضيافتيم.

                                                 
9
 ؽٞاه , ٗو٬ً ػٖ ٓؾٔل ػجل هللا ْٓجت آٍ ٓيٛو.  
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 بالجزيرة العربية ) قبيمة بممسمر( 
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 قائمة المراجع
 المصادر والمراجع العربية: 

جميرة  ىـ(,82١ابن حزم , أبو محمد عمى بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسى )ت:  -
 م. 121٢دار الكتب العممية , بيروت , الطبعة األولى , أنساب العرب , 

 تاريخ الدولة العثمانية العمية المعروف بكتاب التحفة الحميمية فيإبراىيم بك حميم:  -
 م.1211 -ه1831, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, الطبعة األولى, تاريخ الدولة العمية

, العبيكان, لدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديثاإسماعيل أحمد ياغي:  -
 م.122١ -ه181١الرياض, الطبعة األولى, 

دار الشروق, القاىرة, الطبعة في أصول التاريخ العثماني, أحمد عبد الرحيم مصطفى:  -
 م.٣33٢الثالثة, 

اىرة, الطبعة , مكتبة السنة, القالسمطان عبد الحميد والخالفة اإلسالميةأنور الجندي:  -
 ه.1838األولى, 

 م.٣331اسطنبول, السمطان عبد الحميد الثاني وأحداث عيده, أورخان محمد عمي:  -
األسمحة النارية العثمانية بمتحف ليفنتس بنيقوسيا بدر محمد عبد العزيز بدر:  -

أعمال المؤتمر والعصور الوسطى بميماسول في قبرص "دراسة أثرية فنية مقارنة", 
  م.٣31٣, 1عشر لئلتحاد العام لآلثاريين العرب, وجدة, مج  الخامس

 أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ "الدولةجمال عبداليادي مسعود وآخرون:  -
 م.1222 -ه181١, الجزء الثاني, دار الوفاء, الطبعة األولى, العثمانية"

ترجمة: ناىد إبراىيم القرون العثمانية, قيام وسقوط اإلمبراطورية التركية, جون باتريك:  -
 م.٣33٣دسوقي, منشأة المعارف, اإلسكندرية, 

عن  دور الييود والقوى الدولية في خمع السمطان عبد الحميد الثانيحسان عمي حبلق:  -
 , الدار الجامعية, بيروت, لبنان, بدون تاريخ.(6191-6197العرش )

المؤسسة العربية لمدراسات , السمطان عبد الحميد الثاني وفمسطينرفيق شاكر النتشة:  -
 م.1221والنشر, بيروت, الطبعة الثالثة, 
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, ترجمة: بشير السباعي, دار الفكر, القاىرة, تاريخ الدولة العثمانيةروبير مانتران:  -
 م.122٢,  ٣الطبعة األولى, ج

مؤسسة الرسالة, (, 6197 -6716مذكراتي السياسية )السمطان عبد الحميد الثاني:  -
 م.1282 -ه1٢22نان, الطبعة الثانية, بيروت, لب

, دار القاسم, الرياض, الطبعة كيف سقطت الدولة العثمانيةسميمان بن صالح الخراشي:  -
 ه.18٣3األولى, 

 -ه6911التطور التاريخي لمعالقات األلمانية العثمانية )سيام محمد ىنداوي:  -
النشر والتوزيع, الطبعة دار نينوي لمدراسات و م( وثائق سرية, 6191 -ه6198م/ 6781

 م.٣312األولى, سورية, دمشق, 
تجارة السالح في الجزيرة العربية والخميج من واقع األرشيف العثماني سييل صابان:  -

, ٣, ع13مكتبة الممك فيد الوطنية, مج ه, 6197 -6169م/ 6169 -6717
 م.٣332

, الجزء األول, مفترى عميياالدولة العثمانية دولة إسالمية عبد العزيز محمد الشناوي:  -
 م.1213, 1مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة, ج

, تحقيق: 6161-6711اإلدارة العثمانية في والية سورية عبد العزيز محمد عوض:  -
 م.12١2أحمدعزت عبد الكريم, دار المعارف, مصر, 

, تاريخ سالطين بني عثمان من أول نشأتيم وحتى اآلنعزتمو يوسف بك آصاف:  -
 م.1222-ه1812تقديم: محمد زينيم, مكتبة مدبولي, القاىرة, الطبعة األولى, 

, دار التوزيع الدولة العثمانية عوامل النيوض وأسباب السقوطعمي محمد الصبلبي:  -
 م.٣331-ه18٣1والنشر اإلسبلمية, الطبعة األولى, 

 بداية الدولة النبويةوالسياسة في الخبرة اإلسالمية من  األقمياتكمال السعيد حبيب:  -
 م.٣33٣مكتبة مدبولي,الطبعة األولى, م(,6197 -196وحتى نياية الدولة العثمانية )

, بيروت, صفحات من تاريخ تركيا اإلجتماعي والسياسي واإلسالميماري ممز باتريك:  -
 م.121١ -ه1838مؤسسة عز الدين, الطبعة األولى, 
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ن الميد إلى المحد, دراسة موضوعية تبين أحوال الخالفة العثمانية ممحمد خير فبلحة:  -
 م.٣332, السالطين وما كانت عميو من حضارة التزيين ثم ما تالىا من تيور العابثين

, تحقيق إحسان حقي, دار تاريخ الدولة العمية العثمانيةمحمد فريد بك المحامي:  -
 م.1211 -ه1831النفائس, بيروت, الطبعة األولى, 

مجمة كمية اآلثار, فن زخرفة البنادق في العصر العثماني, لجييني: محمد محمود ا -
 م.٣311, ١جامعة جنوب الوادي, قنا, ع

 -6711التيارات الفكرية السياسية في السمطنة العثمانية محمد الناصر النفزاوي:  -
 م.٣331, دار محمد عمي, صفاقس, تونس, م6167

 -6911سة وثائقية عن الخالفة العثمانية المسألة الشرقية درامحمود ثابت الشاذلي:  -
 م. 1212, القاىرة, مكتبة وىبو, الطبعة األولى, 6191

 محمود شاكر, شبو جزيرة العرب "عسير", المكتب اإلسبلمي, دمشق, د.ت.  -
, ترجمة: صالح والدي السمطان عبد الحميد الثانيمذكرات األميرة عائشة عثمان أوغمي:  -

 م.1221 -ه1811الطبعة األولى, سعداوي, دار البشير, 
عبد  صحوة الرجل المريض )السمطانموفق بني المرجو, المحقق: أحمد عبد اهلل الفميج:  -

 م.1218, مؤسسة صقر, الكويت, الحميد الثاني والخالفة اإلسالمية(
, منشأة القرون العثمانية قيام وسقوط اإلمبراطورية التركيةناىد إبراىيم دسوقي:  -

 م.٣33٣اإلسكندرية,  المعارف,
, دار الفكر المبناني, سالطين بني عثمان بين قتال اإلخوة وفتنة اإلنكشاريةنزار قازان:  -

 م.122٣بيروت, الطبعة األولى, 
يمماز أوزتونا: موسوعة تاريخ اإلمبراطورية العثمانية السياسي والعسكري والحضاري, مجمد  -
نصاري, الدار العربية لمموسوعات, الطبعة , ترجمة: عدنان محمود سممان, محمود األ٢

 م. ٣313 -ه18٢1األولى, 
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 رسائل جامعية : 
 -6781ه/ 6191 -6911السمطان عبد الحميد الثاني الفترة عمي أحمد عباس:  -

 م.٣318رسالة دكتوراه غير منشورة, كمية التربية, جامعة أم درمان, السودان, م, 6191
رسالة , 6191 -6781السمطان عبد الحميد الثاني أسباب خمع يوسف عمر حبيب:  -

 م. ٣333ماجستير غير منشورة, كمية اآلداب, جامعة اليرموك, األردن, 
 دوريات : 

السمطان عبد الحميد الثاني المفترى عميو وموقفو من حجاب أماني جعفر الغازي:  -
 م.٣312, 22دراسة تاريخية تحميمية, مجمة الدراسات الشرقية, ع المرأة, 

وثيقة عثمانية حول العالقات العثمانية األلمانية في عيد مكرم عبد الفتاح عبد الخالق:  -
مجمة كمية المغات والترجمة, جامعة األزىر, السمطان عبد الحميد الثاني دراسة وترجمة, 

 م.٣333, ٢1ع
 روايات شفيية :

الممكة العربية السعودية ب لقاء حوارى مع محمد عبد اهلل مشبب آل مزىر من قبيمة بممسمر -
 )أحد مراكز منطقة عسير(. 

 
 

 
 

 
 


