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 Abstract: 

The last years of the Ottoman Empire were filled with turmoil, 

disagreements, and conflicts, and many internal and external 

endeavors. To exhaust it, and eliminate it, especially in the era of 
Sultan Abdul Hamid, who differed opinions about his policy of 

ruling. Some of them see in him the tyrannical sultan, the 

oppressor who sought to silence and stifle freedoms, and some of 

them see him as an example of the righteous ruler who sought 

reform and preserving the unity of the Islamic nation, but the 
plots were very big, and therefore he was unable to prevent him 

from doing that. His ruling was to isolate him and install someone 

else, for he is the Sultan who did not sell Palestine to the Jews, 

and did not order the army to clash with the forces that marched 

from Silanik to isolate him, so he kept the blood of Muslims from 

being looted and prevented fighting between brothers. Modern 
Arab poetry was neither oblivious nor far from these events, most 

of which were mirrored by many poets in their poetry, such as the 

poet Ahmad Shawqi, Hafiz Ibrahim, Muhammad Abdul Muttalib, 

Elijah Abi Madi, Muhammad al-Eid Al-Khalifa, and none of them 

were among them. The literature of the diaspora has had a share 
in depicting the events of this period with the variation in opinions 

and positions, especially that the winds of nationalism began to 

blow forcefully over the region through external movement, and it 

was more than an Arab region (state) such as Algeria, Tunisia, 

Morocco, and Egypt emerged from the Ottoman rule and became 

the Ottoman Empire. western. Thus, Arabic poetry was a mirror 
that lived through reality, and reflected it. And these poems, 

especially those with a negative direction, had a great role in 

deepening the gap between the Turks and Arabs after the First 

World War until now. This study aims to clarify the position of 

modern Arabic poetry on the Ottoman state, whether negative or 
positive, based on the opinion of more than one Arab poet, a 

solution, a prominent figure who lived in that period and lived 

closely with it. The importance of the research is evident in its 

topic and its goal, especially in this difficult period in which the 

cunning work to drive the wedges of division between Arabs and 

Turks, as they did in the late Ottoman era. The study relies on 
methods of description and analysis, using history if needed, 

especially the notes of Sultan Abdul Hamid that he wrote with his 

own hand. 
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عر العريّب احلديث من الدَّولة  الُعثمانّيةِّ بني عاميموقُف الشِّّ  

 م1875-1925 
 

 2ابكري حممدعلي
 

 :امللخص
نوات األخرية من عمر الّدولة العثمانية ابالضطراابت، واخلالفات، والّنزاعات، وكثرت ااملكائد  حَفلت السَّ

لطان عبد احلميد   اخلّية، واخلارجّية؛ إلهناكها، والَقضاء عليها، وال سّيما يف َعْهد السُّ الثّاين الذي الدَّ
لطاَن املستبّد، الظَّامل الذي سعى إىل  اختلَفت اآلراء حول سياسته يف احُلكم. فمنُهم من يَرى فيه السُّ
لطان الصَّاحل الذي َسَعى إىل اإلصالح، واحلفاظ  ت، ومنُهم َمْن يَراُه مثااًل للسُّ َتكميم األفواه، وَخْنق احلُّرَّيَّ

ّن املؤاَمرات كانت كبريًة جّداً، ولذلك مل َيستطع أن ََيول دون ذلك، على َوحدة األّمة اإلسالمية، ولك
لطاُن الذي ما ابَع ِفَلْسطني لليهود، ومْل ََيُمر اجلَيَش  فانتَهى َعْهُد ُحكمه بعزله، وتنصيب غريه، فهو السُّ

سلمني من اإل
ُ

راقة، ومنَع االقتتال ابلّصدام َمع الُقّوات اليت َزَحفت من )سيالنيَك( لعزله، فحفَظ دماء امل
بني اإلخوة. ومل يُكن الّشعُر العريّب احلَديث غافاًل، وال بَعيدًا عن هذه األحداث اليت َعَكَس ُمعَظَمها 
ُشعراُء َعديدون يف َأشعارهم كالشاعر أمحد َشوقي، وحافظ إبراهيم، وحمّمد عبد املطّلب، وإيليّا أيب ماضي، 

هَجر وحُمّمد العيد آل خليفة، وفوزي مَ 
َ

علوف، وغريُهم من الّشعراء  الُفحول يف تلك الفرتة. وكان ألدب امل
نصيٌب من تصوير أحداث هذه الفرتة مع تبايُن اآلراء واملواقف، والسّيما أّن رَّيح الَقومّية بدأت تَ ُهّب 

غرب، ِبُقّوة على املنطقة بتحريك خارجي، وكانت أكثر من منطقة عربّية )دولة( كاجلزائر، وتُونس، وا
َ

مل
ومصر قْد َخرجت من احُلكم الُعثمايّن، وصارت ََتَت االستعمار الغريّب. وبذلك كان الّشعُر العريّب مرآًة 
عايشت الواقَع، وَعَكَسْته. وكان هلذه األشعار، وال سّيما ذات االّّتاه الّسليب منها، دوٌر كبرٌي يف َتعميق 

املّية اأُلوىل إىل اآلن. وََتِدُف هذه الّدراسُة إىل  َجالء موقف اهلُوَّة بني األتراك، والَعرب بعَد احلرب الع
ولة الُعثمانية يف تلك املرحلة سواٌء أكان سلبيًا أم إجيابّيًا ُمستندًة إىل رأي  الشعر العريّب احلديث من الدَّ

لَّى أمهّيُة البحث يف أكثر من شاعٍر عريّب، َفحٍل، ُمبٍِّز عاَش يف تلك الَفرتة، وعاَيَشها عْن قُ ْرب. وتَتجَ 
موضوعه، وَهَدفه، السّيما يف هذه الفرتة الَعصيبة اليت يَعَمل فيها املاكرون على َدّق أسافني الُفرقة بني 
العرب، واألتراك كما فعلوا يف آواخر َعْهد الّدولة الُعثمانّية. وتعتمُد الدراسُة على مناهج الَوصف، 

رات الّسلطان عبد احلميد اليت َسطَّرها بيده والتَّحليل، واالستعانة ابلّتاريخ إن  .َدَعت احلاجُة، والسّيما ُمذكَّ
عر، العريّب، تُركَيا، الُعثمانّية، احلديث:  الكلمات املفتاحية:  .الشِّ

 
  :املقدمة

دخَلت البالُد العربّية بعَد معركة َمرج َدابق على َمشارف مدينة َحلب الواقعة يف ُسورَّي اآلن، واليت كانت ََتت ُحكم 
لطان الُعثماين َسليم اأَلوَّل َهزَم املماليك َهزميًة ساحقة، وهلَّلت البال ماليك يف ذلك الوقت، يف َمرحلة َجديدة؛ ألّن السُّ

َ
ُد ِلَعهٍد امل

( وانتقل احُلكُم 187م، ص: 2001-ه1421م )الّصاليّب، 1517احُلكم اإلسالمّي يف تلك البالد، وكان ذلك عام  َجديد من
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لطنة من ُسلطان إىل آخر حىت استقرَّت عام  لطان عبد احلميد الثَّاين )عبداحلميد، 1876يف السَّ م، 1991-ه1412م عند السُّ
( الذي انتهى ُحكُمه ابنقالب عليه إذ ُعزَِل عن احُلكم عام 401، 399م، ص: 2001-ه1421( و)الّصاليّب، 18ص: 

ولَة 399م، ص: 2001-ه1421م )الّصاليّب، 1909 لطان الرابع والّثالثني من سالطني الدَّ ( كان عبُد احلميد الثَّاين السُّ
اخلّية الُعثمانّية، وكاَن ُعمرُه أربعًا وثالثنَي سنة حنَي آلت إليه اخِلالفُة يف َوقٍت كانت في كائُد اخلارجّية، والدَّ

َ
ه اأَلطماُع الغربّية، وامل

يات َشىتَّ من إصالح وغريه )الّصاليّب،  ولة الُعثمانّية؛ إلبعادها عن ُروحها اإلسالمّية ََتت ُمسمَّ -ه1421َتعصُف حَبناَّي الدَّ
لطا399م، ص: 2001 غرِضون السُّ

ُ
َن عبد احلميد الذي َوصفوه ظاملاً، ُمستبِّدًا يَرتكُب ( فهاَجَم ُمزَيِّفو التَّاريخ، واحلَاِقدون، وامل

عروف بِتقواه، وصالحه)عبداحلميد، 
َ

( ومل يَقتصر األمُر على الطَّعن فيه بل 14م، ص: 1991-ه1412أَبشَع اجلَرائم، وهو امل
ولة الُعثمانّية، والَعمِل على َتشويه ُصورَتا النَّاصعة، وا لتَّشكيِك يف خدمتها للعقيدة، والّدين اإلسالمي َّتاوز ذلك إىل الطَّعن يف الدَّ

ت إليها األقالُم اليَ  سمومُة عربّيًة، وتُركّيًة َتسرُي خلف األَقالم الغربّية اليت انضمَّ
َ

ً َعديدة، وكانت هذه األقالُم امل هوديّة بعد َفَشل قروان
يها كياهَنم الذي أقاموه بعد ََناحهم يف َفصل البالد العربّية عن الَيهود ابقتطاع جزء من الّدولة الُعثمانّية، اإلسالمّيِة؛ لُيقيموا عل

ماح لليهود إبق امة الّدولة العثمانية بعد احلرب العاملّية اأُلوىل مبوجب اتَّفاق سايكس بيكو الذي احتضن َوعَد بلفور اإلنكليزّي ابلسَّ
لعريب احلَديث، والسّيما الشعُر منه، مبعزل عن ( ومل َيكن األدب ا16م، ص: 2001-ه1421كياهنم يف فلسطني)الّصاليّب، 

رحلَة العصيبة، احلامسة عن قُ ْرب، وعاَين َأحداثَها، وَرصَدها، وتَفاَعل
َ

 هذه اأَلحداث، فأكثُر من شاعر َفحٍل، ُمبِّز عاش هذه امل
ن موقفه من هذه األحداث، ويُديل برأيه فيها معها، فنقَلها يف َقوالب، وّتارب شعريّة َغرِي ِحياديّة أي إّن ُكّل شاعر كاَن يُعبِّ ع

صريية، والسّيما، إىل جانب كونه شاعرًا 
َ

ياسّية امل مَيلك َسواٌء أكان إجيابّيًا أم سلبيّاً. وطبيعيٌّ أْن يَتفاَعل مع هذه األحداث السِّ
ولة الُعثمانية سواٌء أكان  ام أم يف العراق أم يف اإلحساس، والعاطفة، ويتأُثر ابحلادثة، أنّه مواِطن يف الدَّ يف مصر أم يف بالد الشَّ

غرب العريّب. وكان هلذه األشعار دور َكبري، وأتثري فعَّال يف تَربية األجيال العربّية بعد احلرب العاملّية اأُلوىل، وقياِم ال
َ

ول العربّية امل دُّ
ولة  على أساس َقومّي بعد خالصها من االحتالل الغريّب، وهذا صار لُه دوٌر َسليبّ  يف َرسم صورة َسلبّية لرُتِكَيا، والسيَّما الدَّ

ولة الُعثم لطان عبد احلميد الثَّاين يف َنظر الّشعوب العربّية اليت تَقرُأ اأَلشعار اليت ُتصّوِر الدَّ انّية متخلَِّفة، العثمانية، والسيَّما السُّ
، والَعْدل، والرَّمحة. ولكنَّنا وَجْدان يف الشعر العريّب احلديث عند ُعنصريّة، وتُقدُِّم الّسلطاَن عبد احلميد ظاملاً، جاهاًل ال يَ  عرُف احلقَّ

لطان عبداحلميد اخلالفَة إىل سنة  ت من استالم السُّ م، والسّيما األَفذاذ منهم، شعراً َوفرياً يرُصُد 1925ُشعراء تلك املرحلة اليت امتدَّ
ْرحَلة َرصداً واقعّياً بتأثُّر، وانفعال، و 

َ
 .إجيابّيةامل

بَّاً لألتراك، فهو . موقف أمحد َشوقي من الدَّولة الُعثمانّية: 2 عراء العرب يف الَعصر احلديث أمحُد َشوقي حمُِ كان أمرُي الشُّ
وقّيات( ََثاين َعشرة قصيدة عن اخلالفة، واألتراك أنتَجها بعاطفة َدقيقة، وفَيض  ِشعرّي الذي اْحتَوى اجلزُء األوَّل من ديوانه )الشَّ

ْرِك  -َغزير، فاألتراُك ابلنِّسبة لشوقي _ كَما ذهب َهيَكل ََمموعة َفضائل ال مُيكن أن يَلَحَقها َعيب: "وقد بلَغ من ُحبِّ َشوقي للت ُّ
يه، ( ولعلَّ هيكاًل كان حُمقًَّا فيما َذهب إل23-22م، ص: 2012أنّه كان يَعتبُهم َمموعَة َفضائل ال َتُشوُُبا نَقيصة" )شوقّي، 

)زَينُب( اليت حّذرَْته فشوقّي يُثين على املرأة الُعثمانّية، الرُتكّيِة، ومَيتدُحها، ويَقُع يف ُحّبها، فهو يَتحّدث عن امرأة تُركّية َأحبَّها، امُسها 
حبَّ 

ُ
ك، فاستحبَّ ذلك التَّحذير، ومل يَنزعج منه، وتقبّله ِبصْدر َرْحب؛ ألهّنم الَعشرُي امل ب إليه، وجَيمعه ُبم الدِّيُن، من قومها الرتُّ

ذَهب، فهو  َشريُكهم يف اآلالم، واألوجاع أَيضاً، وال ََنُده يذُكر َزينَب بسوء، وهذا موقف إجيايّب، واضح للشعر العريّب، 
َ

وامل
ولة الُعثمانّية يف ذلك الوقت على الصَّعيَدين االجتماعي، والدِّيين، فقال)شوقّي،   (:59م، ص: 2012احلديث من الدَّ

ُم يف َوصفِّ اللُّيوث وتُعـــــــــــــــــرِّبُ  نَـــــــــــــُب                وتُعجِّ  ُُتذُِّرين مْن َقومِّها التـُّْركِّ زَيـْ
 ــــــــبُ ـــوَتسَحُب َذْيَل الكِّْْبِّايءِّ وَهَكـــــــــــــــــذا                  يَتيُه وََيْتاُل الَقويُّ املَُغلَّـــــــــــــــــــ

 وزَينُب إْن اتَهْت وإْن هَِّي فاَخَرْت                   فَما قـَْوُمها إَّلَّ الَعشرُي املُحبَّــــــــــــــــــــــبُ 
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نَــــــــــــــــــــنا                   وََيَْمُعنا يف هللاِّ دِّْيٌن وَمْذَهــــــــــــــــ  ـــــــبُ ــيـَُؤلُِّّف إيالُم احلَوادِّث بـَيـْ
وََنُده يف َمقاٍم آخُر يُثين على امرأة تُركّية أُخَرى َكّّن عنها ابسم )زَينب( اليت َتَطوََّعت يف إحدى احلُروب لتمريض َجْرحى    

 
ُ

ود عن الرَّاية الُعثمانّية احلَمراء، امل بة، وهو ُيصّوِر بطرب، اجلُنود، فرأى فيها قُ وَّة األسد يف رِقَّة الَغزال، وهي ُتشارُك اجلُنَد يف الذَّ خضَّ
كانَة الرَّاقية للمرأة الرّتكية، وتَفانَيها يف الدفاع عن وطنها، فقال 

َ
 (:65م، ص: 2012شوقّي، )وإعجاب امل

 وما راَعين إَّلَّ لِّواٌء ُُمضَّــــــــــــــــــــــٌب                        ُهناَك ََيميهِّ بَناٌن ُُمضَّـــــــــــــــبُ 
َفٌر                          مَن التـُّْركِّ ضاٍر أْم َغَزاٌل ُمَربَُّب؟فقُ   ْلُت: َمنِّ احلامي؟ أَلَيٌث َغَضنـْ

ُد َقْد بََدا                         أمِّ النَّْجُم يف اآَلرامِّ أْم أنتِّ زَيْنُب؟  أمِّ املَلُِّك الَغازي املُجاهِّ
 بِّنا                         بناتِّ الضَّواري أْن َنصوَل تَعجُُّب؟َرفـَْعتِّ بَناتِّ التـُّْركِّ قالْت: وَهْل 

       
ُ

بني وهو يف موقٍف آخر مُيّجُد املرأَة الرتُّكّية اليت شاركت يف َمعركة )َمضيق مُلوان( وكاَن هَلا دوٌر َكبرٌي يف ََتقيق النَّصر امل
ة  على اأَلعداء، فلم يَتماَلك نَفَسه حىتَّ َسعى إىل املرأة لك الُعثماين، واألوطان، وََنُده يف قمَّ

ُ
الرّتكّية َيشكرها على دفاعها عن امل

يَف، ف ها الذي محَل ذلك السَّ ها، ويٌقبُِّل َكفَّ يَف الذي محله َكفُّ ب صورة إعجابه ببالئها يُبدع صورًة شعريّة، فريدة، فهو يُقبِّل السَّ ركَّ
 (: 67م، ص: 2012شوقّي، )ا، فقال شعريّة ممزوجة إبعجابه، ورِقَّتها، وَشجاعته

ـــــــــــــــــ  ــــــــــبُ وََتَّ لَنا النَّْصُر املُبنُي على العَِّدا                           وفـَْتُح املََعايل والنـََّهاُر املَُذهَّ
ْئُت فَتاَة التـُّْركِّ َأْجزي دِّفَاَعها                           َعنِّ املُْلكِّ والَ  بُ َفجِّ  ْونانِّ ما احل ُُّ يُوجِّ

َفاً كاَن ابلَكفِّّ َيْضــــــــــــــــــرِّ   بُ فقبـَّْلُت َكفَّاً كاَن ابلسَّيفِّ ضارِّابً                           وقـَبـَّْلُت َسيـْ
ولة الُعثمانّية، وهو مَيتدُح َمنعَة َسواحلها،      ُد موقفًا إجيابيًّا آخَر ألمحد َشوقي من الدَّ ويَفَخُر بذلك، فَيفَخر مبنعتها،  وَنَِ

نعة ََتَّت بُِقوَّة ُملك آل ُعثمان اّلذين بَ َنوا ُملكًا مل َيُكن مثُله
َ

رق سابقاً،  وُيشبِّه اخلليفَة الُعمايّن بكوَكب، ويذُكر أّن هذه امل يف الشَّ
تراُك، وُهو بذلك يُِقرُّ بفضلهم بل يَفخُر، وَيسعُد به، وهذا وكذلك الَغرُب ما َبّن دولًة َقويّة، َمنيعة كالّدولة اليت بناها الُعثمانّيون األَ 

ولة الُعثمانية يف جانبها الَعسكرّي دون أن جَيَد غضاضًة يف امتداح األتراك صراحًة دون َعصبّية، وال  َموقٌف إجيايّب منه ََنو الدَّ
ولة الُعثمانّية يف ذلك ال  (:63م، ص: 2012َوقت، فقال)شوقّي، ُعنصريّة، ولعلَّ يف هذا َعكساً حلقيقة الدَّ

 َأخوُض اللََّيايل مِّْن ُعَباٍب ومِّْن ُدَجًى                  إىل ُأْف ٍُ فيه اخلَليفُة َكوَْكـــــــــــــــــــــــــــــــبُ 
رُّ  ه                   بِّناُء املَعايل املُْشَمخِّ  3املُطَنَّــــــــــــــبُ إىل ُمْلكِّ ُعْثَماَن اّلذي ُدوَن َحْوضِّ

ْثَل بِّناءِّ التُـّْركِّ ََلْ يـَْْبِّ َمْغـ ْثَل بِّناءِّ املُْلكِّ ََلْ يـَْْبِّ َمْشـــــــــــــــــــرٌِّق                   ومِّ  ــــــــــــــــــرِّبُ َفمِّ
ه     ا ََتليل، وَعدَّ ستوُر الُعثمايّن، هّلل له أمحُد شوقي أميَّ ً لألتراك، والعرب على َسواء، وهو ال جَيُد أيَّ وملّا أُعِلن الدُّ انتصارا

ستور، وأْثّن على أنور، ونيازي  َفرٍق بني العرب، واألتراك يف ظّل الّدولة الُعثمانية، فَ ُهم مجيعًا َرعاَّيها، فنالوا مجيعاً ابلّصب نعمَة الدُّ
ستور الذ ظامل، وَيمي احلُقوق، وهذا موقٌف إجيايّب الرتُّكيَّني الّلذين كان هلما َدوٌر ابرز يف إعالن الدُّ

َ
ي َسيضَمن احلُّرَّّيت، ويَرَفع امل

قّي، آخر له َنو الّدولة الُعثمانّية يف اجلانب الّسياسي، فال ُعنصريّة، وال َقومّية، وال تَفرقة بل اندماج، ووحدة، وُمواطَنة، فقال)شو 
 (:386م، ص: 2012

 َرٍب                      َحيَّاَك َمْن يَبَعُث املوَت وَُيييهـــــــااي َشْعَب ُعثماَن مْن تـُْرٍك ومْن عَ 

                                                           
ولة الُعثمانّية وقُ وََّتا، والطُُّنب: حبُل اخلَيمة الذي ُتَشُد به. . 3 طنَّب: كناية عن َسعة رُقعة الدَّ

ُ
ْشَمٍخّر: العايل، امل

ُ
 امل
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 صبَـْرَت للح ُّ حنَي النَّفُس جازِّعٌة                        وهللاُ ابلصَّْْب عنَد احل ُّ ُموصيــــها
َنـَْورِّها( وامْحَْد )نِّيازِّيَها(نِّْلَت الذي ََلْ يـَنَـْلُه ابلَقَنا َأَحــــــــــــــــٌد                         فاهتِّ   ْف )لِّ

ستوَر، وَيقُن دماء     اين، ََيمي الدُّ لطان عبداحلميد الثّاين الذي جعَلُه ُبشرى القاصي، والدَّ ونراه ال يتواََن عن امتداح السُّ
سلمني إرضاًء هلل تعاىل مع ُقدرته على القتال، فقال)شوقّي، 

ُ
 (:385م، ص: 2012امل

َهــــــــــا                  حاَط اخلالفَة ابلدُّْستور حاميهاُبْشَرى الَْبِّ  ْيها ودانِّيـْ  يّةِّ قاصِّ
ا                  َدَم الَْبِّيَّةِّ إْرضاًء لِّباريهــــــــــــــــــــــــــــــا  َحَقْنَت عنَد ُمناداةِّ اجلُيوشِّ ِبِّ

لطاُن ع    بد احلميد، فأمر أبن َتكون نَفقاُت إقامته كاملًة على حسابه، وملّا وملّا نَزل شوقي يف إسطنبول، مسع بذلك السُّ
لطاُن عبُد احلميد رض ا بُ لِّغ شوقي بذلك، ساَل َمْدُح عبد احلَميد على لسانه شعرًا رائعاً، ُمزدمحًا مبعاٍن إسالمّية، فقد انل السُّ

ُن َعَظمًة من عبد احلميد خليفِة املسلمني، وإماِمهم، وذهَب إىل قْرنه املسلمني، واإلسالم؛ ألنّه امتداٌد لبين ُعثمان، وانَل ذلك الزَّما
بُعمَر بن اخَلطّاب )ر( فهو حامي املسلمني، واملدافُع عن الّدين، وكلُّ ذلك إشارٌة إىل شرعّية ُحكمه، وَعْدلِه، فقال)شوقّي، 

 (:325م، ص: 2012
 ماَن ُدْم فِّداَك الــــــــدََّوامُ رضَي املُسلموَن واإلسالُم                 فـَرَْع ُعثْ 

 إيهِّ عبَد احلميدِّ َجلَّ َزماٌن                  أَنَت فيه َخليفٌة وإمـــــــــــــــــــــــامُ 
 ُعَمٌر أنَت بيَد أََنَك ظِّلٌّ                   للبَـَرااي وعِّصَمٌة لإلســـــــــــــــــــــالمِّ 

عد احلرب العاملّية اأُلوىل بقيادة مصطفى َكمال أاتتورك على احلُلفاء الغربّيني، َطرب شوقي هلذا وَلّما انتصر األتراُك ب   
ك يف موازاة خالد بن الوليد العريبّ  ، وهو االنتصار أمَّيا طرب، واهْنال لساُن شعره يُغّرد ابلفخر، وَمدِح أاتتورك الذي جعلُه خالد الرتُّ

ة اأُلّمة، وإسالمّية خطابه الّشعري، فُمصَطَفى كمال هَزم الغرب كما هزَم خالُد بن الوليد الّروَم، بذلك يُريد أن يُدّلل على إسالميّ 
جازر، وال ََيوُض حرواًب ابطلة، يقبُل الّتفاُوض عن قُ وَّة، ويَعرُف كيَف يُفاوُض يف )ُلوزان( من أج

َ
ل وهو قائٌد نَزيه ال يرتكب امل

لح، وَُييّيه، ويُهنّ ُئه ابل  (:87، 85م، ص: 2012نَّصر الذي جعَله آيَة الَفْتح، بصفته غازَّيً فقال)شوقّي، الصُّ
 هللاُ اَكبَـُر َكْم يف النَّصر مْن َعَجٍب                  اي خالَد التـُّْركِّ َجّدْد خالَد الَعـــــــَربِّ 

ُفَك َفحشاَء وَّل َهتكْت                   قـََناَك  مْن ُحْرمة ا  لرُّْهبان والصُُّلبِّ َلْ أيتِّ سيـْ
َرفَـــــــــــــــًة                    ُكلُّ املُروَءة يف اإلسالم واحَلسـب  وَّل أزيُدَك ابإلسالم ُمتـْ
 َأاتُهْم منَك يف )ُلوزاَن( داهَيٌة                    جاَءت به احلْرُب مِّْن َحيَّاهتا الرُُّقبِّ 

َقى َآيَُة الَعَجـــــــــــــــــبَُتيًَّة أَيُّها الَغازي   وتـَْهنئَـــــــــــــًة                    آبية الَفْتح تـَبـْ
وينتقُل من ََتجيد الُبطولة الفرديّة ألاتتورك مصطَفى كمال إىل التَّمجيد اجلماعّي للخصال احلميدة لألتراك أَهِل الصَّب،    

ج عاِن األبطاِل اّلذين بَ َنوا ِعّزهم بُسيوفهم أي ابالعتماد على أنفسهم، فُهم درُع هذه األُّمة من واأَلخالِق ذاِت القيمة العالية، والشُّ
 (:87 -86م، ص: 2012املصائب والَويالت، فقال)شوقّي، 

 لِّلتـُّْركِّ ساعاُت صْْبٍ  يوَم َنْكَبتهم                   ُكتِّْْبَ يف ُصُحف اَلخالقِّ ابلذَّهـــبِّ 
 ْرُك أْسباابً َفما َوَجـــــــدوا                     كالسَّيف مْن ُسلٍَّم للعِّّز أْو َسبَـــــبتـََلمََّس التـُّ 

 تَقوُل: لوََّل الَفََت الُّتُّكيُّ َحلَّ بنا                     يوٌم َكَيوم يَهوٍد كاَن عْن َكثَـــــــــب
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عاين الرَّ      
َ

ائعة، مل َتْكن مصُر َتت احُلكم الُعثمايّن، وكانت البالُد العربّية منفصلة وملّا أَبدع َشوقي هذه القصيدة ذات امل
ولة الُعثمانية َتت االحتالل الغريّب، وهذا موقٌف إجيايّب له يف نظرته اأُلممّية اليت َسعى إىل َترسيخها يف شعره.  عن الدَّ

لطان عبد احلميد الثّاين عن احُلكم، وُويلِّ     لطان حمّمد رشاد، سارع أمحد َشوقي إىل إظهار الفرحة  وملّا َُنِّي السُّ السُّ
ياسي من احلَدثني بصفته ُمواطناً يف هذه الّدولة، فعاَتب عبَد احلميد على  ابحلََدثني دون أن يَطعَن ابألتراك، فقد عبَّ عن موقفه السِّ

ستور، وأوَكَل  حسابَه إىل هللا تعاىل الَغفوِر، وكأنّه يدعو ابملغفرة له، وأثّن الظُّلم الذي وقع على النَّاس يف عهده، وعلى َتعطيله الدُّ
على اجليش الذي َعزل عبَد احلميد، وامتدح الباَشاوات اّلذين قادوا االنقالب على عبد احلميد كأنور الذي وصفه ابجلرأة، ونيازي 

ستالمه احُلكم، وأعلَن أّن أهَل مصر يُبايعونه الذي وصفه ابلّشجاعة، وَشوكت الذي وصفه بشوكة اإلسالم، وهنَّأ حممد رشاٍد اب
مبايعة صادقة، فهو غدا ُسلطان اأُلّمة، واستحقَّ أن يتقّلد سيَف جّده ُعثمان، وهو بذلك يُعّب عن شرعية تويّل حمّمد رشاد 

لطنَة بتأييد القانون، والّشعِب، والعادة الوراثّيِة، وَنُن يف ُكّل هذا مل ََند أّي موقف سل ولة السَّ يّب َعدائّي ألمحد شوقي َنو الدَّ
 (:166-164م، ص: 2012الُعثمانّية، واألتراِك، فقال)شوقّي، 

ساُب مثـــــــــــــــــــــــ                          ـــلَك يف يد املَلِّك الَغُفـــــــورِّ   عبَد احلميد حِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــوا   َل وَلْسَن ابحلُكم الَقصـــــــري                         ُسْدَت الّثالثنَي الطِّّ

 َّل َتْستشرُي ويف احلِّمـــــــــــــــــــى                          َعَدُد الَكواكب مْن ُمشيــــــــــــرِّ 
 وَّل ابْلَفخـــــــــــــــوراي أَيُّها اجلَيُش الّـــــــــــــــــــــــــــذي                          َّل ابلدَّعّي 

 يف َمْدح )أَنَورَِّك( اجلَـــــــــــــــرْي                          ءِّ ويف )نِّيازيَك( اجَلُســـــــــورْ 
 اي )شوكَت( اإلسالم بـــــــــــــــــْل                          اي فاتَِّح البلد الَعسيـــــــــــــــــــــــــرِّ 

 4نوَن ِبِِّّْصر يـُْهــــــــــــــــــــ                             ـــــــــــدوَن السَّالَم إىل اَلمريِّ املُؤم
ـــــــــــــــــــــ                             ـــُد( يف الّضمائر ويف الصُُّدورِّ   ويُبايِّعوَنَك اي )حُممَّ

 ـــــُدو                            َنَك َسْيَف ُعثماَن الَكبيــــــــــــــــــرِّ أنَت الكبرُي يُقلِّّـــــــــــــــــــــــ
مل يُكن موقُف شاعر النيل حمّمدحافظ إبراهيم املشهور ابسم حافظ موقف حافظ إبراهيم من الّدولة العثمانية: . 3

 شعره ُهجومًا عليها، وال على األتراك، فقد ََمَّد الّدولة إبراهيم من الّدولة الُعثمانّية بَعيدًا عن موقف أمحد شوقي، فال ََنُد يف
نها يف اأَلرض، بناها ُعثماُن، واتبع أبناؤه، و  أحفاُده الُعثمانّية بصفته ُمسلماً، ُمواطنًا فيها، فهي دولٌة أَيَّدها هللُا بنصره، وَمكَّ

الطني تقويَة البناء، وَتطويره، ومَحَوا اإلسالم، وأَراضَيه من سلمني، فسالطيُنها ُأسود ُشجعان  السَّ
ُ

َمضيق الُبوسفور إىل سائر بالد امل
ل لطان ُسليماُن القانوين كتب الَعْدل بَقوانينه، والسُّ طاُن حمّمد يُقيمون يف إسطنبول مركز الّدولة، فُعثماُن يف نظره َخرُي الفاَتني، والسُّ

ُفن على البَ ّر، وفَ َتح إسطنبول، فاكت سب صفات الغازي، اجملاهِد، املدّرب، وكلُّ هذه املعاين تغنٍّ ابلّدولة الُعثمانّية، الفاتح نَقَل السُّ
م، 1987وََتجيٌد لدورها يف الّدفاع عن الّدين اإلسالمي، وخدمة احَلضارة اإلنسانّية ابلُفتوحات، وإقامِة الَعدل، فقال )إبراهيم، 

 (:332ص: 
 لُعْثماَن َّل تَعُفو وَّل تـََتَشعَّــــــــــــــــــــــــــــــــبُ                             لقْد مكََّن الّرمَحُن يف اَلرض َدوَلًة    

 ـــواوقاَم رجاٌل ابإلمامة بَعــــــــــــــــــــــــــــــــَده                                َفزاُدوا عَلى ذلك البِّناء ونَنّـبُـ
 ابِـّــــــــــــــــه                          وَمدُّوا َلُه جاَهاً يُرجَّى ويـُْرهـَــــــــــــــــــــــــبُ وردُّوا على اإلسالم َعْهَد شب

                                                           
لطان حممد رشاد. . 4  أملقصود ابألمري السُّ
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 بُ ُأُسوٌد على الُبْسُفورِّ َُتمي َعريَنهــــــــا                          وتـَْرَعى نَِّياَم الّشْرق والَغْرُب يـَْرقُــــــــــــ
 اَلحساُب يَوماً لُِّمعــــــــرٍِّق                           فـَُعْثماُن َخرُي الَفاُتنَي ََلُـــــــــــــــــــم َأبُ إذا َأضاءت 

 بُ ــــــــــــَفهذا ُسَلْيماُن وقانوُن َعدلِـــّـــــــــــــــــــــــه                            على َصَفَحات الدَّْهر ُيْكتَــــــــــــ
 وذاَك الَّذي أْجرى السَّفنَي على الثَـَّرى                             وساَر َلُه يف البَـرِّ والَبْحرِّ َمرَْكـــــــــبُ 
 ُهناك فاْخفضوا البصاَر َعْرُش حُممٍَّد                             ُهنا الفاتُح الغازي الَكميُّ املُـــــدرَّبُ 

ولة الُعثمانّية، وثيقةٌ 1906ونرى أّن هذه األبيات اليت ألقاها حافظ إبراهيم يف سنة        م مبناسبة عيد أتسيسس الدَّ
د األَتراك مجي عاً على أدبّية  اترَيّيٌة تُنصف بين ُعثمان، وَتشَهد بفضلهم يف الّتاريخ اإلنساين، واإلسالمّي. وََنُده يف موقف آخر مُيجِّ

ك أحدثوا َتغيريات كثرية يف الّشرق األوسط، فيُثين على نيازي، وأَنور اللََّذين مها من اختالف َمذ اهبهم الّسياسّية، فرَيى أّن الرتُّ
لطان عبد احلميد، وهو يف الوقت ذاته ستور الُعثمايّن يف َعهد السُّ َُيّيي  مجاعة االَّتاد، والرتّقي، وكان هلما َدوٌر َكبري يف إعالن الدُّ

م أي يف فرتة ُحكم الّسلطان 1909طاَن عبَداحلميد، وَجيَشه، وذلك يف قصيدة ألقاها مبناسبة العام اهلجرّي اجلديد سنة الّسل
 (:353م، ص: 1987عبداحلميد، فقال )إبراهيم، 

 ُرواَسُلوا التـُّْرَك َعمَّا أْدرَُكوا مَن ُمنَــًى                        وما بَدَُّلوا يف املشرقـَنْي وَغيـَّ 
 وإْن َلْ يـَُقْم إَّّل نِّيازي وأَنْــــــــــــــــوٌر                        فقْد َمألَ الدُّنيا نيازي وأنْـــــــــــــَورُ 
 ََتلَّى ِبا عبُد احلميدِّ بوْجهــــــهِّ                         عَلى َشْعبهِّ والّشاُه َخْزاَيُن يـَْنظُرُ 

بَـــــــرُ  سالٌم على عبد احلَميدِّ  نـْ ــه                         وأُّمتِّه ما قاَم يف الّشرق مِّ  وَجيشِّ
وهو يف قصيدة ُأخرى يفَخر ابلُقّوة العسكريّة، البحريّة للُعثمانّيني، فُيحّيي َمضيق الُبوسفور يف إسطنبول، وُأسطوَل    

م، ص: 1987قاموا بقوََّتم الَعدَل يف اأَلرض، فقاَل )إبراهيم، م، ويَرى أنّه أسطول اّلذين أَ 1910الُعثمانّيني الذي زار مصر سنة 
367-377   :) 

 ابّلذي أْجَراكِّ اي رِّيح اخلَُزاَمى              بـَلِّّغي الُبْسُفوَر َعْن مِّْصَر الّساَلَما
 ـــــــــاَحيِّّ اي َمْشرُِّق ُأْسُطوَل اُلىَل              َضَربُوا الدَّْهَر بَِّسوٍط فاْستَقاَمـــــ

م، وهو أّوُل طَّياٍر 1914وََنُده يَ ْفرَح إبَناز آخر حقَّقه الُعثمانّيون، فلّما ََنَح الطّيّاُر الُعثمايّن فَتحي بك ابلطَّريان سنة    
ُر  تُركّي يَنجح بذلك، طَرب حافظ إبراهيم للحدث الكبري الذي حقَّقه أّوُل ُمسلم يف العامَل، ولذلك افتخرت ُبذا احلدث مص

 (: 390م، ص: 1987كافتخار إسطنبول به، فقال )إبراهيم، 
 َأهالً أَبّول ُمسلــــــــــــــــــــــــــٍم                     يف املشرِّقـَنْي عاَل ونَارْ 
 النِّّيُل والُبْسُفوُر فيــــــــــــــــــ                      ــــَك ََتاَذاَب َذْيَل الَفَخـــارْ 

 اْمَتطَْيَت بُراَقَك الــــــــ                       ــــَمْيموَن واْجتَـْزَت القِّفارْ يَوَم 
ول الغربّية اليت طمعت ابحتالل إسطنبول، خشي حافظ إبراهيم من     ت احلرُب على الّدولة الُعثمانّية من الدُّ وملّا اشتدَّ

ول طالباً إليه أن َُيافظ على طابعه اإلسالمي، وهو بذلك يُقّدم موقفه ُوقوع احملظور، فخاَطب َمسجد أَّيُصوفيا املشهور يف إسطنب
 (: 403م، ص: 1987الرّافض الحتالل إسطنبول من الغرب، ويَراها ُمسلمة، فيتأملَّ ألجلها، ويتعاَطف معها، فقال )إبراهيم، 

 اٍم فيكِّ صلُّوا وسلَُّمـــــــــــــواَأاَيُصوفَيا حاَن التَـَّفرُُّق فاذُْكري                          ُعهوَد كِّرَ 
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 إذا ُعْدتِّ يَوماً للصَّليب وَأهلِّه                           وحلَّ نواحيكِّ املَسيــــــــــــــُح وَمْريَــمُ 
ْرابه يـَتَـَرنَـّـــــ ــــــــٌر                            من الرُّوم يف حمِّ  ـــــــــــمُ وُدقَّْت نَواقيٌس وقاَم ُمزمِّّ

 فال تـُْنكري َعْهَد املآذنِّ إنَـّــُه                            على هللا مِّْن َعْهد النَّواقيسِّ أْكـــَرمُ 
لطان عبداحلميد، ابَدَر حافظ إبراهيم إىل ََتنئته، فَحّياه، واستعَظَم توليَ َته،     لطان حُمّمدرشاد بعد عزل السُّ وملّا ُويلِّ السُّ

 (:  361م، ص: 1987ه سيَف ُعثمان، وجعَل َعْهَده َقريَن َعْهِد اخلَليفة العباسّي هارون الرَّشيد، فقال )إبراهيم، وتقليدَ 
 َحيِّّ عْهد الرَّشادِّ اي شْرُق وابـْلُـْغ                              ما ََتنـَّْيَت مْن َزَماٍن بَعيـــــــدِّ 

 ـــــــ                              ــــــــــَك فََأْعظِّْم بَتاجهِّ املَْعُقودِّ قْد تـََوىلَّ حُممَُّد اخلامُس املْلــ
 وََتَلَّى يف مِّْهَرجاٍن ََتلَّــــــــــــــــى                               سيُف ُعثماَن فيه ابلتَّقليــدِّ 

ُر فَْأٍل بَِّردِّّ َعْهدِّ الرَّشيـــدِّ                       َعلِّم هللاُ َأنَّ َعْهَد َرَشـــــــــــــــــــــــــاٍد           خيـْ
لطان عبداحلميد، فنجد له َموقَفني متناقضني، فهو يف املوقف األّول يف قصيدة ُنِشرت يف أَّّير عام     أّما موقُفه من السُّ

، وَيَزن ملا آَلت إليه حالُة عبداحلميد، ويتعاَطف معه، ويَ َرى أّن خْلَعه لْن يُغريِّ شيئًا من َمكانته الرَّاق1909 ية بل م َيَسف، ويتأملَّ
هُدوا يف ُحبُّه يف قُلوب النَّاس، وال يُريُد أْن ُيصدِّق الت َُّهَم اليت ُنِسبت إليه من َتعطيله الّشرَع اإلسالمّي، ويَرى أّن أَعداءه جَ زاَد 

ق َطمس ُمنجزاته، فطاعُته ما زالت واجبًة، وأمرُه إىل هللا الذي لُه وحَدُه احَلّق يف حُماسبته، وهو بذلك يُنكر الظُّْلم الذي حلَ 
لطان عبد احلميد، فقال )إبراهيم،   (:360، 358-357م، ص: 1987ابلسُّ

 َّل َرعى هللاُ َعْهده من ُجــــــــــــــــــــــــــــــُدودِّ                     َكْيف َأْمسْيَت اي بَن َعبد املَجيدِّ 
 بِّتُّ أَبكي َعليَك عبَداحلَميــــــــــــــدِّ   ُكْنُت أَبكي ابَلمسِّ منك َفَما لـــــــــــــــــي                    

 ـودِّ أنَت َعبُد احلَميد والتَّاُج َمعقـــــــــــــــــــــــو                      ٌد وعبُداحلَميدِّ َرْهَن الُقيُــــــــــــــــ
 و يُطيُقوَن َنْمَس احلَديـــــــــــــــدِّ َحاوُلوا َنْمَس ما َصنْعـــــــــــــــــــَت َوَودُّوا                      ل

 ذاك عبُد احلميد ُذْخُرَك عنـــــــــــــــَد هللاِّ                      ابٍق إْن ضاَع عنَد الَعبيــــــــــــــــــــدِّ 
 َف عبدِّاحلميـــــــــــــــــدِّ كاَن عبُد احلميد ابَلمسِّ فَــــــــــــــــــْرداً                      فـََغدا اليَـْوَم أَلْ 

ْعنا مَِّن الرُّواة الشُّهـــــــــــودِّ   َأصحيٌح ما قِّيَل َعنك وَحـــــــــــــــــــــــ ٌُّ                       ما َسِّ
 لَوليـــــــــــــــــدِّ أّن عبَد احلميدِّ َهَدَم الشَّـــــــــــــــــــــــــْر                       َع وَأْرََب عَلى فِّعال ا

 ـدِّ إْن بَريئاً وإْن أَثيَماً َسُتْجـــــــــــــــــــــــَزى                       يَوَم َُتَْزى أماَم ربٍّ َشهيـــــــــــــــ
ْثُل َأْمرَِّك ابَلمـــــــــــــــــ                       ـــــسِّ ُمطاٌع يف َسيِّّ   ٍد وَمســــــــــــودِّ َدْمُعَك الَيوَم مِّ

وهذه وثيقٌة أدبّية، أُخرى من الّشعر العريّب احلَديث َتشَهد ابلرُّوح األخويّة، القائمة بني العرب، واألتراك يف َعهد الّدولة    
ل لطاَن عبداحلميد، ولكنَّنا َند حلافظ إبراهيم موقفاً ُُمالفاً هلذا املوقف من السُّ طان عبداحلميد، وهذا املوقُف الُعثمانّية، وتُنِصُف السُّ

تكبِّ على 1909ََتّوز سنة  23نُطالُعه يف قصيدة أَنَشَدها يف 
ُ

م يُندُِّد فيها بظُلم عبداحلميد، ويَنعُته ابمللك اجلَبَّار، املستِبّد، امل
ورُة عليه َقَدراً من هللا الذي َنَصر اثئريه َشعبه، ولذلك وَجَبت الثَّورُة عليه بقيادة رجال مأل اإلمياُن قُلوَُبم حبسب الّشاعر، وكانت الثَّ 

، وجعل َعليه، فعبُد احلميد كان يف رأيه ُمسرفًا يف ُحّب احلياة، ابطَشاً، ولذلك مل تَنفْعه َّتاربُه، وال ذَكاُؤه حني اثَر الّشعُب عليه
 َفرنسا، وجاءت ابحُلكم اجلُمهورّي، فيوُم عْزله كان عيداً للّشرق  الثَّورَة عليه قرينَة الثَّورة الفرنسيَّة، الُكبى اليت أهنت العهَد امللكيَّ يف
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اعَر َغريَّ موقَفه الّسياسيَّ َتاشياً مع اجلّو العاّم يف الّدولة، وال سيَّما أّن اخلالفة ظّلت يف آل ُعثمان، وظلَّت  ُكلِّه. وَنُن نَ َرى أّن الشَّ
ولُة قائمة على أساس دييّن، ولو كاَن ذلك يف الظَّاهر، وظلَّ حافٌظ الّشاعُر على والئه للّدولة الُعثمانّية دون أن يزّل لسانُه إىل  الدَّ

اخل يَعملوَن على إغراق أرجاء ال ولة نريان الفنت، والَعصبّيات، والنَّعرات الَقومّية اليت كان الغرُب من اخلارج، وَمن واالهم من الدَّ دَّ
 (:366-363م، ص: 1987راهيم، ُبا؛ إلضعافها، واالنقضاض عليها، فقال)إب

 5يد ُُتَاسبُـــــــــْه:َرَوْت َقوَل َبّشاٍر وَأْقَسَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت                وقَاَمْت إىل عبداحلم
َنا إليه ابلسُُّيوفِّ نُعاتبُـــــــــــــــــْه""إذا امللُِّك اجلّباُر َصعََّر َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُه                  َمَشيـْ  ـدَّ

بُــــهْ   6رجاٌل من اإلميان َمأْلَى نـُُفوُسُهـــــــــــــــــــــــــــــــــْم                وَجيٌش من الَتراك َمأْلى قـََواضِّ
ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــهِّ                 َوَدلَّ َعَلى ما ََتَْهُل اجلنَّ صاحبُـــهْ وقـَلَّمتِّ اَلْقداُر أْظَفاَر بَْطشِّ

 ــــهْ وَلْ يُغنِّ عن عبداحلميدِّ َدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُؤُه                  وَّل َعَصَمْت َعْبَداحلميد ََتاربُــــــ
 َنهــــــــــــــــــــــــــــــا                   بُسوٍر من الْهوال َلْ يـَْنُج  راكبُــــهْ وَأْسَرَف يف ُحّب احلياة َفَحا

 7واهبُــــــهْ وَأخرَجُه من يـَْلدٍز َربُّ يـَْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍز                    وَجّرَدُه من َسْيف ُعْثماَن 
 اَّلستبدادِّ واْنَدكَّ َصْرُحـــــــــــــــُه                     وولَّْت َأفاعيهِّ وماتْت َعقارِّبُــــــــــــهْ َمضى َعْهُد 

 َففي الَغْرب عيٌد يـَْنُظُم الَغْرُب ُحْسنَـــــــــــــــُه                      فـَتَـْهتَـزُّ من َوْقع السُّرورِّ جوانبُــــــهْ 
لَــــــــــُه                      َتدفَّ َُ يف دار السَّالمِّ َمواكبُـــــــــــــهْ  ويف الشَّْرق عيدٌ  ثـْ  َلْ يـََر الشَّرُق مِّ

لطان عبداحلميد بعد َشهرين فقط من موقفه اأَلّول الذي     لقد ظَهر هذا املوقُف السياسّي القاسي حلافظ إبراهيم من السُّ
  كان بيد األَتراك دون َغريهم.  سانَده فيه، وهو يَرى أنَّ التَّغيري

اعُر حممد عبداملطَّلب على هنج سابَقيه يف موقفه من الّدولة العثمانّية يف . موقف الشاعر حمّمد عبداملطّلب: 4 سار الشَّ
سالمّية أبمجعها، فلّما ََنح تلك الفرتة، فلم يُهامجها، ومل تَ ثُر فيه َعصبّيُة الَقومّية بل كان ُمواليًا هلا يرى َناحها ََناحًا لألُّمة اإل

ابلطَّريان من إسطنبول إىل مصر، وذلك بعد ُسقوط طّيارة )فتحي بك( و )نُوري بك(  الطّّياران الرتُّكّيان )سامل بك( و )كمال بك(
نُه حبادثة ِمعراج الّنيّب حمّمد )ص( اللََّذين ماات يف هذه احلادثة، ومُها أّوُل طّيارَين تُركيَّني يَقودان طائرة، هّنَأ الّشاعُر بنجاحهما، وقَ رَ 

ليفة، وهو بذلك يُؤّكد إسالمّيَة الّدولة، والرّابطَة الدينّية فيها، ويربُط حاضَر اأُلّمة اإلسالمّية مباضيها، وَيستعمُل ُمصطَلحاِت اخل
  (:97)عبداملطَِّلب، بال اتريخ، ص:  واألمري، السياسّيَة، ويصف اخلليفة ابمللك الكبري، ويَرثي الطّّيارَين )فَتحي، ونُوري( فقال

 ذَكَّْرَُتاان ابلبُـــــــــــــــــــــــــــــــــرا                           ق وعْصرِّه َخرْيِّ الُعصـــورِّ 
 أهالً ِبُْعلَِّية اَلِـّــــــــــــــــــــــال                            ل على الكواكب والبُـــُدورِّ 

 8على َمْْت الصَّبَـــــا                             َشوَق اخلَليفة لألمـــــيــــرِّ  مَحََلتْ 
 اي َساملاً َصحَب الَكَمــــــا                              َل يف ساحة الكَرم الَغزيرِّ 

 فَتحي ونُوري الدَّْهُر َكفََّر ما َجنَــــــــــــى                               مِّْن قـَْبُل يف

                                                           
 بّشار بن بُرد الّشاعر العبَّاسي املشهور، واقتبس حافظ إبراهيم بيته الثّاين منه. . 5
 َقواضُبه: ُسيوفُه. . 6
 يَلدز: قصر عبداحلميد يف إسطنبول. . 7
 محلت: يقصد الطَّّيارة. . 8
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ُه َنصرًا لكّل األُّمة، فجعل اهلالَل يضَحك،     وملّا انتصَر الُعثمانّيون على الُيوانن يف َمعركة َصقارَّي، فرح به الّشاعُر، وعدَّ
 (: 253ويَعُلو على ُذرا اجملد ُبذا النَّصر، فقال)عبداملطَِّلب، بال اتريخ، ص: 

ــ َك اَلِّالُل ََلا الغداَة وُرِبَّ  ــــــــا                    أْجَرى َمدامُعُه ُشُؤوَن َغَمامِّ َضحِّ
 قِّْف ابَلِّالل على السََّنام مَِّن الُعال                      فَمكانُُه منها بُكلِّّ َسنَـــــــــامِّ 

ؤمنني الذي َيمي ا   
ُ

لطان عبداحلميد اّلذي نَعَته أبمري امل ستور َزمَن السُّ لَقانوَن، فحّياه، وَأشاَد بعزمية واحتَفل إبعالن الدُّ
ستور، والّشاعُر مبوقفه هذا يَتماَشى مع املوقف الّسي اسي العاّم رأيه الذي به قوَّم اأُلمور، ومَحى البالد، وأقام دولة اأَلحرار إبعالن الدُّ

 (: 94-93يف البالد، فقال)عبداملطَِّلب، بال اتريخ، ص: 
 عبَداحلميدِّ بدولة الْحرار            اي عِّيُد حيِّّ وأنَت خرُي ََنارِّ   

 لوَّل َأمرُي املُؤمننَي ََيُونُها                 َلرأيـَْتها َخَْباً من الخبارِّ 
 َملٌِّك إذا َأْمَضى َعزميََة رَْأيهِّ               سبَـَقْت تـُنَـفُِّذها يُد اَلْقدارِّ 

لطان عبداحلميد، ويَرى أّن خالفته امتألت ابملساوئ ممّا أطمع     ونراه يف موقف آخر يُغرّي موقَفه الّسياسّي من السُّ
نقذين للبالد دون عصبّية

ُ
خلصني امل

ُ
نقِلبني عليه ابمل

ُ
عب، ووصف امل ، وال األعداء ُبا، وأَيََّد خلَعه عن احُلكم؛ ألنّه هَضَم حقَّ الشَّ

 (:142-141عبداملطَِّلب، بال اتريخ، قومّية، فقال)
 َمساوي ِبا داُر اخلالفةِّ َأْصَبَحْت                     ُمراداً َلنماع املُلوكِّ وَمْرتـََعا
ــــــــا                     رَأَْيَت َمغانيَـَها َدَوارَِّس بـَْلَقَعــــــا  ولوَّل رجاٌل ُُملصوَن ََنَوا ِبِّ

ُر َعجيٍب َأْن يـَُهاَن وَُيَْلَعا إذا املَْلُك َلْ يُعطِّ   الرَّعيََّة َحقََّهــــــــا                     فـََغيـْ
امتَدح الّشاعُر اجلزائريُّ حمّمدالعيد آل خليفة األتراَك حبماسة وقُ ّوة، فُهم  9. موقف الّشاعر حممدالعِّيد آل خليفة:5

جعان يف احلروب، وليس جليشهم مثيل، عْدهُلُم يف ا حلكم َمْشهوٌد، وهُم اّلذين َيستحقُّون الذِّكر؛ فقد مَحوا سواحَل اجلزائر من الشُّ
 (:284-283م، ص: 2010قراصنة اإلسبان، والفرَنة، فقال )آل خليفة، 

 حدِّْث عن التـُّْرك وعْن أبَْسهـــــــــــْم                         فـََبْأُسُهْم يف احلَْرب َّل يـُْنَكـــــــرُ 
ثْـُلُهْم َعْسَكــــــــرُ  -َخاَلَك الذَّمُّ  –َحدِّْث   َعْن َعْسَكٍر                         ََلُم َخَلوا ما مِّ

 ُحكومُة الدِّيوانِّ َدّلْت علـــــــــــــــــــى                         َعْدٍل مَن التـُّْرك ََلُْم ُيْشَكــــــــــرُ 
ـ ـــــرُ وقِّْف حوَل ََبر الرُّوم ُمْستَـْفسِّ  راً                          َفَكْم َوَعى الخباَر ُمْسَتفسِّ

ْم َتْظَفـــــــــــرُ  ـــــــــــــــــُم                            وَّل الفِّّرْنسيُس ِبِّ  صاُلوا فال اإلسباُن تـَْثنيهِّ
ستور الُعثمايّن، وفرحَته به، ويَعدُّ     ه َنصرًا من هللا، وفَتحًا ُمبيناً، وعيدًا لِلُمصلحني اّلذين ونراُه يُعلُن أتييَده لصدور الدُّ

ولة الُعثمانّية من األَتراك، وغريِهم كَشعب اجلزائر الذي َرَمز له ابلُعْقيّب إشارًة إىل ُعقبة  بن انفع فاتِح أعلنوه، وخالصاً لكّل رعاَّي الدَّ
ولة الُعثمانّية امتدادًا لتل حسنني األندلس، وهو بذلك يرى الدَّ

ُ
ك الّدولة اإلسالمّية، ويَرى فُتوحاَِتا َشرعّية، وجيعُل األتراَك َفْخَر امل

شرقَة هلم يف
ُ

ا ََتجيٍد، ويَرُسم يف شعره الصُّورَة امل ُدهم أميَّ غرب اّلذين أَنقذوا كثرياً من املظلومني، والُفقراِء، وهو بذلك مُيجِّ
َ

 نَظَر َشعب امل
 (: 157،159م، ص: 2010العريّب، فقال )آل خليفة، 

                                                           
9
Şair hakkında detaylı bilgi için bkz.: Turgay Gökgöz, Modern Cezayir Edebiyatı, Akdem Yayınları, İstanbul, 2019, s. 132-

136. 
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 َأْعلُِّنوا الُبْشَرى فـَُرادى وثُبِّــــــــني                            جاَء نْصُر هللاِّ والَفْتُح املُبيـــــــنْ 
 اِّْنَرُحوا عْنُكْم تـََباريَح اجلَــــــَوى                             وافْـَرُحوا فالَيوَم عيُد املُصلِّحنيْ 

ْنـــــــــتِّه                             وهو عايل الرّْأسِّ َوضَّاُح اجلَبنيْ َخَرج اإلصالُح   مِّن حمِّ
نيـــــــــــــــــنْ  ِـــّــــــن                             َغَمَراٍت انَهَزْت بِّْضَع سِّ ُّ والتـُّرْكيُّ مـ  وََنَا الُعقِبِّ

ْر ابملُنــــــى       نيـــــــــــــنْ                         أيُّها التـُّرْكيُّ أَْبشِّ  واْغَتبِّْط إِّّنك َفْخُر املُْحسِّ
 فـََلَكْم َأْسَعْفَت ابملْعُروف مِّْن                              ُمْعدٍِّم يف قـَْبَضة البُـْؤسِّ َحزيــــــــنْ 

م، 1914ُشباط سنة  14ثمانيَّني فتحي، وصادق يف ملّا َسَقَطت طائرُة الطَّيَّارَين العُ  . َموقف الشَّاعر َفوزي املَْعُلوف:6
جاَعني ا لّلذين وكانت أّول حُماَولة للطَّريان من األَتراك، َعدَّ فوزي املعلوف هذا احلَدَث إَنازاً، وسارع إىل راثئهما، فوصَفهما ابلشُّ

ماء بصوت طائرَتما اليت َكّّن عنها  حاب بقلب ُشجاع مَيألان السَّ أبّم النُّسور داللًة على مشاعر الَفخر اليت كانت رَكبا َمنت السَّ
اعر ِحياَل هذا احلَدث، فاختلَطت لديه مشاعُر الَفرح ابحلزن، والَفخر، فقال )املعلوف،   (:27م، ص: 2012ُتساور الشَّ

َهـــــــ  ــــــــــادااي ََسُْح َّل ُسُحٌب َسَقْتكِّ عَِّهاَدها                  فـََلَقْد َأَسْلتِّ مَن الُعُيون عِّ
 اداوَصَرْعتِّ َمْن رَكَِّب اجلََماَد فـََراَضُه                   والرِّيُح تـَْزبُُد َُتَتُه إِّْزبَــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــاَداما َروََّعْت ُشُهُب السََّماءِّ فُــــــَؤاَدُه                   َبْل نَاَف فيَها ُمْْبِّقَاً َرعَّـــــــــــــــ
َناً وَّل إِّْرَعـــــــــــــــــــــــــادَ   اَحَتَّ َكَبْت ُأخُت النُّسورِّ َكلِّيلـــــــًة                    فـََهَوْيَت َّل ُجبـْ

ولة الُعثمانّية ُمتوازانً ال يَعدو أن َيكوَن موقفاً سياسيَّاً يُواِكُب أحداَث املرحلة،    ُد موقَفه من الدَّ وَّتلَّى ذلك يف خطابِه  وَنَِ
ام َرحيمني، وآخريَن ظاملني َسَفكوا الّدماء دون أن َُيفي َفرحَته، وََشاتَته بزوال قُ ّوته  الً قصَر يَلدز الذي كاَن شاهدًا على ُحكَّ حُممِّ

الطنَي الُعثما نّيني، وهو موقٌف َنكاُد ََنُده عند مسؤولّيَة ذلك للمسؤولني الُعثمانّيني يف الباب العايل دون أن يُهاجَم األتراك، والسَّ
 (:42م، ص: 2012َأكثر من شاعر ََشََلْته هذه الدِّراسة، فقال)املعلوف، 

يضـــــــــــــــــــــــاحُ  ْفَصاُح واإلِّ  اي َقْصَر يـَْلدَِّز أَنَت َأْعَدُل َشاهٍِّد                       َلْو َأْمَكَن اإلِّ
ُْلوهِّ ومُ   ـــــــــــــــــــــرِّهِّ                       وَمَشى الرَّحيُم َعَلْيَك والسَّفَّــــــــــــــــــــــاحُ َمرَّ الزَّماُن َبِّ

لَــــــــْت                       فـََغَدا َعَليَك َقَضاُؤها املُحتَــــــــــــــــــــــــ م َحَتَّ بُدِّ ْرَت ابَلايَّ  ــاجُ وَسخِّ
 اببَِّك الَعايل َوَعْوا                       ما قاَل ما فـََقُدوا الُعُروَش وما ناُحــــــوا ولو َأنَّ قاَدةَ 

ِر     ينّية، واإلمهاَل مسؤولّيَة أتخُّ ُل اجلَْهَل، والرَّابطَة الدِّ ُد الَقومّية العربّية، وَُيمِّ البالد العربّية، ويَرى وََنُده يف َموقٍف آَخَر مُيجِّ
َرة للرَّابطة الّدينية اليت ال ُتكسُب املرَء َأيَّ َشرف إْن مل َيُكن له قوٌم ينتسُب إليأّن القوميّ  هم، ة هي اجلامع الوحيد بني العرب، فال ِعب ْ

ن يُهاجم أ وجَيعُل الرَّابطة الوطنّية عامَّة، ومسألَة الدِّين، والعقيدِة خاّصة، وهو بذلك يَركُب رَّيَح القومّية ََتاماً، ويَدعو إليها دون
 (:50-49م، 2012الّدولة الُعثمانّية َصرَاحًة، فقال)املعلوف، 

تَــــــــــــــــــــــَدبُ  لّــتُه                             ولَيَس عِّلََّتُه غاٍز وُمنـْ  واجلَْهُل والدِّيُن واإلمهاُل عِّ
 َيُضمَّ َأْشَتاتـََنا ما فَاتـََنا النََّســــــــــــــبُ             فْلَتْحَي قـَْوميٌَّة كانْت لََنا َنَسبَــــــاً                 

 ــــــــــبُ وَمْن َيكوُن بال قـَْوٍم يَدِّلُّ ِبِِّـّــــــْم                             َفاَل ُيَشرِّفُُه دِّْيٌن وََّل َلَقـــــــــــــــــ
َلُه َوَنين            ي ولكِّْن قـَبـْ  ودِّيُِّنُه الُوْف ُُ َّل اإلخالُص والشََّغبُ                   دِّيين لِّنَـْفسِّ



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

166 

ولة الُعثمانّية سلبيّاً، ذا نَ ْزَعة َقومّية، فَدعا العرَب إىل . موقِّف إبراهيم اليازجي: 7 كان موقف إبراهيم اليازجي من الدَّ
ولة الُعثمانّية، واغتناِم الُفرصة املمنوحة للتخلُّص منها قبل َفواَتا، وإقامِة دولة عربّية، َقومّية يَقَوون ُبا،  النُّهوض، والثَّورِة يف وجه الدَّ

ُرون العرَب ملصاحلهم، وقد ملؤوا بالَدهم ابلظُّلم، فقال )اليازجي،  هينني الذين ُيسخِّ
َ

م، ص: 1955ووصَف األَتراَك ابلُعلوج امل
49-50:) 

 فـََقْد َنَمى اخلَْطُب َحَتَّ غاَصتِّ الرَُّكبُ                 تـَنَـبـَُّهوا واْسَتفيُقوا أَيُّها الَعـــــــــــَرُب    
َا احلَِّقــــــبُ  ُروا وانـَْهُضوا لأَلْمرِّ وابـَْتدُِّروا                     مِّْن َدْهرُِّكْم فـُْرَصًة َضنَّْت ِبِّ  فشَّمِّّ

ــــــــــــــــــــَربُ وَسلََّط اجلَْوَر يف َأْقطارُِّكْم فـََغَدْت                     وَأْرُضَها دُ   وَن أَْقطَار املاََل خِّ
َواُه َحْيُث يَنقلِّــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــبُ وَحكََّم العِّْلَج فِّيُكْم مِّْن َمَهانتِّــــــهِّ                      يَقتاُدَك َلِّ

تَـــــــــــــــــــــــَدبُ               َّل َدولٌة َلُكْم َيْشَتدُّ َأْزرُُكـــــــــــــــــــــْم          ٌر لِّْلَخْطبِّ يـُنـْ َا وَّل انصِّ  ِبِّ
لطان عبد احلميد، فلّما أُعِلَن . موقف إيليّا أَبوماضي: 8 ولة الُعثمانّية، ومن السُّ تبايَنت مواقُف إيلّيا أيب ماضي من الدَّ

ستوُر الُعثماينُّ زمن عبداحلميد، َحّياه الشاعُر، ووصفَ  عب، والبأِس، واحلِْلِم، والنََّدى، واحُلسِن، والزُّهِد، والنَّقاء، واحلافِظ الدُّ ه أبيب الشَّ
فِسدين يف الَقْصر مسؤولّيَة الظُّْلم الواقع يف َعهده، فقال )أبو 

ُ
نسوبَة إليه، ومحَّل امل

َ
م، 2004ماضي، الَعهد، ونَ َفى َعنُه االفرتاءاِت امل

 (:415ص: 
ْثُل الَعارِّضِّ املَُتَدفِّّـــــــــــــــــــــ ُِّ  َأاَب الشَّْعبِّ اْنلعْ  َجابَِّك يـَْلَتقي                           بَِّطْرفَِّك مِّ  مْن حِّ

 ويـَْعَش ُُ منَك الَبْأَس واحلِّْلَم والنََّدى                            َكَذلَِّك وَمْن يـَْنظُْر إىَل احلُْسنِّ يـَْعَش ُِّ 
دُ   وَن ونَاَلَمــــــــا                             رََمُوا الشَّْعَب َخْوَف التَّفـــــــــــــــــــــــــــــَرُّقِّ تـََفرََّق َعنَك املُفسِّ

يَف وادََّعوا                              وأَيََّدُهم َذاُكُم الزَّاهُِّد النَّقـــــــــــــــ  ــــــيـــــــــــــوَكْم َرَوْوا َعْنَك اَلرَاجِّ
َا انَل مِّْن َعْهٍد َلَدْيَك وَمْوثِـّـــــــــــــ َاً                               ِبِّ جُّ ُمَكْبِّّ  ــــ ُِّ وها َجْيُشَك الطَّامي َيضِّ

َله مسؤولّية الظُّلم يف البالد، وَقسَ     لطان عبداحلميد بعَد َعزله ابلُقوَّة، فحمَّ ا عليه َكثرياً، وما لَِبَث أن تغرّي موقُفه من السُّ
لة، وهو يف الوقت ذاته هنََّا حمّمد رشاٍد ابستالم احُلكم، ووصَف  فادَّعى أنّه َأحلَّ احلَرام، وأَفسَد الضَّمائَر، ومْل يُراِع الَقرابة، والصِّ

ً حمَْ  ُهم ُعثمان َجّداً لِْلِبيض  واخلََدم، فكان موقُفه سياسيّا ضاً، شأنُه شأُن َأيِّ مواطن عاَش املرحلة، األتراك أبهّنم بِيٌض حنَي َجعَل جدَّ
 (:521-519م،                   ص: 2004وانظََر أحداثها، فقال )أبو ماضي، 

َر أنَّ اجلَوَر َلْ يَـــــــُدمِّ   ُجْرَت اي عبَد احلميدِّ بِّنَـــــــــــا                           َغيـْ
َمــــــمِّ وَلَكْم َحلَّْلَت مِّْن ُحــــــــــــــ  ــــــَرٍم                            وَلَكْم َأْفَسْدَت مِّْن ذِّ

مِّ  لَـــــــــــــــــــٍة                             َّل وَلْ ُتْشفِّ ُْ عَلى رَحِّ  َلْ تُراعِّ َقطُّ ذا صِّ
 ي ُأوتِّْيَت مِّْن نَِّعــــمِّ اي َرشاَد املُْلكِّ تـَْهنِّئَــــــــــــــًة                              ابّلذ

 وتَقلَّْد َسْيَف َجدَِّك ُعثمـاَن                               َجدِّ البِّيضِّ واخلَــــــــــــَدمِّ 
وََنُده ملَّا انتصر اأَلرمُن على األتراك، سالت على لسانه قصيدُة )ُسقوط أرضروم( َيشَمُت فيها ُبزمية األتراك، ويَفرح    

َفلة، ساخرًا من قادَتم املنهزمني يف تلك املعركة، فقال )أبو ماضي، النتصار األ م، ص: 2004رمن، واصفًا األتراَك ابألوغاد السَّ
436-438:) 
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نُـُهـــــــــــــــــــُم                      َأّن اُلىَل َوتـَُروا آابَءُهم َغفِّلُـــــــ  ـــــواــــــــــتـََوهََّم التراُك َلّما حاَن َحيـْ
يـَـــــــــــــًة                      َلْو كاَن يف ُوْسعِّهِّم إْمَساُكَها َبِّلُــوا  فَأْسَلُموا َأْرَضروماً َّل َنَواعِّ

هِّ وأَبيهِّ الثُّْكُل واَلَبَــــــ  ــــــــــــــــــــلُ ـــوابَت أَنـَْوُر يف يـَْلدِّيـَْز ُُمَْتبِّـــــــــــــــــــــــَئاً                     لُمِّّ
ــــــــــــــــــــراً                      ضاَقْت بِّهِّ مِّثْـَلَما ضاَقْت بِّذا احلَِّيلُ   إذا ََتَثََّل َجيُش التـُّْركِّ ُمْنَدحِّ

ـ ــــــــٌع                      ونَْلَعُت بِّرِّداءِّ اخلَْوفِّ ُمْشَتمِّ  ـــــــــــــلُ َجاوِّيُد َفوَق فِّراش الذُّلِّّ ُمْضَطجِّ
لطان عبداحلميد، وفرح بعزله، وََشت به، . موقف معُروف الرُّصايف: 9 َشنَّ معروف الرُّصايف ُهجوماً عنيفاً، قاسياً على السُّ

لألمانة،  فوصَفه ابمللك الظَّامل الذي استحقَّ هذه العاقبة الَوخيمة، فهو ُمستبّد أنْ َهى األحراُر فرتَة ُحكِمه الظّامِل، فصّوَره خائناً 
اً، يُدير البالَد بسفاهة، فقال )الّرصايّف،   (:565م، ص: 2012ُمتجبِّ

 َهوى عبُد احلَميد ُهوِّيَـّــــــــــــــــــاً                              إىل َدَرك املُلوك الظَّاملينـــــــــــــــا
 وأُْفرَِّد َّل نَدمَي وَّل َقرينـــــــــــــــــــــــــا       وأُنزَِّل عن سرير املُْلك َخْلعـاً                        

 ولكْن َكيَف راحُة ُمستبِّــــــــــــــدٍّ                               َغدا بَِّيدِّ أحراٍر َسجينـــــــــــــــــــــــــــا
 َفذاَق َجَزاَء َمْن نـََقَض الَيمينــــالقْد نـََقَض الَيمنَي وخاَن فيها                                

ه ُمهينــــــــــــــــــــــا  وقْد كانْت به البُـْلداُن َتْشَقــى                                شَقاًء مِّْن ََتَْبُّ
َْعَجَعٍة وَلْ يُرَِّها َنحينَــــ  ـــــــــــــــــــاوكان يُديُر مِّْن سَفٍه رََحاَها                                ِبِّ

عب،     لطان عبداحلميد مسؤولّياِت الفساد، والظُّلِم الواقعِة على الشَّ ولُه قصيدٌة أُخرى ُيصرُّ فيها على ََتميل السُّ
نّاس على فُيخاطُب َقْصرَه، ويصُفه ابجُلّب العميِق، املظِلِم، وَمورِد اخلائنني، ويَرى أّن َعْهد عبداحلميد كان لصاحل اأَلداين من ال

م، 2012حساب الكرام، وال نذُكُر هذه األبيات؛ ِلُطوهلا، وألّن طبيعة البحث ال تسمح بذلك، ونكتفي ابإلحالة إليها )الّرصايّف، 
لطان عبداحلميد َنُده يُؤيُّد اّلذين اثروا عليه، ومَيدح ما قاموا 569-567ص:  باَلغ فيه على السُّ

ُ
( وإىل جانب ُهجومه الَعنيف، امل

ّقي لعزل عبداحلمبه يد، ، ووصَفهم ابألسود الثَّائرين، القادمني من سالنيك الَفتاِة، وهي املدينة اليت انطلق منها جيُش االَّتاد، والرتَّ
 (:563م، ص: 2012فقال)الّرصايّف، 

 ََثُروا يف َمَرابضهم ُأُسـوداً            بَصْوت اَّلُّتاد ُمَزْْمرينَـــــــــــــــا
النيُك   الَفتاُة َحوْت ثـََراًء             ِبِِّّْم فـََنَضْت عن الَونن الدُّيُونَـاسِّ

وال ََنُد يف شعره أيَّ ُهجوٍم على األتراك بل كانت مواقُفه على الرُّغم من ِشّدَتا سياسّيًة، متأثّرًة حبوادث تلك املرحلة    
ستور، وتغرّيت الصَّعبة، املعقَّدِة، ولكنَّه مل يرتدَّد مبُطالبة الّدولة ال ُعثمانّية إبشراك العرب يف احُلكم، واإلدارِة، وذلك حنَي أُعِلن الدُّ

 (:584-583م، ص: 2012احلكومة، فهو يَطلُب ذلك برفق على أن يكوَن األمُر مَشارَكة بني اجلميع، فقال)الّرصايّف، 
َفاً حنَي جْئَت وإّّنَـــــا                 هتَـْفَنا مج  يعاً ابلوِّفَاق وابلرِّفْــــــــــــــــــــ ُوَل نُبدِّ ُعنـْ

َبَع الرِّْزقِّ   قد اْسَتْأثـَُروا ابحلًْكم واْرتـََزُقوا بـه                  وَسدُّوا على َمْن َحْوََلُم منـْ
 ــ ُِّّ وَلْسَنا نُريُد الَيوَم ُحْكَماً َعَلْيهم                  ولكْن نـَُناديهْم ونَْدُعوُهم إىل احلَـــــــ
َنُكم يف اجلِّلِّّ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ  نَـنَــــا                  وبـَيـْ  قِّّ َتعاَلوا إىل أمٍر ُنساويه بيـْ
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، واحلكمِة،      ُموِّ لطان حمّمدرشاد الذي امتدحه بصفات السُّ ومل َيرتدَّد الّرصايف يف إعالن والئه مع قومه العرب للسُّ
ك، والرُّو والع ِم، فِو، واإلحساِن، وَدعاُه إىل زَّيرة بالد العرِب املخِلصني له، ولدولته الُعثمانّية اليت ضّمت ُشعواًب ُُمتلفة من الرتُّ

ِز، والعرِب الَّذين هم عماُد الّدولة العثمانّية، وال َنُد يف شعره أيَّ تعصُّب للعر  فقال )الّرصايّف،  ب،واألَلباِن، واأَلْرَمن، والُبلغاِر، والالَّ
 (:602م، ص: 2012

 زاي أيُّها املَلُِّك السَّامي َبكمتــــــــــــــــه                   واملَُبدُِّل الّناَس مِّن ُذلٍّ إبِّْعــــــــــــــــــزا
 بْعُض إْعــوازِّ َمَلْكَت ابْلعْفو واإلحسانِّ َأْفئــــــــــــــــدًة                    كانْت إىل السَّيف فيها 

زابلتـُّْرك ابلرُّومِّ ابلَْلَبانِّ قانِّبَــــــــــــــــًة                     ابَلْرَمنيِّّنَي ابلبُـْلغَار ابلـــــــــــــــ  ــــــــــــــالَّ
ُعُهــــم                     إىل َمَقام على اَلقْـَوام مُْ   تَـــــــــــــــــــازِّ َأمَّا بـَُنو الُعْربِّ فاإلخالُص يـَْرفـَ

ُكـــــــُه                      فاْضرِّْب بـَُغاَث العَِّدا مِّنهم إبْعـــــــَوازِّ   إْذ ُهْم عَِّماٌد لَعْرٍش أَنَت ماسِّ
 ــــــــــــــــازِّ ُزْر أَيُـَّها املَلُِّك املَْحُبوُب َمْونِّنَـُهــْم                      ولْو زِّاَيرََة َعْجاَلٍن وُْمْتَـــــــــ

ً مع ُقوى االستعمار الغريّب، َراثه الّشا    ولة الُعثمانّية متحالفا عر وملّا تُويّفِ الّشريُف ُحَسني الذي قاَد ُخروَج العرب على الدَّ
ولة الُعثمانّية، أو َد عصيانَه عليهم )مر  خليُل َمْرَدم بك دون أْن يَتعرََّض للدَّ -359دم بك، بال اتريخ، ص: لألَتراك، ودون أْن مُيجِّ

 (.171،  ص: 2012( واألمُر ذاتُه َنُده عند شاعر القضّية الفلسطينية إبراهيم ُطوقان، طوقان، 3362
عطََيات، والواثئق الّشعريّة لعدد من ُفحول الّشعر العريّب احلديث،  النَّتيجة: -

ُ
نَرى يف هناية هذه الدراسة ابالستناد إىل امل

عراء ا اليت وقفنا عليها ولة الُعثمانّية، ومل يُكن سلبيًّا بل كان إجيابّياً، فَأغلُب الشُّ لذين أّن الّشعَر العريّب مل َيُكن َموقفُه حُمايدًا من الدَّ
الطني الُعثمانّيني، ومل ُهم الدِّراسة عدا إبراهيم الَيازجي مل يكونوا ُمعاديَن للدولة العثمانية، وال لألتراك، وال للسَّ يَدعوا إىل  ََشََلت ْ

 خدمة العامَل انفصال العرب عنها بل َدَعوا إىل الطّاعة، وََمّدوا الرّابطة الّدينّية بني الّشعَبني، وأَقَ رُّوا بدور الُعثمانّيني، واألَتراك يف
وا إَنازات األتراك إَْنازًا لكّل األُّمة اإلسالمّية، وكانت أغلُب املواقف سياسّية عاَيشت ا ملرحلة، وعاشت معها، اإلسالمي، وعدُّ

عراُء َموقَفهم منه بصفته حاكماً مسؤوالً  لطان عبداحلميد على قسوة بعضها. فبنيَّ الشُّ ال وتفاَعَلت ُبا، وكذلك كان املواقُف من السُّ
ً تَقّصَد ظُْلَم العرب دون غريهم. ولذلك نرى أّن نَ ْبَش هذه اأَلشعاِر من َمرَاقدها، وَنْشَرها بني  األجيال الرُتكّية، والعربّية بصفته تُركيّا

عر يف َتقوية عالقات اأُلخوة بني العرب، واألَتراِك السّيما يف هذه املرحلة العصيبة. ونلفُت  من األمهّية مبكان؛ لتعزيز دور الشِّ
ول العربّية ذاتِ  سات التَّعليمية، ال سيَّما يف الدُّ الطَّابع الَقومّي، على تَغذية الُكرِه يف  االنتباه إىل أّن األجيال العربّية تربَّت يف املؤسَّ

نُفوسها لألتراك بناًء على بعض األشعار لبعض الّشعراء العرب كإبراهيم اليازجي، وخليل مطران، والَقروّي اّلذين هامجوا  الّدولة 
عُر العريبُّ دوَره احلَقيقّي يف تَعزيز الُعثمانّية، وَعِمُلوا ظاملني، وَُمِحفني على َتشويه مُسعتها. وََنُن بذلك نرَغُب يف أْن َيخُ  َذ الشِّ

 التَّقاُرب بني األتراك، والَعرب.
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