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Abstract:  

 At the beginning of the eighteenth century, the Ottoman Empire 

witnessed attempts to reform the political, economic, military, and 

social systems according to the European style. Reforms emerged 

clearly in the nineteenth century, resulting in a conflict between 

opponents and supporters of reform. Among the manifestations of 

that dispute was between Sultan Abdul Hamid II, who opposes 

reform, and Midhat Pasha, who supports reforms. The research was 

divided into an introduction, a conclusion, and three axes. The first 

axis dealt with the starting of the development of views between 

Sultan Abdul Hamid II and Midhat Pasha. As for the second one, it 

was the role of Midhat Pasha during the reign of Sultan Abdul Hamid 

II. While the third axis discussed the political position of Midhat 

Pasha after he was appointed as the (Grand Vizier). The research 

came out with a set of important conclusions.  

Key words: The Ottoman Empire, The Politician, Medhat Pasha, Sultan 

Abdul Hamid.  
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ي ومدحت باشا العالقة بي   
 
السلطان عبد الحميد الثان  

ي )  
 
ين الثان   (1877شباط -1876تشر

 

ي 
 
 2  سيناء جاسم محمد الطان

 

 الملخص

ي بداية القرن الثامن عشر محاوالت اال 
 
ي النظم  لصاحشهدت الدولة العثمانية ف

 
ف

ي واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية عىل النمط األ السياسية  ات لصاحوبرزت اال  وبي 

ي القرن 
 
التاسع عشر ونتج عن ذلك رصاع بي   المعابضي   والمؤيدين  بشكل واضح ف

ي المعابض لا عبد الحميد  بي   السلطان ومن مظاهر هذا الخاف هو  لصاحلا 
 لصاحالثاي 

مقدمة وخاتمة وثاث محاوب  إىل ات وقد قسم البحث لصاحومدحت باشا المؤيد لا 

ي ومدحت  وجهات النظر بي   السلطان بداية تطوب  األولتناول المحوب 
عبدالحميد الثاي 

ي عهد السلطان عبدأما  باشا 
 
ي فكان دوب مدحت باشا ف

ي  الحميد  المحوب الثاي 
أما  الثاي 

ح الموقف السياسي لمدحت باشا بعد توليه الصدابة العظىم  المحوب الثالث فقد شر

 .   البحث بمجموعة من االستنتاجات المهمة وخرج 

 السلطان عبد الحميد. ، مدحت باشا ، السياسي ، الدولة العثمانية: المفتاحيةالكلمات 
 
 

 : المقدمة

نظامها ومؤسساتها اإلدابية  لصاحشهدت الدولة العثمانية منذ بداية القرن الثامن عشر الميادي محاوالت عديدة ال 

ي وببيوالعسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وفق األسس واألساليب األ
ة وذلك لمواجهة عوامل الضعف الت 

ي القرن التاسع عشر  لصاحألصابت بنيتها الداخلية وهزائمها العسكرية الخابجية، وبرزت حقبة اال 
 
ي بشكل جىلي ف

العثماي 

ي  لصاحالميادي، ونتج عنها رصاع قوي بي   دعاة اال 
ي عهد السلطان عبد الحميد الثاي 

 
–1876) ومعابضيه وبخالصة ف

( حت  1884–1822) وعىل بأسهم مدحت باشا لصاحوقف موقف غي  مساند أو داعم لجهود دعاة اال  (، الذي1909

 .لصاحاحتدم الرصاع بي   الطرفي   وتعقدت العاقة بينهما عىل الصعد كافة الن كل منهما بؤاه الخالصة باال 

ي وسياسته
ات مدحت باشا، إال أنها الصاحو  لقد تناولت العديد من الدباسات الجادة، عهد السلطان عبد الحميد الثاي 

ي مختلف القضايا السياسية واال 
 
ي حقبة تابيخية مهمة  لصاحأغفلت حقيقة الرصاع والمواقف المتباينة بي   الطرفي   ف

 
ية ف

ي عبد الحميد  موقف السلطان) كانت تمر بها الدولة العثمانية، ومن هذا المنطلق جاء اختياب موضوع الدباسة وهو
الثاي 

ي شهدتها الدولة من سياسة و 
ة اإلحداث الت  ي تقرير مسي 

 
اجراءات مدحت باشا(، لما لهذا الموقف من أهمية بالغة ف

ي كانت تهدف  لصاحالعثمانية وتشابك وجهات نظر الطرفي   فيما يتعلق بجهود اال 
إنقاذ الدولة من أوضاعها  إىلالت 

ي السيئة وعىل األلصعدة كافة، وما مهد ذلك للتدخل األ ي الشأ وبي 
 
ي من خال فرض األف

ي   آباَءهم وببين الداخىلي العثماي 

 ية عىل الحكومة العثمانية بشكل يضمن مصالحهم ونفوذهم داخل الدولة العثمانية. لصاحاال 

ي اال 
 
ي ومدحت باشا وجهات نظر وآباء ف

يختلف أحدهما  لصاحوإزاء هذا الوضع كان لكل من السلطان عبد الحميد الثاي 

ي الوقت ال
ي منهجه اال عن اآلخر، فف 

 
ي ف

وبة االقتبا  من النهضة األلصايي ذي بكز فيه عبد الحميد الثاي  ة وببي عىل رص 

ي بنيت عليها الدولة وعملية االقتبا  يجب ان تتم بصوبة 
الحديثة بشكل ال يتقاطع مع التقاليد اإلسامية العثمانية الت 

ي وتمسكه بالتقاليد االس 
امية، بينما كان مدحت باشا يرى أن إنقاذ الدولة ال تدبيجية وتتفق مع واقع المجتمع العثماي 

ة عىل اقتبا  النظم األ ية، والتأكيد عىل مبدأ فصل الدين عن السياسة وإقامة نظام لصاحة اال وببييتم إال باالعتماد مباشر

ي الدول األ
 
ي دستوبي عىل غراب األنظمة السياسية ف

 ة وبخالصة فرنسا. وببيديمقراطي برلماي 

 
                                                           

hamidalswidani@gmail.com    ،عراقال، جامعة الموصلالباحثة،  
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 : بداية تطور وجهات النظر بي   السلطان الحميد ومدحت باشااألول: المحور 

ي من القرن التاسع عشر ازدياد التنافس األ
ي شهد النصف الثاي   الرجل المريض() عىل ممتلكات الدولة العثمانية وبي 

(Mary، 1959: 290; Philip: 1972: 65) ي هذه
 
عبد  األثناء كان، والسيما التنافس بي   فرنسا وبريطانيا وبوسيا، وف

ي مخيلته الحلول المناسبة لهاالحميد 
 
ي تمر بها الدولة العثمانية عن كثب، ويضع ف

، ) يراقب األحداث الت  الماوتلي  

بشدي باشا ومدحت  عظمكانت شؤون الدولة الداخلية والخابجية تداب من قبل شخصي   هما الصدب األ . (65: 1950

ي اجتازها الشعب الفرنسي 
باشا، والسّيما مدحت باشا الطموح المتأثر بأفكاب الثوبة الفرنسية، إذ كان يرى إن المرحلة الت 

ي الوقت الحارص  وكان يقابن بي   
 
ي ف

ي يجتازها الشعب العثماي 
ي ثوبته عىل الطغيان، هي المرحلة التابيخية نفسها الت 

 
ف

ي ي الشعبي   في 
، ) د لشعبه مثل ما حصل للفرنسيي   بعد نجاح الثوبة الفرنسيةحالت  ي (، يبدو ان األمر 92: 1953الدملوي 

ي مقابنة بي   
 
 ف

ً
. مختلف تماما ي

كانت تلك الدول تطرح آباء تتعلق بشؤون الدولة  وضعي الشعبي   الفرنسي والعثماي 

 وخابجي
ً
وبة توىلي السلطانالعثمانية عىل الصعيد السياسي واالقتصادي والعسكري داخليا

 برص 
ً
ي عبد الحميد  ا

الثاي 

ف والملذات م من قبل بعيته لجديته وعدم انغماسه بالي  ه محي 
ّ
النتشة، ) مسؤولياته، وكان ألصحاب تلك اآلباء يرون، أن

 (.13: 1991عثمان اوغلو،  ،43: 1948

 وىلي العهد عبدالحميد، وبشدي باشا ومدحت باشا حول توليه عرش 
 عن جرت مفاوضات بي  

ً
الدولة العثمانية، فضال

 غي  مناسب، من شأنه 
ً
ي يد شخصي   هما مدحت باشا ومحمد بشدي باشا دون وجود سلطان يعد وضعا

 
بقاء الحكم ف

تأخي  أعمال الدولة المهمة، والتأثي  عىل سي  عاقاتها الخابجية، ونتيجة لتلك األوضاع فقد أقر مجلس الوزباء تنصيب 

 من مر 
ً
ي خلع  (.101: 1986 ملزباتريك،) اد الخامسسلطان جديد بدال

 
 ف

ً
 مهما

ً
 لمدحت باشا، دوبا

ّ
من الواضح إن

 من السلطان الجديد األوىلالسلطان وتنصيبِه، حيث كان له اليد 
ً
 كان مطلوبا

 
ه
ّ
، ويبدو أن ي المفاوضات بي   الطرفي  

 
 ف

ي هذه اآلونة كان إىلوتسيي  دفة الحكم  لصاحة، البدء باال وببيوحسب المطالب األ
 
ي قرص عبد الحميد  األمام، وف

 
يقيم ف

 من 
ً
 عىل الدولة العثمانية بدال

ً
ي يتوقف عليها تنصيبه سلطانا

وط الت   وكلمه عن الشر
ً
مالصاك فذهب إليه مدحت باشا شا

: 2006 السعدون، ،119: 1955العزاوي، ) ات واإليمان بتطبيق الدستوبلصاحأخيه المريض مراد الخامس والعمل باال 

، لكنعبد الحميد  كان بأي مدحت باشا، أن ينصب. (19 ي
 عن السلطان حت  يتم التأكد من مرض أخيه بشكل نهاي 

ً
 نائبا

 عن السلطانعبد الحميد 
ً
عبد  (، لذلك وبناء عىل إرصاب 13: 1971الوبدي، ) بفض استام المسؤولية بولصفه نائبا

ومدحت باشا، للوقوف  عظمماع آخر ضم محمد بشدي باشا الصدب األ عىل استام المسؤولية كاملة تم عقد اجتالحميد 

أنه ال يقل عنهما حماسة وأنه سيمنح عبد الحميد  ات وإعان الدستوب، وأكد لصاحعىل دبجة استعداده لقبول اال 

: 1959بيهم،  ،313: سلطان، د.ت) سن القواني   المائمة لروح العرص إىلالشعب الحرية الكاملة ويدعو مجلس األمة 

 مكان عبد الحميد  (، بعد هذه الوعود بدأ مدحت باشا يجري مفاوضاته مع السلطان221
ً
تجري إلتمام تنصيبه سلطانا

ي أثناء المحادثات يحاول التعرف عىل بأي
 
ي الدستوب واال عبد الحميد  أخيه، وكان مدحت باشا ف

 
: 1971الوبدي، ) لصاحف

يد لن يستطيع الخروج عن إبادتهم، وقد خلعوا سلطاني   من قبله وال (، وكان مدحت باشا يدبك أن السلطان الجد13

، ) مانع لديهم من خلع ثالث إذا لم تجِر األموب عىل هواهم أو مثلما كانوا يفكرون (، يبدو ان 91: 1987محمد عىلي

، أعوانمدحت باشا و  ي ودهائه ومكره السياسي
ي تقدير شخصية عبد الحميد الثاي 

 
، اخطئوا ف فكان همهم ه المقربي  

ي فكر ومخيلة السلطان عبد الحميد واألخي   
 
الوحيد السيطرة عىل مقدبات الدولة العثمانية وأنهم لم يفهموا ما يدوب ف

 كان يعد العدة للتخلص منه عندما تسنح له الفرلصة. 

ي مذكراته، عندما زاب الصدب األ عبد الحميد  يذكر السلطان
 
 يقول  عظمف

ْ
ي قرص مالصاك إذ

 
بشدي باشا مع مدحت باشا ف

ي يتصل فيها مضيق  (12: عبدالحميد، د.ت) عن هذا اللقاء
ف بشكل بئيس عىل المنطقة الت  إن قرص مالصاك يشر

 وقد التقيت هناك مدحت باشا وبشدي باشا اللذين جاءا إىلي بعد اشتداد 
ً
البسفوب بالبحر األسود، والمنظر جميل جدا

، ي
اطوب  مرض أي  ، فأجبتهم بأن إمي 

ً
 أم استبداديا

ً
وطيا  مشر

ً
ي عن شكل الحكم الذي سأختابه هل سيكون حكما

سأالي 

، كما أن قبطان  إىلالمجر يلبس قبعة المجر ويكون مثلهم، وإذا بجع  إىلالنمسا عندما يذهب 
ً
النمسا يكون نمساويا

ي 
 
ي عندما أكون ف

ي خدمة السفينة يقود حسب الحاجة ومقتضيات الحال، فإي 
 
ي تكون ف

 موقع القيادة سأختاب اإلدابة الت 

وطية هي األفضل، ألن جميع األموب سواء كانت   بأن اإلدابة المشر
ً
ي أعتقد حاليا

ولصالح البلد وسامته، وأضفت بأنت 

 تبي   هذا ، لصالحكم إىلجيدة أم بديئة تنسب للحاكم وال يتحمل الوزباء أية مسؤولية، وضحكوا عندما قلت هذا أقرب 
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ه ودباية بشؤون الحكم، وإن عبدالحميد، كان يعرف تأثي  مدحت باشا والصدب األ   عظمالكام ينم عن وعي سياسي وخي 

ي الدولة العثمانية. بشدي باشا، عىل ا
 
ي قرص مالصاك ألكير من عبد الحميد  اجتمع مدحت باشا لوحده مع لرأي العام ف

 
ف

وطه األ  ي اللقاء األخي  طرح مدحت باشا شر
 
 (104: 1986 باتريك،): ساسية وهي مرة وف

 
ا
. : أول وطية بدون تأخي   إعان المشر

 
 
 التشاوب يكون مع أعضاء الحكومة الرسميي   فقط. : ثانيا

 
 
ي : ثالثا

ي القرص السلطاي 
 
، ) تعيي   سعدهللا أفندي كرئيس كتاب ف ي ، ) (، وتعيي   ضياء باشا243: 1953الدملوي  ي الدملوي 

ط الثالث بمثابة وضع السلطان الجديد تحت مراقبة بجاونامق كمال ككتاب  (245: 1953 ي القرص، وكان الشر
 
ل ف

 أن  االنقاب إذ يستطيعون مراقبته. 
ً
وط، عىل وىلي العهد، ألنه كان مطمئنا

وكانت غاية مدحت باشا من فرض هذه الشر

وط، فإن الحل جاهز هو تن وط، وإذا بفض تلك الشر صيب األمي  محمد بشاد السلطان القادم ال يستطيع بفض هذه الشر

 منه
ً
 بدال

ً
 (.462: 1922زيدان، ) سلطانا

ي مسألة موافقة السلطان
 
ت الروايات واألحاديث ف وط مدحت باشا وهناك بواية تقول بأن عبد الحميد  كير عىل شر

 من وىلي العهد 
ً
 خطيا

ً
وط، وهناك بواية أخرى تقول إن العبد الحميد  مدحت باشا أخذ تعهدا ي قبول هذه الشر

 
سلطان ف

وط (، ويبدو ان السلطان عبد الحميد بموافقته عىل 104: 1986باتريك، ) أقسم أمام مدحت باشا عىل العمل بهذه الشر

ي 
 بقدبته عىل انقاذ الدوله من المحن الت 

ً
 ومقتنعا

ً
 ليكون سلطانا

ً
ي بفض قسم منها كان متحمسا

وط مدحت باشا والت  شر

 وخابجيا، ليجلس عىل ال
ً
 عليه تتعرض لها داخليا

ً
 فكان لزاما

ً
 وخابجيا

ً
عرش والدولة محاطة بظروف معقدة أبهقتها داخليا

ي تعصف بحكمه
ة الت  ، ) أن يرسخ موقعه وأن يواجه المشكات الخطي  ي 25-24: 1977الكياىلي

(، والسيما القاقل الت 

ي دفعت األقليات المسيوببيدفعت إليها الدول األ
ي منطقة البلقان، وبخالصٍة بوسيا الت 

 
إعان العصيان أو  إىلحية ة ف

الثوبة ضد الدولة العثمانية وتهديدها بالحرب واألزمات الداخلية والخابجية المتاحقة والظائقة المالية حيث الخزينة 

ي البلقان
 
مشاكل بوسيا وتهديداتها بحرب ) العثمانية خاوية، والديون الخابجية وفوائدها المستعصية واالضطرابات ف

ي ظل  عظموتخبط الصدب األ  (البلغاب العثمانيي   وثوبة
 
ي سياسته واجراءاته، مما يدلل عىل ان يتوىل الحكم ف

 
بشدي باشا ف

ي القيت عىل عاتقه. 
ها فوق مستوى المسؤولية الت   مثل هذه الظروف الصعبه يمتلك قدبات فائقه قل نظي 

ي لم يستقبل حكم استقبل الشعب حكم السلطان عبدالحميد، بردود فعل مختلفة، فمنهم من بأى أن 
الشعب العثماي 

ين، ويعتقد أن سبب ذلك ببما يعود  ي شغل فيها  إىلذلك السلطان بحماسة وترحيب كبي 
عبد  حد كبي  بالمدة القليلة الت 

ي ال تتجاوز ثاثة أشهر فقط، بينما بأى آخرون أن الحالة عكس ذلك فقد أكدوا أن الحميد 
ي منصب وىلي العهد، والت 

الثاي 

ينالشعب استقب حاب وحماسة كبي 
،أن مرد ذلك  ( Latimer،1973: 334 )  ل اعتائه العرش بي  ، ويعلل بعض المؤبخي  

حيب من عدمه،  ي مرت بها الدولة بي   وفاة السلطان عبدالعزيز وعزل مراد الخامس عن  إىلاالختاف بي   الي 
الظروف الت 

ي مؤسسات الدولة، ومن بينها تغيي  الكثي  من النظ إىلالعرش، فقد سع السلطان الجديد 
 
ي كانت سائدة ف

م والتقاليد الت 

كي   عىل الجانب األقتصادي وضغط األنفاق الحكومي للتخلص من الديون الخابجية وزيادة موابد 
والي 

 بمعالجة  (. 196: 1992)بالمر،  الدولة
ً
 واضحا

ً
وبدأ السلطان الجديد بالعمل عىل كسب تأييد الشعب، وأظهر اهتماما

 المش
ً
ي منها الدولة، وقد كان السلطان متحمسا

ي تعاي 
ي  إىلكات الت 

 
 :Latimer،1973 )  أوضاعها الداخلية الصاحالبدء ف

335 .)  ي ثكناتهم العسكرية ويطلع عىل مشاكلهم، وطالب إ
 
ي المساجد ويزوب الجنود ف

 
ذ بدء السلطان يحرص  الصاة ف

ي منها الدولة،
ي تعاي 

 بتحديد المشاكل الت 
ً
، (164: 2000العبيدي، ) عن طريق دباستها ووضع الحلول المناسبة لها أيضا

 معالجة  إىلوقد أشاب السلطان 
ً
ي البلقان، مؤكدا

 
ي كانت وباء حركات التمرد ف

ي شؤون الدولة، الت 
 
التدخات الخابجية ف

(، وكذلك الحركات Karol،1980: 3) ةوببياألمر بالتدابي  المؤثرة الستئصالها، مما يكفل سيادة السلم مع الدول األ

ي بدأت تتدخل بشؤونها الداخلية
ي داخل الدولة الت 

 
ية ف ، ) التبشي   (52-46: 1987عىلي

ً
، يبدو ان السلطان كان عابفا

 عىل وطنه. 
ً
 بكل ما يتعلق بشؤون دولته وحريصا

ً
 ومطلعا

ي 
 من النفوذ األعبد الحميد  بف 

ً
ي خائفا ة، هو وببيما ترغب به الحكومات األ عىل مستقبل الدولة، وكان يعتقد أن آخر  وبي 

اطوبية حديثة،  ي الحقيقة يتخذون من موضوع اال الصاحبؤية الدولة العثمانية، إمي 
 
 واهية لصاحية، لكنهم ف

ً
ات أسبابا

ي شؤونها الداخلية
 
ومع كل هذه األهداف المتناقضة مع مصلحة الدولة ، (Miller،1954: 298) ألغراض التدخل ف
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ٌ يقود العثمانية كان هنا ي
ي شؤون تلك الدولة من أجل بقائها قوية بوجه المحاوالت األ لصاحاال  إىلك دوٌب وطت 

 
ة وببيف

  .(Palmer،1950: 549) تفتيتها الدولة وتقسيم ممتلكاتها فيما بينها

ي سادت الدولة العثمانية قبل توىلي 
تلك مقتل عمه وجنون أخيه، قد أحدثت والسّيما عبد الحميد  كانت األوضاع الت 

ي وقت كانت الدولة تمر بظروف شديدة التعقيد
 
ي نفسه، وبخالصة أنهما حدثتا ف

 
 ف
ً
 أليما

ً
: 1972الواعظ، ) الحادثتي   وقعا

، د.ت ،21: 1980الحكيم،  ،16 ، فقد أدبك السلطان، أن مْن يقف وباء هذه األحداث هم دعاة (185: الخربوطي

ي بداية حكمه  لصاحاال 
 
نفوذ الباب العاىلي المتمثل بالصدوب العظام والذين استبدوا وأنصاب الدستوب، إذ واجه ف

، ) بمنالصبهم، محاولي   السيطرة عليه ي مقدمة الذين ألصطدم بهم63-62: 2004الهاىلي
 
هو عبد الحميد  (، وكان ف

طره (، كما أنه كان يشعر بخ24-24: 1982حسن، ) ينظر إليه بعي   الريبة والشكعبد الحميد  مدحت باشا، ومن هنا كان

، ) عىل الحكم  14: 1932سامي
ً
وبة مواجهة نشاط جمعية تركيا الفتاة، ويدعو أيضا مواجهة  إىل( ومن هنا كان يعتقد برص 

ي الدولة العثمانية، (123: 1960بامزوب. ) نشاطات المحافل الماسونية
 
ي أخذت تشق طريقها ويزداد نفوذها ف

 الت 

والحكم الدستوبي، أخذ هو اآلخر يزداد  لصاحاألحراب المطالبي   باال (، وألن نشاط 63-62: السلطان عبدالحميد، د.ت)

ي الشؤون الداخلية للدولة، وبحجج مختلفة أهمها حماية الجاليات المسيحية ومنهم وببيجانب تدخل الدول األ إىل
 
ة ف

لحملها عىل  (، ومن هنا بدأت تماب  الضغوط عىل الدولةKocas، 1967: 74) األبمن متذبعي   بحجة سوء معاملتهم

 .(14: 1974برج، ) لتغيي  أوضاع الجاليات المسيحية فيها لصاحاال 

 بلغت عبد الحميد  وبث السلطان
ْ
ة كالديون وانخفاض عائدات الدولة، وتدهوب الصناعة، إذ مشاكل اقتصادية خطي 

ة م (300،000،000) الديون الدولة حواىلي  اضها مبالغ كبي 
ي نتيجة القي 

ليت  ي وببين المصابف األمليون جنيه إسي 
ة، الت 

ي عهد السلطان عبدالعزيز الذي خضع إلغراءات الدول األ
 
ي إقراضه مبالغ مالية طائلة وببيتفاقمت ف

 
ة وبيوتاتها المالية ف

ي التخلص من عقدة هذه الديون أواخر عهده
 
 عن ظهوب بوادب Karpat،1970: 119) بفوائد عالية، وفشله ف

ً
(، فضال

ي بدأت تزداد نتائجها السلبية، مما دفع السلطان 
أتباع سياسة القوة والحزم ضد محاوالت  إىلالتمردات واالنتفاضات الت 

ي متنوع، مما ، (134: 1974ستيوبت،  ،108: 1960بول بو، ) االنفصال
ألن الدولة العثمانية تضم خليط قومـي وديت 

 (.81: يونس، د.ت) ائكة لمدة طويلة من الوقتولد مشكات اجتماعية ش

، خال األشهر عبد الحميد  بدأ السلطان ي
ي القرص، األوىلالثاي 

 من حكمه، القيام بتغيي  العديد من العادات السيئة لموظف 

، ) فقد أمر بتقليل نفقات موظفيه الباهظة، كما أمر بتشكيل لجنة برئاسة الداماد زير محمود جال، و ، (93: 1987عىلي

ي وأن يقلصاها 
، كما إنه أمر بتقليل  إىلالمالية، وغالب باشا وأمرهما أن يدبسا ويدققا مصابيف القرص السلطاي  الحد األدي 

ات القرص، وقد استطاع أن يقلص من مصابيف القرص بما يقابب يه بي   األمراء وأمي  ي كانت مستشر
( 360) مظاهر الت 

ي 
 (.Hakan، 2017: 53) بهاقام  قطعة ذهبية، بعد اإلجراءات الت 

 من إيمانه بأن كل المشاكل نتيجة للضائقة 
ً
كان اهتمام السلطان بمعالجة الحالة االقتصادية للدولة وتحسينها، نابعا

 ببما 
ً
ي البوبلصة وأموال مزبعته بنفسه شخصيا

 
 كان يدير أمواله ف

ْ
ي هذا المجال، إذ

 
ته ف المالية، ويبدو ذلك بحكم خي 

ي اعتمد السلطان بمع
 
ه مثل محمود جال فأشابوا بالمرصف الجة الوضع االقتصادي للدولة عىل بجال أكفاء وذو خي 

ي أهلته لمعالجة 
ة الكافية الت   حول السياسة المالية واالقتصاد، لذا فقد اكتسب الخي 

ً
، وتلف  عىل يده دبوسا ي

جوبج ظريف 

، ) الحالة االقتصادية ووضع الحلول المناسبة لها  .(93: 1987عىلي

ي الحقبة عبد الحميد  وعمل السلطان
 
ي اجتماعه بالوزباء األوىلبكل جهده ف

 
وتوكوالت السابقة ف  إزالة الكثي  من الي 

، ) والمسؤولي     المرحلة 94: 1987عىلي
َّ
د
َ
ي  األول(، وع

لحكمه بأنها ليست مرحلة الظهوب والتوجه والسيطرة، وهذا يعت 

ف بالدوب القوي لرجال االنقاب  ي بداية توليه العرشأنه كان يعي 
 
وقام بإجراءات عديدة منها  (.Shaw،1977: 172) ف

ي القرص، وسعيد باشا برتبة فريق وسعيد بيك كرئيس الكتاب
 
 ،Sertoglu) تعيي   محمود جال الدين برتبة مشي  ف

ي القرص، ثم أبدل القائد العام للجيش، إذ عي   بديف باشا محل عبدالكريم  (180 :1955
 
ي وظيفة الكاتب ف

 
ولبيب بيك ف

 من محاولته لابتعاد عن قبضة بجال اال 
ً
 (.463: 1922زيدان، ) المحيطي   به لصاحباشا، وكانت هذه اإلجراءات جزءا

ة الحكم  نت في  ة ضد الدولة العثمانية، وهي غي  قادبة عىل مواجهة وببي لعبد الحميد بخطر تكتل الدول األاألوىلاقي 

اتها، (Shaw،1977: 272) هذه الدول مجتمعة ة سيئة بأسوء في   كانت الدولة تمر بفي 
ْ
ويبدو ، (Miller،1954: 36) إذ

 لرجال  أعوان أن يحىمي نفسه ويحيطها باألوىللنا انه كان من 
ً
ا مخلصي   له وهو خي  خطط المتأمرين، وحت  أليكون أسي 
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األنقاب كما وضع يده عىل اسا  المشاكل المتعلقه بالحكم واألدابه واالقتصاد وبدء بمعالجتها بحكمة وبؤيه، وأعتماده 

 عىل اسلوب التفاهم وحل المشاكل بالطرق السلمية مع المعابضي   له. 

 

ي 
 
ي عهد السلطاندور مدحت : المحور الثان

 
ي عبد الحميد  باشا ف

 
 : الثان

ي وضع الدستور -1
 
 : (القانون االساسي ) دور مدحت باشا ف

 من الضعف والوهن، نتيجة للحروب 
ً
ايدا  مي  

ً
، دوبا ي من القرن التاسع عشر

ي النصف الثاي 
 
دخلت الدولة العثمانية ف

ي 
 
ي منها، وقد ساهمت تلك الظروف، ف

ي تعاي 
ة الت  إفساح المجال لظهوب شخصية مدحت باشا الذي والمشاكل الكثي 

ي أحداث تلك السنوات، واستطاع إشاعة بوح اال 
 
 ف
ً
 بابزا

ً
ي لصاحأستطاع ان يؤدي دوبا

، وعمل عىل نفاذ التنظيمات الت 

ي تركيبتها خصائص تميل بها 
 
تأكيد  إىلشملت جميع الطوائف المسيحية واإلسامية، وكانت تلك التنظيمات تحمل ف

وز 106-102: 1988اوزتونا، ) استقالها ي تهيئة األجواء المناسبة لي 
 
(، ولقد تضافرت الظروف المحلية والدولية، ف

ي والتأثر به، لصاحإن فكرة اال  (.464: 1922زيدان، ) يةلصاحالتيابات اال  ت من نتائج ألصبح، واستلهام النموذج الغري 

ي أذهان مفكري القرن التاسع عشر خضع العثمانيون لتجابب دستوبية سابقة وببيالتجربة األ
 
 ف
ً
 واقعيا

ً
ة، إذا غدت أمرا

، وألصداب الدستوب التونسي  ي
ي عهد محمود الثاي 

 
، وانشاء 1861تأثروا فيها، منها تأسيس المجلس االستشابي العام ف

ي مرص 
 
 وكانا 1866مجلس شوبى النواب ف

ً
هم قربا، وقد تعاون ، وألصداب بومانيا دستوبا  من أعي   العثمانيي   واكير

ً
قريبيا

ي الصدابة العظىم، وكانوا يعتقدون أن إعادة السلطة 
 
 إىلعدد من الساسة مع السلطان من الذين شغلوا المنالصب ف

 ،Monroe ،310-309: 1988اوزتونا، ) ( ويلدز38: عبد الخالق، د.ت) مجلس الوزباء يتم بتقليص نفوذ المابي   

 بإعان الدستوب ،(243 :1985
ّ
، ) وقد أدبكوا فـي النهاية أن ذلك لن يتم إال ي

 (.28-26: 1978البستاي 

يعة اإلسامية  األوللقد بأى الجيل  ، إمكانية التوافق بي   علوم الغرب وتقدمه، وبي   الحفاظ عىل الشر من المصلحي  

 خي  وسيلة لتفادي الخطر األ
َّ
ام بأحكامها، فقد فش العديد من المؤبخي   أن ي وااللي   ، هو العمل بمقتض  تنظيماته وبي 

، ) وقوانينه لكي تصبح الدولة عىل خط واحد مع هذه الدول ي
(، وببما أن ذلك هو من دفع مدحت باشا 31: 1925فيض 

 
ً
ي أثناء واليته عىل بغداد، وحينما عاد الصاحليؤدي دوبا

 
 ف
ً
ا  كبي 

ً
ي الحياة األ إىليا

 
ة وتأثر وببياسطنبول قدب له أن يدخل ف

ي تواجه اال 
 مدحت باشا من المشكات الت 

َّ
ي وجود توجهات وأهواء لدى األفراد، تؤدي دوبها  لصاحبها وقد عد

 
ي ف السلت 

ي إدابة الدولة، فكانت هذه العوامل والمصاعب قد جعلت البعض يبدأ لصاحاال 
 
ي موقع مؤثر ف

 
، عندما يكون هؤالء ف

 بالخاص من تردي األوضاع
ً
، ) بالمناداة بالحكم الدستوبي اعتقادا ي

ي السياسة ، (79: 2000مكابير
 
وقد اقحم نفسه ف

وبة وببيالدول األ إىلالدولية فأوىص  ، ) خلع السلطان عبدالعزيزة برص  (، وهو الذي أزاح السلطان مراد 22: 1948امي  

ي تنصيب
 
 عىل الدولة العثمانيةعبد الحميد  عن العرش، وساهم ف

ً
ي سلطانا

، ) الثاي  ي
 .(30: 1978البستاي 

ي السلطة، كان هناك تياب قوي يطالب بإعان الدستوب، ويعتقد دعاعبد الحميد  عندما توىل السلطان
ته أن شفاء الثاي 

ي  
 للدول األجنبية، الت 

ً
 حاسما

ً
 عن طريق إعان الدستوب، الذي سوف يكون جوابا

ّ
اطوبية العثمانية، ال يتم إال أمراض اإلمي 

،) األوضاع العامة للدولة الصاحكانت تطالب بإلحاح ب (، وقد كانت وجهة نظر السلطان عبد الحميد من 95: محمد عىلي

ي لصاحاال 
 
اث) باده، فهو ال يريد من الغرب الحضابة إىلالعنارص المدنية  إدخالات وفق مفهوم خاص ف ، (الثقافة والي 

ق حضابته اإلسامية المتكاملة المتفوقة عىل حضابة الغرب، انما كان يريد العلوم الحديثة وهذا هو  ألنه كان يرى ان لشر

المستعجل  لصاحاالوضاع والظروف، وهو يرفض اال المهم، ال يريده مره واحده انما بالتدبيــــج، وأن نأخذ بالحسبان 

ي التعامل مع واقع الدولة.  إىلويدعوا 
 
ي والتدبج ف

 التأي 

  28لقد أمر السلطان بتشكيل لجنة برئاسة مدحت باشا ضمت 
ً
ة علماء دين وستة عشر مدنيا  منهم عشر

ً
عضوا

، وقد ضمت اللجنة أشهر الشخصيات الداعية  دستوب، مثل نامق كمال وضياء بيك، ممثلي   إعان ال إىلوعسكريي   اثني  

دبست هذه اللجنة ما ، (Devereux،1963: 239) عن األقليات غي  المسلمة مثل جاميح أوهانيس وأوديان أفندي

وع مدحت باشا الذي وقع االختياب عليها وهي انضج المسودات من بي   تلك المشابيــــع ، وكان مشر
ً
وعا ين مشر  يقابب عشر

(، ي الحركة اال  .(37: 1987محمد عىلي
 
وطية وأنصابها بحكم عمله ودوبه ف ية، لصاحكان مدحت باشا من بواد المشر

 عن اختاطه مع األ
ً
ي منها الدولة سوف تهدأ ويزال الستاب عنها بعد وببيفضال

ي كانت تعاي 
، أذ كان يؤمن بأن المشاكل الت  ي  
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من اعان الدستوب سيحىمي الدولة العثمانية من  (، يبدو ان اعتقاد مدحت باشا Davison،1963: 136) إعان الدستوب

ي الحقيقة اال 
 
 انها لم تكن تهمها ف

ً
ة بحق لصاحتدخل تلك الدول ناسيا ات وشؤون األقليات بأنها كانت ترتكب مظالم كثي 

 عن التكوين االجتماعي المختلف للدولة العثمانية والذي يتعابض مع تطبيق 
ً
ي تستعمرها، فضال

شعوبــها وشعوب الت 

ة الحرجة. م ي تلك الفي 
 
  ثل بنود ذلك الدستوب ف

المساواة بي   جميع الشعوب المنضوية تحت سيطرة الدولة العثمانية بغض النظر عن  إىلأشابت بعض مواد الدستوب 

 : (126: 1955بروكلمان، ) الدين والعرق، ومن بي   مواده

 للدولة حفظ حقوق جميع الرعايا من المذاهب اآل  -أ 
ً
 اإلسام دينا

ّ
 خر. عد

ي تقلد المنالصب الرسمية عىل قدم المساواة.  -ب 
 
 إفساح المجال أمام جميع العثمانيي   ف

ي عن طريق مجلس المبعوثان.   -ج   اعتماد التمثيل الشعت 

ي أتبعت مبادئ 
ف عىل اعدادها المجلس وقد استلهمت اللجنة الت  ي يشر

انية، الت  وقد وضعت ضمن البنود مسألة المي  

وأفادت بشكل خاص من نصوص الدستوب البلجيكي والدستوب ، (20-19: ه1329باشا، ) ةوببيالدستوب الدساتي  األ

ي  لصاحأن المساندين لحركة اال ، (Bozdiq،1975: 130) الفرنسي 
ي لم يؤلفوا إال أقلية من المثقفي   وبعض موظف 

العثماي 

ة، ية الساحقة من العثمانيي   فكانت بعيدة أما  الدولة وسكان المدن الكبي 
، بل بعيده كل لصاحعن تياب التجدد واال األكير

 البعد عن فهم القواني   الدستوبية وتطبيقاتها. 

 : الجدل بي   المؤيدين والمعارضي   للدستور -2

ي تطبيق 
 
أفرزت مناقشات الدستوب معابضة من المحافظي   ومن أنصاب الحكم المطلق، وكان يعتقدون ان المشكله ف

 كان جودت باشا، أحد أقطاب  الدستوب داخل الدوله العثمانيه لم يكن
ْ
 كانت غي  مكتمله، إذ

ً
يعي ان عوامل تطبيقه داخليا

ي الدستوب، بل ويعابض أفكاب مدحت باشا بقوله
الدستوب، بعد أن توىل العرش سلطان عاقل  إىلليس من حاجة  معابىص 

ي تدعو إلعان، حكيم
ح بإسهاب األسباب الت  إننا لم نخلع  الدستوب قال مما جعل مدحت باشا يغتاظ بشدة، وبعد أن شر

ي الولصول 
 
 ف
ً
، د.ت) هذه الغاية المقدسة إىلالسلطان عبدالعزيز إال طمعا ي وهي أن يستطيع االنقابيون ، (148: الكتت 

 للمطالب األلصاحبزعامة مدحت باشا فرض الدستوب والقيام باال 
ً
 ة. وببيات، وهي جزء منها تلبية

 عدم وببيمعابضة الحكومات األ إىلبشدي باشا، قد أشاب  عظمكان الصدب األ 
ً
ة للنظام الديمقراطي ومنها بوسيا، مؤكدا

، ) مائمة النظام الدستوبي للدولة العثمانية  وأكد شيخ اإلسام من خال إلصدابه فتوى جاء فيها، (42: 1982النعيىمي

وبي الرجوع  ي شؤون الدولة، ومن الرص 
 
 إىلأن الدولة تعهد بكم ويمكن جمع األتراك من األناضول وبوميىلي الستشابتهم ف

ي شك حول مسألة من المسائل
 
ي مسائل الشؤون الخابجية ويمكن االستعانة بالفتوى، عندما تقع ف

 
يعة ف  الشر

،د.ت) ي شا بان النظام الدستوبي غي  مائم للدوله العثمانيه، كونه (، ويبدو ان قناعة الصدب األعضم بشدي با148: الكتت 

يد الخافات وأبتعاد الشعوب البلقانيه عن الحكومه المركزيه وبالتاىلي تفقد الدوله سيطر 
تها عىل مساحات واسعه سي  

 اال  عظموالواقع إن الصدب األ من األبض. 
ً
السيادة ات الدستوبية، ألن مفهوم لصاحوشيخ اإلسام من عابضا أساسا

بجال الحركة الدستوبية بتقليدهم  عظمعندهما يقوم عىل أسا  التقاليد اإلسامية العثمانية، وعليه أتهم الصدب األ 

، ) ةوببيللراديكالية األ ين باالستقالة، فيما أذا بفضت اللجنة إقراب  (.42: 1982النعيىمي هدد مدحت باشا الحارص 

ات السياسية والحركة الدستوبية، وإزاء ضعف لصاحجل بفض اال الدستوب، وقد اكتشفت مؤامرة منظمة، من أ

ين اضطر السلطان ، عبد الحميد  المستني  ي
ي قادة المؤامرة مع حواىلي خمسة عشر من أنصابهم  إىلالثاي 

جزب  إىلنف 

، د.ت) متعددة ي ناقشات، بينما استمرت لجنة إعداد الدستوب بعملها لغرض إعداده، وبعد االنتهاء من الم، (148: الكتت 

وع الدستوب  ي كتاب بعث به إليه عدم بضاه عن  إىلحمل بئيس اللجنة مدحت باشا مشر
 
السلطان، وقد أعرب ف

ح أجراء بعض التعديات عليه وع، وقد أقي  (، ويبدو أن السلطان قرأ المسودة وقد وجد Devereux،1963: 51) المشر

ي  إىلكتب  إذ فيها ما يتعابض مع مركزه كسلطان. 
ي قد بعثتموها ألينا  مدحت ما يأي 

أطلعنا عىل الئحة القانون األساسي الت 

وضع إدابة  إىلبصوبة خالصة، والحظنا وجود أشياء فيها ال تتفق واستعداد المملكة وقابليتها، وببما كانت أفكابنا متوهجه 

ي ه
 
ي تبذلونها ف

ذا الشأن بمزيد من التقدير والعطف لصحيحة تكفل للملكة المستقبل الحسن، فأننا سنتلف  المساعدة الت 
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وغاية ما نرجوه من التنظيمات الجديدة المنوي إعانها، التوفيق بي   حاجات األمة وحقوق الدولة، وعليه أطلب إليكم 

بعد سامي عليه وجوب طرح مسودة الدستوب عىل بساط البحث والمذاكرة، وىلي وطيد األمل  عظمأن تبينوا للصدب األ 

 بينكم وبي   بأن حميتكم اإل 
ً
ي هذا الش مكتوما

سامية ستحملكم عىل أظهاب بؤيتكم ضمن نطاق مقالصدنا، وأحبذ أن تبف 

، ) عظمالصدب األ   عبد الحميد  أجاب مدحت باشا عىل بسالة. (40-39: 1982النعيىمي
ً
إننا ال نجد وسيله للخاص  قائال

، إال بسلوك أحد الطريقي    ي  الصاحل عىل إما أن نعم: من موقفنا العصيب الحارص 
 للوعود الت 

ً
األموب الداخلية وفقا

ي اسطنبول وسيتم انفضاضه بعد ثاثة أيام، وإما  أوببا قطعناها لدول 
 
قبل انفضاض مؤتمر الدول الست المنعقد اآلن ف

بحقنا، ونرىص  بحكم الولصاية الذي سيفرضونه علينا مدى حياتنا، فإن لم نتبع الطريق  أوببا أن نقبل بما ستقربه دول 

ي مهيأ لنا ال محالة األول
، د.ت) قبل انفضاض المؤتمر، فالطريق الثاي  ي وببما يحمل هذا الجواب الذي  .(113: الكتت 

 من التهديد المبطن، عبد الحميد  السلطان إىلقدمه مدحت باشا 
ً
ي طياته نوعا

 
ي حال وببيالذي تلوح به الدول األف

 
ة ف

 تلك الرسالة لصاحفشل إعان الدستوب، والذي يعمل عليه مجموعة من اال 
ْ
ت

يي   وعىل بأسهم مدحت باشا، لذلك أشرَّ

ي موضوع اال وببيوبوضوح، أن من مقالصد هؤالء إشعاب السلطان، أن الدول األ
 
ات، والسّيما لصاحة هي ممن تدعم هؤالء ف

ي موضوع إعا
 
ي ال إىلعبد الحميد  ن الدستوب، وببما ذلك دفعف

 
 الموافقة عىل أعادة النظر ف

ً
دستوب وإعادة قراءته مرة

 لدستوب الدولة العثمانية، وبعد أخرى. 
ً
 بئيسا

ً
 ومصدبا

ً
أوىص سعيد باشا وسليمان باشا، باتخاذ الدستوب الفرنسي أساسا

ي قصوب مدحت باشا، قدمت مسودة الدستوب، و 
 
، عدة جلسات ف

ً
عبد الحميد  السلطان إىلضمت مائة وأببعي   بندا

، والذي أحاله  ي
 بتشكيل مجلس النواب إىلالثاي 

ً
مجلس المبعوثان بما ) مجلس الوزباء لمناقشته، كما ألصدب السلطان أمرا

، ( )يتفق مع عادات وتقاليد األمة وأن تقدم دباسة حول هذا الموضوع للقرص ي
 (.96: 1978البستاي 

ثاثة من مستشابيه  إىلبعض التعديات عليه، أحالها السلطان  إدخالجلس الوزباء مسودة الدستوب، و وبعد دباسة م

ح اضافة  ي البند 113) المادة إىلوهم الفريق سعيد باشا وسليمان باشا وبئيس الكتاب سعيد بك، كما إقي 
 
( فقد جاء ف

، أي) المذكوب
ً
وطلبوا أن يضاف إليها هذه  (تعطل القواني   واألنظمة إنه يحق للحكومة أن تعلن اإلدابة العرفية مؤقتا

ِة ) الفقرة منية الحكومة، فللحرص 
َ
ي أختال أ

 
إن الذين يثبت عليهم بواسطة التحقيقات الضابطة الصحيحة، أنهم سبب ف

ي إخراجهم من الممالك المحروسة وتبعدهم عنها
 
 ;Bozdaq،1975: 56-58( )السلطانية وحدها الحق ف

Lewis،1968: 140).  أن عضاء فريق المستشابين الخاص بالسلطان قد اختلفوا فيما بينهم، فريق يؤيد إضافة هذه

شاب إليها، وإجراء إضافات أو حذف 
َ
ي أ
الفقرة، وفريق آخر يعابض، لكن أمام إرصاب السلطان، عىل إضافة التعديات الت 

ي أشاب إليها وإضافة هذه الفقرة 
ي هذه الم إىلعىل بعض الفقرات الت 

 
ادة، قبل مدحت باشا هذا التعديل، وتبدو بغبته ف

، وكانت (466-465: 1922زيدان،) شعة العمل كما أن التعديل المشاب إليه، يتعلق بالواليات البعيدة عن مركز الدولة

وع مدحت باشا تتألف من   مادة 119الدستوب بعد ذلك يتألف من  ألصبحمادة منها، ف 21مادة حذفت  140مسودة مشر

ي جعلته يوافق عىل 32: 1995برهان الدين، )
ي إعان تطبيق الدستوب، هي الت 

 
(، ويبدو أن غاية مدحت باشا، اإلشاع ف

ي تمت أضافتها إليه.  تغيي  بعض
اك الدول األالمواد الت  ، وأباد أن وببيحاول مدحت باشا أشر ي

ي مسألة الدستوب العثماي 
 
ة ف

 ضد السلطان
ً
ي وزابة الشؤون اعبد الحميد  يجعل منهم طرفا

 
 ف

ً
، قام بإبسال أوديان أفندي، الذي كان مستشابا ي

لثاي 

ي مهمة خالصة لكي يتم اعتماد الدستوب كوثيقة او معاهد تلزم الدولة العثمانية عىل وببيالدول األ إىلاالجتماعية 
 
ة ف

ة المعادية وببيدول األويبدو أن هذا أمر غريب أقدم عليه مدحت باشا عندما جعل ال، (108: 1975هاسلب، ) تطبيقها

 ضد السلطان، قد أفقد المصداقية بينه و 
ً
 ضامنا

ً
ي مسألة الدستوب، وأن تكون طرفا

 
بي   السلطان الذي للعثمانيي   تشابك ف

ي ا اليثق به.  ألصبح إذ ذكر له بأن القانون األساسي  Darbyستطاع أوديان أفندي لقاء وزير خابجية بريطايا اللوبد دبي 

ي 
 
ي الدولة العلية، ال تمانع الموضوع اآلن ف

 
الدولة العلية سيؤمن ويحقق أمن المسيحيي   ويوفر لهم حقوقهم وأن اإلدابة ف

ي تطلبها الدول األ
وطية بشكل معاهدة دولية إلعطاء جميع الضمانات الت  ي إدابة المشر

 
ة لذلك فا داعي ألي قراب وببيف

ي لحديث أوديان أفندي بكل اهتمام، ثم  (.153: 1949الدابندي، ) يتخذه المؤتمر بشأن الروميىلي  لقد استمع اللوبد دبي 

، ولكنه بعد أيام ذكر له بأن مسألة القانون األساسي مسألة داخلية ال يمكن 
ً
 قطعيا

ً
ذكر له بأنه ال يستطيع إعطاءه جوابا

الشؤون الداخلية إن مدحت باشا، الذي أباد أن يضع إدابة  (.108: 1975هاسلب،) ةوببيأن تتدخل بها الحكومات األ

ي مؤتمر استانبول ولكن لم يأخذ به
 
احه ف : 1975هاسلب،) للدولة العثمانية تحت كفالة الدول األجنبية، قد كرب اقي 

يد اإلبباك وببيأمام تدخل الدول األعبد الحميد  (، ويبدو أن هدف مدحت باشا من ذلك إحراج السلطان108 ة الذي سي  
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ي باده بقدب ايمانه بتحقيق العام للدولة وان نظرته كانت سط
 
ي ف

لماي   بداخله بتطبيق النظام الي 
ً
حيه ولم يكن مؤمنا

ي السلط والجاه. 
 
 مصالحه الشخصيه ف

دبجة أنه لم يكن يستطيع أن يدبك،  إىلويتبي   أن مدحت باشا كان له ابتباط وثيق باألجانب من ناحية األفكاب والمصالح 

ء من االستقال، وأن بأن أيَّ دولة تضع نظام إدابتها الداخ ي
، تحت ضمان وكفالة األيدي الخابجية ال يبف  لها سر ىلي

ي تكون مناطة بكفالة أجنبية هي أسوء أنواع العبودية
و، ) الحرية الت  (، وقد أدت توجهات مدحت باشا 36: 1960الي 

. عبد الحميد  تعميق خافاته مع السلطان إىلهذه  ي
 الثاي 

ي كان يسع إليها 
ي كان يعمل وجماعته عىل تحقيقيها، حول  إىلمدحت باشا، هي الولصول إن الغاية الت 

األهداف الت 

ات والتبشي  بأفكاب جمعية تركيا الفتاة من أجل بث ونشر تلك األفكاب، وعمل بطرق متعددة من أجل تحقيق لصاحاال 

ي شؤون باده، وحت  لو لصابت فاقدة السيادة، كلوببيأهدافه حت  لو تدخلت الدول األ
 
تلك المحاوالت من قبل  ة ف

. عبد الحميد  مدحت باشا كانت بدايات للخاف الشخضي مع السلطان ي
 الثاي 

 : إعالن الدستور -3

يفعبد الحميد  وافق السلطان ع الشر ، لمطابقته أحكام الشر (، طلب 45: 1972معروف، ) عىل إعان القانون األساسي

ي 
 
، ف 1876عام  األولكانون   23من مدحت باشا ف ي أعلنإعان القانون األساسي

فاب ، ) ه مدحت باشا بمرسوم سلطاي 

 من الدساتي  1903-1904: 1966
ً
ي مقتبسا

ي الباب العاىلي وكان الدستوب العثماي 
 
ي مراسيم خالصة أقيمت ف

 
(، ف

 الدستوب الذي >ةوببياأل
َّ
  إىلعبد الحميد  بابتقاء 1876 أعلنوعد

ً
 لمدحت باشا الصاح سدة الحكم بمثابة نرص وتطوبا

ً
يا

 (.55: 1960علوش، ) وجماعته

 عن التخلص من عبد الحميد  كان هدف 
ً
من إلصداب الدستوب، هو امتصاص سخط أنصاب النظام الدستوبي، فضال

ي شؤونها الداخلية، وكذلك لكسب تأييد هذه الدول، وببيالضغوط األ
 
ة المستمرة عىل الدولة العثمانية، وتدخلها ف

ي مؤتمر اسطنبول باللجوء  إىلوالسّيما إنها كانت تسع 
 
ه هددت ف ي المنطقة والسّيما إن األخي 

 
تقليل دوب وحجم بوسيا ف

، ) الحل العسكري إىل ي ازدادت منذ 211: 1926بشاد، ) سية الدولية(، كما أن الضغوط السيا35: 1982النعيىمي
(، الت 

ة من الساف  ي كانت تستغل وجود أعداد كبي 
، والسيما من جانب بوسيا الت  ي من القرن التاسع عشر

النصف الثاي 

ي دعايتها ودبلوماسيتها من أجل تقوية موقفها
 
 استخدمت بوسيا وبقة الدين ف

ْ
 والنصابى بي   بعايا الدولة العثمانية، إذ

ي كانت تطالب وبإلحاح ب94: 2005الجبوبي، )
 للدول األجنبية، الت 

ً
 حاسما

ً
 الصاح(، عىل اعتباب أن ذلك سيكون جوابا

ي شؤونها الداخلية
 
ي الدولة بغية عدم تدخلها ف

 
، ) األوضاع ف ي

هناك من يرى أن الدستوب كان من  (.40: 1996الوذيناي 

(، ان السلطان 20: 1991عثمان اغلو، ) نفسهعبد الحميد  لصنعلصنع مدحت باشا، بينما يرى البعض اآلخر أنه من 

وعات اال   1876عندما ألصدب دستوب عام   لمشر
ً
ي شهدتها الدوله مطلع القرن التاسع عشر ويمكن  لصاحكان امتداد

الت 

 القول أن الدستوب جاء نتيجة التفاق وتنسيق ظهر عقب مناقشات ودباسات جرت بي   لصفوف المثقفي   وبجال الدولة

 113المعنيي   وعبدالحميد، والدليل عىل ذلك أن السلطان عبدالحميد، لم يواجه بمعابضة قوية عندما عمل المادة 

 من شعبية مدحت باشا ومجموعته اال 
َ
 عن أن لصاحالمشهوبة من الدستوب، وإن لصدوب الدستوب قد لصّعد

ً
ية فضال

ي عهد الدولة العثمانية وعىل ال
 
عىل إعان الدستوب والعمل عبد الحميد  رغم من موافقةلصدوبه قد شكل عامة فابقة ف

 لصدوب الدستوب قد زاد الخافات الحالصلة بي   مدحت باشا 
ّ
به، لكنه لم ينَس ما يسع إليه مدحت باشا، لذلك فإن

ي  1876وعبدالحميد بشكل كبي  لختافهم عىل فهم وتفسي  القرابات وتنفيذها، وكان دستوب عام
 
أول دستوب يصدب ف

وعات اال 25: 1995برهان الدين،) الدولة العثمانية بشكل بسىمي  ي شهدتها الدولة  لصاح(، أن الدستوب هو أمتداد لمشر
الت 

ي الوقتالتنظيمات( ونتيجة لجهود بعض بجال الدول) العثمانية مطلع القرن التاسع عشر 
 
ين والمصلحي   ف  ة المستني 

 عاىلي باشا )  (1815–1869)مد فؤاد باشا( ومح1858-1800ذاته من أمثال مصطف  بشيد باشا )
–1815ومحمد أمي  

ي وضع وأقراب 1871
 
  الدستوب وليس هو لصانعه.  ( ثم مدحت باشا الذي ساهم هو األخر بدوبه ف
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 : الموقف السياسي لمدحت باشا بعد تولي الصدارة العظىم: المحور الثالث

 : تولي مدحت الصدارة العظىم -1

عم التياب اال ، (25: 1913حيدب،) باالزديادبدأت شعبية مدحت باشا   المدعوم من الدول لصايي والسّيما أنه كان يي  

ي دعم أعضاؤها العمل بالدستوب، واألخذ من الدساتي  األ
ي الت 

 
ف ي وببيالغربية عموما، وتسانده جمعية االتحاد والي 

ة الت 

ي جميع المجاالت، لذلك كان 
 
 ف
ً
 ملحوظا

ً
 يركز عىل أن من حق الشعوب أن تكون لصايي التياب اال شهدت مجتمعاتها تقدما

ي باحة البال وبغد المعيشة
 
 (.Mary،1959: 2) لها قواني   تائم أحوالها المذهبية، وأن يعيش الكل ف

ي أواخر سنة 
 
ي ظل هذه الظروف المهمة ف

 
َ محمد بشدي باشا من منصب الصدابة، بسبب تقدمه بالسن ف ي

عف 
ُ
 1876أ

(Mary،1959: 7 و ،) ي هذا المنصب نتاج عدة أموب منها،  إىلاسند منصب الصدابة
 
مدحت باشا، فقد كان تعيينه ف

ي مواجهتها القادمة للرو  لذا تم تعيي    إىلخطر الحرب الروسية العثمانية، بغية كسب هذه الدول 
 
جانب حكومته ف

ي  أعظممدحت باشا كصدب 
 
ين  19ف ، د.ت) 1876عام  األولتشر ي

 
ي كتاب التكليف الذي وجهه له، وقد (179: ياع

 
 جاء ف

وعىل (. 402: فاب ، د.ت) ولما كنتم جامعي   للصفات المطلوبة والمستقيمة وجهنا منصب الصدابة لعهدة حميتكم

 لتوليه الحكم، إذ كان بنظره األوىلله منذ اللحظة عبد الحميد  الرغم من عدم الشعوب باالبتياح الذي يكنه السلطان

ي  األولالمسؤول 
 
ي منه عىل عرشهف

الخالدي، ) عملية خلع السلطان عبدالعزيز والسلطان مراد الخامس، وقد خسر

ي نفو  الشعب، من استياء65: ه1362
 
ي كان يحظ  بها مدحت باشا ف

لته الت  فريد ) منهعبد الحميد  (، فقد زادت مي  

ي الموافقة عليه د الحميد عب شهدت لصدابة مدحت باشا انتهاء العمل بسن الدستوب، وقد تردد  (.328: 1993بك،
 
ف

 من أبوابه المتعلقة بصاحياته إىللكنه اضطر 
ً
ل بعضا

ٌ
ي النهاية، بعد أن عد

 
 (.20-19: 1991عثمان اغلو،) قبوله ف

ي  
 
ة وببي، اذ اباد اسلطان اشعاب الدول األاألولكانون   23 إىلواستمر المؤتمر  1876 األولكانون 11بدأت اعمال المؤتمر ف

ان مدحت باشا هو عنوان المرحلة الدستوبيةالجديدة، اذ بغب عبد الحميد بأنهاء اعمال المؤتر اذا ماسمعوا ان مدحت 

اال ان المؤتمر والصل جلساته، ومن اجل قطع الطريق عىل المؤتمر والدول  ،أعظملصدب  ألصبحباشا المعروف لديهم 

كة فيه  ي يوم  أعلنالمشي 
 
ي ف

ماسبق ذلك أما  عندما بدأ المؤتمر جلساته الرسمية 1876 األولون كان  23الدستوب العثماي 

، ،65: ه1362الخالدي، ) فقد كانت اجتماعات تمهيدية ي
 

 بإعان 179: ياع
ً
لغت الدول المجتمعة بسميا (، وقد ب 

 (. Fo،78/3085: 8) الدستوب

، وقطع الطريق (Everley،1985: 324) من إعان الدستوب، شل أعمال مؤتمر اسطنبولعبد الحميد  لقد أباد السلطان

ي الشؤون الداخلية للدولة العثمانية
 
ي تعيي   21: 1950بونيه، ) بوجه الدول المشابكة فيه للتدخل ف

 
(، لذا فإنه كان يرى ف

ي يحظ  بها مدحت باشا 
مدحت باشا وإلصداب الدستوب، التخلص من مشاكل الدولة وأزمتها السياسية نتيجة للمكانة الت 

 87: 1986باتريك،) ةوببيساط األلدى األو 
ً
 عن ذلك كان يعتقد أن إلصداب الدستوب وتعيي   مدحت باشا لصدبا

ً
(، فضال

ي كانت أعظم
ِة التوتر الت 

َّ
ي منها الدولة العثمانية، وببما تخفف من حد

ي كانت تعاي 
ي حل جميع المشاكل الت 

 
 سوف يسهم ف

ً
ا

ي البلقان ة بشكل عوببيقائمة بي   الدولة العثمانية والدول األ
 
ي كانت تجري ف

ام وبوسيا بشكل خاص حول األوضاع الت 

 .  وبتحريك من القيرص الروسي

ه سيكون وببية مواقف متباينة من الدستوب، فقد عدته بوسيا وسيله لخداع الدول األوببيكانت للدول األ ة، وأن مصي 

ي حي   امتدحته ألمانيا بلسا
 
ي لصدبت قبله، ف

ن مستشابها بسمابك، حينما قابن حل مصي  التنظيمات والمراسيم الت 

قية بصدوب هذا المرسوم، ت بالدستوب أما  المسألة الشر ي الدولة العثمانية فقد استبشر
 
ها ف بريطانيا وعن طريق سفي 

ته يدعو  ت سلطته تفوق سلطة السلطان والصدب  إىلواعتي 
ّ
ي الدولة، كما عد

 
التآلف بي   العنارص المسلمة والنرصانية ف

 للتجابب العثمانية السابقة، فقد كان ألصدابه بدافع 99: الجوبي د.ت) مجتمعي    عظماأل 
ً
ي امتدادا

(، كان الدستوب العثماي 

ي ة وإبعاد الخطر األوببيأبضاء الدول األ ي اتخاذ القراب المناسب بما  وبي 
 
عن الدولة، مما يعكس انعدام اإلبادة الحرة ف

 زيف بطان دعوات مدحت باشا بأن الدستوب يكفل الحريات العامة يتناسب مع حاجات المجتمع والدولة، وبالتاىلي 

 ويصون المحكوم من الحاكم وتمنح خاله حقوق الرعية. 
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ي البلقان وما سىمي باأل
 
ي  زمةعقد المؤتمر اثر تطوبات الوضع العسكري ف

 
ي البوسنة والهرسك ف

 
البلقانية بالتمرد الذي بدأ ف

ائب وسوء  1875حزيران 9 عندما قام فاحوا الهرسك النصابى االضطرابات بسبب قلة المحصول الزباعي وزيادة الرص 

البلغابية  زمةالبوسنة، ثم اندلعت األ إىلجانب المتمردين وانتشر التمرد  إىلالمعاملة، ووقوف رصبيا والجبل االسود 

ي تموز  1875مطلع عام 
 
ي أعلن 1876وف

 
كانون   11ت رصبيا والجبل االسود الحرب عىل الدولة العثمانية، عقد المؤتمر ف

ي  1876 األول
 
ي يي  1876 األولكانون   23واستمر أثنا عشر يوما ثم بدأبصوبة بسمية ف

 
ي مقر وزابة البحرية العثمانية ف

 
ف

ي (.169: ،2000العبيدي;616: 1993فريد بك) قاسم بيك باسطنبول
 1881-1855 كان قيرص بوسيا االسكندب الثاي 

 
ً
 خطابات التهديد والوعيد قائال

ُّ
بأنه لن يستطيع الصي  لمدة أطول أمام الظلم الذي يتعرض له المسيحيون من قبل  يعد

، وكان موقف بريطانيا عىل الرغم من معابضتها الحرب اضطر الباب العا، األتراك الظالمي    إعان قبول وقف إطاق  إىلىلي

ي بوسيا  إىلالناب، وإعان الهدنة وأوعزت ابريطانية 
 
ها ف مقابلة القيرص ومعرفة النية الحقيقية له والمدى الذي  إىلسفي 

 
ً
 وأكيدا

ً
ي هذه المسألة، وكان جواب القيرص واضحا

 
  ينوي أن يسي  ف

ً
ى أن تعقد عىل الفوب مؤتمرا إن عىل الدول الكي 

ى عىل هذه الخطوة فإن بوسيا ستضطر عندئٍذ لبحث ال قية والقضية البلقانية، وإن لم تقدم الدول الكي   إىلمسألة الشر

، بدأت وفود 58Deverux: 1964) إنجاز هذه المهمة وحدها ،(، وعىل ضوء هذا التهديد الذي أطلقة القيرص الروسي

ى اسطنبول بعد أن أخذت بريطانيا  إىلالدول المشابكة بالحضوب   هذا االجتماع إىلعىل عاتقها دعوة الدول الكي 

(،  (.107: 1987عىلي

ا اللوبد سالز بوبي ى، وهي كل من فرنسا 255: 192بالمر) (Sallsbury) وكان دوب ممثل إنكلي  (، هو إباغ الدول الكي 

 اجتمع بؤساء هذه الدول للتشاوب معهم حول الموقف ولمعرفة 
ْ
نية كل دولة، وموقفها تجاه وألمانيا والنمسا وإيطاليا، إذ

ي الدولة العثمانية عىل النحو التاىلي 
 
ي بأيه ف

يطاي  ي  الدولة العثمانية وقد لخص بئيس الوفد الي 
ي طريف 

 
هنا  إىللقد لصادفت ف

ي لم ألصادف من يحمل نية مساعدة الحكومة العثمانية أو يتجاش عىل إعان أي 
من ال يحب بوسيا وال يثق بها ولكت 

ام ي تريد كسب الدول األأ(. ويبدو 108: 1987عىلي ) لها حب أو احي 
جانبها  إىلة وببين ذلك ببما يمثل موقف بريطانيا الت 

يطانيا اتجاه الدولة العثمانية  كان يمثل السياسة الجديدة لي 
ً
، وثانيا

ً
 (.616: 1993فريد بك) ضد اإلطماع الروسية أوال

ي السف
 
ى ف اك ممثىلي الدولة العثمانية، فقد استمرت بدأ المؤتمر باجتماع ممثىلي الدول الكي 

ابة الروسية من دون اشي 

ى األولاالجتماعات  : 1964) أيام والباب العاىلي ينتظر بقلق نتائج تلك االجتماعات 12ية بي   الدول الكي 

60Devereux وط  الدولة العثمانية إىل(، وقدمت هذه الدول نتائج مباحثاتها بشكل قائمة طويلة من المطاليب والشر

(، وكانت الدولة العثمانية تجري فيها االستعدادات إلعان الدستوب، بينما كانت األوضاع 154: 2000العبيدي)

ي بلغابيا ورصبيا والجبل األسو مضطربة
 
  (.1993  :616 )فريد بك   ف

باشا، نتيجة للمكانة المعروفة مدحت  إىلمنصب الصدابة العظىم  اسناد بعد المشاوبات وإكمال بنود الدستوب، تم 

ي المحافل األ
 
ي السنوببيلمدحت ف

 
، ف  من بشدي باشا الكبي 

ً
عبد  ويبدو أن غرض (.34: 1995برهان الدين) ة بدال

ة أن مدحت باشا هو عنوان المرحلة الدستوبية الجديدة وعىل بأ  وببيمن هذه اإلجراءات إلشعاب الدول األالحميد 

ة بهذا الدستوب وبالتاىلي يقل وببي(، وكان يأمل أن تقبل الدول األ34: 1995برهان الدين) الدستوبيةالحكومة العثمانية 

ي الضغط األ ي اسطنبول إىلعليها وكذلك  وبي 
 
لقد جرى إعان  (.Devereux1964: 383) إلغاء المؤتمر المزمع عقده ف

ي وببيالدستوب عندما كانت الدول األ
 
ي ف

ي اسطنبول، ة مجتمعه مع الوفد العثماي 
 
بناية وزابة البحرية بمنطقة قاسم باشا ف

 قام لصفوت 
ْ
عندما ابتجت نوافذ البناية بألصوات المدافع، فقد بفع أعضاء وفود الدول المشابكة أبصابهم عن األوباق، إذ

 الوفود
ً
 ومخاطبا

ً
ي سمع باشا ممثل الدولة العثمانية بالمؤتمر، مبتسما

تموها اآلن تزف أيها السادة إن ألصوات المدافع الت 

 مجلس المبعوثان ومجلس األعيان، وبذلك لن تبف  إدابة الدولة بدون 
ً
ي وسيجتمع قريبا

ى إعان الدستوب العثماي  بشر

ات لجميع الرعايا العثمانيي   وألجله لمؤتمركم هذا الن الدستوب المعلن سيكفل لصاحبقابة من األمة وستطبق جميع اال 

ي تريدونها لصاحجميع اال 
ي دولتناات الت 

 
،) ف (، ولكن ما أن انتىه لصفوت باشا من خطابه حت  عاد أعضاء 1987119عىلي

ي المؤتمر 
 
ى عىل مناقشاتهم، وهذا عكس ما كان يتوقعه مدحت باشا بد  إىلوفود الدول المشابكة ف مندوبوا الدول الكي 

 .شا بالرفض واستمر عمل المندوبي   خطاب لصفوت با

ي تعهد بها، واستمرت أعمال لصاحوتم إعان الدستوب والقبول باال  (، 81: 1989العدول،; 736: ه1312)شهنك، 
ات الت 

 حت  يوم السبت  29المؤتمر
ً
ي عام  20يوما

فقد عقد المؤتمر تسع جلسات، واتخذوا فيها قراباتهم  1877من كانون الثاي 
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حات لم تحظ بموافقة الدولة العثمانية األمر حول مسألة البوسنة والهرسك والجبل األسود وبلغابيا، وان هذه المقي  

ي تقديره للوضع السياسي Price،1961: 77) بفضها إىلالذي دفعها 
 
(، يبدو ان الخطأ الكبي  الذي وقع به مدحت باشا ف

 بان اعان الدستوب سيؤدي 
ً
 تماما

ً
انهاء اعمال  إىلوالعسكري الصعب الذي كانت تمر به الدولة العثمانية، اذ كان مقتنعا

 . ي الروسي
 المؤتمر وتخفيف حدة الخاف العثماي 

ي بدأت من 
ي   23حت   1876 األولكانون   11توالصلت جلسات المؤتمر الت 

(، 34: 1995برهان الدين) 1877كانون الثاي 

ء لصدب  ي ي  أعظموعىل الرغم من مج 
 
امه وسمعته الجيدة ف و;190: 1913حيدب) أوبباله احي  ي 418: الي 

 
نون كا  15(، ف

ي 
و هذه المقربات حد أدي  من المطالب وطالبوا 1877الثاي 

ّ
ى عىل مقربات المؤتمر، وعد ، فقد وقع مندوبو الدول الكي 

ي الدول سيغادبون اسطنبول  : 2000العبيدي;P.R.F.O: 309)  السلطان بالموافقة عليها خال أسبوع وإال فإن مندوي 

حات الدولة 154 ي البوسنة لصاحالعثمانية حول إجراء اال (، كما بفض المؤتمرون مقي 
 
ات وعقد مجالس انتخابية ف

 (.Devereux1964: 58) والهرسك

ي 
 
ي انعقدت آخر جلسة للمؤتمر لاستماع   20ف

حات، فقام لصفوت باشا  إىلكانون الثاي  بأي الدولة العثمانية، حول المقي 

حات غي  مقبو 
لة، ألنها تخل باستقال الدولة العثمانية، وبعد بقراءة بد حكومته، الذي كان يتلخص بأن هذه المقي 

 
ً
، قام اللوبد سالزبوبي قائال ي

 هناك : انتهاء وزير الخابجية العثماي 
َ
إن جواب الباب العاىلي جواب واضح بالرفض أي لم تبق

ي 
وبة الستمراب المؤتمر، لذا فإي  ي وبالتاىلي انسحب أعضاء السفابات من سف، اختتام مناقشات المؤتمر  أعلنرص 

 
اباتهم ف

: 1987عىلي ;587: 1955بروكل مان،) اسطنبول كمظاهر احتجاج، وهكذا انفتح الطريق أمام الحرب الروسية العثمانية

ة لتفادي نشوب الحرب، تقدمت بها تلك الدول لكن (.119 بفض القبول بأي عبد الحميد  كانت هناك محاولة أخي 

ي تحقيق م
 
اذاب  31ا يريد لكنه حصل عىل وثيقة عرفت باسم بروتوكول لندن قرابات تمىل عىل دولته، وفشل إغناتيف ف

ك لتحسي   وضع 167 :2000العبيدي;41: 1975هاسلب) 1877
(، وقعتها ست دول، أكدت فيها اهتمامها المشي 

 
ً
اطوبية العثمانية، وتقديم النصح للباب العاىلي لإلشاع فوبا ي اإلمي 

 
: 1968زين،) ات داخليةالصاحإجراء  إىلالمسيحيي   ف

 وليس من الحكمة بفضه، ومع  (.41
ً
 وديا

ً
وتوكول بولصفه عرضا  مكثفة إلقناع السلطان بدباسة الي 

ً
بذلت بريطانيا جهودا

اف ألوببيبفض اإلماءات للدول األعبد الحميد  ذلك كان قراب  اطوبية  وببا ة ولم يقر االعي  ي الشؤون اإلمي 
 
بحق التدخل ف

ي و  (.42: 1975هاسلب) الداخلية
يطاي  ي ليابد  إىللصل السفي  الي  ي  Henry Lyardاستانبول هي 

 
من نيسان عام  24ف

ي السلطان عبد الحميد بعد ولصوله بأببعة أيام الذي عي  عن بغبته الصادقة بالسام إذ قال 1877
بدون السام   ليلتف 

وبية لرفاهية وسعادة كل بعاياه وهي اال الصاحكيف يستطيع السلطان ماحظة  ي وضعها موضع لصاحاته الرص 
ات الت 

، (. 57: د.تعبدالحميد،) التنفيذ
ً
ي لندن أيضا

 
بعد انتهاء أعمال مؤتمر اسطنبول بالفشل، وكذلك االجتماع الذي عقد ف

ي حرب مستمرة مع الرو  وحلفائها من الجاليات 
 
وط والسيما أنها تمر ف بسبب بفض الدولة العثمانية تلك الشر

ي مناطق البلقان
 
(، كان مؤتمر اسطنبول لصفعة لمدحت باشا وجماعته، ممن كانوا 153: 1898كامل) المسيحية ف

ي وببييحسنون الظن بالصدقائهم األ
، وكانت الروح المعادية لإلسام تهيمن عىل المؤتمرين وعىل طبيعة القرابات الت  ي  

ي تمر بها الدولة دعا السلطان (. 45: 1948محمد،) اتخذوها
ي تلك الظروف الصعبة، الت 

 
ي وف

 
ي   14وزباَءه  ف

كانون الثاي 

 معلومات أمنية عن الوضع العسكري والماىلي وعن التموين،  إىل 1877
ي أثناء االجتماع إعطاَءه 

 
اجتماع وطلب منهم ف

ولكنه دهش وانتابه نوع من الغضب لتلقيه إجابات غي  دقيقة ومتناقضة حول جميع المواضيع، لذلك الصدب أمره 

ي إحدى الغرف ا
 
ي القرص، لبحث هذه المواضيع بالتفصيل ليقدموا إليه بأيهم األخي  باالجتماع ف

 
لمخصصة لاجتماعات ف

ة ال تكون بالقوة العسكرية وال  الموحد، وبعد االنتهاء من االجتماع كان جوابهم للسلطان ي مثل هذه الظروف فإن العي 
 
ف

أببعمائة  إىلأن يصل عددنا  إىلعدون أن نحابب األناضول ونحن أببعمائة فاب  فإننا مست إىلباالستعدادات، فكما جئنا 

، (. 115: 1987عىلي ) فاب   موافقتهم عىل اللجنة المختلطة والحكام المسيحيي  
َّ
كان مدحت باشا ووزباؤه  يعتقدون بأن

َر، ويعتقد عدد من المؤبخي   أن مدحت باشا وشعسكر بديف باشا  إىلسيؤدي 
 
ي الواليات العثمانية األخ

 
وضع ست   ف

 (.116: 1987عىلي ) أتون الحرب إىلمود جال الدين هم الذين دفعوا الدولة العثمانية ومح

 الوقوف أمام جر الدولة العثمانية  وترى الباحثة ان
ً
 األوضاع ال  إىلالسلطان حاول عبثا

َّ
هذه الحرب، ألنه كان يعلم أن

 يجعل من يرفض الحرب 
ً
 معينا

ً
تسمح بأي عمل عسكري مع بوسيا القيرصية، لكن مدحت باشا ومن معه قد خلقوا جوا

، وقد وجه تهديدا لسعيد باشا الذي كان بأيه من بأي السلطان، وحرض مدحت باشا طلبة المداب  
ً
 ويعده خائنا

ً
متقاعسا
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ي الدولة الدينية
 
ي قوي ) للقيام بمظاهر تأييد للحرب، مما ولد اتجاهي   ف اتجاه سلىمي ضعيف يمثله السلطان، واتجاه حري 

ي اتون الحرب مع بوسيا حت  يظهر 
 
ي زج الدولة ف

 
بات مدحت باشا الحقيقية ف (، ويبدو ان مي 

يمثله مدحت باشا ووزباؤه 

 قابع الغزاة وان من يعابضه خائ
ً
 وطنيا

ً
ن وبذلك ثبت انه اليجيد اللعبة السياسية. ولما كان المجلس يشكل نفسه بطال

اح عىل أن يناقش مناقشة من قبل مجلس فوق العادة يقوم بهذه المهمة  بعد، لذا فقد تم االقي 

 يوم الخميس المصادف ا
ً
ي عام   18جتمع مجلس فعال

ي الباب العاىلي بحضوب  1877كانون الثاي 
 
 بينهم 240ف

ً
 عضوا

أبسل ممثل بريطانيا اللوبد سالزبوبي قبل يوم واحد من  (.129،116: 1987عىلي ) قليات غي  المسلمة(ستون عن األ)

ح فيها الوضع الست   للدولة العثمانية جاء فيه إىلانعقاد هذا المجلس بسالة  ي تقع  مدحت باشا، يشر
إن المسؤولية الت 

احات الدو  ة، إذا أن قبول اقي  ل أو بفضها منوط بكم فقط، كما أن سامة دولتكم أو عىل عاتق معاليكم مسؤولية كبي 

ي يدكم أنتم، وذلك لكونكم الشخص الوحيد الذي يستطيع التأثي  عىل سلطانكم
 
(، ولكن يبدو 117: 1987عىلي ) فناءها ف

ي تأكيد الموقف األ
 
ي مع وضوح هذه الرسالة ف  كان يشجع استمراب وبي 

ْ
، فقد أستمر موقف مدحت باشا من الحرب، إذ

 أمام هذا التياب دون أن ي ألصبحقيام المظاهرات المطالبة بالحرب، بحيث أنه 
ٌ
تهم بالخيانة من الصعب أن يقف أحد

 . حات الدو الوطنية أو الجي   ي قام مدحت باشا باستعراض الوضع السياسي والموقف الدوىلي كما قرأ لهم مقي 
 
ل األعضاء ف

 أن 
ً
حات مبينا مؤتمر اسطنبول وبعد االنتهاء من ذلك طلب من الحضوب ابداء آبائهم بالرفض أو الموافقة عىل هذه المقي 

ي ) الرفض معناه الحرب خطب بشدي باشا ولصبجي باشا وبؤوف بيك وعابدين بيك منددين  (.114: 1953الدملوي 

حات وبافضي   لها، ثم قام مدحت ب
علمنا موقف المسلمي   العثمانيي    اشا وخاطب األعضاء غي  المسلمي   بهذه المقي 

 ، من المسألة، واآلن نريد أن نعرف موقف العثمانيي   من غي  المسلمي   
ً
: ثم قام سافا أفندي ليخطب بكل حماسة قائال

احات المؤتمر    إن العثمانيي   من المسلمي   وغي  المسلمي   هم أبناء وطن واحد وهم أخوة، وأن اقي 
ً
ا  خطي 

ً
تشكل انتهاكا

وعة والستقال الدولة، لذلك فإننا مع أشقائنا المسلمي   ومستعدون للتضحية ألخر قطرة من دمائنا  للحقوق المشر

(، وانعكس هذا الموقف عىل كل من بطريرك الروم وبطريرك األبمن اللذان أيدا 129: 1959الصاف،) وليحيا العثمانيون

 (. Bozdag1975: 109) ؤتمر اسطنبولموقف مدحت باشا برفض مقربات م

ي حرب مع بوسيا بسبب الظروف المعقدة المتمثلة بأوضاع 
 
لقد كان السلطان يعتقد بعدم قدبة الدولة عىل الدخول ف

ي 
 
الدولة عامة غي  مهيأة لخوض حرب واسعة مع بوسيا والقوى المتحالفة معها، ومن خال سي  المعابك الطويلة ف

ي انهكت ا
ي من سوء األدابة البلقان الت 

 عن ضعف تسليحها وتأخر اساليبها وكانت قيادتها تعاي 
ً
لقوات العثمانية فضال

ي 
 
جوا ف  أنه وافق عىل ذلك، ألنه كان وما يزال تحت تأثي  مدحت باشا وجماعته الذين اندفعوا لي  

ّ
ي قراباتها، إال

 
والتخبط ف

ي حرب مدمرة
 
 (58: حرب، د.ت) الدولة ف

ي ألصبحاشا و لقد تعاظم اسم مدحت ب
 
ي أوساط الرأي العام ف

 
يغضب من  (، أخذKarla1980: 11) أوببات شهرته ف

ي الوقت الذي كان مدحت يلح عىل 
 
لمانية ف السلطان عبدالحميد، ألسباب منها تقاعس األخي  عن إجراء االنتخابات الي 

لمان إىلإبعاد عدد من مؤيدي مدحت باشا، ومنعهم من الولصول عبد الحميد  إجرائها ومحاولة : ه1362الخالدي) الي 

اح يدعو  (.70 ي تقدم بها مدحت باشا، ومنها اقي 
حات الت  تعيي   والة مسيحيي   عىل  إىلإن تجاهل السلطان للمقي 

ي المداب  الحربية، ونتيجة لتجاهل 
 
احات أخرى كانت تحث السلطان عىل قبول المسيحيي   ف الواليات المسيحية، واقي 

حات   لمجلس األعيان، دون أخذ بأي مدحت باشاالسلطان هذه المقي 
ً
 وتعيينه عبدهللا غالب باشا بئيسا

ي عبد الحميد  إىلأن يبعث برسالة شديدة اللهجة  إىل(، دفع مدحت باشا 70: ه1362الخالدي)
 
ي   18ف

 1877كانون الثاي 

ي ) أباد من إبسال تلك الرسالة (، اتهمه فيها بالعمل عىل تقويض كيان الدولة، ويبدو أن مدحت باشا، قد 66: 1958قلعج 

ي شؤون الحكومة ذلك من جانب وأباد فرض هيبته عىل 
 
 بعدم التدخل ف

ً
أن يحصل من السلطان عبدالحميد، ولو وعدا

(، كان موقف مدحت باشا هذا من السلطان اشبه بالشخص المصاب Devrex1964: 58) السلطان من جانب آخر

 أن يستخف باألخرين ويستهي   بهم. غي  متوا أقوالبداء الغروب وقد لصدبت منه 
ً
 زنه فكان طبيعيا

ي بعثها مدحت  
ي نفسه عبد الحميد  إىللقد أثابت الرسالة الت 

 
 ف

ً
ا   إىلاستياًء كبي 

ً
محله وتنصيب نفسه بئيسا

ي أغتنمها 59: 1989العدول) حد الذي لم يكتف بإقالة مدحت باشا بل قرب نفيهللجمهوبية
(، ويبدوا أن الفرلصة الت 

 ان للتخلص من مدحت باشا حسن تم تنصيبه. السلط
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 بي   بجلي   عىل جانب عظيم من القوة والدهاء والحنكة، فقد كان مدحت باشا، يعد 
ً
 قويا

ً
شهدت الدولة العثمانية رصاعا

ي الباد، وأن تكون إبادته فوق إبادة الحكام األوىلنفسه ممثل الشعب، ويرى أنه يجب أن يكون لصاحب السلطة 
 
 ف

 عبد الحميد  ، وكانوالساطي   
ً
ي الدولة  إىليجد نفسه مضطرا

 
ي هذه اآلباء، ألن مدحت كان الرأ  المفكر ف

 
مجاباته ف

ي تلك المدة، وتوجيه الفئات المختلفة من أوساط الشعب
 
ي تعمل عىل إدابة دفة األموب ف

 (.230: الكتبيد. ت) واليد الت 

ي الباد، ان تنفيذ الدستوب إنجاز لقد استطاع مدحت باشا استغال الظروف واألوضاع الداخل
 
ية ولصعود موجة الحرية ف

ة ببما كان ألصعب من اعانه ي تلك الفي 
 
ي ) عظيم ف  (.58،59: 1958قلعج 

ي تمتعت بها  األولكان وضع الدستوب بداية لرصاع جديد بي   عبد الحميد ومدحت باشا، فقد ضاق 
 من الحرية الت 

ً
ذبعا

ي حي   بفض االخي  بحجة أن الصحافة لها  إىلالصحافة، وأخذ يدعو مدحت باشا، 
 
اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف، ف

ي أن تكتب ما تشاء بينما والصل
 
ي تجاهل تلك المعابضة عبد الحميد  الحق ف

 
معابضته للصحافة، واستمر مدحت باشا ف

ي ) بغلق تلك الصحفعبد الحميد  عىل الرغم من طلبات  (.70: 1958قلعج 

، وقد قابلكان مدحت ال يعي  شكاوى ال
ً
ولصابحه بأن الدستوب يخول الصحافة حق الكتابة عبد الحميد  سلطان اهتماما

ي تريدها، وانتقاد ما ترى انتقاده من شؤون الحكومة والدولة، لكونها ممثلة الرأي العام ولسانه المعي  عن 
ي المواضيع الت 

 
ف

 معاقبة هذه الصحيفة حقوقه وبغباته، لكن هذه الحجج لم تكن لتعجب السلطان بل زاد المذك
ً
رات االحتجاجية مطالبا

 يذكر
ً
(، ويبدو ان مدحت أستخدم 43: 1982النعيىمي ) أو تلك وظل مدحت ال يوىلي هذه المذكرات السلطانية اهتماما

 الصحافه كساح فعال ضد السلطان، ألن معضم ألصحاب تلك الصحف من المؤيدين له. 

 : عزل السلطان لمدحت باشا من الصدارة العظىم -3

أقدم السلطان عبد الحميد عىل أوىل خطواته عىل طريق تثبيت سلطته، وتخليص نفسه من كونه ألعوبة بيد مدحت 

ي 
 
بتهمة سوء االدابة،  1877شباط  5باشا وأنصابه، وهذه الخطوة هي قيامه بعزل مدحت باشا ونفيه خابج الباد ف

، د.ت;904: 1966النجر) وتعيي   أدهم باشا مكانه ي
 

عملية العزل والطرد فقد أما  (.585: 1955بروكلمان 179P: ياع

ي يوم االثني   
 
، ف ي

مدحت باشا يدعوه لمقابلة السلطان  إىلجاء موظف من القرص،  1877شباط  5جرت عىل الوجه اآلي 

ي الحال فركب مدحت باشا عربته واتجه 
 
 أدخل  إىلف

ْ
ك (، وهنا111: 1991عثمان اوغلو) لصالة االنتظاب إىلالقرص إذ

 
ً
ه أحدهم أن السلطان ألصدب أمرا  أخي 

ْ
ي القرص، إذ

وبعد انتظاب لمدة تزيد عىل الساعة فوي   بدخول أببعة من موظف 

 بتوقيفه ونفيه خابج الباد، وأبلغه المخول باالعتقال، أن يذكر ما يحتاجه، إذ أن الباخرة عزالدين بانتظابه أمام القرص

إن قمتم بإبعادي وطردي من هنا فإن البلد سينهاب ال  اشا قال لسعيد باشاويقال إن مدحت ب (.29: مدحت باشا، د.ت)

ي دفعت السلطان، محالة
عبد  وقد حمله السلطان مسؤولية الحرب الروسية العثمانية مع العلم إن أحد األسباب الت 

  إىلالحميد 
ً
ي نشوب حرب جديد  أعظمتعيينه لصدبا

 
ي نتائج مؤتمر اسطنبول وكذلك لتاف

 
 ة عىل الدولةكان لتاف

ي 178: د.تياغي)
ه الت  ي الكابثه الكبي 

 
 أنه السبب الرئيسي ف

ً
(، يتبي   أن كام مدحت باشا يدل عىل غروب وغطرسه، علما

 الحرب مع بوسيا.  إىلدفع اليها الدوله العثمانيه 

ي بداية حكمه، عبد الحميد  لقد تعرض السلطان
 
مواجهة الوزباء، واشتداد سياستهم ذات الميول الغربية بقيادة  إىلف

ي تأثرت بالغرب، وقد بلغ من استبداد الوزباء بالحكم، أن  
ي كانت تقودها النخبة المثقفة الت 

جمعية العثمانيي   الجدد، والت 

ي مقام الرئاسة 
 
ي أول عهده بالعرش عام عبد الحميد  السلطان إىلكتب مدحت باشا وهو ف

 
لم يكن غرضنا من  1877ف

 قطع دابر االستبداد، وتعيي   ما لجالتكم من الحقوق وما عليها من الواجبات، وتعيي   وظائف الوزباء 
ّ
إعان الدستوب، إال

ي أطيع أوامركم إن لم تكن مخالفة  إىلوتأمي   جميع النا  عىل حريتهم وحقوقهم، حت  تنهض الباد 
أدباج االبتقاء، وإي 

ي أدق أشاب. (59: دالحميد، د.تعب) لمنافع األمة
ي مجالس الخمر الخالصة به، يفسر

 
الدولة،  لقد كان مدحت باشا ف

ي إحدى اللياىلي تحدث مدحت باشا عن عزمه عىل 
 
 أهاىلي اسطنبول، وف

ي اليوم التاىلي بي  
 
وكانت هذه األسباب تنتشر ف

 للجمهوبية الع
ً
ي الدولة العثمانية وإنه سيصبح بئيسا

 
 مثلما حدث مع إعان الجمهوبية ف

ً
اطوبها، تماما ثمانية ثم إمي 

ي فرنسا
 
 (249: 1982النعيىمي ) نابليون الثالث ف

 

 : الخاتمة
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 : النتائج التالية إىلبعد استقراء المعطيات العلمية للبحث تم التولصل 

واستغال انغاق القادة العثمانيي   وعدم اختاطهم بالشعب بشكل واسع، قد ساعد عىل تفاقم األوضاع وترديها،  -

الوالة للشعب، مما زاد من سخط النا  عىل األشة الحاكمة وقد ساعد ذلك عىل ظهوب حركات معابضة داخل الدولة 

ي التحكم باقتصاد وببيوخابجها استغلتها الدول األ
 
ة ساهمت ف ة للضغط عىل الساطي   للحصول عىل امتيازات كثي 

 الدولة العثمانية. 

ة وأخرى دت الجاليات غي  المسلمة، أ -  إلثابة االضطرابات والتمردات بي   في 
ً
واألقليات العرقية داخل الدولة، دوبا

 
 
ي استقطبت أبرز الشخصيات العالمية فضال

وبتوجيه من هذه الدول والمنظمات والحركات الداعمة لها كالماسونية الت 

ي كسب أبرز بجال الدولة العثمانية ومنهم السلطان مراد ا
 
الرصاع بي   الساطي    لخامس، وهذا ما أججعند دوبها البابز ف

 لسيادتها وقد بدأ يتوسع باستمراب. 
ً
ا  كبي 

ً
 العثمانيي   ودعاة الدستوب والحرية وقد شكل ذلك خرقا

ة، يتوسع بغض النظر عن خلفية الدولة وببيمصاف الدول األ إىلالطموح الشخضي لمدحت باشا، بالولصول بالدولة  -

ية والدينية، كان فيه سر  من المبالغة، فهو يعتقد انه ممثل الشعب، وأن الساطي   ال وتركيبتها االجتماعية والقوم

ي داخل الدولة وخابجها، مما ولد 
 
، ف ، متناسيا المكانة الدينية للسلطان لدى المسلمي   ي

يمثلون سوى القرص السلطاي 

، الذي اتخذ مو  ي
 منه حت  قبل توليه العرش، انعدام جسوب الثقة بي   مدحت باشا والسلطان عبد الحميد الثاي 

ً
 معابضا

ً
قفا

 عىل 
ً
ي مدحت باشا خطرا

 
ي ذلك بعض بجاالت القرص من المحيطي   بالسلطان، الذين كانوا يرون ف

 
وقد ساهم ف

ي جسم الخافة والدولة. 
 
 مصالحهم الشخصية وتصويرهم للسلطان وكأنه الشطان الذي ينخر ف

السلطان عبد الحميد كأنه ليس بمحض إبادتهم أو بتخطيط منهم إنما  ، ومنهملصاحلقد قبل الساطي   العثمانيي   اال  -

 ة عليهم، مقابل ووقوف تلك الدول ومساندتها سياسيا وعسكريا للدولة العثمانية. وببيفرضته الدول األ

ي ومدحت باشا وذلك  -
ي تأجيج حدة الخاف بي   السلطان عبد الحميد الثاي 

 
كان لبعض بجال الدين الدوب الكبي  ف

ع، ويجب الوقوف بوجهها، وقد الصاحقوفهم ضد أفكاب مدحت باشا و بو  اته، يعدها بحسب بأيهم مخالفة للدين والشر

حيب بمدحت باشا أو  ي الباد العثمانية للعمل عىل عدم الي 
 
ي باف

 
ي بغداد أم سوبية أم ف

 
قام عدد من بجال الدين سواء ف

 للدين، 
ً
 ويجب مقاومة أفكابه. عدم توديعه، وقد عدوه كافرا وملحدا وهادما

، إذ كان  - ي  الداخىلي والخابي 
لقد أباد السلطان عبد الحميد من إعان الدستوب، تحقيق بعض األهداف عىل المستويي  

ي الداخل والحصول عىل تأييد األقطاب األ
 
ي الخابج وهو لم يكن يؤمن وببييهدف إسكات المعابضة السياسية ف

 
ة له ف

وبة ملحة، وهنا نقطة الخاف، فالسلطان بطرحه للدستوب، بخاف مدحت باشا  ، الذي كان يرى تطبيق الدستوب رص 

ي حي   كان بأي مدحت باشا، التطبيق الفعىلي 
 
يريد من تطبيق الدستوب المكاسب السياسية المرتبطة بمصلحة الدولة، ف

 .أوبباة المنالصب السياسية بفع مكانته بي   ساس أعىل إىلوالعمىلي للدستوب لما يحقق مصالحه بالولصول 

مناوبة سياسية كانت الغاية منها عدم إظهاب  (1877) كانت غاية مدحت باشا من بفض مقربات مؤتمر استانبول -

وط وببيالضعف والخوف أمام الدول األ ة لكي ال تزيد من ضغطها عىل الدولة العثمانية وبالتاىلي يمكن تخفيف الشر

السلطان عبد الحميد، ومن ثم اسقط السلطان هذه الوبقة من  الدولية عن طريق زبع الخاف بي   هذه الدول، كما أن

 .
ً
 ناجحا

ً
 بينما كان ادابيا

ً
 ناجحا

ً
ي اثبتت ان مدحت لم يكن سياسيا

 يد مدحت باشا الت 

 

 : هوامش البحث

•  أثناء محادثته مع  1855–1825 األولظهر مصطلح الرجل المريض أول مره عندما أطلقه القيرص الروسي نيقوال

غ، هاملتون سيموب  السفي   ي بطرسي 
 
ي ف

يطاي    أعلنإذ   Hamiton symour الي 
ً
 مريضا

ً
رصاحة أن بي   أيدينا بجال

 
ً
ي الدولة  جدا

   ( Mary،1972: 63 .)استشابته إىلالعثمانية( يجب االتفاق عىل تقسيم ممتلكاته دون الحاجة  )يعت 

 للكتاب عبد الحميد  أحد مرشجي مدحت باشا الذين فرضهم عىل السلطان هو : سعدهللا أفندي 
ً
لكي يتم تعيينه بئيسا

ي 
ي القرص السلطاي 

 
، ) ف ي  (.243: 1953الدملوي 

 وم: (1880-1825) ضياء بيك   إىلجاء ، من كباب األدباء العثمانيي   ألصله من مدينة أبرص 
ً
ا دب  العلوم ، إستانبول لصغي 

قية ي أقام دوائر الباب العاىلي وابتف  ، اللغة الفرنسيةوتعلم ، واآلداب الشر
 
ي الباط ايام  إىلواستخدم ف

 
بئاسة الديوان ف
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ي اآلباء السياسية يحمل بوح التجديد والثوبة عىل القديم،  السلطان عبد العزيز 
 
حزب  إىلأنتسب ، كان من المتطرفي   ف

ي 
ي ، ال والسعاوي وأحمد جودتمع األمي  مصطف  فاضل ونامق كم أوببا  إىلتركيا الفتاة ونف 

 
ي ف

أن خلع  إىل أوببابف 

 عىل الشام ثم ، فعاد واجتمع بصديقة القديم مدحت باشا ، السلطنةعبد الحميد  السلطان عبدالعزيز وتوىل
ً
عي   واليا

ي سنة 
 
 وله ديوان، 1878عىل أدنه ثم أدبكه المرض وتوف

ً
 مجيدا

ً
، ) ترجيع بند() وكان شاعرا ي  (.245: 1953الدملوي 

  ي العالصمة اسطنبول والمتمثل بالوزباء وبئيسهم الصدب األ : الباب العاىلي
 
وهو  عظموهو مقر الحكومة العثمانية ف

ة التنظيمات  ي في 
 
أيام  1856-1854بمثابة مجلس الوزباء بالمفهوم الحاىلي وهو بديل عن الديوان وجاءت الباب العاىلي ف

ي القسطنطينية ويبدوا أن الباب السلطان عبدالمجيد وهو لقب اتفق عليه لتعريف حك
 
اطوبية العثمانية ف ومة اإلمي 

ي جداب البناية الحكومية الرسمية
 
 (.196: 1992بالمر، ) العاىلي هو بوابة ف

 الماسونية : 
ً
ي األحراب والصطاحا

ضمآن سيطرة اليهود  إىلمنظمة يهودية شية غامضة محكمة التنظيم تهدف : لغة تعت 

ي العالم والذين يمابسون ، اإللحاد واإلباحية والفساد  إىلعىل العالم وتدعو 
 
وكان جل أعضائها من الشخصيات المرموقة ف

 (.123: 1990بامزوب، ) نشاطهم من خال تنظيمات تعرف بالمحافل الماسونية

 ته ي حرص 
 
ء السلطان، كان الوزباء يجتمعون بالسلطان وهم وقوف ف ي  أمرهم بالجلو  معه حولعبد الحميد  لكن بمج 

، ) منضدة واحدة ليتباحث معهم حول أموب الدولة ويتخلل االجتماع تقديم السكائر لهم وغي    (.94، 1987عىلي

 ي ، لقب: بئيس الكتاب
ي الديوان السلطاي 

 
 ألصبحثم ، نهاية القرن الثامن عشر الميادي إىل، يطلق عىل بئيس الكتاب ف

ي بتحرير المقابات السياسية واالتصاالت 
ت ألصبحوتطوبت مهمته ف، الخابجية بالسفابات األجنبيةهذا الموظف يعت 

 .(Sertoglu،1955: 180) مهمة وزير الخابجية اآلن

    ي   26يرى فريق من المؤبخي   أنها بدأت بمعاهدة كابلوفيي
 للقرن ، 1699كانون الثاي 

ً
 سيئا

ً
ت هذه المعاهدة فاال

َّ
د
 
فقد ع

ي تابيــــخ الدولة
 
 قالوقد ذكر ضياء باشا ، الثامن عشر ف

ْ
ي طريق : بعبابة مشهوبة أذ

 
كانت الدولة العثمانية تسي  ف

 عام ، بشعة عربة يجرها جوادان 1839–1592االضمحال من سنة 
 
ي طريق االنهياب منذ

 
–1839ثم أخذت تندفع ف

 (.Miller،1954: 36) بشعة قطاب سكة حديد 1869

 ي النجمه: يلدز
كية تعت  ي ويلدز هو ، معت  كلمة يلدز بالغة الي 

 
ي تم بناؤها ف

األسم الذي أطلق عىل مجموعة القصوب الت 

ة ف عىل البسفوب ) عهد السلطان عبدالعزيز عىل هضبة كبي  عبد  أتخذها السلطان، قرص جراغان( من الغرب وتطل وتشر

 لهالحميد 
ً
 من القطع الفنية، مقرا

ً
 للنجابة ماب  السلطان فيه هوايته ولصنع فيه عددا

ً
ا  كبي 

ً
، الجميلة وكان يضم مشغال

ي حديقته الخابجية عدد من القصوب أهمها المابي   الكبي  وقرب مدخل قرص يلدز استخدمت قاعاته الجتماعات 
 
وأقيم ف

 بيلدز لكن عندما خصص السلطان عبدالمجيد الكشك الموجود إلقامة أحدى ، الوزباء والسفراء 
ً
ولم يكن الشاي سابقا

ي ما بعد المكان الرسىمي إلقامة  ألصبحأطلق عليه أسم يلدز و ، اة يلدز خانمكوزده( المسم) زوجاته من الدبجة الثالثة
 
ف

ي عبد الحميد  السلطان
 (.310: 1990اوزوتونا، ) الثاي 

  تكونت لجنة إعداد الدستوب من مدحت باشا وأحمد جودت باشا وزير العدل وشابوب باشا وزير األعمال العامة وكفا

ائب غي  المباشر ونامق كمال وقدبي باشا وضياء باشا وأوديان أفندي وعابدين أفندي وسميح باشا وعزيز   باشا وزير الرص 

باشا وإسماعيل باشا وعصام يعقوب أفندي ومحمد لصاحب باشا وأحمد أسد أفندي وأحمد حلىمي باشا ومصطف  

هللا أفندي ومرحىلي أفندي وجاميح أفندي ويانكو أفندي  ، خي 
ً
ي أعداد مسودة  ولقد كان دوب نامق كمال وضياء بيك مهما
 
ف

، المصدب السابق، عصمت برهان الدين ،37ص، المصدب السابق، أحمد نوبي النعيىمي : ينظر، 1876الدستوب عام 

  (Devereux 1963 ،P.239) ،31ص

  ي : الروميىلي
 
 عىل أقسام الدولة العثمانية الواقعة ف

ً
وقد أطلق العثمانيون عىل معظم شبه  أوببا اسم عام أطلق قديما

ي كانت تضم بومانيا وبلغابيا وألبانيا وباد ، والكلمة تركيب معدله من بوم أيىلي ومعناه باد الروم، الجزيرة بأسم بوميىلي 
الت 

 (153، 1949دبوزة، : 475الدابندي، د.ت، ) اليونان اليوم

  اطوبية الع: كان ممثلو الوفود المشابكة كما يىلي اطوبية ، ثمانية وزير الخابجية لصفوت باشا وأدهم باشا اإلمي  واإلمي 

ي ، األلمانية البابون دوفوبنز 
اطوبية النمساوية الكونت زيسر الجمهوبية الفرنسية الكونت دبوبكوان والكونت ، اإلمي 

ي ، دوشودوبدي
ي اليوت وايطاليا الكونت كوبي  بوبي والسي  هي  ا اللوبد سالي  

ال أغناتيف وبوسيا القيرصية، وانكلي   الجي 

( ،  (.107: 1987عىلي
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 عام  ألصبح: (1903-1830) سالزبوبي 
ً
 محافظا

ً
 برلمانيا

ً
ووزير ، 1866ووزير للشؤون الهندية عام ، 1853عضوا

 من المدبسة القديمة ،  وترأ  ثاث حكومات، 1881وترأ  حزب المحافظي   عام  1878للخابجية عام 
ً
كان محافظا

 ( 255: 1992بالمر،) الديمقراطية المتصاعدةوقض  طيلة حياته يخسر من 

  وجه مثل مدحت باشا بساله 
ً
ي عىل اختاف عصوبه وزيرا

ي الدولة  أحد الساطي    إىللم يعرف التابيــــخ العثماي 
 
ف

 (Devereux 1963 ،P58) العثمانية عىل اختاف عصوبها

  وط المقدمة  : الدولة العثمانية ما يىلي  إىلتضمنت قائمة المطاليب والشر

 .بل تضاف إليها مساحة أخرى من األبض، وضعه السابق قبل الحرب إىلال يمكن أن يعود الرصب والجبل األسود  .1

ي  .2
 .البوسنة والهرسك إىلوكذلك األمر بالنسبة ، تتوسع بلغابيا نحو الجنوب ونحو الغرب ويتم منحها الحكم الذاي 

ة من الوقت من  .3  .قبل الدولة العثمانية وبموافقة الدول الغربيةأما والة هذه األقاليم فإنهم سيعينون لفي 

ي هذه المناطق .4
 
 .يقترص وجود الجنود العثمانيي   عىل القاع ف

5.  .  تجمع األسلحة الموجودة لدى أفراد الشعب وتشكل مليشيات مدنية مسلحة مؤلفة من المسلمي   والمسيحيي  

 .اليمال تستطيع الدولة العثمانية أخذ ما يزيد عن ثلث وابدات هذه األق .6

 157- 154: 2000: ،العبيدي: ينظر، تشكل لجنة دولية لمراقبة تطبيق هذه التولصيات .7
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 المصار العربية: ثانيا

ق األوسطالدولة العثمانية والنظم االقتصادية ، أ.بونيه ي الشر
 
اوي: ترجمة، ف ، 1ط، مطبعة الشبشكي ، مرص ، باشد الي 

1950. 

ي ، أبراهيم عكاشا عىلي  ي الوطن العري 
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، مكتبة العبيكان، إسماعيل أحمد ياع ي التابيــــخ االسامي
 
  د.ت. ،تابيــــخ الدولة العثمانية ف
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جمة والنشر   .2ج، 1992، للي 

ي عبد الحميد  انيس عبدالخالق محمود، السلطان
ي فلسطي   الثاي 

 
م، ابوقة للدباسات ١٩٠٩-١٨٧٦واالطماع الصهيونية ف
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ك ف  . 1960، القاهرة، 1914–1908 العرب والي 

ي الدولة العثمانيةعبد الحميد  هموم السلطان، حسن جاسم محمد 
 
ي وجهاز الجاسوسية ف

مجلة العلوم ، الثاي 

 .1982، الكويت، (2) العدد، االجتماعية
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 .1989، جامعة المولصل، (8) العدد

ي الغرب، ان بول بو ج
 
ه هاجر وسعيد القذى، اإلسام ف وت، 1ط، ترجمة عي   ، 1960، لبنان، بي 
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ق ف  .1922، مطبعة الهال، تراجم مشاهي  الشر
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ي  لصاحسياسات اال ، جوتي   مكابير

السنة  (46، 45) العددان، مجلة االجتهاد ، ترجمة عبداللطيف حاب ، العثماي 

ت، الحادية عشر    .2000، بيي 
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وت، داب النهاب للنشر ، نشوء القومية العربية، زين نوبالدين زين  .1968، بي 

، ابو الهدى الصيادي ي الكويتية، سامي الكياىلي  . 1977(، تموز، 152) العدد، مجلة العري 

ي ، سعيد باشا 
ي جلد، خاطراي  نج   ه(. 1329اسطنبول ) بي 

ي منتخبات الجوائب،  سليم فاب 
 
 .6ج، كي   الرغائب ف

ي منتخبات الجوائب،  سليم فاب 
 
 .5ج، د.ت، كي   الرغائب ف

ي 
ى الدولة العثمانية قبل وبعد الدستوب، تحقيق، سليمان البستاي  وت، خالد زياده: ذكرى وعي  ، 1ط، داب الطبيعة، بي 

1978. 

ي 
 .1925، مطبعة العراق، بغداد ، الحقوق الدستوبية الحقوق األساسية، سليمان فيض 

ي   .1953، مطبعة الزمان، بغداد ، مدحت باشا ، لصديق الدملوي 

كة التجابة للطباعة المحدودة، ، بغداد 7ج،احتالي   عبا  العزاوي تابيــــخ العراق بي     .8ج، 1955، شر

ي 
ي ودوب سلطنت 

  .218ص، حيات خصولصية وسياسية سي : عبدالحميد الثاي 

ي ، عزت حسن أفندي الدابندي
ي ضوء مخطوط عثماي 

 
. : ترجمة، الحملة الفرنسية عىل مرص ف ي

 جمال سعيد عبدالغت 

ي مدحت باشا وجمعية ، عزبا سمويل ساسون
 
ف   .1910، االسكندبية، االتحاد والي 

جامعة ، أطروحة دكتوباه غي  منشوبة، كلية اآلداب، 1914-1876العرب والمسألة الدستوبية ، عصمت برهان الدين

 .1995، المولصل

 . 3ج، 1971، بغداد ، مطبعة اإلبشاد ، لمحات اجتماعية من تابيــــخ العراق الحديث، عىلي الوبدي

وت، الظهر  إىلمية من الفجر القو ، عىلي حسن الخربوطي    .د.ت.(، )بي 

 .القاهرة، تعريب يوسف كمال حتاتة، مذكرات مدحت باشا ، عىلي حيدب 

ي ، عىلي بشاد 
  .211ص، 1926، اسطانبول، عرص حارص  تابيج 

 د.ت.( ، )ليبيا ، تابيــــخ الدولة العثمانية، عىلي سلطان

ي  ، طداب ، مدحت باشا أبو الدستوب وخالع الساطي   ، قدبي قلعج  وت3العلم للمايي    .1958،،بي 

ي القرن التاسع عشر ، كابل بروكلمان
 
داب العلم ، 2ط، ترجمه نبيه فاب  ومني  بعلبكي ، تابيــــخ الشعوب االسامية ف

وت، للمايي     .4ج، 1955، بي 

ي القرن التاسع عشر ، كابل بروكلمان
 
وت: ترجمة، تابيــــخ الشعوب اإلسامية ف ، بي  داب العلم ، نبيه فاب  ومني  بعلبكي

 .4ج، 1955، 2ط، للمايي   
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ي عثمان، مابي ملزباتريك
وت، ساطي   بت  ، ط داب الحضابة للطباعة، لبنان، بي   . 1986، 1والنشر

 . 1950، القاهرة، باسم بشدي ترجمة، ظل هللا عىل األبض، عبد الحميد الماوتلي   

بية، جامعة ،  غي  منشوبه، اهأطروحة دكتوب ، 1878-1875البلقانية  زمةاأل، حمزه العبيدي محسن كلية الي 

 .164ص، 2000المولصل،

ي تابيــــخ العرب، مرص ، محمد جميل بيهم
 
 .1959، 1ط، الحلقة المفقودة ف

ي عبد الحميد  مذكرات السلطانعبد الحميد،  محمد حرب
 داب الهال. ، 2ط، الثاي 

ي وتركيا الفتاة، محمد بويي الخالدي
 .هـ1362، مطبعة المناب ، مرص ، أسباب االنقاب العثماي 

ي تابيــــخ العرب المعارص ، محمد عبد الرحمن برج
 
 .1974، القاهرة، مكتبة االنجلو المرصية،دباسة ف

 .1949، دمشق، 2ط، نشأة الحركة العربية، محمد عزت دبوزة

، تابيــــخ الدولة العلية العثمانية ي ، محمد فريد بك المحامي
وت، داب النفائس، 3ط، تحقيق احسان حف   .1993، بي 

قية، مطبعة االداب، القاهرة،   ١٨٩٨محمد كامل، المسألة الشر

، السلطان  الهاىلي
ي بي   االنصاف والجحود، داب الفكر عبد الحميد  محمد مصطف 

 م٢٠٠٤دمشق، ، الثاي 

ي القرن التاسع عشر  أوببا تابيــــخ ، محمد مظفر األدهىمي وآخرون
 
 د.ت(. ، )بغداد ، ف

ي  ي واثره عىل االقطاب العربية عرص السلطان، محمد هاشم الكتت 
وت، عبد الحميد الثاي    .148ص، د.ت، بي 

ي تركيا ، مصطف  محمد 
 
  .1984، 1ط، ألمانيا الغربية، الحركة اإلسامية ف

، المطبعة النموذجية، الجمهوبية العربية المتحدة، أحمد حبيب عبا : ترجمة، دساتي  فرنسا ، موبيس دو فرجية

 .2ج، د.ت.()

ي علوش ي المعارص ، ناي  وت، الثوبي العري   .1960، 1ط، داب الطليعة للطباعة والنشر ، بي 

ي الدولة العثمانيةلصاحموقف نصابى باد الشام من اال ، نايف عبد نايف الجبوبي
 
  اطروحة دكتوباه، ات ف

 . 2005، جامعة المولصل، كلية االداب(،  غي  منشوبة)

 . 5ج، 1966، مكتبة النهضة المرصية، القاهرة، محمد مصطف  زياده: ترجمة، موسوعة تابيــــخ العالم، وليم النجرسس

، ، منشوبات مؤسسة فيصل للتموين2مج، ترجمة عدنان محمود سلمان، تابيــــخ الدولة العثمانية، يلماز اوزتونا 

  .1988، اسطنبول

ي ، يوسف الحكيم
ي العهد العثماي 

 
وت، سوبيا ف  .1980، 2ط، لبنان، بي 

ي عثمان من أول نشأتهم حت  اآلنتابيــــخ ، يوسف بيك ألصاف
 .1995، 1ط، القاهرة، ساطي   بت 

 


