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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ
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 ة ضد السلطان عبداحلميد الثانياملعارضة السياسيَّ

 امنوذًجَأ ١٩٠٣-١٨٧٧براهيم خليل غامن ِإخليل 

   عباس عبد الوهاب علي فارس الصاحل   

10/5/2020 تأريخ القبول:       24/2/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

القالئل الذين عارضوا السلطان  وائل العربأ  براهيم خليل غانم من إ  خليل  يعد        
عادة العمل بالدستور المعطل من عام إ  لى إ   م(، ودعا1909-1876) عبدالحميد الثاني

ا بين جماعات المعارضة ا بارز  دور   يؤدِّين أ  دة الحياة النيابية، وقد قدر له م وعو 1878
قامته في إ  محل  ذ؛ إ  ورباأ  ما حتى في ن  ا   ليس في الدولة العثمانية فحسب، و السياسية 

جنيف وباريس واستطاع ان ينال ثقتهم، وقد التزم خالل سنوات معارضته للسلطان 
دارة الخالف ورفض االستجابة للمنادين إ  لثاني سلوكا  سياسيا  سلميا  في عبدالحميد ا

حداث نقلة إ  و طلب دعم اوربي، وكان طموحه أ  خدام القوة ضد السلطان العثماني باست
وربية السياسية لعثمانية من خالل تطبيق النظم ال  لحياة  السياسية في الدولة انوعية في ا

 لتكون بين مصاف الدول المتقدمة.
 .مبعوث / كاثوليك/ أورباالكلمات المفتاحية: 

 :نشأته وتعليمه براهيم خليل غانم:إ  خليل 
تشلرين  8ي ابعلة لمدينلة بيلروت فلحيلا  التحلد ال  أ  براهيم خليلل غلانم فلي إ  ولد خليل 

، مللللن عائلللللة نصللللرانية مارونيللللة، ولللللم يللللدخل المدرسللللة فللللي السللللن م18٤6ل مللللن عللللام و  ال  
للى إ  ملا تلرخر تلقيله التعلليم ن  ا  ، و بنلا  اللبالد العربيلةمعظلم أ  السادسة من عمره، كملا هلو حلال 

فلللي  م18٤7ي علللام فلللل ذ سلللج  إ  ، (1)عملللره لسلللباب غيلللر معروفلللةسلللن الحاديلللة عشلللرة ملللن 

                                                 

 .قسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل 
ات العربية والمعربة، مطبعة سركيس، مصر، يوسف بن اليان بن موسى سركيس، معجم المطبوع -(1)

 .1٤0٥م، الجز  الثاني، ص 19٢8ه/1٣٤6
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، التلللي (اليسللوعي الكللاثوليكي)تبللاع الملللذهب التابعللة ل (1) بعللين طلللورة (اريينعللاز )المدرسللة 
 .(٢) م18٣٤االب فرنسيس العازاري منذ ترسيسها عام  ديرهاكان ي

نمللا انتقللل الللى ا  لللم يكتللف خليللل ابللراهيم بللالتعلم فللي المللدارس النصللرانية الرسللمية، و 
دابهلا، ويلرتي آلغلة العربيلة و بيروت لجل اكمال دراسته على يد شيوخ مختصلين فلي حقلل ال

، كملللا درس لغلللات اجنبيلللة علللدة كاللغلللة ال رنسلللية (٣)هم الشللليا ناصللليف اليلللازجيتفلللي مقلللدم
دابهلا اكثلر ملن اللغلات االخلر ، آللغلة ال رنسلية و  ا  نله كلان محبلأال إ، (٤)واالنجليزية والتركيلة

شلعارا أاليلا، كملا كتلب وربية ومنها تاريا ايطعن تاريا الدول ال ا  شعار أنظم فيها لدرجة أنه 
دابهللا لللم يمنعللله مللن تطللوير ك ا اتللله آاهتماملله باللغللة ال رنسلللية و  لكلللنفللي مجللاالت اخللر ، 

                                                 

كيلو متر عن مدينة بيروت، ومن ابرز  ٣7عين الطورة: قرية تقع في قضا  المتن، وتبعد نخو  -(1)
.للمزيد عنها ينظر: طوني م رج، 18٣6معالمها مغارة قطين عازار وكنيسة مارنوهرا االثرية منذ عام 

، منشور على االنترنت على الرابط: ٥٢وعة قر  ومدن لبنان، الجز  السابع، ص موس
books.rafed.netm )؛ سلو  ابو شقرا، "ضيعة من لبنان ...عينطورة المتن )بالصور("، جريدة )النهار
 . ٢017نيسان  ٢8اللبنانية االلكترونية، 

book .newspaper.annahar.com . 
قدم مدارس االرساليات التبشيرية في لبنان، مصط ى الشهابي، القومية العربية، مدرسة العازاريين من ا-(٢)

؛ علي المحافظة، ٤٤م، ص1961معهد الدراسات العليا، جامعة الدول العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 
م االتجاهات الدينية والسياسية 191٤-1798االتجاهات ال كرية عند العرب في عصر النهضة 

 .٢٥م، ص197٥عية والعلمية، االهلية للنشر والتوزيع، بيروت، واالجتما
م، وتلقى تعليمه على يد 1800آذار  ٢٥ناصيف اليازجي: ولد في قرية ك ر شيما في لبنان في   -(٣)

القس متى من قرية بيت شباب، وكان والده من االطبا  المشهورين في وقته، وكان مع ذلك اديبا  شاعرا  
يل الى االدب والشعر، واصدر كتبا  في اللغة والنحو والصرف والمنطق، ومن بين تلك لذلك نشر على الم

الكتب  )عقد الجمان(، و)مجمع البحرين(، و)فصل الخطاب في اصول لغة االعراب(، توفي في شباط 
م. ينظر: جورج انطونيوس، يقظة العرب تاريا حركة العرب القومية، ترجمة: د. ناصر الدين 1871عام 
؛ ابراهيم 111-109م، ص ص1987سد واحسان عباس، الطبعة الثانية، دار العلم للماليين، بيروت، اال

م، دار ابن االثير للطباعة والنشر، 1916-1٥16خليل احمد، تاريا الوطن العربي في العهد العثماني 
 .٣81-٣79م، ص ص٢00٥جامعة الموصل، الموصل، 

 .6٣٣، ص ٢8، مج 8، ج 190٢م غانم(، القاهرة، اب المقتطف) مجلة(، مادة )خليل ابراهي -(٤)
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صللللار يجيللللد اللغللللات  إذجاداتهمللللا بقللللدرة عاليللللة اباللغللللة االنجليزيللللة والتركيللللة، فقللللد اسللللتطاع 
 دابهاآال رنسية واالنجليزية والتركية فضال عن اللغة العربية و 

(1)
. 

عديلللدة كالمانللة والصللدق واالخلللالص والجديللة فلللي  تراهيم بصلل اصللف خليللل ابلللتا
 (م187٣-186٥ه ينال اعجاب وثقة اللوالي راشلد باشلا )تالص ات جعل وتلك ادا  واجباته،

من بعده، وملنهم أسلعد  تولوا منصب الوالي في والية سوريان الذين ياالخر العثمانيين والوالة 
 .(٢)م187٥م عامن شهر قليلة منصب لذلك الباشا الذي تولى 

فلللي  عنلللدما تلللم تعيينللله موظ لللا   م186٢بلللدأت الحيلللاة السياسلللية لخليلللل ابلللراهيم علللام 
فللي مدينللة بيللروت، وفللي العلام التللالي عللين ترجمانللا لمتصللرفية بيللروت،  (المحكملة التجاريللة)

وعندما تولى راشد باشا والية سوريا تدرج خليل ابلراهيم فلي العملل اللوظي ي ليلتم تدرجله اللى 
 (٣)صي لوالي سورياخترجمان الشال منصب

بعللد ذلللك ذهللب خليللل ابللراهيم الللى اسللطنبول وعمللل مترجمللا  فللي الللوزارة الخارجيللة، و 
الترجمللة فللي البللاب العللالي ، وبعللدها تقلللد وظي للة 187٥وظللل فللي ذلللك المنصللب حتللى عللام 

 .(٤)في مؤسسة الصدارة العظمى ورئيس التشري ات فيها ليكون مترجما
 
 

 حياة السياسيةمعترك ال هدخول
اسلللتطاع خليلللل ابلللراهيم منلللذ بدايلللة صلللباه، ان يكلللون لن سللله رؤيلللة سياسلللية واضلللحة 
تحللدد مللن خاللهللا تعامللله مللع الواقللع السياسللي للدولللة العثمانيللة، فقللد اتللي  للله الخللوض فللي 
معترك السياسة في وقت مبكر من عمره، عنلدما وقلع اختيلار الصلدر االعظلم ملدحت باشلا 

                                                 

 .1٤0٥سركيس، المصدر السابق، ص -(1)
 .٥0المصدر ن سه، ص  -(٢)
، ص 1991، دمشق، 191٤-1908توفيق علي برو، العرب والترك في العهد الدستوري العثماني  -(٣)

٤9. 
 .1٤06، ص ٢؛ سركيس، المصدر السابق، ج6٣٣، ص8المقتطف، المصدر السابق، ج -(٤)
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ول ملرة فلي تاريخهللا، ل ريلق اللذي يضللع دسلتور للدوللة العثمانيللة، لليكلون ضللمن اعليله  (1)
ة يتم فيه مراعاة الوضع اللداخلي، والعملل عللى سلد اللذرائع لبحيث يكون دستورا مالئما للدو 

خليلل ابلراهيم وملن معله  جل مام الدول االوربية الكبلر  للتلدخل فلي شلؤونها، وقلد نأوالحجج 
 ٢٣، واعلللن مللدحت باشللا عللن دسللتور الدولللة فلللي لجنللة مللن كتابللة الدسللتورالعضللا  أمللن 

 .(٢)م1876تشرين الثاني من عام 
تمكللن خليللل ابللراهيم مللن ال للوز فللي االنتخابللات العثمانيللة الختيللار اعضللا  مجلللس 

فلللي دورتللله االنتخابيلللة الثانيلللة اللللذي  النيلللابي العثملللاني المعلللروف باسلللم )مجللللس المبعوثلللان(
ربللع أ، ممللثال عللن مدينللة بيللروت مللع م1877جللرت فللي شللهري ايلللول وتشللرين االول عللام 

 .(٣)خرين ترشحوا عن والية سوريا في تلك الدورةأنواب 
كللانون االول مللن عللام  18وخللالل الجلسللات االولللى النعقللاد مجلللس المبعوثللان فللي 

واضلللحت  ، تلللم تعيلللين خليلللل ابلللراهيم وزميلللله نلللافع افنلللدي الجلللابري لمنصلللب الكتبلللةم1877
                                                 

م، وكان والده 18٢٢مدحت باشا: هو احمد ش يق مدحت باشا، ولد في اسطنبول في ايلول عام  -(1)
الحاج حافظ محمد اشرف البلغاري االصل عالما  دينيا ، تولى مدة من الزمن  القضا  الشرعي في بعض 

م مدحت، نشر نشرة دينية الواليات العثمانية، سماه ابوه محمد ش يق وغلب عليه اسم احمد مدحت ثم اس
فح ظه والده القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره فلقب بالحافظ، وتعلم ال ارسية والخط ومبادئ العلوم 
االخر  على يد بعض علما  الدين، وتقلب في وظائف عديدة، فعين كاتبا  في احد  الدوائر الحكومية في 

وهو زعيم حزب االصالح الذي خلع السلطان عبد العزيز العاصمة، وعين واليا  في دمشق ثم في بغداد، 
م. ينظر: محمد عص ور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا 188٢م، توفي في عام 1876االول عام 

جامعة بغداد، بغداد،  -م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب187٢-1869هل()1٢86-1٢89)
الدارة العثمانية في والية بغداد من عهد مدحت باشا ؛ جميل موسى النجار، ا٤8-٤7م، ص ص 1989

 .1٢9، ص1991، القاهرة، 1م، مكتبة مدبولي، ط1917-1869الى نهاية الحكم العثماني 
تم تشكيل لجنة كتابة الدستور برئاسة مدحت باشا، وكان اللجنة تضم ثمان وعشرون عضوا بينهم  -(٢)

المدنيين. للمزيد ينظر: روحي الخالدي، االنقالب العثماني  علما  الدين االسالمي والعسكريين والموظ ين
 .٣1-٢8، ص ص ٢01٢وتركيا ال تاة، أصدق تاريا لعظم انقالب، القاهرة، 

النواب الخمس الذين فازوا في انتخابات الدور الثاني وهم كل من يوسف ضيا  الخالدي وعبدالرحمن  -(٣)
نقاش. ينظر : سليم فارس الشدياق، كنز الرغائب في منتخبات بدران ومحمد توفيق القدسي ونقوال أفندي ال

 .٢68-٢67، ص ص 7ه، ج 1٢9٥الجوائب، اسطنبول، 
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اية كل جلسة بوضع المذكرات واللوائ  وقلرا ة محضلر الجلسلة مع بد مهمته والجابري القيام
، بسلبب صلغر سلنهما بللين اعضلا  مجللس المبعوثلان وطبقللا للبنلد رقلم واحلد مللن (1) االخيلرة

 .(٢)النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على تعيين اصغر االعضا  في منصب الكتبة
 حلرب   في خلوض انيزامن عقد جلسات مجلس المبعوثان مع انشغال الجيش العثم

ضلللد االمبراطوريلللة الروسلللية، فقلللد كلللان خليلللل ابلللراهيم غيلللورا عللللى المصلللال  العليلللا للدوللللة 
العثمانية ويدعو الى االسلتماتة ملن اجلل اللدفاع علن اراضليها وافشلال المخططلات الروسلية 

وقللد عبللر خللالل ، (٣) واضللعاف هيبتهللا   علللى اراضللي الدولللة العثمانيلةسللتيالاالالراميلة الللى 
جلسللات عللن مدحلله لللبعض القللادة العسللكريين كسللليمان باشللا واحمللد مختللار باشللا واخللرين ال

 .(٤)ضد الروس ةوذلك الستبسالهم في الحرب الدائر 
 للسلطان عبدالحميد الثاني  الداخلية معارضته

االولللى لجلسللات  مكللان خليللل ابللراهيم جريئللا فللي القللا  الخطللب الحماسللية منللذ االيللا
 رغم مللن حرصلله الشللديد عللل المصللال  العامللة للدولللة العثمانيللةلللفعلللى امجلللس المبعوثللان، 

، فللان ذلللك لللم يمنعلله مللن اظهللار وفضلل  حللاالت ال سللاد فللي مؤسسللات الدولللة العثمانيللة، (٥)
، عبللر عللن انتقللاده للللوزرا  الللذين تسلللموا رواتللب م1877كللانون مللن عللام  ٣1ف للي اجتمللاع 

هنللاك فئللات واسللعة مللن الرعايللا فللي حللين  ضللد االمبراطوريللة الروسللية كاملللة خللالل الحللرب
ل اضللللافية مللللن اجللللل تغطيللللة الن قللللات االضللللافية للجلللليش العثمللللاني خللللال ا  يللللدفعون ضللللرائب

هلللور اوللللى بلللوادر الخلللالف بينللله وبلللين السللللطان ظ اللللى تللللك، وقلللد اد  انتقاداتللله (6)الحلللرب
                                                 

 .٥٣-٥1م، ص ص 188٢ه/1٣09الدستور، نوفل نعمة اهلل نوفل )جمع وترجمة(، بيروت،  -(1)
(٢)- Robert Deverux, The First Ottoman Contitutionl Period ,A study of The 

Midhat Constitution and Parliament,Baltimore,1963,PP 163-165. 
محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية والمسرلة الشرقية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ( ٣)

 .٣٤9-٣٣8؛ ص ص1976
 محمد هاشم الكتبي، عصر السلطان عبدالحميد الثاني، دمشق، د.ت، الجز  الثالث عشر، ص ص -(٤)

٣96-٣98. 
، بيروت، د.ت، الجز  االول، ص ص 1909-1900محمد بوذينة، احداث العالم في القرن العشرين  -(٥)

110- 11٢. 
 .٢6-٢٤، ص ص 1980يوسف الحكيم، سوريا والعهد العثماني، بيروت،  -(6)
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الحلد، بلل انتقلد شلخص السللطان  ذللك، ولم يقلف عنلد م(1909-1876) عبدالحميد الثاني
، فكلان بلذلك اول (1)ميد الثلاني ن سله، عنلدما اصلدر االخيلر املرا بن لي ملدحت باشلا عبدالح

ن فهملي باشلا رئليس يحسل ممعارض للسلطان في مجلس المبعوثان، ووقلف موق لا صللبا املا
فوجلله خليللل ، (٢)المجلللس الللذي رفللض طللرح مسللرلة ن للي مللدحت باشللا فللي جلسللات المجلللس

 يتلللمللادة السللابعة مللن الدسللتور التبللرا أنلله جعللل ااهيم انتقللادا حللادا لسياسللة السلللطان معر ابلل
 .(٣)تعطي للسلطان حق حل المجلس سبيال ل رض ارادته فوق الدستور

وممللا زاد مللن حللدة الخللالف بللين خليللل ابللراهيم والسلللطان عبدالحميللد الثللاني طلللب 
اهيم عللرض ت اصلليل موازنللة العائلللة الحاكمللة ون قللات السلللطان عبدالحميللد وافللراد ر خليللل ابلل

وهلذا ملا اد  اللى  ،م1878جلسلة شلهر شلباط ملن علام  للته في جلسات المجللس خلالعائ
ظهللور بللوادر ازمللة بللين السلللطان عبللد الحميللد الثللاني وخليللل ابللراهيم، بحيللث كللان هللذا احللد 

 .(٤)يقاف العمل بالدستور وحل مجلس المبعوثانإب ا  صدار امر دوافع السلطان إل
يقللاف الدسللتور للله بإ ا  ميللد الثللاني امللر ان اصللدار السلللطان عبدالح  كللان مللن الواضلل

املام اعضللا   ا  القلرار لللم يتلرك خيلار  لكتلداعيات خطيلرة عللى االوضلاع السياسللية للدوللة، فلذ
، (٥)ال سلليما المعارضللين لسياسللته، وفللي مقللدمتهم خليللل ابللراهيم ورفاقلله .مجلللس المبعوثللان

مالحقلة واالعتقلال عللى خشلية الو رواحهلم انقلاذا ل الدوللة العثمانيلة جسو  الهروب اللى خلار 

                                                 

 .٢69، الجز  الثاني، ص 191٣فيليب دي طرازي، تاريا الصحافة العربية، بيروت،  -(1)
شمس الدين الرفاعي، تاريا الصحافة السورية، الصحافة السورية في العهد العثماني، القاهرة،  -(٢)

 .11٤، الجز  االول، ص ص 1969
 .٢70، ص ٢طرازي، المصدر السابق، ج -(٣)
ذوقان قرقوط، "تاريا االمة العربية الحديث المشروع القومي الذي لم يتم"، القاهرة، د.ت، بحث في  -(٤)

 .٢٢، ص٢006وحيد،مكتبة مدبولي، القاهرة، نزعة الت
المعارضون :مدحت باشا ومصط ى الخالدي ومصط ى بك واحمد افندي شهرلي زاده ونافع باشا  -(٥)

الخالدي ويوسف ضيا  الخالدي ومانوك كرجيان .ينظر: عصمت برهان الدين عبدالقادر، دور النواب 
 .6٤-6٢م، ص ص ٢006يروت، م ب191٤-1907العرب في مجلس المبعوثان العثماني 
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اذ قلام فلي الليللة ن سلها بعلض عناصلر الحلرس الخلاص للسللطان ، (1)يد السلطات العثمانية
عبدالحميد الثاني بمحاولة القا  القبض على المعارضين له من اعضا  مجللس المبعوثلان، 

ذ تمكلن خليلل ابلراهيم وبعلض زملال ه ملن الهلروب إولكنهم لم ينجحوا فلي تحقيلق مسلعاهم، 
لللى فرنسللا إالهللرب  اهللناللجللو  الللى السلل ارة ال رنسللية فللي اسللطنبول، ونجلل  خليللل ابللراهيم مو 

 (٢)نسية، ومن هناك التجر الى سويسرار الس ن ال   على ظهر احد
 للسلطان عبدالحميد الثاني ته الخارجية معارض

هيم وللبعض رفاقله يلدعوهم اقدمت الس ارة البريطانية في اسطنبول عرضا لخليل ابر 
الطلللب  ذلللكنلله رفللض أال إالبريطانيللة فللي سللواحل البسلل ور،  البللواخر احللد  للتوجلله الللى فيلله

جنيللف، ومللن هنللاك بللد  نشللاطه السياسللي مللن خللالل  ة، واصللر علللى الللذهاب الللى مدينلل(٣)
ا اتباع السللطان عبدالحميلد يهالكلمة الحرة عبر كتابة المقاالت في الجرائد االجنبية يهاجم ف

ف لي مدينلة جنيلف نجل  فلي تحريلر ، (٤)مطلق وايقافه العمل بالدسلتورم الحكالثاني سياسة ال
صلللللدارها منلللللذ تشلللللرين االول ملللللن علللللام قلللللام بإ (الهلللللالل)جريلللللدة باللغلللللة ال رنسلللللية، سلللللماها 

، لكنلله لللم يسللتقر هنللاك وانمللا ذهللب الللى العاصللمة ال رنسللية بللاريس، وفيهللا التقللى (٥)م1880
 ىف وفضلل اهلل دبلاس وات قلا معلا عللمع بعض الشخصيات العربية منهم اسماعيل بن يوس

 ا  ، تناوللللت مواضللليعم1881نيسلللان ملللن علللام  ٢1اصلللدار جريلللدة باسلللم البصلللير وذللللك فلللي 
 تللكدبيلة، وكانلت أتخص االحداث السياسلية فلي اوربلا والعلالم العربلي، فضلال علن مقلاالت 

م سلتمر طلويال، اذ توق لت علايملن كلل اسلبوع، ولكلن صلدورها للم  ةواحد مرةريدة تصدر جال
 .(6)م188٢

ريللدة كللان يحمللل فللي طياتلله اسللباب جبايقللاف صللدور ال ا  ر ان اتخلاذ خليللل ابللراهيم قللر إ
فرنللك،  ٢000ان فرنسلا لللم تقللدم دعمللا ماليلا شللهريا للجريللدة ومقللداره  ،همهللاأعلدة، لعللل مللن 

                                                 

(، 1909-1908حسان علي حالق، دور اليهود والقو  الدولية في خلع السلطان عبدالحميد الثاني عن العرش) -(1)
 .٤٣بيروت، د.ت، ص 

(٢)- BOA.Y.A.H U S.336/25/1.H1313/Ra18/1895-9-7. 
(٣)- lbid. 
(٤)- lbid. 
(٥)- BOA.iHUS.17/109.11d/1311/R26/1893-10-6. 
(6)- BOA.Y.PRk.Azj.6/63/1/1883-3-30. 
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الجريللدة لتحسللين صللورة فرنسللا فللي العللالم العربللي وال سلليما بللين بلللدان  راال مللن اجللل تسللخي
ذلللك، ان خليللل فضللال  عللن ، (1)م1881تللونس عللام  خاصللة بعللد احللتاللي، المغللرب العربلل

 نشللؤو  فللي ل االوربلليخابللراهيم وجللد ن سلله فللي موقللف صللعب، فهللو مللن جهللة يللرفض التللد
لعثمانيلللة الداخليلللة بجميلللع اشلللكاله، ويلللدعو الشلللعب العربلللي فلللي مصلللر اللللى مقاوملللة االدوللللة 

اخللر  ال يسللتطيع التنديللد  ةجهلل، ولكنلله مللن (٢)م188٢عللام  االحللتالل البريطللاني الراضلليه
جم السياسلة ال رنسللية امسلرلة طبيعيللة فكيلف يهلل وتلللكبلاالحتالل ال رنسلي لتللونس وسياسلتها، 
امللواال مللن حكومتهللا، وممللا زاد مللن الطللين بللله،  تللهوهللو يعلليش علللى اراضلليها وتتلقللى جريد
يقللوم جريللدة واصللدار عقوبللات قاسللية ضللد كللل مللن لاسللتيا  السلللطان عبدالحميللد الثللاني مللن ا

ومارسلت الحكوملة العثمانيلة كلل مسلاعيها للد  فرنسلا ، (٣)بادخالها الى االراضي العثمانيلة 
الجريللدة فللي الصللدور حتللى  تواسللتمر   مللن اجللل تعطيللل صللدور الجريللدة، اال انهللا لللم تللنج

 .(٤)م188٢عام 
سللار خليللل ابللراهيم فللي بللاريس علللى الللنهج ن سلله الللذي كللان يتبعلله عنللدما كللان فللي 

السياسللية االسللبوعية، التللي اصللدرها  (كشللف النقللاب)عبللر مللن خللالل جريدتلله اسللطنبول، اذ 
الدوللللة  علللن ، علللن هدفللله االسلللمى هلللو اللللدفاعم189٤فلللي اب علللام  (٥)ملللع املللين ارسلللالن

العثمانيللة والوقللوف بالمرصللاد امللام كللل مللن يخطللط ضللدها، وكللذلك فضلل  الخونللة والعللابثين 

                                                 

(1)- lbid. 
احسان عسكر، نشرة الصحافة السورية عرض للقومية في طور النشرة من العهد العثماني حتى قيام الدولة  -(٢)

 .٤6العربية، مصر، د.ت، ص 
 .11٤الرفاعي، المصدر السابق، ص  -(٣)
(٤)- BOA.YPRK.AKJ.6/63/1.1883-3-30. 
م وتعلم عند 1868الن: هو أمين بن مجيد بن ملحم بن حيدر أرسالن، ولد في الشوي ات بلبنان عام امين ارس( ٥)

اليسوعيين ببيروت، ثم هاجر الى باريس واصدر فيها جريدة كشف النقاب وتركيا ال تاة بالعربية وال رنسية، ثم تم تعيينه 
، وبعد ذلك عين قنصال  عاما  في االرجنتين، وعاد م1909قنصل عام للدولة العثمانية في بروكسل ولكنه استقل عام 

. ينظر: خير الدين الزركلي، االعالم 19٤٣بعد ذلك الى اصدار مجلة )السمير( في بوينس ايرس. وتوفي هناك عام 
قاموس تراجم الشهر الرجال والنسا  من العرب والمستعربين والمستشرقين، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للماليين، 

 .19، الجز  الثاني، ص٢00٢يروت، ب
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، وقللد بللذل كللل جهللده (1)الحميللد الثللانيقللوف امللام اسللتبداد السلللطان عبدو الو بمصللال  الدولللة 
موق لللا معارضلللا  هه منبلللرا الحقلللاق الحلللق ونشلللر مبلللادئ العداللللة، وكلللان اتخلللاذتللللجعلللل جريد

للسللللطان عبدالحميلللد الثلللاني ال يعنلللي بلللري حلللال ملللن االحلللوال بانللله سللليتجه لطللللب اللللدعم 
 ه.والمساندة من اعدا  الدولة، لكن سياسة السلطان دفعه الى اتخاذ موقف معارض من

، (تركيلا ال تلاة)اصدر مع امين ارسالن جريدة ثانيلة باسلم  م189٥وفي اواخر عام 
يقتللرب أ الجريللدة انلله بللد تلللكاسللم  واضللحا  مللن خللالل ، وكللان(٢)وبللاللغتين ال رنسللية والعربيللة

، اذ كتلللب بللدال ملللن اسلللم رئلليس تحريلللر الجريلللدة (٣)(جمعيلللة تركيلللا ال تللاة)فكللاره ملللن مللنهج رب
، وقلد تبلين ملن خلالل "حب اللوطن"، وبدال من محرر الجريدة كلمة "احالنظام والنج"كلمتي 

، عبللارة م189٥كللانون االول مللن عللام  1٣مقالللة للله كتبلله فللي مسللتهل صللدور الجريللدة فللي 
عن تحديد لمنهاج جمعية تركيا ال تاة ومطالبهلا ملن السللطان العثملاني، وهلي علودة مجللس 

التشللريعي وتوسلليع صللالحياته بحيللث يكللون  المبعوثللان الللى انعقللاد جلسللاتها وممارسللة دورهللا
 خلاللواجبه سلطة رقابية على السلطة التن يذية، وكذلك اصالح االوضاع االقتصلادية ملن 

مل على توسيع التجنيلد االلزاملي عذلك ال وفضال  عندالة والمساواة في فرض الضرائب، عال

                                                 

خالد حبيب الراوي واخرون، الموسوعة الصح ية العربية، الصحافة العربية في المهجر، تونس،  -(1)
 .116 -11٤، الجز  الثاني، ص ص 1991

(٢)- Albert Hourani , Arabic Though in Liberal age 1789-1939,London, 1960, P 
266. 

م( 1876-1861 تاة: تعود ترسيس هذه الجمعية الى عصر السلطان عبد العزيز )جمعية تركيا ال  -(٣)
عندما ظهرت مجموعة صغيرة ممن  ترثروا باالفكار الغربية التحررية ودعوا الى اتخاذ تدابير الزمة لوقف 

م من اصدار مجلة 186٤عجلة االوضاع في الدولة العثمانية، وقد استطاع اعضا  الجمعية في عام 
( في لندن، هي اول مجلة لها، ومن أبرز اعضائها نامق كمال وشناسي افندي وضيا  باشا )حريت

ورفعت بك ومصط ى فاضل ابن ابراهيم باشا بن محمد علي باشا ومدحت باشا، وطالبوا بالتحرر من 
الق تقرر اط 1906استبداد السالطين العثمانيين وتطبيق الحكم الدستوري في الدولة العثمانية، وفي عام 

اسم جمعية االتحاد والترقي على جميع التنظيمات المعارضة في الدولة العمثانية. ينظر: ارنست أ. 
، ٤٢-٣9، ص ص1960،ترجمة: د. صال  احمد العلي، بيروت، 1908رامزور، تركية ال تاة وثورة 

 .1٢٢ص
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خليلل ابلراهيم أن طروحة فيها را  المالمقالة واآل تلكويبدو من خالل  (1)لجميع افراد الرعية 
 ن سه الى المأل بص ة متحدث عن جمعية تركيا ال تاة.أظهر 

حلللاول خليللللل ابلللراهيم ان يكسللللب ود المسللللمين باسللللتخدام عبلللارات تحريضللللية ضللللد 
ييللللر المنشللللود غن علللللى احللللداث التو السلللللطان عبدالحميللللد الثللللاني، وايحللللا  لهللللم بللللرنهم قللللادر 

 د الرعايلا فلي الدوللةا، النهلم يعلدون االكثريلة بلين افلر وتحسين االوضاع في الدوللة العثمانيلة
النبللرة التحريضللية مللن خليللل ابللراهيم للمسلللمين ضللد شللخص السلللطان عبدالحميللد  ، وتلللك(٢)

للللليس مسللللتبعدا ان يشللللتد  لللللذلكاسلللللوب لللللم يسللللتخدمه سللللابقا عنللللدما كللللان فللللي اسللللطنبول، و 
انيلللة مجبلللرا هاربلللا ملللن معارضلللته للسللللطان ويلللزداد مطاليبللله بعلللد تلللرك اراضلللي الدوللللة العثم

يوسللع مللن نشللاطه واخللذ يكتللب فللي كبريللات الجرائللد ال رنسللية،  أبللد ذلكاالعتقللال واالعللدام، للل
السللللطان العثملللاني  عللللى جم فلللي كتاباتلللهتهيلللو  .(اللللديبا)وجريلللدة  (لي لللي غلللارو)منهلللا جريلللدة 

يللدة لللى ان اتخللذت ادارة الجر إمنللوال لا ذلللكويتهملله باتبللاع سياسللة اسللتبدادية، واسللتمر علللى 
مواقلللللف مؤيلللللدة للسللللللطان عبدالحميلللللد الثلللللاني، وقتهلللللا تلللللرك نشلللللر المقلللللاالت فلللللي الصلللللحف 

 .(٣)المذكورة
ال يقصلللد منللله  (اللللديبا)و (لي لللي غلللارو)ان تلللرك خليلللل ابلللراهيم عملللله فلللي جريلللدتي 

، (فلرانس انترنشلليونال)الكتابلة ضللد السللطان العثملاني، وانملا انتقللل الدارة جريلدة  علن تخليله
التلللي كانللللت تنشللللر مقلللاالت سياسللللية بللللاللغتين ( االيكيليللللر)ة فلللي جريللللدة كملللا باشللللر بالكتابلللل

الجريللدة عبللارة عللن دعللوة لتبنللي مبللدأ الرابطللة  تلللكالتركيللة، وكانللت منشللوراته فللي و ال رنسللية 
العثمانية بين رعايا الدولة العثمانية بعيدا علن جميلع الخالفلات العرقيلة والدينيلة، وكلان يلر  

حلق والقضلا  عللى الحكلم االسلتبدادي لحقلاق ااقلة قلادرة عللى ان الشباب العثماني فئلة مسلت
 .(٤)للسلطان عبدالحميد الثاني ومحاربة ال ساد المستشري في مؤسسات الدولة 

                                                 

االسالم والمسلمين في القرن  خالد ابراهيم بن عبد اهلل الربيان، الجمعيات القومية العربية وموق ها من -(1)
 .997هل، ص1٤٢٥الرابع عشر الهجري، دار المسلم للتوزيع والنشر، د.م، 

(٢)- BOA.Y.A.AHUS.175/115 /1-1301 -Ş-11/1889-6-4. 
(٣)- BOA.Y.A.HUS 375/50/ 2-1315-Ra-11/ 1897-8-9. 
(٤)- lbid. 
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فلي  (المشلورة)يمدح ومعجب في مقاالته التي ينشلرها فلي جريلدة  ميهكان خليل ابرا
فئللات الشللعب العثمللاني الللى  الللنظم االوربيللة الحديثللة، ويللدعو (باللغللة التركيللة)مدينللة بللاريس 

 ضلليل ت، ولكللن اسللتغرب مللن دعوتلله الللى (1)اسللتلهامه وتطبيقلله فللي نظللام الحكللم العثمللاني 
ي عللللى بقيلللة القوميللات الموجلللودة عللللى اراضلللي الدولللة العثمانيلللة، وقلللد ال نجلللد كلللالعللرق التر 
 من اصل لبناني. نصراني فهو عربي ذلكمبررا في 

حللت تال رنسللي والبريطللاني فللي البلللدان الواقعللة وهللاجم فللي كتاباتلله سياسللة االحللتالل 
بللاع روسليا القيصلرية سياسللة التعسلف والظللم تجللاه تهما وسلو  اداراتهمللا، كملا هلاجم اتسليطر 

 .(٢) تركيةالكثرية الاالتراك في االقاليم الخاضعة لروسيا وذات ا
 السلطان عبدالحميد الثاني مع هساع خالفاتتا

حف، حقيقلللة نوايلللاه وغاياتللله ضلللد نظلللام الحكلللم نسللتنتج ملللن قلللرا ة مقاالتللله فلللي الصللل
 العثماني القائم:

واليات التابعة للدوللة العثمانيلة بغلض لاذ طالب بإجرا  اصالحات شاملة تشمل جميع ا -1
 النظر عن القومية والديانة.

اة المدنيللة، ولكللن باتبللاع نهلج سللليم قللائم علللى االعتمللاد يللدعلا الللى تحقيللق التقللدم فلي الح -٢
 عثمنة.على مبدأ ال

  ان هناك تصميم وارادة قوية العادة هيبة الحضارة العثمانية، وان ما ينبغي اخلذها أر  -٣
 من اوربا ال بد ان تعمل عل تحقيق التطور في المجاالت العلمية .

 وذلللكراضللي وبلللدان تابعللة للدولللة العثمانيللة، الوقللوف امللام االحللتالل القللو  االوربيللة ل -٤
، ولكلن يؤخلذ (٣) عللى مكانلة الدوللة العثمانيلة بلين اللدولحق مشروع ملن اجلل الح لاظ 

 عليه، انه كان يحصل على دعم من فرنسا.

                                                 

لشرق، ترجمة محمد بورقيبه و محمد الزمرلي، احمد رضا بك، الخيبة االدبية للسياسة الغربية في ا -(1)
 .٣0 -٢8، ص ص 1977تونس، 

نادية ياسين عبد، االتحادية دراسة تاريخية في جذورهم االجتماعية وطروحاتهم ال كرية اواخر القرن  -(٢)
 .1٤٢، ص ٢006جامعة بغداد،  -، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية االداب1908التاسع عشر الى 

يد بن سعد مس ر الغامدي، موقف المعارضة في الشرق العربي من حكم السلطان عبدالحميد سع -(٣)
 .10٣، ص 199٢م، الرياض، 1909/ 1976ه_1٢9٣/1٣٢7الثاني )الشام ومصر ( 
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ن ينزعج السلطان عبدالحميلد الثلاني ملن مقلاالت خليلل ابلراهيم أكان من الطبيعي  
هجلللوم صلللري  لشلللخص السللللطان  تضلللمنت، والسللليما المقلللاالت التلللي (المشلللورة)فلللي جريلللدة 

 رات والقلاب ال تليلق بالسللطان ومكانتله ووصل ه بلالمجرم والمسلتبدالعثماني، واسلتخدامه عبلا
 ة الللللينذللللك، سلللعى السللللطان عبدالحميلللد الثلللاني اللللى ممارسلللة سياسللل ملللن رغمعللللى الللل، (1)

واللطللف مللع خليللل ابللراهيم بهللدف اسللتمالته او دفعلله لتللرك الهجللوم عليلله مللن خللالل محاولللة 
ن يملر بظلروف ماديلة صلعبة فلي بلاريس، ، وخاصة ان خليل ابراهيم كلا(٢)إقناعه باالموال 

فللرمر السللللطان السللل ارة العثمانيلللة فلللي بلللاريس بملللن  وسلللام عثملللاني لخليلللل ابلللراهيم ولزوجتللله 
ومكافرته باموال طائلة، في محاولة القناعله علن نشلر افكلار معاديلة للسللطان والتخللي علن 

ثير بللين القللو  ريللدل علللى ان خليللل ابللراهيم كللان للله تلل وذلللكطلللب اعللادة العمللل بالدسللتور، 
المعارضلللة واال لملللا تنلللازل لللله السللللطان وارسلللل اللللى سللل ارته فلللي بلللاريس اللتقلللا  ملللع خليلللل 

ة واالملللوال ملللن السللللطان العثملللاني، لكلللن خليلللل ابلللراهيم رفلللض مابلللراهيم حلللامال لللله االوسللل
جمعلت ملن  ياالملوال التل تللكعروض ومغريات السللطان عبدالحميلد الثلاني لله، ورأ  بلان 

االملللوال لتحسلللين  تللللكشلللوة هلللي ملللن املللوال الرعيلللة، وان ال بلللد ان تخصلللص السلللرقة او الر 
احللوال الداخليللة لدولللة العثمانيللة بللدال مللن مكافرتلله، وانلله ال يرغللب ان يكللون تابعللا للسلللطان 
العثماني، لذلك بدال من ان يتخلى خليل ابراهيم عن مهاجمة السلطان فانله علاد ملرة اخلر  

ه ان يضع االوسمة الممنوحلة ملن السللطان عللى صلدره ووص ه بس اك الدما  وانه ال يشرف
 .(٣) وصدر زوجته

ان عدم نجاح السلطان في اقناع خليل ابلراهيم وفشلل جهلوده معله، اجبلر السللطان 
اولللة غلللق جريدتلله وشللرا  حالعثمللاني الللى اتبللاع اسلللوب اخللر مللع خليللل ابللراهيم مللن خللالل م

اصلدار أملر اللى سل ارة بلالده ببلاريس لله، وملن ثلم لجلر اللى  ط، كوسيلة ضلغ(٤) مستلزماتها
سللم السلللطان عبدالحميللد الثللاني فللي احللد ابرفللع دعللوة قضللائية ب م1897فللي تمللوز مللن عللام 

                                                 

 .177الرفاعي، المصدر السابق، الجز  االول، ص  -(1)
(٢)- BOA.ha.TO.81/148. /1899-12-1. 
(٣)- BOA.YPRK.EŞA.27/8513. /1897-7-31. 
 .66رامزور، المصدر السابق، ص  -(٤)
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محللاكم العاصللمة ال رنسللية ضللد خليللل ابللراهيم ومللن معلله بتهمللة ازدرا  بالسلللطان عبدالحميللد 
م اسللتدعا  ، وتلل(1)الثللاني واعانتلله وتحقيللره، وقللد قللدمت الللدعوة فللي محكمللة السللين ببللاريس 

خليللل ابللراهيم الللى المحكمللة، وبعللد دراسللة القضللية والتحقيللق فيهللا، أصللدرت المحكمللة حكمللا 
 بتغللريم خليللل ابللراهيم وزميللله احمللد رضللا بسللت عشللرة فرنللك فرنسللي مللع ترجيللل تن يللذ الحكللم

(٢). 

مما ال شك فيه ان الحكومة ال رنسلية قلد ابلدت تعاط هلا ملع قضلية خليلل ابلراهيم، و 
واالسلا ة لسلمعة السللطان عبدالحميلد  طن بهدف جعله بوقا لممارسة الضلغو السباب قد تكو 

حاولللت و تحللريض الشللعوب العثمانيللة ضللد السلللطان،  فلليالثللاني فللي داخللل الدولللة العثمانيللة 
فرنسلللا ان تظهلللر للعلللالم بلللان المسلللالة االرمنيلللة وارتكلللاب السللللطات العثمانيلللة مجلللازر تجلللاه 

الكتابة وتوجيه التهم ضلد السللطان  الىم ودفعته ياالرمن، هي من حرك مشاعر خليل ابراه
عبدالحميد الثاني، كما ان اتخاذ خليل ابراهيم مواقف معارضلة ضلد السللطان واصلداره املرا 

يقلللاف العملللل بالدسلللتور وحلللل مجللللس المبعوثلللان واجلللرا ات السللللطان ضلللد خليلللل ابلللراهيم، إب
لمحكملة اصلدار الع لو دفعت الحكومة ان تستعطف على خليلل ابلراهيم وتطللب ملن قضلاة ا

 .(٣)واتباع اللين والتسام  ضد خليل ابراهيم 
لقللد كللان خليللل ابللراهيم يللر  بعللدم ضللرورة وجللود السلللطان عبدالحميللد الثللاني علللى 

ب ان ال ي هلللم جللل، وان اسلللتمرار معارضلللته للسللللطان ي(٤)راس الحكلللم فلللي الدوللللة العثمانيلللة 
لطان العثماني، بل وحتى عدم الثقلة ايضلا على انها مسرلة عناد، وانما عدم الثقة بكالم الس

جرا  اصلالحات شلاملة، إبرسل ومبعوثي السلطان، اذ ان السلطان للم يبلادر بتن يلذ وعلوده بل
وان لللم يعللد هنلللاك بللرأي خليلللل ابللراهيم مبلللرر لوجللود وسلللطا  يجعلللون ملللن ان سللهم اداة بيلللد 

 .(٥) السلطان عبدالحميد الثاني

                                                 

(1)- BOA.BEO.692/5188/ 2.1315- R- 24. /1897-9-13. 
(٢)- BOA.YPRK.EŞA.27/85/2. /1897-8-5. 
(٣)- lbid. 
 .68 -6٥رامزور، المصدر السابق، ص ص  -(٤)
 .8٣ -81المصدر ن سه، ص ص  -(٥)
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رغبتله للتعلاون ملع السللطان م عللن خليلل ابلراهيكلل ملا تقلدم، فقلد املن رغم على اللو 
سليدفع  ذللكيلة االتحلاد والترقلي، وان عالعثماني في حال قام بتن يذ البرنامج االصالحي لجم

جمعيللة الللى مللد يللد العللون والمللؤازرة للسلللطان عبدالحميللد الثللاني واالكثللر مللن ذلللك، القللا  لا
السللللطان وجمعيلللة االتحلللاد النضلللال ضلللده، وبلللذلك سلللتعود الثقلللة بلللين  نالسلللالح والكلللف عللل

اراد ان يضللع  بللذلك. وهللو (1) االمللور علللى ارض الواقللع ذلللكوالترقللي، ولكللن بعللد ان يحقللق 
السلللللطان عبدالحميللللد فللللي مواقللللف صللللعبة ويحمللللله مسللللؤولية تللللدهور االوضللللاع فللللي الدولللللة 

 ليه المعارضة.إالعثمانية لعدم استجابته لندا ات االصالح التي دعا 
 (عية سورية تركيةجم)في تشكيل  هنجاح -

م وباالت لاق مللع زميلله املين ارسللالن ملن ترسلليس تجملع سياسللي يبللراهاسلعى خليلل  
بلين التللرك والعللرب المقيمللين فلي بللاريس بمعللزل عللن النزعللة القوميلة، هدفلله مللن ذلللك توسلليع 
دائلللرة المعارضلللة ضلللد السللللطان عبدالحميلللد الثلللاني بلللزج العلللرب فلللي القلللو  المعارضلللة ضلللد 

 كلذلك العملل عللى تنظليم نشلاط ثلوري فلي سلوريا ضلد الحكلم العثملانيالسلطان وسياسلته، و 
وكللان اهللم مبللدأ اعتمللدت  (الجمعيللة السللورية التركيللة،)سللم االجمعيللة ب تلللك، وقللد عرفللت (٢)

طيعون كسلب العلرب فلي جمعيلتهم تيسل مبدأ العثمنة، فخليل ابلراهيم وملن معله الو ، هعليه
ة ت ضليل التلرك عللى بقيلة القوميلات، ولكلن ملن المبدأ، فمبادئ جمعية تركيلا ال تلا ذلكبغير 
جمع العرب والترك في تجمع واحد حقلق ملا كلان يسلعى اليله، للذلك نجحلت الجمعيلة خالل 

السورية التركية من تحقيق تقارب حقيقلي فكلري ملع جمعيلة االتحلاد والترقلي، وملن ثلم تكللل 
ملج الجمعيلة السلورية في تقريب الرؤ  ووجهات النظر بين الطرفين، ووصوال اللى د دالجهو 

 .(٣)التركية مع جمعية االتحاد والترقي 
 
 

                                                 

 .8٣المصدر ن سه، ص  -(1)
(٢)- BOA.YPRk.TKM.36-34- 1311. 
، الجز  االول، ص 19٣1احمد عزت االعظمي، القضية العربية .اسبابها. مقدماتها .تطوراتها. نتائجها، بغداد،  -(٣)

 .٤9 -٤7ص 
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 :في مؤتمر االحرار العثماني االوله شاطن -

السلللللنوات االخيلللللرة ملللللن عملللللره يناضلللللل ضلللللد السللللللطان  حتلللللىظلللللل خليلللللل ابلللللراهيم 
فلي الصل حات السلابقة ملن هلذا  للوحظوقلد  عبدالحميد، ولم يتخلى ولم يملل فلي سلبيل ذللك.

جلل الوصلول اللى تحقيلق الهلدف المنشلود، ابلراهيم اسلاليب مختل لة ملن البحث اتباع خليلل ا
اي جهلد وعطلا  فلي سلبيل محاوللة تغييلر السللطان العثملاني، فكلان السللطان  دخرفهو لم ي

بللدال  (ل عثمللان)آيللان بسلللطان اخللر مللن عائلللة تفللي نظللره، مصللدر الشللر، وان ال بللد مللن ا
، وقلد نجل  خليلل ابلراهيم (1)م1878علام  ذ، ومن ثم اعلادة العملل بالدسلتور المعطلل منلنهم

فللي توحيللد الجهللود وجمللع القللو  التحرريللة مللن العثمللانيين النللاقمين علللى السلللطة عبدالحميللد 
، وعقلد الملؤتمر م190٢شلباط علام  9-٤مر عقلد ببلاريس ملا بلين تالثاني للجلوس معا بملؤ 

ثمانيلللة بحضلللور اكثلللر ملللن اربعلللين شخصلللية عثمانيلللة ملللن انحلللا  عديلللدة ملللن الواليلللات الع
يتقدمهم االمير صباح الدين باشا اكبر ابنلا  محملود باشلا، وفلي االجتملاع االول تلم ترشلي  

 قو تحقيلللحلللاالت لللاق عللللى تنسللليق الجهلللود ن توصلللل، وفيهلللا (٢) دارة الجلسلللةخليلللل ابلللراهيم إل
طموحلللات الرعايلللا العثملللانيين جميعلللا بغلللض النظلللر علللن قوميلللاتهم وديانلللاتهم، والعملللل عللللى 

 جاز االهداف االتية:الوصول الى ان

اللذي يعلد ملن اهلم  م1876عدم المساس بقوانين الدولة العثمانية، وال سيما دستور علام -1
جللللرا  اصللللالحات حقيقيللللة، كمللللا يضللللمن القللللوانين، فهللللو افضللللل مللللن يحقللللق ضللللمان إل

 العامة لجميع الرعايا العثمانيين. تالحريا

المحافظلللة عللللى وحلللدة اراضلللي الدوللللة العثمانيلللة وممتلكاتهلللا والوقلللوف املللام المحلللاوالت -٢
 عافها وتمزيقها.ضال

 .(٣) تشكيل نظام سياسي قائم على توفير السلم التام في جميع بقاع الدولة العثمانية-٣
لكن ما حصل في االجتماع الختلامي للملؤتمر للم يكلن خليلل ابلراهيم وبعلض رفاقله 

  دوثلللله، عنلللدما اقتللللرح احلللد الحاضللللرين ضلللرورة مطالبللللة القلللو  االوربيللللة الكبللللر يتوقعلللون ح
                                                 

 .100 -98رامزور، المصدر السابق، ص ص  -(1)
 .٢1 -19، ص ص 19٤8محمد جميل بيهم، قوافل العروبة ومواكبها خالل العصور، بيروت،  -(٢)
زين نورالدين زين، نشو  القومية العربية مع دراسة تاريخية في العالقات العربية التركية، دار النهار للنشر،  -(٣)

 .76-7٥م، ص ص1979الطبعة الثالثة، بيروت، 
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بعللض القوميللات فللي  دعللممللن اجللل  يرسللال قللوات للتللدخل ضللد السلللطان عبدالحميللد الثللانإب
المقترح ضلمن مقلررات الملؤتمر بشلكل نهلائي، وفشللت  ذلكالدولة العثمانية، وقد تم اضافة 

، اذ عبر خليلل ابلراهيم علن رفضله بعلدم وجلود (1) القرار ذلكل افشالرفض إل اتجميع ندا 
مبرر قانوني لطلب التدخل من اللدول االوربيلة فلي االوضلاع الداخليلة للدوللة العثمانيلة، بلل 
ذهللب الللبعض الللى القللول بللرن للليس مللن حللق الللدول النصللرانية اخضللاع المسلللمين لمنهللاجهم 

ي اختيلار النظلام السياسلي ق الكامل فحونظمهم، بل حتى عدم التدخل، وان كل دولة لها ال
علللى الللدول  بللالحر المناسللب لهللا، وان ارادة الشللعوب سللوف لللن تسللم  بتحقيللق ذلللك، وان 

االوربية ان تهلتم لشلؤونها ومعالجلة سللبياتها، والعملل عللى تحسلين اوضلاع البللدان المحتللة 
ي التللي هللجهللا الدولللة العثمانيللة همللن قبللل الللدول االوربيللة، وان السياسللات الخاطئللة التللي تنت

 .(٢) المجال امام الدول االوربية للتدخل في شؤونها تفسح

 رؤية تحليلية لنظرة خليل ابراهيم تجاه الدولة العثمانية -

كان خليل ابراهيم يعمل بكل جهلد ملن اجلل اصلالح احلوال الدوللة العثمانيلة ورفلع ملن 
يغللة وبصللوت مللدوي شللرنها امللام الللدول االوربيللة، فقللد كللان يلقللي فللي مجلللس المبعوثللان خطللب بل

ويسلتميت فلي الللدفاع علن وحللدة اراضلي الدولللة العثمانيلة وعللدم السلماح للللدول الكبلر  للمسللاس 
، فقد كان وطنيا من طراز االول، فوطنيته يدعوه الى محاربة مظاهر بها بري شكل من اشكال

 ضلللد قلملللهالحلللد بلللل وجللله  ذللللكال سلللاد فلللي ادارة مؤسسلللات الدوللللة العثمانيلللة، وللللم يتوقلللف عنلللد 
الدسلتور، وان السللطان تحلت  ىاللى علدم التجلاوز علل ودعلاهالسلطان عبدالحميد الثاني ن سله، 

تلله بقللوة اكثللر عنللدما طللرح فللي مجلللس المبعوثللان ضللرورة تحديللد أالدسللتور ال فوقلله، وظهللر جر 
سلابقة للم تحلدث طلوال تلاريا  وتللك كانلت، (٣)ميزانية عائلة السلطان عبدالحميد الثاني وقصره 

ميللع واليللات الدولللة العثمانيللة، ججلللس يمثلللون مامللام  كتلللكمللن يطللرح مسللرلة و ثمانيللة الدولللة الع
ما اثار غضب السلطان عبدالحميد الثاني ضد خليل ابراهيم، وعد السبب االول لحدوث  وذلك

 خالف بين الطرفين.

                                                 

 .97 -9٤المصدر نقسه، ص ص  -(1)
 .٤٤ -٢7رضا بك، المصدر السابق، ص ص  -(٢)
 .٢70 -٢68، ص ص دي طرازي، المصدر السابق، الجز  الثاني -(٣)
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ان مللا وسللع مللن دائللرة الصللراع بللين خليللل ابللراهيم والسلللطان عبدالحميللد الثللاني، اتخللاذ 
دون تحديللد سللقف  م1876قللرارا بحللل مجلللس المبعوثللان وايقللاف العمللل بالدسللتور لعللام االخيللر 

زمنلي لعودتله، فخليلل ابلراهيم اللذي كلان يطملل  بتحقيلق حريلة اكثلر فلي العملل السياسلي يصللدم 
ق فلللي السلللنوات بحلللل مجللللس المبعوثلللان، ويخيلللب ظنللله بالسللللطان عبدالحميلللد الثلللاني اللللذي وافللل

ة العثمانيللة وخضللع للقللانون، فحسللب رأي خليللل ابللراهيم كيللف علللى وضللع دسللتور للدوللل السللابقة
 .(1) يسم  السلطان عبدالحميد لن سه بالتراجع عن ما صادق عليه واصدر امرا رسميا فيه

لم يكن امام خليل ابراهيم من خيار اال مغادرة اراضي الدوللة العثمانيلة والهلروب خ يلا 
قبللل السلللطات العثمانيللة جللرا  ايقللاف العمللل  الللى اوربللا قبللل ان يللتم اعتقاللله وربمللا اعداملله مللن

 .(٢)بالدستور وحل مجلس المبعوثان 
كللان مللن بللديهيات االمللور عنللدما اسللتقر بلله المقللام فللي بللاريس وقياملله بكتابللة مقللاالت 

ات ملللن قبلللل الحكوملللة طر  ان يتعلللرض لضلللغو خلللعديلللدة فلللي الصلللحف ال رنسلللية واالجنبيلللة اال
ي الوقلللت فللالمصلللال  ال رنسللية االسلللتعمارية، اذ ان  ال رنسللية بهلللدف اسللتغالله وتوجيهللله لخدمللة

خليل ابراهيم يهاجم االحتالل البريطاني لواليات تابعة للدولة العثمانية، وال سليما  فيه الذي كان
م 1881، فرنه غض الطرف عن االحتالل ال رنسلي لتلونس علام م188٢احتاللها لمصر عام 

نسللللية، ونجلللل  فلللي تحريللللر بعللللض الجرائللللد ، للللذا بللللد  يتخلللللى علللن الكتابللللة فللللي الصلللحف ال ر (٣)
الجرائللد منبللرا للتعبيللر عللن مواق لله السياسللية وطللرح افكللاره مللن اجللل  تلللكواداراتهللا، واتخللذ مللن 

كلان فلي  ر، ف ي بداية االمل(٤)التخلص من الحكم المطلق والمستبد للسلطان عبدالحميد الثاني 
وثلان، ولكلن بملرور اللزمن اخلذ نظره الحل يكمن في اعادة العمل بالدستور وعودة مجلس المبع

بطللللرح امللللور عديللللدة، وان تغييللللر اوضللللاع الدولللللة العثمانيللللة يسللللتلزم تطبيللللق القللللوانين واالنظمللللة 
تللاريا )بعنللوان  م1901االوربيللة الحديثللة وانهللا  االسللتبداد، ف للي كتللاب ال لله خليللل ابللراهيم عللام 

السلللبب فلللي تحلللول انلللاس باللغلللة ال رنسلللية رأ  بلللرن االسلللتبداد هلللو  (سلللالطين الدوللللة العثمانيلللة
علن ملا يلدور فللي  روطنيلين اللى اشلرار نتيجلة لتشلويش افكلارهم وعلدم اتاحلة ال لرص لهلم للتعبيل

                                                 

، ص ص 19٤9محمد عزة دروزة، نشرة الحركة العربية الحديثة، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت،  -(1)
11٣- 11٥. 

 .6٤عبد القادر، المصدر السابق، ص  -(٢)
 .٤8عسكر، المصدر السابق، ص  -(٣)
(٤)- BOA.Y PRK.AZJ.6/63/1.1883-3-30. 



 َأمنوذًجا ١٩٠٣-١٨٧٧خليل ابراهيم خليل غامن  املعارضة السياسية ضد السلطان عبداحلميد الثاني

                                                                                                         عباس عبد الوهاب علي فارس الصاحل                                                                                                             

 444 

. لكنلللله اخطللللر عنللللدما ارجللللع سللللبب ظهللللور االسللللتبداد فللللي الدولللللة العثمانيللللة وربطلللله (1)داخلهللللم 
بملرور سالم، وان المسلمين الذين ساروا على مبدأ التسلام  فلي عصلوره االول تخللوا عنهلا باإل

يمكلن تصللديقه،  كلالم غيلر منطقلي وال فلذلكاللزمن وتعلاملوا بشلدة ملع اتبلاع اللديانات االخلر . 
اهلل عليله وعللى الله  ىصلل)اذ لم يتبع االسالم سياسة مستبدة منذ عصر الرسلول الكلريم محملد 

عللللى نظلللام  وابعلللد الرسلللول الكلللريم سلللار  فالمسللللمونالعثملللانيين،   ، حتلللى مجلللي(وصلللحبه وسللللم
تطبيللق النظللام الللوراثي فللي ان علللى يللد المغللول، و  م1٢٥8حتللى سللقوط العباسلليين عللام  الخالفلة

 الحكم منذ عصر الدولة االموية ال ي هم منه وجود استبداد في الحكم االسالمي.
فكلار جمعيلة رخذ خليل ابراهيم منحى اخر في فرنسا بمرور الزمن عنلدما بلد  يلؤمن بأ

 .(٢) يمان بهالى اإلإالعثماني تركيا ال تاة ومنهاجها ويدعو الشباب 

وصللل الخللالف بللين خليللل ابللراهيم والسلللطان عبللد الحميللد الثللاني الللى طريللق مسللدود،  
عندما اصدر السلطان امرأ للس ارة العثمانية في باريس بتقديم دعوة ضد خليلل ابلراهيم لتهجمله 

 . (٣) بمكانته كالسلطان االحمر والمجرمال تليق السلطان ن سه ووص ه بالقاب 

وكلللان لخليلللل ابلللراهيم اهتماملللات وكتابلللات فلللي المجلللال االقتصلللادي، اذ طبلللع لللله فلللي  
، وعللدت كتابلله االخيللر مللن اهللم (٤) (االقتصللاد السياسللي)سللم اكتابللا ب م1879عللام  االسللكندرية

سلمالية وضلرورة أنلذاك، اذ هلو اول ملن دعلا اللى الر آالمؤل ات في االقتصلاد فلي العلالم العربلي 
وهو اول ملن ادخلل مصلطل  ، (٥) م العربي مع مراعاة طبيعة المجتمع العربيتطبيقها في العال

                                                 

، ص 1968، ترجمة : كريم عزقول، بيروت، 19٣9 -1798العربي في عصر النهضة  البرت حوراني، ال كر -(1)
٣18. 

 .٤٥حالق، المصدر السابق، ص  -(٢)
 .177الرفاعي، المصدر السابق، الجز  االول، ص  -(٣)
 .91، ص 1971هشام الشرابي، المثق ون العرب والغرب، بيروت،  -(٤)
 1899. كما اصدر ديوان شعري عام 10٤، ص ص 1978بيروت، فاروق ابو زيد، عصر التنوير العربي،  -(٥)

بعنوان مياه المسي  . ينظر : فؤاد صال  السيد، معجم السياسيين المثق ين في التاريا العربي واالسالمي، الطبعة 
 .٢٤7-٢٤6، ص ص٢011االولى، مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 
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فرنلللله يحمللللل فكللللرا اقتصللللاديا، الللللى جانللللب افكللللاره  ، وبللللذلك(1)االقتصللللاد فللللي االدبيللللات العربيللللة 
 وانتما اته السياسية.

توفي خليل ابراهيم خليل غانم في العاصمة ال رنسية باريس عن عمر يناهز السابعة  
قبلل ترسليس الجمعيلات القوميلة فلي  ،م190٣ن ملن حزيلران علام و ي الثلاني والعشلر واالربعين فل

 .(٢)ودفن في احد مقابر مدينة باريس البالد العربية،
 الخاتمة

 هذا البحث: تلخيصها نهايةهناك بعض النقاط ال بد من 

رة دخل خليل ابراهيم خليلل فلي السللك اللوظي ي منلذ مقتبلل عملره وهلو للم يبللع السلابعة عشل -1
من العمر، وقد ساعده ذلك في ان يكون قريبا ملن المؤسسلات اإلداريلة، وملن ثلم معرفلة ملواطن 

 ال ساد فيها.

اتصللف خليللل ابللراهيم بللالجرأة والشللجاعة االدبيللة فللي طللرح افكللاره، وفللي القللا  الخطللب عبللر  -٢
جلسللات مجلللس المبعوثللان العثمللاني، ولللم يكلللن يخشللى مللن طللرح المواضلليع الحساسللة المتعلقلللة 

 بمصروفات العائلة الحاكمة وافراد اسرته.

العلرب المعارضلين للسللطان عبدالحميلد الثلاني، فهلو النصلار  يعد خليل ابراهيم من اوائلل  -٣
 اتخذ موق ا معارضا منذ بداية دخوله في مجلس المبعوثان .

 فللي تصللدع وحللل جلللس المبعوثللان السللبب االول م1876ايقللاف العمللل بدسللتور عللام  شللكل -٤
المطلللب االول الشللرط  ذلللكلللذلك ظللل  ة بللين خليللل ابللراهيم والسلللطان عبدالحميللد الثللاني،العالقلل

 لخليل ابراهيم من اجل حل خالفاته مع السلطان عبد الحميد الثاني.

تبين لنا ان خليلي ابراهيم كان من انصار المعارضة السلمية وظل على هلذا الحلال طلوال  -٥
زه للمعارضللة المسلللحة، بللل واالكثللر مللن ذلللك، انلله وقللف ولللم نجللد مللا يؤيللد انحيللا سللنوات حياتلله، 

الخلللارجي لشلللؤون الدوللللة العثمانيلللة الداخليلللة واسلللقاط السللللطان ضلللد ملللن نلللاد  بضلللرورة التلللدخل 
 عبدالحميد الثاني بالقوة.

اتبللع السلللطان عبللد الحميللد الثللاني اسلللوب الحللوار وتقللديم الهللدايا واالمللوال مللع الكثيللر مللن  -6
خليللل ابللراهيم الللذي كللان للله دور بللارز ومللؤثر بللين القللو  المعارضللة فللي معارضلليه، السلليما مللع 

                                                 

، 78االسالمي: ح رية مصطل "، مجلة اسالمية المعرفة، السنة العشرون، العدد  عبدالرزاق بلعباس، "االقتصاد -(1)
 . 108م، ص٢01٤هل/1٤٣٥خريف 

 .6٣٣مجلة المقتطف، المصدر السابق، ص  -(٢)
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اوربللا، إذ ارسللل السلللطان سلل يره فللي بللاريس للحللوار مللع خليللل ابللراهيم ومنحلله وسللام الشللرف مللع 
 .اعطائه المال من اجل كسبه الى جانبه

وكلان  خليل ابراهيم اسللوب المراوغلة فلي التعلاطي ملع السللطان عبلد الحميلد الثلاني، امتلك -7
الدوللللة العثمانيلللة ملللن  وضلللاعأليللله إللللت آن يحملللل السللللطان مسلللؤولية ملللا يهلللدف ملللن ورا  ذللللك ا

 ضعف وتدهور.

لجملع افلراد الرعايلا العثملانيين  الطلرق خليلل ابلراهيم بمبلدأ العثمنلة، ويلر  برنهلا افضلل آمن -8
 كافة دون تمييز على اساس الدين والعرق.

شللاعرا ومترجمللا واقتصللاديا، وضللع مؤل للات  كللان نمللاا  و  لللم يكللن خليللل ابللراهيم سياسلليا فقللط، -9
 .مختل ة عدة في مجاالت

 
Political opposition to Sultan Abd al-Hamid II 

Khalil Ibrahim Khalil Ghanem as a model 1877-1903 A.D. 

  Abbas Abdelwahab Ali Al Saleh 

Abstract 
           Khalil Ibrahim Khalil Ghanem is one of the first few Arabs to 

oppose Sultan Abdul Hamid II (1876_1909), and he called for the 

reinstatement of the suspended constitution from 1878 CE and the 

return of representative life, and he was destined to play a prominent 

role among political opposition groups not only in the Ottoman 

Empire, but also  Even in Europe, where he resided in Geneva and 

Paris, and he was able to gain their confidence, and during the years of 

his opposition to Sultan Abdul Hamid II he maintained a peaceful 

political behavior in managing the dispute and refused to respond to 

those calling for the use of force against the Ottoman Sultan or 

requesting European support, and his ambition was to create a 

qualitative shift in life  Political  In the Ottoman Empire through the 

application of European political systems to be among the ranks of 

advanced countries.  
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