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العثمانيون الجدد
أفكارهم اإلصالحية ودور نامق كمال في بمورتها

محمد عصفور سممان

ممخص
شكؿ العثمانيوف الجدد النخبة المثقفة مف المجتمع العثماني والذيف تمقوا تعميميـ في
المدارس الحديثة في الداخؿ أو في الدوؿ األوربية  .وكاف أولئؾ المثقفوف  ،بشكؿ عاـ ،
غير راضيف عف اإلصالحات التي كانت تقوـ بيا الحكومة العثمانية ألنيا لـ تكف في
نظرىـ جذرية وقادرة عمى التغيير والقضاء عمى المساوئ األساسية في الدولة العثمانية
ظير العثمانييف الجدد في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر  ،واستطاعوا
تشكيؿ التيار األقوى بيف المثقفيف العثمانييف لمدة ليست بالقميمة وكانوا مؤيديف لمسير
باتجاه التحديث باستخداـ التقنيات الغربية بشرط عدـ اإلفراط في التغريب والتخمي عف
الحضارة المحمية.
وكاف العثمانيوف الجدد ال يجيدوف استخداـ العنؼ في التغيير بؿ عف طريؽ نشر
آرائيـ الفكرية في الصحؼ والتعبير عنيا عمى المسرح  ،وكانوا مرتبطيف "
بميندسي التنظيمات " مصطفى رشيد باشا ومحمد فؤاد باشا وعمي باشا ثـ باألمير
مصطفى فاضؿ.
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ولقد نجح العثمانيوف الجدد في التأثير في جزء مف الرأي العاـ العثماني وتكويف
قناعات وأفكار عامة معبديف بذلؾ الطريؽ أماـ التجربة الدستورية في العاـ  1876ـ ،
وكاف نامؽ كماؿ وابراىيـ شناسي انموذجاً لمعثمانييف الجدد وقد جاءوا بأفكار جديدة ،
وىما مربياف جيداف مف خالؿ طروحاتيـ الفكرية في مجاالت متعددة كالتعميـ  ،والنظرة
إلى المرأة  ،وحب الوطف  ،والنظاـ الدستوري والحرية والحقوؽ والواجبات.
تمهيد :
تطمبت التحوالت التي مرت بيا الدولة العثمانية إباف النصؼ الثاني مف القرف
التاسع عشر

()1

 ،وجود مثقفيف مف نوع جديد تتجاوز معارفيـ الحدود التقميدية ،

مثقفوف يجيدوف المغات األجنبية ،

أو أحداىا  ،ويعرؼ وف استخداـ اآللة الحديثة

والتعامؿ مع االختراعات الجديدة  ،المدنية منيا والعسكرية  ،ويبدعوف في إيجاد
حموؿ قانونية لمشاكؿ كثيرة استجدت في مجتمع متغير تخطى طابع القروف الوسطى
نحو مجتمع أكثر تطو ار  .كؿ ذلؾ وغيره استوجب اىتماما خاصا بالتعميـ الحديث في
الدولة العثمانية

()2

.

عمى ىذا األساس بدأت عممية إنشاء المدارس الحديثة مع تنامي الحاجة إلييا ،
وخالؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ازداد عدد المدارس في الدولة العثمانية
بسرعة تتناسب مع عمؽ التغ ييرات التي شيدىا المجتمع العثماني  .وجاء نظاـ
المعارؼ العمومية في عاـ  1869ليعطي دفعا قويا لممؤسسات التعميمية في الدولة
العثمانية

()3

 .فبموجب ىذا النظاـ تقرر فتح مدرسة ابتدائية واحدة في األقؿ في

كؿ حي وقرية  ،وتأسيس مدرسة رشدية ( متوسطة ) في كؿ قصبة تقطنيا خمسمائة
أسرة كحد أدنى  ،واقامة مدرسة إعدادية في كؿ قصبة تش تمؿ داخؿ ضواحييا عمى
ألؼ أسرة

()4

 .فازداد عدد المدارس االبتدائية

ليصؿ الى  28615مدرسة عاـ

 1895بعدما كاف  11008مدرسة في عاـ  ، )5(1867وتضاعؼ عدد المدارس
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الرشدية واإلعدادية خالؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر بواقع
لألولى و % 1800لمثانية

()6

%1000

.

تجاوز التغيير إحداث مدارس جديدة وزيادة أعدادىا الى تحديث المناىج الدراسية
نفسيا بما يتالءـ مع األوضاع واالحتياجات الجديدة  ،فعمى سبيؿ المثاؿ تنوعت
المناىج الدراسية لمدراسة اإلعدادية لتشمؿ المغة الفرنسية  ،الحساب  ،اليندسة والجبر
 ،المثمثات  ،عمـ الفمؾ  ،عمـ الجغرافية  ،التاريخ  ،عمـ الطبيعة والكيمياء ،
الميكانيؾ  ،عالوة عمى العموـ الدينية  ،والمغات التركية والعربية والفارسية  ،والخط
والرسـ

(. )7

وانشئت مدارس اىتمت بالتعميـ العالي والتعميـ الميني  ،كما برز توجو

الدولة العثمانية إليفاد الطالب لمدراسة في الجامعات األوربية  ،وانشأ العثمانيوف مف
غير المسمميف مدارسيـ الخاصة الحديثة
مجاؿ التعميـ العسكري

األولي والعالي

()8

()9

 ،كما أنشأت أيضا مؤسسات كبيرة في
 .وكاف لمبعثات التبشيرية  ،والسيما

مدارسيا  ،دور ممموس في نشر التعميـ الحديث بيف مختمؼ عناصر الدولة
العثمانية

(. )10

كؿ تمؾ الر وافد صبت في تكويف وبمورة الفئة المثقفة العثمانية  ،وساىـ في
بمورتيا احتكاؾ المثقفيف العثمانييف بالمثقفيف الغربييف بشكؿ مباشر وفعاؿ بحكـ
وجود أعداد مف المدرسيف والخبراء األجانب في المؤسسات التعميمية العثمانية ،
عالوة عمى األجنبية طبعا  .كما كاف ىناؾ تماس بيف األجانب والمثقفيف العثمانييف
 ،أسوة بغيرىـ مف سكاف المدف  ،بفعؿ وجود أعداد كبيرة مف األجانب في الدولة
العثمانية فوفقا لإلحصاء السكاني الرسمي لمعاـ

 1893وصؿ عددىـ في الدولة

العثمانية الى  235983شخصا تركزوا  ،عموما  ،في المراكز الحضرية الكبيرة ،
السيما اسطنبوؿ التي تركز فييا أكثر مف نصؼ العدد
أثر ىذا التفاعؿ  ،مع تطورات

()11

.

ممموسة في الجوانب االقتصادية والثقافية

واالجتماعية لممجتمع العثماني  ،في أسموب حياة المثقفيف العثمانييف  ،وازدادت
وتنوعت احتياجاتيـ لتبرز الصحافة مطمبا أساسيا وحاجة ممحة لمفئة المثقفة العثمانية
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" االنتمجينسيا "  .ويعود تاريخ أوؿ صحيفة تركية في الدولة العثمانية الى

 14أيار

 1832بصدور صحيفة ( تقويـ وقائع )  ،وىي صحيفة رسمية تولت نشر القوانيف
والمراسيـ الصادرة الى جانب األحداث الرئيسية داخؿ الدولة العثمانية وخارجيا .
وفي النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر صدر عدد كبير نسبيا  ،مف الصحؼ
وصؿ عددىا في اسطنبوؿ فقط في عاـ  1876اثفتيف وسبعيف صحيفة  ،ناىيؾ عف
الصحؼ الصادرة في مدف أخرى مف الدولة العثمانية

()12

.

الى جانب الصحافة ظير المسرح أواخر العقد الرابع وأوائؿ العقد الخامس مف
القرف التاسع عشر وكانت األعماؿ المسرحية في البداية مأخوذة بالكامؿ عف أوربا ،
مما أسيـ في تعرؼ الفئة المثقفة العثمانية عمى موضوعات الدراما البرجوازية
وشيد الثمث األخير مف القرف المذكور اتساعا ممموسا في حركة

()13

المسرح (. )14

،

ولتمبية الحاجة المتنامية لمثؿ تمؾ النتاجات في التعميـ والصحافة والمسرح ،
ولكتب كثيرة غيرىا في مختمؼ المواضيع األدبية والعممية  ،ازداد عدد المطابع ودور
النشر لتشكؿ بواقعيا الجديد إضافة نوعية لواقع الحياة العثمانية  ،كما ازداد عدد
الكتب المطبوعة بشكؿ ممحوظ

 ،فبعد أف كاف المتوسط السنوي لمكتب المنشورة

خالؿ عيد السمطاف عبد المجيد األوؿ (  )1861-1839حوالي ثالثة وأربع يف كتابا
 ،ارتفع في عيد السمطاف عبد العزيز (  )1876-1861الى مئة وستة عشر كتابا ،
والى مئتيف وخمسة وثماف يف كتابا زمف السمطاف عبد الحميد الثاني (
)1909

()15

-1876

.

وبذلؾ نالحظ أف الدولة العثمانية مرت خالؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع
عشر وبدايات القرف العشريف بتغيرات جوىرية مست كؿ تفاصيؿ وتفرعات واقعيا
االجتماعي ،وبالضرورة انعكست كؿ تمؾ التحوالت  ،وبقوة  ،عمى الحياة السياسية
لمدولة العثمانية  ،وظيرت فئة عثمانية مثقفة تدعوا الى التغيير والتطور في الدولة
عمى غرار ما ىو موجود في الدوؿ الغربية .
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العثمانيوف الجدد مرحمة التأسيس وبرنامجيـ اإلصالحي :
تشكمت في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر  ،وبالتحديد في حزيراف 1865
معارضة سياسية عرفت باسـ

( العثمانيوف الجدد )

 Yeni Osmanliirأو

( الشباب العثماني )  ، )16( Young Ottomanالذيف وصفيـ فيروز أحمد بأنيـ
" أوؿ مجموعة ضغط شعبية إسالمية استيدفت إرغاـ الدولة عمى اخذ مصالحيـ

بنظر االعتبار "(. )17

وعمى ضوء ذلؾ يبرز عدد مف التساؤالت عنيـ

 :مف ىـ ىؤالء العثمانيوف

الجدد؟ وما ىي أصوليـ وأفكارىـ وتطمعاتيـ ؟ وما ىو موقفيـ مف الحكومة العثمانية
 ،ومف الباب العالي والسمطاف ؟ وما ىي العوامؿ التي وحدت أولئؾ األشخاص ؟
وما ىي تطمعاتيـ ؟ ىؿ ىو تسمـ السمطة  ،اـ مطالبة الحكومة بالتغيير وتطبيؽ
الحرية السياسية والشخصية ؟
يشير العالؼ ب أف العثمانييف الجدد جماعة ظيروا  ،في مكاف ما عمى
الخريطة الفكرية في الدولة العثمانية وىـ برزوا بيف جماعتيف تمثمت األولى بأنصار
األيدلوجيات الحديثة والذيف أرادو جمب الحداثة الغربية الى مجتمعاتيـ  ،وتطبيؽ
األنموذج الغربي عمى كؿ جوانب الحياة  ،مستنديف الى أسس فكرية واجتماعية
وثقافية خارجة عف السمطة الدينية  ،تقابميا مجموعة محافظة  ،ظيرت لحد ما  ،رد
فعؿ عمى حركة التحديث  ،واتيمت أنصاره

ا باالنحراؼ عف حضارة العثمانييف

وقيميـ وثقافتيـ والتفريط باإلسالـ وسنف األجداد األوليف  ،وتمحور ىؤالء حوؿ
المؤسسات الدينية  ،وشكؿ طالب المدارس الدينية الجانب األكبر واألكثر فعالية
ضمنيـ  ،مستمديف تأثيرىـ مف الديف ومكانتو في النفوس

()18

.

يؽ جحا الى أف العثمانييف الجدد عموما
وفي ضوء تمؾ التساؤالت أيضا أشار شؼ
 ،كانوا مف موظفي الحكومة ومف أبناء األسر البارزة في النخبة العثمانية تمقوا
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تعميميـ في المدارس العثمانية الحديثة أو أرسموا لمدراسة في الخارج  ،وكثي ار منيـ
سبؽ ليـ العمؿ ضمف صفوؼ البيروقراطية  ،وكانوا عمى إلماـ جيد بمغة أجنبية
واحدة أو أكثر

()19

 .وىو ما يظير واضحا مف خالؿ مالحظة خمفية المجموعة

المؤسسة المتكونة مف ستة أشخاص أوليـ محمد بيؾ الذي تمقى تعميمو في باريس ،
وعاد مشبعا باإلفكار الغربية  ،التي أثر مف خالليا  ،بقوة  ،عمى اثنيف مف أصدقائو
ىما نوري بيؾ ورشاد بيؾ  ،والثالثة كانوا يعمموف في ( مكتب الترجمة ) .وبرز بيف
أعضاء الجمعية األديب والشاعر المعروؼ نامؽ كماؿ

(،)20

والعضو الخامس ىو

آية اهلل بيؾ الذي ينتمي الى أسرة معروفة وحظي بتعميـ استثنائي في جميع جوانبو
 ،جامعا بيف الثقافتيف الشرقية والغربية  ،أما العضو السادس واألخير في المجموعة
فيو رفيؽ بيؾ صاحب جريدة ( المرآة )

()21

.

لقد أبدى جماعة العثمانيوف الجدد إعجابيـ بالحضارة األوربية مع تأكيدىـ عمى
المظاىر التقدمية لإلسالـ  ،إذ " حاولوا بمفاىيـ إسالمية تبرير تبني المؤسسات
الغربية  ،معتبريف ذلؾ التبني عودة الى روح اإلسالـ الحقيقية  ،ال إدخاؿ شيء جديد
عميو  ،أما في الشؤوف السياسية فكانوا ديمقراط يي النزعة  ،يعتقدوف

أف النظاـ

البرلماني الحديث ليس سوى بعث لنظاـ الشورى الذي كاف قائما في فجر اإلسالـ ،
وأنو الضمانة الوحيدة لمحرية  ،وىذا ما أدى بيـ الى االصطداـ بالحكومة التي

انتقدوا طابعيا األوتوقراطي" ( . )22لكنيـ أكدوا انتماءىـ الى المجتمع العثماني (.)23
كاف أولئؾ المثقفوف  ،بشكؿ عاـ  ،غير راضيف عف اإلصالحات

()24

التي

كانت تقوـ بيا الحكومة العثمانية ألنيا لـ تكف في نظرىـ جذرية وقادرة عمى التغ يير
والقضاء عمى المساوئ األساسية التي كانوا يعتبرونيا "عمة العمؿ " (.)25

وفي ستينيات القرف التاسع عشر نمت وتجسدت فكرة اإلصالح في حركة فكرية
انكبت قبؿ كؿ شيء عمى معالجة المشاكؿ القائمة في الدولة العثمانية  ،وأثارت
استطرادات عف المسائؿ العامة في التفكير السياسي  ..ما ىو المجتمع الفاضؿ ؟
وما ىي القاعدة التي يجب اف تييمف عمى عممية اإلصالح ؟ وىؿ مف الممكف
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استنباط ىذه القاعدة مف مبادئ الشريعة اإلسالمية ؟ أـ أنو مف الضروري االلتجاء
بيف االثنيف ؟
الى تعاليـ أوربا الحديثة وسموكيا ؟ وىؿ ىناؾ بالواقع تناقض ػ
أخذت ىذه األسئمة تبرز في عقوؿ بعض كتاب ومثقفي ذلؾ العصر الذيف ،
واف كانوا قد التزموا نوعا ما بحركة اإلصالح ،
أنصار التراث اإلسالمي الراغبيف في

إال أنيـ كانوا بالوقت نفسو  ،مف

أف يثبتوا أف اإلصالح الحديث إنما تجيزه

تعاليـ اإلسالـ االجتماعية  ،ال بؿ تستوجبو

()26

.

لقد استطاع العثمانيوف الجدد تشكيؿ التيار األقوى بيف المثقفيف العثمانييف لمدة
ليست بالقميمة مف خالؿ استثمارىـ االمتعاض الموجود بيف العثمانييف  ،وال سيما
المسمميف مف الطابع العمماني

التغريبي الجاد لعممية تحديث الدولة  ،واستفادة

المسيحييف مف ذلؾ عمى وجو الخصوص  .وشكؿ ىذا االمتعاض  ،عمى وفؽ رأي

مارديف  ،العمود الفقري لمحركة (. )27

أما جماؿ زكريا فقد وصؼ جماعة العثمانييف الجدد بكونيا ليبرالية سياسيا
ومحافظة دينيا

()28

 ،وسعوا الى إيجاد مصادر إسالمية لألفكار المراد إدخاليا لمدولة

العثمانية والباسيا لباسا إسالميا باستخداـ تعابير دينية (.)29

وعمى الرغـ مف ذلؾ فاف العثمانييف الجدد باستثناء احتراميـ المستمر والمتعمد
لمرموز اإلسالمية  ،كانوا مياليف نحو العصرنة ونخبة التغريب  ،ومؤيديف لمسير
باتجاه التحديث  ،باستخداـ التقنيات الغربية  ،واعتراضيـ كاف منصبا عمى اإلفراط
في التغريب والتخمي عف الحضارة المحمية  .ويبدو أف اإلسالـ عندىـ  ،كما أشار،
احد الباحثيف  " ،كاف نظاما لمحياة أكثر مف كونو مسالة اعتقاديو "

(. )30

في ىذا المناخ مف األفكار الجديدة  ،والصراع بيف مفاىيـ اإلصالح والتغريب
والميوؿ والمحافظة  ،والفكرة العثمانية  ،والبعث اإلسالمي  ،والنزعة القومية ولدت
حركة العثمانييف الجدد  .فوجدت النخبة العثمانية  ،المشبعة بالفكر الغربي اف
اختارت لنفسيا المعترؾ الفكري وسيمة أساسية إليجاد سبيؿ إلنقاذ الدولة العثمانية
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وتغيير حاليا عمى وفؽ تصور جديد في كؿ المياديف  .وكاف تأسيس الحركة يشير
الى بداية إحساس الفئة المثقفة بقوتيا الذاتية وحاجتيا الى التعبير عف نفسيا

()31

.

وكاف العثمانيوف الجدد ال يجيدوف استخداـ العنؼ في التغيير  ،بؿ عف طريؽ
نشر أرائيـ الفكرية في الصحؼ  ،والتعبير عنيا عمى المسرح
بشكؿ أو آخر بػ " ميندسي التنظيمات " مصطفى رشيد باشا
()33

وع الي باشا

()34

في البداية ثـ باألمير مصطفى فاضؿ

()32
()35

 .وكانوا مرتبطيف
ومحمد فؤاد باشا
عندما انتقموا الى

باريس(.)36وذلؾ ليماف ىوالء جميعا بضرورة إجراء اإلصالحات في الدولة العثمانية
.
وكانت المطالب الرئيسية ألولئؾ المثقفيف تؤكد عمى الحرية السياسية وحؽ

المواطنيف في ممارستيا ضمف حدود القوانيف والشرائع  ،إذ " صوروا الحرية عمى
إنيا ىبة إليية"

()37

 ،مع التأكيد عمى أىمية الدستور الذي يجب أف يكوف ضد كؿ

نظاـ استبدادي وتسمط فردي سواء أكاف ممثال بالسمطاف أـ بالصدر األعظـ والوزراء
 ،واقامة حكـ يفسح المجاؿ أماـ الشعب لممشاركة في تشريع القوانيف وتحمؿ
مسوؤلية الحكـ مف خالؿ برلماف منتخب ،والتحرر مف السيطرة األجنبية
عمى المظاىر التقدمية لإلسالـ

()38

 .وأكدوا

.

وكاف ما نادت بو الفئة المثقفة العثمانية في طروحاتيا بضرورة استبداؿ النظاـ
اإلداري العثماني المتوارث ببيروقراطية جديدة ومتعممة تتالئـ ومتطمبات الواقع الجديد
لمدولة العثمانية

()39

.

وكانت الصحافة ىي التي جمعت العثماني

يف الجدد المعارض يف لسياسة

السمطاف عبد العزيز وأصبحت وسيمة لمتعبير عف

آرائيـ وأفكارىـ وموقفيـ مف

السمطة العثمانية  ،فصدرت صحيفة ( المرأة

) لصاحبيا رفيؽ بيؾ وآية اهلل بيؾ

وصحيفة ( تطوير أفكار ) ومحررىا نامؽ كماؿ  .وأصدر عمي سوافي في مطمع
عاـ  1867صحيفة ( المخبر )

()40

 .وبعد تقييد حرية الصحافة بسبب انتقاداتو ا
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لسياسة الحكومة العثمانية ومطالبة محررييا بالحكـ الدستوري واصالح أحواؿ الدولة
شعر أولئؾ
بدال مف الحكـ االستبدادي ،ثـ تعطيؿ تمؾ الصحؼ ومالحقة محررييا  ،ؼ
الصحفييف أف الخطر أخذ ييددىـ ؼغادروا البالد قاصديف العاصمة الفرنسية باريس

(.)41

وبعد انتقاليـ الى باريس  ،مارسوا نشاطيـ السياسي ضد السمطاف عبد العزيز
وحكومتو  .وفي العاشر مف آب  1867اجتمع كؿ مف ضيا باشا ( )1880-1825
الذي عمؿ موظفا كبي ار في اليرـ البيروقراطي قبؿ خالفو مع الصدر األعظـ ع الي
باشا  ،ونامؽ كماؿ  ،ونوري بيؾ ،وعمي سوافي (

 ) 1878-1838رئيس تحرير

صحيفة ( المخبر )  ،ومحمد بيؾ ورشاد بيؾ ورفعت بيؾ وآغا افندي ومصطفى
فاضؿ  ،ؼي ـ نزؿ األخير في باريس

()42

وقرروا تأسيس منظمة جديدة دعوىا

(

جمعية الشباب العثمانييف )  ،وكاف الغرض تحقيؽ اإلصالح الداخمي في الدولة
العثمانية عمى أساس المبادئ التي تضمنتيا رسالة مصطفى فاضؿ لمسمطاف عبد
العزيز ،والتي تطالب باإلصالحات الضرورية في الدولة العثمانية السيما اإلصالح
الدستوري

()43

وخطت الجمعية بخطى وئيدة ولكف لـ يزد عدد أعضائيا عف مائتيف

وخمسة وأربعيف عضوا

()44

.

كانت الصحافة المصدر الرئيس لنشر اآلراء والطروحات الفكرية لممثقفيف
العثمانييف الشباب  ،فأصدرت الجماعة في التاسع والعشريف مف حزيراف  1868العدد
األوؿ مف صحيفة ( الحرية ) بإدارة نامؽ كماؿ وضيا باشا وبتأييد ضمني مف

مصطفى فاضؿ ورئيس تحريرىا رفعت بيؾ (.)45

عبرت الصحيفة عف اتجاه العثمانييف األحرار  ،واحتوى العدد األوؿ عمى مقالتيف
رئيستيف األولى بعنواف (حب الوطف مف اإليماف ) وتتحدث عف الوطنية وتروج لفكرة
( الوطنية العثمانية ) والتأكيد عمى االنتماء الى المجتمع العثماني  .أما المقاؿ الثاني
فيو بعنواف ( وشاورىـ في األمر ) ويركز عمى ضرورة قياـ حكومة عثمانية دستورية
مسؤولة أماـ الشعب  .واستمرت الجريدة في أعدادىا الالحقة تنشر مقاالت تدور
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حوؿ الفكرتيف السابقتيف

(،)46

أي الوطنية العثمانية والحكومة الدستورية  .وفي عاـ

 1871انحمت الجمعية عندما سمحت السمطات العثمانية لزعماء الحركة بالعودة الى
اسطنبوؿ

(. )47

نجحت جمعية الشباب العثماني في التأثير في جزء مف الرأي العاـ العثماني
وتكويف قناعات وأفكار عامة معبدة بذلؾ الطريؽ أماـ التجربة الدستورية التي بدأت
مف إعالف الدستور العثماني  ،فقد كاف إعالف الدستور أعز أماني العثمانييف  ،وقد
تحقؽ ذلؾ في الثالثيف مف آيار  ، 1876إذ صدرت فتوى شيخ اإلسالـ بجواز عزؿ
السمطاف عبد العزيز وتنصيب مراد الخامس (

 30أيار 31-1876اب ) 1876

سمطانا بدال عنو  ،الذي عزؿ بعد ثالثة أشير

الختالؿ في عقمو  .وفي الحادي

والثالثيف مف آب نصب عبد الحميد الثاني بف السمطاف عبد المجيد سمطانا لمدولة
العثمانية (.)48

وقد عمؿ العثمانيوف الجدد عمى تولية األمير عبد الحميد سمطانا
العثمانية بعد أف اشترطوا عميو إصدار الدستور

()49

عمى الدولة

والعمؿ بو  .وأحاطوه بمستشاريف

أشيرىـ نامؽ كماؿ  ،واعتقدوا إنيـ يستطيعوف أف يجعموا عبد الحميد
يممؾ وال يحكـ "

(. )50

" خميفة

مف خالؿ ىذه المعمومات نالحظ أف العثمانييف الجدد تمكنوا مف إجراء تغييرات
عمى الخارطة السياسية والفكرية ؿلدولة العثمانية  ،وكاف قد برز منيـ نامؽ كماؿ "
الكاتب األكثر تمثيال لمتنظيمات واألكثر موىبة واألكثر إنتاجا ( ، )51وابراىيـ شناسي

( )52الذي تصدر السجاؿ السياسي واألدبي بيف الجماعة "

()53

.

إبراهيم شناسي ونامق كمال أنموذجا لمعثمانيين الجدد
كاف ما يحسب لمعثمانييف الجدد نجاحيـ في تعبئة جزء مف الراي العاـ لحساب
األفكار الجديدة  ،التي جاؤا بيا  ،في الحرية الفردية والسياسية وحب الوطف
والمساواة في الحقوؽ والواجبات  ،وضرورة استبداؿ النظاـ اإلداري العثماني
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الواضح أنو ال إبراىيـ شناسي وال نامؽ كماؿ كانوا سياسييف محنكيف لكنيـ تمكنوا
()54

مف أف يكونوا مربيف جيديف

مف خالؿ طروحاتيـ الفكرية في مجاالت متعددة

كالتعميـ والنظرة الى المرأة وحب الوطف والحرية والنظاـ الدستوري والحقوؽ والواجبات
.
إف أسموب طرح نامؽ كماؿ  ،جممة وتفصيال  ،كاف جديدا عمى الفكر العثماني
،جديدا في تقديمو نظرية تعطي األولوية لمدستور والحرية  ،وفي تأكيده سيادة الشعب
وضرورة فصؿ السمطات  ،وفي تبيانو لوجود حقوؽ طبيعية لإلنساف خارج األطر
الدينية  ،وىذا يبيف أنو كاف متأثر كثي ار بنظرية العقد االجتماعي لػ
روسو) المفكر الفرنسي

()55

( جاف جاؾ

.

وربما كانت الحرية مف بيف أكثر األفكار برو از ضمف الفكر السياسي العثماني
 ،وأقوى المفردات تغي ار في المعنى والمدلوؿ

 .ولقد كاف استخداـ مفردات الحرية

بمعنى سياسي والتطرؽ لمفيوـ تحديد صالحيات السمطاف نقمو بحد ذاتيا

 .لقد

أضحت الحرية بيف مثقفي الدولة العثمانية مطمبا أساسيا لتحقيؽ الرقي والتقدـ
والسعادة .
كاف نامؽ كماؿ ىو مف أنضج فكرة الحرية وأعطاىا بعدا سياسيا وعمقا وطنيا ،
وبرز بوصفو مدافعا متحمسا عنيا مف خالؿ تغنيو بيا في أدبو  ،وبرزت بيف كتاباتو
قصيدة مشيورة جاشت بالعاطفة حممت اسـ الحرية  ،وصفت بأنيا " شعار لكؿ

()56
عد نامؽ كماؿ بأنو " رسوؿ
عصر  ،وبياف ثوري ليذه الفكرة "
 ،حتى أف أحدىـ ً
الحرية في تركيا " ( . )57ولقد تمتعت كتابات نامؽ كماؿ بتأثير كبير ومتميز بيف

صفوؼ الطمبة والشباب

()58

.

برز نامؽ كماؿ عمى نحو خاص بوصفو متحمسا

ؿفكرة الحرية  ،مف خالؿ

تبنيو ألحد المبادئ العظيمة إلعالف حقوؽ اإلنساف  .وكاف أوؿ مف اتجو بيف مثقفي
جيمو الى تأكيد أف اإلنساف يولد ح ار  ،و أف ىذه الحرية " ضرورية ضرورة الماء
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واليواء "

()59

 .ولـ يتردد في اإلعالف صراحة وبشكؿ أكثر وضوحا " اف حؽ

وواجب اإلنساف ال أف يحيا فحسب  ،بؿ أف يحيا ح ار " ( . )60ويعتبر اف الحرية
ىبة مف اهلل "

()61

"

.
أف لكؿ إنساف امتياز في امتالؾ أفكار

وفي السياؽ نفسو أكد نامؽ كماؿ

ومعتقدات وأف يعبر عنيا  ،و أف مف واجبو أف يعمؿ عمى تنقية أفكاره  ،وتخميص
معتقداتو مف كؿ تعصب وخرافة

()62

 .وذلؾ ما أكده زميمو إبراىيـ شناسي عندما

أشار الى أف لكؿ إنساف الحؽ في التعبير عف أفكاره  ،بؿ وعد ذلؾ بمثابة التزاـ مف

كؿ شخص اتجاه مجتمعو (.)63

وكاف جانب مف فمسفة نامؽ كماؿ دار حوؿ تعزيز فكرة الوطف  ،وقد انعكست
ىذه الحالة بيف كتابات األدباء والمثقفيف العثمانييف الذيف وجدوا في خمؽ الشعور
الوطني سبيال كفيال لمحفاظ عمى سالمة الدولة العثمانية ووحدتيا

 ،فعمموا عمى

جديد امتد ليشمؿ الدولة العثمانية إجماال .
سياسي ػ
ػ
استخداـ كممة وطف بمدلوؿ
ويعرؼ نامؽ كماؿ الوطف عمى

أنو قيمة عميا يديف لو كؿ العثمانييف بالوالء

واإلخالص  ،وحبو ىبة إليية  ،وشعور طبيعي بسيط  .فاإلنساف يحب وطنو بشعور
ىو عيف الشعور الذي " يحب بو الرضيع ميده  ،والطفؿ ممعبو  ،والشاب مكانا
يرزؽ فيو والشيخ ركف فراغو وراحتو  ،والولد والدتو  ،والوالد عيالو "

(.)64

وبصورة معبرة عرض نامؽ كماؿ فكرة الموت مف أجؿ الوطف مف خالؿ عدة
أعماؿ  ،أبرزىا مسرحيتو الوطف أو ( سمستره ) التي عرضت أوؿ مرة عاـ ، 1872
والقت رواجا واقباال واسعا حتى في زمف السمطاف

( الخميفة )عبد المجيد الثاني (

 . )1924-1922رغـ ح ظر ىذا العمؿ  ،إذ أعمف نامؽ كماؿ عمى لساف بطؿ
مسرحيتو المستوحاة مف أحداث حرب القرـ (
أعمنت الحرب والعدو عمى الحدود يحاوؿ

 " ، ) 1856-1853أف الدولة قد
أف يطأ بقدميو األرض وعظاـ

اآلباء

واألجداد والشيداء الذيف ضحوا بحياتيـ ألجؿ الوطف "  .كيؼ يمكف لرجؿ أف يعيش
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وىو يرى أمو تحت األقداـ أو أف يعيش وىو يشاىد ولي نعمتو تحت أقداـ الميانة
دوف أف يحرؾ ساكنا " " أنا ذاىب لمقتاؿ  .وقد عقدت العزـ
خمقت إف لـ يكف ألجؿ الموت في سبيؿ الوطف"

()65

أف أموت " فػ " لماذا

 .وقد أشار إبراىيـ شناسي

أيضا إنني " أريد أف أضحي بنفسي في سبيؿ ديني ووطني وممتي "" (.)66

وبذلؾ تبقى الوطنية مسالة إحساس باالنتماء  ،ولقد حاوؿ نامؽ كماؿ االستفادة
مف المنجزات التاريخية لتعزيز فكرة الوطنية فمف خالؿ بعض مسرحياتو التاريخية
مجد بيا مآثر الرموز التاريخية اإلسالمية العثمانية مثؿ السمطانيف محمد الثاني
(الفاتح ) وسميـ األوؿ  ،فأضفى عمى أبطالو مفاىيـ سياسية ال تقبؿ التصديؽ قبؿ
الوقت الذي كتب فيو  .وكاف األىـ مف ىذا ىو سعيو لتعزيز الوالء لمدولة العثمانية
مف خالؿ مفيوـ الوطف

()67

()68

المجتمع األكبر( الوطف )

مطالبا الجميع بالتضحية بمصالحيـ الفردية ألجؿ

.

ولقد مجد نامؽ كماؿ الدولة العثمانية بقولو " واذا الوطف احتقر  ،فال تظف

ذلؾ يقمؿ مف شانو  " ،فاف الجوىرة ال تفقد قيمتيا لو تياوت عمى األرض " (.)69

أف

وفي مجاؿ الحقوؽ والواجبات أكد نامؽ كماؿ مبدأ المساواة في الحقوؽ
والواجبات لكؿ أبناء الدولة العثمانية واصفا إياىا  ،كما حمـ بيا

أف تكوف

المساواة أخذت طريقيا  ،كؿ فرد يتسابؽ مع غيره لمتفوؽ في شتى المجاالت
ومختمؼ المياديف  .ماداـ اهلل (جؿ جاللو ) خمؽ الكؿ سواسية في الحصوؿ عمى
سعادة الدنيا واآلخرة فالكؿ متساووف في حقوقيـ السياسية التي يعد إقرارىا ،
وضماف العدالة مف بيف أولى مياـ الحكومة

(. )70

وضمف الموقؼ مف األنظمة السياسية حاوؿ نامؽ كماؿ إيجاد الشكؿ الذي
يمكف تطبيقو في الدولة العثمانية  .ورغـ تأثره أسوة بغيره مف المثقفيف العثمانييف ،
باألنموذج الفرنسي فك ار وثقافة وسياسة

(، )71

فقد وجد أف التجربة الدستورية الفرنسية
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ال تعطي القدر الكافي مف الحرية  .ومف جية نظر إف العثمانييف أىؿ ألف " يحكموا
عمى وفؽ دستور أكثر ليبرالية مف الدستور الفرنسي "

(. )72

بالمقابؿ أبدى نامؽ كماؿ إعجابو بكؿ ما خص النظاـ السياسي البريطاني
السيما البرلماف  ،فبريطانيا تمثؿ " ميد أكثر المبادئ السياسية التي شيدىا العالـ
والتجسيد القوي لفعالية الرأي العاـ الذي ال يقير في وجو السمطة "

()73

ولذلؾ يرى

نامؽ كماؿ أف ىذا النظاـ السياسي ىو السبب في كؿ تقدـ حققتو بريطانيا حتى
غدت أنموذجا لمعالـ  ،وىو الكفيؿ بإنقاذ الدولة العثمانية مف اليالؾ (.)74

ووضح نامؽ كماؿ أف فكرة تكويف المجتمعات السياسية كاف نتيجة القتناع
الناس بحاجتيـ إلييا لحماية أنفسيـ مف أذى بعضيـ البعض  ،أي

أف وجود الدولة

في الوضع الطبيعي اعتمد عمى رضا مواطنييا الذيف منحتيـ الطبيعة حقوقا ثابتة
تتركز بميمة الدولة في الحفاظ عمييا مف خالؿ تزويدىا بالسمطات الضرورية الالزمة
لتحقيؽ تمؾ الغاية  .أما حؽ السيادة فيعود لمجميع  ،وال توجد سيادة خارجة عف
الناس  ،وال إرادة تعموا إرادتيـ  .وبحكـ عدـ إمكانية ممارسة حؽ السيادة مف الجميع
حتمت الضرورة تفويض مجموعة تنوب عف البقية في تولي أمور الحكـ

 .ىذا

التفويض يمكف أف يكوف بطرائؽ مختمفة  ،وأفضؿ أشكاؿ الحكومة في رأي نامؽ
كماؿ  ،ىي األقؿ تيديدا لحرية الفرد  ،وضماف الحقوؽ الشخصية وحقوقو السياسية
تميف األوؿ مف خالؿ تأسيس المحاكـ المختصة والنزيية
 ،أ

تمثيمية (.)75

الثانية عمى فصؿ السمطات وتأسيس حكومة

 ،فيما يعتمد ضماف

ودعا نامؽ كماؿ الى فصؿ صارـ بيف السمطات والى تدشيف نظاـ حكـ
دستوري في الدولة العثمانية قادر عمى

أف يتيح لممجتمع العثماني إمكانية التعبير

عف تطمعاتو  ،ومستمدا مف المؤسسات اإلسالمية " مفيوـ الشورى " .

()76

وفي المجاؿ االقتصادي كاف تطور األفكار االقتصادية في الدولة العثمانية
بشكؿ تناسب طرديا مع حجـ التغيرات االقتصادية فييا  ،وتبنى العديد مف مثقفييا
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مبدأ الحرية االقتصادية  ،مؤمنيف بأنو السبيؿ األمثؿ لمنيوض بالواقع االقتصادي
لمدولة  .فأكد إبراىيـ شناسي عمى مبدأ حرية المبادرة  .مشي ار الى

أنو ما داـ ىناؾ

قوانيف تسير الطبيعة  ،فالبد مف وجود قوانيف تتحكـ باالقتصاد  ،مؤكدا عمى أىمية
الممكية الخاصة وتكويف الرأسماؿ

()77

.

ولقد تحوؿ ضغط الو ضع االقتصادي بيف الواقع والطموح الى محور أساس في
كتب نامؽ كماؿ أنو " سابقا كنا مكتفيف ذاتيا بزراعتنا
معالجة المثقفيف العثمانييف  ،ؼ
وصناعتنا  ،أنواؿ النسيج تغطي كؿ حاجتنا إال أنو في غضوف عشريف أو ثالثيف
سنة انيار كؿ ذلؾ تقريبا  .وما مف شؾ أف السبب يكمف في حرية التجارة الممنوحة
لألجانب مف خالؿ المعاىدات السيئة الصيت "

( ، )78وانتقد نامؽ كماؿ الواقع

االقتصادي إجماال مع التركيز عمى ظواىر محددة بعينيا أبرزىا سيطرة العناصر
المسيحية عمى النشاط االقتصادي والوضع المالي الذي منحتو إياه

األجنبية (.)79

ـ االمتيازات

وطالب نامؽ كماؿ بضرورة إنشاء شركات وبنوؾ إسالمية ودعـ حماية التجار
المسمميف  ،واعادة تنظيـ الحياة االقتصادية بشكؿ عقالني  ،وحماية ممتمكات الدولة
العثمانية  ،واصدار قوانيف تنظيمية عاجمة معمال كثي ار مف مشاكؿ الدولة االقتصادية
بضعؼ الييكمية اإلدارية  ،زيادة عمى السياسية  ،وعدـ إيعاز ضعؼ الدولة لمتدخؿ

األجنبي (.)80

وفي مجاؿ المقارنة بيف أوضاع الدولة العثمانية ووضع دوؿ أوربا

 ،فقد أشار

نامؽ كماؿ الى أ ف ما شاىده في العالـ الغربي مف تقدـ  ،وما ىو قائـ في الدولة
العثمانية مف تأخر .طارحا التساؤؿ  :بأي وسيمة يمكننا المحاؽ بمعدؿ السرعة الذي
كشفت عنو أوربا في مسيرتيا الحضارية ؟ وتمثؿ الجواب عند عدد مف المثقفيف

الحضارة الحديثة فيما األساس ( ، )81إذ أنو ال
ػ
العثمانييف باكتساب العموـ واتباع سبؿ
يمكف تحقيؽ ازدىار الدولة العثمانية وتقدميا إال مف خالؿ العمـ  .فأصبحت ىناؾ
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قناعة لدى المثقفيف العثمانييف بأىمية العمـ في إحداث تغيرات في الحياة الفكرية
بعيدا عف الحجج الدينية القديمة .
وقد سعى العثمانيوف الجدد  ،مف خالؿ استيعابيـ لمبادئ الفمسفة الغربية
وتكيفيا مع اإلسالـ  ،الى سد الفجوة بيف المجموعة المؤيدة لمتغريب والمجموعة
المعارضة لو  .واقتنعوا ب أ ف طرح أفكارىـ المستوحاة مف الفكر الغربي بتعابير
إسالمية مف شانو أف يجعميا أكثر قبوال في مجتمع أغمبية مسممة

()82

 ،وىو ما أشار

إليو نامؽ كماؿ في إحدى رسائمو عف سياسة الحركة إزاء التغريب " لقد كتبت سابقا
أننا يجب أف ال نكوف

بأننا سوؼ نتقبؿ أي نوع مف التقدـ الذي تحققو أوربا  .رغـ

أوربييف بأي حاؿ مف األحواؿ  .والف الجميع يتحاشى تقميد األوربييف  ،فعمينا مواجية
المعارضة والمشاكؿ التي ال تنتيي "

()83

.

وكاف موضوع النخاسة مف األمور التي حظيت باىتماـ نامؽ كماؿ السيما مف
خالؿ األعماؿ الروائية التي أدانت الرؽ إجماال  ،مع تركيز خاص عمى موضوع رؽ
اإلناث  ،واستيؿ ىذا االتجاه نامؽ كماؿ في رواية لو بعنواف ( انتباه ) يعود تاريخيا
الى عاـ  ، 1876فأبدى فييا  ،عمى لساف بطؿ الرواية عمي بيؾ  ،اشمئ اززه مف رؽ
اإلناث ورفضو لو

()84

 .وفي نفس االتجاه وبفكر أكثر تقدمية

آمف إبراىيـ شناسي

أبف تحرير المرأة أمر مالزـ لمرقي الحضاري  ،وظيرت بداياتو في مسرحية كوميدية
لو بعنواف ( زواج شاع ر )والمكتوبة عاـ  1860انتقد فييا شناسي ترتيبات الزواج
التقميدي ورأى فييا سمسرة لإلناث ومأساة تثير الضحؾ

()85

.

وبعيف الناقد نفسيا تعرض نامؽ كماؿ في الكثير مف أعمالو لموضع المأساوي
لممرأة داخؿ األسرة  .وفي مقالة لو بعنواف ( العائمة )أعرب عف رفضو لألوجو الجائرة
والالمنطقية في الزواج والحياة األسرية وأوضاع المرأة في المجتمع عموما

()86

.

وكانت المطالبة بتعميـ اإلناث جزءا مف دعوى أوسع أكدت ضرورة التعميـ الحديث
بيف كؿ العثمانييف  ،ونشر المعارؼ مف بيف أبرز ما نادى بو إبراىيـ شناسي

()87

فقد احتؿ الموضوع حي از كبي ار في كتابات نامؽ كماؿ مطالبا الحكومة العثمانية
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 في،  بما فييـ اإلناث،  ليساىـ جميع العثمانييف،

)88(

باتخاذ دور قيادي في تحقيقو

 مع التطور الحاصؿ في،  عمى األقؿ، تطور الدولة العثمانية وتقدميا وبما يتناسب
. المجتمعات األوربية

Abstract
The New Ottmans
Their reform ideas and Namiq Kamel's Role in the
Crystallzation of these Ideas
The new Ottmans Constitute the intellectual eligte of
Ottman Society , those who acquired their education in the
recent modern schools in doors or abroad . Generally Speaking those
intellectuals were unsatisfied with those reforms Performed by Ottmany
government because according to their views these reforms were not
deep routed and unable to irradiate the main Ottmany misdeeds .
The new Ottman appeared in the second half of the 19th century
and were able to formulate the strongest trend among Ottman
intellectuals they were all modernization pros by adopting western
technics on the condition of not going to far in westrenization and
abandoning local civilization .
The new Ottmans were unable to use violence to impose changes but
they were able to publish their intellectual attitude through media (
Jaurnals ) and they were able to express these attitudes on stage . They
were connected to organization " engineering " Mostafa Rasheed pasha,
and eventully to the prince Mostafa Fadhil .
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The new Ottmans succeeded in acquiring the approval of part of the
Ottman public and forming new ideas and thoughts towards the
constitutional experiments in 1876 .
Kamal Namiq and shanasi Ibrahim were example of new Ottmans who
brought new trends in thinking and they were good educators

through their intellectual opinion in Various aspects of life like
education , women , patriotism , constitudional system , liberty
,rights and duties .
الهوامش
 .1ظيرت بوادر التغيير في أوضاع الدولة العثمانية االجتماعية واالقتصادية في
النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،بعد حركة اإلصالحات والتنظيمات في
الواليات العثمانية والتطور الحاصؿ لألوضاع العامة لمدولة .كما إف موقع

الدولة

العثمانية وسط القارات الثالث وامتداد أراضييا في أوربا واسيا وافريقيا ،جعؿ اندماج
الدولة العثمانية باالقتصاد الرأسمالي البد منو  .فاتسع حجـ تجارة الدولة مع الدوؿ
األوربية  .فقد ارتفع مجمؿ تمؾ التجارة مف  12مميوف دوالر عاـ  1845الى 54
مميوف دوالر عاـ  ، 1876وتطورت وسائؿ النقؿ البرية والبحرية والخدمات البريدية
كما تأسست بعض المصانع لتمبية احتياجات المواطف العثماني  ،ونمت الطبقة
العاممة فضال عف البرجوازية العثمانية .
لممزيد مف المعمومات يراجع  :ز  .ي  .ىرشالغ  ،مدخؿ الى التاريخ االقتصادي
الحديث لمشرؽ األوسط  ،ترجمة مصطفى الحسني  ،بيروت  ، 1973ص104-39
 ،مباىات كوتوؾ اوغمي  ،البنية االقتصادية في الدولة العثمانية " الدولة العثمانية
تاريخ وحضارة " ،إشراؼ أكمؿ الديف إحساف اوغمي  ،ترجمة صالح سعداوي  ،ج، 1
استانبوؿ  ، 1999ص. 817-786
 .2أكمؿ الديف إحساف اوغمي  ،الحياة التعميمية والعممية وأدبيات العموـ عند
العثمانييف " الدولة العثمانية تاريخ وحضارة " ج  ،2استانبوؿ  ،1999ص.539
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 .3حسف أ  .كوجر  ،والدة التعميـ الحديث في تركيا وتطوره ( )1923-1773
اسطنبوؿ  ،د .ت  ،ص .98
 .4محمد عصفور سمماف  ،حركة اإلصالح في الدولة العثمانية وأثرىا في المشرؽ
العربي  ، 1908-1839أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد
 2005 ،ص . 64-61
S.J. Shaw and E.K. Shaw, History of the Ottoman Empire and .5
Modern Turkey, Vol. 11, New York, 1977, p.112.
Ibid . .6
 .7أكمؿ الديف إحساف اوغمي .،المصدر السابؽ  ،ص . 541-540
.8لممزيد مف المعمومات يراجع  :إسماعيؿ نوري حميدي الدوري  ،حركة التحديث
في تركيا  ، 1938-1923رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية – ابف رشد ،
. 1989
.9لممزيد مف المعمومات يراجع  :أميرة محمد كامؿ الخربوطمي  ،الدور السياسي
لمعسكرييف في تركيا  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية
 ،القاىرة . 1972
.10فرانسوا جورجو  ،النزع األخير  " 1908-1878تاريخ الدولة العثمانية " إشراؼ
روبيرمانتراف  ،ترجمة بشير السباعي  ،ج ، 2القاىرة  ، 1993ص. 186-185
Kamal H. Karpat, Ottoman Population Records.11 and the
census of 1881 / 1882-1893, "International Journal of Middle
East Studies". Vol,9,Great Britain, August 1970 ,p 274
.12لممزيد مف المعمومات يراجع  :فيميب دي طرازي  ،تاريخ الصحافة العربية ،
أربعة أجزاء  ،بيروت . 1913
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.13بوؿ دوموف  ،فترة التنظيمات  " ، 1878-1839تاريخ الدولة العثمانية " إشراؼ
روبير مانتراف  ،ترجمة بشير السباعي  ،ج ، 2القاىرة  ، 1993ص . 72
.14ىدايت كماؿ بدري  ،األدب التركي في فترة التنظيمات " ، 1896 - 1860
مجمة آفاؽ عربية  ،العدد الرابع  ،نيساف  ، " 1986ص. 76
.15فرانسوا جورجو  ،المصدر السابؽ  ،ص . 209
 .16أحمد عبد الرحيـ مصطفى  ،في أصوؿ التاريخ العثماني  ،القاىرة ، 1992
ص. 226
 .17فيروز أحمد  ،صنع تركيا الحديثة  ،ترجمة د .سميـ داود الواسطي وحمدي
حميد الدوري  ،بغداد  ، 2000ص. 71
 .18إبراىيـ خميؿ العالؼ  ،الجذور التاريخية لمعممانية في تركيا المعاصرة  " ،مجمة
شؤوف اجتماعية " العدد  ، 60قطر  ،شتاء  ، 1998ص. 11
 .19شفيؽ جحا  ،التنظيمات او حركة اإلصالح في اإلمبراطورية العثمانية -1856
 " 1876مجمة األبحاث  ،السنة  ، 18ج ، 2بيروت  ،حزيراف  ، 1965ص-117
. 121
.20نامؽ كماؿ ( :)1888-1840ولد في عائمة ارستقراطية وتأثر بإبراىيـ شناسي ،
تولى إدارة تحرير صحيفة ( تصوير أفكار ) ىاجر الى أوربا بعد تضييؽ سمطنة عبد
العزيز الخناؽ عمى المجمة عاـ  ، 1867وعاش في الميجر  ،لندف  ،باريس  ،فيينا
 ،ثالث سنوات  .درس القانوف واالقتصاد  ،ونشر مقاالت معارضة لمسمطة العثمانية
 .ترجـ لمعثمانية بعض المؤلفات الفرنسية  .عاد الى اسطنبوؿ عاـ  ، 1871وواصؿ
نشاطو السابؽ  .عرض عاـ  1873مسرحية بعنواف " وطف " كانت سببا في اعتقالو
ونفيو الى جزيرة قبرص مدة ثالث سنوات (  . )1876-1873وعندما خمع عبد
العزيز عف السمطة سمح لو بالعودة الى اسطنبوؿ فساىـ في صياغة دستور 1876
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 ،ولكف كاف مف نتائج انقالب السمطاف عبد الحميد الثاني عمى الدستور امتحاف ىذا
العثماني الفتى مف جديد فقضى بقية حياتو أما في االعتقاؿ أو النفي  .ألؼ روايات
تاريخية وترجـ بعض مؤلفات روسو ومنتسكيو وباكوف وفولني وكوند وروسيو الى
التركية العثمانية .
لممزيد مف المعمومات يراجع  :حكمت ديزدار اوغمو  ،حياة نامؽ كماؿ ومؤلفاتو
الشعرية  ،اسطنبوؿ . 1968
 .21أحمد عبد الرحيـ مصطفى  ،المصدر السابؽ  ،ص  ، 226شفيؽ جحا ،
المصدر السابؽ  ،ص. 121
 .22ألبرت حوراني  ،الفكر العربي في عصر النيضة  ، 1939-1798ترجمة كريـ
عزقوؿ  ،ط ،3بيروت  ،1977ص. 90
 .23المصدر نفسو  ،ص.91
 .24لممزيد مف المعمومات عف اإلصالحات يراجع :
Roderic H. Davison ,Reform in the ottoman Empire 1856-1876,
 ، prineoton University press, New Jersey ,1963 ,شفيؽ جحا ،
المصدر السابؽ  ،محمد عصفور سمماف  ،المصدر السابؽ .
 .25شفيؽ جحا  ،المصدر السابؽ  ،ص. 117
 .26البرت حوراني  ،المصدر السابؽ  ،ص. 93
Serif Mardin, The Genesis of young Ottoman Thought , New
York ,1985, p2o .
 .28جماؿ زكريا قاسـ  ،الخروج العربي عف الدولة العثمانية " العالقات العربية
التركية مف المنظوريف العربي والتركي " إشراؼ أكمؿ الديف إحساف أوغمي ومحمد
صفي الديف ابو العز " بيروت  ، 1993ص. 174
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 .29اورخاف اوقاي  ،الحياة الفكرية خالؿ عيد التغريب " الدولة العثمانية تاريخ
وحضارة " إشراؼ أكمؿ الديف إحساف اوغمي  ،ترجمة صالح سعداوي  ،ج، 1
اسطنبوؿ  ، 1999ص. 271
 .30المصدر نفسو  ،ص. 283
 .31رجب حراز  ،الدولة العثمانية وشبو جزيرة العرب  ، 1909-1840القاىرة ،
 ، 1970ص. 48
 .32مصطفى رشيد باشا (  :) 1858-1800ولد في اسطنبوؿ  ،ودرس العموـ
الدينية  .أصبح أمينا لمباب العالي  ،شغؿ منصب السكرتير األوؿ إلدارة الشؤوف
الداخمية والخارجية لمدولة العثمانية  ،ثـ سفي ار لبالده في باريس عاـ  1834ولندف .
وفي عاـ  1837أصبح وزي ار لمخارجية ثـ صد ار أعظـ عاـ  . 1846وخالؿ حياتو
تولى المنصب األخير خمس مرات  ،واعتبر ميندس مرسوـ خط كمخانة اإلصالحي
عاـ  " 1839و " أب التنظيمات " وأدى دو ار ممموسا في حركة اإلصالح في الدولة
العثمانية  .بوؿ دوموف  ،المصدر السابؽ  ،ص.68-67
 .33محمد فؤاد باشا (  )1869-1815ولد في اسطنبوؿ منحد ار مف أسرة مف
العمماء  .درس في المدارس األجنبية في اسطنبوؿ  ،ولو معرفة تامة بالمغة
االنكميزية والمغة الفرنسية .عيف كاتبا أوؿ بالسفارة العثمانية في لندف ثـ سفي ار في
بطرسبورغ  .تقمد منصب وزير الخارجية أربع مرات ثـ صد ار أعظـ خالؿ السنوات
 ،1863-1861وعضوا في المجمس العالي لمتنظيمات فرئيسا لو خالؿ السنوات
 . 1858-1856واصؿ خالؿ حياتو المشاركة في وضع سياسة لحركة اإلصالح
في الدولة العثمانية حتى وفاتو  ،ويعد مف ،أبرز ساسة اإلصالح المؤسسي
واالقتصادي واالجتماعي في الدولة العثمانية  .بوؿ دوموف ،المصدر السابؽ ،
ص. 70-69
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 .34عالي باشا (  : ) 1871-1815ولد في اسطنبوؿ  ،ودرس العموـ واآلداب
العربية والتركية وأتقف المغتيف الفرنسية واالنكميزية  .عيف موظفا في دوائر الدولة  ،ثـ
أصبح مستشا ار في و ازرة الخارجية فسفي ار في لندف .وشغؿ منصب الصدر األعظـ
ثالث مرات  ،وو ازرة الخارجية ست مرات  .ومنذ العاـ  1852أصبح أحد األعضاء
البارزيف في المجمس العالي لمتنظيمات  .بوؿ دوموف  ،المصدر السابؽ  ،ص-68
. 69
 .35مصطفى

فاضؿ (  )1875-1829أخو الخديوي إسماعيؿ حاكـ مصر

 ، 1879-1863وكاف الوريث الشرعي لو  .تولى مناصب إدارية ميمة في الدولة
العثمانية  ،حتى صدور فرماف الوراثة في السابع والعشريف مف أيار  1866الذي
نص عمى انتقاؿ الحكـ في مصر مف األب الى االبف فحرـ مصطفى فاضؿ مف
حقو في حكـ مصر  ،فباع أمالكو في مصر وسافر الى باريس وظؿ ناقما عمى
السمطاف عبد العزيز (  . ) 1876-1861وبالتالي انضـ الى صفوؼ المعارضيف
لمحكومة العثمانية وانتقد نظاـ الحكـ فييا ودعا الى االصالح واقامة حكـ دستوري ،
وحصؿ العثمانيوف الجدد عمى دعمو المالي  .وحظي بشيرة خاصة اثر انتشار
رسالتو الموجية الى السمطاف عبد العزيز التي طبع منيا خمسيف ألؼ نسخة ،
وزعت في مختمؼ أنحاء الدولة العثمانية  ،شجب فييا األمير المصري السمطاف
ودعا الى برنامج إصالحي  ،وكاف ابرز بنودىا التأكيد عمى إقامة نظاـ حكـ
دستوري  .بوؿ دوموف  ،المصدر السابؽ  ،ص77-76
 .36البرت حوراني  ،المصدر السابؽ  ،ص. 96
 .37بوؿ دوموف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 75
 .38رجب حراز  ،المصدر السابؽ  ،ص .47-45
 .39ايميبر اورطايمي  ،النظـ االدارية في عيد التنظيمات الخيرية وما تاله  ،الدولة
العثمانية تاريخ وحضارة  ،اسطنبوؿ  ،1999ص . 317-316
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 .40شفيؽ جحا  ،المصدر السابؽ  ،ص . 119
 .41أحمد عبد الرحيـ مصطفى  ،المصدر السابؽ ص. 226

 .42محمد ناصر النفراوي  ،التيارات الفكرية السياسية في السمطنة العثمانية
 ، 1918-1839صفاقس  ، 2001ص. 111
 .43أحمد عبد الرحيـ مصطفى  ،المصدر السابؽ  ،ص . 228وقد كتبت الرسالة
بالمغة الفرنسية وترجميا نامؽ كماؿ ورفاقو الى المغة التركية وطبع منيا مايقارب
خمسيف ألؼ نسخة ووزعت عمى نطاؽ واسع  .بوؿ دوموف  ،المصدر السابؽ ،
ص  47؛ B.Lewis The Emergence of Modren Turkay , second
Edition, London 1968, p.152:.
 .44رجب حراز المصدر السابؽ  ،ص. 47
 .45شفيؽ جحا  ،المصدر السابؽ  ،ص.125
 .46رجب حراز  ،المصدر السابؽ ص. 49
 .47البرت حوراني  ،المصدر السابؽ ،ص . 91
 .48لمزيد مف المعمومات يراجع Davison, Op.Cit,pp.311-357 :
 .49أعمف الدستور العثماني في الثالث والعشريف مف كانوف األوؿ  ، 1876ونص
عمى تمثيؿ جميع العثمانييف في برلماف عثماني ينتخب أعضاؤه مف الشعب ،
واعالف المساواة بيف الجميع  ،كما ضمف الدستور الحقوؽ والحريات لجميع
العثمانييف مسمميف وغير مسمميف عمى السواء وتضمف الدستور مائة وتسعة عشر
مادة .
لإلطالع عمى مواد الدستور يراجع :
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كنز الرغائب في منتخبات الجوائب  ،جمع وتحقيؽ سميـ فارس شدياؽ  ،ج،6
مطبعة الجوائب " األستانة " 1294ىػ  1295 -ىػ  ،صDavison, ، 27-5
op.cit.p358-408
 .50محمد ناصر النفراوي  ،المصدر السابؽ  ،ص . 111احمد عبد الرحيـ
مصطفى  ،المصدر السابؽ  ،ص. 232
 .51بوؿ دوموف ،المصدر السابؽ  ،ص .47
 .52إبراىيـ شناسي (  )1871-1826شاعر ومسرحي وصحفي  ،عد مف أبرز
رواد األدب التركي الحديث  .تعمـ الفرنسية في سف مبكرة  ،وذىب الى فرنسا مرتيف
بقي في كؿ مرة مف أربع الى خمس سنوات  .تولى وظائؼ حكومية عدة  ،وشارؾ
في جريدة ( ترجماف أحواؿ ) عاـ  ، 1860وأصدر جريدة ( تطوير أفكار ) عاـ
 .1862ترجـ عددا مف األعماؿ الفرنسية  ،ونشر مجموعة مؤلفات  ،منيا ( ديواف
شناسي ) و ( ضروب األمثاؿ العثمانية ) .
لممزيد يراجع  :وحيد بياء الديف  ،أعالـ مف األدب التركي  ،بغداد ، 1965
ص. 23-16
 .53بوؿ دوموف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 47
 .54المصدر نفسو  ،ص.78
 .55وىي مف أشير النظريات االجتماعية والسياسية لتكويف مجتمع سياسي عف
طريؽ التعاقد  .ولممزيد مف المعمومات عنيا يراجع  :جاف توشار وآخروف  ،تاريخ
الفكر السياسي  ،ترجمة عمي قصمو  ،بيروت . 1987
 .56اورخاف اوقاي  ،المصدر السابؽ  ،ص . 273
 .57فرانسوا جورجو  ،المصدر السابؽ  ،ص . 164
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.58

B.Lewis ,op. Gt,p.196

 .59بوؿ دوموف المصدر السابؽ  ،ص . 75
Serif Mardin ,op Git, p. 297 .60
 .61محمد نامؽ كماؿ  ،أشير الحوادث وأعظـ الرجاؿ  " ،مجمة اليالؿ " ج، 15
السنة  ، 5ت 1962 2ص . 164
 .62محسف بيجت كوبرلي  ،تاريخ األدب التركي  ،القاىرة  ، 1951ص. 411
B.Lewis, o p . Git p, 115 serif Mardin ,op . cit ,p. 273 .63
 .64حسيف مجيب المصري  ،تاريخ األدب التركي  ،القاىرة  ،1951ص411.
.65نامؽ كماؿ  ،الوطف او سيمسترة  ،إعداد كنعاف آؽ يوز  ،أنقرة . 1990
B.Lweis ,The Middle East and the west ,London , 1964 p.76 .66
Kemal H. Karpat, trans formaint of the Ottoman . .67
state ,1789 -1908, "International Journal of Middles East
Studies" Vol,3, Gveat Britian 1972.p.265
Ibid. .68
 .69وحيد بياء الديف  ،نامؽ كماؿ شاعر الوطنية والحرية " مجمة المعرفة " العدداف
 13و  ، 14دمشؽ  ، 1961ص. 25
 .70محسف بيجت كوبرلي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 205
 .71حسيف حميد المصري  ،المصدر السابؽ  ،ص. 375-374
B .Lewis , The Emergence of Modren Turkay, p.145 .72
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 .74حممي ضياء اولكـ  ،تاريخ الفكر المعاصر في تركيا  ،ج ، 1اسطنبوؿ 1966
 ،ص. 40
Serif Mardin, op . Git, pp,308-309 . .75
 .76محمد ناصر النفراوي  ،المصدر السابؽ  ،ص ، 89بوؿ دوموف  ،المصدر
السابؽ  ،ص . 76
 .77بوؿ دوموف المصدر السابؽ  ،ص.77
 .78المصدر نفسو ،ص 78.
Serif Mardin op.Cit,36-37 79
.81Kemal H. kerat, Transformation of the Ottoman ,p264 .80
اورخاف اوقاي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 275
 .82المصدر نفسو ،ص 276.
 .83بيترحراف  ،الخمفية العثمانية لظيور الواقعية في الفكر العربي المعاصر ،
العالقات العربية التركية " تحرير عقيؿ محمد عقيؿ البربار  ،ج 1ليبيا ، 1982
ص226.
 .84نامؽ كماؿ  ،انتباه  ،مغامرات عمي بيؾ  ،اسطنبوؿ ، 1986 ،
ص . 70-68
 .85محسف بيجت شاكر كوبرلي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 175
 .86وحيد بياء الديف  ،المصدر السابؽ  ،ص27
kemal H. karpal, Ottoman Population p. 258 .87
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