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 (الرابعة)المحاضرة 
 المصرية الحديثة: الدولة تأسيسو  عمي محمد ظيور 

 عن ىناك سمطتيم يمارسون العثمانيون عاد مصر من الفرنسيون انسحب ان بعد
 ابرز مكرم عمر السيد حول يمتف اخذ المصري الشعب ولكن باشا خورشيد والييم طريق
 ثورة نشبت جديدة ضريبة فرض باشا خورشيد حاول وعندما الفرنسيين مقاومة حركة قاد زعيم

 .رئيسيين لغرضين مصر في عارمة

 الدامي الصراع بسبب القومي الوعي لنضج العثماني الحكم من التخمص: أوليما
 سنوات ثالث من ألكثر الفرنسيين مع المصري الشعب خاضو الذي

 التجار عمى العثماني االلي فرضيا التي الباىظة الضرائب من التخمص: ثانييما
 واجيو الذي البشع االستغالل عن فضال كواىميم فأثقمت الحرف وأصحاب
 .الشعب أبناء من األعظم السواد وىم الفالحون

 االزىر الجامع الى الناس ولجا المحالت وأقفمت الجديدة الضرائب دفع الشعب رفض
 امام التراجع من لو بد ال وان المشايخ مع التفاىم في باشا خورشيد محاوالت كل وفشمت
 الحرف ارباب ان لو قال مكرم عمر زلكن الضريبة من الفقراء اعفاء فقرر الشعبي االجماع

 مجمس عقد الى 2081 سنة أيار 21 يوم مكرم عمر دعا كذلك فقراء اصبحوا والصناعات
 جانبو من الوالي بعث وقد الجديدة األوضاع في لمبحث المقاومة وقادة القاضي يحضره
 تطوف فيو الجماىير كانت وضع في المجمس وانعقد االجتماع لحضور خمسة بمندوبين
 تضمنت وثيقة عمى التوقيع عن االجتماع واسفر لمعثمانيين معاداتيا معمنة واالزقة الشوارع
 :فييا جاء ومما الوالي الى بيا بعثوا الشعب مطالب

 بسالحيم القاىرة مدينة بدخول لمجنود السماح عدم -1

 المقاومة قادة موافقة تنل لم ما ضريبة اية فرض عدم -2

 في اجتماعا المقاومة زعماء فعقد عزلو قرر الشعب ولكن المطالب ىذه الوالي رفض
 إلخراج السمطان أرسميا التي القوات مع مصر الى جاء الباني اصل من عثماني ضابط دار
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 من الشعب بقادة طيبة عالقات لو وكانت عمي محمد اسمو 2082 عام منيا الفرنسيين
 ووقع جديد وال تعيين الى ودعا مكرم عمر االجتماع في تحدث وقد. والتجار المشايخ
 بعد االمر تم: "فييا جاء 2081 أيار 21 بتاريخ وثيقة وكتبوا عمي محمد عمى االختيار
قامة بالعدل سيرة عمى والمعاقدة المعاىدة  الشروط خالف متى وانو والشرائع االحكام وا 
 العثماني السمطان الحظ ان وبعد" االن يفعمون كما ذلك عمى قادرون وىم واخرجوىم عزلوه
 المصادقة الى اضطر الوالية مركز الى عمي محمد أوصمت التي وقوتو الشعب دور نمو
 .2081 سنة تموز في التعيين ىذا عمى

 الغزو فمول يواجو ان عميو وكان الشعب زعماء عمى البداية في عمي محمد اعتمد
 اتفاق عمى فريزر وكان فريزر الجنرال بقيادة 2081 سنة المصرية لمشواطئ البريطاني

 القاىرة الى البريطاني القوات وتقدمت عمي لمحمد المناوئين المماليك قادة من قسم مع مسبق
 الى واضطرت المعركة في فيزمت لمواجيتيا تحركت التي المصرية بالقوات فاصطدمت
 .عمي محمد مع الصمح وعقد االنسحاب
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 اعمال محمد عمي في مصر ونتائجيا 
الحظ محمد عمي نزوع اتجاىات الوعي الوطني الى االستقالل فمم ير بدًا من السير 
ذ كان ال بد من  في ىذا االتجاه سيرا واعيا مسمما بتفاصيميا مدركا ابسط وادق حقائقيا وا 
االستقالل فال بد من بناء الدولة القادرة عمى حماية االستقالل ومن ىنا بدأت جيوده لجعل 

واىم ركيزة اعتمد عمييا الجيش لكونو الدعامة األولى لمدولة فييا كل  مصر دولة حديثة
دوائره واجيزتو لتقوية الجيش واالسطول وادخل األسمحة الحديثة وامر بتطبيق نظم التدريب 

 (بسميمان باشا الفرنساوي)ُعرف بعد ذلك  (سيف)العصرية واستعان بضابط فرنسي اسمو 
رنسي كما أسس عدد من مصانع المدافع والبنادق لتنظيم جيشو عمى غرار الجيش الف

واشترى عددا من السفن من الدول االوربية فأنشأ ترسانة كبرى في اإلسكندرية وارسل عدد 
 من الشبان لدراسة فن بناء السفن في أوربا .

بعدىا اىتم بالدعامة الثانية لمدولة وىو التعميم بالتوسيع والتنويع فأنشأ التعميم عمى 
ي فبدا بالتعميم العالي لحاجتو المباشرة اليو في بناء جيشو وحكومتو وقد امده شكل ىرم

االزىر بعدد كبير من الشبان المتعممين تعميما دينيا تقميديا ممن كان عندىم استيعاب ما 
يمقى عمييم من الدروس في مواضيع جديدة وكانت اىم مشكمة في التعميم ىو لغة التدريس 

نوا من األجانب الذين ال يعرفون المغة العربية وكانت الدولة تدفع الن اكثر المدرسين كا
لمتالميذ مرتبات شيرية تشجيعا ليم عمى المواظبة واالستمرار وكان التعميم في عيد محمد 
عمي مجانيا وأول مدرسة انشات ىي مدرسة اليندسة تمتيا الطب ومدارس أخرى لمصيدلة 

المعمم في نشر الوعي والثقافة وانشا إدارة خاصة والمغات والصنائع والزراعة وبرز دور 
 ( تشرف عمى التعميم في البالد.ديوان المدارس)بـ لممدارس سميت 

الى الدول االوربية  2021وقد ضمت البعثة األولى التي أرسميا محمد عمي سنة 
رفاعة والى فرنسا خاصة عددا من الطالب االزىريين كان بينيم العالم المصري الكبير )

( الذي أدى دورا كبيرا في نيضة مصر الحديثة فقد جمع بين الثقافتين رافع الطيطاوي
العربية واالوربية ونشر عددا من الكتب التي سجل فييا انطباعاتو من الحضارة االوربية وقد 
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شجع عددا من طمبتو في مدرسة المغات عمى ترجمة كثير من الكتب من الفرنسية الى 
 .العربية

ام التعميم الذي انشاه محمد عمي أثر كبير بظيور طبقة المثقفين التي لقد كان لنظ
طالبا ( 313)ساىمت في يقظة مصر والوطن العربي وبمغ عدد الطالب المرسمين الى اوربا 

 .وىو عدد كبير لم تفكر فيو اية دولة شرقية بإرسال طالبيا الى اوربا

طابع في الوطن العربي وقد ( وىي من اقدم المبوالق مطبعةكما انشا محمد عمي )
قدمت ىذه المطبعة الكثير من الكتب المختمفة بالمغة العربية وكانت الحكومة تبيعيا بأثمان 
زىيدة حتى تؤّمن ليا االنتشار بين القراء في مصر وسائر البمدان العربية وتولت طبع جريدة 

المغة العربية ولقد ( وىي اول جريدة تصدر في مصر بالوقائع المصريةالحكومة الرسمية )
ساىمت مطبعة بوالق في دفع حركة التأليف والنشر ليس في مصر وحدىا بل في الوطن 

 .العربي كمو

ووسع نظام الري وادخل محصوالت جديدة وسعى في زيادة  الزراعةشجع محمد عمى 
 القطن والنيمة والتوت وقصب السكر.أخرى ك

أراضي البالد فاخذ أراضي المماليك المالك الوحيد لجميع  .محمد عمي الدولة صيرّ 
واستولى عمى أراضي األوقاف وألغى نظام التزام األرض الذي كان سائدا قبمو ووزع األرض 
عمى الفالحين فأعطى كال منيم خمسة افدنة الستثمارىا بحسب توجييات الحكومة ودفع 

ز عن دفع الضرائب المفروضة عمييا وتؤخذ منو اذا عجز الفالح عن استغالليا او عج
ضرائبيا وقد حددت الحكومة لكل منطقة من األرض أنواعا معينة من المحاصيل الزراعية 
وتعيدت الحكومة بتسميم ىذه المحاصيل بأسعار معينة ثم تتولى ىي بيعيا لمتجار األجانب 

 .وغيرىم

فقد اقام محمد عمي عمى بعض الصناعات الضرورية في مصر محاوال  الصناعةاما 
تماد عمى الدول االوربية في شراء السمع المصنوعة فأنشأ مصانع لمغزل والنسيج تقميل االع

والسكر وسبك الحديد وغير ذلك وقد حققت صناعة االنسجة المصرية نجاحا كبيرا ليس في 
 .مصر وحسب بل وفي كثير من البمدان العربية كما اشتيرت الغزول المصرية في اوربا
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مد عمي ألنشائو اسطوال مصريا وتوسيعو ميناء مصر في عيد مح تجارةكما اتسعت 
اإلسكندرية فأصبحت السفن المصرية تمخر عباب البحر األحمر ومياه شرق البحر المتوسط 
كما اعيد فتح الطريق البري بين القاىرة والسويس وانشات المحطات التجارية عمى الطريق 

 ن والنيمة في مقدمتيا.وقد احتكرت الحكومة تجارة كثير من السمع ولعل القطن والب

ان سياسة محمد عمي في مصر اثارت مخاوف السمطان العثماني وسخطو ألنيا 
كانت محفزة لسكان واليات الدولة العثمانية عمى االخذ بوسائل التقدم ومشجعة عمى 
االستقالل بوالياتيم وليذا ظير السمطان عدم رضاه من سياسة محمد عمي غير ان محمد 

 تو التي اممتيا عميو ظروف مصر وتطمعاتو الشخصية.عمي استمر بسياس

ان تفكير محمد عمي ببناء دولة مصرية حديثة قاده بالضرورة الى تتبع االرتباطات 
 ( لمصر باألطراف المحيطة بيا وىب بمجمميا عربية وابرزىا:السوقيةاالستراتيجية )

واحتمال ارتباط مركز مصر السوقي )االستراتيجي( بالسودان وبنير النيل  .2
تيديد ىذا المركز في حالة سيطرة دولة أخرى عمى السودان وتحكميا في نير 

 النيل.
 وقوع مصر عمى البحر األحمر والخوف من امتداد النفوذ البريطاني اليو. .1
أىمية الشاطئ الشرقي لمبحر المتوسط )بالد الشام( لكونو جبية مصر  .1

 الشمالية ومحور الخطر العثماني الى مصر.

مد عمي يرى في بريطانيا الخطر الذي ييدده من جيتي السودان والبحر كان مح
األحمر وشبو الجزيرة العربية كما ان بريطانيا بقت تتحين الفرص الحتالل مصر واستعمارىا 
وبعد ان اخافيا نشاط محمد عمي في نقل مظاىر التطور الحضاري األوربي الى مصر، 

 .(سوقيةكز قوة لما يتمتع بو من مزايا استراتيجية )وتفكيره في تحويل الوكن العربي الى مر 
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 :حروب محمد عمي واتساع رقعة دولتو 
أرسل محمد عمي استجابة لطمب السمطان محمود الثاني قواتو بقيادة ابنو إبراىيم الى 

 2020شبو جزيرة العرب لمقاتمة الحكام الوىابيين واحتالل عاصمتيم الدرعية وذلك في سنة 
ىم. والحركة الوىابية حركة سياسية ذات طابع ديني، مؤسس مذىبيم محمد واضعاف نفوذ

عبد الوىاب وقد حدثت مأساة كبرى عمى ايدي الوىابيين فقد اعتقد ىؤالء بان زيارة االضرحة 
وتقديسيا ال تتفق مع مذىبيم وافكارىم فاضمروا العداء لكل من مذىب يقدس مراقد االئمة 

ان اقتربوا من كربالء واغتنوا فرصة ذىاب معظم سكانيا  2082والصالحين وقد حدثت عام 
لمزيارة الى النجف فياجموا المدينة بغتو وقتموا ما ال يقل عن ألف من سكانيا وجردوا ضريح 

 .( من التحف التي ال تثمن ثم قفموا راجعينعاالمام الحسين )

عربية اخذ ولما تمت السيطرة لمحمد عمي عمى اغمب المناطق في شبو الجزيرة ال
قواتو بقيادة ابنو إسماعيل فأسس المصريون  2018يوسع نفوذه باتجاه السودان فأرسل 

مدينة الخرطوم لتكون عاصمة لمسودان كما ادخموا كثيرا من مظاىر الحياة الحديثة الى 
 السودان.

اتجيت القوات المصرية بقيادة إبراىيم باشا الى بالد الشام فسيطرت عمييا سنة 
م إبراىيم باشا األوضاع العامة ىناك فنجح بتوطيد االمن واسس المدارس وكان ونظ 2012

أثر المعمم واضحا في اعداد أجيال وتربيتيا وتييئتيا لمواجية المخاطر التي تيدد كيان 
االمة وموروثيا الحضاري كما اىتم بالمستشفيات وساعد عمى تنشيط حركة التجارة واستمرت 

وبدا محمد عمي يفكر بالتوجو نحو العراق وقد اتخذ ىا التوجو سيطرتو حوالي عشر سنوات 
 االشكال التالية:

تشجيع النزعات االستقاللية عن الدولة العثمانية في العراق وتقديم المساعدات  .2
 والدعم ليا وربطيا بالسياسية المصرية.

كان إلبراىيم باشا مراسالت مع جيات رافضة لمسيطرة العثمانية في العراق  .1
 .المماليك الذين يحكمون العراق آنذاكوىم 
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توثيق العالقة مع القبائل الساكنة حول بغداد وقبائل المنتفق ومع ان طموح  .1
محمد عمي لم يتعد حدود التيديد لمسمطان العثماني او بريطانيا إزاء العراق 
اال ان ذلك يتصل بطبيعة حركة محمد عمي فيما يتعمق بالخطط االستراتيجية 

 المستقبمية.( السوقية)

لقد ادركت بريطانيا خاصة والدول االستعمارية عامة خطورة ىذا التحرك فبريطانيا 
كانت ترى في مصر الممر الى اليند وقد تعززت قناعتيا ىذه منذ احتالل فرنسا لمصر 
وروسيا تريد منع المصريين بالتقدم شرقا الن ىذا التقدم يفوت عمييا مصالحيا في الوصول 

الدافئة وييدد استقرارىا السياسي ونشطت بريطانيا في تنشيط مخاوف بالد فارس الى المياه 
من نجاح محمد عمي في إقامة دولة كبيرة لما لو تأثير عمى مطامعيا التوسعية في الخميج 
العربي ولذلك اتفقت مصالح ىذه الدول عمى إيقاف نشاط محمد عمي حتى فرنسا التي رات 

مجابية مع بريطانيا وجيزنو بالخبراء والضباط وشتى في محمد عمي فرصة جديدة لم
المساعدات اال انيا وقفت في وجيو في النياية ألنيا خشيت عمى مصالحيا من قيام دولة 

 .قوية متطورة

اخذت بريطانيا تحاصر حكم محمد عمي فحرضت المشايخ في الخميج العربي عميو 
وعادت الحرب بين القوات وحاولت منع أي اتصال بين مصر والعراق واحتمت عدن 

التي انتصرت فييا القوات المصرية  (نصيبين معركة)المصرية والقوات العثمانية وحدثت 
 2088وعقب ىذه االنتصارات قررت بريطانيا ان تقف بشدة بوجو محمد عمي وفي سنة 

ر التي تقر  (معاىدة لندن)وقعت بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا والدولة العثمانية عمى 
فييا مصير محمد عمي فنزلت قوة عثمانية بريطانية في ساحل شمالي بيروت مما اضطر 

التي فرضتيا  1441الجيش المصري لمجالء عن سوريا ووقع محمد عمي عمى معاىدة 
عميو الدول االوربية واجبرتو بيا عمى االنكفاء داخل حدود مصر ويكون الحكم ورائيا في 

ستعماري سبق ان اقترحت بريطانيا إقامة كيان صييوني في اسرتو ولتحقيق ىذا الغرض اال
 فمسطين ليكون حدا فاصال بين سوريا ومصر يفسد احباط أي محاولة وحدوية في المستقبل
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 وكانت السياسة االستعمارية ترمي الى تحقيق غرضين رئيسيين

 : ضرب االستقالل الوطني لمصر والبدء بعممية احتواء اقتصادي وذلك عنأوليما
ضرب إصالحات محمد عمي طريق ربط االقتصاد المصري باالقتصاد االستعماري و 

 االقتصادية.

: محاولة انياء دورىا بأبعادىا عن البمدان العربية الشقيقة وتشجيع النزعات ثانييما
 .اإلقميمية
 

 حركة اإلصالحات العثمانية وأثرىا عمى الوطن العربي 
 اإلصالحات العثمانية:- 

نتيجة لتدىور أجيزة الحكم العثمانية وظيور بوادر االنحالل في مؤسسات الدولة 
العثمانية سيما العسكرية منيا ولتكرر قيام الثورات واالنتفاضات في مختمف الواليات واليزائم 
العسكرية التي منيت بيا جيوشيا لوجود فئة من المتآمرين بالحضارة االوربية الحديثة ظير 

عادة الحيوية الييا وانقسم دعاة اإلصالح الى فئتين: اتجاه جديد ف  ي الدولة وا 

 : رأت ان العالج بتطبيق الشريعة اإلسالمية والتقاليد العثمانية االصمية.األولى

: اعتقدت بان اصالح الدولة العثمانية يستمزم تبني األنظمة األوربية والثانية
 المعاصرة.

ك في العموم العسكرية وفي تطوير أنظمتيا ويظير ان نجاح البمدان االوربية آنذا
االقتصادية رجح كفة ىذه الجماعة ولذا فقد صارت حركة اإلصالح تستيدف تطبيق 

 الحديثة في مختمف مجاالت الحياة. األنظمة األوربية

اقتصرت اإلصالحات األولى عمى الجيش ثم شممت بعدئذ النواحي المتعمقة باإلدارة 
 – 2111) مصطفى الثالثالجيش العثماني في عيد السمطان والتعميم وقد بدأ اصالح 

( فنظم البحرية والمدفعية وفقا لألساليب واألسمحة االوربية مستعينا بطائفة من 2118
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الضباط والخبراء االوربيين اما االنكشارية فمم يتعرض ليم آنذاك لقوتيم وقدرتيم عمى مقاومة 
 اإلصالح. 

ليؤكد ضرورة اإلصالح خاصة بعد غزو  2108جاء قيام الثورة الفرنسية سنة 
الفرنسيين لمصر وىي والية عثمانية اذ رأى العثمانيون تفوق الجيوش الفرنسية عمى جيوشيم 
وجيوش المماليك معا. ويالحظ في الوقت نفسو ان طميعة األفكار التي وصمت الى 

 الفرنسية. العاصمة العثمانية في بدء حركة اإلصالحات اشتممت عمى مبادئ الثورة

( عددا من قادة الفكر والسياسة في 2081 – 2108) سميم الثالثلقد دعا السمطان 
الدولة العثمانية لمعرفة آرائيم في معالجة أسباب الضعف في الدولة العثمانية فأكدوا جميعا 

صدرت سمسمة من التعميمات واألنظمة الجديدة  2181ضرورة اإلصالح العسكري وفي سنة 
( وقد تضمن ىذا النظام خطوات إلصالح اإلدارة والمالية، ومن النظام الجديد)عرفت باسم 

اىم اإلصالحات تكوين جيش جديد من المشاة والبحرية يدرب وفقا لألساليب الحديثة. 
 فافتتحت لذلك مدارس عسكرية وبحرية يدرس فييا خبراء فرنسيون.

ال يمكن ان يتم قبل ولما جاء السمطان محمود الثاني اعتقد ان اصالحا عاما 
وأول عمل إصالحي قام بو محمود  االنكشاريةالتخمص من أعداء اإلصالح وفي مقدمتيم 

الثاني ىو تحسين المدارس العسكرية الجديدة التي أسسيا سميم الثالث والتي كانت ترمي الى 
ذا تدريب الضباط والجنود باألساليب االوربية الحديثة بغية تشكيل جيش جديد منيم، وىك

 والغائو. االنكشارياستعان محمود الثاني بالجيش الجديد باالنقضاء عمى الجيش 

انجز السمطان محمود الثاني برنامج إصالحات وضعت فيو الخطوط الرئيسية التي 
سار عمييا مصمحو الدولة خالل القرن التاسع عشر ومطمع القرن العشرين الميالدي ففي 

دا من المدارس االبتدائية والثانوية الجديدة فكان حقل التعميم أسس محمود الثاني عد
لممعممين حضورا في عممية اإلصالح كما أسس مدرسة لمحقوق وأخرى لمطب وفي عيده 

تقويم ارسل حوالي مائة طالب لمدراسة في اوربا وظيرت في عيده جريدة الحكومة الرسمية )
إلدارة المركزية لمدولة فأنشأت ( فضال عن ذلك شيدت فترة حكمو إعادة النظر بنظم االوقائع
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وزارات لألوقاف والخارجية والداخمية واسس مجمس وزراء عمى غرار ما ىو موجود في الدول 
 .(اسكدار وازمير)االوربية ورغبة منو في زيادة الكفاءة اإلدارية وافتتح اول بريد بين 

لفرنسية واسس مجمس احكام عدلي منح وظائف شبو قضائية معتمدة عمى القوانين ا
وأصدر قانونا لمعقوبات كما ادخل الزي والنظام االوربي في الجيش العثماني واسس مجمس 

( لتنظيم األمور العسكرية والغيت الطريقة البكتاشية والطريقة مولوية الرتباط شورى عسكري)
 .االنكشاريةىاتين الطريقتين الصوفيتين بالتنظيمات 

فو السمطان عبد المجيد األول وقد بدأت خم 2018وبعد وفاة محمود الثاني سنة 
عرفت  2011مرحمة جديدة من حركة اإلصالحات في الدولة العثمانية امتدت حتى سنة 

باسم )التنظيمات( وقد بدأت ىذه الحركة بإعالن السمطان عبد المجيد البيان اإلصالحي 
ين شغموا ( وقد تأثر ىذا السمطان بعدد من المصمحين الذخط شريف كولخانةالمسمى )

منصب الوزارة أمثال رشيد باشا وغيره كما شيدت ىذه المرحمة الى جانب ضغط المعارضين 
خط لإلصالح تدخل الدول االوربية في الشؤون الداخمية لمدولة العثمانية لقد كان ىدف )

( ضمان حقوق جميع افراد الدولة العثمانية بصرف النظر عن معتقدىم شريف كولخانة
الديني او اختالفيم القومي ومما جاء فيو: "ان الحكومة ستقف ضد أي تيديد يقع عمى حياة 
او كرامة او ممكية االفراد العثمانيين وان المتيمين سواء كانوا مجرمين عاديين ام سياسيين 

ناحية الضرائب اعمن البيان انو ستوزع ىذه الضرائب اعمن سيحاكمون بصورة عمنية" ومن 
البيان انو ستوزع ىذه الضرائب في المستقبل بصورة عادلة عمى جميع طبقات الشعب وان 

بتنظيم التجنيد وتحديد  كولخانةطريقة جمع الضرائب ستتحسن". وأخيرا تعيد خط شريف 
 .فترة الخدمة العسكرية االجبارية لممجندين

خط كذلك مرسوم إصالحي اخر باسم ) (عبد المجيد)عيد السمطان صدر في 
اكد فيو مجددا عمى المساواة بين االفراد وأشار الى ان القوانين  2011( في سنة ىمايون

ستطبق ضد الذين يميزون بين االختالف في الدين والمغة او العنصر واعترف البيان بحاجة 
ات الفعمية ستتخذ إلعادة تنظيم الشرطة الدولة الى إصالحات شاممة واكد ان الخطو 

صالح التجارة الداخمية والمواصالت وتنظيم  دارة الواليات وجمع الضرائب وا  والمحاكم وا 
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األحوال المالية بواسطة ميزانية سنوية وكذلك بواسطة تأسيس المصارف وعمى اية حال فان 
يت حبرا عمى ورق في كثير معظم بنود المرسومين السابقين لم تنقل الى حيز التطبيق بل بق

 من انحاء الدولة العثمانية.

الذي صدر  (عبد العزيز)خمفو اخوه  2012سنة  (عبد المجيد)بعد وفاة السمطان 
وقد اكد حاجة الدولة الى  2018في عيده مرسوم اإلصالحات والتنظيمات الجديدة سنة 

ىالي والتزام العدل في االستمرار في حركة اإلصالح وخاصة فيما يتعمق بتامين حقوق األ
معاممة جميع الرعايا بدون استثناء وتنظيم إدارة الحكومة وقد اكد المرسوم الجديد عمى الغاء 
ساءة استعمال السمطة والسعي إلصالح الزراعة والتجارة وقد شيدت الدولة في  السخرة وا 

ع في التعميم ولعل عيد السمطان عبد العزيز تقدما ممموسا في األمور العسكرية وازدياد التوس
وبموجب  2018من ابرز القوانين التي صدرت في ىذه الفترة قانون الواليات الجديد لسنة 

ىذا القانون قسمت واليات الدولة الى ثالثين والية وتنقسم الوالية الى الوية يرأس كل منيا 
ية الى متصرف وتنقسم االلوية بدورىا الى اقضية يرأس كل منيا قائم مقام وتقسم االقض

 (.مدير الناحيةنواحي وقرى ويرأس الناحية موظف يسمى )

كما نص ىذا القانون عمى تأليف مجالس محمية فقد جعل لكل والية مجمس ولكل 
لواء مجمس وكذلك بالنسبة لمقضاء والناحية ويشترك األىالي في ادارة أمور الوالية بالتعاون 

فة وكان القصد من وراء ىذا القانون ربط مع السمطات الحاكمة والييئات االدارية المختم
 .الواليات كميا ربطا منظما بالحكومة المركزية في إسطنبول

الذي قام بإعالن  (عبد الحميد الثاني)السمطان  عبد العزيزجاء بعد السمطان 
الدستور نتيجة جيود جماعة المصمحين وعمى راسيم مدحت باشا الذي عينو السمطان عبد 

ئيسا لموزراء وقد جاء في الدستور انو ييدف لممساواة المدنية والسياسية الحميد الثاني ر 
لجميع العثمانيين ويحدد مسؤوليات وواجبات الوزراء والموظفين ويضمن استقالل المحاكم 
وينص عمى تثبيت ميزانية متقنة لمدولة ويفرض تطبيق النظام الالمركزي في ادارة الواليات 

المبعوثان النواب )يل برلمان يتألف من ىيئتين ىما مجمس كما تضمن مادة تنص عمى تشك
 .(وجمس االعيان الشيوخ



 

 
50 

ولكن اعالن روسيا الحرب عمى الدولة  2011ابتدأ البرلمان العثماني جمساتو سنة 
العثمانية اعطى لمسمطان عبد الحميد الفرصة المناسبة لتحقيق ما يبتغيو حيث اعمن تأجيل 

لغاء  2010جمسات البرلمان ألجل غير مسمى ثم اصدر سنة  مرسوما يحل البرلمان وا 
الستثنائية التي تجتازىا الدولة واخذ السمطان عبد الحميد الدستور مؤقتا بحجة الظروف ا

يضيق ذرعا بالمصمحين الذين باتوا ييددون مستقبل العرش واالمبراطور فابعد الكثير منيم 
الى االستقالة والذىاب الى المنفى في اوربا ثم  (مدحت باشا)الى خارج البالد مما اضطر 

قتل السمطان عبد العزيز فحكم السمطان عبد  الى السجن في الطائف بتيمة االشتراك في
الحميد الدولة حكما استبداديا مدة اثنتين وثالثين سنة ازدادت سياسة االضطياد والبطش 
بالعناصر المثقفة والمناوئة لمحكم المستبد اذ ظيرت تنظيمات سرية داخل الجيش العثماني 

قادتو  (1314انقالب سنة )وكان حصيمة العمل السري في داخل الدولة وخارجيا قيام 
جماعة حزب االتحاد والترقي فاضطر السمطان عبد الحميد الى إعادة العمل بالدستور 

وتنصيب  1313واجتمع البرلمان وقام قادة االنقالب بعزل السمطان عبد الحميد الثاني سنة 
 .(والترقي االتحاد)الذي كان العوبة بيد جماعة  (محمد رشاد)أخيو 
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 اثر االصالح العثماني عمى البمدان العربية: 
كانت مصر تتمتع باستقالل ذاتي فعمي منذ خضوعيا لمحمد عمي وبفضل 
اصالحاتو اصبحت مصر اول دولة حديثة في الوطن العربي لذلك فان حركة االصالح لم 

 بوحي من الدولة العثمانية.تكن 

اما شبو الجزيرة العربية فقد كانت ظروفيا خاصة بسبب الصراع الداخمي بين  
االمراء والشيوخ المحميين. كان العثمانيون يتمتعون بنفوذ اسمي في الحجاز وحتى في ىذا 
 الجزء من شبو الجزيرة العربية لم يستطيعوا القيام باي اصالحات بسبب ضعف نفوذىم من
جية ولتعارض االصالحات مع مصالحيم الخاصة من جية اخرى وىذا ما كانت عميو 
اليمن ايضا وليذا لم يكن غريبًا عدم وجود مدارس حديثة في شبو الجزيرة العربية وان التعميم 
مثال ظل في رعاية رجال الدين وحتى النظام العثماني في االدارة والكمارك والذي طبق في 

ء شبو الجزيرة العربية بعيدة عنو بينما كان اثر لحركات اصالح العثماني الحجاز بقيت انحا
 .في العراق وسوريا

  العراق: 
من والتو اتخاذ  االنكشاريطمب السمطان محمود الثاني بعد ان ألغى الجيش 

إجراءات مماثمة، ففي بغداد جمع الوالي داوود باشا قواتو ومنيم االنكشارية وامر بتالوة 
 سمطانية القاضية بإلغاء االنكشارية فقابميا الجميع بالقبول والطاعة .االرادة ال

ثم قرر السمطان انياء حكم المماليك في العراق فتم لو ما اراد وعمى اثر ذلك عين 
 رشيد باشا كوزلكمي( و)نامق باشا(في واليات العراق عدد من الوالة حاول بعضيم امثال )

صاديات البالد فانشأ رشيد باشا شركة مالحة واستورد القيام بإصالحات تستيدف تحسين اقت
باخرتين باسم بغداد والبصرة من بمجيكا وتوسعت تمك الشركة في عيد نامق باشا واطمق 

( وبنى ليا معمال لتصميح البواخر حتى انيا صارت االدارة العثمانية النيريةعمييا اسم )
 .تنافس شركة لينج البريطانية
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لم تظير اثار حركة االصالح العثماني في العراق بشكل واضح اال في عيد الوالي  
اذ بدأت مدحت باشا اعمالو  2011-2018مدحت باشا الذي تولى حكم العراق بين سنتي 

في العراق بإصالح االدارة الحكومية وقد استند في عممو ىذا عمى قانون الواليات العثماني 
د مدحت بصالحيات واسعة لتنفيذ اصالحاتو في الواليات الثالثة الموصل وبغداد  كما زوِّ

والبصرة وقد تجمت اجراءاتو في االصالحات االدارية واالقتصادية وخاصة حل مشاكل 
االراضي وكانت الغاية الرئيسية من وراء تمك االصالحات العمل عمى ربط الواليات الثالث 

 مع بعضيا وتقوية السمطة المركزية عمييا 

من ابرز اعمال مدحت باشا االدارية واالقتصادية وكان اليدف  (نظام الطابو)بر يعت
الرئيسي ليذا النظام محاولة ايجاد حل لمشكمة العشائر ووضع حد لثوراتيا المستمرة وتحويل 
افرادىا لمواطنين مستقرين وذلك بتوفير سبل العيش وتحسين وسائل الري وقد اثمرت سياسة 

اتبعيا مدحت باشا في اماكن متعددة ولكن سرعان ما ادت ىذه  توطين العشائر التي
السياسة الى تحول شيوخ العشائر الى مالكين لألراضي ولم تعد العالقات داخل العشيرة 
تعتمد عمى المساواة بين افرادىا بل اصبح مقدار ما يممك الشخص المعيار االساس لمتمييز 

ؤساء العشائر لتحصيل الضرائب وبذلك حققت بينيم مما اتاح لمحكومة االستعانة ببعض ر 
الحكومة اليدف السياسي الذي توختو من اجراء توطين العشائر وىو استطاعة الحكومة 

 .بجبي الضرائب وتفرض الجندية عمييم بشكل اسيل وىم مستقرين

االدارة اما في ميدان المواصالت اعاد مدحت باشا تشكيل الشركة الحكومية المسماة )
( واصمح بواخرىا القديمة واشترى بواخر جديدة ذات حمولة كبيرة كما اسس ة النيريةالعثماني

ليذا الغرض محطات وقود في مسقط وعدن وبندر عباس وبوشير وبعد ىذا صارت البواخر 
العثمانية تنتقل بين أونو واخرى بين البصرة واسطنبول عبر قناة السويس التي افتتحت سنة 

 .( بين بغداد والكاظميةترامواي) باشا لداخمي انشا مدحتوعمى صعيد النقل ا 2018

( العسكرية قبل المدرسة الرشديةكما انشا المدارس الحديثة واول مدرسة كانت ىي )
فييا الطالب المتخرجون من المدارس الدينية وكانت مدة الدراسة فييا أربع سنوات يدرس في 

ريخ والجغرافية والحساب والخط والدين وقام بعد اثنائيا الطمبة المغتين العربية والتركية والتا
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( ومدة الدراسة فييا ثالث سنوات بعد المرحمة المدرسة االعدادية العسكريةىذا بإنشاء )
الرشدية ويحق لخريجي ىذه المدرسة االلتحاق بالكمية العسكرية في اسطنبول حيث يدرسون 

عثماني. وباإلضافة الى ىاتين فييا ثالث سنوات يتخرجون من بعدىا ضباطا في الجيش ال
( ومدة الدراسة فييا أربع سنوات مدرسة الصناعةالمدرستين العسكريتين انشا مدحت باشا )

يتمقى الطمبة في اثنائيا دروسا تثقيفية عامة يتخصصون في احدى المين كالنجارة والخياطة 
ع سنوات يوظف ( ومدة الدراسة فييا أربالمدرسة الرشدية الممكيةوالطباعة كما فتح )

 خريجوىا في الدوائر الحكومية لمقيام باألعمال الكتابية.

ان اىتمام مدحت باشا بنشر التعميم في العراق انعكس من خالل تزايد النسبة المئوية 
لم تكن نسبتيم تزيد عن نصف بالمئة من سكان المدن في حين  2018لممتعممين ففي سنة 
 .لخمسة والعشرة بالمائةتتراوح بين ا 2888اصبحت النسبة سنة 

لقد كان مدحت في طميعة الوالة العثمانيين الذين اىتموا بأمور الطباعة والصحافة فقد 
( اول صحيفة ظيرت في العراق وكانت جريدة الزوراءاسس مطبعة حكومية وأصدر )

الزوراء تصدر مرتين في االسبوع بالمغتين التركية والعربية وقد استمر صدورىا حتى 
وفي عيد مدحت باشا كذلك تم بناء مدينتي  2821ل البريطاني لبغداد سنة االحتال

الناصرية والرمادي ومن اعمالو بنى دورا لمحكومة واسس مزرعة نموذجية وارسل الميندسين 
 .لتنظيم الري وبنى المستشفيات وباشر بتطبيق نظام التجنيد االلزامي

  سوريا: 
ضمت بيروت الى والية دمشق التي عرفت 2018عندما صدر قانون الواليات سنة 

اعادت الدولة تشكيل والية مستقمة مركزىا 2000( ولكن في سنة والية سورياباسم ) آنذاك
بيروت واصبح لكل والية مجمس ادارة يتألف من كبار الموظفين مع عدد من الوجوه 

بينما بقي القاضي الشرعي بمركزه السابق فقد حددت  واالعيان يمثمون مختمف سكان الوالية،
صالحية المحاكم الشرعية فمنعت من سماع القضايا الجنائية والحقوقية واقتصرت عمى 
النظر بأمور االوقاف والتركات والزواج والطالق والنفقة وشكمت محاكم جديدة مستقمة لمنظر 

شكمت محكمة تجارية في حمب  في االمور التي ليس من اختصاص المحاكم الشرعية كما
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منح امتياز بإنشاء  2008في سنة . واخرى في بيروت اضافة الى محاكم بداءة في الواليات
ميناء بيروت كما منحت االمتيازات لشركات اجنبية ببناء طرق ومد جسور حيث لم يكن في 

كما ومد سوريا ابدا طريق معبد او سكة حديد باستثناء طريق العربات بين دمشق وبيروت 
اول خط حديد في سوريا بين يافا والقدس وفي العقد االول من القرن العشرين بدا العمل 
بطريق الخط الحديد بين دمشق والمدينة المنورة ووصمت خطوط البرق دمشق وحمب وبدأت 

 سوريا تتمتع بخدمات البريد حيث إنشات دائرة بريد حكومية في حمب.

القرن التاسع عشر تأسيس البمديات في اكثر المدن وتوالي خالل النصف الثاني من 
قانون انتخاب المجالس البمدية وتاله بعد عامين قانون  2011السورية، صدر سنة 

 البمديات.

( سعى الى تشجيع 2008-2010وعندما عين مدحت باشا واليا عمى سوريا )
اذ الحظ انو لم يكن الحركة التعميمية واليو يعود الفضل في توسع انتشار التعميم الوطني 

لمحكومة سوى بضعة مدارس ابتدائية يقرا فييا االطفال القران الكريم بينما كانت مدارس 
االرساليات التبشيرية متقدمة، لذلك فكر مدحت باشا بإصالح المدارس وقدميا عمى كل 
اصالح وشكل لذلك جمعية من العمماء اخذت تجمع االعانات من االىالي وقد انتشرت 

( في جميع انحاء الوالية وقد جمعية المقاصد الخيريةىذه الجمعية التي عرفت باسم )فروع 
 استطاعت ىذه الجمعية انشاء عدد من المدارس لمبنين والبنات.

تأسست اول مطبعة رسمية في الشام في بيت الدين عاصمة متصرفية جبل لبنان 
نشرتو ىذه المطبعة ىو ( وكان اول كتاب جريدة لبنان الرسميةوقد اصدرت المطبعة )
، وفي دمشق اسست مطبعة صدرت عنيا جريدة سوريا 2010كتاب كميمة ودمنة سنة 

بالمغتين العربية والتركية وىي اول جريدة رسمية تصدر في سوريا وقد اسس والي حمب 
( وقد شيدت سوريا في الفرات االسبوعيةجودت باشا مطبعة حكومية اصدرت جريدة )

ع عشر حركة عممية نشيطة وقد حظي التراث العربي بنصيب كبير في منتصف القرن التاس
 ىذه الحركة.
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 :الحركة السنوسية والحركة الميدية 
شيد الوطن العربي منذ منتصف القرن الثامن عشر الميالدي حركات دينية سياسية 
 تجاوزت اسموب الدعوة المحض الى االصالح لتتبنى شكل الثورة المسمحة ضد النظم

 .الحاكمة وضد التغمغل االستعماري

 :الحركة السنوسية 
كانت الحركة السنوسية في بدء نشأتيا طريقة صوفية تدعو الى احياء االسالم في 

محمد بن عمي بساطتو العربية والدعوة الى العمل الصالح المنتج، مؤسس ىذه الحركة ىو )
اتو االولى عمى العمم وادرك ( من مدينة مستغانم في الجزائر، وقد اقبل منذ حيالسنوسي

حاجة المجتمع العربي االسالمي الى االصالح بعد ان طاف عدد من البمدان العربية وتألم 
لما اصبح بو الغرب من تدىور في اوضاعيم العامة وحزت في نفسو انباء الغزو 
االستعماري االوربي لبعض االراضي العربية وقد اشعرتو ىذه االوضاع بضعف العرب 

سممين اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وبضعف الدولة العثمانية وعدم قدرتيا عمى مواجية والم
 ىذا التغمغل االستعماري الذي احرز نجاحات متعددة وخاصة في المغرب العربي.

اكتسب محمد بن عمي السنوسي ثقة الكثير من الشباب الين كانوا يتمقون العمم في 
وتو اليادفة الى اقامة مجتمع جديد قوي مقتدر عمى جامع القرويين في فاس  وقرر نشر دع

مواجية التحديات فتجول في الجزائر وليبيا ومصر وسافر الى بمدان المشرق العربي محاوال 
نشر آرائو في االصالح والتجديد وما لبث ان توجو الى الحجاز اثناء موسم الحج آمال في 

مصر ثم طرابمس، وبنغازي فاستقر فييا لقاء المسممين من شتى ارجاء العالم ثم توجو الى 
مؤسسا الكثير من الزوايا لتكون مراكز لمعبادة والتعميم وتضم كافة جوانب  2012سنة 

النشاط  واالنتاج مما يدل عمى ان الحركة السنوسية لم تقتصر عمى التصوف والعبادة وكان 
 ولة االنتاج الزراعي.عمى راس كل زاوية شيخ يوجو االىالي ويحل مشاكميم ويحثيم عمى مزا

لقد انتشرت الدعوة السنوسية في برقة ولكن السمطات العثمانية اخذت تتوجس خيفة 
وب وسبب اختياره بمن السنوسيين مما دعا السنوسي الى االنتقال من بنغازي الى واحة الجغ



 

 
56 

ىذه المنطقة يرجع الى انيا أكثر توسطا وأسيل اتصاال بأنحاء اخرى من طرابمس وبرقة 
فزان كما كانت مركزا كبيرا لمقوافل مما يسيل عميو االتصال بأنصاره ونشر دعوتو، وىكذا و 

لم يمض وقت طويل حتى انتشرت الدعوة السنوسية وكثر اتباعيا ليس في المغرب العربي 
 بل وحتى في شبو الجزيرة العربية. 

ثمانية االف وب مدرسة كبيرة احتوت عمى مكتبة ضمت اكثر من بوقد انشا في الجغ
كتاب وكانت غايتو من ذلك اعداد اتباعو اعدادا يساعدىم عمى نشر الدعوة لم تكن الحركة 

 السنوسية حركة دينية محضة انما كانت رد فعل مباشر ضد التغمغل االستعماري.

كان السنوسي يعتقد بان تحرر العرب المسممين من ربقة السيطرة االستعمارية 
تجدد روحي كما انو سعى جاىدا الى توفير وتحسين سبل العيش  االوربية البد ان يسبقو

التباعو ورغم تأكيد الحركة السنوسية عمى التعميم فقد ظل تقميديا ألنيم لم يدخموا الدروس 
العممية ولم يستطيعوا ان يحدثوا تغييرا في اساليب التفكير التي ورثيا المسممون عن عصور 

 .التدىور واالنحطاط

السنوسية منذ ظيورىا االعتراف بالسيطرة العثمانية وسعت الى انشاء رفضت الحركة 
دولة عربية ذات صيغة دينية وتحولت في عيد السيد محمد الميدي السنوسي الذي خمف 
اباه من حركة دينية صرفة الى منظمة دينية عسكرية سياسية قوية فرضت سمطانيا 

يوا ضغوطا عديدة فالعثمانيون بدأوا وسيادتيا عمى بعض المناطق لذا فان السنوسيين واج
الى واحة الكفرة، ولقد  2088وب في سنة بفي مالحقتيم مما اضطر زعيميم الى ترك الجغ

سبب ذلك اصطداميم مع الفرنسيين المستعمرين الذين كانوا يتوسعون حول بحيرة تشاد وقد 
مات  2881ة ان انيزم السنوسيين وفي سن 2888كانت نتيجة الصدام الذي حدث في سنة 

الميدي السنوسي فعاد اتباعو الى مقرىم في الكفرة في الوقت الذي بدا فيو االيطاليون 
غزوىم لطرابمس فشكل السنوسيين آنذاك عصب المقاومة ضد الغزاة السيما في برقة كما 
سترى كانت مقاومة المستعمرين الغزاة احد الجوانب الميمة في نشاط السنوسيين وىذا 

 .ية لمحركة الميدية في السودانيجعميا مشاب
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 الحركة الميدية: 
كانت الحركة الميدية في بدايتيا حركة دينية تدعو الى العمل الصالح والرجوع الى 
جوىر االسالم وروحو ظيرت في السودان منذ مطمع القرن التاسع عشر الميالدي لكن 

بي جعمتيا تتطور الى ظروفا سياسية اقتصادية واجتماعية متدىورة واجييا المجتمع العر 
حركة سياسية تجديدية فيي كانت رد فعل كبير لفساد االدارة وتغمغل النفوذ البريطاني في 
السودان والعدوان االجنبي في اواخر القرن التاسع عشر الميالدي عمى شواطئ افريقيا 

 .الشرقية

 رغم ما تقدم في عيد محمد عمي من الحاق السودان بمصر وتوحيدىا معو ونشر
االمن واالستقرار فيو وادخال اسباب المدنية الحديثة في ربوعو فإنشات مدينة الخرطوم 

-2011وتأسست المدارس والمستشفيات ولكن السودان عانى في عيد الخديوي اسماعيل 
 .كثيرا من العنت والجور 2018

رجل من السودانيين اسمو محمد احمد الممقب  2002لقد ظير في السودان سنة  
ضرب الميديون  2001دي استطاع تحشيد قوى الشعب في حركة مسمحة ففي ايمول بالمي

الحصار عمى االبيض عاصمة كردفان واستولوا عمييا وسرعان ما انتشرت الثورة لتشمل 
حاكما عاما عمى السودان فحاول  (كوردن)السودان بأجمعو وفي تمك الفترة عين البريطانيون 

مساومة الميدي بتعيينو سمطانا عمى كرفان واعالن فصل السودان عن مصر اال ان 
الميديين اكتشفوا ىذه الخدعة وردوا عمى ذلك بحصار حول الخرطوم فتوجو جيش من 
مصر مؤلف من سبعة االف جندي بقيادة ولسمي إلغاثة كوردن اال ان ىذا الجيش فشل في 

وُقتل كوردن اثناء عممية تحرير  2001ول الى الخرطوم التي حررىا  الثوار سنة الوص
المدينة عاد ولسمي الى مصر واتم الثوار خالل العام نفسو تحرير السودان وتأسيس الدولة 

                  .حين انتيت عمى يد االستعمار البريطاني 2080الميدية التي عاشت حتى سنة 


