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ملخص البحث :
التي حصلت في  م١٩٠٩آذار  ٣١تناول البحث دراسة أحداث الثورة المضادة أو ثورة 

الذي كان قد توقف العمل به في عام الدستور العثماني ،بعد اإلعالن عن إعادة العمل باستانبول

نبولتافي استألفتحتى عن إعادة العمل به ،سوى مدة قصیرةم ، حیث لم یمض١٨٧٦

رها محمدي) أي الجمعیة المحمدیة وهي تحمل الصبغة الدینیة في مظهال االتحاد(سماجمعیة ب

الجدید(جمعیة االتحاد  العهد في الواقع ذات هدف سیاسي تعمل لمحاربة هي بینما،الخارجي

والترقي) والقضاء علیه ،كما تطرق البحث أیضا الى افتتاح فرع للجمعیة المحمدیة في مدینة 

ني الموصل ،واألعضاء المؤسسین لهذا الفرع في المدینة وموقفهم المؤید للسلطان عبد الحمید الثا

،وموقف جمعیة اإلتحاد والترقي من هذا الفرع.

Muhammedian Association and its Branches
in Mosul 1908-1909
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Abstract:
The research deals with the events of the counter-revolution of the

31 st of March revolution,1909 which took place in Istanbul after the

announcement of reapplication of the Ottoman constitution which was

stopped in 1876. Shortly after that ,the Muhammedian association was

founded (the Muhammedian Union) which has a religious characteristic
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in its appearance ; in reality, it has a political aim i.e. to stand against the

New Era (AL-Itihad wa AL-Taraqi Association ).

The research also deals with opening a new branch for the

association in Mousl, the members and their supporting attitude towards

sultan Abdul Hameed the second, and finally, the attitude of AL-Itihad

wa AL-Taraqi Association towards this association.

المقدمة:
م وفـرح ١٨٧٦م الذي كان معلقا منذ عـام ١٩٠٨تموز  ٢٤أعید العمل بالدستور في یوم 

حاملـــة العثمانیـــةورفعـــت الرایـــاتوأقـــاموا الزینـــات فـــي الشـــوارع ،واحتفلـــواكـــل مكـــان األهـــالي فـــي 

وأعتقــــل شــــعارات "حریــــة ،عدالــــة، مســــاواة "وعــــاد المنفیــــون ،وأطلــــق ســــراح الســــجناء السیاســــیین ،

وقیـدت صـالحیات كثیـرة للسـلطان عبـد الحمیـد الثـاني،وصـودرت أمـوالهمالسـابق،أصحاب العهد

ـــــه شخصـــــیا ،وأصـــــبح القصـــــر المعـــــد للجامعـــــة وضـــــی م)١٩٠٩-١٨٧٦( مقـــــرا اإلســـــالمیةق علی

والترقي ،ألنهـم كـانوا یعلمـون أن اإلتحادأعضاء جمعیةللبرلمان،وقد كان الناس في شك من أمر

ماســـونیون ،ألنهـــم منتمـــون ومـــدفوعون مـــن قبـــل المحافـــل الماســـونیةهـــذه الجمعیـــةاغلـــب قیـــادات

.كما تتحرك الدمىوكانت هذه المحافل تحركهم،غیرهاكمحفل المشرق األعظم ومحفل نیازي و 

والترقـــي ،وتحركـــت األحیـــاء اإلتحـــادأعضـــاء جمعیـــةضـــدالمضـــادةثـــورة ال نـــارأضـــرمت

الـدین مـن أنصـار علمـاءوامتألت باحـات المـدارس بـالطالب الثـائرین وتحـرك إستانبولالنائیة في 

مـــــن العهـــــد والباشـــــوات المتـــــذمرونالمســـــرحون،وآزرهـــــم الضـــــباطالثـــــانيعبـــــد الحمیـــــدالســـــلطان

، الـذي كـان یعـد مبـدأ للحریـة من خروج النساء سافرات فـي الشـوارع استاءواالناس أن ،كماالجدید

.الشخصیة بنظر األتحادیین

و تركــزت دعوتهــا علــى وجــوب الوقــوف ،لــذلك تشــكلت فــي أســتانبول الجمعیــة المحمدیــة

وقـد  زعمـاء الجمعیـة المحمدیـة ،اعتقاد،على حد میةاإلساللكونه مخالف للشریعة ،بوجه الدستور

جمیع الوالیات العثمانیة ومن ضمنها الموصل التي تشكل فرع  إلىأنباء "الثورة المضادة" انتشرت

م واتخـذ مـن المدرسـة األحمدیـة فـي منطقـة بـاب السـراي ١٩٠٨ أواخر عامالجمعیة المحمدیة فیها

 إلــىوبعــض علمــاء الــدین الــذین كــانوا یمیلــون ،العامــة طأوســاولقیــت الجمعیــة رواجــا فــي ،مقــرا لــه

یعلمــــوا شــــیئا عــــن طبیعتهــــا أو عــــن هویــــة  أندون  إلیهــــافــــانتموا،الســــلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني

، مؤسســــیها،وكان شــــغلهم الشــــاغل هــــو مســــاندة الســــلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني بأیــــة وســــیلة كانــــت

نالحظ ذلك من مضمون هذا البحث.،كما سوالمحافظة على مبادئ الشریعة اإلسالمیة 
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أوال: تذمر الناس من سیاسة األتحادیین وقیام الثورة المضادة :
١م إعــادة العمــل بالدســتور١٩٠٨تمــوز  ٢٤فــي یــوم الثــانيأعلــن الســلطان عبــد الحمیــد

وكــان هــذا بدایــة لعهــد ٢والترقــي داإلتحــامــن جمعیــة قــام بهــا الضــباط ةحــوذلــك نتیجــة لثــورة ناج

مــدة الدولــة العثمانیــةتحكــم لكــي واســعا أمامهــا كمــا فــتح البــاب ،یــد فــي تــاریخ الدولــة العثمانیــةجد

النهائیـة وهـي حمایـة الدولـة العثمانیـة  أهـدافهمالجمعیة اتفقـوا علـى أعضاء إنومع ،عاماً عشرین 

الـذین ار األحـر فكان هناك من جهـة األهداف ،اختلفوا بشان الوسائل لتحقیق تلك فإنهم،وتعزیزها

ومــن جهــة ، یــدعون الــى سیاســة الالمركزیــة والــى مــنح الحكــم الــذاتي للجماعــات الدینیــة والعرقیــة

مثل كان یو  األخرى ،وتتریك القومیات  اإلدارةالذین ینادون بمركزیة األتراكهناك القومیون أخرى

.٣القومیون جمعیة االتحاد والترقي

ولــم یشـتركوا فــي وزارة ، البرلمانیـةأكثــریتهمرغم مـن بــاللـم یســتلم االتحـادیون الحكــم مباشـرة

العجـز بـدافعأمـاالدستور سوى بوزیر واحـد،  إعالنبعد تألفتالتي )،١٩٠٩-١٩٠٨( كامل باشا

لیظهـروا بمظهـر السـلطة غیـر األرجـحوعلـى  ،باعتـدالهمأورباوٕایهامبغیة التمرین على الحكم  أو

على غیرها ،وحرصوا على وضع األخطاءمسؤولیة  إلقاءع م،بالخفاءاألمورلة التي تدیر و المسؤ 

لجنتهم األمـور،تحت الرقابة المشددة وكـان الـذي یسـیطر علـى مجریـات  األعظمدر صالسلطان وال

.٤وكانت تلتزم الصفة السریةالمركزیة في (سالنیك)

 الـذيم ،١٩٠٩شـباط ١٤ كامـل باشـا فـي األعظم سقطت جمعیة االتحاد والترقي الصدرأ

هــي بمثابــة إنمــااللجنــة  أنهــذا العمــل فأوضــحمــن اختیارهــا ،بــآخروأبدلتــهلألحــرار،كــان یمیــل 

.٥عن تحویل نفسها الى حزب علني م١٩٠٩نیسان ١٢في  ،فأعلنتالحزب الحاكم 

وخصـومهم مـن النـواب  ناالتحـادییبعد ذهاب كامل باشا من الحكم بـین لقد اشتد الصراع

صــحف المعارضــة التركیــة وغیــر التركیــة ، وأخــذتاألخــرىالعناصــر وغیــرهم مــن نــواب األحــرار

التــي ، تشـن هجومــا معاكســا علــى جمعیــة االتحــاد والترقـي وتتهمهــا باالســتبداد والدكتاتوریــة المقنعــة

ـــى  ـــة إدارةتفرضـــها عل ـــد التركی ـــر مـــن الجرائ تحمـــل مقـــاالت تشـــدد فیهـــا علـــى الحكـــم وخرجـــت كثی

والرغبـة فـي تسـلم الوظـائف واستخالصـها مـن ،لدسـتورل اءبالعـدالعنصر العربي وتتهم رجالـه فیهـا 

رب عـــمـــن الالنصـــارىالتـــرك وطمعهـــم فـــي الخالفـــة وتضـــرب علـــى نغمـــة التفریـــق بـــین المســـلمین و 

یـدافع النـواب العــرب عـنهم فـي مجلــس كــان لهم هـذا ؤ دعـاا وٕانمــالیسـوا عربـا بــأنهماألولـینمتهمـة ،

.٦المبعوثان

خصوصــا بعــد مقتــل الصــحفي حســین و جمعیــة االتحــاد والترقــي الشــعب مــن اســتیاء ازداد 

أي (الحریــة) التــي كانــت تصــدر فــي اســتانبول وتعــد مــن فهمــي رئــیس تحریــر جریــدة (سربســتي)

.٧الجرائد المعارضة لسیاسة االتحادیین، وكان معروف عن هذا الصحفي عدائه لألتحادیین 
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(غلطــة) فــي اســتانبول بطلقــة مــن جســر  فــوق م،١٩٠٩ نیســان ٧لقــد كــان مقتلــه فــي یــوم 

جمعیــة االتحـــاد تي یرتـــدیها ضــباط لكــا ،حیــث كـــان القاتــل یرتــدي بذلـــة ضــابط،مســدس مجهــول 

عنــدها و بمالحقـة القاتــل واعتقالــه ،أمــرهشخصــیا الثـاني،وقــد اصــدر السـلطان عبــد الحمیــدوالترقـي

فهمــــي یهـــــاجم قـــــد كــــان حســـــینف ٨ضـــــاربة عــــن الـــــدافع الرتكــــاب الجریمــــةمتإشــــاعاتانتشــــرت 

االتحــادیین بعنـــف علـــى صــفحات جریدتـــه وقـــد حامــت الشـــبهة حـــول جمعیــة االتحـــاد والترقـــي فـــي 

.٩مقتله

تغییر ذات في أحداثنیة أن هناكبأیام خبرا قصیرا عنمقتله نشر الصحفي القتیل قبل 

القبعـــات یرتـــدوا  أن األتـــراك"كـــان علـــى الدولـــة العثمانیـــة، حیـــث جـــاء فیـــه فـــي حیـــاة  ةر یـــأهمیـــة كب

اإلحســاسقــد كــان مجــرد ذكــر هــذا التعبیــر یجــرح أي یتشــبهوا بالكفــار، ففــي المســتقبل "،األوربیــة

یحـاولون علمـاء الـدینخـذ أو ،مظاهرة لـم تكـن متوقعـةالتشییع إلىتحولف، العثمانیینالدیني عند 

دد كبیـر مـن الباعـة عـهـو قیـام انتبـاه المشـیعین أثـارومـا ،إثارة المجتمعین بأناشـید وعبـارات ناریـة 

بـــدال مـــن تقـــدیم الحلویـــات والقهـــوة التـــي كانـــت تبـــاع عـــادة فـــي بتوزیـــع أوراق صـــغیرة ، المتجـــولین 

البرلمــان أعضــاءكــان یهــاجم أ النــاس محتــوى هــذه األوراق وجــدوا أن كاتبهــا قــر عنــدما و  األســواق،

.١٠"مجیوبهم وبطونهملءالیفعلون شیئا سوى "بأنهمویتهمهموقسوةالجدید بعنف 

:إستانبولتأسیس الجمعیة المحمدیة في ثانیا:
فـــي اســـتانبول تألفـــتالدســـتور العثمـــاني ســـوى مـــدة قصـــیرة حتـــى  إعـــالنمـــض علـــى یلـــم 

وهي تحمل الصبغة الدینیة في محمديال جمعیة أإلتحاد ) أياتحاد محمدي جمعیتيجمعیة باسم(

(جمعیــة ل لمحاربــة العهــد الجدیدمظهرهــا الخــارجي بینمــا فــي الواقــع هــي ذات هــدف سیاســي تعمــ

، وكــان أنصــار الجمعیــة المحمدیــة كثیــرون فــي الوالیــات العربیــة والقضــاء علیــهاإلتحــاد والترقــي)

التابعة للدولة العثمانیة آنذاك ،وذلك الن اسمها هو اسم یحبه أكثریة المسلمین فأنضم الناس إلیها 

الثــاني هــذه الوالیــات لبــث دعــوتهم فیهــا عــن حســن نیــة ، وقــد اختــار أنصــار الســلطان عبــد الحمیــد 

،ویقــول محمــد كــرد علــي أن جمعیـة االتحــاد والترقــي،ألنهـا حســب اعتقــادهم لــم تتــأثر كثیــرا بــدعوة 

ـــــغ ســـــبعین ألفـــــا فـــــي دمشـــــق  ـــــة بل ـــــة المحمدی ـــــى محضـــــر األنتمـــــاء للجمعی ـــــذین وقعـــــوا عل عـــــدد ال

.ویبدو أن في هذا القول بعض المبالغة١١وحدها

ي تدحـو  نبول درویـشتاسـأاء هذه الجمعیة حمدي جـاویش ویسـانده واعـظ لقد كان من زعم

على حد اإلسالمیةللشریعة وقد تركزت دعوة الجمعیة على وجوب الوقوف ضد الدستور لمخالفته

،وكان للجمعیة جریدة ناطقة بأسمها وهي جریدة (وولقان) ،التي صـدر فـي اعتقاد زعماء الجمعیة

ر على أن اإلسالم أصـبح مهـددا بالفنـاء ،وان أعضـاء جمعیـة اإلتحـاد احد أعدادها مقاال فیه تحذی

وٕانهـم سـائرون بالدولـة واإلسـالم والترقي لیسو سوى مجموعـة مـن الملحـدین والماسـونیین والیهـود ،
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الـى طریـق الهـالك ،ومـا كـان مـن السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني إال لیشـجع مثـل هـذه الجمعیـة لكــي 

.١٢ابقینیستعید سلطته ونفوذه الس

التـي تمثلـت بـالثورة المضـادة  ااخطر صـدمة هـزت كیانهـت جمعیة االتحاد والترقي لقد تلق

تـتم المشـروطیة الثانیـة شـهرها  أنم ،قبل ١٩٠٩نیسان  ١٣بول في یوم تانفي العاصمة اسحدثت 

.١٣وطلبة المدارس الدینیةالتاسع ،وكان قوامها الجنود والدراویش

الطبول والرصاص وشوهدت أصواتعلى  م١٩٠٩ نیسان١٣اح نبول صبتاساستیقظت ا

وكــان فــي مقدمــة كــل فــوج جماعــة مــن ،ر فــي الشــوارع وتطلــق الرصــاص ســیمــن الجنــود ت أفــواج

وبعـــض طلبـــة المـــدارس زعمـــاء الجمعیـــة المحمدیـــة درویـــش وحـــدتي وحمـــدي جـــاویش)(الـــدراویش 

أي تعـیش الشـریعة محمدیـة"ریعةشـسـون باشـامـع الجنـود " ونهتفـیو  األعـالم ونحملـوهم یالدینیة

حاصــر المتظـــاهرون مجلــس المبعوثــان وطــالبوا بســـقوط الــوزارة وتطبیــق حكـــم  وقــد،١٤المحمدیــة 

١٥الدسـتوربإلغـاءمطـالبین الثـاني السـلطان عبـد الحمیـد  إلىوفدا  أرسلواكما ،اإلسالمیةالشریعة 

والترقــي فكســروا محتویاتــه وأضــرموا د وهجــم الجنــود علــى نــادي االتحــااإلســالمیةالشــریعة وٕاعــالن

بقـي مبعوثـا و أربعـینوكـان فیـه نحـو أعضـائهن بغیـة قتـل اوتقدموا نحـو مجلـس المبعوثـالنار فیه ،

یتـوارى اختبـأ لومـنهم مـن ،هؤالء ینتظرون الموت لمدة ساعتین ومـنهم مـن رمـى بنفسـه مـن النوافـذ

.١٦األعینعن 

وأسـفرت عـن وقـوع ١٧لمؤید للسلطان فـي الثكنـاتالعسكري االتمرد حركةتتابعت أحداث

نـه رئـیس مجلـس المبعوثـان احمـد شـتباه بأالـذي قتـل لالوزیر العـدل ضحایا من بینهم (ناظم باشا) 

 إذ أحیـث ذهـب ضـحیة خطـ١٩نائب الالذقیة ن)رسالأمحمد (هو  اعربیكما قتلوا مبعوثا ١٨رضا

عسـكران أبـالجنـودعندما سمع ولكن ،٢٠اهدحسین جلإلسالمحسبه الجنود الصحفي المعادي 

وقـع الرعـب فـي (ألنهـم قتلـوا نـاظم باشـا ومحمـد أرسـالن) ،لیقـتص مـنهممر من السلطانأتي بأسی

وقــد  ٢١تهــویال هــواءالرصــاص فــي القــاموا بــإطالققلــوبهم وتوقفــوا عــن قتــل بقیــة المبعــوثین ،ثــم 

٢٢آذار ٣١ر مارت وقعة سي ) أي واقعة على هذه الواقعة اسم (اتوزبیالعثمانیون أطلق

رع الجمعیة المحمدیة في الموصل :ثالثا:تأسیس ف
م ومجـــيء األتحـــادیین للســـلطة ١٩٠٨إن إعـــالن إعـــادة العمـــل بالدســـتور العثمـــاني عـــام 

أعطى مجـاال واسـعا للحركـة الثقافیـة والقومیـة فـي الموصـل للعمـل بنشـاط وتمتـع النـاس بقسـط مـن 

.٢٣ه من قبلالحریة لم یألفو 

لقد نشط الوعي الثقافي في مدینة الموصل بین أوساط بعض مثقفیها مع نشر فكرة التقدم 

مـع مسـاوات)والحریات والدستور واإلصالحات السیاسیة التي ترافقت شعاراتها (عـدالت ،حریـت ،

دة ، بعـــد إعـــالن الدســـتور بمـــ٢٤یس فـــرع لجمعیـــتهم فـــي مدینـــة الموصـــلمجـــئ االتحـــادیین ، وتأســـ



ماهر حامد جاسم

٢٧٢

م جریـدة اسـمها(نینوى) لصـاحبها فـتح اهللا سرسـم ١٩٠٩تموز/یولیو١٥،فقد صدرت في ٢٥قصیرة

ومدیرها المسؤول محمد أمین الفخري ،ثم محمد شكري أفندي ولها محرران أحداهما للقسم العربـي 

وهـــو محمـــد شـــكري أفنـــدي والثـــاني للقســـم التركـــي وهـــو علـــي حكمـــت ،وصـــدرت الجریـــدة بـــاللغتین 

والتركیة ومرتین في األسبوع ،وقـد تبنـت هـذه الجریـدة مواقـف جمعیـة اإلتحـاد والترقـي (فـرع العربیة

، وقد كتب فیها العدید من مثقفـي الموصـل ٢٦دافها السیاسیة ومواقفها وآرائهاالموصل ) ،لنشر أه

.٢٧الح آل زیادة وسلیم حسون) وغیرهممنهم (محمد حبیب ألعبیدي وفاضل الصیدلي وداود الم

إن بــوادر الخــالف ســرعان مابــدأت تلــوح فــي األفــق بــین هــؤالء المثقفــین وبــین األتحــادیین 

وخاصــة علــى اثــر الزیــارة التــي قــام بهــا وفــد مــن جمعیــة ســالنیك األتحادیــة الــى مدینــة الموصــل 

وٕالقائهم خطبا وصفت بأنها موالیة للیهود والنصـارى،وكذلك ظهـرت بعـض المقـاالت فـي الصـحف 

ـــیهمالموالیـــة لالتحـــ ـــم النـــاس قصـــد االتحـــادیین مـــن ٢٨ادیین تهـــاجم العـــرب وتتحامـــل عل لـــذلك عل

إصدار هذه الجریدة ،حتى إن العدید من المثقفین العرب اعرضوا عن الكتابة فیها،بل وتشـكل فـي 

الموصل فرع لجمعیة "االتحاد المحمدي" المناهضة لسیاسة االتحـادیین فـي الموصـل وانتمـى إلیهـا 

.٢٩ن السلطان عبد الحمید الثانياصرو من كانوا ین

كــان للجمعیــة المحمدیــة فــرع ،الثــورة المضــادة فــي الوالیــات العثمانیــةأنبــاءانتشــرت عنــدما 

مدیــة فــي منطقــة بــاب ألحواتخــذ مــن المدرســة ا م١٩٠٨ عــام أواخــرفــي  شــكلالــذي تفــي الموصــل 

مـة وبعـض علمـاء الـدین الـذین العا أوساطالجمعیة رواجا في أفكار ومبادئ السراي مقرا له ولقیت 

كان من بین المؤسسـین لفـرع الجمعیـة المحمدیـة فـي كانوا یمیلون الى السلطان عبدالحمید الثاني ف

الموصـــل كـــل مـــن (یوســـف الرمضـــاني (رئـــیس العلمـــاء) ومحمـــد احمـــد الصـــوفي وٕابـــراهیم یاســـین 

.٣٠القصاب ومصطفى البكري ومحمد ضیاء الدین الشعار وداود أفندي الصائغ)

Miss(لقـد ذكـرت المـس بیـل bell( "الجمعیـة المحمدیـة فـي الموصـل كـانوا أعضـاء  أن

التجــاوز علــى الشــریعةأنبــاءوا الــى المســلمین مــن الطــور القــدیم والــذین كــانوا فــزعین مــن أقــد التجــ

بـین المسـلمین والمسـیحیین تقلقهـم وبعبـارةالجهلـة الـذین كانـت المسـاواة إلـىوا أ،كمـا لجـاإلسالمیة

جریدة(نینوى) الموصلیة الناطقة د نشرت، وقالذین یفهمون المساواة بشكل غامض "أولئكأخرى

ـــاال قالـــت فیـــه "وردت الصـــحائف  ـــىبلســـان جمعیـــة االتحـــاد والترقـــي مق الموصـــل بتشـــكیل هـــذه  إل

وردت و  ،ومــاهو أساســهایعلــم احــد مــا هــي  أن مــن غیــرأنیابهــاوتكــاثرت بولالجمعیــة فــي اســتان

بعـض الـذوات یحـث مـن فیهـا  إلـىلة برقیة بـذلك مـن بعـض مـن قـام بالفسـاد ممـن هنـاك رساأیضا 

فـرع الجمعیـة المـذكورة تأسیسجریدة نینوى خبرعلى تشكیل هذه الجمعیة في الموصل" وقد نفت

على وجود الجمعیة المحمدیة فـي الموصـل  فأكدتالدمشقیة )المقتبس (جریدة أمافي الموصل ،

 إلــى آنــذاكوكانـت فــي الموصـل ر مــن الموصــل بـذلك ،كمــا تطرقـت المــس بیــلخبـألیهــاتسـرب  إذ

كــانون ٢فــي  ٣١فــي الموصــلالبرزنجــيمقتــل الشــیخ ســعید  أعقــابنشــاط الجمعیــة المحمدیــة فــي 
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لجمــع المؤیــدین للجمعیــة األســواققــام بجولــة واســعة فــي أعضــائهااحــد  أن،فقالــت  ١٩٠٩الثــاني 

 أنیتعاون مع الجمعیـة ،وقالـت  أن أویوقع المضبطة  أنذ الموصل رفض عندئأشرافوان نقیب 

الجمعیة المحمدیة ،ومن الجدیر ألعضاءاألحوالالثورة المضادة لم تكن مفاجئة في أي حال من

ي الجمعیــة المحمدیــة فــي الموصــل كــانوا علــى صــلة طیبــة مــع الشــیخســببعــض منت أنبالمالحظــة 

د و ومن هؤالء مـثال داالثانيهد السلطان عبد الحمیدلذي اشتهر في عا ٣٢)هدى الصیاديال (أبو

.٣٣غئالصاأفندي

رابعا: األعضاء المؤسسون لفرع الجمعیة المحمدیة في الموصل :
وبـین علمائهـا مدینة الموصل عامة أهالي أوساطكان للجمعیة المحمدیة رواجا كبیرا بین 

تمســـكهم بالســـلطان عبـــد الموصـــلالـــدین فـــي مدینـــةاظهـــر علمـــاء وقـــد،وفقهائهـــا بصـــورة خاصـــة 

السلطان عبـد الحمیـد الثـاني بإبقاءالتي اقترن المحافظة علیها اإلسالمیةالحمید الثاني وبالشریعة 

مـن عبـث الیهـود والنصـارى اإلسـالمیةعلى عرشه ،لكونـه خلیفـة المسـلمین والمـدافع عـن الشـریعة 

ة فـي الموصـل علـى غـرار الفـروع التـي ،وقام علماء مدینة الموصل بتأسیس فرع للجمعیة المحمدی

فتحــت للجمعیــة نفســها فــي الوالیــات العربیــة التــي كانــت تابعــة للدولــة العثمانیــة آنــذاك ،ومــن بــین 

یلي : هذا الفرع في الموصل هم كماأسسواالعلماء الذین 

:م)١٩١٨-١٨٤٠(یوسف الرمضاني(رئیس العلماء).١
م فـي مدینـة ١٨٤٠عـام  عبـداهللارمضـان بـن ولد یوسف بن محمود بن یوسف الواعظ بن 

ـــده محمـــود الرمضـــاني ثـــم اتصـــل بعلمـــاء علـــى یـــداإلســـالمیةالموصـــل ودرس علـــوم الشـــریعة  وال

الشــیخ عبــداهللا باشــعالم العمــري والشــیخ ســلیمان المشــهداني وغیــرهم أمثــالمــن  األعــالمالموصــل 

العلمیـة إجازتـهالمفتي ومنه كانت استقر به المطاف والزم الدراسة عند الشیخ الحاج یونس وأخیرا

ـ تـــه المشـــیخة األســـالمیة وســـام الرئاســـة ولقـــب بـــأمر مـــن الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني بـــ،وقـــد منح

اعترافــا بعلمــه ،ي مناســبات عدیــدة فــوســمة أعــدة (رئــیس العلمــاء فــي مدینــة الحــدباء)،كما منحــه 

.٣٤بول لدى الخاصة والعامةقوتقدیرا لشخصه وقد نال ال

 اإلدارة عضـوو وظائف عدیـدة منهـا رئاسـة المجلـس العلمـي فـي الموصل،الرمضاني شغل

وقـد عـین أول فتـوى لمدینـة الموصـل ،أمـینفي المجلس العسكري العثماني في الموصل ،وظیفـة 

ودرس أیضا في مدرسة جامع الباشا فـي بـاب السـراي في المدرسة االحمدیة في الموصل ،مدرس 

التــدریس فــي مدرســة بنــات ،وعمــل أیضــا علــى ٣٥ني فــي بــاب البــیضجــامع محمــد الزیــواومدرســة 

فــي  وواعــظ ،ریس فیهــا منــذ وفــاة یوســف الرمضــانيالتــدانقطــعالتــيالوقفیــة فــي الموصــلالحســن
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، وخطیب جامع نعمان باشا الجلیلي ،جامع النبي جرجیس وجامع النبي یونس وجامع حمو القدو

٣٦م١٩١٦توفي عام 

:م)١٩٢٢-١٨٦٤(وفيمحمد احمد الص-٢
وكـان قـد درس  م١٨٦٤ولد محمـد بـن احمـد بـن حسـن الصـوفي فـي مدینـة الموصـل عـام 

عین فـي مدینـة الموصـل مدرسـا ثم على ید الشیخ عبد الوهاب الجوادي ،اإلسالمیةعلوم الشریعة 

ولـة الد أنحـاءتیـه الفتـاوى والمشـاورات الفقهیـة مـن سـائر ألمعـان اسـمه صـارت تعندعاما للوالیة ،و 

لمدرســة العبـاس االبتدائیــة الرســمیة ،وقـد اشــغل الصــوفي وظـائف عــدة منهـا مــدیرٌ آنــذاكالعثمانیـة 

األولى وتحدیدا في الحرب العالمیة أیامتدریس علوم الدین واللغة العربیة فیه خالل  إلى باإلضافة

اقعــة وكـذلك درس بعـض طلبـة العلـم فـي مدرسـة الشـالجي وفـي داره الو )،م١٩١٦-١٩١٤سـنوات(

حیاتـه خطیبـا لجـامع أواخـروكـان الصـوفي فـي األخیـرةمرضـه أیامفي محلة الجامع الكبیر وذلك 

٣٧م١٩٢٢عام  فیه خطیبا حتى توفيوبقي (علیه السالم)النبي جرجیس

  :غئالصاأفنديد ودا.٣
لیعمـــل جـــامع خـــزام انتقـــل الـــى مدرســـة ٣٨هـــو مـــدیر المدرســـة الدینیـــة فـــي جـــامع جمشـــید

ریس وذلــك دتوســیع غرفــة التــالصــائغ الــى تــرمیم هــذه المدرســة مــن خــالل وقــد ســعى فیهــا ، مدرســا 

، وكــان قــد حصــل علــى مبلــغ مــن المــال المتصــلة بهــا علیهــا وتحســین حالتهــا ةالســبیلخانبإدخــال

زمـــن الســـطان العثمـــاني عبـــد فـــي  الـــذي اشـــتهر)الهـــدى الصـــیاديأبـــيالشـــیخ لهـــذا الغـــرض مـــن (

.٣٩كانت تربط مابین الصائغ والشیخ الصیادي عالقة محبة ومودة،حیث الحمید الثاني 

:م)١٩١٢( ؟ محمد ضیاء الدین الشعار. ٤
لــه كتــابو الموصــل ي مدینــةلامــن أهــالقــادري الحــاتميمحمــد ضــیاء الــدین الشــعارهــو 

تعلیمـه وقد تلقى في العلوم العقلیة والنقلیةإلیهكان عالمة عصره ومرجعا یرجع )السعادةبعنوان(

وقـد  ٤٠هـاء الـدینالفیضـي الملقـب ببعبـداهللاعلـى یـد علمـاء كبـار فـي وقتـه كـان مـن بیـنهم الشـیخ 

وتحتــوي "محمــد ضــیاء الــدین الشــعاراســتطاع الباحــث الحصــول علــى وثیقــة مكتوبــة بقلــم الشــیخ " 

ب علــى مــدح للســلطان عبــد الحمیــد الثــاني ، وممــا جــاء فیهــا "إن الحكمــة الربانیــة اقتضــت تنصــی

خلیفة في األرض،كما وصف العالم بأنه بمنزلة شخص اإلنسان فأعضاؤه الرعیـة ورأسـه السـلطان 

وقــواه الحكومــة المحلیــة وروحــه مســتمدة مــن األحكــام الشــرعیة والسیاســیة ،فكمــا أن اإلنســان ال یــتم 

.٤١بال رأس فكذلك العالم ألیتم بال سلطان ......الخ"
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كان رجال مسلمین من أهالي مدینة الموصل ووالتها ، كما كان للشعار منزلة كبیرة لدى ال

.٤٢م١٩١٢ عامتوفي ولدیه أشعار كثیرة ألقاها في مناسبات عدة ،فصیحا وشاعرا بلیغا 

:م)١٩٤١-١٨٦٨(حاج یاسین القصابآلإبراھیم .٥
قبیلـة یتصـل نسـب أسـرته الـىحقـي بـن الحـاج یاسـین بـن الحـاج حمیـد إبـراهیمالحـاج  هو

محمد ضیاء الدین الشعارالشیخ رس عند ، ود م١٨٦٨الموصل عام مدینة لعربیة ،ولد فيطي ا

مهمـة إلیـهأسـندتم ،وقـد ١٩٠٩عـام العلمیـةاإلجـازةالمقررة ثم حصل على الشرعیةجمیع العلوم

فــي  وٕامامــا(حمو القــدو)وكــان خطیبــا فــي جــامعمــدارس داخــل مدینــة الموصــل ،التــدریس فــي عــدة 

،ســلطةأخشــىوال  أحــداحــابي أ ال إننــيالتــي تــدل علــى عفتــه " أقوالــهوكــان مــن ،جــامع (الخــالل)

٤٣م ١٩٤١عام وان من شق لي هذا الفم كفیل بان یمأله"، توفي 

:)م١٩٢٦-١٨٤٣(مصطفى البكري .٦
بــن نعمــة اهللا إســماعیلوهــو مصــطفى بــن محمــد ســعید بــن احمــد بــن خلیفــة بــن خلیــل بــن 

م وهـو مـن حفظـة القـران ١٨٤٣ولـد فـي مدینـة الموصـل عـام لموصـل)النعمـة فـي اآل(جد عائلة 

علـــى یـــد عبـــداهللا الفیضـــي والحـــاج عثمـــان  درس العلـــم،الكـــریم وصـــاحب الكفـــاءة بحســـن تالوتـــه 

وكانت تلبس العمامة والجبة كالعلمـاء (بنت احمد المالحأسماءوعلى ید خالته العالمة ألرضواني

وكانــت ،أســبوعلمــاء للــدرس والمنــاظرة یــوم الجمعــة مــن كــل الــدین والععلمــاءویجتمــع فــي بیتهــا 

مصطفى البكري أختهابن افقیهة ومفتیة للنساء وكان ممن یحضر مجلسها الشیخ عبداهللا النعمة و 

عثمــان الــدیوه جــي مــنهم وقــد درس علــى یــد مصــطفى البكــري العدیــد مــن طــالب العلــم )،وغیــرهم

لمســجد الشــیخ محمــود البكــري ومســجد الشــیخ محمــد  ا"البكــري إمامــالرومــي ،وكــان إبــراهیموالشــیخ 

٤٤م١٩٢٦حزیران ١٤ بتاریخعون الدین،توفي إماموالمسجدان یقعان في محلة 

أحداث الثورة المضادة ونتائجھا :خامسا:
صــوفیا ،أیامســجد م أمــام١٩٠٩نیســان  ١٣مــن النــاس فــي ظهــر یــوم تجمــع حشــد كبیــر 

ألقـى بعـض العلمـاء كلمـات تحـث وقـد  بـالطربوش القـدیمبـدلوهاوأخوذاتهم الحدیثة الجندرمةومزق 

یینمـن عبـث الماسـوناإلسـالمالجنـد "لحمایـة التقالیـد القدیمـة ودیـن  إلـى االنضمامالعثمانیین على

جنـود أیضـا)وقـد ظهـر فـي المكـانجمعیة اإلتحاد والترقيمن (األمروالمرتدین والیهود"وفي واقع 

الجنـود بـهلـة علـى موافقـة السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني علـى ماقـامیلدز وهـذا دالقصر من حراس 

.٤٥ضد ضباطهم
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وخلفتهـا وزارة توفیـق )١٩٠٩نیسان  ١٣ -١٩٠٩شباط  ١٤(استقالت وزارة حلمي باشا 

والترقـي وتـداركت اإلتحـادوهـرب معظـم قـادة جمعیـة ) ١٩٠٩أیلـول  ٥ -١٩٠٩نیسـان  ١٣(باشا 

اإلتحـــادعـــن تشــكیل تجمـــع عــام بأســـم (جمعیــة أعلنــتبـــأن األمــرولاســـتانبالكتــل السیاســـیة فــي 

والنــادي الكــردي ونــواب العلمــاء وكــان هــدف التجمــع األرمــنضــم النــواب العــرب ونــواب )العثمــاني

.٤٦عثمانیة كثیرةهو التمسك بالدستور والدفاع عنه ،وقد دعمت هذا التجمع جرائد

قصــر الســلطان وطــالبوا  إلــىوفــدا  وأرســلوالي حاصــر الجنــود المجلــس النیــابي والبــاب العــا

٤٧اإلسـالمیةالشـریعة وٕاعـالنالمشـروطیة وٕالغـاءالحكومة القائمة وفض المجلس النیـابي بإسقاط

، وطـالبوا بحـل مجلـس كما طلبوا أیضـا مـن النسـاء المسـلمات أن الیـذهبن إلـى منطقـة بـك أوغلـو

اسـتجاب  وقـد٤٨عن جمیع المشتركین بالحركةو عام وتبدیل عدد من الضباط وٕاصدار عف الوزراء

مائــة الجـیش كمـا أطلـق،لتنفیــذهاحكومـة جدیـدة وألـفلهــذه الطلبـات عبـد الحمیـد الثـانيالسـلطان

المشــروطیة  إعـالن أطلقتـه المـدافع عنـداإلسـالمیة وعلـى غــرار مـاالشـریعةبـإعالن"طلقـة احتفـاال

دقهم اع الرئیسـة والجنـود یطلقـون رصـاص بنـالجیش تطـوف الشـوار  أفواج أخذتطلقة،ثم  ٢١وهي 

اشـــــا ســـــون شـــــریعة ی"أصـــــواتهمبـــــأعلىویصـــــیحون أحـــــرزوهفـــــي الهـــــواء ابتهاجـــــا بالنصـــــر الـــــذي 

٤٩ش الشریعة المحمدیة یمحمدیة"أي تع

النیــران فــي الشــوارع  إطــالق كــان الهیــاج فــي العاصــمة یــزداد ســاعة بعــد ســاعة ولــم ینقطــع

وتقـص شـعر النسـاء اللـواتي األوربیـةالرجـال الـذین ارتـدوا القبعـات وكانت الجماعات الثائرة تهاجم 

والنهــي فــي المقــاهي والشــوارع وجعلــوا مــن األمــرأصــحابالجنــود وأصــبحكــن یســرن بــدون نقــاب 

ا قضــاة ینزلــون العقــاب بالســكارى وكانــت المدینــة كلهــا تــردد الهتــاف "تحیــا الشــریعة ،یحیــأنفســهم

.٥٠"لالتحادیین، والموت السلطان

عــــــن الضــــــباط زقــــــاق صــــــغیرة یبحثــــــون فــــــي كــــــل مجــــــامیع إلــــــىخــــــذ الجنــــــود یتفرقــــــون أ

"المكتبلیـة"أي الضـباط المتخـرجین لیقتلوهم،وكانوا یریـدون بهـذا العمـل تطهیـر الجـیش مـن الضـباط

یلیــة"أي الضــباط الــذیناآلآلمــن المــدارس الحدیثــة لكــي الیبقــى علــى راس الجــیش ســوى "الضــباط 

یدرســـوا فـــي  أنلیـــة دون معلـــى خـــدماتهم وخبـــراتهم الع"فوف الجنـــود بنـــاءاوتقـــدموا بـــین صـــ او أنشـــ

.٥٢وقد قتل الجنود من الضباط(المكتبلیة)نحو ثالثمائة ضابط،٥١مدرسة عسكریة

فــرع الموصــل عقــدوا اجتماعــا فــي مقرهــا الكــائن فــي ن المنتمــین الــى الجمعیــة المحمدیــةأ

ثــورة  أوالثــورة المضــادة بأخبــارالمدرسـة االحمدیــة فــي بــاب الســراي بالموصــل وذلــك بعــد ســماعهم 

ضـرورة المحافظـة في االجتماع بعض الخطب التـي دارت حـولألقیتحیث ،  م١٩٠٩آذار  ٣١

٥٣حمید الثانيالسلطان عبد العلى الشریعة اإلسالمیة وااللتفاف حول 

انهالـت بالبرقیـات علـى قصـر (یلـدز)  أناالتحـاد و الترقـي لم تلبث (سالنیك) وهي مركـز

دبــر هــذا التمــرد لكــي یقضــي علــى المشــروطیة الــذي  هــو بأنــهتــتهم الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني ،
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الجــیش قــوة مــنإرســالتقــرر وأخیراالثانیــة وعلــى جمعیــة االتحــاد والترقــي حامیــة هــذه المشــروطیة،

ـــث المتواجـــد فـــي ســـالنیك ـــقللقضـــاء علـــى هـــذا التمـــرد وقـــد الثال علـــى هـــذه القـــوة اســـم(جیش  أطل

استانبول إلىأبرق محمود شوكت قائد حامیة مقدونیا ،٥٤الحركة)تحت قیادة محمود شوكت باشا

أمــامالنظــام ثــم تحــرك بجیشــه وهــو یتظــاهر إلقــرار  إلیهــا ا"عائــدبأنــه ١٩٠٩نیســان  ١٦فــي یــوم 

مقربـــة مــــن  إلــــىیصـــل  أناســـتطاع و زاحــــف لحمایـــة الســـلطان عبــــد الحمیـــد الثــــاني ،بأنـــهلجنـــود ا

.٥٥أیامثالثة تزیدنبول خالل مدة قصیرة الااست

جماعــات إلیــهإذ انضــمتكــان عــدد جنــود محمــود شــوكت یتضــاعف علــى طــول الطریــق 

التـــي لقومیـــات والعقائـــدواالروام والیهـــود وغیـــرهم وهـــم خلـــیط مـــن اواألرمـــنمـــن البلغـــار والصـــرب 

محمـود شـوكت  إدراك بسـببوكانـت هـذه السـرعة فـي الزحـف للثـورة المضـادةاتحدت في مقاومتهـا 

للســلطان بإخالصــهإقنــاعهماســتطاع  إذا إالجنــوده إخــالصیســتطیع االعتمــاد علــى  ال بأنــهباشــا 

أنهــمیعتقــدون  اانو یــؤدون رســالة علیــا وكــأنهــمیظنـون إمرتــهوهكـذا كــان الجنــود الــذین زحفــوا تحــت 

العاصــمة مــن الفوضــى وٕانقــاذیلــدز قصــر عبــد الحمیــد الثــاني المقــیم فــي الســلطان زاحفــون لحمایــة 

.٥٦فیها بعض رفاقهم هناك أوقعهاالتي 

لمت حامیـات سـاستإلـى اسـتانبول و  ١٩٠٩نیسـان  ٢٣محمود شوكت باشا في یـوم صلو 

فـي حالـة  إالبدون مقاومـة ولـم تسـتخدم المدفعیـة الخارجیة ،والجنود الهائمون في الشوارعاألسوار

علــى المقــدونیون األثنــاء ســیطر فــي قلــب المدینــة وفــي تلــك ســیم)قثكنــات (تإلخضــاعواحــدة فقــط 

 إلـى مـن بیـوتهمحتـى خـرج النـاسالنـار  إطـالقتوقـف  أنالهامة ،وما والمؤسساتدوائر الحكومة 

.٥٧ي محددأیكون لهم ر  أنبدون  اثاألحدإلى ما آلت إلیهالمقاهي ینظرون الشوارع و 

توقیع ا بعامنبول واصدر بیانااونیازي باشا العاصمة استأنوردخل محمود شوكت یرافقه 

علــى نیــل الحقــوق أشــهر" بعــد مــرور ثالثــة  هقــال فیــقائــد الجــیش الثالــث وقائــد الحركــة االنقالبیــة

عمـــاد الـــبالد جـــیش الـــذي هـــوخونـــة ولهـــذا فقـــد اتخـــذ الأنـــاسالدســـتوریة ظهـــرت حركـــات مـــن قبـــل 

األخـــرىالتـــي تحـــول دون انتشـــار مثـــل هـــذه الحركـــات الرجعیـــة الـــى الوالیـــات العثمانیـــة  تآجـــر اإل،

دماء المحاكمــة لمحاســـبتهم علـــى الـــ إلـــى األشـــخاصواالنضـــباط وســـوف یقــدم هـــؤالء األمـــنوأعیــد

.٥٨"البریئة بموجب الشرع الشریف

بقــي فقســم مــنهم ذار آ ٣١یــوم هربــوافكــانوا قــد  نالمبعوثــاأو مجلــس النــواب أعضــاءأمــا

، ٥٩)وعنــدما وصــل (جــیش الحركــةأخــرى والیــات  إلــىمختفیــا فــي المدینــة ولكــن معظمهــم فــروا 

أعضاء مجلسي األعیان والمبعوثان في منطقة (سان ستیفان )_ تسمى حالیًا "یشیل كـوي" جتمعأ

تمر االجتمــاع لمــدة ثالثــة أیــام تــداول حیة تقــع غــرب اســتانبول_ واســاأي القریـة الخضــراء وهــي ضــ

فیه النواب واألعیان مسألة التمرد وٕامكانیة خلع السـلطان ،وكـان بعـض النـواب العـرب قـد حضـروا 

هذه الجلسات ومنهم عبد الحمید الزهراوي واسعد شقیر وعندما جرى التصویت على خلع السلطان 
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لــع) ،واستصــدرت فتــوى مــن شــیخ عبــد الحمیــد الثــاني صــاح جمیــع النــواب بصــوت واحــد (خلــع ،خ

اإلســـالم محمـــد ضـــیاء الـــدین بالموافقـــة علـــى قـــرار الخلـــع ،وتلیـــت فـــي مجلـــس المبعوثـــان واصـــدر 

الحمیــد م قــرروا خاللهــا خلــع الســلطان عبــد ١٩٠٩نیســان ٢٧بتــاریخ ٦٠المجلــس بیانــا حــول ذلــك 

.٦١يالثان

لــى ســالنیك،واجبر علــى بقــي الســلطان عبدالحمیــد الثــاني متمالــك نفســه حتــى بعــد نفیــه ا

االتحـــادیونعـــزز  اوهكـــذ ،االتحـــادیینإســـقاطالتنـــازل عـــن العـــرش بعـــد المحاولـــة التـــي فشـــلت فـــي 

باســـم،٦٢) مجــرد حــاكم صــوري١٩١٨-١٩٠٩الخلیفــة الجدیــد (محمـــد رشــادوأصــبحســیطرتهم ،

.٦٣(السلطان محمد الخامس)

ϥѧѧϣ�ϝѧѧλ ϭϣϟ�ωέѧѧϓ�ΔѧѧϳΩϣΣϣϟ�ΔѧѧϳόϣΟϟ�ϑ ϗϭϣ�ΎѧѧγΩΎγѧѧϠΧ�˯ΎѧѧΑϧ�ΩѧѧΑϋ�ϥΎρϠѧѧγϟ�ϊ
الحمید الثاني
المركـــز العـــام لجمعیـــة االتحـــاد والترقـــي فـــابرق الـــى فروعـــه فـــي الوالیـــات بـــذلك وقـــد أســـرع

فـي الوالیـات العثمانیـة ففـي الوقـت الـذي الثـانيتباینت ردود الفعل تجاه خلع السلطان عبد الحمیـد

الســلطان أ خلــعلموصــل نبــا أهــالي مدینــة ىتلقــ،عمــت بعــض الوالیــات موجــة مــن الفــرح واالبتهــاج

ن آلوهـم یهتفــون "لقـد ســقط االمدینــة شـوارعإلـى خـرج النــاس  إذعبـد الحمیـد الثــاني بـالحزن الشــدید 

خلـع السـلطان عبـد  أنبـلالموصـل أهـالي مدینـة بها ىالكیفیة التي تلق إن "اإلسالمأعمدةعمود من 

كــانوا ألنهــموذلــك  همفــي نفوســتــدل داللــة واضــحة علــى مــدى تغلغــل النزعــة الدینیــةالثــانيالحمیــد

توجـب علـى اإلسـالمیةعة یالشـر  إنالسلطان نظرة فیها الكثیر مـن القدسـیة ویعتقـدون  إلىینظرون 

االتحــادیون بعــد خلــع الســلطان عبــد الحمیــدأصــبحوقــد  األمــر،بمثابــة ولــي ألنــهإطاعتــهالمســلم 

.٦٤واسعة في العاصمة وفي الوالیاتحملة اعتقاالت بوا أالسلطة الحقیقیة في البالد فقد بدالثاني

قــد وردت  نشــرت جریــدة (المقتبس)الدمشــقیة مقــاال عــن الجمعیــة المحمدیــة جــاء فیهــا "انــه

)محمدیـــةنهم مـــن (الجمعیـــة الأهلهـــا بـــأتهـــم أالحكومـــة قبضـــت علـــى مـــن  أنمـــن الموصـــل أخبـــار

تنطقین (حكــام فــي الموصــل ســتة مســ أن أیضــاالمعلومــة ومــن بــین المتهمــین بعــض النســاء وذكــر 

.٦٥"ألستانةا إلى المتقهقرینوٕارسال اإلفاداتتحقیق)یعملون اللیل والنهار النجاز 

نأملهــذا الخبــر قائلــة:" م١٩٠٩تمــوز ٢بینمــا نفــت جریــدة نینــوى فــي عــددها الصــادر فــي 

 كفـى إذ…  أكاذیـبیعتمـد علـى  وال بأنوارهـاخبـار صـدق یهتـدي أیقتـبس  أنمن صاحب المقتـبس 

لــیس لهــذه الجمعیــة فــي الموصــل مــن  إذیحــدث بكــل مــا ســمع  أنهــذا الخبــر كــذبا إلیــهمــن القــي 

احـد المعاصـرین وهـو  أكدوقد ، اثر یسطر" أوخبر یذكر  أوفرع یعول علیه  أو إلیهصل ینتمي أ

ـــه قـــدم بعـــض  ـــة فـــرع المو أعضـــاءاألســـتاذ (احمـــد علـــي الصـــوفي) أن ـــة المحمدی ـــى صـــالجمعی ل ال
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تنفـي ذلـك جریـدة نینـوى  أنفـي  بوال ریـلجمعیة معادیة للنظام الشـرعي ،المحاكمة بتهمة انتمائهم

.٦٦األتحادیینحال وهي لسان

:بعد فشل الثورة المضادةاستانبولحداث فياألسابعا: 
جماعـات مـن النـاس تتـرك أخـذتبعـد فشـل الثـورة المضـادة فقـد اسـتانبول أحـداثعن  ماأ

،وقـد شـوهد عبـد الحمیـد الثـانيمحمـود شـوكت والسـلطانالمدینة خوفا من حدوث نـزاع جدیـد بـین 

فـي  وآخـروندبلوماسـي األوربـي،عدد من الرجال یحاولون الفرار متخفین في ثیاب رجـال السـلك ال

الرجــال أولئــكبعــض الجنــود الــذین اعتبــروا ذلــك الــزي تحــدیا لهــم جــردوا  أن إالالــدین علمــاءثیــاب 

"الشــیوخ"على أولئكفــي جیــوب مخبــأةكبیــرة مــن النقــود مــن عبــاءاتهم الخضــراء،ولما وجــدت مبــالغ 

الصیاح ضد"عمالء الطغیان"الذین كانوا یدبرون تحریك الثورة الدامیة تحت ستار الـدین ،وكنتیجـة 

فـي الهـواء  المتأرجحـةلذلك نصبت المشانق على جانبي جسر "غلطة"وعلقت على صـدور الجثـث 

الدین الذین تجرؤا على الهتاف بسقوط اللجنـة ماء علثالثین من ى عبارة"خائن للحریة"وقد حكم عل

خبــزا مســموما لیكونــوا عبــرة لغیــرهم وقــد ارتفــع هتــاف لــم یســمع مــن قبــل"لتعش قــوانین یــأكلوا،بــان 

.٦٧"!!!،والموت لعبد الحمیداإلسالم
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الخاتمة:
تأثیر الحركة الماسونیة كـان واضـحا مـن خـالل إسـقاط وعـزل السـلطانتبین مما سبق أن 

فــي اســتانبول وطــالب المــدارس الدینیــةوأوشــك أعضــاء الجمعیــة المحمدیــةعبــد الحمیــد الثــاني ،

وبالدسـتور وٕاعـادة الحكـم ة االتحادیـةمـو وبمساندة الضباط المسرحون والجنود على اإلطاحـة بالحك

د لم یحدث، وذلك بسبب عودة محمو الى ید السلطان عبد الحمید الثاني ،لكن شیئا من هذا القبیل

وعلى منفذیها،واتهم أعضـاء شوكت قائد حامیة مقدونیا الى استانبول وقضى على الثورة المضادة

الجمعیة المحمدیة بأنهم خونة وسوف یقدمون الى المحاكمة لمحاسبتهم .

لــه أن یقــوم بمظــاهرات أو تمــرد علــى نَ الجمعیــة المحمدیــة فــي الموصــل فلــم یتســ فــرع أمــا

لثورة في استانبول لم تستمر لفترة أطول إذ سرعان ماتم القضاء على السلطة ،وذلك یعود الى أن ا

أما فیما الثورة المضادة والقي القبض على المؤسسین الرئیسیین للجمعیة المحمدیة في استانبول ،

یخص فرع الجمعیـة المحمدیـة فـي الموصـل وعلـى الـرغم مـن الفتـرة الزمنیـة القصـیرة فـي حیـاة هـذا 

خالل اندالع الثورة المضادة في استانبول ،من عقد اجتماعات مكثفة فـي مقـر الفرع إال انه تمكن 

الجمعیـــــة المحمدیـــــة فـــــي المدرســـــة األحمدیـــــة فـــــي الموصـــــل ،وكـــــان یـــــدور الحـــــدیث داخـــــل هـــــذه 

على كیفیة المحافظة على الشریعة اإلسالمیة مـن عبـث الماسـونیین (جمعیـة اإلتحـاد االجتماعات

ویتضح مما سبق أن الوعي الـدیني والـدافع عبد الحمید الثاني ، نبالسلطاوالترقي) وعلى التمسك 

باعتبــــاره خلیفــــة الــــدیني كــــان وراء مســــاندة أهــــالي مدینــــة الموصــــل للســــلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني

لسـلطان عبـد المسلمین ، فضًال عن إن أعضاء الجمعیة المحمدیة في الموصل كانوا یـرون فـي ا 

.من عبث العابثینسالمیةلشریعة اإللالحمید الثاني حامي 

تحــاد والترقــي فــي مدینــة فــي اســتانبول ،قــام فــرع جمعیــة االبعــد فشــل الثــورة المضــادةأمــا

ـــى مؤسســـي فـــرع الجمعیـــة  ـــة ،فقـــد ألقـــي القـــبض عل ـــة اعتقـــاالت واســـعة فـــي المدین الموصـــل بحمل

ه مــن بأنــعلــى كــل مــن اتهــمأیضــاالمحمدیــة فــي الموصــل وجلهــم مــن العلمــاء ،كمــا القــي القــبض 

المساندین للجمعیة المحمدیة ،وكان من بین المتهمین بعض النساء.

كمــا مهــد فــرع الجمعیــة المحمدیــة فــي الموصــل الطریــق أمــام بــروز بــوادر النهضــة القومیــة 

والفكریــة لــدى أهــالي المدینــة ،وذلــك مــن خــالل إزاحــة النقــاب عــن ممارســة األتحــادیین الالمســؤولة 

،التركیةوعدم احترامهم للقومیات غیر 
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الھوامش
١وع الدسـتور تحـت رئاسـة مـدحت الحكـم أمـر بتشـكیل لجنـة لوضـع مشـر بعد تولي السلطان عبـد الحمیـد الثـاني

عضــًوا مــن كبــار مــوظفي الدولــة  ٢٨باشــا بصــفته رئیًســا لمجلــس الدولــة، وكــان أعضــاء اللجنــة یتــألفون مــن 

وعلماء الدین والعسكریین وبعض الشخصـیات العامة،وبعـد جلسـات عدیـدة ومطولـة ومناقشـات حامیـة، انتهـت 

لســـین، همـــا: مجلـــس للشـــیوخ یطلـــق علیـــه "مجلـــس اللجنـــة إلـــى وضـــع هیكـــل للنظـــام البرلمـــاني یقـــوم علـــى مج

األعیــان"، ومجلــس للنــواب یطلــق علیــه "مجلــس المبعوثــان". وبانتهــاء اللجنــة مــن مهمتهــا عــین رئیســها مــدحت 

م، وبعد أربعة أیام من تولیه المنصـب الكبیـر أعلـن ١٨٧٦ كانون األول١٩باشا صدًرا أعظم للمرة الثانیة في 

فــي الیــوم األول الفتتــاح مــؤتمر إســتانبول الــدولي ،انظــر: عبــد العزیــز محمــد المــدافع إطــالق الدســتور وســط 

) ، ٢٠٠٥القاهرة ، (مكتبة األنجلو المصریة،،٢ط ،٤جالشناوي: الدولة العثمانیة دولة إسالمیة مفترى علیها،

٥٦-٥٥ص ص 

٢ ر معقـل الماسـونیة م، واستقر بها المطاف فـي مدینـة سـالنیك التـي تعتبـ١٨٩٠وهي منظمة سریة ظهرت عام

وتقع اآلن في الیونان، وقد ضـمت عناصـر مـن جنسـیات مختلفـة ودیانـات متعـددة، وكـان أكثـر أعضـائها مـن 

الضباط العسكریین، وكان هدفهم هـو القضـاء علـى حكـم السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني ،كانـت الجمعیـة تعـرف 

اســــي لهــــذه الجمعیـــة یؤكــــد علــــى المفــــاهیم بـــین األوســــاط العســــكریة ب (االتحـــاد العثمــــاني)، كــــان الفكـــر السی

الطورانیة على المستویین الـداخلي والخارجي،والطورانیـة تسـمیة تشـیر الـى وطـن األتـراك األصـلي ونسـبته الـى 

جبل توران الواقع في المنطقة الشمالیة الشرقیة في إیران وكان داخل حركة االتحاد والترقـي اتجاهـًا قویـًا یؤكـد 

الصـالبي ، أمم األرض وأعرقها مجدًا وأسبقها الى الحضارة ،انظر :علي محمـد محمـدأن الترك هم من أقدم 

٦١٤- ٦١٣) ، ص ص٢٠٠٤،( القاهرة ،١الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ط

٣، ٢١٣)،ص ص ١٩٩٥إسماعیل احمد یاغي ،الدولة العثمانیة فـي التـاریخ اإلسـالمي الحـدیث ،(السـعودیة-

ــــــــة ،العــــــــراق نشــــــــأة الدولــــــــة ؛غســــــــا ٢١٤ ،ترجمــــــــة:عطا عبــــــــد الوهاب،مطبعــــــــة دار ١٩٢١-١٩٠٨ن العطی

٧٥)،ص ١٩٨٨السالم،(لندن،

٤) م)، معهــد الدراســات العربیــة ١٩١٤ -١٩٠٨توفیــق علــي برو،العــرب والتــرك فــي العهــد الدســتوري العثمــاني

١١٨ -١١٧) ،ص ص ١٩٦٠العالیة ، (القاهرة،

٥٧٥العطیة، المصدر السابق،ص

٦٢٥برو،المصدر السابق،ص

٧٣٣٤)، ص٢٠٠١، دار ابن كثیر للطباعة والنشر ،(دمشق،١شكیب ارسالن ،تاریخ الدولة العثمانیة ،ط

٨القـــاهرة،،للطباعـــة والنشـــرآلمـــا وتلـــن ،عبـــد الحمیـــد ظـــل اهللا علـــى األرض،ترجمة،راســـم رشـــدي،دار النیـــل)

١٩٢ص ، )١٩٥٠

٩١٢٧برو، المصدر السابق،ص

١٠ ١٩٣-١٩٢آلما وتلن، المصدر السابق، ص ص

١١ إال أن الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني ینكــر علمــه بالجمعیــة وبــالثورة المضــادة ویقــول " لــو كــان لــي دخــل فیهــا

مــذكرات وأردت اإلفــادة منهــا لمــا كنــت الیــوم (منفیــا) فــي قصــر بیلربــي وٕانمــا كنــت ســأكون فــي قصــر یلــدز"،

علـــــي ؛ ٩١-٩٠ص )،ص ١٩٧٨یـــــد ،ترجمـــــة محمـــــد حـــــرب عبـــــد الحمیـــــد ،(مصـــــر ،الســـــلطان عبـــــد الحم
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(بغـــــداد،،مطبعـــــة الشـــــعب ،٣م ج١٩١٤-١٨٧٦الوردي،لمحـــــات اجتماعیـــــة مـــــن تـــــاریخ العـــــراق الحـــــدیث 

١٢٠) ،ص ١٩٢٥،(دمشق ،، مطبعة الترقي٣؛ محمد كرد علي ،خطط الشام ، ج ١٤٠)، ص١٩٧٢

١٢، رسـالة ماجسـتیر غیـر ١٩٢٢ -١٩٠٨دراسة في تطوراتها السیاسیة إبراهیم خلیل احمد،" والیة الموصل،"

  ١٢٧برو، المصدر السابق ،ص ؛٤٩- ٤٨)،ص ص ١٩٧٥،(جامعة بغداد ،منشورة ،كلیة اآلداب 

١٣ دار الكتـــــب للطباعـــــة والنشـــــر ،١م ،ط١٩١٦- ١٥١٦ســـــیار كوكـــــب الجمیـــــل ،تكـــــوین العـــــرب الحـــــدیث،

٤٥٠)،ص ١٩٩١الموصل،(

١٤١٤١مصدر السابق ،ص الوردي، ال

١٥ ٤٩احمد، المصدر السابق،ص

١٦ ١٤٣-١٤٢الوردي، المصدر السابق ،ص ص 

١٧ ،الســـــلطان عبـــــد الحمیـــــد الثـــــاني والخالفـــــة اإلســـــالمیة ،صـــــحوة الرجـــــل المـــــریض أو موفـــــق بنـــــي المرجـــــة

 ٢٩٩)، ص ١٩٨٤الكویت،(

١٨م،١٩١٤-١٩٠٨لــس المبعوثــان العثمــاني مجعصــمت برهــان الــدین عبــد القــادر ، دور النــواب العــرب فــي

١٣٩)، ص ٢٠٠٦،الدار العربیة للموسوعات ، (بیروت ،١ط

١٩ ١٢٨برو ،المصدر السابق،ص

 من نواب نائبافي التعلم والتعلیم ،كما كانم ،وقضى شطرا مهما من حیاته١٨٧٧من أهالي استانبول ولد عام

تعتبـر لســان حـال جمعیــة اإلتحـاد والترقــي یـدة طنــین التـي كانــتجر اسـتانبول فــي مجلـس المبعوثــان ومحـرر فــي 

،ویعــد مــن أجــرأ رجــال الصــحافة التركیــة وأقــدرهم علــى انتقائــه للمواضــیع وأشــدهم لهجــة فــي التعبیر،لمزیــد مــن 

مجلــة الهــالل ،الجــزء الثالــث ، التفاصــیل انظر:"األســتانة العلیــة موقعهــا ومناظرهــا وآثارهــا وقصــورها ومتاحفهــا "

  ١٣٨ م ،ص١٩٠٩نون األول، القاهرة ، كا

٢٠ األنبـار،مكتبة دار األنبـار ،١حیاته وأحداث عهده ،ط–أورخان محمد علي ،السلطان عبد الحمید الثاني)

٣٢٣) ،ص١٩٨٧ ،

٢١ ١٤٣-١٤٢الوردي، المصدر السابق ،ص ص

٢٢بـالتقویم الغربـي ،حیـث  ١٩٠٩ نیسـان ١٣التوقیـت الشـرقي ویصـادف یـوم ألنها وقعت في ذلك الیوم حسب

یومـا .أنظر:عبـد الفتـاح علـي یحیـى،" الحیـاة  ٢٣كان التقویم الشرقي متـأخرا" عـن التقـویم الغربـي فـي حینهـا 

ــــــــــــي الموصــــــــــــل  ــــــــــــة اآلداب ،(جامعــــــــــــة "،رســــــــــــالة ماجســــــــــــتیر١٩٥٨- ١٩٢٦الحزبیــــــــــــة ف منشــــــــــــورة ،كلی

١٤٣؛ الوردي، المصدر السابق ،ص  ١٣)،ص ١٩٩٠الموصل،

٢٣ بغـداد ،ترجمـة وتعلیـق سـلیم طـه التكریتـي ، ١،ج ١٩٥٠-١٩٠٠همسلي لونكریك ،العراق الحدیث ستیفن)

٧٨)،ص ١٩٨٨،

٢٤ م ویعـد مـن أنشـط الفـروع فـي الوالیـات العثمانیـة ١٩٠٩تأسس فرع جمعیة األتحاد والترقي في الموصل عام

بسبب قرب الموصل من العاصمة العثمانیة ،وترأس فرع 

) برئاسـة احمـد عـزت آل قاسـم مدرسـة االتحـاد والترقـيلعمـري وقامـت بفـتح مدرسـة بأسـم( الجمعیة أرشد ا

اغــــا ،وقــــد اتخــــذ التالمیــــذ مالبــــس موحــــدة خاصــــة بهــــم . انظر:ذنــــون یــــونس حســــین الطــــائي ،"االتجاهــــات 

اإلصــالحیة فــي الموصــل فــي أواخــر العهــد العثمــاني وحتــى تأســیس الحكــم الوطني"،رســالة ماجســتیر غیــر 

١٤٢)،ص ١٩٩٠كلیة اآلداب ،(جامعة الموصل، منشورة ،
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٢٥ــــــــة ــــــــل ،زعمــــــــاء وأفندی ــــــــة للنشــــــــر ١الباشــــــــوات العثمــــــــانیون والنهضــــــــویون العــــــــرب،ط-ســــــــیار الجمی ،األهلی

٣١١) ،ص١٩٩٩والتوزیع،(األردن،

٢٦ ١٤٢الطائي ، المصدر السابق، ص 

٢٧٣١١الجمیل ،زعماء وأفندیة،ص  

٢٨؛ إبــراهیم خلیــل احمــد ، ٣٢٥)،ص ١٩٨٤ة الجامعــة األســالمیة ،(األردن،احمــد فهــد بركــات الشــوابكة،حرك

٤٢١،ص١٩٧٦لسنة  ٤"الموصل واألنقالب العثماني "،مجلة بین النهرین ،العدد

٢٩٣١١الجمیل ،زعماء وأفندیة،ص

٣٠ ١٢یحیى ،المصدر السابق،ص

 كـان لهـا معرفـة بلغـات عدیـدة منهـا التر م فـي انك١٨٦٨اسمها الكامـل المـس غیـر تـرود لوثیـان بیـل، ولـدت عـام،

وقـد  الفرنسیة واأللمانیة والعربیة والفارسیة الى جانب لغتها األصلیة،تخصصت بالتاریخ واآلثار وعلـم األنسـاب ،

تجولـــت قبـــل الحـــرب العالمیـــة األولـــى فـــي ســـوریا ونجـــد والعـــراق وغیرهـــا مـــن الـــدول ،فـــدونت إخبارهـــا فـــي كتبهـــا 

البادیـة المعمورة"،كمـا كتبـت –مراد الى مراد "وكتاب "رسـائل المـس بیل"وكتـاب "سـوریة المشهورة منها كتاب "من

الكثیــر مــن المقــاالت والتقــاریر والمــذكرات ومــن جملتهــا كتــاب "فصــول مــن تــاریخ العــراق القریب"،وعنــد نشــوب 

ول مرة في البصرة فـي الحرب العالمیة األولى التحقت بالحملة العسكریة البریطانیة التي احتلت العراق فعینت أل

،وعنـدما تأسسـت  نم ثم انتقلت الى بغداد بمعیة السیر برسي كـوكس رئـیس الحكـام السیاسـیی١٩١٦حزیران  ٢٦

 ١٢دائــرة المنــدوب الســامي البریطــاني عینــت بهــا بوظیفــة "الســكرتیر الشــرقي" وبقیــت تعمــل بهــا حتــى وفاتهــا فــي 

ســــاحة الطیــــران فـــــي بغــــداد ،لمزیـــــد مــــن التفاصـــــیل م ودفنــــت فـــــي مقبــــرة النصـــــارى بــــالقرب مـــــن ١٩٢٦تمــــوز 

م ١٩٢٦، أیلــــــول ٣ج ،جلــــــد الرابــــــعانظر:یوســــــف غنیمــــــة "اآلنســــــة جرتــــــرد لثیــــــان بل"،مجلــــــة لغــــــة العــــــرب ،الم

؛محمـــد إبـــراهیم القریشـــي ،المـــس بیـــل وأثرهـــا فـــي السیاســـة العراقیـــة ،رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ،كلیـــة ٢١٥،

  ) ١٩٩٣اآلداب ،(جامعة بغداد،

 م وكـان صـاحبها محمـد كـرد علـي١٩٠٨ كـانون األول ١٧جرید یومیـة سیاسـیة ،صـدرت فـي دمشـق فـي  وهي،

 ٤١٦) ،ص ١٩٢٨، مطبعـة المفیـد ،(دمشـق ،٦لمزید من التفاصیل انظر :محمد كـرد علـي ،خطـط الشـام ، ج

ومابعدها

٣١ كبیـــر فـــي الســـلیمانیة هـــو الشـــیخ ســـعید والـــد الشـــیخ محمـــود الـــزعیم الكـــردي المعـــروف ،كـــان لـــه نفـــوذ دینـــي

وماجاورهــا مــن المنــاطق الكردیــة ، وكــان للشــیخ ســعید أعــداء وخصــوم یتربصــون بــه الفــرص ، فحینمــا أعلــن

م ،صدر األمر من الباب العالي الى الشیخ سعید بأن یتـرك ١٩٠٨إعادة العمل بالدستور العثماني في عام 

أســرته وسـافر الـى الموصــل حیـث سـكن فــي ویقـیم فـي الموصــل بصـفة منفـى ،فــأذعن لـذلك واخـذالسـلیمانیة

دار محمد باشا الصابونجي ،وقد حدثت هناك فتنة طائشة فـي الیـوم الثـاني مـن أیـام عیـد األضـحى المبـارك 

،فأدت الى مقتل الشیخ سعید ،وكان للحادث دوي كبیر في كركوك والسلیمانیة بین السـكان مـن أبنـاء المـدن 

مقدمــة هــذه العشــائر عشــیرة الهماونــد التــي أعلنــت العصــیان علــى ،وفــيوالعشــائر مــن أتبــاع الشــیخ ســعید

الحكومـــة ،واتهمـــت الحكومـــة األتحادیـــة بتـــدبیر عملیـــة القتـــل ،انظـــر:المس غیرترودبیـــل، فصـــول مـــن تـــاریخ 

-١٣٦ص ص  )،١٩٧١ (بیـروت،،٢ط ،ترجمـة:جعفر الخیـاط،١٩٢٠-١٩١٤العراق القریـب بـین سـنتي 

١٣٧  

٣٢م فــي قریــة خــان شــنتخون إحــدى القــرى التابعــة لمدینــة حلــب ١٨٤٨فــي عــام  هــو محمــد حســن وادي، ولــد

السوریة ، وكان مـن أشـهر علمـاء الـدین فـي عصـره وقـد تقلـد عـدد مـن المناصـب منهـا "نقیـب أشـراف عمـوم 
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٢٨٤

،وعنــدما جــاء الــى الحكــم  م)١٨٧٦-١٨٦١العزیــز(م فــي زمــن الســلطان عبــد ١٨٧٣والیــة حلــب" فــي عــام 

لثـــاني قربـــه وقلـــده مشـــیخة المشـــایخ فـــي دار الخالفـــة وأصـــبح یلقـــب بلقـــب (مستشـــار الســـلطان عبـــد الحمیـــد ا

الملك) وقضى في خدمة الدولـة العثمانیـة ثالثـین عامـا یـدافع عـن الخالفـة العثمانیـة ویؤكـد واجـب المسـلمین 

فــي األعتــراف والتمســك بهــا والوقــوف الــى جانــب ســلطانها ،انظر:محمــد حرب،الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني 

؛ محمـد عبـد الـرحمن یـونس العبیـدي ، ١٨٩) ، ص ١٩٩٦،(دمشـق ،١آخر سالطین العثمـانیین الكبـار، ط

م ،رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ،كلیــة ١٩٠٩ -١٨٧٦الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني والجامعــة األســالمیة 

  ٥٠)، ص  ٢٠٠٠التربیة ،(جامعة الموصل ،

٣٣ ٥٠-٤٩احمد ،المصدر السابق، ص ص

٣٤د أمـــین الرمضـــاني ،تـــراجم بعـــض أعـــالم األســـرة الرمضـــانیة ،مخطـــوط بحـــوزة حفیـــده الـــدكتور ریـــاض محمـــ

٥١الرمضاني ،ص

٣٥ص ص ١٩٨٤،مطبعة الزهراء ،(الموصل، ٢،ط٢ج-١احمد محمد المختار ، تاریخ علماء الموصل ،ج ،(

(الموصـل،باء الجامعـة؛ بسام إدریس الجلبي،موسوعة أعالم الموصـل ، المجلـد الثـاني ،كلیـة الحـد٧٠-٦٩

 ٣٦٠)، ص٢٠٠٤

٣٦ ٥٢الرمضاني ، المصدر السابق ،ص

٣٧١٩-١٧،ص ص ٢المختار، المصدر السابق،ج

٣٨٥١احمد ،المصدر السابق،ص

وهي كلمة تركیة ،تعني دار السبیل أو محل شرب المیاه

٣٩، ٨٣-٨٢) ،ص ص ١٩٢٧داؤد الجلبي ،مخطوطات الموصل ،(بغداد

٤٠ ٢٤٢،(د:م،د:ت)،ص ٦خیرالدین الزركلي: األعالم ،المجلد

٤١) من أوراق محمد ضیاء الدین الشعار ،بحوزة قصي حسین إسماعیل آل فرج) ١انظر ملحق رقم

٤٢ محفــوظ محمــد عمــر بــك العباســي، األمــام محمــد ألرضــواني ومــوجز لترجمــة شــیخه البریفكــاني ولمحــات عــن

٢٥٩)،ص ١٩٨٢ة وابرز األعیان ،مطبعة الجمهور،(الموصل،اسر الموصل العلمیة والدینی

٤٣ ٥٧-٥٥العباسي،المصدر السابق ،ص ص

٤٤٦٦- ٦٥،ص ص  ٢المختار ،المصدر السابق ،ج

٤٥ ١٩٥-١٩٤آلما وتلن، المصدر السابق ،ص ص

 تــوفي عــام ١٩٠٩كــانون األول  ٢٨واســتمرت لغایــة  – ١٩٠٩أیــار  ٥كمــا كلــف بتشــكیل وزارتــه الثانیــة فــي ،

یلمــاز اوزتونــا ، تــاریخ الدولــة العثمانیــة، ترجمــة عــدنان محمــود ســلمان ،م لمزیــد مــن التفاصــیل انظــر: ١٩٢٣

  ١٧٧ص )،١٩٨٨ ،استانبول(،٢لدمجال

٤٦: سربســــــتي ،انظــــــر: ،نــــــه ،عثمــــــانليی،صــــــباح،ترجمان حقیقــــــت،میزان ،ینــــــي غاز إقداممــــــن هــــــذه الصــــــحف

 ٢٠٤،المصدر السابق،ص ونااوزت ؛١٢٨برو،المصدر السابق، ص 

٤٧،١١١) ، ص١٩٦٠ساطع الحصري ،البالد العربیة والدولة العثمانیة ، دار العلم للمالیین،(بیروت

٤٨١٣٩المصدر نفسه ،ص

٤٩ ١١١المصدر نفسه ،ص

٥٠١٩٥آلما وتلن، المصدر السابق ، ص

٥١١١٢-١١١ألحصري ،المصدر السابق ،ص ص 



…في الموصلوفرعها الجمعیة المحمدیة 

٢٨٥

٥٢١٤١مصدر السابق، ص الوردي، ال  

٥٣٥١احمد ، المصدر السابق، ص

٥٤ م، ١٨٨٤المدرسـة الحربیـة فـي اسـتانبول عـام دراسـته فیهـا، ثـم دخـل فـي، وأكمـل١٨٥٦ولد في بغداد عام

ــدفاع العثمانیة،وتــدرج فــي  وكــان األول فــي دورتــه عنــد تخرجــه، فعــین فــي دائــرة األركــان العامــة فــي وزارة ال

المشـهورین فـان در غـولتز (غـولج باشـا) وكـامبو فنـر، ة، وعمـل مـع الجنـرالین األلمـانیینالمناصـب العسـكری

وأوفــد فــي مهمــات عســكریة لشــراء األســلحة مــن ألمانیــا وفرنســا، فقضــى فــي أوروبــا أكثــر مــن عشــر ســنوات، 

العثمانیـة ) التـي كانـت تابعـة للدولـة اوصوه (كوسوفق، وعین والیًا لوالیة ١٩٠٥ووصل الى رتبة (فریق) عام 

،انظــر نجــدة فتحــي صــفوة ، محمــود شــوكت باشــا الضــابط العراقــي الــذي خلــع الســلطان عبدالحمیــد ،المقــال 

المنشـــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــــــــي وینظـــــــــــــــــــر أیضـــــــــــــــــــا،علي ،المصـــــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــــابق،ص 

www.alturkmani.com/makalaat/2008/22082008/3.htm.؛٣٢٤

٥٥ ١٤٣الوردي ،المصدر السابق،ص

٥٦١٩٦وتلن، المصدر السابق ، صآلما

٥٧ ١٩٧المصدر نفسه ، ص

٥٨٥١احمد، المصدر السابق، ص

٥٩١١٣-١١٢ألحصري ،المصدر السابق،ص ص ؛ ٣٣٦ص  ،المصدر السابق،ارسالن

٦٠ ١٤٠عبد القادر،المصدر السابق ، ص

٦١١١٣ ألحصري ، المصدر السابق ، ص

٦٢جــذور السیاســیة والفكریــة واالجتماعیــة للحركــة القومیــة العربیــة (االســتقاللیة) ومــیض جمــال عمــر نظمــي ، ال

٨٦) ،ص ١٩٨٥،مركز دراسات الوحدة العربیة ،(بغداد،٢في العراق،ط

٦٣ ٩م ،وكانــت مــدة حكمــه ١٩٠٩م وتــولى منصــب الســلطان فــي عــام ١٨٥٣ولــد الســلطان محمــد رشــاد عــام 

جیرلي )محاطا بالجواسیس الـذین یرصـدون حركاتـه ویقـدمون سنوات وقضى معظم فترات حیاته في قصر(زن

ــالبالد ،وكانــت سیاســته  التقــاریر المشــوهة عنــه،وفي عهــده اســتلمت جمعیــة اإلتحــاد والترقــي الحكــم الفعلــي ب

م قبـل بضـعة أشـهر ١٩١٨قومیة تهدف الى تتریك شعوب الدولة العثمانیة،توفي السـلطان محمـد رشـاد عـام 

م)فــي اســتانبول،لمزید مــن ١٩١٨-١٩١٤فــاء فــي أعقــاب الحــرب العالمیــة األولــى (مــن استســالم بــالده للحل

؛ إبــراهیم بــك حلــیم ،تـــاریخ  ١٣٣،ص المصــدر الســـابق التفاصــیل انظــر: مــذكرات الســـلطان عبــد الحمیــد ،

)،ص ٢٠٠٤،(القـاهرة،١الدولة العثمانیة العلیة المعروف بكتـاب التحفـة الحلیمیـة فـي تـاریخ الدولـة العلیـة ،ط

٣٧٥ 

٦٤ ٥٢احمد ،المصدر السابق، ص

٦٥٤٢)،ص ١٩٨٢،(الموصل،١إبراهیم خلیل احمد ،نشأة الصحافة العربیة في الموصل، ط

٦٦ ٥٣احمد ،والیة الموصل ...، ص  

٦٧ ،٢٠٠-١٩٩، ص ص  قالمصدر السابآلما وتلن  
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٢٨٦

  )١ملحق (ال


