االمتيازات االجنبية في الدولة العثمانية

الدراسات العليا  /دكتوراه

اعداد أ.م.د .اياد ناظم جاسم

االمتيازات األجنبية يف الدولة العثمانية
أوج قوهتا وعظمتها  ،وحتولت إىل إمرباطورية
لقد وصلت الدولة العثمانية خالل القرن السادس عشر إىل ّ
ضمت ع ّدة شعوب من ثالث قارات -آسيا – إفريقيا -أوراب  -اختلفت يف القومية والدين واللغة
واسعة ّ

هاما م ّكنها من أن تقود تلك
كل هذه التحوالت أكسبت الدولة العثمانية موقعا ر
اسًتاتيجيا ّ
والعرق ّ ،
التطورات اليت شهدها العامل بصفة عامة وأوراب على وجه اخلصوص  ،وان تفرض هيمنتها حىت تستطيع أن
حتقق اإلمرباطورية العاملية  ،ولكي تصل إىل حتقيق هذا اهلدف أصبح من الضروري أن تغري من طريقة

توسعاهتا اليت كانت تعتمد على القوة العسكرية وجتد وسيلة أخرى تكون أكثر فائدة وأقّل تكليفا  ،خاصة
وان الدولة العثمانية كانت عبارة عن خليط من األجناس  ،فوجدت سياسة عقد املعاهدات ومنح
االمتيازات أحسن طريقة لكي تبقى حمافظة على كل تلك الشعوب اليت أصبحت اتبعة هلا  ،وعلى هذا
األساس عقدت الدولة العثمانية خالل مراحل اترخيها الطويل عدة معاهدات مع بعض الدول األوربية
اشتهرت ابسم " االمتيازات األجنبية "  ،منحت بعضها وهي يف أوج قوهتا وإبرادهتا  ،يف حني انتزعت منها
األخرى مرغمة خالل مراحل ضعفها  ،لتش ّكل بذلك تلك االمتيازات الواثئق اليت استندت عليها الدولة
العثمانية يف ربط عالقاهتا مع الدول األوربية واألسلوب املناسب لتنظيم احلياة للجاليات األوربية على
األراضي العثمانية
 - 1مفهوم االمتيازات األجنبية :
نتعرف على
ال ميكن أن نتتبّع وحندد املسار التارخيي لالمتيازات األجنبية ابلدولة العثمانية ودوافعها دون أن ّ
أصل تلك

االمتيازات  ،ومبا أن هذا النظام مل يكن ذا أصل إسالمي فقد برز اختالف بني العديد من املؤرخني ذوي
تضمنت
انتماءات خمتلفة يف إجياد مفهوم حمدد ،وبصفة عامة فأن االمتيازات األجنبية هي معاهدات رمسية ّ

بنودار خمتلفة املضامني حتتوي قوانني ونظم استخدمتها الدولة العثمانية مع هؤالء األجانب املقيمني يف
أراضيها  ،وذلك من أجل ممارسة نشاطها وشعائرها الدينية وتنقالهتا البحريّة  ،وحىت ال حتدث بينهم
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صراعات مع السكان احملليني جاءت االمتيازات األجنبية كأسلوب تنظيمي ينظم األوضاع الداخلية يف
الدولة العثمانية كما يساعد على تسهيل العالقات مع الدول األجنبية .
 - 2املسار التارخيي لالمتيازات األجنبية يف الدولة العثمانية :
مل تكن االمتيازات األجنبية يف الدولة العثمانية وليدة القرن السادس عشر  ،وامنا هي امتداد للتارخييني
القدمي واإلسالمي  ،وقد ورثت الدولة العثمانية هذا النوع من املعاهدات عن الدولة البيزنطية  ،فقد كان
البيزنطيون يتخذون تلك املعاهدات كشرط أساسي للتبادل التجاري ومن اجل استمرار سياستهم الداخلية
واخلارجية  ،لذا كان من الطبيعي أن يتبىن العثمانيون هذا النظام خاصة بعد أن توسعت رقعة الدولة
العثمانية يف كل من آسيا وإفريقيا وأرواب.
ّأما عن املسار التارخيي هلذه االمتيازات يف الدولة العثمانية فإنّنا جندها تتعامل هبذا النظام منذ املرحلة األوىل

خيص طبيعة االمتيازات فقد كانت يف معظمها ذات طابع
من اتريخ أتسيسها-ولو بصورة ضيقة -وفيما ّ
جتاري ،منها املعاهدة اليت عقدهتا الدولة العثمانية مع جهورية راجوسا االيطالية عام  1365والرامية إىل
إحياء جتارة الشرق ،كما حصلت جنوة االيطالية أيضا على امتيازات هلا نفس الطبيعة التجارية من طرف
الدولة العثمانية عام  ، 1387وعندما متكن السلطان
حممد الفاتح من فتح القسطنطينية عام  1453ابقى على تلك االمتيازات التجارية اليت كانت قد حصلت
عليها البندقية وجنوه وفلورنسا يف العهد البيزنطي ،كما وقع معاهدة مع جهورية البندقية عام 1454
منحهم فيها حق حرية التجارة  ،كما تسمح لباقي املدن االيطالية ابالستفادة من نفس االمتيازات  ،هبدف
تشجيع وتنشيط التجارة اخلارجية مع أوراب والشرق عموما ،وحينما متكن السلطان سليم األول من ضم
الشام ومصر ،فإنه أبقى على تلك االمتيازات اليت منحها املماليك للتجار الفرنسني واإليطاليني هكذا
كانت االمتيازات يف التاريخ العثماين اغلبها جتارية .

2

االمتيازات االجنبية في الدولة العثمانية

الدراسات العليا  /دكتوراه

اعداد أ.م.د .اياد ناظم جاسم

 - 3دوافع منح االمتيازات األجنبية ابلدولة العثمانية :
املالحظة اليت جيب أن نذكر هبا قبل التطرق إىل أهم تلك الدوافع اليت جعلت السالطني العثمانيني مينحون
االمتيازات إىل الدول األوربية  ،هي ان هذا النظام اليزال إىل يومنا هذا  ،حمل حبث عن مربرات مقنعة ،
تقدم لتربير سبب منح العثمانيني تلك االمتيازات  ،دون ان يطالبوا مبثلها كما أهنم تركوا ابب هذه
املعاهدات مفتوحا ،لكل من انكلًتا واباب روما لالستفادة منها ،ان رغبوا وهم يف أوج الصراع بينهم ،كلها
تساؤالت التزال تبحث عن اجاابت كافية ،وتؤدي إىل فهم حقيقة تلك االمتيازات  ،اما عن الدوافع اليت
حنن بصدد ذكرها  ،فقد اختلفت مضامينها بني اقتصادية وسياسية وعسكرية وحىت الدينية .
أ  -الدوافع االقتصادية :
لقد كان للوضع السياسي املعقد الذي كانت تعيشه الدولة العثمانية  ،يف عالقاهتا مع الدول األوربية  ،من
جهة والدولة الصفوية من جهة أخرى  ،أثرار كبريار انعكس سلبار على احلياة االقتصادية للدولة العثمانية ،
وتراجع مداخيلها  ،سواء داخليا أو يف عالقاهتا التجارية اخلارجية  ،كذلك بعد أن أصبحت تواجه أخطار
الربتغاليني  ،وتطويقهم البحري  ،الذي استهدف احمليط اهلندي  ،كما ّأهنم عملوا على حتويل طريق التجارة
 ،وابلتايل تضييق اخلناق على التجارة القادمة من اهلند  ،اجتاه املشرق العريب ومن مث إىل أوراب  ،فضالر عن
الرب الشرقي  ،زايدة على تلك التحالفات اليت أقامها الصفويون مع
أخطار اإلستنزاف الصفوي من ّ
الربتغاليني .ويف نفس تلك الظروف عرفت الدولة العثمانية ،اخنفاضار كبريار يف حركة التجارة البحرية بني
املرافئ اإلفريقية الواقعة على الساحل الشرقي للجزيرة العربية  ،مما نتج عنه تناقص يف النقد الذهيب يف العامل
كل هذه األوضاع اليت كانت تعيشها الدولة العثمانية  ،جعلها تعقد معاهدات مع الدول
اإلسالمي ّ ،
األوربية  ،من أجل منحهم امتيازات ختدم مصاحل الدولة العثمانية ابلدرجة األوىل ،من خالل تنشيط الدورة
االقتصادية والسيما اجلانب التجاري .
ب  -الدوافع السياسية :
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سعى السلطان سليمان القانوين إىل استغالل تلك الظروف اليت كانت تعانيها أوراب من صراع وتنافس كبريين
من اجل تزعمها العامل ،وقد كان قائما بني أسريت آل فالوا اليت كاف ميثلها امللك الفرنسي فرانسوا األول )
 ،( 1كأسرة آل هابسبورج اليت كاف يقودها شارل اخلامس  ،وأيضا ذلك التمزق الديين الذي نتج عن
ظهور حركة اإلصالح الديين اليت قادها مارتن لوثر  ،هذه األخرية اليت أدت إىل حتطيم هيبة الكنيسة
الكاثوليكية  ،وهنا برز دور الدولة العثمانية  ،أذ عملت على تقدمي املساعدات لتلك االجتاهات املذهبية
املنشقة منها أصحاب املذهب الربوتستانيت  ،الذين أقامت معهم عالقات سلمية مبينة هلم ذلك التشابه بني
املذهب والدين اإلسالمي  ،ليكون هدف الدولة العثمانية من وراء ذلك إضعاف قوة اإلمرباطورية الرومانية
وتفكيك وحدهتا  ،لتبقى بعد ذلك أوراب مقسمة واحليلولة دون احتاد القول األوربية املوجهة للقضاء على
الدولة العثمانية  .فاستغل السلطان سليمان القانوين هذا االنقسام  ،وقرب منه امللك الفرنسي فرانسوا األول
عن طريق منحه امتيازات عام ، 1536ليكوف وسيلة استخدمها لتحقيق غايته وهي عرقلة احللف املقدس
 ،كما كانت
تلك الصراعات األوربية مبثابة العامل املساعد على إجناح الفتوحات اليت قام هبا العثمانيون يف أوراب الوسطى
ج  -الدوافع العسكرية :
لقد كان أيضا من ضمن الدوافع اليت شجعت السالطني العثمانيني على منح تلك االمتيازات إىل الدول
األوربية عموما وفرنسا بصفة خاصة  ،هي من اجل استخدامها كحليف ميكن بواسطته ان أتخذ الشرعية
ابلتدخل العسكري حملاربة شارل اخلامس  ،وصد توسعاته على حساب بالد اإلسالم  ،كذلك عن طريق
استخدام قوة أسطوهلا البحري وجيشها النظامي  ،وهبذا تكوف الدولة العثمانية قد أوجدت فرصار ساحنة
متكنها من أداء دور عسكري مهم على الساحة األوربية  ،والوقوف يف وجه نفوذ شارل اخلامس عن طريق
حث فرنسا على عدم االشًتاك يف تلك العمليات البحرية املسيحية ضد الدولة العثمانية يف البحر املتوسط
.
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د  -الدوافع الدينية :
 1تطبيق الشريعة اإلسالمية يف حق أهل الذمة :
تبدو معاهدات االمتيازات األجنبية اليت أبرمتها الدولة العثمانية مع الدول األوربية كأهنا مذكرة توضيحية
لقوانني متعلقة بكيفية معاملة األجانب يف األراضي العثمانية  ،إذ جند مثال معاهدة االمتيازات اليت منحتها
الدولة العثمانية إىل فرنسا نصت على بعض البنود هدفت إىل محاية هؤالء األجانب مثل حترير أسرى احلرب
 ،عدم القيام أبعمال السخرة  .وهبذا فان معظم تلك البنود كانت حقوقار كفلتها الشريعة ألهل الذمة ،
سواء التجارية أو غريها وعليه ما ميكن قوله يف هذا اجلانب هو أن سياسة السالطني كانت ختضع لرقابة
املفيت ومن ورائه طائفة االنكشارية املتصوفة ويف ذلك ضمانة ضد خمالفة األحكام الشرعية .
 2نشر اإلسالم يف أورواب :
إن العثمانيني كانت لديهم عدة أهداف مهمة يسعون إىل حتقيقها وهي العمل على نشر اإلسالم بني
شعوب القارة األوربية  ،وكان الب ّد من استخدام الوسائل السلمية وحتديدار عن طريق عقد معاهدات
االمتيازات اليت منحتها اإلمرباطورية العثمانية  ،وبذلك متّ دخول اإلسالم إىل أوراب عرب البوابة اجلنوبية
الشرقية وبواسطة التجار املسلمون الذين كانوا يتعاملون مع تلك الدول األجنبية  ،اذ نتج عن هذه
االمتيازات ختلي جمموعة من األوربيني عن املسيحية واعتناق اإلسالم هرواب من سياسة شارل اخلامس
وبطشه واالحتماء ابلسالطني العثمانيني .
االمتيازات األوروبية
ان مضمون االمتيازات اليت منحتها الدولة العثمانية ،اكتسب أمهية خاصة لدى الدول االوربية  ،اذ
بدأت التوجهات االقتصادية األوروبية وخاصة التجارية حنو الدولة العثمانية عن طريق ما يسمى
ابالمتيازات ،هذه األخرية نشأت وفق فرامني اليت أصدرها واملعاهدات اليت أبرمها سالطني آل عثمان يف
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تواريخ خمتلفة يف شىت الظروف واملناسبات  ،وبناءار على هذا أخذت االمتيازات شكل " نظم تعهدية" ،فلم
يعد مبقدور الدولة العثمانية احلق يف إلغائها أو تعديلها.
وما انتصف القرن التاسع عشر حىت كانت هناك سبعة عشر دولة أوروبية تتمتع ابمتيازات يف خمتلف
أرجاء الدولة العثمانية  ،من بني هذه الدول( فرنسا -إجنلًتا -روسيا –سردينيا-النمسا  ،)...حيث
أصبحت هذه الدول متارس هذه االمتيازات على أهنا حقوق مكتسبة.
وقد لعبت جمموعة من العوامل السياسية واالقتصادية والدينية املعقدة دورا هاما يف عقد املعاهدات
بني الدولة العثمانية والدول األوروبية  ،ولعل أهم هذه املعاهدات وأبرزها معاهدة ابريس املوقعة يف  30اذار
 1856م  ،تعد هذه املعاهدة جمرد امتياز سبب الكثري من املتاعب للدولة العثمانية  ،وصدرت هذه املعاهدة
بعد مرسوم اخلط اهلمايوين  ،وبدورها هذه التنظيمات فتحت جماال أرحب لالمتيازات ،وهلذه املعاهدة أمهية
خاصة يف حتقيق التوازن على الساحة الدولية وحتديد طبيعة العالقات العثمانية األوروبية خالل منتصف
القرن التاسع عشر.
وجتدر اإلشارة إىل أن هناك صلة وثيقة بني املصاحل التجارية وبني الدبلوماسية  ،فقد كان لالمتيازات
األجنبية قوهتا املؤثرة دائما على الدبلوماسية الدولية  ،وقد لوحظ أن املصاحل االقتصادية والتجارية كانت أتيت
يف املقام األول يف تشكيل الدبلوماسية األوروبية وتوجيهها.
االمتيازات الفرنسية:ترجع املصادر التارخيية بداية العالقة العثمانية -الفرنسية إىل عهد السلطان ابيزيد الثاين  ،ومع
مطلع القرن السادس عشر أصبحت العالقة العثمانية -الفرنسية تتخذ منعطفا جديدا مع تويل السلطان
سليمان القانوين مقاليد احلكم ،ويعدها املؤرخون االرهاصات األوىل "للعالقات املنظمة" واملبنية على
املعاهدة كانت األوىل من نوعها بني الدولة العثمانية وفرنسا.
بدأت التوجهات االقتصادية الفرنسية خاصة التجارية عن طريق االمتيازات ولعل أهم حدث يف
تلك الفًتة هو االمتياز الذي منحه السلطان سليمان القانوين لفرنسا  ،عرف هذا االمتياز ابسم معاهدة "
الصداقة والتجارة" عام 1535م الذي دعم التواجد الفرنسي ابلشرق العثماين.

6

االمتيازات االجنبية في الدولة العثمانية

الدراسات العليا  /دكتوراه

اعداد أ.م.د .اياد ناظم جاسم

فقد أعطت هذه املعاهدة مكاان مرموقا لفرنسا  ،سواء من الناحية القانونية أو العملية ،واستمر هذا
التعاون مع فرنسا لثالثة قرون لكن بعد مرور السنوات أصبحت هذه االمتيازات تتأرجح بسبب تغري
السياسية الفرنسية اجتاه الدولة العثمانية.
فقد حاولت الدولة العثمانية إلغاء االتفاقيات املربمة يف معاهدة ابريس 1856م  ،لكن وضع الدولة
العثمانية الداخلي واخلارجي مل يسمح بذلك  ،فقد عملت فرنسا على استغالل هذه االتفاقيات  ،وأكدت
معاهدة ابريس أن الباب العايل قبل ابملشاركة يف فوائد القانون العام والتنسيق األورويب  ،وحرمان الدولة
العثمانية من حقها يف إعادة النظر يف االمتيازات أو إلغائها  ،وجاءت املادة  32من املعاهدة لتجدد مجيع
االمتيازات اليت حصلت عليها فرنسا وغريها من الدول من قبل ،وابلتايل أصبحت االمتيازات يف نظر فرنسا
حقوقا مكتسبة هلا ولرعاايها.
اقتضت الضرورة مع زايدة حجم التجارة اخلارجية بعد عهد التنظيمات أن تقوم الدولة العثمانية
بتفعيل حركة اتصال املوانئ بداخل البالد وحتديث وسائلها ومن مث اجتهت إىل التفكري بعد عام 1850م يف
إقامة السكك احلديدية  ،وبينما كانت إقامة الطرق الربية جتري برأس مال عثماين فقد أقيمت السكك
احلديدية برأس مال أجنيب.
يف عهد السلطان عبد العزيز ( 1816-1861م)  ،شرع يف منح تراخيص مبد اخلطوط احلديدية يف
الدولة العثمانية ،وقد احتلت شركات السكك احلديدية أمهية كبرية ألهنا كانت تضمن ملسامهيها رحبا مغراي ،
وألن امتيازات السكك احلديدية كانت مرتبطة ابلضمانة الكيلو مًتية  ،فالدولة العثمانية كانت متنح حد
أدىن من الربح عند كل كيلومًت من السكة وتتعهد أن تدفع هلا كل عام ،وقد لعبت الشركات دورا هاما يف
احلياة االقتصادية لنقل وتسهيل محل البضائع من خالل تقدمي التسهيالت ألصحاب املصاحل.
ومن بني خطوط السكك احلديدية الفرنسية الىت أنشأت يف بالد الشام نذكر :
أ-خط ايفا – القدس .
ب-خط دمشق – بريوت .
جـ-خط شام – مزيريب .
د -طرابلس -محص .
-2االمتيازات الربيطانية:
7

االمتيازات االجنبية في الدولة العثمانية

الدراسات العليا  /دكتوراه

اعداد أ.م.د .اياد ناظم جاسم

تعود بداية العالقة العثمانية الربيطانية إىل القرن 10هـ16/م  ،عندما متت دعوة ملك بريطانيا إىل
االنضمام للمعاهدة اليت مجعت بني فرنسا و الدولة العثمانية 941هـ1535/م  ،بغرض حتويل هذه املعاهدة من
معاهدة ثنائية جتمع بني الدولة العثمانية وفرنسا إىل معاهدة مجاعية جتمع الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا ،
لكن امللك الربيطاين مل يستجب هلذه الدعوة وظلت السفن الربيطانية تبحر يف املياه العثمانية حتت الراية
الفرنسية طبقا لألوامر العثمانية.
أخذت العالقة العثمانية الربيطانية مسار جديد حيث دخلت اجنلًتا حيز التنافس االقتصادي منذ
عهد مبكر خاصة يف اجملال التجاري عن طريق حصوهلا على االمتيازات  ،فكانت احملاولة األوىل عن طريق
التجار من قبل التاجر "أنتوين جنكسون" سنة 1553م  ،الذي قابل السلطان العثماين سليمان القانوين يف
حلب.
حصل "أنتوين جنكسون" على امتيازات واسعة يف مجيع أحناء الدولة العثمانية  ،مسحت هلم ابلتجارة
والبيع والشراء حتت احلماية العثمانية عام  1580م.
غري أن التجارة املنظمة االجنليزية يف اإلمرباطورية العثمانية مل ينتفعوا هبا إال بعد مرور ثالثة عقود ،مما
زاد نفوذ التجار األجانب يف التدخل يف الشؤون التجارية للشرق األدىن  ،واتضح ذلك من خالل عقد
اتفاقية بلطة ليمان التجارية عام 1838م مع بريطانيا منحت رعااي هذه الدولة امتيازات جتارية واسعة بسبب
حاجة الدولة العثمانية آنذاك للمساعدة السياسية والعسكرية الربيطانية أثناء أزمة حممد علي.
وبسبب فرض الدولة األوروبية ضرائب مجركية على الواردات بغرض محاية منتجاهتا أصبحت الدولة
العثمانية املنفذ الرئيسي للمنتوجات الربيطانية  ،األمر الذي أدى إىل تراجع التجارة الربيطانية الروسية يف
حني ازدادت مع الشرق األدىن  ،وهنا جتدر اإلشارة إىل أن ازدايد التجارة مع الدولة العثمانية زاد من مصاحل
وتدخل بريطانيا يف الدولة العثمانية.
ويف منتصف القرن التاسع عشر عندما حاربت بريطانيا جلانب الدولة العثمانية ضد روسيا يف حرب
القرم ،استطاعت الدولة العثمانية أن تقيم توازان اقتصاداي يف موضوع االمتيازات  ،حيث منحت كل من
بريطانيا وفرنسا نفس احلقوق خاصة ما يتعلق ابملتاجرة ونقل البضائع إىل الدولة العثمانية  ،وهذا مبوجب
معاهدة ابريس 1856م ،و أتكدت هذه االمتيازات مبوجب املادة الثانية من معاهدة برلني املنعقدة يف 13
جويلية 1878م.
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و قد ارتكز الرأس املال األجنيب على مشاريع بناء طرق النقل احلديثة يف الدولة العثمانية ما بني عامي
1837-1935م  ،بدراسة ميدانية ملد خط سكة حديدية يربط أحد موانئ والية الشام على البحر األبيض
املتوسط أبحد موانئ اخلليج العريب.
وسرعان ما امتدت االمتيازات األجنبية  ،ومع ازدايد نفوذها وإحكام سيطرهتا على الوالايت العربية ،
حصل اإلخوان النش الربيطانيان عام 1841م من الدولة العثمانية على امتياز لتنظيم النقل النهري ما بني
بغداد و البصرة  ،و أسسا "الشركة املالحية عرب دجلة و الفرات" حينها عملت الشركة إىل جانب الشركة
العثمانية احلكومية "أومان عثمان".
ومنذ مطلع النصف الثاين من القرن التاسع عشر  ،اضطرت الدولة العثمانية إىل االستعانة ابلبنوك
واملصارف األوروبية العاملية ملواجهة األزمات املالية املتوالية واحلروب العديدة اليت خاضتها وأهنكتها اقتصاداي
و سياسيا.
ظهرت العديد من املؤسسات املالية والبنوك الكربى من أمهها البنك السلطاين العثماين وهو منشأة
فرنسية  -اجنليزية  ،أتسست عام 1863م تتمثل مهمتها األوىل يف تزويد الدولة العثمانية ابملال الذي حتتاجه
كما هتتم بتمويل شركات خمتلفة تنتمي كلها تقريبا إىل قطاع املواصالت.
ففي هذا اجملال كانت البداايت متواضعة لكنها واعدة  ،فخط السكك احلديدية العثمانية أزمري-
آيدن الذي مت إنشاؤه يف عام  1866م  ،شيد برؤوس أموال اجنليزية طوله 5130كلم  ،خيدم مناطق أزمري
الداخلية  ،ويثبت كفاءة السكك احلديدية يف نقل السلع إىل ميناء تصديرها  ،أما خط السكك احلديدية
من أزمري إىل كسااب والذي ميتد إىل األشيهري على طول  169كلم فقد دخل حيز اخلدمة منذ عام 1872م ،
واخلاضعان مها أيضا إىل رؤوس أموال بريطانية  ،خيدمان قطاع آخر من األراضي الواقعة وراء حبر إجية.
وتعد الشركة السلطانية خلطوط السكك احلديدية يف تركيا األوروبية فيما بعد شركة استثمار السكك
احلديدية الشرقية أنشأت برؤوس أموال بلجيكية وفرنسية ومنساوية يف عام 1896م  ،أنشأت هذه الشركة يف
أواخر عهد السلطان عبد العزيز خطا بلغ طوله 1000كلم  ،مهمته ربط الدولة العثمانية ابملدن الرئيسية يف
أوراب.
-االمتيازات الروسية:

حتكمت يف العالقات العثمانية الروسية عوامل دينية سياسية اقتصادية  ،فبحكم اعتناق روسيا
للمذهب األرثوذكسي املسيحي فهي ترى نفسها وريثة الدولة البيزنطية ،فالدولة العثمانية كانت عدوا تقليداي
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مكروها شديد الكراهية لدى الروس  ،وهذا راجع الستيالء العثمانيني على القسطنطينية مقر البطريق
األرثوذكسي  ،األمر الذي كان يثري سخط الروس ابستمرار ضد العثمانيني  ،فكان من املستبعد أن يفتحوا
طريقا بني روسيا والبحر األبيض املتوسط.
كانت احلدود اجلغرافية بني الدولتني حمل نزاع مما أدى إىل وجود صدام بينهما  ،فكانت املصاحل
االسًتاتيجية تقضي بضرورة حتديد طبيعة العالقة بينهما ،من خالل رغبة روسيا يف السيطرة على مضيقي
.
البوسفور و الدردنيل ،والتوسع يف اجلهات اجلنوبية واجلنوبية الشرقية هبدف الوصول إىل املياه الدافئة
ومع وصول القيصر بطرس األكرب"1725-1689م"إىل احلكم  ،بدأت معامل السياسة الروسية جتاه
الدولة العثمانية تتضح بصورة أكرب إذ تركزت حول األبعاد واألطماع السياسية والدينية واالقتصادية  ،و
بصفة أدق السعي إىل حتقيق إدعاءات الروس يف مرياث بيزنطة  ،كما سامهت معارضة بعض القوى
األوروبية مثل النمسا و إجنلًتا و فرنسا لتلك األطماع يف زايدة التوتر يف العالقات العثمانية  -الروسية.
وتعد وصية "بطرس األكرب"شاهد قوي يثبت النوااي السيئة اليت انطوت عليها السياسة الروسية ،حيث
نصت على ضرورة الصراع احلضاري ضد العثمانيني إىل أن تنتهي الدولة العثمانية من الوجود.
وابعتالء "كاترين الثانية" (1796-1722م) عرش روسيا جتددت احلروب بني الطرفني  ،ويعود ذلك
إىل التوسعات اليت انتهجتها قيصرة روسيا  ،و بعد اهلزائم املتوالية اليت تعرضت هلا الدولة العثمانية عقد على
إثرها الطرفان اتفاقية صلح عام (1181هـ1774-م)  ،عرفت ابسم إتفاقية "كوتشك قينارجه"  ،مبوجبها مت
السماح للتجارة الروسية حبرية استخدام املمرات العثمانية  ،و كانت هذه املسألة إحدى املكاسب اهلامة
اليت حققتها روسيا بعد قرن من الصراع مع الدولة العثمانية.
ومع مطلع القرن التاسع عشر مر املوقف الروسي اجتاه الدولة العثمانية مبرحلتني:
 -املرحلة األوىل :متثلت يف ازدايد النفوذ الروسي يف حماولته قطع أوصال الدولة العثمانية من خالل مساندة

روسيا للتمردات البلقانية  ،و يتضح ذلك جليا يف حصوهلا على امتيازات يف املضائق بعد الغزو العسكري
املباشر للدولة العثمانية  ،و إجبارها على توقيع معاهدة أدرنة عام 1829م.

 املرحلة الثانية  :متثلت يف مهمة البحث عن نتائج احنالل الدولة العثمانية توضح يف سياسة روسيا اليتلعبت دور مراقب ملا جيري داخل الدولة العثمانية يف إستغالل أي ظرف متر به الدولة لتحقيق مكاسبها
بطرق سليمة ،جتسدت يف مساندة روسيا للدولة العثمانية يف القضاء على توسع حممد علي ،و ابلتايل أجرب
السلطان حممد الثاين على املوافقة على عرض روسيا.
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ميكن القول أن الدبلوماسية الروسية بدأت تتحرك وتنشط خالل الوضع اخلطري"حممد علي" الذي
كان يهدد مصاحلها  ،فقد سارعت يف تقدمي يد العون للسلطان.
ونتيجة هلذه املساندة حصلت روسيا على املزيد من املكاسب السياسية من خالل تسًتها وراء قناع
احلفاظ على أمالك الدولة العثمانية  ،فأقنعت السلطان بضرورة متتني العالقة بني الدولتني  ،وابزدايد ضغط
روسيا على الدولة العثمانية يف شأن متتني العالقة أجربت على توقيع معاهدة "هنكيار أسكلة سي" يف 28
جويلية 1833م.
ويف النصف الثاين من القرن التاسع عشر دخلت الدولة العثمانية يف دور حرج كانت تتوقع عواقبه ،
و هو الدور الذي أطلقت عليه الدول الغربية الكربى إسم املسألة الشرقية ،وصفت الدولة العثمانية ابلرجل
املريض الذي جيب اقتسام ممتلكاته.
و تعترب حرب القرم من أهم أزمات املسألة الشرقية  ،حبيث بلغت املسألة الشرقية ذروهتا يف حرب
القرم  ،حيث حتول الصراع يف هذه احلرب إىل صراع أورويب أورويب وصل إىل حد املواجهة العسكرية بني
روسيا و بريطانيا.
حاول قيصر روسيا نيقوال عام 1853م اإلتفاق مع بريطانيا على إقتسام أمالك الدولة العثمانية ،
فاقًتح على بريطانيا مصر و كريت  ،يف املقابل إقًتح على روسيا األستانة  ،لكن بريطانيا رفضت الفكرة
خاصة و أهنا الزالت متمسكة مببدئها يف احملافظة على الدولة العثمانية و هذا من أجل محاية مصاحلها و
خاصة طريق اهلند .
و بسبب فشل روسيا يف هذه احملاولة مع بريطانيا حاولت التحرش يف الدولة العثمانية عن طريق
الكنائس املسيحية يف فلسطني من أجل السيطرة عليها  ،و هبذا تدخلت فرنسا أيضا حلماية املسحيني يف
القدس و لبنان  ،و يف عام 1854م أعلنت فرنسا و بريطانيا احلرب على روسيا يف شبه جزيرة القرم.
خالل احلرب كانت جتري مفوضات إلجراء الصلح  ،يف تلك األثناء أصدر السلطان العثماين عبد
اجمليد برانجما إصالحيا عرف خبط اهلمايون عام 1856م  ،إستهدف هذا اخلط مساندة أوراب للدولة العثمانية
ضد روسيا  ،فأعلنت الدولة األوربية مساندهتا التامة دون أن تشًتط التدخل يف شؤون الدولة العثمانية ،وقد
عقد مؤمتر ابريس الذي أهني حرب القرم بني العثمانيني و الروس يف عام  1856م  ،اليت منعتها من
االستيالء على األستانة
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وقعت أحداث اترخيية جعلت من بريطانيا تغري من سياستها التقليدية إجتاه الدولة العثمانية  ،و يف
عام 1869م مت فتح قناة السويس خالهلا أدركت بريطانيا أمهية هذا الطريق املائي ملواصالهتا مع اهلند  ،و يف
عام 1875م استعدت روسيا حملاولة أخرى حتل هبا املسألة الشرقية  ،فقد استغلت الوضع املادي السيء
للدولة العثمانية و متردات البلقان بتحريض منها و أعلنت عليها احلرب عام 1877م.
ومل تتوقف احلرب إال بعد عقد هدنة بني الطرفني يف أدرنة 31جانفي  1878م ،خالهلا وقعت
معاهدة سالم "إسطفانوس" يف  03مارس 1878م  ،و مبوجب هذه املعاهدة حصلت روسيا يف اجلزء
األسيوي من اإلمرباطورية العثمانية على مدن قارص و ابيزيد و ابطوم و يف اجلزء األوريب دبروجة و وعدت
بتوسيع نطاق الصرب الذي أصبح هلا
كما قضت ابستقالل إمارة اجلبل األسود وتوسيعها بضم بعض أراضي البوسنة و اهلرسك  ،و
تنازلت الدولة العثمانية عن أراض كثرية يف البلقان و أرمينيا و حصلت بلغاراي على اإلستقالل الذايت.
وعلى إثر هذه التطورات اضطرت اجنلًتا للتحرك للحد من االمتيازات اليت اكتسبتها روسيا مبوجب
هذه املعاهدة  ،فاقًتحت اجنلًتا على روسيا عقد مؤمتر يف برلني هبدف تعديل بنود معاهدة سان ستيفانو ،
فاستجابت روسيا هلذا االقًتاح.
وحرصا من املستشار األملاين "أتوفون بسمارك" على السالم األوريب خشية أن يؤدي تصدي اجنلًتا
لروسيا إىل نشوب حرب أوروبية عامة  ،و هتديد اإلحتاد األملاين الذي جاهد كثريا من أجل قيامه  ،دعا
الدول العظمى إىل مؤمتر يعقد يف برلني ملراجعة صلح سان ستيفانو و تسوية نتائج احلرب العثمانية –
الروسية  ،و اشًتكت الدول العظمى يف املؤمتر
وترتب عن معاهدة برلني نتائج هامة أمهها:
تقسيم بلغاراي إىل قسمني  ،قسم جنويب يرأسه حاكم مسيحي  ،و القسم الشمايل يبقي إمارة مستقلة ،

أيضا منح رومانيا واجلبل األسود و بالد الصرب استقالهلم التام مع تنازل رومانيا لروسيا عن سرابيا اجلنوبية
.
مقابل حصوهلا على دبروجة  ،مع منح النمسا و اجملر حق إدارة البوسنة و اهلرسك
فوضعت املعاهدة حدا ألطماع روسيا يف تقدمها حنو الغرب و وجهتها بطريقة غري مباشرة إىل
التوسع يف آسيا  ،حيث بدأت تصطدم بقوى آسيوية و أوروبية مثل الياابن و إجنلًتا و فرنسا.
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كان مؤمتر برلني من املعامل البارزة لتدهور اإلمرباطورية العثمانية اليت أرغمت على التنازل عن
مساحات واسعة من أمالكها  ،حيث احتلت بريطانيا جزيرة قربص  ،و فرنسا تونس عام 1881م  ،و يف
عام 1882م احتلت بريطانيا مصر ،وحققت مجيع الدول الكربى منها روسيا ما سعت إليه.
-2االمتيازات األملانية:
يعد مؤمتر برلني منعرجا حامسا يف العالقات العثمانية األوربية عامة واألملانية خاصة  ،أدى إىل ظهور
أملانيا كدولة أوروبية جديدة استطاعت أن تنافس فرنسا عسكراي  ،و اجنلًتا صناعيا  ،و السبب يف ذلك
يعود إىل حتقيق وحدهتا القومية عام 1871م.
و بينما كانت هذه العملية على قدم وساق وجهت أملانيا أنظارها إىل الدولة العثمانية  ،هبدف
إنشاء مركز هام هلا يف اجملاالت السياسية و العسكرية و الثقافية.
بدأ التغلغل األملاين يف الدولة العثمانية منذ مثانينات القرن التاسع عشر من خالل اإلرساليات و
البعثات العسكرية لتدريس اجليش العثماين  ،وفق أساليب عصرية ،و ابلتايل فإن النفوذ األملاين توسع ومنا و
كان هذا واضحا من الناحية العسكرية.
حيث تركزت أهداف أملانيا يف الدولة العثمانية على االستيالء على املناطق الغنية كمنطقة إرتكاز
لتوسعها الالحق وترسيخ نفوذها االقتصادي و السياسي ،يهمنا هنا أن نذكر مظاهر التقارب العثماين
األملاين  ،برزت ابعتالء وهللم الثاين العرش ""1918-1888م  ،الذي زار الدولة العثمانية مرتني املرة األويل
كانت عام 1889م  ،ويف أكتوبر عام 1898م ،قام اإلمرباطور بزايرة رمسية اثنية هو اإلمرباطور الوحيد الذي
استقبله السلطان عبد احلميد الثاين،كما حظي اإلمرباطور بزايرة خاصة إىل بالد الشام و األراضي املقدسة
 ،حيث يؤكد هذا األخري صورته كمدافع عن الكاثوليك و الربوتستانت  ،و تعد هذه الزايرة نقطة حتول يف
العالقة العثمانية – األملانية.
و كان من نتائج هذه الزايرة  ،منح أملانيا دفعة قوية للمشاريع االقتصادية األملانية  ،كما حصل
اإلمرباطور على امتياز اقتصادي أصبح يهدد املصاحل الربيطانية يف العمق و هو مشروع سكة حديد برلني -
بغداد الذي يربط أوراب الشرقية ابألانضول وصوال إىل بغداد.
و قد حظي مشروع سكة حديد بغداد بدراسات عديدة  ،مبنح السلطان عبد احلميد الثاين امتيازين
لرجال األعمال األملان  ،األول تشغيل سكة حديد حيدر ابشا – أزميت  ،و الثاين نص على متديد هذه
السكة إىل أنقرة  ،وبعد أن متت دراسة مشروع سكة حديد برلني  -بغداد وافقت اللجنة عليه وأحالته إىل
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الوزارة احلربية لدراسته من الناحية اإلسًتاجتية  ،مث أحيل إىل الباب العايل مع توصية تتضمن مجيع املعلومات
الكافية عن كفاءة الدكتور "سًتاوسبورغ".
و يف  25نوفمرب 1899م وقع السلطان عبد احلميد الثاين على فرمان مبدئي مبنح الشركات األملانية
حق إنشاء خط حديدي من بغداد إىل البصرة  ،من خالهلا شجعت احلكومة األملانية تدفق رؤوس أمواهلا و
زايدة حجم التبادل التجاري بني الدولتني  ،على إثره أسست بنوكا كربى  ،وقامت جمموعة من أصحاب
رؤوس أموال أملان إبنشاء خط للمالحة البحرية بني هامربج واسطنبول عام 1889م ،وأطلقت عليه إسم
خط "الليفانت األملاين" لدعم التجارة األملانية يف الدولة العثمانية.
و يعد اخلط احلديدي برلني – بغداد اخلط الذي سيشكل جدارا متينا أمام اإلجنليز ،و يهدد
مصاحلها يف اهلند  ،ففي حال حتقق املشروع فإن اإلمربايلية اإلجنليزية اليت تعمل على استخراج النفط
لسقيها من إيران و ابكو ستصطدم جبدار حديدي ميتد لآالف الكيلومًتات  ،ينطلق من أملانيا و مير
ابلنمسا و اجملر  ،و بلغاراي و الصرب وصوال إىل الدولة العثمانية خبليج البصرة  ،و سيكون ذلك سببا لقطع
صلتها مع حليفتها روسيا  ،و نتيجة هلذا فإن خط حديد بغداد  -برلني سيشكل حاجزا حديداي يف وجه
االمربايليتني الروسية و االجنليزية.
ويف  15مارس 1903م  ،مت التوقيع على عقد إمتياز خط حديد بغداد  -برلني تعهدت فيه الشركة
سكة حديد األانضول العثمانية مبد وتشغيل اخلط ميتد من قونية إىل بغداد و البصرة واخلليج العريب يف موقع
يتفق عليه الطرفان املتعاقدان.
وكان اهلدف من إنشاء اخلط فتح النفوذ األملاين على مصراعيه و إجياد امتيازات أملانية من أجل
القيام بنشاطات بني البحر املتوسط واخلليج العريب و على هنري الدجلة و الفرات  ،كذلك استغالل نفوذها
السياسي بتحقيق أغراضها احلربية من اخلط و زايدة انتاج املواد اخلام و سرعة نقلها من أملانيا  ،هذا ابلنسبة
هلدف أملانيا من اخلط.
أما هدف السلطان عبد احلميد من اخلط فقد أراد أن تنفتح بالده على أملانيا  ،خاصة بعد املكانة
العاملية اليت وصلت إليها أملانيا  ،و هذا من خالل اإلستفادة من رؤوس األموال األملانية  ،فإن تنفيذ املشروع
ابلفوائد يف خمتلف اجملاالت االقتصادية العمرانية و العسكرية.

املصادر
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