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العالقات التركية األمريكية في 
 ()(م1914 – 1795)عيد الدولة العثمانية 

بأنقرة   جامعة الغازي–ياوز جولر 
أحمد عبد اهلل نجم . ترجمة د

 جامعة عين شمس –كمية اآلداب 
:  المدخل-1

العالقات التركية األمريكية التي : "ثمة وجية نظر متداولة بشكؿ كبير تقوؿ إف
استمرت ما يقرب من مائتي عام قد تطورت في بعدىا االقتصادي بشكل كبير حتى الحرب 
العالمية الثانية، وأن ىذه العالقة قد اكتسبت بعدىا السياسي مع ظيور الواليات المتحدة 

. "األمريكية كقوة سياسية ضخمة بعد ىذه الحرب
والواقع أف وجية النظر تمؾ تنقصيا الدقة؛ إذ سيكوف مف الخطأ تناوؿ العالقات 

التركية األمريكية في العيد العثماني في بعدىا االقتصادي فقط دوف النظر إلي جيود وأىداؼ 
ألف مسائؿ مف قبيؿ المسألة . الواليات المتحدة األمريكية السياسية عمي األراضي العثمانية

 ستجبرنا عمي – تمؾ المسائؿ التي تمتد حتى يومنا ىذا –األرمينية وجيود التبشير المسيحية 
أف نري خطط الواليات المتحدة األمريكية الغير معمنة في سياسات الشرؽ األوسط، وتركستاف، 

. وآسيا وتركيا
والواقع أف العالقات التركية األمريكية في العيد العثماني لـ تتكوف أو تتشكؿ مف 

األحداث والوقائع االقتصادية فقط؛ فيذه األعواـ التي انتيجت فييا الواليات المتحدة األمريكية 
 أي حصر نفسيا في قارة أمريكا فقط، كانت ىي األعواـ التي بدأت فييا جيود (مبدأ مونرو)

مرة أخري فإنو بداية مف تمؾ األعواـ فإف الواليات . المبشريف األمريكاف عمي األراضي العثمانية
. المتحدة األمريكية قد وضعت الدولة العثمانية وبالتبعية األمة التركية في موقؼ صعب

تأسيس الواليات المتحدة األمريكية وتوسعيا  - 2
التي نشبت بينيا  (ـ1763- 1756)لقد استطاعت انجمترا عقب حرب السنوات السبع

ولكف .  وعمي كندا واليند()وبيف فرنسا أف تستولي عمي المستعمرات الفرنسية في أمريكا الشمالية
انجمترا بسبب ىذه الحرب تعرضت ألزمة مالية كبيرة، ولمخروج مف ىذه األزمة قامت انجمترا 

وقد تحولت . ـ1765 – 1764بفرض ضرائب جديدة عمي مستعمراتيا في أمريكا في عامي 
أزمات الضرائب التي نشبت بيف انجمترا والثالث عشرة مستعمرة التي كانت تشكؿ مستعمرات 

. ـ1774انجمترا في قارة أمريكا الشمالية إلي صراع مسمح في عاـ 
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 4وقد بدأ سكاف ىذه المستعمرات في تنفيذ مواجيات ضد انجمترا لفترة مف الزمف، وفي 
، وأعمنت تمؾ المستعمرات استقالليا تحت اسـ (إعالن االستقالل)ـ تـ نشر 1776يوليو 

 تحوؿ الصراع بيف شعوب تمؾ (إعالن االستقالل) ومع إصدار (الواليات المتحدة األمريكية)
وفي . ـ1783المستعمرات وانجمترا إلي صراع استقالؿ، واستمرت حرب االستقالؿ تمؾ حتى عاـ 

النياية خسرت انجمترا الحرب، واضطرت إلي االعتراؼ بالواليات المتحدة األمريكية في معاىدة 
. ـ1783 سبتمبر عاـ 3باريس التي تمت في 

وبعد ىذا التاريخ بدأت الواليات المتحدة األمريكية في التوسع بسرعة حتى عاـ 
وكاف الفرنسيوف في أوائؿ القرف الثامف عشر يتحكموف في المنطقة التي تشكؿ القسـ . ـ1861

 نسبة إلي الممؾ (لويزيانا)األوسط لمواليات المتحدة األمريكية اليوـ، وقد سميت تمؾ المنطقة بػ 
 تولكف فرنسا عندما تعرضت لميزيمة في نياية حرب السنوات السبع؛ اضطر. لويس ممؾ فرنسا

وعمى الرغـ مف أف ىذه . إلى ترؾ قسـ مف ىذه األراضي إلى انجمترا، وقسـ أخر إلى اسبانيا
ـ مرة أخرى، إال أف الواليات المتحدة 1800المنطقة قد عادت إلى اإلدارة الفرنسية في عاـ 

ـ 1819 مميوف دوالر، وفي عاـ 15ـ بشراء تمؾ المنطقة مقابؿ 1803األمريكية قامت في عاـ 
واريجوف ،ـ 1845كما استولت عمى تكساس مف المكسيؾ في عاـ . اشترت فموريدا مف األسباف

ـ، وفضال عمى األراضي التي اكتسبتيا الواليات المتحدة األمريكية 1846مف األسباف في عاـ 
في . نتيجة لمحرب التي جرت مع المكسيؾ فقد اشترت كؿ المنطقة الجنوبية الشرقية مف المكسيؾ

 مميوف دوالر، ونتيجة لمحرب التي جرت مع 7.2 مف روسيا نظير (آلسكا)ـ اشترت 1867عاـ 
ـ 1917وفي عاـ .  وفمبيفوـ استولت الواليات المتحدة األمريكية عمى بورتريؾ1898 ةاسبانيا سف

 التي تتكوف مف خمسيف جزيرة والتي ليا أىمية واضحة في البحر (فيرجين)اشترت جزر 
وبعد أف عرضنا لمتوسع الجغرافي .  مميوف دوالر25الكاريبي اشترتيا مف الدانمرؾ نظير مبمغ 

لمواليات المتحدة األمريكية فيما سبؽ فسوؼ نعرض في ىذا الجدوؿ النمو السكاني لمواليات 
: المتحدة في نفس الفترة
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السكاف العاـ  
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 

 مميوف نسمة 5.5
7.2 ""     ""   
9.6 ""     ""   

12.8 ""   ""  
17 ""    ""    

23.1 ""   ""  
31.4     ""  ""   
38.5 ""   ""  
50.1 ""   ""  
62.1 ""   ""  
75.9 ""   ""  
91.9 ""   ""  

 (ـ1910 - 1800)زيادة سكاف الواليات المتحدة األمريكية  (1)جدوؿ 
ويوضح الجدوؿ السابؽ أف عدد سكاف الواليات المتحدة األمريكية قد زاد خمسة عشر 

وكاف ىدؼ الواليات المتحدة األمريكية األوؿ في سنوات االستقالؿ األولى . ضعًفا في مائة عاـ
ـ والوصوؿ إلى 1803 فرنسا سنة فىو توسيع مساحة األراضي الموجودة، وكاف شراء لويزيانا ـ

وقد أوضح الرئيس جيمس مونرو ضرورة التوسع . حدود كندا ىو نقطة الذروة في تاريخ أمريكا
يجب عمى كل شخص أن يرى بوضوح ضرورة أن يدعم ": في جية الغرب بتمؾ الكممات فقاؿ

ومن . حرية الحركة الواسعة لكل حكومة توسع األراضي بشرط أن نبقى داخل حدود عادلة
ناحية أخري عمي كل الشعب األمريكي أن يظير تأثيرات ايجابية في تمك األراضي التي توضح 

 ".ضخامتيا وكبر حجميا وتنوع مصادرىا الفرق بين القوي الكبيرة والقوي الصغيرة
ـ حققت 1865وبداية مف عاـ  (ـ1865-1861)ومع انتياء الحروب األىمية 

ـ ذلؾ العاـ الذي شيد 1898الواليات المتحدة األمريكية نموًّا اقتصاديًّا متعاظًما استمر حتى عاـ 
اندالع الحرب بيف اسبانيا والواليات المتحدة األمريكية وفي تمؾ السنوات زاد إنتاج القمح بنسبة 

نتاج السكر المكرر بنسبة 256% نتاج الفحـ بنسبة % 460وا  وطوؿ السكؾ الحديدية % 800وا 
مميوف برميؿ أما الحديد الصمب فقد 55مالييف برميؿ إلى 3وزاد إنتاج البتروؿ مف % 567بنسبة 
 مالييف طف وكاف تأثير استعماؿ السكؾ الحديدية كبيرا في ذلؾ 9 ألؼ طف إلى 20زاد مف 
.  النمو
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ـ 1823ديسمبر 2وقد حدثت كؿ ىذه التطورات في سنوات العزلة األمريكية وفي 
أرسؿ جيمس مونرو رئيس الواليات المتحدة األمريكية رسالة إلى الكونجرس توضح أنو يجب عدـ 

وقد أدت ىذه المبادئ . تدخؿ أمريكا في مشاكؿ أوربا وعدـ تدخؿ األوربييف في مشاكؿ أمريكا
 إلى عدـ خروج الحكومة األمريكية طواؿ مئة عاـ مف نصؼ (بمبدأ مونرو)التي عرفت فيما بعد 

أما أىـ ما قامت بو تمؾ المبادئ فيو أنيا قد فتحت القارة التي . الكرة األرضية التي تعيش فييا
.   استعمارية معينة تتحكـ بيا الواليات المتحدة فقطةظمت بعيدة عف أوربا لكي تنتشر بيا إمبريالي
ـ وحتى أوائؿ القرف العشريف فقد ظمت 1823ومع مبدأ مونرو الذي صدر في 

وقد صادفت . الواليات المتحدة األمريكية خارج النظاـ السياسي األوربي ونأت بنفسيا عف ذلؾ
سنوات العشرينات مف القرف الثامف عشر التي شيدت إعالف سياسة العزلة تمؾ بداية الواليات 

ومف المؤكد أف دولة ترسؿ مبشريف إلى . المتحدة األمريكية لحركة التبشير المسيحي في العالـ
بيروت مثاًل شرؽ البحر المتوسط خمؼ المحيط األطمسي ال يمكف أف تدعي أنيا ليس ليا أىداؼ 

. عالمية
بداية العالقات التركية األمريكية - 3

ـ 1783 التي ظيرت كدولة مستقمة في عاـ ةلقد استطاعت الواليات المتحدة األمريكي
أف تّكوف لنفسيا بنية خاصة بيا في فترة قصيرة، وكانت منطقة البحر األبيض ىي واحدة مف 
. مناطؽ النشاط التجاري لمواليات المتحدة األمريكية التي أعطت أىمية وأولوية لمتجارة الدولية
وفي تمؾ الفترة بدأت أىمية الواليات المتحدة التجارية في البحر األبيض في الزيادة، وكانت 

 لمبحر األبيض بالنسبة لمواليات المتحدة ىي الحجـ الكبير لدوؿ البحر األبيض ىاألىمية األخر
. في شراء الذرة واألسماؾ المممحة التي كانت إحدى نواتج التصدير األساسية لمواليات المتحدة

وقد اضطرت الواليات المتحدة األمريكية لعقد اتفاقية مع إمارة الجزائر التي كانت صاحبة الكممة 
في البحر األبيض في تمؾ الفترة وذلؾ عقب استيالء تمؾ اإلمارة عمى سفينتيف أمريكيتيف كانتا 

ـ قامت الواليات المتحدة بعد نحو 1795وعقب توقيع تمؾ المعاىدة في عاـ . تتجوالف بدوف إذف
وطبقا لممعاىدة التي تمت مع الجزائر فقد . ()عاـ بتوقيع معاىدة أخرى مع طرابمس وتونس

 12اضطرت الواليات المتحدة األمريكية إلعطاء إمارة الجزائر طواؿ عشريف عاما ضريبة قدرىا
. ألؼ ذىب أو ما يساوييا مف مستمزمات السفف

وقد لعبت المعاىدات التجارية التي تمت مع الجزائر وتونس وطرابمس دوًرا ىامًّا في 
وقد بدأت العالقات بيف الدولة العثمانية . فتح البحر األبيض أماـ الواليات المتحدة األمريكية

والواليات المتحدة األمريكية تتبع ليذه المعاىدات ألف إمارات الجزائر وتونس وطرابمس كانت 
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وكاف متف المعاىدة التي تمت بيف الجزائر والواليات المتحدة . إمارات تابعة لمدولة العثمانية
. مكتوًبا بالمغة التركية بنفس أسموب كتابة العيود العثمانية

وبتمؾ المعاىدات التي تمت مع آياالت الجزائر وتونس والمغرب وطرابمس التي كانت 
تسمى أوجاقات الغرب أو أوجاقات المغرب أو أوجاقات البربر فإف الواليات المتحدة قد ضمنت 
تاميف سفنيا في غرب البحر األبيض وبنفس الطريقة دعمت الواليات المتحدة تأميف سفنيا في 

. ()شرؽ البحر األبيض
وقد وجدت الواليات المتحدة ضرورة أف تقيـ عالقة مع الدولة العثمانية التي كانت 

صاحبة مساحة شاسعة مف األراضي تقع ضمف ثالث قارات، وصاحبة تجارة البحر المتوسط، 
وليذه األسباب فإف الواليات المتحدة سعت إلي . وما كاف ليا مف أىمية جيوسياسية وجيو ثقافية

عمؿ معاىدة مع الدولة العثمانية اعتباًرا مف بداية القرف التاسع عشر، وأرسمت ىيئات مختمفة إلي 
 مايو 7وكانت الدولة العثمانية بيف الدوؿ التي كمؼ الكونجرس األمريكي في . الدولة العثمانية

ـ كؿ مف بنجاميف فرانكميف وتوماس جيفرسوف وجوف آدامز لعمؿ معاىدات صداقة وتجارة 1784
وىذا الوضع يرجع إلي أف سفف الجزائر التي قبضت أو أعطبت السفف األمريكية كانت . معيا

تابعة لمسمطاف العثماني، وألف توقيع أمريكا لمعاىدة الصمح مع إنجمترا قد حـر السفف األمريكية 
ولكف ذلؾ األمر لـ يتـ وذلؾ ألف آدامز . مف حماية العمـ اإلنجميزي في البحر المتوسط

. وجيفرسوف صرفا النظر عف فكرة عمؿ معاىدة مع الدولة العثمانية
ـ ىيئة برئاسة السفير األمريكي 1799وقد كمؼ الرئيس األمريكي جوف آدامز في عاـ 

سميث السفير األمريكي في البرتغاؿ مف أجؿ عمؿ معاىدة صداقة وتجارة مع الدولة . وليـ ؿ
ولكف لـ تتحقؽ رغبة الرئيس آدامز بسبب الحروب التي جرت بيف الفرنسييف . العثمانية

ـ إلي أية 1828، 1823، 1820واإلنجميز، وبعد ذلؾ لـ تؤد المباحثات التي تمت في أعواـ 
.  نتيجة ألسباب مختمفة

وكانت زيارات األمريكييف األولي لألناضوؿ ذات أساس تجاري، وطبقًا لبعض الوثائؽ 
ـ، 1797ـ، وأزمير عاـ 1786فإف السفف التجارية األمريكية قد زارت استانبوؿ ألوؿ مرة عاـ 

ـ، وكاف األمريكاف يبيعوف المنتجات القطنية والنبيذ لمرعايا العثمانييف 1800واإلسكندرية عاـ 
 .والتيف والجمد واألفيوف (الزبيب)بشكؿ كبير، ويحمموف إلي دولتيـ السجاد والعنب المجفؼ 

 إلي استانبوؿ؛ (جورج واشنطن)أما أوؿ زيارة رسمية فكانت زيارة الفرقاطة األمريكية 
وكانت جورج واشنطف ىي أوؿ سفينة حربية أمريكية تدخؿ إلي البحر األبيض، واستمرت في 

ـ، وقدـ األمريكيوف ىدايا متنوعة 1800 نوفمبر 9رحمتيا حتى وصمت إلي استانبوؿ في 
. ()لمسمطاف العثماني
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وفي تمؾ الفترة كانت العالقات بيف الدولتيف يتـ تبادليا مف خالؿ السفير اإلنجميزي، 
وذلؾ بسبب عدـ وجود سفير رسمي لمواليات المتحدة في الدولة العثمانية، ومقابؿ ىذه الخدمة 

. كانت الواليات المتحدة تدفع أموااًل كثيرة إلي إنجمترا
وقد قررت الواليات المتحدة إرساؿ سفيرًا ليا إلي الدولة العثمانية؛ وذلؾ لمتخمص مف 

ولكف ذلؾ . دفع تمؾ األمواؿ، وأيضًا لمتخمص مف مراقبة إنجمترا لمعالقات األمريكية العثمانية
األمر لـ يتـ في تمؾ الفترة بسبب بعض العوائؽ التي ظيرت؛ وكاف مف أىميا االحتالؿ الفرنسي 

. لمصر، وموقؼ الرأي العاـ األمريكي المؤيد لفرنسا
ـ بتشكيؿ 1811وقد قاـ التجار األمريكاف الذيف يعمموف بالتجارة في ميناء أزمير في 

كياف غير رسمي لمعمؿ عمي حؿ المشاكؿ التي تنشأ مع تجار الدوؿ األجنبية األخرى، وذلؾ 
 (ديفيد اوفالي)وقد تحوؿ بيت التجارة األمريكي الذي أقامو . لتعويض الغياب الرسمي األمريكي

إلي المكاف األوؿ الذي يقصده التجار األمريكاف القادموف إلي ميناء أزمير، وأصبح ىذا البيت 
بمثابة قنصمية أمريكية، وقد قاـ اوفالي بتعييف كؿ الموظفيف الالزميف لتحويؿ ىذا البيت إلي 

. قنصمية حقيقة
ـ اعتبرت الواليات المتحدة اوفالي الممثؿ التجاري ليا في أزمير، 1810وبعد عاـ 

ـ أصبح لمواليات المتحدة 1830وبعد اعتراؼ الدولة العثمانية بو بتمؾ الصفة، وعقب معاىدة 
. الحؽ في تعييف قناصؿ ليا في الدولة العثمانية في األماكف التي تراىا الزمة

وقد وصؿ حجـ التجارة بيف الدولة العثمانية والواليات المتحدة األمريكية في أواخر 
 18ـ، و1816 سفف في عاـ 8القرف التاسع عشر إلي مميوف دوالر، ووصمت إلي ميناء أزمير 

ـ أما في عاـ 1828 سفينة في عاـ 28ـ، 1825 سفينة في عاـ 22ـ، 1823سفينة في عاـ 
ـ وبينما عبرت سفينتاف أمريكيتاف فقط مف 1834وفي عاـ .  سفينة32ـ فقد وصمت 1830

 سفينة عبرت المضيؽ في نفس العاـ، فإنو بعد حرب القـر 6286مضيؽ جاناؽ قمعة مف بيف 
. كانت تدخؿ سفينة أمريكية إلي ميناء استانبوؿ كؿ أسبوع

االتفاقيات األولي وتطور العالقات الثنائية - 4
لقد اكتسبت العالقات التركية األمريكية بعدًا جديدًا وذلؾ عقب تحطـ األسطوؿ 

ـ عمي يد اإلنجميز والفرنسييف والروس؛ وذلؾ ألف ىذا اليجـو الذي 1827العثماني في عاـ 
اشترؾ فيو الروس واإلنجميز والفرنسيوف، واليزيمة التي تعرض ليا الجيش العثماني في الحرب 

. ؛ دفع الدولة العثمانية لمبحث عف عالقات جديدة(ـ1829 - 1828)الروسية العثمانية
 وفي نياية المباحثات التي جرت بيف الدولة العثمانية وممثمي الواليات المتحدة تـ في 

ـ توقيع معاىدة التجارة وسير السفف بيف الدولة العثمانية وبيف الواليات المتحدة، 1830 مايو7
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وبتمؾ المعاىدة التي تشكمت مف تسع مواد أعطي لمواليات المتحدة شكؿ الدولة األكثر تفضيال 
. ورعاية

لي أف تجعؿ لنفسيا قبواًل  وقد سعت الواليات المتحدة لموصوؿ إلي ىذه الوضعية وا 
نما مع كؿ الدوؿ التي تجمعيا بالدولة العثمانية عالقات . ليس لدي الدولة العثمانية وحدىا؛ وا 

وبيذا الشكؿ استطاعت الواليات المتحدة االستفادة التمقائية مف االمتيازات التجارية وغيرىا التي 
. تمنحيا كؿ دولة لألخرى

وفي ظؿ ىذا الوضع الجديد فإف الواليات المتحدة استفادت مف كؿ أنواع األفضمية 
واإلعفاءات؛ مثؿ عدـ مطالبة التجار األمريكاف الذيف يزوروف الموانئ العثمانية بالرسـو 

. والجمارؾ التي كانت تحّصؿ مف تجار الدوؿ األخرى التي اعترفت بيذا الوضع
وبموجب األحكاـ األخرى لممعاىدة تـ تأسيس عالقة دبموماسية وقنصمية بيف الدولتيف 
وتـ تنظيـ مسألة أي النظـ القانونية سوؼ يمثؿ أماميا مف يرتكبوف جرائـ مف الرعايا األمريكاف 

فوؽ األراضي العثمانية، كما تـ تنظيـ إمكانية فتح البحر األسود بحرية أماـ مرور السفف 
. األمريكية مف المضايؽ

وكانت ىناؾ مادة سرية في تمؾ االتفاقية تنص عمي إنشاء سفف بسعر التكمفة 
لألسطوؿ العثماني في الواليات المتحدة، وعف تقديـ مساعدات فنية يقدميا الميندسوف األمريكيوف 

. في مجاؿ إنشاء السفف في ترسانة استانبوؿ
ولكف ىذه المادة رفضت مف قبؿ مجمس الشيوخ األمريكي عمي اعتبار أنيا ستفتح 

وقد أدي رفض تمؾ المادة إلي قمؽ الباب . الطريؽ أماـ خالفات في السياسة الخارجية األمريكية
لي غضب السمطاف محمود الثاني  إن من ": الذي قاؿ (ـ1839 – 1808)العالي الشديد وا 

عادات األجانب أنيم ال يخجمون من نكوصيم عن وعودىم التي قطعوىا عمي أنفسيم، وال 
. "ينظرون إال إلي ما فيو منفعتيم ومصالحيم

ومف أجؿ تدارؾ تمؾ األزمة التي نشبت قاـ رئيس الواليات المتحدة بإرساؿ خطاب إلي 
السمطاف محمود يفيد بأنو يأمؿ أف يتفيـ السمطاف ىذا الموقؼ؛ ألف أية مادة ال تصبح سارية إال 

. بعد موافقة وتصويت مجمس الشيوخ األمريكي عمييا طبقًا لدستور الواليات المتحدة األمريكية
وعمي الرغـ مف أف تمؾ المادة السرية قد رفضت رسميًا مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية إال 

أنو جري تطبيقيا مف الناحية العممية فقد قدمت الواليات المتحدة األمريكية المساعدة الفنية 
()الالزمة لبناء السفف

. 
ـ أشير ميندسي السفف في الواليات 1831 في أغسطس ؿوقد وصؿ إلى استانبو

وعمى الرغـ مف .  عمى متف سفينة حربية بناىا بنفسو(ىنري أيك فورد)المتحدة األمريكية وىو 
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رفض مجمس الشيوخ لتمؾ المادة السرية؛ إال أف السمطاف محمود الثاني قد صدؽ عمى المعاىدة 
. ةـ مثمنًا تمؾ الخطوة االيجابية التي قاـ بيا رئيس الواليات المتحدة األمريكي1831في أكتوبر 

 التي احضرىا ىنري أيؾ (يونتيد ستايتدز)وقد اشترت الدولة العثمانية السفينة الحربية 
 ألؼ دوالر، كما تـ عمؿ تعيد مع أيؾ فورد لمعمؿ في الترسانة 15فورد إلى استانبوؿ مقابؿ 

ومف أجؿ تأميف المتطمبات واالحتياجات الالزمة ذىب أيؾ فورد إلى الواليات المتحدة . العامرة
 ومع ،(فوستر رودس)ـ، وعاد إلى استانبوؿ مع ميندس السفف 1832األمريكية في صيؼ 

وقد أنشئت الدولة العثمانية أليؾ فورد ترسانة . عماؿ بناء السفف األمريكييف وبدأ في العمؿ
 لبناء السفف ذات الطراز األمريكي، وبعد وفاة الميندس أيؾ فورد تولى (اينالقاواق)خاصة في 

ـ حوالي عشر 1840فوستر رودس مكانو وقد أنشأ رودس الذي ظؿ في استانبوؿ حتى عاـ 
مسير ) و(نصرتيو) و(نواسر) العثماني تأثيرًا مثؿ ؿ األسطوتسفف كاف مف بينيا أكبر فرقاطا

ـ تولى مكانو ميندس أمريكي أخر يسمى 1840 وعقب عودة روس إلى أمريكا في عاـ ،(الفرح
 اطمع ميندسو السفف ف إال أنو عاد إلى بمده بعد فترة قصيرة، وفي أثناء عمؿ األمريكا(ريياس)

 إلى ديارىـ استمرت السفف القوية والضخمة ف عمى التقنيات الحديثة وبعد عودة األمريكييؾاألترا
. في العمؿ كقوة حرب لدى الدولة العثمانية

 1861) العثماني إلى أكبر قوة لو في عيد السمطاف عبد العزيز ؿوقد وصؿ األسطو
 في جيود متنوعة فوؽ ف، وقد شيدت تمؾ الفترة تدخؿ رجاؿ األعماؿ األمريكا(ـ1876 –

األراضي العثمانية؛ فقد قاـ رجاؿ األعماؿ األمريكاف بجيود لزراعة القطف األمريكي، والبحث عف 
.  المعادف المختمفة في األراضي العثمانية

وقد قاـ األمريكاف بعمؿ ماكينة تمغراؼ لمسمطاف عبد المجيد في عاصمة الدولة في 
ـ، كما تـ إنارة األماكف المقدسة في المدينة المنورة بمصابيح الغاز التي جاءت مف 1847عاـ 

. بنسمفانيا
والواقع أف جيود األمريكييف تمؾ قد برىنت لمعثمانييف عمي أف وجود الواليات المتحدة 
األمريكية في الدولة العثمانية لـ يكف ىدرًا؛ ولكف فيما عدا ذلؾ ال يمكننا الحديث عف أي تأثير 

. أمريكي آخر لدي العثمانييف
ـ 1830مايو عاـ 7 التجارية التي وقعتيا الدولة العثمانية بعد اتفاقية ةوكانت االتفاقي

 (سير السفن) األمريكية ىي االتفاقية التي تدور حوؿ التجارة والمالحة ةمع الواليات المتحد
. ـ1862فبراير 13المؤرخة في 

الدولة األكبر واألولى "ـ فاف الواليات المتحدة قد قبمت بوضع 1830وكما في اتفاقية 
 التي وقعت مع انجمترا والتي أوجبت ىذا ()ـ1838 أغسطس 16وعطفًا عمى اتفاقية " بالمساعدة

الوضع، فأنو قد نظمت بأدؽ التفاصيؿ العالقات التجارية بيف الدولة العثمانية والواليات المتحدة 
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ـ 1884وفي عاـ %. 1إلي % 8األمريكية، وطبقا لالتفاقية تـ تخفيض الجمارؾ رسميًا مف 
. ـ1830ـ وعادت لمعمؿ باتفاقية 1862ألغت الدولة العثمانية مف طرؼ واحد العمؿ باتفاقية 

: أما الموازيف التجارية بيف الدولتيف فكانت عمي النحو التالي
نصيب الدولة العثمانية مف صادرات الدولة الواليات المتحدة األمريكية السنوية حوالي 

مف % 1وبمغ نصيب ما اشترتو الواليات المتحدة مف الدولة العثمانية ما يشكؿ حوالي % 1.7
ومف ناحية أخري فقد شكمت صادرات الدولة العثمانية إلي . واردات الواليات المتحدة األمريكية

ومع ىذه المعاىدات فقد سجمت . مف صادرات الدولة العثمانية% 23الواليات المتحدة حوالي 
وقد بدأت تظير كثير مف . العالقات التجارية األمريكية التركية في العيد العثماني نموًا سريعاً 

الشركات األمريكية في أرجاء الدولة العثمانية حتي أف واحدة مف تمؾ الشركات وىي شركة 
.  لماكينات الخياطة كاف ليا بفردىا مائتي بائع في عمـو الدولة العثمانية(سنجر)
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واردات الدولة العثمانية العاـ 
  مف أمريكا

صادرات الدولة 
العثمانية إلي أمريكا 

حجـ التجارة 

1832 
1842 
1852 
1862 
1872 
1882 
1892 
1902 
1912 

64.722 
125.521 
265.825 
442.721 

1.209.443 
1.829.166 
206.350 
774.552 

3.798.168 

923.629 
370.248 
556.100 
959.692 
866.719 

3.315.647 
4.969.029 
8.895.740 

19.208.926 

988.351 
495.769 
821.925 

1.402.413 
2.076.162 
5.144.813 
5.175.379 
9.670.292 

23.007.094 
حركة التجارة بيف الدولة العثمانية و الواليات المتحدة األمريكية  (2)جدوؿ 

والواقع أف الزيادة الكبيرة التي شوىدت في صادرات الواليات المتحدة األمريكية إلي 
الدولة العثمانية في سنوات السبعينيات مف القرف التاسع عشر، قد حدث نتيجة إللغاء الواليات 
المتحدة لقرارىا القاضي بمنع بيع األسمحة النارية والذخيرة إلي الدولة العثمانية الذي كاف في 

ألف قرارًا كيذا كاف ضروريًا مف أجؿ إمداد الجيش العثماني . معاىدة التجارة مع الدولة العثمانية
. ـ1877باألسمحة الحديثة مف جديد في أثناء االستعداد لمحرب العثمانية الروسية سنة 

وقد فسد ىذا الجو اإليجابي في العالقات الثنائية األمريكية العثمانية بعد فترة، فقد أدت 
األزمات التي عاشتيا الدولة العثمانية إلي فتح الطريؽ أماـ الدوؿ الغربية لتطبيؽ سياسات ضغط 

وفي ىذا الوضع دخمت الدولة العثمانية في أزمات جديدة وبعد حرب .عمي الدولة العثمانية
ـ استدانت الدولة العثمانية ألوؿ مرة مف الخارج وقد أدي فقد أراضي ىامة مثؿ 1877 (القرم)
 إلي جانب المسائؿ االقتصادية األخرى واليزيمة مف روسيا المعروفة بػ (البغدان) و(األفالق)
وبعد معاىدة برليف .  إلي أف يغير مواقؼ الدوؿ األوربية تجاه الدولة العثمانية(93حرب )

ـ خاصة صرفت إنجمترا النظر عف سياستيا القاضية بعدـ تقسيـ الدولة العثمانية وكانت 1878
 في شرؽ األناضوؿ كانت ىي العناصر المؤثرة في تغيير ةالجيود في اتجاه تأسيس دولة أرميني

. السياسة الخارجية التي كانت تنتيجيا الدوؿ الغربية تجاه الدولة العثمانية
وكأوؿ تغيير في الموقؼ السياسي لمواليات المتحدة األمريكية تجاه الدولة العثمانية بدأ 
الحديث عف شكاوى الموظفيف األمريكييف في الواليات العثمانية البعيدة مف عدـ تطبيؽ القواعد 

فراغ مركزىا في الدولة العثمانية  .واألصوؿ المتبعة في محاولة إلخالء وا 
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وقد بدأت الحكومة األمريكية بتأثير الموبي األرمني الذي شكمو األرمف الذيف ىاجروا 
 مف أجؿ اغتناـ (الدفاع عن حقوق األرض)مف الدولة العثمانية إلى الواليات المتحدة في 

بقاء الدولة العثمانية في موقؼ صعب وقد زادت الضغوط الخارجية  االمتيازات التي تريدىا وا 
ـ 1895ففي عاـ . 93الموجية لمدولة العثمانية بعد اليزيمة الثقيمة التي تعرضت ليا في حرب 

قاـ مجمس الشيوخ األمريكي في الواليات المتحدة باتخاذ قرار لصالح األرمف ضد الدولة 
وقد رأت الدولة العثمانية ىذا القرار في إطار األسباب الدينية وعمي أنو انعكاس . العثمانية

لمذىنية والعقمية الصميبية وفضال عف أف الدولة لـ تأخذ ىذا القرار بجدية كبيرة بسبب كوف 
. مجمس الشيوخ ليس لو صالحية في اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء

وأسباب اتخاذ المجمس األمريكي ىذا القرار ضد الدولة العثمانية حسب ترجمة 
المحررات التي جاءت مف سفارة واشنطف ىي حماية األرمف بسبب وحدة الديف، وتحريض 

( 62، 61)المبشريف الذيف يعمموف عمي األراضي العثمانية، والرغبة في إعادة إحياء المواد 
. والمتعمقة باألرمف في معاىدة برليف

 الذي كاف أسموبًا (إرسال السفن الحربية)وقد طبقت الواليات المتحدة األمريكية أسموب 
تتبعو الواليات المتحدة في تنظيـ العالقات الدولية الثنائية في النصؼ الثاني مف القرف التاسع 

فقد أرسمت الواليات المتحدة السفف الحربية كعنصر تيديد مف أجؿ الحصوؿ عمي . عشر
وصمت السفف الحربية األمريكية إلي  (ـ1914 – 1850)االمتيازات التي تريدىا، وبيف عامي 

. استانبوؿ وفي نياية كؿ زيارة كانت الواليات المتحدة تحصؿ عمي ما تريد
ـ توضح ممخص السياسية 1895وىذه األسطر في إحدى الوثائؽ المؤرخة في

إن األمريكيين ممتزمون دائمًا ": الخارجية األمريكية مف وجية نظر الدولة العثمانية ما ممخصو
 ىم أعداء كل الحكومات اإلسالمية، ولكن نبالمسيحية، وفي األساس فإن جممة األمريكيي

السياسة والتطبيق ليست ىكذا؛ ألن الحكومة األمريكية تتحرك من وجية المنفعة والسياسة 
.  "وليس من وجية عقائدية

. المبشرون األمريكيون في الدولة العثمانية- 5
لقد كاف ىناؾ أمراف لعبا دورًا في القرف التاسع عشر في تكويف تأثير الواليات المتحدة 

المبشرون )األمريكية المتزايد في الدولة العثمانية أوليما األسطوؿ األمريكي، وثانييما 
وبينما كاف األسطوؿ األمريكي ىو الوجو القاسي والبارد لمعمؿ، فإف التبشير كاف . (األمريكيون

وكاف التبشير أكثر فائدة مف األسطوؿ . ىو الوجو الدافئ واآللية ذات البعد اإلنساني ليذا العمؿ
فمثاًل مف الناحية المادية كانت المصاريؼ السنوية لفرقاطة واحدة تتجوؿ . في نواحي كثيرة جداً 
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 ألؼ دوالر، بينما كانت المصاريؼ السنوية لعائمة مبشر واحد ىي 80في البحر األبيض ىو 
. ألؼ دوالر

الذي  [ABCFM] وقد قرر المجمس األمريكي لمندوبي الحكومة لمميمات األجنبية
ـ في 1810كاف واحدًا مف تشكيالت التبشير البروتستانتي األمريكية الذي تأسس في عاـ 

ماستشويس مف طرؼ ممثمي ثالث كنائس قرر إرساؿ ىيئة إلي الدولة العثمانية في اجتماعو 
 . ـ1818السنوي الذي تـ في عاـ 

وكانت الدولة العثمانية قد وقعت في نصيب مبشري الواليات المتحدة عندما كانت 
وكاف تشكيالت التبشير األمريكية .  تقسـ مناطؽ العالـ فيما بينيـةتشكيالت التبشير البروتستانتيني

. ـ1870بمفردىا فوؽ األراضي العثمانية حتى عاـ 
ـ تقريبا بدأ الوجود األمريكي في الدولة العثمانية في إثبات وجوده 1830وبعد اتفاقية 

وكانت االمتيازات االقتصادية أحد األسباب في حدوث ىذا . في قطاع التبشير والتعميـ خاصة
ـ ىي الفترة التي 1862-1830األمر فقد كانت األعواـ التي شيدت توقيع االتفاقيات التجارية 

ومف الالفت لمنظر أنو بعد عاـ مف . استقرت فييا حركة التبشير في الدولة العثمانية وتوسعت
وبعد ىذا التاريخ . (معيد روبرت)ـ اإلذف الرسمي إلى 1863ـ أعطي في عاـ 1862اتفاقية 

ظيرت زيادة كبيرة في عدد المدارس األمريكية، وفي نفس الوقت تشكمت فعاليات وجيود التبشير 
. واكتسبت بنية إدارية

 ينتظرونو اوعندما لـ يحقؽ المبشروف الذيف مارسوا نشاطيـ في الدولة العثمانية ما كانو
. مف السكاف المسمميف والييود اختاروا األرمف ككتمة مستيدفة

وقد اتخذ المبشروف مف المدف والمناطؽ ذات األغمبية السكانية المسيحية وخاصة 
طائفة األرمف مكاف إلقامتيـ وسكنيـ مثؿ يوزجات وسيواش واآلزيغ وديار بكر وعنتب ومرعش 

وقد وقؼ األرمف بحـز بالغ أماـ المبشريف الذيف كثفوا جيودىـ في . وحمب وواف وارضروـ
فمثال احد األرمف المبنانييف كاف قد . الدعاية الموجية إلى جماعتيـ وسعوا لحماية وحراسة أنفسيـ

الحؽ أحفاده في مدرسة أمريكية في جبؿ لبناف ولكنو عندما فيـ مايطمبو البروتستانت مف 
 األرمف مف ةوقد عمؿ الباب العالي مع بطريركي. أحفادىـ أف يعمموه أخذ أحفاده مف تمؾ المدرسة

. اجؿ منع جيود المبشريف الموجية لألرمف لتغيير مذىبيـ
وبعد مدة أثرت دعايات التبشير التي تمت بطرؽ متنوعة جدا مف التعميـ إلى الصحة 

.  ـ1850 بعد عاـ ةفي طائفة األرمف وبدأ األرمف الجريجريوف في اعتناؽ البروتستانتيني
ـ، وفرماف 1839وقد استفاد المبشروف االمريكاف مف الحرية التي وفرتيا تنظيمات

ـ، فقد ّسرعوا مف جيودىـ وقاموا بتأسيس مراكز تبشير في عنتب في عاـ 1856اإلصالح 
ـ، وفي مرعش وحمب 1853ـ، وفي طوقات وقيصري سنة 1850ـ، وفي عرب كير سنة 1848
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ـ، وفي الموصؿ وديار 1855ـ، وفي اورفة وانطاكية وازميت سنة 1854وسيواس وخربوط سنة
. ـ1863ـ، وفي أضنة سنة 1857ـ، وفي مارديف وبتميس وأدرنة سنة 1856بكر سنة 

وطبقا لتقارير المبشريف كاف عدد المدارس والمعاىد العميا في داخؿ الدولة في عاـ 
 مدرسة، أما عدد المدارس في 27 مدرسة، وعدد مدارس البنات الداخمية فكاف 35ـ يبمغ 1886

 مدرسة، وعدد الطالب الذيف حصموا عمى التعميـ في األماكف 508المستويات األقؿ فكاف 
 في 5106 في سوريا و6075 ألؼ في تركيا، و13.370 ألؼ، منيـ 25.171المتنوعة فكاف 

 .مصر

ـ فقد 1859أما اعتبارًا مف عاـ . وقد زادت ىذه األرقاـ حتى الحرب العالمية األولى
بدأ المبشروف األمريكيوف في إظيار جيودىـ في سيواس ألوؿ مرة في األناضوؿ، وحتى عاـ 

ـ فإنو قد تـ افتتاح تسع مستشفيات وعشر مستوصفات أو دور لمعالج، وكاف عدد 1914
.  ألؼ مريض40المرضى الذيف يتمقوف العالج حوالي 

ونتيجة لجيود المبشريف األمريكاف في الدولة العثمانية فقد تحوؿ بعض األرمف 
.  وفي اإلجماؿ فقد ظيرت زيادة في عدد األرمف البروتستانت. الجريجوريوف إلى البروتستانتينية
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عدد أعضاء الكنائس عدد الكنائس العاـ 
1846 
1850 
1855 
1860 
1865 
1870 
1882 
1890 
1900 

4 
6 

24 
27 
50 
73 

108 
108 
112 

105 
158 
627 

1278 
2079 
3748 
7490 

10.980 
12.109 

 (ـ1900 – 1846)تطور جماعة البروتستانت في األناضوؿ وتشمؿ بداخميا استانبوؿ (3)جدوؿ
ويمكف أف نري في الخطابات وفي التقارير التي كتبيا المبشروف األمريكاف ما الذي 

 أحد (جون إي ماريل)فقد قاـ . كاف يقولو األرمف في المنطقة عف الواليات المتحدة األمريكية
المبشريف األمريكاف بعمؿ تقييـ عف قياـ الدولة العثمانية بنقؿ بعض األرمف إلى مرعش نتيجة 

رسؿ ىذا التقييـ في خطاب إلى  عصياف األرمف الذي حدث في حي زيتوف في استانبوؿ وا 
لقد تم تيجير الشعب المسيحي المتعمم والذكي إلى ": القنصمية األمريكية في حمب قاؿ فيو

جراء كيذا يمكن أن . منطقة مرعش، وىذا يعد ضربة مباشرة إلى مصالح المبشرين األمريكان وا 
نفاق اآلف الدوالرات لميالك والخطر .  "يعرض جيود استمرت ألكثر من خمسين سنة وا 

وبناء عمى ما ُفيـ مف ذلؾ فإنو كانت توجد خطط غير بريئة لمواليات المتحدة 
. األمريكية موجية إلى األرمف المذيف يعيشوف في الدولة العثمانية

النتيجة -6
لقد رأت الواليات المتحدة األمريكية في التجارة الدولية الطريؽ ألف تكوف دولة كبيرة 

 أي (الرجل المريض) تأسيسيا، وفي سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ أرادت أف تستفيد مف ميراث بعؽ
. الدولة العثمانية

وقد تحركت الواليات المتحدة خمؼ ىذه القضية بمشاريع طويمة األجؿ بيدؼ أف 
. تصبح صاحبة الكممة في األرض العثمانية

وقد استمرت رغبة الواليات المتحدة في السيطرة والتحكـ في جغرافية األناضوؿ تحت 
غطاء العالقات االقتصادية التي أقامتيا مع الدولة العثمانية، وجيود التبشير التي كانت صاحبة 
مالييف الدوالرات، والتي امتدت عبر أالؼ الكيمومترات تحت ظروؼ القرف التاسع عشر، وتحت 

. جيود تكويف مجتمع لألرمف البروتستانت في أراضي األناضوؿ
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 الدوؿ االستعمارية، وفي فومع ضعؼ الدولة العثمانية فقد تعرضت ليجـو كثير ـ
ىذه اليجمات لـ تكف األسمحة أو اليد التي تمسؾ بيا ظاىرة في اغمب األوقات، إنما كانت 

 ُأعطيت لمدولة العثمانية يحتى المنح الدولية الت. العصا تتخفى تحت وجو الورود وأيدي الشفقة
واليوـ يمكف . لـ تكف تحمؿ أية نوايا جيدة مثؿ التي يجب أف تكوف عمييا أية مساعدات إنسانية

أف نرى نفس األيدي ونفس المساعدات عندما نفكر في األزمات االقتصادية التي عاشتيا 
. الجميورية التركية

وبسبب عجز الدولة العثمانية في مواجية سياسات الدوؿ االستعمارية طويمة األجؿ 
أما النقطة اليامة اليـو فيي أنو يجب توضيح وتحديد . فإف ىذه السياسات لـ تستطع أف تتطور

. المشروعات طويمة األجؿ التي ُوضعت لعمؿ ما يمـز ضد األمة التركية في عيد الدولة العثمانية
وبناء عمى ما فيمناه مف ىذا البحث فإف التيديدات الموجية إلى الجميورية التركية في 

يومنا مثؿ مسألة التبشير والمسألة األرمينية قد ُوضعت بذورىا في عيد الدولة العثمانية بتأثير 
 . سياسات الواليات المتحدة األمريكية
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Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 6, Sayı 1, (2005), Ankara, Türkiye. 
(1)

أسسيا اليولنديوف باسـ )ماستويش، روايالد، كونيكتيكت، نيوريورؾ نيوىامبشير،: كانت ىذه المستعمرات ىي 
وىي مستعمرة أسسيا اليولنديوف أيضًا واستولي ) ، نيوجيرسي(ـ1644نيونيدرالند واستولي عمييا اإلنجميز عاـ 

وىي مستعمرة أسسيا اليولنديوف والسويسريوف واستولي عمييا اإلنجميز ) ، ديالوير(ـ1644عمييا اإلنجميز عاـ 
. ، بنسميفانيا، ميريالند، فيرجينيا، نورثكارولينا، سوثكارولينا، جورجيا(ـ1644عاـ 

(2)
   "أوجاقات الغرب" كاف العثمانيوف يصفوف آياالت الجزائر وتونس وطرابمس بأنيا  

(3)
مف أجؿ تجارة شرؽ البحر األبيض، وكممة لوانت ىي كممة فرنسية تعني " لوانت"لقد كانت تستعمؿ كممة  

.   الشخص األوربي الذي اختمط نسبو عف طريؽ الزواج أو االستقرار في الشرؽ القريب
(4)

 نوفمبر 9لقد وصؼ أحد السائحيف اإلنجميز دخوؿ إحدى السفف األمريكية إلي ميناء استانبوؿ في  
كان ىذا ىو أول دخول لفرقاطة أمريكية وكان ىذا سببًا إلثارة كبيرة ليس بين األتراك " : ـ فقاؿ1800عاـ

   . "في استانبول فقط، بل بين كل السمك الدبموماسي في تمك المدينة

(5)
رغـ عدـ موافقة مجمس الشيوخ عمي المادة السرية التي تظير حقائؽ متنوعة، إال أف اإلدارة في واشنطف رأت  

. أف تغض الطرؼ عف مبيعات السفف والمستمزمات البحرية التي تقدميا الواليات المتحدة إلي الدولة العثمانية
وقد أخبر الرئيس األمريكي الباب العالي في بيانات واضحة أف الواليات المتحدة ستقدـ كؿ أنواع المساعدات 

عامًا يحدث في وقتنا الحاضر حيث تعترض 150وىذا األمر الذي حدث منذ . الالزمة في موضوع بيع السفف
الواليات المتحدة عمي شئ بشكؿ قانوني وتقـو في الوقت ذاتو بتنفيذه فعميًا بما يخدـ مصالحيا العممية 

   .  البراجماتية

(6)
لقد قاـ وزير الخارجية البريطاني بممرستوف بتطبيؽ مشروعو اإلصالحي الذي أعده مف أجؿ الدولة العثمانية   

وتحولت الدولة العثمانية بيذه المعاىدة المؤرخة في .عف طريؽ وسيط عثماني وىو مصطفي رشيد باشا
   . ـ إلي سوؽ مفتوح1838


