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  مقدمة

  

  خیر الذھبي

  

داء  ا بإب تا فیكتوری ھ أوغس حین قام اإلمبراطور األلماني أثناء زیارتھ لدمشق بصحبة زوجت

فل الصالحیة لم یكن یفعل إال ما یتبدى مجاملة إعجابھ بجسر صغیر مقام على أحد فروع بردى أس

ة عجوز  ي إمبراطوری ة ف ة طرفی لطیفة من عاھل بحجم ھذا اإلمبراطور لمنشأة صغیرة في مدین

ا  ا وفرنس رى بریطانی نعة الكب ناعیة المص ات الص ام اإلمبراطوری دمیھا أم ى ق ف عل افح لتق تك

  وروسیا. 

جسر الصغیر المسمى بالجسر األبیض والذي ما ھذا اإلعجاب الذي أبداه اإلمبراطور لھذا ال

والي  ھ ال ذا اإلعجاب ترجم یض، ھ ا بالجسر األب نزال ندعو الحي والمنطقة التي كان موجوداً بھ

ة لإلمبراطور الضیف  دیم كل شروط الراح ناظم باشا والحاشیة، ورجال السلطان المرسلون لتق

رلین ترجموه بتفكیك ھذا الجسر الجمیل حجراً حجراً، ثم و ى ب ضعھ في صنادیق و.. .. إرسالھ إل

  تحیة لھذین اإلمبراطورین السعیدین. 

ة، ھذان اإلمبراطوران  قامأما حین  بزیارة الجامع األموي العظیم، وشاھدا ما یسمى بالخزن

لمین أی ال المس ت م ا بی ت وھي غرفة من حجر جمیل محمولة على أعمدة وكان یوضع فیھ ام كان

ن  ن زنكي، ولك ود ب دین محم ور ال دمشق عاصمة للدولة اإلسالمیة، أمویة، أم نوریة أعني أیام ن

طنبول  ى أس ة، أو إل اھرة المملوكی ى الق ا إل ا إم اً غادروھ ال جمیع ت الم میة وبی ة والعاص المدینی

ى أنھا كانت ا –ربما  –العثمانیة تاركین المدینة للھامشیة والتآكل الذاتي، ولوال  رة عل لمحطة األخی

طریق الحج، وكان الحجاج مضطرین إلى التوقف فیھا ومصاحبة القافلة الماضیة إلى الحج ضمن 

قافلة ما كان یسمى حینئذ بالحج الشامي، ربما لوال ھذا الدور الضمحلت إلى قریة، أو اندثرت كما 

  اندثرت كثیر من المدن التي تغادرھا طرق القوافل. 
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ات المھم حین زار اإل دة مئ تح لع م تف ي ل ة الت مبراطور المسجد األموي، ورأى غرفة الخزن

ال،  اتیح األقف من السنین تساءل في براءة عما یمكن أن یكون في ھذه الغرفة المختومة ضائعة مف

ا  فمن یحتفظ بمفاتیح أقفال لعدة مئات من السنین في مدینة مضطربة األمن واإلدارة ما إن یغادرھ

ي صراع غاز تتري حتى یأتی داخلي ف زو ال دأ الغ ى یب ان حت ا إن یمضي االثن ھا غاز صلیبي، وم

  الممالیك على السلطة ثم في صراع الوالة العثمانیین فیما بینھم، وفیما بین العاصمة أسطنبول. 

ة  تبادل المضیفون النظر، ثم أمروا بكسر األقفال واألختام وحین كسرت وجدوا الغرفة خالی

ا  –والوثائق  إال من بعض المخطوطات ة ربم د  –الوقفی ة بع ن قیم ا م د لھ م یع ي ل دات الت والمعاھ

  تغیر الدول. وربما عثروا على بعض القطع النقدیة في ھذه الزاویة، أو تلك. 

ا  ائق وبقای ا ضمت المخطوطات والوث لم یتوقف اإلمبراطور عن إبداء إعجابھ، وسرعان م

ة  دنانیر الماضي وھمسات روائح التاریخ ومنادیل دمت ھدی ا وق اء الشھداء. جمعت كلھ عطر دم

د  نعم: أری ي ال ن ول ة م الة القادم ت الرس د كان ردد. فق اؤل ودون ت ور دون تس ى اإلمبراط إل

  لإلمبراطور أن یرضى.. وقد تسابق الجمیع إلى جعلھ یرضى. 

الم  ى ع د إل ذا العاھل الواف دام ھ ى أق ى الترامي عل ذه الشھوة إل تحیل، وھ ذا الرضا المس ھ

بقھ ا رون، وس عة ق ل بض دیون قب ال والھولن بان والبرتغ ا اإلس بقھ إلیھ د س أخراً، فلق تعمار مت الس

ت  ة المستعمرات وكان الوافدون األقویاء الجدد البریطانیون والفرنسیون والروس. وتضاءلت كعك

لتي ألمانیا بعد توحدھا وتصنیعھا مفتوحة الشدقین، نھمة إلى مستعمرة ما، سوق ما، ولكن الذئاب ا

ین  ارب ب دأ التق سبقتھا كانت تكشر مانعة الذئب الفتي من االقتراب من الفریسة الشھیة، وھكذا.. ب

نانھا عن  ي تعجز أس ة العجوز الت ین اإلمبراطوری اإلمبراطوریة الشابة النھمة إلى كل شيء، وب

  . أكل ما یقدم إلیھا مسلوقاً وممضوغاً فالمعدة كانت أضعف عن استقبال كل ھذا الطعام

ام  ي الع ي تمت ف ارة الت ذه الزی ن ھ ة 1898قبل حوالي نصف قرن م ت اإلمبراطوری م كان

العثمانیة العجوز مع ضرتھا المصریة التي عجزت عن إتمام مشروعھا الكبیر في تحدیث الشرق 

رون وحین  ول امنعتھا اإلمبراطوریات األوروبیة المتحالفة من إزاحة الفحل العجوز مھشم الق لحل

ت  ھ، كان دا محل د وح ي ق د عل م محم ت حك ریة تح ة) المص ع (الوالی ة م ة العثمانی اإلمبراطوری

ة  ن اإلمبراطوری ان م ر الیون ى تحری ة الساعیة إل األسطولین لمحاربة تحالف األساطیل األوروبی

ذه مِّ العثمانیة، وكانت معركة نافارون الشھیرة والتي دُ  اني والمصري، ھ ا األسطوالن العثم ر فیھ

د لق علیھا االستراتیجي األمیركي المعركة التي سیع شلیستغر بعد حوالي قرن ونصف، فیقول: بع

  في ید عواصم الغرب. معركة نافارون فقد الشرق قراره السیاسي وأصبحت قراراتھ السیاسیة 
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الجیش، القوة الصاعدة إلى مصر وتحول ھذه  –بعد معركة نافارون، وإعادة النمر المصري 

اة الجیش إلى قوة ال تع ي حی رف الدولة المصریة كیف تستخدمھ، ثم وفاة إبراھیم باشا المأساویة ف

ذین استجابوا لت وى األنغلوفرنسیة غرأبیھ، ثم وفاة محمد علي، ثم مجيء الورثة الضعفاء ال ز الق ی

وداء  ا الس ا إفریقی وا بھ ا، فتح ي إفریقی كریة ف امرات عس ام بمغ ي القی اء  –ف ام العلم ز أم اللغ

األنغلوفرنسیین، ثم سلحوا أثیوبیا ودفعوھا للحرب مع الجیش المصري وساعدوا في والمستكشفین 

ى الشرق.  ةھزیمة الجیش المصري وعودتھ إلى مصر كسیراً بعد إفقاده عز الجیش المقتصر عل

ث  ابلیون الثال تنجد اإلمبراطور ن د اس ة سریالیة، فق ت أشبھ بنكت ري فكان ة الجیش المص ا نھای أم

دیوي  دیقھ الخ یمیلبص ور مكس ھ اإلمبراط ن أخی ة اب وار یإلعان د الث یك ض ور المكس ان إمبراط

زم  المكسیكیین، فأرسل الخدیوي الھمام آخر ما تبقى من الجیش المصري العظیم إلى المكسیك لیھ

ن یالجیش ویقتل مكسیمیل یس م ان إعداماً، وینتھي الجیش المصري المنجد في غیاھب النسیان، فل

  كسیك شیئاً إال أنھ مضى، ثم.. .. انقطعت أخباره. یعرف عمن مضى إلى الم

ال  ت ب ات، وكان دوقیات واإلقطاعی ارات وال ى عشرات اإلم زال مجزأة إل ا ت كانت ألمانیا م

ة استعمار  ات إقام راد والجمعی ان األف رر بعض األلم ل، فق مستعمرات وال أسواق وال فرص عم

ان  دس وك دقاء الق موھا أص ة س كلوا جمعی اص) فش اع خ ب (قط ة غوتلی ذه الجمعی ى رأس ھ عل

نالحظ أن 1854ھوفمان وكان ذلك في العام  ة استیطان فلسطین (ول ، وكان من مھام ھذه الجمعی

ائض  د الف ى ی اني) و.. استعمار فلسطین عل ھوفمان لم یكن یھودیاً، وال صھیونیاً، بل مسیحي ألم

  لماني). البشري األلماني ووضع شعاراً لجمعیتھ (یجب إیجاد عمل للشعب األ

ا،  وا التبرعات لھ ة، وجمع قام ھوفمان ومؤیدوه برحالت في أوروبا للدعوة إلى ھذه الجمعی

ة  ة تحت اسم جماع ان تنظیم الجمعی ھ أعاد ھوفم ادات تالحق ولما تعثر المشروع، وأخذت االنتق

أن الحدیث الھیكل األلمانیة (دعونا نتذكر جماعة الھیكل أثناء الحروب الصلیبیة) وعلینا أال ننسى 

دین  ن ال م یك وي، ول ى المجال الحی ى األسواق، وإل ھاھنا عن ألمان جائعین إلى المستعمرات وإل

  أمراً ھاماً لھم كما لن یكون للصھاینة الیھود بعد نصف قرن. 

اب  ة األرب اال أي قاع متھا فالھ طین، وس ي فلس ا ف توطنة لھ ة أول مس ذه الجمعی ت ھ أسس

اً  التیوتون!! ثم سموا المستوطنة یلھلم، وصنعوا مجتمع اني ف ك األلم الثانیة فیلھلما تبركاً باسم المل

ثالً للمصالح  ھ سیكون مم ى أن اتھم عل ي أدبی ي، وأصروا ف استیطانیاً منفصالً عن المحیط العرب

  األلمانیة في المشرق، وأن ألمانیا ستقوم بحمایتھم. 

یونیة غیر الیھودیة المشابھة أنشأت جمعیة جماعة الھیكل عالقات وثیقة مع الجمعیات الصھ
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م  ن أھ طین، وم تعمار فلس ل اس ن أج ة م ي أوروب ا ف ذه لھ ان ھ ري دوت ع ھن ة م ات العالق العالق

د  ن أجل تجدی دولي م ل ال ة العم د أسس (جمعی ان ق ذي ك ر ال السویسري مؤسس الصلیب األحم

لسطین عن فلسطین) والتي كانت تدعو إلى ھیمنة مسیحیي أوروبة (أي االستعمار الغربي) على ف

  طریق االستیطان السلمي المتسلل. 

ي فلسطین  تحایل ھوفمان وجماعتھ على الدولة العثمانیة الرافضة لبیع األراضي لألجانب ف

ي  1869بالشراء عن طریق وسیط عثماني، وھكذا بدأوا في العام  ة ف بإنشاء أول مستعمرة ألمانی

ت عل د بنی ل، وق ل الكرم ى جب ى فلسطین تمتد من البحر وحت م نمت حت ة، ث ة األوروبی ى الطریق

ل مستعمرة 750وصل عدد سكانھا إلى ( ) مستوطناً، ثم أنشأوا عدداً من المستعمرات األخرى مث

م 1872ایم سنة ف، ومستعمرة ری1871یافا  ى ث ة األول اً بالدرج ، وكان نشاط المستعمرات زراعی

المعاصرین إلى العمل ن الیھود اتجھ المستوطنون كما فعل معمرو الجزائر، ومستوطنو فلسطین م

بالتجارة متخلین عن الزراعة المرھقة للعمال العرب، ثم  إلى الصناعة، فأنشأوا عدداً من الورش 

والمعامل حتى أصبحوا محور الحیاة االقتصادیة في حیفا، وأدخلوا األنشطة الثقافیة إلى الحیاة في 

  النوادي الریاضیة. المستعمرات كاألمسیات الموسیقیة والمحاضرات، ثم 

ین  نھم وب ل السري بی ن الحب حافظ المستوطنون  األلمان على عالقاتھم مع الوطن األم، ولك

م حدثت  ا، ث ي ألمانی الوطن أخذ بالجفاف بعد تحقق الوحدة األلمانیة وتحسن الوضع االقتصادي ف

ار اني الفلسطیني، وث ل األلم ن الجوار، فقت ي م اني وعرب ین مستوطن ألم طینیون،  مشادة ب الفلس

لت  ي أرس الوطن األم الت ان ب تنجد األلم ھم، فاس وا بعض تعمرین، وقتل تعمرة والمس اجموا المس فھ

بارجة حربیة إلى شواطئ المتوسط تھدد وتتوعد، وكانت سابقة ألمانیة، تدخلت السلطات العثمانیة 

ا  ة إثرھ ع اإلمبراطوری ا م د لعالقاتھ ي ال تری ة، فھ ة محرج ة األلمانی ت الدول وز وتراجع العج

م  وا عق وا أن أدرك ا لبث ذین م تعمرین ال ن المس ت ع أثر، وتخل ا أن تت ادیة فیھ اریعھا االقتص ومش

انھم  وا مك وا لیخل ى اختف ة األول رب العالمی اءت الح ین ج حاب وح دأوا باالنس روعھم فب مش

  للمستوطنین الیھود. 

ام  ي الع ھ ف م وزوجت ور ویلھل ا اإلمبراط ام بھ ي ق ارة الت ذه الزی ا 1898ھ بقھا ك د س ن ق

د  ات وق دوقیات واإلقطاعی ارات وال د اإلم المناورات العظیمة والكثیفة التي قام بھا بسمارك لتوحی

د  ة بالواف اع أوروب ث وإقن ابلیون الثال قاط اإلمبراطور ن ختمھا بحربھ ضد فرنسا والتي انتھت بإس

ام  ا إن جاء الع ّوج األمی 1890الجدید اإلمبراطوریة األلمانیة، ولكن م اني وت م الث ر الشاب ویلھل

  حتى أزاح بسمارك عن الحكم معلناً أن ألمانیا ال تحتمل إال سیداً واحداً. 
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على الجانب الشرقي كان حلم محمد علي قد اندثر بالورثة الضعفاء وكان أسخفھم الخدیوي 

ي أضاعت أس ة الت االت الجنونی ك االحتف ام تل ھم إسماعیل الذي افتتحت قناة السویس في عھده فأق

ى  رة إل ل من عث ة تنتق ة العثمانی مصر في القناة ومھدت لالحتالل اإلنكلیزي لمصر، وكانت الدول

دویالت اإلسالمیة  دت ال د فق ت ق عثرة، كانت تفقد البلقان قطعة إثر قطعة بعد فقدھا الیونان، وكان

ل ھذ ن ك ا م ا یعنین ذا م الد الشام وھ ي ب اس ف ان الن رم.. .. وك ر األسود والق ى البح ة عل ه الكتاب

مرعوبین إن عرفوا بما یجري، و.. .. سادرین في بحثھم عن لقمتھم الیومیة، وعن أمنھم الیومي، 

الد الشام.. تستعد  ت ب ا واإلدارة والتخطیط، وكان وكان العالم الغربي یجري، یكتشف التكنولوجی

ة المنط ام حسب اللغ م، أو ویلی د الستقبال اإلمبراطور األلماني غلیوم، أو ویلھل ت ق ا. وكان وق بھ

ة كنیسة  استقبلت أباه قبل تسع وعشرین سنة، وكان السلطان العثماني السابق قد وھبھ أرضاً إلقام

ھ سیوھب  ھ أن ق علی ن المتف في القدس لمواطنیھ البروتستانت وھا ھو ویلھلم الجدید یأتي، وكان م

  قطعة أرض جدیدة في القدس إلقامة كنیسة جدیدة لمواطنیھ الكاثولیك. 

تنقع  ي مس ت ف ت حصاة ألقی ا كان دو أنھ ة، ویب ما یلفت النظر في ھذا الكتاب عن تلك الرحل

اني  كون العثم ل  –الس ارة عاھ ن زی ع م وق المتوق ام یف ارة، اھتم ك الزی دید بتل اس الش ام الن اھتم

أزق السیاسي  ة للم ة مدرك المصیري  –العسكري  –ألراضي عاھل دولة أخرى.. .. أكانت النخب

ارة للدولة ا ي زی م رأوا ف ة، فھ ة العثمانی كاكین الغرب القتسام الكعك لعثمانیة من حصار وسن س

ك  ل ذل دوا ك م أب ة. أم أنھ ة العثمانی اء للدول ث ال حلف اً حی الً وحلیف اإلمبراطور األلماني منفذاً، وأم

ھ ا عرفت ل م اً، وك اً حقیقی رون نصراً، أو فرح م تعرف لق ة ل  الحب واالھتمام ھرباً من ضجر أم

لقرون ھو الغزو الخارجي، أو الداخلي، والدم الكثیر المجاني الرخیص، دم أبناء یساقون لحروب 

ال یعرفون لھا سبباً، وموت ال یفھمون لھ سبباً، إال أن كلمات كبیرة كانت تلقى، وكانوا یتظاھرون 

ي ، وكانوا یسمونھم بالزورباوات ج زوربا. وزوربا تعني الفرارمن الجندیة بالفھم. كانوا یھربون

ت  – الھارب من الخدمة العسكریة، وما تزال مدن الشام وریفھا تحفل بالعائالت التي تحمل اسم بی

  الزوربا أو الزربا، وكان ھذا ھو الحد األقصى من المقاومة التي یملكونھا. 

زة  ت القف ن فھم ة م ن القل ي، ولك د عل ن محم ا ب راھیم باش ام إب ر أی دة للتغیی اءتھم النج ج

ر، واضطرار الحضاریة التي حم ا المبك راھیم باش ھ موت إب ان من سوء حظ الشرق كل لھا، وك

ذ  القوات المصریة إلى االنسحاب إلى مصر.. .. كانت أمة قد خلفت العسكریة الوطنیة وراءھا من

  قرون، ففاجأھا إبراھیم باشا بھذا االختراع الجدید، فصدمت ولم تستجب. 

ول فاستقبلھما السلطان العثماني، وقدم الھدایا وصل اإلمبراطور األلماني وزوجتھ إلى أسطنب

دایولكن شت .واألوسمة، واستقبل الھدایا واألوسمة ل طرف، فھ دایا ك ة ھ ین قیم ا ب اني ان م ا األلم
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روت  ،رموز وأوسمة دس وبی ا والق ي حیف وھدایا العثماني قیم مالیة خارقة، وسیتكرر ھذا األمر ف

ام الخدیوي إسماعیل،  ى أی دایا ودمشق، وسیتكرر حت یبولیس، وھ االت بیرس ران، واحتف اه إی وش

أمراء الخلیج وملوكھ. والسؤال: ھذا الكرم.. ما معناه الحقیقي، أھو شكل من أشكال االسترضاء، 

  یتجھ باتجاه أبناء الشعب العادیین.  تبدَّ أم أنھ الكرم، ولو كان الكرم، فلم لم ی

ل مدینة دخالھا، وحصلت حكایات وھاج الشعب في ك ،على أیة حال.. وصل اإلمبراطوران

ر نكثیرة س ت المبك قرؤھا في متن الكتاب،  ولكن ما یلفت النظر بشدة كثرة الصحف في ذلك الوق

ان  ي ك ة الت اه طویالً عن الجاھلی ا علمن ع م في حیفا والقدس ودمشق وبیروت. ھل یتطابق ھذا م

ا یلف ا. وم ة یعیشھا الناس قبل وصول االستعمار الغربي إلى بالدن ت النظر أیضاً القصائد الطویل

ھ  ة، ولكن ا قلیل اني. صحیح أن حصیلة الشعر فیھ ة اإلمبراطور األلم والكثیرة التي كتبت في تحی

  النظم الكثیر، والشعراء الكثیرون، أكان في بالد الشام كل ھذا العدد الكبیر من الشعراء. 

ي سأختار بعضاً من ھذه األشعار وسأسجل أسماء كل أولئك الشعر وا القصائد ف اء الذین كتب

  الترحیب والمدیح لإلمبراطورین ولن أنشر كل القصائد حتى ال أثقل على القارئ. 

 ً   : من حق من ساعدونا على العمل على ھذه السلسلة الشكر العمیم وأخص منھم .. ..وختاما

  . السید وزیر الثقافة

  . والسید المدیر العام للھیئة العامة للكتاب

  . ث العربي واإلسالميلترانان والخطاط والباحث في األستاذ أحمد المفتي الفوا

  . واألستاذ عبد الرحمن الحلبي الناقد والباحث واإلعالمي المعروف

ى  ن للمساعدة عل ل ممك دمت ك ي ق وطني الت ة المتحف ال ة مكتب والسیدة رحاب داوود أمین

ى دم ة إل ة تحی ب المقدم ن الكت ة م ذه المجموع از ھ ة إنج مة للثقاف بة صیرورتھا عاص ق بمناس ش

  . العربیة

  

  خیري الذھبي
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  إضافة صغیرة 

  

  سنجد في النص بعض المصطلحات العثمانیة ذات األصل العربي والصیغة التركیبة مثل: 

  وتعني صاحب العزة بمصطلحنا الجدید.   عزتلو:

  وتعني صاحب الرفعة.   : رفعتلو

  وتعني صاحب الفخامة.  فخامتلو: 

  وتعني صاحب الدولة.  دولتلو: 

  وتعني صاحب السعادة. سعادتلو: 

  وتعني صاحب الفتوة.   فتوتلو:

  وتعني صاحب الفضیلة. فضیلتلو: 

  وتعني صاحب األبھة.  أبھتلو: 

  وأترك الباقي لفطنة القارئ. 
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  لمحة

  في تأریخ اإلمبراطورین العظیمین

  

ك لیل تل و س د ھ ل المج ا األثی م أن زائرن لٌّ یعل اق  ك ي اآلف یت ف ائرة الص رة الط األس

ك « ھوھنزولرن» ي تل دھا ف خت قواع ابر ورسَّ ن ك ابراً ع یوي ك رش البروس التي ورثت الع

المملكة العظیمة بما أخذت على نفسھا تلك األسرة النبیلة من أن تجعل حیاة أفرادھا حیاة جندیة 

یوم زھاء ثمانیة وعشرین ملیوناً محضة قدوةً لجمیع أفراد رعیتھا الباسلة النشیطة التي تَؤلف ال

  من الناس، وتشغل ما یربو على ثالثمائة وثمانیة وأربعین ألف میل مربع  من األرض. 

نة  م س د ض ر ق ر الخطی تات  1870وما من أحد یجھل أن ویلھلم األول جد ھذا القیص ش

و )1(الممالك األلمانیة ان ھ ة ك ة األلمانی ت باإلمبراطوری ور  المتفرقة إلى وحدة دعی ھا ون رأس

نبراسھا، فأصبح عاھالً تعنو لھ ستة وأربعون ملیوناً من الناس یأھلون خمسمائة وأربعین ألف 

  میل مربع من البسیطة وكان ذلك عقیب انتصار سیدان المشھور. 

إن قران اإلمبراطور بقرینتھ الممتازة السجایا لم تخُل في مبدأ األمر من غرض سیاسي 

زعت من یده مملكتھ بسعي مملكة بروسیا، فكان من نتیجة ذلك نفرة بین وذلك أن أباھا كان قد ن

رى  ق ع اء، وتوثی األسرتین، فاتخذ ھذا القران ذریعة إلزالة ما بینھما من أسباب النفرة والجف

المحبة واإلخاء إذ ترك والد اإلمبراطورة على إثر ذلك حقوقھ في عرش شلسویغ بتمامھا إلى 

                                                        
إدارة وإمارة وھي، بروسیا وباوبره، وساقس وورتمبزغ، وبادبیوك،  26إن الممالك األلمانیة منقسمة إلى  )1(

وھس، ومكلنببورغ اشولن، ومكلنبورغ استرلیج، وساقس وإیمار، واولدنبرغ، وبرونسویق، وساكس مانینكن، 

ورغ وساكس والتنبوغ، وس وار جیب ھاوزن، واش ورغ سوندس وار جیب ت، واش ھ، وانھلم ورغ وغوت اكس فورب

امبرغ،  ھ وھ ك، وبرم ھ، ولوب ھ، ولیب ومبورغ لیب غرى، وش س الص رى، وری س الكب دك. وری تاد، ودك رودلس

ا  ارات فلم ھا إم ة وبعض والساس ولوران، واإلمارات األربعة األخیرة منھا مستقلة بإدارة خاصة بعضھا ملكی

لوحدة اإلمبراطوریة أصبح الجمیع مرتبطین بالخضوع إلى عرش ھوھنزلرن وسلیلھم وخلفھم اآلن ھذا تمت ا

  اإلمبراطور العظیم. 
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  تاج بروسیا. 

شخص البرنس ویلھلم إلى بالد اإلنكلیز رغبة أن یزور جدتھ الملكة  1878نة في أثناء س

نھا،  دن، فاستحس ي لن ا ف طا فكتوری رة أوغس ارة رأى األمی ك الزی اء تل ي أثن ا، وف فیكتوری

ي  دت ف نة  22واالستحسان أول درجات الحب واألمیرة ول رین األول س ر  1858تش ي قص ف

  من التربیة كریمة.  )1(نشأت على مبادٍ (رولزیغ) حیث ربیت في حجر والدھا، و

ا  یم أبوھ ث یق ا حی ر بركین ى قص م إل ب ویلھل دن ذھ وبعد عام من تالقي األمیرین في لن

معتزالً وھناك استكنھ ما رام الوقوف علیھ واإلحاطة بھ من مفردات أحوال من شاء أن یتخذھا 

ّر رأُیھما على االزدواج ولدى لھ قرینة، ثم كاشف أباھا بما تركت في فؤاده نظرة لندن. واستق

د  عودتھ إلى برلین أسرَّ إلى أبیھ، وجده العظیمین ما عقد النیة علیھ، فاستصوبوا رأیھ، وإذ أك

اإلمبراطور جده، والبرنس بسمارك وزیره أن ھذا القران ینطبق على مصلحة المملكة احتفال 

ى أن 1881رسمیاً بعقد القران في شتاء سنة  د إل ك العھ ل  ومن ذل ة هللا بالعاھ تأثرت رحم اس

  فریدریك أبیھ كانت حیاة األمیر (ویلھلم) حیاة عسكریة بحتة. 

انرامو ي )2(وقبل وفاة أبیھ ذھب ویلھلم غیر مرة إلى (س اً ف ى أیام م قض ھ، ث ادة أبی ) لعی

العاصمة (برلین)، ولما توفي جده، وتُّوج أبوه إمبراطوراً سمي (ویلھلم) وكیالً في أثناء مرض 

  یھ، ولما توفي تبوأ أریكة اإلمبراطوریة، وزیَّن رأسھ تاجھا الرفیع. أب

إن زائرنا اإلمبراطور أصغر من اإلمبراطورة بسنة وثالثة شھور، فإنھ في كانون الثاني 

اآلتي یستوفي التاسعة والثالثین من سنیھ السعیدة واإلمبراطورة قد استوفت السنة األربعین في 

  وھي بقصر یلدز العالي على ما سیجيء. تشرین األول الماضي  22

إن ھذا اإلمبراطور العظیم نشأ مفتوناً بشیم الحضرة العلیة السلطانیة التي أجمعت ملوك 

األرض فضالً عن أفراد أھلیھا على حبھ. وھذا ما حدا بھ أن یعود إلى العاصمة العثمانیة العلیة 

وریا وھذا كان أیضاً من موجبات تنافس ھذه المرة أیضاً قبیل أن یبدأ بسیاحتھ في فلسطین وس

تجالت،  واع ال العثمانیین عموماً بإكرام ھذا القادم العظیم، واجھاد الفكر، والقوى في ابتكار أن

ل  ي ك رقیین ف ل إن الش ام. أج امي المق رھم الس اء لزائ واإلعظام وتھیئة معدات السرور والھن

باب مكان وزمان قد أثبت لھم التاریخ االمتیاز بإكرام ا ى أن األس لزائرین، وحسن الضیافة عل

                                                        
  مباد = مبادئ. )1(
  سانرامو = سان ریمو.  )2(
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داًء  م اقت رادھم، وتحملھ ي أف ة ف ة الجلیل ھ المنقب زز ھات أنھا أن تع ن ش ا م ى بیانھ التي أتینا عل

بسلطانھم، وولي نعمتھم موالنا السلطان عبد الحمید خان الغازي على بذل النفائس والنفوس في 

  الضیافة.  سبیل إظھار ما یرویھ عنھم التاریخ الحق من مآثر

ادرة  ھ الن ھ قرینت ھ، ومع ر عرش إن ھذا الزائر العظیم القدر والرفیع المكانة قد غادر مق

ذا  ي ھ س ف ات األن ر تجلی س، ومظھ المثال في مصاف الجنس الموصوف بأنھ بھجة عالم الح

وھنزولرن) ت (ھ ى الیخ ى عل الل، وأت ن الخ  )1(الكون بما ازدانت بھ من باھر السجایا، وحس

ره ال ا)تخف ان (ھرت یال) )2(قاطعت اھلین  )3(و(ھ ع الع ك م ا ھنال د أن تالقی ة، وبع دما البندقی فق

وم  ي ی ا ف االیتالیین بارحاھا ماخرین عباب البحار إلى (األستانة) مقّر السؤدد والفخار، فبلغاھ

  الثالثا ثامن عشر تشرین األول حساباً غربیاً. 

  

*          *          *  

  

  قبالً على دار السعادةجاللة اإلمبراطور م

ق»في یوم الجمعة مساًء رابع عشر تشرین األول خرجت الدارعة العثمانیة  « آثار توفی

بإمرة رفعتلو مصطفى بك ماخرتین من « إجاللیة»بإمرة عزتلو رستم بك، والبارجة العثمانیة 

ة األنیقة تحوم الترساتة العامرة استقباالً لإلمبراطورین العظیمین وھما ظاھرتان بمجالي الزین

                                                        
قدماً  360إن ھذه الدارعة غایة في الترتیب واالنتظام الداخلي وقد ازدانت بأحسن الریاش وأثمنھا وطولھا  )1(

ھا  6و وس وعرض وة  45ب وازي ق ا ی دل قوتھ وس ومع ر ب د عش دماً واح ین  9460ق ي ذات آلت اناً وھ حص

ار  22بخاریتین، وتقطع في الساعة  نة  307میالً وعدد بحارتھا بین ضباط وأنف اؤھا س دد إنش د تج  1892وق

  مسیحیة، ودعیت باسم (ھوھنزولرن)، وخصَّت لركوب جاللة اإلمبراطور. 

ى قاع وي عل ي تحت راء، وھ رات األم ورة، وبحض ور، واإلمبراط ة اإلمبراط ة بجالل رف مخصوص ات، وغ

ارج  داخل والخ ن ال ار م باط وتن ة والض ة اإلمبراطوری ان المعی ائر أرك ة، وس ة الملوكی ن العائل رات م واألمی

  بمصابیح كھربائیة عدیدة، ومدافعھا خمسة عشر مدفعاً. 
نة  57وعرضھا بوس  6قدماً و 344(ھرتا) طول ھذه الدارعة  )2( ئت س د أُنش ا  1897قدماً، وق دل قوتھ ومع

  میالً بحریاً.  20) حصان، وتقطع في الساعة 10000توازي قوة (
ھا  217(ھیال) تعد ھذه السفینة من ذوات الدرجة الثالثة وطولھا  )3( دماً وعرض نة  36ق ئت س د أُنش دماً، وق ق

  میالً بحریاً.  20الساعة حصاناً، وتقطع في  5860، ومعدل قوتھا یوازي قوة 1895
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تشریفاتي الخارجیة البرنامج السفري إلى الكونت دولنبرغ تشریفاتي اإلمبراطور، ثم عاد الوفد 

یھ بزورق أمر جاللتھ بإعداده لرجوعھم، ثم مخرت المدرعات والبواخر عباب البحر، المشار إل

تحكام « قوم قلعھ»ولما بلغ الیخت اإلمبراطوري استحكام  ن اس ھ، وم د »أطلقت المدافع من س

، «جناق قلعة»، ورفعت األعالم العثمانیة، واأللمانیة، وقبیل الغروب بنحو ساعة بلغت «البحر

اء  فأطلقت المدافع ت مین ا بلغ افرة، ولم من جمیع القالع حیث كان عدد عدید من العساكر الظ

صاحت العساكر التي كانت على المدرعات العثمانیة (الحمیدیة) و(المسعودیة) و(نجم « نعره»

ن  دافع م ت الم ور) وأطلق ي اإلمبراط األعالم (فلیح ة ب رحمن) المزدان ظ ال وكت) و(حف ش

الباخرة (ھیال) تقابلھا بالمثل، ثم انطلقت السفن جمیعاً إلى بحر االستحكامات العثمانیة، وكانت 

وكان ھنالك على ظھر البحر مئات من «. قوم قبو»، وفي صباح الیوم الثاني بلغت «مرمره»

ة  ن التبع ان م تھم ألف ي جمل األلوف وف دُّون ب ن یع اس م ن الن ل م السفن البخاریة والزوارق تق

لمانیة الذاھبین برئاسة الموسیقي المسیو النكھ، ولما مّر الیخت األلمانیة مع تالمذة المكاتب األ

م  ع العل م ُرف ل، ث ا) بالمث ة (ھرت ا الدارع دافع، فقابلتھ إطالق الم ھ ب قبالة القشلة الھمایونیة حیت

  العثماني من الیخت (ھوھنزولرن). 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في ثغر األستانة العلیة 

اعة لما بلغ الی د الس ة عن تانة العلی ر األس صباحاً  9خت ھوھنزولرن والسفن األخرى ثغ

ألقت السفن مراسیھا حیث كان ھنالك الزورق السلطاني یقلُّ كالًًّ◌ من حضرة صاحبي الدولة 

ة  زل جالل م ن لطانیة، ث نیة الس رة الس اوري الحض حسني باشا ناظر البحریة، وفؤاد باشا من ی

المخصوص لركوبھما، وكان بأثناء ذلك قد سار إلى قصر (طولمھ اإلمبراطورین إلى الزورق 

بغجھ) حضرة سیدنا وموالنا السلطان األعظم على عربة وأمامھ حضرة صاحب الدولة عثمان 

ة  ھ عظم ل علی باشا الغازي وما كاد یصل زورق جاللة اإلمبراطورین إلى الرصیف حتى أقب

ورة،  موالنا األعظم بمالبسھ الرسمیة مطوقاً بقالدة ة اإلمبراط د جالل ذ بی (ھوھنزولرن)، وأخ

ر  ر والبح ن الب دافع م ت الم ك أطلق وأصعدھا إلى البر، ثم صافح جاللة اإلمبراطور، وعند ذل

إجالالً وتكریماً، وعزفت الموسیقى بالنغمین الحمیدي واأللماني، وھتفت الجنود بالدعاء، وكان 
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) من الحرس الملوكي وعلى رأسھ قبعة بیضاء اإلمبراطور حینئٍذ مرتدیاً رداء (االي الھوسار

ار  ان، واالفتخ دان آل عثم امات خان دره وس ى ص تألأل عل ریین، وی األمراء البح ة ب مختص

ة  المرصع، واالمتیاز، وھوھنزولرن، أما اإلمبراطورة، فكانت البسة ثیاباً وردیة اللون، وقبع

یالً، تراحا قل د أن اس فقة، وبع ب  بیضاء، وعلى صدرھا وسام الش ات رك ا المرطب دمت لھم وق

ورة،  ة اإلمبراط ھ جالل ن یمین ل وع ن الخی موالنا السلطان األعظم عربةً تجرھا أربعة جیاد م

ة  وأمامھا حضرة دولتلو منیر باشا ناظر التشریفات العمومیة، وركب جاللة اإلمبراطور عرب

اور السلطاني األكرم، مثلھا، وأمامھ فخامة الصدر األعظم، وحضرة دولتو المشیر فؤاد باشا الی

ة  فیر دول رة س ة حض ة، وقرین ووراءھم عربات أخرى تقل البرنسات، والحاشیة اإلمبراطوری

اون  رة مع ا حض ة، وأمامھم ة األلمانی ر الخارجی وف وزی یو بیل تانة، والمس ي األس ا ف ألمانی

لط اكر الس ت العس رام، وكان اوران الك وزراء، والی راء، وال ن الكب رھم م ریفات، وغی انیة التش

راي  دخل س ن م رق م ب الط ى جوان اةً عل اناً ومش ھ»فرس ھ بغج راي « طولم ى س دز»إل « یل

ن  وف م رة، واألل اكر المظف ام الشجیة، والعس دح باألنغ اھانیة تص یقى الش لطانیة، والموس الس

دائرة ي ال ا ف زل جاللتھم ث ن دز حی ر یل وا قص ى أن بلغ دعاء إل ون بال ین یھتف ي  )1(األھل الت

رد خصصت الستقبالھم ره، ف ا، وبعد أداء مراسم السالم عاد الجناب العالي السلطاني إلى قص

                                                        
وطولھا إن الدائرة المخصصة لنزول جاللتھما أنشئت كجناح أیمن للسراي العامرة یبلغ مقیاسھا ألفي متر  )1(

ورة  ور واإلمبراط یتھما،  14نحو ستة وأربعین متراً، وقد خصص منھا لجاللة اإلمبراط اقي لحاش ة، والب قاع

رض  120ومن ذلك بھو فسیح (صالون) یبلغ طولھ  ي ع ل  15متراً ف ن أجم د م اط واح ھ ببس رش كل راً ف مت

ھ ال ة أركل ھ فابریق ناعتھا ب ي ص ت ف ي فاق ة الت ط العجمی واع البس ذا وأبدع أن ف ھ ي وص ي ف ة، ویكف ھمایونی

ذا  رش ھ د ف ة، وق نة كامل رف س ي ظ انع ف ف ص تغلھ أل د اش البساط الذي ال یوجد لھ مثیل في العالم كلھ أن ق

د  لطان عب ان الس اكني الجن د س ذ عھ ذخورة من ت م ي كان اض الت البھو ككل القصر بأفخر أنواع األثاث والری

ھ ع كل ة  المجید، والسلطان عبد العزیز مما لو جم احف األثری ل المت ل، وأجم ن أجم ان م د لك ف واح ي متح ف

تارة  الثمینة. ویقدر ثمن الكرسي الواحد مما ھو في البھو الكبیر بألف لیرة على األقل، ومثل ذلك أو أكثر الس

اش  دائع الری ذخائر، وب ائس ال ن نف ر م ذا القص ھ ھ وي علی ا یحت دار م راء مق ین للق ا یب ذا م ي ھ دة، وف الواح

ا الفاخرة، و ثمن ألنھ إن أنفس شيء في ھذا القصر ثالث ثریات علقت في سقف البھو الكبیر ال تقدر أحداھا ب

ألیف  ن الت ناعة، وحس داع الص ن إب ت م ا جمع ع م ة م واھر الكریم واع الج س أن لیست من البلور، بل من أنف

 ً   . والترصیف بین ألوانھا. قیل وال یوجد مثلھا في متحف أو سراي ملوكانیة غرباً وشرقا

یني، أو  ا الص ن نوعھ راؤن م ا رأى ال ر م خمة أكب طوانة الض ة كاألس ت زھری وفي وسط البھو الكبیر قد قام

ائع  ور وق ا ص ى جوانبھ ت عل د نقش الیاباني، ولكنھا مصنوعة في المعمل الحمیدي الخاص بیلدز العامرة، وق

ر الجد ذا القص ة أن ھ ال. والخالص ن مث ى أحس ة عل ة الیونانی رب العثمانی ة الح یافة جالل ئ لض ذي أنش د ال ی

نقش  ي ال ة ف اإلمبراطور قد حوى ما لم یحوه أعظم قصر ملوكاني في العالم مع زخرف جمیل، وصناعة فائق

  والطالء سلمھ وواجھتھ كلھا من المرمر األبیض الناصع یخیل لكل من یراه أنھ في حلم. 
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جاللة اإلمبراطورین الزیارة لعظمتھ، وقد كان جاللة اإلمبراطور مرتدیاً حینئٍذ بحلتھ الرسمیة، 

ة  ان المعی ھ أرك ور إذ ذاك لعظمت دم اإلمبراط د ق وري، وق اج اإلمبراط ھ الت ى رأس وعل

وم  اإلمبراطوریة، وكان حینئذ ة یق ریفات العمومی اظر التش حضرة صاحب الدولة منیر باشا ن

ابین  ان الم ام وأرك وكالء الفخ بوظیفة الترجمة، ثم إن عظمتھ قدم لجاللتھما بالقاعة الكبرى ال

اد  ك ع د ذل ة، وبع ان األلمانی ة تصدح باأللح الھمایوني، وكانت بأثناء ذلك الموسیقى الھمایونی

دائرة ا ى ال وران إل ل اإلمبراط ب حاف ا بموك ار جاللتھم ر س د الظھ ا، وعن ة لنزولھم لمخصص

ن  راس م ع أف ا أرب ة تجرھ قاصدین دار السفارة األلمانیة لمناولة طعام الغدا، فسارا على عرب

و  یر دولتل ا، والمش اكر باش و ش رة دولتل دار حض العربات السلطانیة یتبعھا عربات تقل المھمن

ي د عل عادتلو أحم رة  قمبفنر باشا، والفریق س اوري الحض ن ی ا م وب باش عادتلو یعق ا، وس باش

السنیة السلطانیة، وكل من عزتلو المیراالي شاكر بك، والمیر االي مصطفى ناطق بك، وكل 

من عزتلو جواد بك، وعزتلو ثریا بك، وعزتلو محمود علي بك، وكل من البیكباشیة أصحاب 

ول أغاس ب الرفعة إسحق بك، وأحمد بك، وفؤاد بك، وكل من الق ك، ونجی ور ب و أن یین، فتوتل

بك، وجاویشیة المعیة السنیة فؤاد بك، وصالح الدین بك، ومقداد بك، ومحمود بك، وفرقة من 

  فرسان أرطغرل حاملي الرماج. 

  

*          *          *  

  

  ضیافة سفارة ألمانیا 

ة ألمانیا دقیقة بعد الظھر وصل جاللة اإلمبراطورین إلى سفارة دول 30لما كانت الساعة 

ان  انیین، والفرس أمورین العثم ار الم ن كب رھم م دم ذك ن تق في محلة (أیاس باشا) محفوفین بم

ة  ن جمل ان م ا، وك فیر ألمانی ال س ارون مارش ل الب ن قب ة م یافة حافل ا ض د لجاللتھم ث أع حی

یقى تصدح  ت الموس ة، وكان التو األلمانی فارة، والقونص أموري الس ان وم ار أرك المدعوین كب

ذٍ  ان  حینئ ائر أرك ا س ھ لجاللتھم ار إلی فیر المش رة الس دَّم حض ام ق د الطع ام، وبع ب األنغ بأطی

  السفارة، والقونصالتو، والمأمورین العثمانیین من األلمان، فقابالھم بما عھد بھما من اللطف. 
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ب )1(ثم تقدمت لجاللتھما الھیئة المؤلفة من تسعة ذوات من األلمان ، ونائب معلمي المكت

ابالھم األلما اء، فق ني وھو المسیو البرت لینوبوا عن التبعة األلمانیة بمظاھر الترحیب واالحتف

أیضاً ببشاشة مظھرین سرورھما من االتحاد العظیم الكائن بین الدولتین العثمانیة، واأللمانیة. 

فَّ  ا ش دثتھن بم ة، فح وبعد ذلك تمثل لدى جاللة اإلمبراطورة بعض سیدات من التبعة األلمانی

عن رضاھا ثم خرجا إلى شرفة السفارة المطلة على البحر حیث كان فریق من الجالیة األلمانیة 

ید  ا نش ي جملتھ ة وف ة األلمانی اني الوطنی ون باألغ ر»یتغن رة « أوجی عھ حض ذي وض ال

ام  ب األنغ دح بأطی ھ تص دور كرافری یقى ھان ة بموس یقى المعروف ت الموس ور، وكان اإلمبراط

  یر ابول لینكھ، فأثنى جاللتھ على مدیري ھذه الحفلة. بریاسة الموسیقى الشھ

اً  ة ثوب ت البس ي كان ة الت ة األلمانی وعند الساعة الرابعة شخص جاللتھما لزیارة المدرس

بھیاً من الزینة، ولدى وصولھما ھتف الطالبات بالدعاء، ثم تقدم لھما طاقة من األزھار من ید 

نتھا مدی« شواتال»اآلنسة میني كریمة الدكتور  ر المدرسة وقد تلت لدیھما قصیدة باأللمانیة ضمَّ

رف  ي غ ا ف الترحیب فاستمثلتھا حینئٍذ جاللة اإلمبراطورة، والطفتھا، وبعد أن طاف جاللتھم

المدرسة، وسمعا من أفواه الطلبة كثیراً من األناشید، وفي جملتھا النشید الحمیدي العالي شكرا 

غ ما شاھدا من اإلتقان في المدرسة، و یو ولغین ن المس الًّ م كر ك من نجابة الطلبة، وخصا بالش

ا  ا ریثم د أن مكث الي، وبع ا الع ى مقرھم یم إل التكریم والتعظ وفین ب ادا محف ھ وع غ وقاب ودرین

لطانیة  استراحا سارا بموكب عظیم حافٍل إلى قصر یلدز لمناولة طعام العشاء على المائدة الس

  السنیة. 

  

*          *          *  

  

  یافة قصر یلدز العاليض

ما أقبل جاللتھما على قصر یلدز العالي حتى وافتھما الحضرة العلیة السلطانیة إلى ردھة 

مساًء جلسوا  7االستقبال، فمكث عظمتھ، وجاللتھما یتجاذبون أطراف األحادیث، وعند الساعة 

صاحب الشوكة على مائدة الطعام الفاخرة المؤلفة من ثالث دوائر، فتصدر في أوالھا حضرة 
                                                        

و )1( ین وی تاو، وولف اب. وكوس فلدج، وفونك یو غروس ن المس ل م م ك یخ، ھ ان، وتیل ل، وولكم ب، وھیرج

  وشمریخ. 
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ة  اره جالل ى یس ورة، وإل ة اإلمبراط ھ جالل ى یمین م، وإل لطان األعظ ا الس دار موالن واالقت

ا،  ت باش ل رفع اإلمبراطور، واستوى یمنةً ویساراً كل من حضرة فخامة الصدر األعظم خلی

ة  ة، وعقیل اظر الحربی ا ن والكونتس بروكدروف مدیرة قصر اإلمبراطورة، ودولتلو رضا باش

و تستا ترجمان السفارة األلمانیة األول، والكونت ولنبورج مدیر القصر اإلمبراطوري، الموسی

والبارونة مارشال عقیلة سفیر ألمانیا، والموسیو بیلوف وزیر خارجیة ألمانیا، وحضرة دولتلو 

ال  ارون مارش رف، والب اء الش دى نس ر إح عبد الرحمن باشا ناظر العدلیة، والكونتس فون كل

فیر ألمانی كر، س ر عس و الس و عطوفتل كورز، ودولتل دام س دورف، وم دموازیل كواس ا، والم

ر  دام قمبفن ازي، وم والجنرال دوھنكي، ومدام موركن، ومدام مولیج، ودولتلو عثمان باشا الغ

ا  دام ھوف انوس، وم یو دولوك ك، والمس أوف ب دام راف ة، وم اظر البحری باشا، وحضرة دولتو ن

دا اح، وم ارون دي مرب ا، والب ورى باش اظر ش ا ن عید باش و س رة دولتل وف، وحض م غرومیك

رة  ر، وحض ارون لینك ة، والب اظر الخارجی ا ن ق باش الدولة، والجنرال دوبالسن، ودولتلو توفی

ارون  ة، والب یر الطوبخان و مش رة دولتل د، وحض دكتور إیتھول ة، وال اظر الداخلی و ن دولتل

ئرتین الثانیة والثالثة رجال الحاشیة سدمبیبران، وحضرة دولتلو ناظر األوقاف، وجلس على الدا

دد  غ ع ى بل ب حت ري األجان ن معتب بعض م ایوني، وال ابین الھم و الم ة، وموظف اإلمبراطوری

اعة  ى الس دة إل یقى 9المدعوین لیلتئٍذ مائة وخمسین وقد طال مكثھم على المائ ت الموس ، وكان

ة السلطانیة تصدح بما یشجي األسماع، أما خدمة المائدة، فكانوا خ دین ألبس مسین شخصاً مرت

ا  من الجوخ األحمر المزركشة بالقصب، وبعد ذلك أقبلت الحضرة العلیة السلطانیة، وجاللتھم

د  رحون رائ وا یس ا زال اھرة، وم زین الب ة، وال اب الناری اھدوا األلع إلى القصر السلطاني، وش

  الطرف في تلك المناظر البھجة حتى منتصف اللیل. 

  

       *          *   *  

  

  الزینات واأللعاب الناریة 

ھ  دفق من ت تت كان صرح یلدز في تلك اللیلة الزاھرة متشحاً بأبھى حلة من الزینة إذ كان

اورة  ائن المج میة، والجن األنوار المتأللئة تدفقھا من جمیع الصروح السلطانیة، والدوائر الرس

ن الً ع وم فض ة الق أمورین، وعلی ار الم ار، وكب ازل النظ ا، ومن وار  لھ اھرة، واألن زین الب ال
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ر  ام قص یة أم ة الراس ة، واأللمانی فن العثمانی ا الس ت بھ ي قام ھ»الكھربائیة الت ھ بغج ، «طولم

وبالجملة فإن دار السعادة كانت لیلتئٍذ البسة من األنوار حلة بدیعة، وقد جرت ألعاب ناریة في 

دشاھم حوق یشا) باللغة التركیة، غالب الشوارع تمثل أنوارھا التاج األلماني، وھذه الكلمات (با

أما باأللمانیة فمامعر بھ (لیحي جاللة اإلمبراطور غلیوم)، وقد كان شاطئ البوسفور مزیناً من 

الجھتین بزینة باھرة أنیقة یشبھ شعلة من النور تنعكس على صفحات المیاه، فتزید المنظر بھاًء 

وص  ا المرص ة كالبن ك الجھ ي تل ق ف ت الخل االً، وكان لطان وجم ة الس دعاء لعظم ون بال یھتف

  األعظم، ولجاللة اإلمبراطورین. 

  

*          *          *  
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  تشرین األول  19األربعاء في 
  ركوب الزوارق البخاریة 

في صباح ھذا الیوم ركب جاللة اإلمبراطور عربة یجرھا إثنان من جیاد الخیل، وذھب 

ن زو اً م ر إلى طولمھ بغجھ حیث ركب من ھناك زورق ة عش اھاني ذي أربع ر الش ارق القص

ة  احل الطوبخان ى س اً إل اروا جمیع ھ، وس مجذفاً تحف بھ زوارق حاملة كبراء، ووزراء بطانت

العامرة، وقره كوى مارین في خلیج دار السعادة إلى أن وصلوا إلى أسكلة السلطان أیوب، ثم 

تانة نزل جاللتھ من الزورق، وامتطى جواداً أبیض اللون، وجعل یطوف ل مشاھدة أسوار األس

ب  العلیة، ومعاقلھا القدیمة إلى أن وصل إلى (یدى قلھ)، ثم عاد إلى (أدرنھ قبوسي) حیث رك

اخرة  ب الب كلة رك غ األس اتح وإذ بل امع الف ق الج ن طری ي) م ركھ ج المركبة وتوجھ إلى (الس

  (تشریفیھ)، وعاد إلى سراي (طولمھ بغجھ)، ومنھا ركب إلى المقر العالي. 

ت أم ث ركب ھ) حی ھ بغج ى (طولم اخرة إل ة ف ى عجل ارت عل ورة، فس ة اإلمبراط ا جالل

، وأخذت تطوف على )1(الصغیرة، ومعھا إحدى نساء الشرف، والبارون مرباح« ھبر»الباخرة 

  الشواطئ حتى بلغت قصر (بكار بك)، ثم عادت إلى مقرھا العالي. 

  

*          *          *  

  

  مقابلة السفراء

فراء لما كان  رة س ارة حض ول زی ى قب وم إل ك الی ر ذل د ظھ جاللتھ قد أظھر ارتیاحھ بع

الدول الفخیمة جلس في قاعة االستقبال في صرح یلدز العامر، وعند الساعة الواحدة بعد الظھر 

ر  یر أوكتی فیر الروسي، والس ف الس یو زینوفی ن الموس ل م أقبل السفراء المشار إلیھم، وھم ك

رة عقیلتھ، والموسیو كامبون السفیر الفرنسي، والبارون كلیس السفیر السفیر اإلنكلیزي، وحض

رزا  ھ، وم النمساوي وحضرة البارونة عقیلتھ، والمسیو بانسا السفیر اإلیطالي، وحضرة عقیلت

                                                        
ور  )1( ھ اإلمبراط ور ل ع المغف نة م ین س إن البارون المشار إلیھ قد حضر إلى األماكن المذكورة منذ نحو ثالث

  فردریك والد جاللة اإلمبراطور غلیوم الثاني. 
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فیر  ة س ال زوج ة مارش رة البارون دمت حض ولھم تق دى وص محمود خان السفیر اإلیراني، ول

دة، ألمانیا، وحضرة ناظرة بالط اإلمبرا ى ح طورة، وقدمتا لدى جاللتھا كل سفیر وزوجتھ عل

ن  د م لَّ واح ھ ك دم لجاللت وري، وق ر اإلمبراط دیر القص ورج م ت أولنب دم الكون ك تق د ذل وبع

د أن  نھم، وبع د م ف جاللتھ بكل واح السفراء، والبارون مارشال سفیر ألمانیا في األستانة یعّرِ

دثھ ا مكثوا لدیھ مدة من الزمن كان جاللتھ یح اكرین مم رفوا ش تى انص ا بمواضیع ش م بأثنائھ

  لقیوا من البشاشة، واللطف. 

  

*          *          *  

  

  التنزه في البحر والعشاء على الباخرة (سلطانیة)

ى  وران عل خص اإلمبراط ھ ش ار إلی اء المش وم األربع ر ی د ظھ ة بع اعة الرابع و الس نح

ي العربات السلطانیة إلى قصر (طولمھ بغجھ) وھن الك ركبا السفینة (لورلى)، فمخرت بھما ف

البوسفور حتى البحر األسود، وكان یتبع السفینة عدد عدید من الزوارق البخاریة تحمل رجال 

ة  اطئ لتأدی ى الش كریة عل ع العس ات، والمواق ام الثكن طفة أم ود مص ة، والجن یة الكریم الحاش

  المدافع حینئٍذ إجالالً وتكریماً.  السالم، وقد أطلقت الباخرة الراسیة أمام (أرناود كوى)

ة  ذات المدرس اطئ تلمی ى الش ان عل ثم عادا إلى (طرابیھ) تجاه السفارة األلمانیة حیث ك

اي أخذت  واب الش اوال أك ا، وتن زال إلیھ ا ن یة، ولم ة األرثوذكس ك)، والمدرس ي (بب األلمانیة ف

ف مجلالً بالطنافس الفاخرة طالبات المدرسة األرثوذكسیة ترتل نشیداً خصوصیاً، وكان الرصی

واألعالم العثمانیة، واأللمانیة تلوح في مخافقھا، وحینئٍذ تمثل مدیر الدائرة السابعة علي بك لدى 

ب  یالً رك عة ل اعة التاس د الس ریفھما، وعن انیین بتش رور العثم ا عن س رب لھم جاللتھما، وأع

ائقة، اإلمبراطوران الزورق (شریفیھ)، فأقلھما إلى الباخرة (سلطان یة) حیث أعد لھما مأدبة ش

ن المصابیح،  ر م ا كثی ر فیھ اري الكبی ى الس ق عل ة، وعلّ ٍذ بالكھربائی فینة لیلتئ وقد أنیرت الس

ید  یقى بالنش ت الموس ور، وعزف ا اإلمبراط م تبعھ فینة أوالً، ث ى الس ورة إل عدت اإلمبراط فص

تقبلھما دولت د اس و األلماني، وأخذت سالمھما العساكر الظافرة، وق ا، وعطوفتل ان باش و طرخ ل

ریفاتي  رغ التش ت أوللب ین الكون د ع ك، وق ب ب إبراھیم بك المشار إلیھما، ومعاونھ عزتلو غال

ٍد  و مرت در وھ ي الص ور ف س اإلمبراط دة، فجل اإلمبراطوري األول أماكن الجلوس على المائ
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ع، وج از المرص ان واالمتی دان آل عثم اما خان دره وس ى ص ري، وعل رال بح ة أمی ت بحل لس

ت  اره، وجلس ى یس البارونة مارشال قرینة سفیر ألمانیا إلى یمینھ، وذو الدولة طرخان باشا إل

اإلمبراطورة تجاه اإلمبراطور، وإلى یمینھا سعادتلو توفیق باشا، وإلى یسارھا حضرة البارون 

ى ظ ر مارشال، ثم جلس كبار الموظفین العثمانیین، واأللمانیین، وبعد ذلك خرج جاللتھما إل ھ

السفینة لمشاھدة الزینة التي أقیمت لجاللتھما في تلك اللیلة، ثم عادا إلى الصرح المعد لنزولھما 

  راكبین الزوارق، ومحفوفین بالتجلة والتعظیم. 

  

*          *          *  

  

  «طولمھ بغجھ»نزول اإلمبراطور إلى 

مبراطورة خارجین ما بزغت شمس ذلك الیوم حتى أشرقت طلعة جاللة اإلمبراطور واإل

ركبت  9حیث كانت الزوارق السلطانیة، وعند الساعة « طولمھ بغجھ»من مقرھما العالي إلى 

عادتلو  14جاللة اإلمبراطورة زورقاً فیھ  ق س ال، والفری ة مارش مجذافاً، وركب معھا البارون

ولتلو ف، وركب معھ المشیر دیمجاذ 10أحمد علي باشا، وركب جاللة اإلمبراطور زورقاً ذا 

شاكر باشا، والفریق سعادتلو ناصر باشا، وركب زورقاً ثالثاً حضرة البارون دوبولوف وزیر 

زوارق زوارق  ذه ال ار وراء ھ تانة، وس ي األس فیرھا ف ال س ارون مارش ا، والب ة ألمانی خارجی

صعدوا « حیدر باشا»أخرى تقل الحاشیة الكریمة، ورجال السفارة وسواھم، ولما بلغوا محلة 

حطة سكة حدید األناضول التي كانت مزدانة أحسن زینة، وغاصة بالجماھیر الغفیرة من إلى م

املین  المتفرجین، والعساكر السلطانیة مصطفة على جانبي الطریق، وكذلك تالمذة المكاتب ح

أنواع الزھور والریاحین ھاتفین بالدعاء، والموسیقى تصدح باللحن األلماني، وقد كان استقبال 

ي المحطة غایة في الرونق والبھاء، وقد تقدم لجاللة اإلمبراطورة طاقة من األزھار جاللتھما ف

د أن  دھا بع ت ی من ید ابنة تدعى صوفیا زوغوماالس، فقبلتھا اإلمبراطورة بشكر، واالبنة قبَّل

وا أن  ا، وأن یُبلغ تعالم عن أھلھ ھ باالس اظر بالط ر ن د أم كالمتھا بلطف، أما اإلمبراطور، فق

ورة ال تنسى لطف ھذه االبنة، ثم ركب جاللتھما قطاراً خاصاً مزیناً بأفخر الریاض، اإلمبراط

ى  اروا إل ر، وس اراً آخ ة والمصاحبون قط راء البطان ب كب ومفروشاً بالطنافس الثمینة، ثم رك

  أركلھ. 
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  )1(اإلمبراطور في معمل أركلھ

اك،  أخذت سالمھما فرق الجنود« أركلھ»لما وصل القطار بجاللتھما إلى  طفة ھن المص

واستقبلھما باسم عظمة السلطان األعظم حضرة سعادتلو أوھانس أفندي ناظر الخزینة الخاصة، 

و  إمرة رفعتل ارة ب ن البح ة م المھما فرق ذ س ل، وأخ دیر المعم ك م وحضرة سعادتلو عاطف ب

قھا إسماعیل بك، وكانت الموسیقى تعزف باأللحان األلمانیة والطریق مزینة زینة بھیة نصب فو

ة  ات العثمانی ا الرای ق فوقھ ار تخف ار، واألزھ ن ورق الغ نوعة م دة المص ر العدی أقواس النص

  واأللمانیة، أما زینة حدیقة المعمل، فحدث عنھا وال حرج، فإنھا كانت غایة في اإلتقان. 

تفھمین  ر مس د اآلخ وقد دخل جاللتھما المعمل المذكور، وأخذا یتفقدان معاھده الواحد بع

ل، وكانت اإلمبراطورة حینئٍذ تكلِّم العامالت بلطف، وقبّلت إحداھن، وقد طالت مدة عن كل عم

مكثھما في المعمل إلى نحو ساعة، وقبل براحھما تقدم المدیر المشار إلیھ، وقدم لجاللتھما باسم 

، صنع بأمر عظمتھ إلھدائھ 18متراً، وعرضھ  40عظمة السلطان األعظم بساطاً كبیراً طولھ 

ما تذكاراً لزیارتھما، فسُرَّ اإلمبراطور سروراً عظیماً، وطلب من المدیر أن یرفع إلیھ لجاللتھ

تغالت،  ماء المش ة بأس ٍذ قائم ھ حینئ ع لجاللت اط، فرف ذا البس تغلن ھ واتي اش ماء الل ة بأس قائم

ك  ي البن وعددھّن اثنتا عشرة ابنة، فأنعم على كل منھن بمبلغ قدره خمس مئة فرنك لیوضع ف

ل كمھر لھ ر صنع المعم ن الحری غیرة م ا، وقدمت لجاللة اإلمبراطورة أیضاً ثالثة أبسطة ص

ى  ت بھما سروراً عظیماً، وبعد ذلك دعي جاللتھما للغداء في قصر أعدَّ لھما عل المذكور فسرَّ

ام  ور للطع س اإلمبراط شاطئ البحر، وفرش كلھ بمصنوعات المعمل الحریریة، وقبل أن یجل

ح فیھا مسرتھ من زیارة المعمل المذكور، بعث برسالة برقیة إل ى عظمة السلطان األعظم یوّضِ

ویبدي شكره من حسن االستقبال، فورد الجواب یعرب عن رغبة عظمتھ بدوام المسرة، وبعد 

ین  ى یم س عل ة، جل دة اإلمبراطوری ى المائ ورة عل ور واإلمبراط ة اإلمبراط س جالل أن جل

مبراطوریة، وحضرة دولتلو شاكر باشا، وسواه من كبار جاللتھما وعن الیسار كبار الحاشیة اإل

الغ  ا الب س إدارتھ ة، وأعضاء مجل كة الحدیدی دیر الس المأمورین العثمانیین، والدكتور سیمن م

كة  وظفي الس عددھم جمیعاً أربعین واحداً، وجلس على المائدة الثانیة كثیرون من الكبراء، وم

، وكان أھالي «لورلى»جاللتھما المعمل على السفینة بعد الظھر برح  3الحدیدیة، وعند الساعة 

م  تلك القریة، والعامالت على شاطئ البحر یحیُّون جاللتھما داعین لعظمة السلطان األعظم، ث

سارت السفینة نحو جزائر األمراء، ولما دنت من الجزیرة (ملكي) كان تالمذة المدرسة البحریة 
                                                        

ھ المعم )1( ر، وفی روق للنظ اء ت ھیر أركلھ مكان فسیح مشرف على البحر تحیط بھ حدائق غن اني الش ل العثم

  معمل األنسجة الحریریة والبسط الفاخرة الذي یشتغل فیھ مئات من العامالت. 
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إطالق األسھم الناریة، ثم رست الباخرة أمام (طولمھ  على الشاطئ، فحیُّوھما وقد توالى حینئذٍ 

اإلكرام  تقبلین ب ة مس یة الكریم ورة، والحاش ور، واإلمبراط ة اإلمبراط زل جالل ھ)، فن بغج

  والحفاوة، وساروا إلى قصر یلدز لمناولة العشاء. 

  

*          *          *  

  

  تشرین األول  21یوم الجمعة في 

  المتحف الھمایونيزیارة جامع إجیا صوفیا و

في صباح الیوم المذكور وصل جاللتھما راكبین عربة یقودھا أربعة من جیاد الخیل إلى 

راي  ھ»س ھ بغج ث «طولم فور حی ن البوس ة م ة الثانی ى الجھ ر إل زورق الكبی ا ال ا ركب ، ومنھ

راي  افظ س عادة مح ك، وس ن  ب و حس رة عطوفتل ة حض استقبلھم من لدن الذات الشاھانیة العلی

ة،  (طوب یة الكریم لُّ الحاش دة تق ات عدی ا مركب ا تتلوھ ة أعدت لھم ا مركب قبو)، ومن ثم ركب

وانطلقا إلى السراي العامرة، وبعد أن تنزھا في القصر الجدید، وخمائلھ توجھا إلى جامع اجیا 

م  ھ، ث صوفیا، فشرح لھما ترجمان السفارة األلمانیة بعض تفصیالت تتعلق بالجامع المشار إلی

ر سارا إل ى قص ادا إل ى المتحف الھمایوني، وبعد أن شاھدا ما فیھ من التحف النادرة المثال ع

  ، ومن ثم انطلقا إلى یلدز. «طولمھ بغجھ»

  

*          *          *  

  

  السالملك السلطاني العالي

اً  م راكب لطان األعظ قبل ظھر یوم الجمعة اآلنف الذكر خرج صاحب العظمة موالنا الس

وأمامھ حضرة ذي الدولة عثمان باشا الغازي للصالة في جامع الحمیدیة بموكب عربة فاخرة، 

اس  ان الن ھ، وك عظیم، فوقفت الجنود على جوانب الطریق من القصر حتى الجامع المشار إلی



  24

ت  رَّ ا م ل م زف ك یقات تع اً، والموس فّق طرب ات تص من وراء الجنود یعدُّون باأللوف، والرای

  ام فرقة من تلك الجنود. عربة الحضرة السلطانیة أم

یة  ا الحاش ن حولھم ین، وم ا جالس د كان ین، فق ورین العظیم ة اإلمبراط ا جالل وأمَّ

اإلمبراطوریة، ورجال السفارة األلمانیة، وسواھم من كبار األلمان في قاعة خصوصیة تشرف 

صالة خرج على تلك المناظر البھجة، فأشار عظمتھ حینئٍذ إلى جاللتھما إشارة التسلیم، وبعد ال

ى  ة، وإل حضرة موالنا السلطان األعظم عائداً إلى سراي یلدز على عربة یقودھا بذاتھ الكریم

راراً،  ا تك ا جاللتھم رام، فحیَّ ال الك د األنج جانبھ حضرة نجابتلو دولتلو برھان الدین أفندي أح

  وسار إلى السراي الھمایونیة محفوفاً بمالئكة النصر واإلقبال. 

  

 *          *         *  

  

  االستعراض العسكري

ر  ى قص ا إل ار جاللتھم رَّ س ا م ى م ة عل ریفات الھمایونی راء التش د إج ھ»بع ي « مالط ف

السراي الھمایونیة لشھود استعراض العساكر الشاھانیة حیث كان جمیع سفراء الدول الفخیمة، 

ع الع ھ رف د وسواھم من الحاشیة اإلمبراطوریة، ولما دخال القصر المشار إلی اني، وبع م األلم ل

ذلك أشرق بدر طلعة حضرة سیدنا، وموالنا السلطان األعظم، فقاباله بغایة الحفاوة واإلكرام، 

اء  ورة، ونس ة اإلمبراط ھ جالل ى یمین ھ، وإل ف عظمت ك وق د ذل اني، وعن م العثم ع العل م ُرف ث

رى، ة أخ ي غرف ّل  الشرف، وإلى یساره جاللة اإلمبراطور، أما الباقون، فقد وقفوا ف ا أط ولم

ا  وكت باش و ش رة دولتل الي حض المھ الع ذ س ذة أخ ن الناف م م لطان األعظ ا الس رة موالن حض

ود ت الجن رام، ورفع اوران الك د الی لطاني، واح رس الس ادق،  )1(قومندان الح ة البن المستعرض

                                                        
ا،  )1( ة بالفن ن فرق ى م ة األول ي: األورط ھ ھ ار إلی ا المش وكت باش الجنود المستعرضة بقیادة دولة المشیر ش

ى، وا ائم، واألورط األول ي العم زواف البس ن ال ة م ى والثانی ان األول ة واألورطت ن الفرق ة م ة، والثالث لثانی

د  ن جن ى م ة األول ة، واألورط ة الثامن ن الفرق ة م ابعة، والخامس ة الس ن الفرق ى م ة األول ة، واألورط الخامس

ور،  ة الشاس ن فرق ة م ة الثانی لطاني، واألورط رس الس م األول للح ن القس ك م ع ذل الع جمی ون، والق الحص

ي ا زواف البس ن ال ة واألورطتان األولى والثانیة م ن الفرق ة م ة، والرابع ى، والثانی رابیش، واألورط األول لط

السادسة، واألورطة األولى من جیش المضارب، والثانیة من فرقة القالع، ثم الخیالة بقیادة سعادتلو حقي باشا 
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اً  د ثالث اح الجن دي، وص النغم الحمی یقى ب دحت الموس ا»وص وق یش اھم ج ف «بادش م ھت ، ث

األھالي ھتاف الدعاء، ثم صدحت الموسیقى باللحن األلماني، وعند ذلك أظھر الحاضرون من 

حضرة اإلمبراطور ارتیاحھ إلى توزیع المدالیات األلمانیة على الضباط العثمانیین كلھا، وأمر 

ّر  د س یھم، وق ت عل ة، فوزع ان الحربی یر األرك ا مش اكر باش و ش رة دولتل ى حض لیمھا إل بتس

العظیم، ثم ذھبا إلى قصر مراسیم حیث تناوال طعام الغداء على مائدة  جاللتھما من ھذا المشھد

ى  ت إل م ذھب ة، ث علیھا بعض الصحف الشرقیة، وبعد ذلك سارت جاللتھا إلى السفارة األلمانی

  المستشفى األلماني، وبعد أن طافت في غرفھ كتبت اسمھا الكریم في سجلھ. 

  

*          *          *  

  

   منھ 22السبت في 

  عید اإلمبراطورة واالحتفال بھ 

لما كان یوم السبت المشار إلیھ موافقاً لمیالد جاللة اإلمبراطورة صدرت اإلرادة السنیة 

ٍذ  ا حینئ د ذھب ا، فق ا جاللتھم ةً، أم ون كاف الع، والحص ن الق باحاً م دافع ص إطالق الم قاضیة ب

دَّمت لجاللتھما أناشید مطربة، وقد محفوفین بالتجلة، والتكریم إلى دار السفارة األلمانیة حیث ق

أھدت الحضرة السنیة السلطانیة اإلمبراطورة یومئٍذ طاقة من الزھر غایة في اإلتقان واللطافة، 

ي  ر ف ن الزھ وقد قدم كل من فخامة الصدر األعظم، وحضرة النظار، وسفراء الدول باقات م

رة ا ى حض ت عل د دخل ا، وق یالد جاللتھ اً لم فارة إكرام احبة دار الس رة ص ورة حض إلمبراط

العصمة خانم أفندي إحدى كریمات الذات العلیة الشاھانیة البالغة من العمر ست سنین، وبیدھا 

اني،  یم التھ ا مراس دت لھ د أب ا، وق د جاللتھ د مول بة عی ا بمناس دمتھا لھ ور، وق ن الزھ ة م باق

و م رة دولتل ا حض ة ترجمھ اظ عذب ور بألف ة اإلمبراط ا، وبجالل ب بھ روالترحی ا س ر باش  )1(نی

ت من ذلك جداً، وقبلتھا قائلة لدولتلو منیر باشا المشار  تشریفاتي الحضرة السنیة السلطانیة فسرَّ

ٍذ  إلیھ (إذا أراد هللا خیراً بأمة جعل العلم في ملوكھا)، وقد أنشدت تلك السلطانة الصغیرة حینئ

                                                                                                                                                                             

ي قومندان فرقة ارطغرل، ثم الرماحة بقیادة سعادتلو اللواء نوري باشا، ثم الطوبجیة بقیادة اللواء سعادتلو عل

  رضا باشا من الیاوران الكرام من القسم الثاني للحرس السلطاني. 
  سر = رأس موظفي التشریفات.  )1(
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  قطعة موسیقیة صغیرة أجادت بإتقان لحنھا، وإنشادھا. 

  

      *    *          *  

  

  مأدبة الوداع 

ي  ة ف ت غای اخرة كان ة ف ة وداعی ا مأدب ت لجاللتھم عند ظھر یوم السبت المشار إلیھ أُدب

ورة،  ة اإلمبراط ا جالل ى جانبھ التأنق، واإلتقان، فتصدرت فیھا الحضرة العلیة السلطانیة، وإل

ان، فت انیین، وألم ن عثم داء، واإلمبراطور یلیھما الكبراء، والوزراء م ام الغ اً طع اولوا جمیع ن

  وبأثناء ذلك تبادل جاللتھما، والحضرة العلیة السلطانیة عبارات الوالء والصفاء. 

  

*          *          *  

  

  الوداع اإلمبراطوري

ال  تظم لالحتف ود تن د، والجن وع تحتش عند الساعة الثانیة بعد ظھر ذلك الیوم أخذت الجم

أقبل عظمة السلطان األعظم لوداع جاللة زائریھ  3نت الساعة بوداع صاحبي الجاللة، ولما كا

ة  ت جالل ھ، وذھب رج عظمت م خ رى، ث ة الكب ي القاع رام ف الكریمین، فاستقبل بكل حفاوة، وإك

اإلمبراطورة لوداع الحرم السلطاني على حدة متزودة بدعاء حضرة صاحبة العصمة، والدولة 

ا  م، ولم لطان األعظ ا الس رة موالن دة حض نیة وال رة الس ت الحض ة أقبل اعة الخامس ت الس كان

ث  ى الرصیف حی ودعین إل السلطانیة، وإلى جانبیھا جاللة اإلمبراطورین، ووراءھم سائر الم

ادر  كان الزورق السلطاني ینتظر جاللتھما، وكل من أصحاب الدولة والنجابة األمراء عبد الق

یدنا، وموالنا السلطان األعظم إجابة أفندي، وأحمد أفندي، وبرھان الدین أفندي أنجال حضرة س

لدعوة جاللة اإلمبراطور، فحیاھم جاللتھ مصافحة، وحدثھم بكل لطف ووالء، ثم تقدم جاللتھما 

اه  ا لقی كرھما عم لعظمة السلطان األعظم، وصافحاه مراراً متوالیة، وبعد أن أعربا لعظمتھ ش

السرور بزیارتھ للمرة الثانیة، وأنھما من حسن االستقبال، وأبانا لعظمتھ ما خالج فؤادیھما من 
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ة  ا جالل اذیف، وتبعھ یأسفان لفراقھ نزلت جاللتھا إلى زورق معدٍّ لھما بسبعة أزواج من المج

اإلمبراطور، فأطلقت المدافع، وعزفت الموسیقات، وأخذت العساكر سالمھما داعیةً لھما بسفر 

الجماھیر، إلى أن وصال إلى الیخت  سعید، وھكذا سار بھما الزورق بین دوي المدافع، وھتاف

مان من الثناء عقوداً على ما شاھدا من الحفاوة والتكریم.    (ھوھنزولرن) ینظِّ

  

*          *          *  

  

  ذكرى الزیارة 

صدرت اإلرادة السنیة بوضع نوٍط ذھبي بمقدار اثنتین من ذوات اللیرات الخمس تذكاراً 

ى  لزیارة جاللة إمبراطوري ألمانیا، ات عل وأن ینقش علیھ الشعار العثماني محاطاً بھذه الكلم

ي  إمبراطور »شكل دائرة مكتوبة بالخط الثلث، وھ اني ب ان الث د خ د الحمی لطان عب اة الس مالق

، وعلى الوجھ 1316ألمانیا ویلھلم الثاني في القسطنطینیة وذلك بتاریخ أول جمادى اآلخر سنة 

دم، وصدرت اإلرادة اآلخر صورة الشعار األلماني (النسر ا تق ) محاطة بعبارة ألمانیة بمآل م

السنیة أیضاً بعمل مدالیات معدنیة من مدالیات معرض إعانة أیتام وشھداء الحرب، وجرحاھا 

ع لایر  م رب ون بحج دالیات تك ذه الم یتھ، وھ ور، وحاش ة اإلمبراط اً لجالل دائھا أیض اء إھ ابتغ

رض ورة المع ا ص ھ  مجیدي منقوش على إحدى وجھیھ ى الوج راء، وعل راء الغ ا الطغ یعلوھ

فقة  ة الش ارة (عالم ذه العب ا ھ رة فوقھم ورة دائ ى ص تبكین عل از مش ن الغ نان م ر غص اآلخ

  واإلنسانیة). 

ة  وقد صدرت اإلرادة السنیة أیضاً بتشیید حوض للماء في األستانة العلیة بناًء على رغب

  لذي وضعھ جاللتھ. اإلمبراطور بذلك تذكاراً لزیارتھ، وذلك حسب الرسم ا

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في حیفا 
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نة  25عند الساعة الثالثة بعد ظھر یوم الثالثاء الواقع في  ت  1898تشرین األول س أقبل

، فأطلقت قلعة عكا «ھیال»و« ھرتا»تخفرھا الدارعتان  )1(الباخرة ھوھنزولرن إلى ثغر حیفا

ت حض 21 ى الیخ فَّ إل دفعاً، وخ اھاني م الم الش ل الس ا یحم د هللا باش عادتلو عب ق س رة الفری

ة  ل الدول ر قنص یو كل روت، والموس ي بی ا ف ة ألمانی رودر قنصل دول یو ش ا، والموس لجاللتھم

المشار إلیھا في حیفا لیقتبال األوامر اإلمبراطوریة، وبأثناء ذلك بعث جاللتھ برسالة برقیة إلى 

لطانیة یتض ة الس رة اإلمبراطوری واب الحض ھ الج ى جاللت ورد عل الماً، ف ولھ س أ بوص من النب

ا  ة جاللتھم ین رغب یھم معلن متضمناً التھنئة بسالمة الوصول، وبعد ذلك عاد الذوات المشار إل

بالنزول إلى البر، فصفَّت العساكر على جوانب الطرق، ووقف على الرصیف كل من حضرة 

احب ا وریا، وص ة س ي والی ا وال اظم باش ة ن احب الدول روت، ص ي بی ك وال ید ب ة رش لعطوف

كري  د ش ابقاً، وأحم ا س رف عك وأصحاب السعادة عبد هللا باشا المشار إلیھ، وحسین بك متص

أفندي قائمقام حیفا، ومحمود جالل الدین أفندي مدیر معارف والیة بیروت، ومیشال أفندي أده 

دس ر مھن دي س اره أفن و بش روت، وعزتل ي بی ة ف ور األجنبی دیر األم دكتور ال )2(م ة، وال والی

میة،  ة الرس یعھم باأللبس ھ، وجم ار إلی ا المش شرودر المشار إلیھ، والموسیو كلیر قنصل ألمانی

دیع  اري ب ى زورق بخ رف عل اء الش ض نس ع بع ا م ولما كانت الساعة الخامسة أقبل جاللتھم

                                                        
بھ  )1( ھذه المدینة قائمة فوق البحر في سفح جبل الكرمل على مسافة ثالث ساعات من مدینة عكا. موقعھا یش

ي  ھ ف دُّ ب ا تع ة موقع بیروت، وفیھا من المباني من ذات الطراز الجدید م ن الدرج ي م ي ھ دن الت اف الم مص

الثانیة في سوریا، وقد كانت تعد منذ ثالثین سنة من القرى العادیة. ومن بضعة شھور أنشأت الحكومة السنیة 

د  ة، وق یتھ الكریم ورة بحاش ور، واإلمبراط ة اإلمبراط مرسًى جدیداً فیھا غیر المرسى القدیم لیخرج منھ جالل

ة بنتھ من الحجر الرملي النقي بمك ة الجالی ة قبال ة الجنوبی ة الغربی ى الناحی ل إل ان قریب من رأس جبل الكرم

ة  اتذة المدرس د أس د أح تاذ لن مھ األس ذي رس م ال اً للرس وماخر طبق األلمانیة، وكان إنشاؤه على ید المھندس ش

ھ ا طول رة. أم ة آالف لی د ثالث ى الجدی ذا المرس ات ھ ت نفق د بلغ ة، وق عادة العلی ي دار الس ة ف ة  الملكی فخمس

رة  یالً بعش ار ل و ین ر، وھ ف مت ر ونص اه مت طح المی ن س ھ ع ار وارتفاع تة أمت ھ س راً، وعرض بعون مت وس

روع  ارة ف ذه التج ي ھ مصابیح مرتكزة حولھ على أعمدة حدیدیة. ومعظم تجارة ھذه المدینة بالحبوب، ولھا ف

ارف كثیرة في المدن، والقرى، أما عدد أھالیھا فیبلغ نحو عشرة آالف نفس، و ور المع انھم ن ي أذھ قد سرى ف

ن  ان، وم دول إال الیون والتھذیب منبعثاً إلیھا من المدارس االبتدائیة الوطنیة واألجنبیة، وفیھا قناصل لجمیع ال

راز  ى ط تھم عل نحو خمس وعشرین سنة أتاھا نحو مئة عائلة من مھاجري األلمان فتوطنوا فیھا، وشادوا أبنی

س أبنیة أوروبا، وھم یشتغلون  ة نف ان مئ و ثم ددھم اآلن نح غ ع ارة، ویبل ھم بالتج ناعة وبعض بالزراعة والص

روم  الم، وال ي: اإلس اً وھ ذتھا موطن ي اتخ ف الت ع الطوائ د لجمی ادق والمعاب ن الفن ر م ا كثی اً، وفیھ تقریب

ا  ث أحكامھ ن حی ة األرثوذكس، والموارنة، والروم الكاثولیك، والالتین، والبروتستانت، والیھود، وھي م تابع

  لوالیة بیروت. 
  سر مھندس = كبیر مھندسي أو رئیس مھندسي.  )2(
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البر الصنعة قام في وسطھ غرفة بلوریة، ثم رجال الحاشیة على زوارق أخرى، ولما نزال إلى 

صدحت الموسیقى باأللحان األلمانیة والعثمانیة، وأخذت العساكر الظافرة سالم جاللتھما، وقدم 

لھ عبد هللا باشا باقي الذوات المشار إلیھم، فصافحھم بھز األیدي، ولما قُدّم لھ قائمقام حیفا قال 

قد عظمت بتشریف إنھا كانت صغیرة أما اآلن ف»فأجابھ: « إن بلدكم صغیرة إال أنھاجمیلة»لھ: 

، ثم صعد بعد ذلك مع اإلمبراطورة إلى جبل الكرمل حیث مقام النبي إیلیا، وبعد أن «جاللتكم

طاف فیھ، وسرح طائر الطرف في تلك الھضاب والبطاح، عاد محفوفاً بالعظمة إلى الرصیف 

وا بانت ا زال یھم م ار إل أمورون المش ان الشجیة، والم یقى تصدح باأللح ظار حیث كانت الموس

جاللتھ، فمكث یتمشى على الرصیف بضع دقائق ظھر في خاللھا إنھ منشرح الصدر، ثم ركب 

الزورق المشار إلیھ ھو واإلمبراطورة والحاشیة، وعادوا إلى الیخت یصحبھم كل من حضرة 

ام  ة طع ھ لمناول اھم جاللت ذین دع رودر ال یو ش ا، والمس د هللا باش ك، وعب ید ب ناظم باشا، ورش

ى  ي العشاء عل ائالً: إنن ا ق اظم باش ھ ن ب جاللت دة خاط ى المائ وا إل ا جلس ة، ولم ھ الكریم مائدت

مسرور جداً بھذه السیاحة، وبما شاھدتھ من حفاوة عظمة السلطان عبد الحمید الذي أعده بمثابة 

از  ام االمتی ام، ووس ان العظ ان دان آل عثم ام خ تألأل بوس ٍذ ی ھ حینئ والدي، وكان صدر جاللت

، والقرى المجاورة الدوارع والراسیة في الثغر «عكا»و« حیفا»ظھرت لیلتئٍذ المرصع، وقد 

و  ال نح ھود االحتف ٍذ لش ا یومئ ى حیف ادمین إل آالف  10بحلة أنیقة من الزینة، وقد كان عدد الق

، والواردة علیھ في كل من یومي )1(نفس، ومعدّ!َل الكلمات الصادرة من مركز حیفا التلغرافي

ف االثنین والثالث ین أل و أربع ذكور نح ھر الم اء الرابع والعشرین والخامس والعشرین من الش

كلمة، وعند الساعة السابعة من صباح الیوم التالي نزل جاللتھما والحاشیة الكریمة من الیخت، 

فاستقبلھم كل من حضرة ناظم باشا، ورشید بك، وصدحت الموسیقى، وأخذت سالمھا العساكر 
                                                        

ن  )1( ل م م ك ور وھ ة اإلمبراط ة جالل وا بمعی راف لیكون أموري التلغ ن م إن الحكومة السنیة قد عینت ستة م

زت  حیح)، وع ل التص ك (ألج در ب أصحاب العزة مدالي أفندي مھندس التلغراف العام (ألجل التبییض)، وحی

كر سامي أفندي، وحشمت أفندي، وقساطو أفندي (ألجل المخابرة)، وعینت في حیفا عالوة على مدیر بك، وب

ة  اش مدیری ب ب دي كات ل أفن ة خلی حاب الرفع ن أص الً م ھاب ك ر ش ر قیص و األمی و رفعتل تلغرافھا یومئٍذ وھ

ید أ دي، ورش وعھ أفن دي وش در أفن ندوق، وحی ین الص ر أم دي منی ر أفن روت، وقیص راف بی داد، تلغ دي ح فن

ھ  دي صوص ف أفن و یوس ومولیري أفندي، وإمیل أفندي مأمور عكا. وعینت في یافا عالوة على المدیر رفعتل

دي  ي أفن دي، وحكم ي أفن ھاب، ولطف ارف ش ر ع دي، واألمی دس  –كالً من رفعتلو یوركي أفن ي الق ت ف وعین

ي عالوة على المدیر رفعتلو جمال أفندي كالً من رفعتلو شفیق أفندي، وم ویز أفندي، وحسن أفندي. وعینت ف

رة  ي الناص ت ف یف. وعین ات ناص دي فرح ب أفن و نجی دي رفعتل اریخ أفن و ب دیر رفعتل طبریا عالوة على الم

عالوة على المدیر رفعتلو یروانت أفندي رفعتلو خریستو أفندي أما في مركز تلغراف بیت لحم، فكان رفعتلو 

وظفی أمورین الم دا الم ك ع دي وذل ب أفن و نجی اً عزتل اً عام ت مفتش د أقام ذكورة وق ز الم ي المراك میاً ف ن رس

  حمدي بك المعروف بالحكمة وسمو المدارك. 
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ى الشاھانیة، وأطلقت المد ك أت د ذل ة، وبع ة العثمانی ن البارج افع من قلعة عكا، ومن حیفا، وم

اط  ى بس ول عل ن صنف الفوت جاللتھما حدیقة قونصالتو ألمانیا حیث كان أعدَّ لھما كرسیان م

یة  ة، والحاش ة األلمانی ر الجالی ا غی ن داخلھ م یك ة، فل ارج الحدیق اكر خ ت العس ق، وكان أنی

لي ، وتراجم القونص)1(اإلمبراطوریة التو، واثنین من أصحاب الجرائد الوطنیة، وبعض مراس

، وتحریر واقع الحال ھو: أنھ لما وصل جاللة اإلمبراطور واإلمبراطورة، )2(الجرائد األجنبیة

البون،  دم الط انیین، تق وزراء األلم انیین، وال أمورین العثم ار الم ن كب یھم م رنا إل ن أش وم

ون األزھار عند أقدامھما، ثم تقدم ابنتان، ورفعتا لھما والطالبات من أبناء مدرسة األلمان ینثر

ة  طاقتین من الزھر، ثم تقدم قسیسان من األلمان، وھما بورمستر، وباتر بیفر، وناظر المدرس

یو  ى»الموس م «لنك ن تعلقھ ھ ع وا فی اً أعرب ة خطاب رتھما باأللمانی ي حض وا ف ، وخطب

دمت باإلمبراطوریة األلمانیة، ولما فرغوا من الكالم  دنوا من جاللتھ، فصافحھم یداً بید، ثم تق

                                                        

)1(   

  الموسیو دوبولوف  وزیر خارجیة دولة ألمانیا 

  القونت أوللبرغ  التشریفاتي األول 

  القونت ودل  رئیس الدائرة اإلمبراطوریة 

  الموسیو لوتیھولد  األستاذ

  البارون لینكر  الطبیب الخاص

  الدكتور ایلبرغ  الطبیب الثاني

  دریاندر  الرئیس الروحي

  الموسیو لوقانوس  المستشار األول

  الغونتر أمیرال البارون سندن بیبران  المستشار الثاني

  البارون مارشال  سفیر ألمانیا في األستانة

  مولنین(القونت) الكونت   باش ترجمان السفارة 

  آلنسة كرسدورفكالمر وا(الكونتس) القونتس   نساء الشرف

ارون   مأمور تشریفات اإلمبراطوریة اح والب ارون مرب وروف والب ونتس برك الق

  كنزبك
  

حاب  )2( ن أص ا م ك بیانھ ون وإلی ة وأربع كان في الموكب اإلمبراطوري من أصحاب الجرائد ومكاتبیھا ثمانی

ة 3الجرائد التركیة  د العربی د اإلنكل10، من أصحاب الجرائ حاب الجرائ ن أص ة ، وم حاب 13یزی ن أص ، وم

ة) 1الجرائد الیونانیة  نھم ابن یة (بی د اإلفرنس حاب الجرائ ة 5، ومن أص د األلمانی حاب الجرائ ن أص ، 12، وم

ة 1، ومن أصحاب الجرائد النمساویة 1ومن أصحاب الجرائد اإلیطالیة  د األمیركی حاب الجرائ ، 1، ومن أص

  وابنة صاحبة جریدة ھوالندیة. 
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س  یدات األوان الیخ»الس ر»، و«أن ر»، و«ادوار كل ا كل ة « انریت نھن بطاق دة م ل واح ك

ب  ن خش ة م من علب لإلمبراطورة، وقبَّلن یدھا وھذه الطاقات منضدة على الطراز الشرقي ض

ة من خشب الزیتون كبیرة، الزیتون، ثم تقدم الخواجا ھومس لنجر، وأرنست اھمان، وقدما مائد

ارلوت  )1(وأخرى صغیرة مستلقى ة، وش یس، وھیالن غیرات أل ات الص دمت البن م تق دام، ث لألق

بسریر صغیر من زیتون فیھ شخص صغیر تقدمة لجاللتھ، فتكلم جاللتھ بما شّف عن ارتیاحھ 

أن یعاونھم ویقضي  )2(لذلك كلھ باللغة األلمانیة واعداً األلمان أنھ سیعھد إلى ملك (وورتنبرغ)

لھم ما یلتمسون، ثم رفع إلیھ جناب نقوال أفندي عبد المسیح صاحب جریدة السرور التي تطبع 

یط  )3(في مصر أربعة أبیات من الشعر مكتوبة بحروف مطرزة بسلك من ذھب على رقعة یح

ا ر الراھب ى دی ا إل م ذھب ھ، ث راً ارتیاح ذھا مظھ ھ بأخ أمر جاللت نع، ف تقن الص ار م ا إط ت بھ

یم قاصدین  ب عظ ي موك ارا ف م س ة، ث ة األلمانی ریة»األلمانیات، وإلى الكنیس ى  )4(«قیص عل

م  )5(العربة بعد أن تقدمھم ذاھباً إلیھا حضرة صاحب األبھة، والدولة جواد باشا الصدر األعظ

د هللا  عادتلو عب ا، وس اظم باش األسبق إلرصاد المعدات الالزمة، وقد صحبھما حضرة دولتلو ن

ى  باشا، اد إل م ع ة، ث راف الوالی ى أط یَّعھما إل أما حضرة عطوفتلو رشید بك والي بیروت فش

، وبعد أن شاھدا ما )6(بیروت الرصاد المعدات الالزمة، فعرجا بأثناء ذھابھما على قریة عتلیت

الساعة الحادیة عشرة قبل الظھر،  )7(بھا من اآلثار القدیمة استأنفا المسیر، فبلغا قریة التنتورة

                                                        
  مستلقى = مسند. )1(
  إحدى إمارات ألمانیا التي مر ذكرھا آنفاً.  )2(
  ). 20مر بیان األبیات المذكورة في الصفحة ( )3(
ھي مركز مدیریة (قیصریة) وقد كانت في السابق مدینة عظیمة بناھا ھیرودس على شاطئ البحر وجعلھا  )4(

ن عاصمة لفلسطین فنمت وشیدت فیھا الصروح الفاخرة وأقیم فیھا ھیكل ألغسطوس  ا م ت میناھ ر وكان قیص

ؤرح  یوس والم ي إیس ؤرخ الكنائس د الم ا ول دس وفیھ ل المق ي اإلنجی ا ف د ورد ذكرھ ئ وق ن المراف أحس

و  ن نح ت م د كان دمار، وق راب وال ى الخ ا إل ك وآل أمرھ د ذل ا بع ت عظمتھ ث أن انحط م تلب وس ول بروكویی

ركس، أ اجري الج اً لمھ ت موطن ت، وجعل ة بی ى مائ وي عل نة تحت ي عشرین س دُّ ف بحت تع د أص وم، فق ا الی م

ات  ق عرب ورة طری ین التنت ا وب اء. وبینھ مصاف القرى الكبیرة، وكثیراً ما یؤتى بحجارتھا إلى یافا ألجل البن

  كلیو متراً.  12طوالھا 
ول  )5( ل وص ان قب بناء على اإلرادة السنیة عھد إلى ھذا المشیر الخطبر بارصاد المعدات الالزمة في كل مك

  مبراطور إلیھ. جاللة اإل
  ھي قریة غنیة بآثارھا القدیمة، وموقعھا إلى الجنوب الغربي من مدینة حیفا.  )6(
ل  )7( لید معام ارون رتش ا الب ام فیھ د أق د، وق راز الجدی ى الط ا عل یِّدت أبنیتھ ر ش اطئ البح ى ش ة عل ي قری ھ

  كیلو متراً.  38ن حیفا طریق طولھا زجاجیة إال أنھا لم تأت بالغرض المقصود لعدم موافقة تربتھا، وبینھا وبی
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فاستراحا قلیالً بالمضارب المعدة لعمال، وبعد مناولة الغداء شخصا إلى قیصریة حیث أعرب 

جاللتھ للجنود العثمانیة الظافرة أنھ یحب العثمانیین، ویحبونھ وبعد مشاھدة آثارھا شخصا إلى 

ا ف)8(البرج اني ركب وم الث ي ، وباتا تلك اللیلة في المضارب المعدة لھما ھنالك، وفي صباح الی

  . )1(موكب عظیم قاصدین یافا

ى  ب عل ولما بلغا أطراف قضاء بني صعب رأیا عمودین قائمین على جانبي الطریق كت

ة  ة واأللمانی ا بالعربی ل منھم عب»ك ي ص ة، « بن ات العثمانی ق الرای ودین تخف وق العم وف

ب  ان یترق ن الفرس دد م ي ع د ف ك العاب ل ب و جمی دوم واأللمانیة، وكان قائمقام القضاء عزتل ق

ا « أمین )2(النبي»من ذلك النھار بلغا قریة  12جاللتھما، وعند الساعة  حیث كانت أعدت لھم

ر  ى آخ ا إل ا انتھی ا، ولم ا قاصدین یاف تراحا ركب داء، واس المضارب، وبعد أن تناوال طعام الغ

قضاء بني صعب وجدا على الحدود عمودین كاألولین وعلیھما عدد األمتار التي قطعاھا ضمن 

، وقد بقیا مواصلین السیر حتى بلغا حدود یافا، فرأیا في المكان )3(كیلو متراً  38قضا وقدرھا ال

                                                                                                                                                                             

  التنتورة: تعرف حالیاً باسم الطنطورة. 
ة  )8( ي والی بق، ووال م األس در األعظ ا الص ل باش ة كام ة واألبھ قریة صغیرة من أمالك حضرة صاحب الدول

ا  ات طولھ ق عرب ریة طری و  5أزمیر، وأھلھا قلیلو العدد یشتغلون بالحراثة، والزراعة، وبینھا وبین قیص كیل

  مترات. 
مدینة كائنة على شاطئ بحر الروم، بینھا وبین أورشلیم نحو أربعین میالً، وھي ذات مبان متینة مؤلفة من  )1(

الحجارة الصلبة، وقد أحاطتھا البساتین من كل جانب، فكثرت فیھا أنواع األشجار، واألثمار ال سیما البردقال 

ال أما مناھلھا فأكثرھا من اآلبار، وھذه المدی ا، ف ا میناھ ان، أم ل الطوف دت قب نة قدیمة العھد حتى قیل إنھا وج

ذه  ا، ولھ دة عنھ افة بعی ى مس و عل ل ترس اكناً، ب اً س ر ھادئ ان البح و ك ا، ول دة أخطارھ واخر لش ا الب تدنو منھ

ریق المدینة شأن كبیر في التاریخ لما كثر فیھا من الحروب ولتجارتھا فروع كثیرة، وبینھا وبین النبي أمین ط

  كیلو متراً.  76كیلو متراً، وبینھا وبین القدس سكة حدیدیة طولھا  22عربات طولھا 
كانھا  )2( رة، وس وت الحقی ن البی اً م ین بیت ى خمس وي عل ابلس تحت ھي قریة صغیرة في منتھى حدود سنجق ن

  كیلو متراً.  46یشتغلون بالحراثة، والزراعة، وبینھا وبین البرج طریق عربات طولھا 
  إن الطریق المذكورة ھي إحدى الطرق التي أُنشئت حدیثاً وھي:  )3(

    كیلو متر

  طریق أنشئت من حیفا إلى الناصرة   70

  طریق أنشئت من حیفا إلى عتلیت  17

  طریق أنشئت من عتلیت إلى التنتورة   12

  طریق أنشئت من التنتورة إلى قیصریة  11

  طریق أنشئت من قیصریة إلى البرج  5



  33

مى  دس»المس ار ع ك « بی ق ب عادتلو توفی رة س ا حض ار جاللتھم ا بانتظ ام فیھم ربین ق مض

ة،  تانة العلی ي األس ة الضابطة ف یس ھیئ دي رئ ن أفن عادتلو حس رة س دس، وحض رف الق متص

حضرة ناظر الضابطة الجلیلة، وأحد أعضاء شورى الدولة الذین أنفذا وعزتلو نشأت بك نجل 

دس،  ي الق ع ف دان الموق ك قومن للقیام بإجراء التدابیر االحتیاطیة في القدس، وعزتلو محمود ب

وعزتلو زھدي بك وكیل قائمقامیة یافا، ورفعتلو محمد أفندي مراد مأمور طابو یافا، فمر بھم 

یر حتى بلغ أوائل المدینة، فشاھد ألوفاً من الیافیین بمكان تخفق فوقھ جاللتھ، وبقي مواصالً الس

الرایات العثمانیة، واأللمانیة، ولما بلغا جسر مسراره رأیا فوقھ قبة مزدانة باألعالم واألزھار، 

وكان على جانبیھ تالمیذ المدارس األلمانیة، وتلمیذاتھا، وأكثرھم باللباس األبیض، وعلى صدر 

ارونةكل واحد شا غ س ة  )1(رة تمثل الرایة األلمانیة، وھم یھتفون بالدعاء، ولما بل ف العرب أوق

ة  تحت قبة مزدانة باألعالم، واألزھار، وفي صدرھا الشعار األلماني أعدھا لھ الجالیة األلمانی

على صورة تدھش األبصار یتقدمھا ویتلوھا على مسافة بعیدة من الطریق ألوف من الرایات، 

ان األلم تقبال وك ق الس انبي الطری ى ج دین إل ة آالف محتش و أربع ددھم نح اً، وع انیون جمیع

م  التو، وھ و القونص میث، وموظف یو ش ة المس ة األلمانی ل الدول دمتھم قنص ي مق ا، وف جاللتھم

جورج أفندي مراد الكونشلیار، والیاس أفندي الترك الترجمان األول، وأنطون أفندي الخوري 

تقدم إذ ذاك جناب القنصل، وحضرة السیدة قرینتھ، وبید كل منھما كأس سالم الترجمان الثاني، ف

ى  دل عل ا ی ٍذ بم ل حینئ م القنص ا، وتكل دماھا لجاللتھم ر فق ن الزھ ة م من الخمر الجیدة، وطاق

                                                                                                                                                                             

  ق أنشئت من البرج إلى حدود سنجق نابلسطری  08

  طریق أنشئت من سنجق عكا إلى قلنسوة   18

  طریق أنشئت من قلنسوة إلى حدود یافا  20

  طریق أنشئت من حدود نابلس إلى یافا  22

18

3  

  

  

ن  60وقد أنشئ في ھذه الطریق نحو  ف م من الجسور،  والمعابر، وأنشئ بین التنتورة، وقیصریة جسر مؤل

دس  80ع قناطر، یبلغ طولھ أرب دي مھن ارة أفن و بش ة عزتل اً بھم رین یوم متراً، وقد تم إنشاؤه في واحد وعش

ة،  دس الالذقی دي مھن اھر أفن ا، وض واء عك دس ل دي مھن ین أفن م حس ھ وھ ة، ومعاونی روت الجلیل ة ببی الوالی

ابلس، والقوالغاس دس ن اون مھن ي مع دي عل د أفن رابلس، ومحم دس ط دي مھن امي أفن ك، وس ین ب ي حس

رق،  ذه الط ى ھ ات عل ل النفق ا مجم دي. أم والمالزمین رمزي أفندي، وتوفیق أفندي، وتیار أفندي، وحقي أفن

اً  الح توفیق ر اإلص ن أم الي م ن األھ ون م ھ المكلف ام ب ا ق دا م ا ع ك م والجسور فقد بلغ سبعة آالف لیرة، وذل

  للنظام. 
  افا بمكان یبعد عنھا نحو نصف ساعة.وھي المستعمرة األلمانیة األولى الملحقة بی )1(
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ة»سرور األلمانیین بذلك الیوم السعید قائالً:  « أقدم لجاللتكم كأساً من خمٍر عصرتھا ید ألمانی

ة ة:  وخاطبت قرینتھ جالل ورة قائل ة»اإلمبراط د ألمانی ا ی اراً أقتطفتھ ك أزھ دم لجاللت م «أق ، ث

تالھما الخواجا ھنري ویبر كبیر الجالیة األلمانیة مرحباً بجاللتھما بالنیابة عن األلمان عموماً، 

فأظھر جاللتھ ارتیاحھ إلى ذلك، وقال إنھ مسرور بأن الجالیة األلمانیة تتمتع برغد العیش في 

فاء،  ظل الدولة والء والص ن ال ھ م م، وبین لطان األعظ ة الس العلیة العثمانیة مبیناً ما بین عظم

ددھم ال  وبعد أن شرب جاللتھما كأسي الخمر ھتف الجموع المحتشدة من ألمان، وسواھم، وع

ور،  ة اإلمبراط م، ولصاحبي الجالل ا األعظ یقل عن العشرین ألف نسمة بالدعاء لعظمة موالن

ر واإلمبراطورة، ثم  ن الزھ تقدمت ابنة المستر ھرتك قنصل أمركا في یافا، وقدمت طاقتین م

لجاللتھما فسّرا، وسار جاللتھما حتى بلغا المستعمرة الثانیة لأللمان الكائنة ضمن یافا، فشاھدا 

دون  انوا ینش ة وك ة واأللمانی حینئٍذ تالمذة المدارس الرشدیة، وسواھم بأیادیھم األعالم العثمانی

دةاألناشید ا اك بلوكن ا ھن زل جاللتھم دعاء، ون ذ  )1(لرخیمة، ویھتفون بال ت عندئ رق، فأطلق الب

مدفعاً، وما توارت الشمس بحجابھا إال وقد برزت یافا كعروس  21البواخر الراسیة في الثغر 

ة  نیة، والثكن ة الس راي الحكوم راً وخصوصاً س راً وبح وار ب ن األن ة م اً بحل تختال تیھاً وعجب

د العسكریة، وال ق كب ة تش ھم الناری ت األس وذكس، وكان روم األرث ر ال ة، ودی مستعمرة األلمانی

د  ریمین، وق الزائرین الك السماء، والعثمانیون لم یكونوا یومئٍذ أقل من األلمان فرحاً وترحیباً ب

ة  ة البلدی ل رئاس عید وكی أقامت البلدیة من الزین البدیعة ما حدا إلى شكر عزتلو حافظ بك الس

ٍذ  الذي أظھر ھ یومئ ث جاللت د بع كر، وق ذكر، فیش ا ی ؤون م یم الش من علو الھمة في أمر تنظ

إن االستقبال الذي حصل لي في یافا كان »برسالة برقیة إلى الحضرة العلیة السلطانیة مؤداھا: 

دیع،  راز ب ى ط حسناً والتزیینات جیدة، وال سیما الدائرة البلدیة، فإنھا كانت تتألأل باألنوار عل

ادر «الشكر لجاللتكمفأقدم  واداً ن ، وصباح الجمعة عند الساعة الثامنة افرنجیة ركب جاللتھ ج

المثال في ارتفاعھ، وھكذا جاللتھا، وتبعھما عربة تقل نساء الشرف، وسارا فارسین في موكب 

ا  )2(حافل یتقدمھم دولتلو ناظم باشا قاصدین الرملة د لھم ث أع ا حی ن یاف اعتین ع د س التي تبع

                                                        
ة  )1( ك اللیل اني تل وریس األلم ا م ن الخواج تأجرھا م د اس وك وق تر ك ھي اللوكندة التي أعدھا لجاللتھما المس

ا األدوات  وفرت فیھ د ت رج إذ ق ا وال ح دث عنھ اش، فح ن الری ھ م ا حوت دة وم ا اللوكن رة، أم ائتي لی بألف وم

فھا معرض للعادیات واآلثار القدیمة العھد البدیعة، وفیھا حدیقة غناء حوت الذھبیة والفضیة، وقد جعل في غر

  من كل فاكھة زوجین. 
رة  )2( كانت قبالً مدینة عظیمة وقصبة فلسطین، وكانت ملك داود وسلیمان ورحبعام تحتوي على الفواكھ الكثی

دة أما ھواؤھا فنقي جداً، وإلیھا ینسب خیر الدین الرملي صاحب الفتاوى المش بحت بل ھورة أما اآلن فإنھا أص

غ  كانھا یبل دد س ي، وع مال الغرب ي الش ى غرب ع إل دس تس ن الق اعات وع الث س ا ث صغیرة وھي تبعد عن یاف
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اً، طعام ال الالً وتكریم غداء، فأطلقت المدافع من البوارج األلمانیة، والعثمانیة في میناء یافا إج

ٍذ  ة حینئ ت المدین یض، وكان امع األب ام الج ا أم دة لھم ولما بلغا الرملة نزال في المضارب المع

یفین  دوم الض اً لق رنح طرب ا تت ي مخافقھ الم ف ا األع ن فوقھ احین وم ار والری دثرة باألزھ مت

ریمین، فلما استقر بھما المقام استمثل جاللتھ لدیھ جناب مدیر الناحیة رفعتلو محمود أفندي الك

ن  ةً م ھ لمح ط لدی ة فبس ق بالمدین ائل تتعل ة مس ة اإلنكلیزی ألھ باللغ یني، فس دین الحس مس ال ش

ب  ا بموك ا عربتھم ك ركب د ذل ا، وبع ق بھوائھ ائل تتعل یة مس ا باإلفرنس تاریخھا وسألتھ جاللتھ

رة  )3(قاصدین أترون عظیم حیث أعد لجاللتھما طعام العشاء والمبیت، فبلغاھا محفوفین بالمس

والھناء، وبأثناء قدومھما مّرا تحت قوس نصر متقنة نصبھا سلیم أغا بوغوش شیخ صلح ناحیة 

رى «العنب»بني مالك تجاه قریة  ن الق ا م ا جاورھ ، ولما أمسى المساء برزت تلك القریة وم

وار بدیعة. ولما كان صباح الیوم الثاني ذھب جاللتھما راكبین مركبة تجرھا ستة بحلل من األن

من جیاد الخیل قاصدین القدس محفوفین بموكب عظیم من الوزراء واألمراء والحاشیة الكریمة 

والعساكر الشاھانیة والحرس الملوكي، ولما بلغا قریة أبي غوش استقبلھما عدد من وجوه البالد 

م راكبي الخیول اعة، ث و س ا نح ام جاللتھم اروا أم د س ، وأخذوا یلعبون بالرماح والسیوف، وق

اكرین هللا  لیا ش ة وص ن العرب ا م زل جاللتھم دس ن ن الق ة م ى مقرب اروا عل ا ص ادوا، ولم ع

  لوصولھما إلى أورشلیم بسالم، ثم ركبا الخیول الجیاد، وساروا بموكب حافل قاصدین القدس. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في القدس

ة  ن المدین دافع م ت الم بلغ جاللتھما القدس عند الساعة الحادیة عشرة قبل الظھر، فأطلق

اكر  المھما العس ذت س ة، وأخ ان األلمانی یقى باأللح دحت الموس اً، وص ا وتكریم الالً لھم إج

قدس، وكل من الشاھانیة الظافرة، واستقبلھما دولتلو ناظم باشا، وسعادتلو توفیق بك متصرف ال

حضرة قومندان العساكر الشاھانیة، ویاسین أفندي الخالدي رئیس البلدیة، وبرزت مدینة القدس 

                                                                                                                                                                             

ین،  8000 ر لالت ع، ودی دة جوام ة، وع ة جمیل ا أبنی دس، وفیھ ثمانیة آالف، وھي مركز مدیریة تابعة لواء الق

  وبرج من بناء العرب. 
  بعد عن الرملة نحو أربع ساعات، وھي ما یدعى حالیاً اللطرون.ھي قریة صغیرة ت )3(
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یومئٍذ تكسوھا حلة خضراء بدیعة محوكة من الریاحین مطرزة باألزھار والرایات تخفق فوق 

تھما المنازل وعلى جوانب الشوارع وال سیما على الطریق المؤدیة من المضارب المعدة لجالل

زدانین  كل م ي الش إلى كنیسة القیامة، فإن البلدیة نصبت عند طرفي ھذه الطریق قوسین جمیل

ب  برسم جاللتھما في صدر كل منھما الشعار األلماني فوقھما الھالل العثماني الشریف، ونص

ة الیھود في منتصف الطریق قبة مزدانة بالرایات العثمانیة واأللمانیة وباآلنیة الفضیة والذھبی

تارات  ككأس القدوس والمبخرة وتیجان التوراة وباألنسجة التي كتبت علیھا العشر وصایا وس

ا  ن تحتھ الھیاكل إلى غیر ذلك من الرموز الذي تدل على اسباط بني إسرائیل االثني عشر وم

ذه  ار ھ وس كب دتا لجل ب أع زركش بالقص ر م ن حری اش م اھما قم ان یغش إلى الجانبین حجرت

مبارك »ر جاللتھما وقد كتب بصدر القوس من إحدى الجھتین باللغة األلمانیة الطائفة عند مرو

ولما كانت الساعة الثالثة والنصف من « فلتعش الملكة»، ومن الجھة الثانیة «اآلتي باسم الرب

بعد الظھر رغب جاللتھما في زیارة القبر المقدس فُصفَّت العساكر إلى جانبي الطریق، وساروا 

داً بعد أن ركب جاللتھ جواده األشھب وارتدى حلة عسكریة صفراء فوقھا في موكب عظیم ج

ن  الث م ا ث ب معھ ل، ورك برنس حریري، وركبت جاللتھا عربة تجرھا أربعة من جیاد الخی

رفات  ة، والش ور العالی ي القص ق، وف روات الطری اس بس ن الن وف م ان أل رف، وك اء الش نس

یقى الع روع األشجار والموس ى ف غ البعیدة، وعل ا بل ان، ولم ب األلح ة تشنف اآلذان بأطی ثمانی

جاللتھما قبة الیھود احتفل كبار ھذه الطائفة باستقبالھما وفي مقدمتھم حضرة الحاخامین بخور 

ا  ة بقائھم دعاء بإطال ھم بال ذة مدارس ع تالم وا م الیاشار وشمویل ساالنت احتفاالً عظیماً، وھتف

بیاً، ثم رفع إلى اإلمبراطور كتاباً ضمن ظرف، فوقف ھتافاً كبیراً، وخطب الحاخام خطاباً ترحی

جاللتھما حینئٍذ، وأبدیا شكرھما وامتنانھما من حسن االستقبال، وكانت الریاحین وھما سائران 

ین  ین اللت ن القوس قد كست أدیم األرض من طریقھما حلة خضراء، ولما بلغا القوس األولى م

لخالدي المشار إلیھ بخطاب ھنأھما بھ بسالمة الوصول نصبتھما البلدیة استقبلھما یاسین أفندي ا

إنھ یؤمل دوام المحبة بینھ وبین الذات الشاھانیة »بالنیابة عن أھل المدینة، فشكره جاللتھ قائالً: 

ات  تقبلھما بن ل اس اب الخلی كما یؤمل أن سیاحتھ ھذه تجعلھا غیر منفصحة العرى، ولما بلغا ب

لدعاء، ثم ترجل جاللتھما، وسارا ماشیین على األقدام إلى أن بلغا المدارس األلمانیة بالترتیل وا

ة تقبلھما غبط الم، فاس ذ الس ة ألخ ود واقف ت الجن ث كان ر حی ة الكبی ة القیام اب كنیس ر  ب الحب

افي بطریرك الالتین، فخطب بالالتینیة مرحباً بھما وإذ صارا عند المفضال السید لودفیكوس بی

تقبل ة اس ط الكنیس ل وس ن المغتس رك األرم ان بطری ید ارتینی ال الس ر المفض ة الحب ھما غبط

ة  دس غبط ر المق ام القب األرثوذكس فرحبَّ بھما بخطاب خطبھ باللغة التركیة، ثم استقبلھما أم

الحبر المفضال البطریرك دامیانوس بطریرك الروم األرثوذكس، فخطب باللغة الیونانیة مرحباً 
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ر  ارة القب دخول لزی ألھما ال ا، وس مندریت بھم رة األب األرش ٍذ حض ان حینئ دس، وك المق

ال  ك دخ د ذل لیا، وبع كیرافتیموس وكیل القبر المقدس واقفاً الستقبالھما، فدخاله، وسجدا، وص

ة  من الكنیس ة ض دنیا الكائن ف ال ة نص ة بكنیس وذكس الخصوصیة المعروف روم األرث ة ال كنیس

األواني النفیسة، وقد عرض علیھما إذ الكبرى، فأعجبھما ما شاھدا فیھا من الزخارف البدیعة و

ة  ى الكنیس داة إل دایا المھ ف والھ ة التح دة مخصوص ى مائ انوس عل ذلك غبطة البطریرك دامی

ة  13وھي: شمعدانان من الفضة النقیة ثقلھما  ان ھدی ھ أقَّت أقة، وقندیل من الفضة أیضاص ثقل

، وصلیب من 1843في سنة  المغفور لھ البرت دي بروسیا أخي المغفور لھ جده غلیوم األول

عة  یح مرص ید المس ھ الس ورة وج الیلوغوص، وص ل ب البرلنت الخالص ھدیة من الملك میخای

بالماس الخالص ھدیة من ددیان ملك منكریلیا، وإنجیل مذھب ومرصع بالماس من یوان بورس 

ن ة م ي علب ة ف ر مذھب ي عش ل االثن ة الرس ھداء، وأیقون ام الش  أحد إمبراطوري روسیا، وعظ

البلور وجدت على مائدة كنیسة مار یوحنا في عھد الصلیبیین، فسّر جاللتھما من ذلك، وبعدئٍذ 

ر  ول القب ا ح أخذ المرتلون یرتلون بالیونانیة نشید دعاء لھما ولعظمة المتبوع األعظم، ثم طاف

ود  ن وعم والمقامات المقدسة في كنیسة نصف الدنیا ومغارة الصلیب وكنیستي الالتین واألرم

ن  ا م ن معھم ا وم واف خرج ن الط ا م ا فرغ یح، ولم ید المس لب الس ث ص ة حی د والجلجل الجل

ن  القرب م ة ب ص األلمانی ة المخلِّ ارة كنیس ا لزی م ذھب راس، ث الوزراء والكبراء، فقرعت األج

كنیسة القیامة فكانت ھنالك الجالیة األلمانیة تنتظر قدومھما المیمون، وكان في مقدمتھم حضرة 

ان وقرینتھ فتال كل من ھذین خطاباً باأللمانیة ضمنَّھ الدعاء لجاللتھما ثم دخال أبنیة كاھن األلم

یم  ب العظ ان الموك ث ك ى حی الكنیسة القدیمة وبعد أن شاھدا ما فیھا من اآلثار القدیمة عادا إل

ھ ینتظر قدومھما، فرأى جاللتھ حینئٍذ دولة المشیر شاكر باشا، فصافحھ یداً بید، ثم ركب جاللت

جواداً، وجاللتھا ركبت عربة تجرھا أربعة أفراس وإلى جانبھا إحدى نساء الشرف، وذھبا إلى 

ة  یھم، وبقی ار إل ة المش ارة البطارك ول زی ى قب ٍذ إل اح حینئ ھ ارتی ن جاللت المضارب وقد بدا م

 ً  الرؤساء الروحیین، وقناصل الدولة الفخیمة في قنصالتو دولة ألمانیا الفخیمة، فحضروا جمیعا

بعد الظھر باأللبسة الرسمیة، فجعل جاللتھ یخاطبھم بھشاشة  5في الوقت المعین وھو الساعة 

دس  ى الق ر إل د حض ذي ق ز ال ران اإلنكلی بوري مط ران سالس یادة المط یما س ة وال س وبشاش

الشریف لتدشین كنیسة إنكلیزیة، وكانوا جمیعاً واقفین لدیھ، وقد خص بطریرك الروم المشار 

ي  إلیھ بقولھ: ف ف ن التح ي م ا أریتن اً لم ة نحوي ثانی ن المحب رت م ا أظھ إني أشكرك أوالً لم

الكنیسة ثالثاً ألنني أُستقبلت في الكنیسة التي استقبل بھا المرحوم والدي وكان الترجمان حینئٍذ 

  المسیو لتشندروف قنصل ألمانیا في القدس. 

ي قر دس فھ ي الق ا ف زول جاللتھم دت لن ي أع ارب الت ا المض ة أم وت الجالی ن بی ة م یب
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األلمانیة في بقعة أرض فسیحة في جھة الشمال الشرقي وھي عدیدة، وأعظمھا المضرب الذي 

فرش بالریاش الثمینة، وقد قام فوقھ على عمود تاج ملوكي وكرة من الذھب الخالص، وقد اتخذ 

ارب  ول المض ل ح د جع ا، وق وس جاللتھم ة لجل ة قاع ة 25بمثاب ل نقط ي ك رس ف ة للح  نقط

حارسان أما المحافظة على مضربھ الخاص، فقد عھد بھا إلى رجال آالي العسكر الزحاف لیس 

ي االي  طة جاویش ط بواس رس فق ھ إال للح وح ب ھ ال یب وراً بجاللت ل محص غیر، وكان سر اللی

ا  ن آغ دوي، وحس ا ب د آغ ا محم اً، وھم یره دائم اء مس ھ بأثن الزحاف اللذین كانا یرافقان جاللت

اء محمود من قض ة مس ھ الكریم ى مادت اء مرجعیون. وقد دعا جاللتھ لمناولة طعام العشاء عل

ا،  98سنة  1ت 31االثنین في  ق باش ا، وتوفی ر باش ا، وقمبفن اظم باش كالً من حضرة دولتلو ن

راء  ن كب انیین، وم أمورین العثم ار الم ن كب رھم م ا، وغی د هللا باش عادتلو عب وشاكر باشا، وس

رلین، وزراء األلمان، وبعض ر ن ب ھ م ور مع اھم للحض ذین دع ة ال ات األلمانی ؤساء المقاطع

ة تصدح  10فجلسوا على مائدة واحدة، وسھروا لحد الساعة  یقى األلمانی مساًء، وكانت الموس

اء  ام العش اول طع دة الضباط، وتن ى مائ س عل بأطیب األلحان، وفي اللیلة الثانیة تعطف، وجل

  معھم. 

  مساًء ویستیقظ عند الساعة الخامسة صباحاً.  9الساعة وكان جاللتھ في الغالب ینام 

دس  ى الق ا إل ن حیف اظر م وم المن ة رس دس مجموع ة الق وقد تقدم لجاللتھما من قبل بلدی

  بغالف من صدف مصفحة قرنیھ بالذھب، ثم رسم الصخرة المقدسة مؤلفاً من صدف نقي. 

ة دیھما كریھ دمت ل ارف با )1(وق دیر المع ك م ماعیل ب و إس راء عزتل م الطغ دس رس لق

  الھمایونیة مزركشة بالذھب.

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في بیت لحم 

ي  98تشرین األول سنة  30من صباح یوم األحد في  9لما كانت الساعة  ھ ف سار جاللت

                                                        
  األصح كریمة.  )1(
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دم )2(موكب حافل لزیارة بیت لحم ، وكانت الطرق مزدانة بالرایات والریاحین على نحو ما تق

الم من الو ار واألع زدان باألزھ دیع م صف، وكانت البلدیة قد نصبت في أوائلھا قوس نصر ب

ان  ن العرب ة م ات وجماع دي عریق ید أفن اج رش ق الح ي الطری العثمانیة واأللمانیة، فاستقبلھ ف

صباحاً، وبعد أن  10یلعبون بالرماح، وقد بلغا كنیسة األلمان الكائنة بظاھر المدینة عند الساعة 

یس قضیا زیا ي ورئ دي حق ماعیل أفن و إس دیر رفعتل ان الم ث ك م حی ت لح ة بی رتھما أتیا كنیس

دارس  ذة الم المھما وتالم ذ س اھانیة ألخ اكر الش ن العس دد م ر وع البلدیة سلیمان أفندي الجاس

تقبلھما  ث اس ین حی ر الالت اب دی ن ب دخال أوالً م البطریركیة األرثوذكسیة باألناشید الشجیة، ف

وقد تطرقا منھ إلى الكنیسة الكبرى، فاستقبلھما غبطة بطریرك األرمن أمام  غبطة السید ببافي

ة  وذكس غبط روم األرث وال لل ار نق ل م ي ھیك ھیكل األرمن الكائن في الكنیسة، ثم استقبلھما ف

یح،  البطریرك دامیانوس، وبعد أن طافا في الكنیسة نزال إلى المغارة التي ولد فیھا السید المس

طفانوس فاستقبلھما بطری ران اس یادة المط ٍذ س ھ حینئ ف لجاللت رك الروم المشار إلیھ، وقد كش

وكیل مطران بیت لحم للروم األرثوذكس شیئاً من تاریخ ھذه الكنیسة القدیمة باللغة اإلنكلیزیة، 

ثم زارا المھد بجانب المغارة، وخرجا بعدئٍذ من الباب الغربي فزارا كنیسة الروم األرثوذكس، 

ا ثم طافا في ا ا، وخرج ار إلیھ لكنیسة الكبرى المعروفة بالبازلیك المحتویة على العوامید المش

ة  ى مدرس ارا إل من الباب الحدیدي الصغیر، فركب جاللتھ جواداً، وركبت جاللتھا عربة، وس

دس  ى الق ارا إل ا س ات فیھ ربا المرطب د أن ش م، وبع ت لح ي بی ام ف دیثاً لألیت األلمان المنشأة ح

د الشریف، فبلغھا  اال، وبع ت ج ى بی جاللتھ الساعة الواحدة بعد الظھر، أما جاللتھا، فذھبت إل

                                                        
رة  330مدینة قدیمة العھد على بعد ساعة من القدس وفي سنة  )2( ة كبی ة كنیس للمسیح بنت فیھا القدیسة ھیالن

و خم ى نح ة عل الم قائم ول فوق المغارة التي ولد فیھا المسیح وھي أقدم كنیسة مسیحیة في الع وداً ط ین عم س

ة  اء والكتاب الواحد منھا أربعة أمتار ومحیطھ نحو متر ونصف، وعلى جدرانھا كثیر من اآلثار، ومن الفسیفس

ار،  ف قنط ا نص غیر منھ زن الص راس ی بعة أج ة ذات س ھ قب وذكس، ول روم األرث ر لل ا دی ة، وبجانبھ الیونانی

أنطاكیة السابق منفقاً علیھا من مالھ، فبلغت النفقة والكبیر سبعة قناطیر بناھا غبطة السید اسبریدون بطریرك 

نحو ألفي لیرة، ودیر لالتین متقن البناء وعلى طراز جدید، ودیر لألرمن، وأما المغارة التي ولد فیھا المسیح، 

ا  ة م فقد أقیم علیھا ھیكل للروم واألرمن معاً، وقد وضع فیھا صفیحة من رخام وجعل في الصفیحة من الفض

د ھو بشكل  یح بع ھ المس ع فی ذي وض ذود) ال د (الم یح والمھ وم والدة المس نجمة إشارة إلى النجم الذي ظھر ی

ن  ال م ا زال الرج س، وم ة آالف نف غ ثمانی ة، فیبل ذه المدین كان ھ دد س الوالدة قد أقیم علیھ ھیكل لالتین أما ع

وط ا خط فر یتخللھ ائم الص ون بالعم اورة یعتم اء،  أھلھا كسواھم من أھل القرى المج ا النس وان أم ة األل مختلف

فالمتزوجات منھن یلبسن على رؤوسھن قلنسوة معروفة عندھن بالشتوه مرصعة من األمام بقطع من المعاملة 

  (النقود) القدیمة على نحو ما كان في لبنان. أما العذارى فإنھن یلبسن كما تلبس القرویات في لبنان. 

ارة  یوجد في بیت لحم دیر أیتام لالتین وكنیسة ز، ومغ ر لإلنكلی دة، ودی للبروتستانت، وكنیسة للبروسیان جدی

  السیدة لالتین، ومغارة الرعاة على بعد نصف ساعة من بیت لحم. 
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روم  رك ال انوس بطری ید دامی ة الس ب غبط ك ذھ نصف ساعة عادت إلى المضارب وبأثناء ذل

مندریت  رة األرش ا وحض ران فالدلفی وس مط ید فوتی یادة الس ن س ل م ھ ك ف ب وذكس یح األرث

یحتوي على صور « البوم»، وقدموا لجاللتھ ھدیة ھي غلیكاریوس الترجمان األول لدیر الروم

جمیع أدیار الزیارة المختصة بالبطركیة األرثوذكسیة في فلسطین وغالف ھذا األلبوم قد رصع 

بالصدف النقي ترصیعاً بدیعاً ظھر منھ رسم المالك الذي بشر النسوة حامالت الطیب بالقیامة، 

وصورة التاج الملوكي األلماني، فأظھر جاللتھ  ورسم جاللتھما، ورسم والدي، وجدي جاللتھ،

  ارتیاحھ لقبول ھذه الھدیة شاكراً. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور وبطاركة القدس

زار جاللتھ غبطة البطریرك ارتینیان  1898تشرین الثاني سنة  1بعد ظھر الثالثاء في 

اني بطریرك األرمن األرثوذكس في مقره، فاحتفل بقدومھ اح تفاالً كبیراً، وفي صباح الیوم الث

ت  زار جاللتھ غبطة السید لودفیكوس بیافي في مقره، فبالغ غبطتھ في إكرام جاللتھ، وقد طال

یادة  وى س تقبال س رة االس ي حج دیھما ف ن ل م یك ة ل ین دقیق س وثالث و خم ى نح ھذه الزیارة إل

راً ارت رك مظھ ة البطری ھ غبط م ودّع جاللت ا، ث ران أبودی ن المط ن حس ھ م رى ل ا ج ھ لم یاح

االستقبال، وسار قاصداً غبطة السید دامیانوس بطریرك الروم األرثوذكس الذي احتفى بجاللتھ 

ذي  وك ال اظم المل احتفاًء كبیراً قائالً: إنني أشكر هللا ألنني اقتبل اآلن في محلي الحقیر أحد أع

ا دس كم ر المق وة القب وب أخ فحات قل ى ص فحات  أصبح تشریفھ مرسوماً عل ى ص م عل سیرس

ة  رة اإلمبراطوری ھ، ولألس لطانیة، ولجاللت نیة الس رة الس دعاء للحض ھ بال تم قول اریخ، وخ الت

الكریمة، فأجابھ جاللتھ قائالً: إنني ممنون مما جرى لي من حسن االستقبال، وألنھ تیسرت لي 

ذلك، فأجاب ر ب ة القیص ررت لجالل د ح ون، وق ھ الصالة في دیر الروس في جبل الزیت ھ غبطت

قائالً: إننا سنذكر ھذه الزیارة مدى العمر شاكرین، ونرجو أن تنظروا إلینا دائماً بعین الرضى، 

ثم عرض علیھ على مائدة مخصوصة كتباً دینیة خطیة قدیمة كتبت على رق غزال في القرنین 

ل نش ون بترتی ذ المرتل ات أخ رب المرطب ید الثامن والعاشر، فسر جاللتھ من ذلك، وبعد أن ش

ة  ٍذ غبط دى یومئ تضمن الدعاء لجاللتھ، ثم ذھب مشیعاً كما استقبل بالتكریم والتعظیم، وقد أھ
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  بطریرك الالتین رسمھ ورسم جاللة اإلمبراطورة الكریمین. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في كنیسة المخلص األلمانیة 

من جاللتھ ارتیاح لتدشین كنیسة بدا  1ت  21عند الساعة التاسعة من صباح االثنین في 

المخلص األلمانیة، فصفت العساكر العثمانیة واأللمانیة أمام الكنیسة من الناحیة الغربیة ورجال 

الشرطة من الناحیة الشرقیة، ومن حول الكنیسة احتشد ألوف من الناس، وكانت ھنالك زینة من 

ة األزھار والریاحین جمیلة والرایات العثمانیة واأللمانی ة تلوح في مخافقھا، وقبالة باب الكنیس

انبي  ى ج وذكس، وإل روم األرث دیر ال رسم عظمة متبوعنا األعظم مرفوع على مكان خاص ب

الرسم رسما جاللتھما كل ذلك ضمن إطار بدیع الصنع تخفق فوقھ األعالم، ولما كانت الساعة 

سھ قبعة طویلة سوداء وعلى التاسعة والنصف أقبل كھنة األلمان وفیھم سیادة مطرانھم على رأ

اب  ل بثی ھ رج لیب، وأمام اني وص ان ألم ى صدره نیش كتفیھ وشاح من الحریر األصفر، وعل

سوداء، وبیده عصا الرعایة عصا من فضة ذات قبضة من ذھب مزخرفة، وكان ھنالك أربعة 

ھ  ى جناح دس عل لیب المق م الص ة ورس فحاً بالفض دس مص اب المق دھم الكت د أح ة بی ن الكھن م

ألیمن، وأما سائر الكھنة، فیحملون كأساً كنائسیة من فضة وصفیحتین إحداھما كبیرة من فضة ا

دھم ( م 20واألخرى صغیرة من ذھب، وكان على صدر كل منھم شارة بیضاء وع اً، ث ) كاھن

أقبلت الجالیة األلمانیة من رجال ونساء ثم الوزراء العثمانیون، ثم الوزراء األلمان، ثم الضباط 

مانیین وألمان كلھم بالكساء الرسمي ثم الحرس الملوكي بقبعات مختلفة األشكال فمنھا ما من عث

ھ  كل إال أن ذا الش ھو من ذھب، ومنھا ما ھو من فضة على شكل الخوذة، ومنھا ما ھو على ھ

دایل  ي بج ا كس ا م أسود اللون، ومنھا ما ھو علیھ رسم النسر األلماني من ذھب وفضة، ومنھ

كالً، شعر مسترسلة ب ین أسود وأبیض. وبالجملة، فإن القبعات كادت أشكالھا تفوق العشرین ش

ثم ما لبثت أن قرعت أجراس الكنیسة، وصدحت الموسیقتان العثمانیة واأللمانیة بنغماتھما، فإذا 

بصاحبي الجاللة قد أشرقت طلعتھما مقبلین من باب الكنیسة الخارجي الجنوبي یحف بھما عدد 

ظماء والحرس اإلمبراطوري، فأخذت سالمھما العساكر الشاھانیة واأللمانیة، من الوزراء والع

ر  م النس أما اإلمبراطور، فكان باللباس العسكري من لون رمادي وبقبعة من الذھب علیھا رس
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اءة بیضاء  ھ عب ى كتفی ذھب وعل رزة بال ر بیضاء مط من الذھب أیضاً تغشاھا كوفیة من حری

ا  ورة (وھم ن مطرزة على ھذه الص ا م ان ثوبھ ورة، فك ا اإلمبراط ا) أم ن مصنوعات بالدن م

ن  ة م ة طاق ة الخلفی الحریر األبیض وعلى رأسھا قبعة بیضاء ومن تحتھا إلى الیسار من الجھ

اب  ن ب وا م ا دن ة بیضاء، ولم رى مظل دھا الیس ة اإلمبراطور)، وبی ل كوفی الورد (وكوفیة مث

اوز یض ال تتج وب أب ة بث ا ابن دمت  الكنیسة تقدمت إلیھ نوات، وق ت س ن س ر م ر أكث ن العم م

ا  لإلمبراطورة طاقة من الورد وغیره من صنوف الزھر، ثم خطب اثنان من الحاضرین، ولم

اب،  تح الب م ف فرغا تقدم كاھن بیده مفتاح الكنیسة، فسلمھ لمن كان بیده الكأس، فصلى علیھ، ث

لجنوبي من مصراعي الباب، ودخل الكھنة، ثم اإلمبراطوران، أما اإلمبراطور، فمن المصرع ا

وأما اإلمبراطورة فمن الجانب الشمالي ثم الوزراء، ثم الضباط، ثم  الحرس، وقد بقي اثنان من 

ھؤالء أمام الباب حاملین كل واحد منھما علماً ملكیاً أحد العلمین بلون أحمر إلى ذات الشمال، 

ا والثاني بلون اصفر إلى ذات الیمین واثنان من عسكر آالي الز ل منھم د ك حاف العثماني وبی

بندقیة، ثم قفل الباب، وفي الكنیسة مئات من المدعوین لشھود االحتفال، فأخذ المرتلون یرتلون 

توقیعاً على نغمات األرغن والموسیقى األلمانیة، وكان جاللتھما جالسین على كرسیین من جلد 

مالیة  ة الش ة للجھ ط الكنیس ي وس مرة ف ن نفیس أحمر یضرب إلى الس وح م دامھما ل ت أق وتح

خشب مغشى بالحریر األحمر، وكان المدعوون جالسین إلى ورائھما على مقاعد الكنیسة وھي 

اثنان وخمسون مقعداً بین صغیر وكبیر، وكلھا من خشب الجوز وقد خطب حینئٍذ حضرة األب 

كة، ثم وقف ھبي األلماني، ثم اثنان غیره من قسس األلمان، ثم قام رئیس األساقفة، ومنح البر

جاللتھ في صدر الكنیسة أمام الھیكل، وخطب باأللمانیة خطاباً دینیاً استغرق من الوقت ثالثین 

ت  ي كن ل ألنن یة، ب دقیقة مؤداه: إن مجیئي إلى القدس الشریف لم یكن مبنیاً على غایات سیاس

د إلى السماء وقد أمیل إلى زیارة ھذه المدینة المقدسة التي مات فیھا السید المسیح، ثم قام وصع

كان في خاطر أبي وأجدادي تشیید كنیسة مسیحیة إنجیلیة في ھذه المدینة، فبدأوا بوضع أساس 

ى  ت عل ھذه الكنیسة التي قد تم إنشاؤھا بواسطتي. وقد ختم جاللتھ خطابھ بقولھ: إن إیمانھ ثاب

یجاھد الصخرة التي ھي السید المسیح، وأنھ یستمر متمسكاً باإلیمان الحقیقي بال رب یسوع وس

إلى النھایة الجھاد الحسن لمجد هللا وخیر الكنیسة، وإن السالم یجب أن یكون سائداً كما كان من 

قبل، ثم عادوا إلى الترتیل، وبعد أن فرغ من ذلك االحتفال خرج صاحبا الجاللة وكانت الساعة 

ة الحادیة عشرة، فأخذت العساكر العثمانیة واأللمانیة سالمھما، وصدحت  یقتان العثمانی الموس

واأللمانیة بألحانھا الشجیة. أما جاللتھ فخرج من الجانب الشمالي من الباب وأما جاللتھا، فمن 

الجانب الجنوبي وإذ كانت قد ھبت الریح حینئٍذ وأزاحت الكوفیة التي كان یلبسھا جاللتھ غشاًء 

عھ ى موض ا إل ة، وأعادتھ ة على قبعتھ، فمدت جاللتھا یمینھا الكریم اني القدیم ال المب م دخ ا، ث
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  بجانب الكنیسة، وبعدئٍذ ذھبا محفوفین باإلجالل والتعظیم. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في صھیون واستالمھ قطعة األرض

تشرین األول سار جاللتھما بموكٍب حافٍل  31عند الساعة الثالثة بعد ظھر یوم االثنین في 

رة )1(عروف بعلیة صھیونإلى مكان النبي داوود الم دم حض ھ تق ار إلی ان المش ، ولما بلغا المك

سعادتلو توفیق بك سفیر الدولة العلیة في برلین، وأھدى جاللتھ باسم الحضرة العلیة السلطانیة 

ھ  دم لدی دس ق رف الق رة متص أرضاً في ذلك المكان تبلغ مساحتھا نحو ألفي متر مربع، وحض

ى أوراقھا الطغرائیة الرسمیة الو لمھا إل ة، وس ده الكریم تلمھا بی ة، فاس تانة العلی ن األس اردة م

وزیر خارجیة دولة ألمانیا المسیو دوبولوف، وتقدم حینئٍذ حضرة صاحب الفضیلة الشیخ سعید 

تكم  ین جالل ة ب داقة الكائن ى الص اًء عل ائالً: بن ھ ق ام جاللت داوودي صاحب األرض أم أفندي ال

ال وعظمة متبوعنا األعظم، فإننا نق ذا. وللح ات). ك ى الراح دم لجاللتكم األرض (ونحملكم عل

د  ذ الجن ة وأخ یقى األلمانی دحت الموس وكي الخاص، وص م المل اني والعل م األلم ا العل ع فیھ رف

ھ  ب جاللت د خط ا وق الم جاللتھم ائتي شخص س و م دده نح ك وع األلماني الذي كان واقفاً ھنال

دي األرض  حینئٍذ قائالً: إن ساكن الجنان السلطان عبد وم وال الحمید العزیز خان أھدى المرح

ان،  د خ د الحمی التي بنیت فیھا الكنیسة التي تم تدشینھا الیوم، وأما عظمة صدیقي السلطان عب

ذه  ي ھ نبني ف فقد أھداني ھذه األرض، وكما أننا بنینا في األولى كنیسة لأللمان اإلنجیلیین، فس

متھ، وآلل عثمان العظام، ثم وزع على الجنود األلمانیة كنیسة لأللمان الكاثولیكیین، فشكراً لعظ

جمیعاً المدالیات التي صنعت تذكاراً لذلك، وسلم جاللتھ األرض حینئٍذ لغبطة السید لودفیكوس 

بیافي بطریرك الالتین باسم قداسة البابا، فقبلھا ناطقاً بالشكر، ثم بعث جاللتھ برسالة برقیة إلى 

ي بو ا: إنن ال فیھ تھ ق داقتھ قداس اطع ص دلیل الس د بال ذي أیّ م ال لطان األعظ ة الس طة جالل اس

ذذ  ع ھ اً أن أض یدة جازم اح الس ل نی ة بمح لیم األرض المعروف ي أورش ت ف د ملك ة ق المخلص

ة  والح الدینی ة الص ت أھمی األرض المقدسة بین أیدي رعایاي الكاثولیكیین، فإنھ یسرني أن أثب

                                                        
ھ،  )1( د قیامت ذه بع ر لتالمی ري، وظھ اء الس ھو المحل الذي غسل فیھ السید المسیح أقدام التالمیذ وصنع العش

  ل علیھم الروح القدس. وفیھ اجتمعت الرسل بعد الصعود اإللھي وح
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د) للكاثولیك الذین سلمتھم العنایة اإللھ یة لي، وبالختام أسأل قداستك قبول تعلقي الخالص األكی

أما جواب قداستھ فھو: لقد ابتھجنا جداً بالرسالة البرقیة اللطیفة التي تفضلت عظمتك بإرسالھا 

اك  ى رعای ھ إل ي تملكت ة الت ذراء القدیس ة الع ل نیاح اء مح ى إعط ك عل ا بعزم ا إلعالمن إلین

الرضى، وال شك أن الكاثولیكیین یشكرون عظمتك على ھا  الكاثولیكیین، وقد قابلنا ذلك بملء

  التفضل مزید الشكر وبكل مسرة نضیف تشكراتنا إلى تشكراتھم. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في جبل الزیتون وبستان الزیتون 

ب  1ت 30لما كان یوم األحد في  ر بموك د الظھ ة بع اعة الرابع د الس ا عن ذھب جاللتھم

إلى جبل الزیتون حیث جرى استقبالھما بما یلیق بجاللتھما من االحتفال واالحتفاء من قبل حافل 

روبات  ا المش دمت لھم ل، وق مندریت رافائ دس األرش ي الق ة ف روس الروحی فارة ال ل س وكی

ع  رة جمی ارة كبی ا بنظ ث رأی راس حی ة األج ى قب الروحیة، ثم صعدوا على األسطحة ومنھا إل

ي لم یذھب إلیھا، وأخذ رسم القدس حینئٍذ. وكان المطران سالسبوري مرافقاً األماكن المقدسة الت

لیا،  ك ص د ذل جاللتھما، فخطب خطبة دینیة مؤثرة بیّن فیھا عظم أھمیة األماكن المقدسة، وبع

ن  ا رأى م ى م ي عل ر یثن ة القیص ى جالل ة إل وقدما الشكر هلل، ثم إن جاللتھ بعث برسالة برقی

حیث صلى المسیح، ثم زارا جبل الزیتون  )1(الثالثاء زارا بستان الزیتون حسن االستقبال. ویوم

                                                        
ھو البستان الذي صلى فیھ المسیح یشتمل على أربع شجرات من الزیتون كبیرة عتیقة، وھو لالتین، وأمام  )1(

ا  رس ویوحن البستان مصلى وقف فیھ المسیح لما تال الصالة الربانیة، وأمام المصلى صخرتان نام علیھما بط

رقیھما كنیس ى ش لي، وإل یح یص ریم عندما كان المس ة م م القدیس ى اس اني عل كندر الث ور اس ا اإلمبراط ة بناھ

ا  عد إلیھ ة یص ا قب ل فوقھ اً وجع اً عجیب ا نحت ت حجارتھ ل ونحت رز جمی ى ط المجدلیة (سمیة والدتھ) بناھا عل

ر  بخمس وستین درجة علق فیھا سبعة أجراس، وفوق ذلك جبل الزیتون، وفیھ دیر للروس، ودیر للروم، ودی

الة للراھبات الالتی ارج الص ن یحتوي على ست وثالثین راھبة متحجبات فیھ، وقد كتبت على جدرانھ من الخ

ك،  ان ھنال ردوس ك ر ھی ار أن قص ن اآلث ھ م ا فی تدل مم د اس روس فق الربانیة باثنتین وسبعین لغة. أما دیر ال

  ومن تلك اآلثار رسوم بشریة، ورسوم بط ودجاج وسمك وحجل وكتابات یونانیة وسریانیة. 

یدة وف ي جبل الزیتون المكان الذي قال فیھ المسیح لتالمیذه (إنني سأذھب ألبي وألبیكم) وبالقرب من مقام الس

ة  العذراء من جھة الشرق مغارة اختبأ فیھا السید المسیح قبل الصلب، وقد اتخذھا الالتین ھیكالً. وتحت كنیس

ول الروس ر ب اه األمی ى الروس بناحیة الشمال الغربي منھا بیت بن ة عل ة الغربی ن الجھ ارجي م داره الخ ي ج
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تكراراً، وقد أمر بأخذ رسم جاللتھ یومئٍذ، فأُخذ، وكان راكباً حینئٍذ جواده األشھب والبساً ثوباً 

ة  ھ كوفی ى رأس یض، وعل ري األب البرنس الحری حاً ب اني ومتش عسكریاً، ومدرعاً بالدرع األلم

  حریر بیضاء. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في الحرم الشریف 

ي  اء ف وم األربع ن صباح ی عة م نة  2ت 2عند الساعة التاس ا  1898س ن جاللتھم دا م ب

ي )2(ارتیاح لزیارة الحرم الشریف ا ف ب جاللتھم ق، وذھ انبي الطری ى ج ، فصفت العساكر عل

من الباب الشرقي، ومنھ ذھبا إلى  موكب حافل تحف بھما الوزراء واألمراء، وقد دخال أوالً◌َ 

یر  ان یس المسجد األقصى، فسریر سیدنا عیسى، فاألبواب الدھریة، فكرسي سیدنا سلیمان، وك
                                                                                                                                                                             

ن  ت م ذا البی دى ھ ون، ول ل الزیت الصخرة التي اضطجعت علیھا البتول مریم طلباً للراحة وھي نازلة من جب

ھ  ت علی د ألق ماء وق ى الس اعدة إل ریم ص یدة م ت الس وم كان ھ ی ول فی ا الرس ان توم تان ك مالیة بس ة الش الناحی

  المنطقة.
رم قب )2( ذا الح ام ھ ا أم ر منھ اطر، عش ن القن لة م ى سلس اً عل اء متقن ت بن ا بنی ذلك ألنھ ا ك ل لھ لة قی ة السلس

ة  ة الداخلی راب، والثانی ة المح ة الجنوبی ن الناحی ا م ة منھ در الخارجی خارجیة تحیط بثمان داخلیة شیِّد في ص

ن یعلوھا كلھا تلك الق   بة قبة السلسلة. مزینة بآیات من القرآن الشریف، وشكل ھذه القناطر جمیعھا مثمَّ

اء،  ع بالفسیفس داخلي رص اب ال ریف والب وقد كتب على مقام الصخرة الشریفة الخارجي آیات من القرآن الش

ارج،  ن الخ وداً م ر عم وعلیھ كثیر من الخطوط الكوفیة، وبناء ھذا المقام العظیم على ثماني قواعد وستة عش

جدرانھ مرصعة بالفسیفساء ترصیعاً بھیاً، وفي تلك وعلى ست قواعد، واثني عشر عموداً من الداخل، وجمیع 

ن  ور م ا س یط بھ ام یح ذا المق ل ھ ي داخ ي ف ریفة، فھ خرة الش ام الص األعمدة أربعة من المرمر النقي كلیاً أم

ي  رم ف ي الح د بن خشب مزخرف زخرفة عظیمة ومن تحتھا مصلَّى ینزل إلیھ على سلم ذي عشر درجات وق

ي  عھد الملك مروان، وأنفق على رة، وف ف لی رون أل د عش زخرفتھ في عھد ساكن الجنان السلطان عبد المجی

د  لطان عب ا الس یدنا وموالن عھد ساكن الجنان السلطان عبد العزیز ثالثون ألف لیرة، وقد أنفق علیھ حضرة س

ا ع ت قیمتھ اً، وبلغ ذت فرش ي اتخ رة الحمید خان الغازي ثالثین ألف لیرة، وذلك عدا ثمن نفقة الطنافس الت ش

  آالف لیرة. 

در  ي ص وأمام الصخرة الشریفة منبر من رخام نقي ینسب إلى المغفور لھ السلطان صالح الدین األیوبي، وف

نة  ھیر س ھید الش ام  521المسجد منبر من خشب مزخرف أقامھ نور الدین الش ة أم ة الكائن ا القاع رة، أم للھج

  جر بین العمود وأخیھ أربع أذرع. المسجد األقصى، فإنھا قائمة على ثالثة آالف عمود من ح
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باط  اب األس ن ب ا م م خرج اري، ث ب باألنص دنف الملق ادر ال د الق یخ عب رة الش ا حض أمامھم

یھا من اآلثار الجلیلة، ثم المعروف بباب السیدة مریم بعد أن شاھدا تلك األبنیة العظیمة، وما ف

سارا إلى برك سلیمان، فمدرسة سمث األلمانیة الكاثولیكیة، فمدرسة شالوتا األلمانیة للبنات، ثم 

ت  م لحق ة، ث ام األلمانی ى دار األیت ت إل د ذھب ورة، فق عاد جاللتھ إلى المضارب أمام اإلمبراط

كر بجاللتھ إلى المضارب وقد أمر یومئٍذ بأخذ رسوم العسكر الز وم العس اني ورس حاف العثم

  األلماني. 

زار جاللتھما المستشفى األلماني وبیت الفقراء، ثم عادا  2ت 3صباح الخمیس الواقع في 

دین  اكن متفق ن األم ا م وك وغیرھ ور المل ة، وزارا قب ا بعجل ر ذھب إلى المضارب، وبعد الظھ

  لصلوة، ثم عادا إلى المضارب, اآلثار القدیمة التاریخیة، ثم ذھبا إلى كنیسة المخلص، فحضرا ا

  

*          *          *  

  

  وداع اإلمبراطور في القدس

صباح الجمعة صفت الجنود على جانبي الطریق من المضارب إلى محطة  9عند الساعة 

السكة الحدیدیة، ثم خرج جاللتھما، فذھبا إلى المحطة، وركبا القطار المخصوص قاصدین یافا 

  الناس بالدعاء لجاللتھما. بین ھتاف األلوف من 

  اإلمبراطور في یافا راجعاً من القدس

ي  ة ف ار الجمع نة  2ت 4نھ كة  98س ار الس ة عشرة صباحاً حضر قط اعة الحادی د الس عن

ار  ل القط ر أقب و الظھ ة، ونح ال الحكوم ض رج ة وبع یة اإلمبراطوری ل الحاش ة یق الحدیدی

ان المخصوص مؤلفاً من أربع عجالت مفروشة بالریاش وا ى المك زال إل ا، فن ل جاللتھم لحریر یق

ا  المعدِّ لھما في المحطة، وكانت أرضھ مفروشة بالسجاد النفیس حیث كان واقفاً الستقبال جاللتھم

ع  دان الموق ة، وقومن ة البلدی ل رئاس ة، ووكی ل القائمقامی رة وكی ل من حض ا، وك اظم باش و ن دولتل

ة الرسمیة، عزتلو شوقي بك، وصاحب الفضیة نائب أفندي، وسوا أمورین باأللبس ار الم ھم من كب

ا حضرة  وبعد أن حیاھم جاللتھ، وأخذت سالمھ العساكر الظافرة ركب جاللتھما العربة، وأمامھم

وزراء  ل ال توفیق باشا سفیر الدولة العلیة في برلین، فسارت العربة محفوفة بكثیر من العربات تق
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تقبلھما شھبندر واألمراء، وكانت یافا حینئٍذ لم تزل متدثرة ب زینتھا البدیعة، وفي أثناء مسیرھما اس

اء داره  رش فن د ف مي، وق ھ الرس و بلباس ة وھ ة واإلیرانی ة واأللمانی األعالم العثمانی ران ب ة إی دول

وس  اب الكمرك ق د ب ا عن یم لجاللتھم د أق دامھا، وق ول بأق الفسیح بالطنافس النفیسة، وداستھا الخی

ار  افس أیضاً، نصر مزدان باألعالم واألزھ دة بالطن افة بعی ى مس ھ من األرض عل ا تحت رش م ف

دي  )1(وعند بلوغھما المینا نزال إلى الزورق البخاري بعد أن أمسك بیدھما فتوتلو د الوھاب أفن عب

ا الیخت  ر، فبلغ ي الثغ فن الراسیة ف ن الس دافع م « ھوھنزولرن»رئیس المینا، وحینئٍذ أطلقت الم

ى على الطائر المیمون محفوفین  ا إل ت الشمس مخر الیخت بجاللتھم باألبھة واإلجالل، ولما غاب

، وكانت الناس على الرصیف تعد «لورلي»والباخرة « ھرتا»و« ھیال»بیروت تخفره الدارعتان 

د « أزمیر»باأللوف أما حضرة الوزراء العثمانیین، فكانوا قد ساروا على الباخرة  روت عن إلى بی

  «. زولرنھوھن»وصول جاللتھما إلى الیخت 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في بیروت قادماً من یافا 

ى  )2(بینما كان الناس في بیروت 2ت 5یوم السبت في  ارف إل ن المش ولبنان ینظرون م

                                                        
  فتوتلو: صاحب الفتوة.  )1(
ون  )2( ا تریف د أن أخربھ ا  140إن بیروت بع ى م ادت إل ادس ع وخس الس ك أنطی ة المل ي طاع ا ف ق. م لبقائھ

رعت  ا فش ا رونقھ اد لھ ا، وأع ا آثارھ اني أحی د الروم وس القائ ا بمبی ا دخلھ ة، فلم مو المنزل كانت علیھ من س

وق، ترتقي في س ن الحق ھم م انیین أنفس ا للروم ر م طس قیص د أوغس ي عھ ا ف ان لھ لم النجاح والفالح حتى ك

رقس  د م ى القائ ا إل ر فیھ د األم ت مقالی ى، وألقی ة األول ي الدرج ت ف دن، وكان ن الم ا م ن غیرھ ازت ع فامت

فیلیكس (أي فسبسیانس أغریبا بعد أن عقد لھ على جولیا ابنة أوغسطس قیصر، فدعیت بیروت باسمھا جولیا 

ة  ي المدین یدت ف السعیدة)، وبالغ اغر یبا في ترقیة شؤون المدینة، وساعده في عملھ ھذا ھیرودس الكبیر، فش

اء،  انیین والغرب دام الروم ا، أق دام إلیھ ت األق األبنیة والھیاكل والمشاھد والحمامات ومخازن التجارة، فتزاحم

ران ب اد العم ازدادت بازدی ا، ف تیطان بھ ر االس انیین وكث ود الروم ن الجن ان م ا فرقت ل بھ االً، وجع اًء وجم ھ

ة  ا مریمن المتقاعدین، وبھا حكم ھیرودس الكبیر بالموت على ابنیھ اسكندر وارسطا بولس ظلماً كما قتل أمھم

رودس  من ساللة المكابیین، ولبثت بیروت كذلك حتى تولى أمرھا بعد المسیح ھیرودس أغر یبا األول، ثم ھی

ا ا الث ر یب وت أغ د م یانوس بع ك لفیس ع بالمل ا بوی ف، وفیھ ا الوص ر عنھ ادة یقص نھا زی ي محاس زادا ف ني، ف

  نیرون، وفیھا احتفل ابنھ تیتوس قیصر بانتصاره على الیھود. 
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اني  وم الث ور غلی ة اإلمبراط احبي الجالل دوم ص ون ق ذكور یرقب وم الم باح الی ي ص ر ف البح

ھوھنزولرن یجري عند الساعة التاسعة من صباح ذلك الیوم واإلمبراطورة قرینتھ إذا بیختھما 

یال»و« ھرتا»في البحر تخفره الدوارع الثالث  ورلي»و« ھ ة « ل ة العثمانی ة والدارع األلمانی

ار، «آثار توفیق» ة والوق ل التجل ن أھ ، وكان البحر حیئنٍذ ھادئاً ساكناً كأنھ یدري بمن علیھ م

ر جرت بوارجھ صفاً واحداً الواحدة بعد األخرى، ولبثت فلما أوشك األسطول أن یدنو من الثغ

دوم  اً بق اً وابتھاج م فرح كذلك حتى دخلت الثغر عند الساعة التاسعة والنصف، فإذا الثغر یبتس

ة  ن الدارع دافع م ت الم ق»الزائرین الكریمین، وقد أطلق ار توفی ة، « آث ة الھمایونی ن الثكن وم

ة  ة العثمانی ت البارج ة»ورفع ة « أورخانی ا الدارع اني، فقابلتھ م األلم ر العل ي الثغ یة ف الراس

بمثل ذلك، وخف كل من حضرة صاحب العطوفة ملجا والیة بیروت الجلیلة، وحضرة « ھرتا»

ر،  یو دلھ لیار المس رة الكونش الدكتور شرودر قنصل دولة ألمانیا العام في الثغر یصحبھ حض

ل ة وجناب الوجیھ جرجي أفندي متري سرسق ترجمان القنص دى جالل ول ل ت للمث ى الیخ یة إل

اإلمبراطور، ثم عادوا معلنین أن جاللتھ رغب عن الخروج إلى المدینة یومئٍذ ولما كان المساء 

ان  ث ك برزت بیروت ولبنان بوشاح من األنوار أنیق، وصدحت الموسیقى على الرصیف حی

رب اآلذان ان،  حضرة ملجأ الوالیة وبعض كبار المأمورین والوجوه بنغمات تط ب األلح بأطی

ول  ا ح ر وم ي الثغ یة ف واخر الراس عت الب وأُدیرت كؤوس المرطبات على الحاضرین، ورص

غ  د أن بل اج. وبع الثغر من القصور والمنازل بدرر المصابیح إظھاراً لشواعر المسرة واالبتھ

روت ى بی لطانیة بوصولھ إل ة الس رة العلی ئ الحض  الیخت الثغر بعث جاللتھ برسالة برقیة ینب

  سالماً معافى، فورد الجواب بتھنئة جاللتھ بسالمة الوصول. 

ى  2ت 6وعند الساعة الثانیة بعد ظھر یوم األحد  روج إل ى الخ اح إل بدا من جاللتھ ارتی

                                                                                                                                                                             

د  ي عھ ة، فف دن الفینیقی ن الم ا م ا أخواتھ ت بھ امیة فاق ة س ارف درج وم والمع ن العل روت م ھذا وقد بلغت بی

ھ أوغسطس قیصر انصرف البیروت ي الفق ة ف ذه المدین ة ھ یون إلى درس الفقھ، وبرعوا فیھ، وأصبحت مدرس

ن «مجلى العدل ومقر المشترعین»یتسابق إلیھا الناس من كل صوب، فدعیت لذلك بیروت  دة م ل ع ، وقد كل

ي  وي ف وس اللغ الریوس برب ث، وف رن الثال ي الق ھ ف ان الفقی ل أولبی علماء بیروت األقدمین بتیجان الشھرة مث

  ن الرابع. القر

د  ة، وتع ة والطبی د العلمی ن المعاھ وھي الیوم مقر والیة باسمھا وقناصل الدول الفخیمة، وتشتمل على كثیر م

ار  ى اإلتج دام عل اط واإلق ا بالنش من حیث زخرفة البنا في الطراز األول بین المدن السوریة، وقد عرف أھلھ

ن ألفاً واستبضاعھا من بضائع  150أما عددھم فیبلغ نحو  ر م را أكث اعة إنكلت ن بض و م البالد األجنبیة إنما ھ

ف  ام یختل ا والش ین حیف دي ب ق الحدی ل الطری م عم ى ت غیرھا، ثم من فرنسا فالنمسا، فألمانیا، وال یبعد أنھ مت

ا  تھلك معظمھ روت یس ى بی واردة عل ائع ال ائعھا ألن البض ن بض اع م ث االستبض ن حی دان م ك البل ب تل ترتی

  داخلیة. استبضاعاً للمدن ال
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البر، فصفَّت العساكر بسروات الطریق صفاً متقناً، وأقبل حضرة صاحب العطوفة ملجا الوالیة 

ى  )1(االستقبال وغیره من كبار المأمورین وأعضاء لجنة إلى المكان المعین لجاللتھ مطلعاً عل

ات  ة بالمفروش ات مفروش احین والرای ة بالری نع مزین ة الص ة متقن بت قب ث نص یف حی الرص

النفسیة یرقبون إشراق الطلعة اإلمبراطوریة من یختھا (ھوھنزولرن) في سماء الثغر فلما كانت 

ي الجاللة اإلمبراطور واإلمبراطورة أقبال في الساعة الثانیة والنصف من بعد الظھر إذا بصاحب

زورقھما البدیع االتقان، فاستقبال استقباالً كریماً، وصدحت الموسیقى بألحانھا الشجیة، وكانت 

تالمذة المدارس السلطانیة، والمدرسة البطریركیة واقفین وبأیدیھم األعالم العثمانیة واأللمانیة 

ات مد یویات، وطالب ات البروس ان والراھب رة اإلحس ة زھ ات مدرس ض طالب تھن، وبع رس

األرثوذكسیة كلھن باأللبسة البیضاء وبأیادیھن الریاحین واألزھار وعلى صدر كل منھن شارة 

تمثل الرایة األلمانیة، ثم تقدم ابنتان واحدة من تلمیذات المكتب اإلعدادي، وأخرى من تلمیذات 

ار، وبعد أن أظھر جاللتھما ارتیاحھما إلى مدرسة زھرة اإلحسان، وقدمتا لجاللتھا طاقتي أزھ

ما شاھدا من حسن االستقبال ركبا العربة، ودخال المدینة بمن معھما من الوزراء واألمراء فإذا 

ھي ضاحكة بزینتھا النفیسة، والرایات العثمانیة واأللمانیة في مخافقھا تمیل میلة واحدة تحكي 

ا قو ي قلبھ ل وف ة عما في النفوس من وحدة المی ة بعنای ان نصبتھما البلدی دیعا االتق ر ب ا نص س

اه  ة تج دخل المدین د م ا عن د منھ وس الواح دي افتیم ف أفن حضرة مھندسھا البارع رفعتلو یوس

ازي»الثكنة الھمایونیة، وبھ لوحان كتب على أحدھما  ان الغ د خ د الحمی لطان عب « فلیعش الس

احة  والقوس الثاني« فلیعش اإلمبراطور غلیوم»وعلى الثاني  عند مدخل الرحبة المعروفة بس

البرج من الناحیة الغربیة مغشى باألزھار والریاحین في صدره الشعار األلماني. أما جاللتھما، 

اكر االالي  راء وعس وزراء واألم ل ال ات تق ن العرب ات م یم ومئ ب عظ ي موك یران ف فلبثا یس

اس ال ف الزحاف العثماني حاملین البنادق، ومن ورائھم ألوف من الن ة أل ن مئ ددھم ع ل ع  یق

ن  ف ب ام یوس رة الحاخ ة نصبھا حض ك قب نسمة، ولما وصال إلى منتصف الطریق شاھدا ھنال

                                                        
عادة  )1( حاب الس رة أص إن أعضاء اللجنة التي كانت تعینت لالستقبال تألفت من المأمورین، من كل من حض

ك  مت ب وبي، وعص ك المكت یح ب ومات، وفص اظر الرس دي ن ل أفن د كام ة، وأحم ردار الوالی دي دفت م أفن أدھ

د ال أفن ارف، ومیش دیر المع دي م دین أفن الل ال ود ج ع، ومحم دان الموق ة، قومن ور األجنبی دیر األم ي أده م

ي  زة عل حاب الع ن أص ل م ن ك ة، وم یس البلدی اني رئ وصفوت بك باشمدیر التلغراف، وعبد القادر أفندي قب

راسخ أفندي قائمقام الناصرة، وخیري بك طبیب العسكریة، وحسیب أفندي مدعي عمومي محكمة االستئناف، 

  وبشارة أفندي مھندس الوالیة. 

ضرة أصحاب السعادة والعزة؛ محیي الدین أفندي بیھم، وموسى أفندي فریج، وسعد الدین ومن األعیان من ح

ید  یرول، ورش یو ش عد، والمس باشا قباني، وحسن أفندي بیھم، وجرجي أفندي موسى سرسق، وحبیب بك الس

   أفندي الدنا، وعبد الرحمن باشا بیضون، وفائق بك غرغور، والكونت دي طرازي، وسلیم أفندي مسدیھ.
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ل،  تارات الھیاك وراة وس سنیور قد ازدانت بالریاحین والرایات العثمانیة واأللمانیة وتیجان الت

اني  ولما بلغا مستشفى القدیس یوحنا البروسیوي بحاشیتھما الكریمة، وفیھا القس دس األلم فری

استقبلھما حضرة أطباء المستشفى الدكاترة بوست، وكبس، وكریھم، وأدمس، ومور، ووبستر، 

ة  دمت رئیس م تق ات، ث اوال المرطب اً، فتن اً كریم تقباالً عظیم فى اس اء المستش رة أعض وحض

ي  د بلغن ان ق ا ك ن المستشفى السیدة لویزا برنیر، وخاطبت جاللتھ قائلة: إنني كنت آسفة مم م

ت  ة، وتم ك الفرص نحت تل د س ا اآلن، وق فى أم ارة المستش تكم لزی ة لجالل نوح الفرص دم س ع

ا  ى ھن ي إل ن مجیئ ي م ائالً: إن ل ھ ق ا جاللت روراً. فأجابھ في س دل أس د تب ة، فق الزیارة الكریم

غرضین أولھما زیارة المستشفى، والغرض الثاني عیادة الدكتور الذي اعتنیتم بھ اعتناًء عظیماً 

ھ وا» د أصیبت رجل ة وق یتھ الكریم ي حاش ان ف ذي ك ب ال لطبیب الذي یریده جاللتھ ھو الطبی

  «. بصدمٍة على درجة إلحدى مركبات القطار، فكسرت

عد  ّن ص فى، والطفھ ى المستش دمن مرض ي یخ ات الالئ ع الراھب ھ م م جاللت وبعد أن تكل

ھ إالّ  ا برح وم) بحاشیتھ الكریمة یبغي عیادة الطبیب، فالطفھ كثیراً، وم ة (ألب ھ بمجل د أتحف  وق

رى  ي ج ة الت م الكنیس جلھا من البرونز على أحد جانبیھ رسم جاللتھ وعلى الجانب اآلخر رس

ذكاراً  ة ت ھ ھدی دھا جاللت ي أع الت الت ن المج دة م ي واح ة ھ ذه المجل دس، وھ ي الق ینھا ف تدش

ان  لفرسان القدیس یوحنا، ثم أشرع جاللتھ یطوف في المستشفى مظھراً ارتیاحھ ومسرتھ، وك

ھ  دمت ل تقبال ق ة االس یتأمل الرسوم المعلقة على الجدران وإذ استقر المجلس بجاللتھ في ردھ

ا،  ب نمائھ ن طی روراً م ا مس ف بقبولھ ان فتلط السیدة لویزا المشار إلیھا بعضاً من أثمار الرم

  وقال: حبذا أن توكل ھذه، الفاكھة: فأجابتھ نعم إذا كانت ناضجة. 

اللتھ ھذه السیدة مجلة (ألبوم) كتب فیھا أسماء عظماء الزائرین للمستشفى، ثم تقدمت لج

، وسألتھ عما 1883فكان أول اسم، البرنس فردریك شارل ابن عم أبیھ إذ زار المستشفى سنة 

إذا كان یرید أن یتلطف بكتب اسمھ فیھا، فاستجاب. سآلھا قائالً: ولكن للسیدات حق التقدم یرید 

ا بذلك جاللة اإلم ات ومعھ براطورة، فكتبت اسمھا، ثم كتب ھو اسمھ بعدھا، ثم قدمت المرطب

ازال،  ا أن یتن ویزا جاللتھم یدة ل ألت الس د س ا، وق ھ بعضاً منھ شيء من الحلوى، فتناول جاللت

فیذھبا إلى المدرسة الكلیة، فاعتذر الكونت مرباح بقصر الوقت عن إمكان ذلك، فقال جاللتھ: 

دت حینئٍذ أنا أذھب للثك د أھ یویة، وق ات البروس ة البن ى مدرس ورة إل كریة، واإلمبراط نة العس

اإلمبراطورة إلى الرئیسة رسمھا الكریم یحیط بھ إطار من فوقھ تاج، وعلى الرسم كتبت بیدھا 

د  ور عن ا اإلمبراط ال لھ ة، وق ة الملكی م العائل عبارة اإلھداء، ووعدتھا بأنھا ستبعث إلیھا برس

ف  الوداع: عسى أن یزورك فى وق ا المستش ة أن یبرح ابني فیما بعد. ولما اھتم صاحبا الجالل
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ى  تھن إل ات برئیس فى، والراھب ة المستش ة، وأعضاء لجن ى جھ ذة إل حضرة األطباء في التالم

س  دم الق ورة، وق ى اإلمبراط ات إل ة والراھب اء اللجن ة أعض دمت الرئیس رى، فق ة األخ الجھ

  فریدس األطباء لإلمبراطور. 

فى وكانت الرئ ات المستش ل نفق عادة وكی یسة قد استمنحت جاللتھ مدالیا للخواجة خلیل س

فى،  ب المستش ارك حاج ة م دالیا للخواج نة، وم رین س ت وعش دة س ھ م ي خدمت جزاء أمانتھ ف

منھما مدالیا من ذھب ثم استأنفا المسیر، ولما بلغا برجوعھما قبة  )1(فاستجاب سؤالھا، ومنح كلً 

ھ أعضاء الیھود المشار إلیھا تق میة، وتبع تھ الرس و بألبس دم حضرة الحاخام حامالً التوراة وھ

الجمعیة المعروفة بجمعیة (مسكاب لدّاخ)، وصلى الصالة المخصوصة بالملوك، فأظھر جاللتھ 

ت  شكره وحیّاه مراراً، وظل سائراً بموكبھ العظیم حتى بلع مدرسة األیتام البروسیویة، فعرج

ة جاللتھا علیھا لزیارة الرا ھبات، وكان الراھبات من وراء الرتاج مجتمعات، ومدخل المدرس

ن  ل م ي ك ة ف مزیناً بأغصان من األرز والنخل، وغرف المدرسة بالعوسج، والرایات األلمانی

ن  ان األوالن م ب الحرف د كت ھ ق الغرف، ومن فوق الرتاج الشعار األلماني، وعلى الرتاج نفس

داخلي ال اب ال ى الب ا، وعل رب اسمي جاللتھ ا (ال ارة معربھ ھ وعب م جاللت ن اس رف األول م ح

ارك هللا  ھ (یب ا معرب ر أیضاً م ى آخ ب عل یباركك بدخولك إلى صھیون وخروجك منھا)، وكت

اً  دیھا ترحیب ات ل یعھن منحنی ة جم ذات المدرس ا تلمی ت بجاللتھ د رحب وھنزولرن) وق ة ھ عائل

ا كبیراً، وبعد أن تبوأت المقعد الذي أعدّ لجاللتھا وھي مس ذات بھ ك التلمی اء تل رورة من احتف

أخذ یتقدم إلیھا تالمیذ المدرسة وتلمیذاتھا زوجین زوجین ذكوراً وإناثاً كل فئة على حدتھا من 

األیتام ومن الداخلیین یرفعون إلیھا الھدایا مما یصنع في المدرسة اإلناث، یرفعنھ باسم كریمات 

م زار رام، ث ا الك ى جاللتھا، والذكور باسم أنجالھ ھ إل ت من ة، وخرج د المدرس ا معب ت جاللتھ

ا  دى جاللتھ دمت ل ذ تق ان، وعندئ ن اإلتق فسحة داخل المدرسة نصبت بھا قبة لجلوسھا بغایة م

اآلنسة األدیبة لنده تویني كریمة حضرة سعادتلو اسكندر بك تویني قبل غیرھا بما لھا من حق 

ر م ن الزھ ة م ا باق ت لجاللتھ ة، ورفع ي المدرس ان األقدمیة ف ق، وك ة الرون ة التنضید بھی تقن

ار  ا األزھ تلمیذات المدرسة ینثرن وھما فئتان متباینتان الیتیمات والداخلیات على أقدام جاللتھ

  عند مرورھا ناشدات أناشید الدعاء، أما دعاء الیتیمات فلجاللتھا وأما دعا الداخلیات فلجاللتھ. 

م وقد تنازلت جاللتھا فكلمت إحداھّن اآلنسة األدی ة ث ة اإلنكلیزی اریورس باللغ بة نلي أبك

ى  ت عل ان، وأثن ة لس ان وطالق اء جن ن ذك ا م ھ فیھ ا رأت ا م باإلفرنسیة، ثم باأللمانیة، فأعجبھ

ذه  المدرسة كثیراً، وقد رفع لجاللتھا جناب األدیب رزق أفندي حداد أستاذ اللغة العربیة في ھ

                                                        
  كذا واألصح كالً. )1(
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  المدرسة قصیدة حسناء فأثنت علیھ. 

ل اال ت مح م دخل لین ث اب الفاض ٍذ جن ا حینئ دم لجاللتھ ات، وتق ت المرطب تقبال، وتناول س

الدكتور یوحنا ورتبات، طبیب المدرسة، والمستر ارني أستاذ الترتیل، وما لبثت أن برحت ذلك 

ب  ت تخاط فوفاً، وكان ا ص د دخلتھ ذات ق ان التلمی ة، وك المحل، وجعلت تطوف غرف المدرس

دم المعلمات بلغات مختلفة سائلة عن ب ن ع فھا م دت أس عض الشؤون، ولما برحت المدرسة أب

ذه  تمكن جاللة اإلمبراطور من زیارة تلك المدرسة، وتمنت كل خیر للراھبات، وقد كررت ھ

  التمني عند شخوصھا إلى دمشق، ثم عند مزایلتھا ببیروت وجاللتھما عائدان إلى ألمانیا. 

ھم حضرة المشیر كمبفنر باشا، والكونت وأما الذین كانوا بمعیة جاللتھا في تلك الزیارة ف

ة  تي المدرس ن رئیس الً م ا ك مرباح، والكونتس كریستوف، والقس دریاندر، وقد أھدت جاللتھ

ة  م العائل ام رس ة األیت ر رئیس وفیا كریف داخلیات، وص ة ال ر رئیس ویزا قیص لتین ل الفاض

تلمیذات الالئي رفعن إلیھا اإلمبراطوریة الكریمة وعلیھ عبارة اإلھداء بخط جاللتھا، وأتحفت ال

رفین  ھدایا من األزھار وغیرھا بحلة من الذھب مرصعة بالحجارة الكریمة ترصیعاً یمثل الح

دكتور  رة ال ة حض ي كریم ین نن تین األدیبت نھن اآلنس ذكر م ریم ن ا الك م جاللتھ ن اس ین م األول

و ك ت كندر ب عادتلو اس رة س ة حض ده كریم روت، ولن ي بی ذلك شرودر قنصل ألمانیا ف یني، وك

  أتحفت النالمذة بحلة من ذھب، ثم خرجت مشیعة باإلجالل والتعظیم وھتاف الدعاء. 

المھ  اً، وأخذت س دافع ترحیب ت الم ة، فأطلق ة الھمایونی ى الثكن واً إل ار ت ھ، فس ا جاللت أم

ة  رة الخارجی ي البھ ھ ف رة جاللت ي حض العساكر الظافرة، وبعد أن شرب المرطبات أجریت ف

نات عسكریة استغرقت من الوقت نصف ساعة، وقد أخذ جاللتھ اسم الطابور مثنیاً الكبرى تمری

یر  رة المش على ضباطھ وجمیع األمراء العسكریین، وبعد ذلك ركب العربة، وإلى جانبھ حض

الخطیر دولتلو شاكر باشا، فسارت بھما العربة في موكب عظیم إلى المحلة المعروفة بالحرش 

رة حیث وافتھ جاللة اإلمبر تقبلھما حض ان، فاس اطورة بعربتھا وإلى جانبھا أحد الوزراء األلم

ى  رئیس البلدیة، وبعد أن قدمت لھما المرطبات، وطافا بالحدیقة متنزھین زمناً یسیراً عادا عل

ق  ك بطری ت وذل ى الیخ عربة واحدة في الموكب نفسھ مارین أمام سراي الحكومة، ثم ذھبا إل

رأبون(المدور)، وھي غیر الطریق ا اس یش وف الن ط أل ي وس اد ف  )1(لتي خرجا منھا أوالً وع

ك  ي تل ة ف لمشاھدة طلعتھما البھیة ھاتفین بالدعاء لجاللتھما ولعظمة المتبوع األعظم أما الزین

ي  ا الت اللیلة، فحدث عنھا وال حرج، وقد امتازت دور الحكومة السنیة ملكیة وعسكریة بزینتھ

                                                        
  كذا باألصل.  )1(
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ى  كانت غایة في اإلتقان، وال سیما اء عل الزینة التي أقامتھا البلدیة، فإنھا كانت موضوعاً للثن

رات أعضائھا  ى حض حضرة الفاضل قباني زاده سعادتلو عبد القادر أفندي رئیس البلدیة وعل

ھ،  ي عالی ا ف ازة منھ ت الممت د كان ان، فق ي لبن ات ف ا الزین الكرام، ومھندسھا المشار إلیھ، وأم

روت، وبرمانا، وبیت مري، والقاطع، وج ر بی ى ثغ بل الكنیسة، وجمیع المشارف المشرفة عل

وال سیما سراي الحكومة اللبنانیة في بعبدا، ودار حضرة ذي الدولة نعوم باشا متصرف لبنان 

  المعظم. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في بیروت ذاھباً إلى دمشق

میلھما إلى الخروج من یختھما في صباح یوم االثنین سابع تشرین الثاني أعلن جاللتھما 

ك « ھوھنزولرن» ان ذل ام، وك ق الش ى دمش ھ إل اء التوج الراسي في مرفأ الثغر إلى البر ابتغ

ایونتین  ارجتین الھم ن الب ة»الساعة الثامنة من صباح ذلك الیوم، فأطلقت المدافع م « أورخانی

ة، وذات الجال«آثار توفیق»و ة ، ومن الموقع العسكري، فخرج ذو الجالل یة الكریم ة بالحاش ل

ي أعدت  راء الت ة الحم على زورقھما، وكان على الرصیف عند مطلعھما من البحر تحت القب

لجاللتھما حضرة مالذ الوالیة الجلیلة، وأركانھا العظام، واألمراء بالبزات الرسمیة واقفین على 

 ً فا طفة ص ق مص روات الطری ى س رطة عل ال الش اھانیة، ورج اً،  األقدام، والعساكر الش محكم

وتالمیذ المدرسة األلمانیة، وتلمیذاتھا بالثیاب البیضاء، وعلى صدر كل منھّن عقدة من الحریر 

ات  دیھم الرای وح بأی یف تل ى الرص ة عل ة األلمانی ة، والجالی ات األلمانی ا الرای اكي بألوانھ تح

وقفة اإلجالل « لإسماعی»األلمانیة، وكانت الجنود الشاھانیة واقفة على ظھر السفینة العثمانیة 

والتكریم، فلما بلغ الزورق الكریم الرصیف خرج منھ صاحبا الجاللة بحاشیتھما، فاستقبلھما من 

كانوا بانتظارھما تحت القبة المذكورة من رؤوس القوم، وصدحت الموسیقى الشاھانیة بألحانھا 

دٍ  ار أی ات األزھ ا باق ت لھم م رفع افرة، ث ة،  الشجیة، وأخذت سالمھما الجنود الظ ة كریم لطیف

ي  وتقدمت إلیھما حضرة السیدتین الفاضلتین رئیسة جمعیة نھضة النساء، ومؤسسة الجمعیة ف

ر المصنوع  ن الزھ ان م خمس من السیدات من أعضاء الجمعیة، فرفع حینئٍذ إلى جاللتھا بإتق

ان من الزھر بالید وباقة من الزھر الطبیعي رفعتھا السیدة قرینة الخواجا البر بسترس، أما الباقت



  54

المصنوع بالید فمشدودتان بقدتین من الحریر ألوانھما كألوان الرایة األلمانیة وعلى الباقة منھما 

ة  م مؤسس ا اس ب علیھ دة كت ا ق ربط بینھم ان ی د، والباقت حمامة مصورة من زھر مصنوع بالی

اره اإلمبراط ى یس دھا الجمعیة، واسم رئیستھا، ثم ركب ذو الجاللة المركبة، وسار وإل ورة بی

الباقة من الزھر، وسارا في موكب حافل، فجرى أمامھما كوكبة من فوارس رجال الشرطة، ثم 

عادة  ة ذو الس ى المركب اره عل ى یس الي وإل ة الع فوارس الجنود، ثم مركبة حضرة مالذ الوالی

ین  وري واقف رس اإلمبراط ن الح ین م عصمت بك قومندان الموقع، وعقبھا مركبة أخرى الثن

ا  ة علیھ ن وراء المركب ا، وم ا وجھیھم ائرة خلفھم ة الس احب الجالل ة ص ان مركب ی ا مولِّ وھم

ة  یة الكریم رى للحاش ات أخ م مركب كر الزحاف، ث اإلمبراطوریة مركبة الثنین من آالي العس

ة  والمصاحبین ذلك ما عدا العساكر الشاھانیة، وسائر الناس على الطریق تحیي جاللتھما ھاتف

ا  ة، بالدعاء لھما وھم كة الحدیدی ة الس ا محط ى بلغ ة حت س وبشاش ة ذات أن وم بتحی ان الق یحیی

ٍذ  ا بعدئ وم مصافحة، وركب رام الق ا ك م ودع جاللتھم ة، ث ھ أعضاء البلدی ك لجاللت فقدمت ھنال

ة  الم العثمانی ا األع ى جوانبھ القطار المعدَّ لھما، المفروشة مركباتھ بالمفروشات النفیسة، وعل

بي إحدى المركبات الشعار اإلمبراطوري، ثم سار القطار حتى بلغ محطة واأللمانیة، وعلى جان

أموري  ن م ان م ة، وك ي المحط ت ف د جعل الحدث حیث أخذت سالم جاللتھما جماعة من الجن

ة  رطة اللبنانی د ضباط الش احل، وأح دیر الس ھاب م الحكومة اللبنانیة رفعتلو األمیر حارس ش

د ة بعب ي محط ان ف اد، وك د الضباط الشیخ ناصیف عم ھاب أح دین ش عد ال ر س و األمی ا رفعتل

اللبنانیین، وجماعة من العساكر اللبنانیة، وضباطھا، فأخذت سالم جاللتھما عند مرور القطار، 

اك الضابط  رب ھن وكان في محطة جمھور رفعتلو نعمان أغا نصیر، وفي محطة عاریا والس

ات،  ة بالرای ة مزدان ل محط ت ك قرا، وكان و ش ا أب اس آغ اء الی ا كالبن اس فیھ اھیر الن وجم

ا  اً أم اًء وترحیب اتفین دع ا ھ ال حیُّوھم ا وص ى إذا م ا حت المرصوص یرقبون وصول جاللتھم

  القطار، فلم یقف في واحدة منھا حتى بلغ محطة عالیة. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في محطة عالیة ذاھباً إلى دمشق
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فإذا ھي ذات منظر بھیج تقرُّ بھ العیون  )1(محطة عالیة بلغ القطار الخاص المقل جاللتھما

ة  تھ لجن ت ریاس كَّل تح م ش ان المعظ رف لبن ا متص وم باش ة نع احب الدول رة ص إن حض ف

، وأعدَّ ھناك زینة آیة في الترتیب واإلتقان حتى أنك كنت ترى عند تلك المحطة ما )2(االستقبال

ن أشجار األرز، والصنوبر،  ھو من أبھى المحاسن الطبیعیة في لبنان، أجمة د م من صنع الی

والسندیان، والدفلى، والسرو إلى غیر ذلك، علو الشجرة من مترین إلى أربعة أمتار جيء بھا 

ل  ت بالرم ي أرض فرش ف ف ي لطی كل ھندس ق ذي ش ى نس زت عل ة، ورك اكن مختلف ن أم م

ات األبیض، وضرب في وسط تلك األجمة سرادق كبیر كلَّل باألزھار والریاحی ن وجلَّل بالرای

ات  ن المرطب العثمانیة واأللمانیة، وفرش بالطنافس النفیسة، وجعل في السرادق مائدة علیھا م

ا  والحلویات واألثمار صنوف وألوان منضدة تنضیداً متقناً یتخللھا باقات من الزھر تنبعث منھ

ات ال ا الرای ت فوقھ ة جعل ارب أربع رادق مض ول الس رب ح ة، وض روائح اللطیف ة، ال عثمانی

والرایات األلمانیة، وكان من الرایات من النوعین ما یخفق فوق رؤوس األشجار المركوزة من 

  أشجار تلك األجمة. 

ا  ة منھ ى المحط ھ حت اھر عالی ن ظ ق م ى الطری طفة عل ة مص اكر اللبنانی ت العس وكان

قی ك ش لمان ب و س ي رفعتل ن البكباش ل م باطھم ك یھم ض اة وعل م المش ان أوآل،ً ث ر، الفرس

یقى  ي الموس دي قولوغاس یو أفن ریس، وفنجنس دي الع والقولوغاسیة سعید بك عماد، وأحمد أفن

وري،  دي الخ م أفن معون، وملح ا ش ب آغ قرا، وحبی و ش ا أب ن آغ یة حس ة، والیزباش اللبنانی

  والمالزمان محمود أفندي محمد، وسجعان أفندي عارج، وحامل البیرق المالزم ملحم آغا نكد. 

ذ المتصرفیة الجلیلة دولتلو نعوم باشا، ومعھ حضرة ذي السعادة األمیر وكان حضرة مال

ة،  ور األجنبی دیر األم ویني م ك ت مصطفى أرسالن قائمقام الشوف، حضرة سعادتلو اسكندر ب

ة  وعزتلو ملحم بك أبو شقر أمیراالي العساكر اللبنانیة، في تلك المحطة یرقبون إشراق الطلع

في تلك األجمة الموعودة بوطوء األقدام الكریمة لھا، فلما كانت  اإلمبراطوریة وفیض أنوارھا

و  الساعة التاسعة إفرنجیة قبل الظھر أقبل على تلك المحطة قطار یقل حضرة المشیرین دولتل

                                                        
ھي إحدى قرى مدیریة الغرب الشمالي من قضاء الشوف من أعمال جبل لبنان وفیھا مركز المدیریة، وقد  )1(

ا  ور م ن القص ا م ادوا فیھ اتخذھا بعض المثرین من أھالي بیروت مصیفاً لھم لقربھا إلیھا وطیب ھوائھا، وش

  بیرة، وأكثر أھالیھا من الدروز. جعلھا في مصاف القصبات الك
اء  )2( ام قض الن قائمق طفى أرس ر مص عادة األمی احبي الس رة ص ن حض ل م ن ك ة م تقبال مؤلف ة االس إن لجن

اء  ام قض ع) قائمق ي اللم ع (أب بالن بللم ر ق و األمی ة، وعزتل ور األجنبی دیر األم الشوف، واسكندر بك تویني م

  ق، والبرتو أفندي مھندسي المتصرفیة. المتن، وكل من رفعتلو خلیل أفندي الشدیا
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ان،  ن األرك رھم م ا، وغی د هللا باش ق عب و الفری رة عطوفتل ا، وحض ر باش ا، وكمنفن شاكر باش

لمصطفة سالمھم، واستقبلھم حضرة مالذ المتصرفیة الجلیلة، والیاروان الكرام، فأخذت الجنود ا

یر بقطارھم،  ى المس ادوا إل م ع فمكثوا ریثما تناولوا شیئاً مما قدم لھم من حلوى ومرطبات، ث

اعة  ت الس ا كان یة  50ولم ل الحاش ر یحم ار آخ ة قط ى المحط عة ورد عل د التاس ن بع ة م دقیق

م من التكریم، وقدمت لھم الحلویات والمرطبات، فأخذ الكریمة والتابعین، فاستقبلوا بما الق بھ

رفیة  اء المتص م ملج ك القطار رس اب ذل ن رك ھ م اع جاللت ن أتب انیین م ورین األلم أحد المص

الجلیلة، وكبار المأمورین الحافلین بھ، ویاوران دولتھ، وھم كل من جناب أنطون أفندي ملحمھ، 

تاني ة وسعید بك حمادي، وسعید أفندي خطار البس ول المحط دة ح اھیر المحتش وم الجم ، ورس

م  ار بھ م س ة، ث ة الدرزی یاخ الطائف ن أش ل م یاخ العق ن أش والمضارب، وفي جملتھم جماعة م

القطار وغادر تلك المحطة تختال تیھاً وعجباً بحلتھا البدیعة من تلك الزینة وتلك األجمة بحفیف 

رف إ ن ش ینالھا م ا س ھا فیم ي ورق األشجار كأنھا تحدث نفس ة ف وار اإلمبراطوری راق األن ش

د  ن بع فاً م اعة نص ت الس ا كان د، فلم ار العتی ون ورود القط وم یرقب ن الق ا م ن بھ ا وم أرجائھ

العاشرة أقبل القطار اإلمبراطوري یقل جاللتھما، وبعض رجال الحاشیة، وفي جملتھم حضرة 

ري سرسق، وكان الموسیو شرودر، یصحبھ ترجمان القنصلیة جناب الوجیھ جرجي أفندي دیمت

جاللتھ في أثناء ذلك یذاكر القنصل المشار إلیھ في أمور شتى، فمر القطار أمام فرقة الفرسان 

الواقعة عند الطریق المؤدي إلى المحطة، فأخذت الفرسان سالم ذي الجاللة، وھكذا المشاة من 

و م ل عزتل قرا، بعدھم إذ بلغھم القطار والقائد على تلك الجنود أمیراالیھم الباس و ش ك أب م ب لح

ا  دعاء، ولم ون بال اس یھتف وأخذت الموسیقى اللبنانیة تصدح باللحنین الحمیدي واأللماني، والن

رة  وقف القطار بالعظیمین في المحطة خفَّ  ا، وحض وم باش ة نع رة ذي الدول الستقبالھما حض

الن، طفى أرس ر مص عادة األمی رة صاحبي الس ن حض  السیدة قرینتھ المصونة، ومعھما كل م

واسكندر بك تویني، فولى جاللتھ ذا الدولة التفاتاً كریماً، وتنازل، فذكر قرینتھ بزیارة المغفور 

ھ  29لھ ابیھ فردریك الثالث لبنان منذ  سنة، ونزولھ ضیفاً على أبیھا المرحوم فرنقو باشا، وأن

ین ل ب ا مث ھ لم د أن ا  بات عنده لیلة في بیت الدین، وقد بلغ في تنازلھ وتلطفھ إلى ح ھ نجلھ یدی

و  األدیب سعید بك قال لھ: أبي زار جدك من عھد بعید، والیوم أنا أزور والدك، فعسى أن تنم

في خدمة الدولة العثمانیة العلیة، وتتدرج في مناصبھا حتى تصیر متصرفاً، ویأتي ولي عھدي 

رسة وإنما فیزورك، وسألھ جاللتھ عن المدرسة التي یتلقى فیھا العلوم، فأجاب: ال أدرس في مد

ذي  اب ال م الكت ھ اس ذكر ل درس، ف أدرس في بیتي على أستاذي. قال جاللتھ، وفي أي الكتب ت

ة،  ا ذا الجالل م ی یتلقى الدرس فیھ وھو ألحد المشھورین. قال جاللتھ: إذاً أنت عالم، فأجابھ نع

رادق  ى الس ارا إل ن القطار س ة م ى فضحك جاللتھ عندئٍذ كثیراً، ولما خرج صاحبا الجالل عل
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  طنافس مدت على الطریق من القطار إلیھ، وتناوال مما على المائدة شیئاً من نبیذ الشانبانیا. 

رقیة  س الش س المالب ن أنف س م ال بمالب ة رج وقد برز لدى جاللتھ أمام المضارب أربع

ھ،  ار ترس ي الیس یفھ، وف نھم س ل م ین ك ي یم ة، وف ة لطیف ب زركش ة بالقص ة مزركش القدیم

وت واألسیاف، واألت راس من أجود ما یكون، وشرعوا یتثاقفون لعباً بالسیف والترس على ص

د  د عب اج محم ایخ الح الطبل والمزمار مثاقفة ارتاحت نفس جاللتھما إلى مشاھدتھا، وھم المش

وري  د مص ذ أح د أخ ون، وق د الحن دیاق، ومحم د الش اني، ومحم ي العیت د الغن د عب هللا، ومحم

اً الموكب اإلمبراطوري رسمھم مع ر ا خمس د أن مكث دروز، وبع سم ثالثین شیخاً من أشیاخ ال

اً،  وعشرین دقیقة في تلك المحطة نال فیھا الوفد الكریم المعدُّ الستقبال جاللتھما رعایة والتفات

اره  س ووق ك المجل ة ذل ا ھیب ي أثقلتھ دة الت ك األفئ وودعا الحاضرین بعبارات تنعش بلطفھا تل

ن عادا إلى المسیر بالقطار الذي  رذمات م ى الش ة عل ما لبث سائراً یمر بالمحطات رادّاً التحی

الجند التي كانت في كل محطة واحدة منھا وعلیھا ضابطھا، ولم یقف حتى بلغ محطة بحمدون 

ور  ي جمھ وره ف ا جرج ل آغ الزم مخای عد، والم ك الس حیث كان مدیر الناحیة رفعتلو نجیب ب

بالمحطة للقیام بأداء واجب اإلجالل والتعظیم،  غفیر من أھل المدیریة ینتظرون مرور جاللتھ

ار  فوقف جاللتھ بضع دقائق اقتبل فیھا السالم، وشاھد الجمھور المحتفي بمرور جاللتھ، ثم س

اھیر  ة الجم ل تحی إلى صوفر، فالمریجات، ووقف في كل محطة منھما بضع دقائق أیضاً یقتب

كان في المحطة األولى منھما حضرة عزتلو المحتشدة لالحتفاء بجاللتھ، وھتافھم بالدعاء لھ، و

ن اصحاب  ل م م ك تن، وھ األمیر قبالن أبي اللمع قائمقام قضاء المتن ومعھ بعض مدیري الم

ة  ي المحط ل وف و فاض دي أب ب أفن اتم وحبی د ح ف عی یخ یوس راد والش ر م الرفعة األمیر نص

ة قضاء ا ل الثانیة كل من جناب عزتلو نجیب أفندي البستاني رئیس محكم ر خلی تن، واألمی لم

یخ  و الش ي، ورفعتل ك الطرابلس كندر ب ي اس و البكباش ابقاً، ورفعتل كنتا س دیر بس طفى م مص

اج  ة عج اب أصحاب الرفع ن جن منصور الخازن محافظاً على السرب، وبین المحطتین كل م

ى  وب األعل وبي والعرق وب الجن دیري العرق بك عماد، وسعید بك نخلة، والشیخ شبلي العید م

ھ والع الم جاللت ذ س اكر تأخ رقوب الشمالي في جمھور غفیر من أھل المدیریات، وكانت العس

ھ  غ جاللت ا بل دھا، ولم ف القطار عن في كل محطة، وكانت تؤخذ رسوم تلك الجماھیر كلما وق

محطة جدیتا حیث كان جناب عزتلو محمود أفندي الغزي قائمقام البقاع، وحیث نصب لھ قوس 

ددھا نصر كلِّل بالریاحین  غ ع ان یبل ن الفرس ة م المھ كوكب واألزھار وجلل بالرایات أخذت س

اھیر  ھ الجم أربعة وأربعین فارساً وعلیھا ضابطان، وجمیع خیلھا ذات لون واحد أحمر، وحیت

ا ضابطھا،  اة وعلیھ ن المش ة م المھ كوكب بھتاف دعاء، ولما وصل محطة سعد نایل أخذت س

اة وكانت المحطة منصوباً علیھا قوس مثل  رة فت ا عش قوس المحطة السابقة، وكانت ھناك اثنت
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  بثیاب بیضاء، وبأیدیھن باقات من الزھر، فسرَّ جاللتھ من ھذا المشھد البھي. 

  

*          *          *  

  

  زحلة ذاھباً إلى دمشق  )1(اإلمبراطور في محطة معلقة

داناً كان یوم االثنین یوماً مشھوداً وصباحاً میموناً تقاطر الناس فی ھ باكراً زرافاٍت، ووح

من زحلة إلى أنحاء المعلقة قرب محطة سكة بیروت ودمشق الحدیدیة، فكنت ترى المتقاطرین 

ع  ن جمی اة م ول، ومش ات، وخی ي عرب ین راكب ا ب ي جانبیھ ات ف ق العرب ى طری یزدحمون عل

ى ة إل ت متجھ ي كان وب الت امع القل ذ بمج دیع یأخ ھد ب ي مش غاراً ف ز  الطبقات كباراً وص مرك

ذوا  ن اتخ الً عم ار فض ك النھ اض ذل ة بی المحطة وبقیت الجموع متوالیاً حشدھا إلى تلك الجھ

  بعض الربى كتل شیحا وغیره مرصداً لذلك المنظر البھیج. 

وقد أعدَّت حكومة زحلة في األحراش التابعة قضاءھا على الخط الحدیدي زینة باھیة ستة 

فلیحیى »الثة وقد كتب على الجانب الواحد بالعربیة أقواس نصر من الریاحین على كل جانب ث

ان د خ د الحمی ازي عب لطاننا الغ ة « س اني باأللمانی ب الث ى الجان ور »وعل ى إمبراط فلیحی

وصفَّت الرایات العثمانیة واأللمانیة فرادى، وأزواجاً، واألھلة مزدانة بھا « وإمبراطورة ألمانیا

زینة مزداناً جمیعھ باألعالم أیضاً تحركھا الریاح، تلك األقواس، وكان حوش األمراء حوالي ال

ة ضابط القضاء  فتصفق طرباً وحبوراً، وقد أقیم في تلك البقعة فرقة من الجند اللبناني برئاس

خلیل أفندي شمعھ، وكان رجال بولیس البلدیة منبثین منعاً للناس من الدنو من الطریق مما دل 

دات وأعضاء على اھتمام عزة القائمقام الیاس بك ا ذه المع داد ھ ي إع لباشا الذي بذل العنایة ف

  المجلس البلدي. 

واس  ن أق اً م ة أیض ة بدیع ة زین كة الحدیدی دَّت إدارة الس د أع ة فق ة المعلق ي محط ا ف أم

الریاحین تغشاھا أعالم الدولتین وھنالك قبة بدیعة أُقیمت على شكل قوس نصر تحاكي السماء 

ومھا، واألھلة العثمانیة، واألعالم األلمانیة تمثل دراریھا ونیربھا بلونھا، وفیھا نجوم تحاكي نج

ا  ك كأنھ وت ھنال ى البی كل ذلك على طرز جمیل وإتقان غریب، وكنت ترى األعالم تخفق عل

                                                        
  ھي قصبة قضاء البقاع واقعة إلى الشرق من زحلة، ومبانیھا متصلة بھذه المدینة.  )1(
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ا  ى زوایاھ الم عل ة أع ا أربع ترف بأجنحتھا حنیناً إلى ذلك المشھد، وعلى سراي الحكومة فیھ

  األربع. 

یم ة أق د  وإلى شرقي المحط دیع الصنع، وق ر ب رب كبی ا مض رباً، وفیھ ر مض ة عش ثالث

ة  الم األلمانی اش واألع اخر الری ت بف د ازدان اء ق وضعت ھذه المضارب بھندام في فسحة فیح

تخفق فوق رؤوسھا معدَّة لنزول جاللتھما وبطانتھما الخاصة، وكان على جھتیھا نحو عشرین 

ع من الجند والفرسان للمحافظة، وعلى مقدمة الفس ان م حة، وجانبیھا أیضاً جنود مشاة، وفرس

اء  المھما، واالحتف ذ س ریمین ألخ رین الك دوم الزائ رون ق الموسیقى العسكریة، وجمیعھم ینتظ

  بھما. 

الم  ھم األع وق رؤوس اً، وف ا ألوف وت وأمامھ طوح البی ى س ة عل وع منتظم ت الجم وكان

ة اللطیفة للدولتین العثمانیة واأللمانیة تتألأل بألوانھا،  ك البقع ى تل اً إل وكان ھالل السماء متجھ

اً،  ھد فوتوغرافی یشارك أھلة األرض بالسرور، فأخذ أحد المصورین األلمانیین رسم ذلك المش

ونحو الساعة الحادیة عشرة قبل ظھر ذلك الیوم قدم قطار الشام یقل حضرة دولتلو ناظم باشا، 

یعھم باأل باط، وجم كریة، والض راء العس دان، وأم یقى والقومن تھم الموس میة، فحی ة الرس لبس

ة  اءوا جھ ى ج م القطار حت العسكریة بألحانھا المطربة، وأخذت الجنود سالمھم، وما وقف بھ

د  المضارب یتفقدون ما أرصد ھنالك من المعدات متأثرین حركات الجنود وترتیبھم بدقة، وبع

حرس جاللتھ، فنزلوا  ذلك جاء قطار بیروت أیضاً یقل الحرس العثماني الخاص، ثم قطار یقل

بالمضارب، وحوالیھا، ولما كانت الساعة الواحدة بعد الظھر واآلمال تتلع أعناقھا إتالع أعناق 

األھلین الستطالع المشھد الملوكي، وإذا بالقطار یصفر مبشراً بقدوم جاللتھما، وھو مؤلف من 

فعند مروره في األحواش خمس عربات مزدانة بالریاش الثمینة قد نصب علیھا العلم األلماني، 

حیث أقامت حكومة زحلة زینة كما سبق كان ھنالك عزة قائمقام القضاء الموما إلیھ، وأعضاء 

اھم  دعاء، فحی وات ال جوا بأص ان، فض وه، واألعی ض الوج دي، وبع س البل ھ، والمجل محكمت

المھ ة س ا البلدی د، وبولیس ذ الضباط، والجن ة، وأخ ل جاللتھما بالبشاشة، ومزید الرعای ما، وظ

ا،  اظم باش و ن ان دولتل ك ك ارب، وھنال ام المض ف أم ة، فوق ة المعلق ى محط ائراً إل ار س القط

ارة  ام الحج ین انتظ ة، منتظم ة والمعلق ا زحل د، وحكومت كریة، والجن راء العس یر، وأم والمش

ا بالنزول مع بطانتھم ا الكریمة على بساط تلك الفسحة المزدانة، فأخذوا سالم جاللتھما، وما ھمَّ

الكریمة والدخول إلى المضرب حتى قُدّمت لجاللتھا اآلنسة الذكیة لوریس كریمة جناب الوجیھ 

رة  نجیب أفندي سرسق وھي ابنة خمس سنوات، وعلیھا ثیاب باأللوان األلمانیة، فقدمت لحض

ا  ة منھ ة، أربع عار باأللمانی ة أش دتھا ثمانی ة، وأنش اإلمبراطورة طاقة أزھار لطیفة الصنع أنیق
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ا تر ة، فتناولتھ حیباً بجاللتھا، وأربعة تأھیالً بجاللتھ، فتبسم كالھما، وسرا كثیراً من ھذه الھدی

ازداد  ة، ف ار باأللمانی اط األزھ ى رب ة عل ت مكتوب ا كان ة ألنھ عار ثانی رأت األش ا، وق جاللتھ

ھ  ا علی ة ألمانی عار دول ل ش ب یمث ن ذھ سرورھا وحبت جاللتھا إذ ذاك اآلنسة لوریس بنوط م

ا رس م ودعت ة، ث ة متقن ي حق ة ف ارة الكریم ع بالحج یس مرص ار نف من إط ر ض اج والنس م الت

  جاللتھما، وخرجتا شاكرتین. 

وبعد ھنیھة ركب حضرة ناظم باشا، والمشیر، واألمراء العسكریة قطاراً خاصاً، وساروا 

  إلى الشام مشیعین باإلكرام، ثم عقبة قطار الحرس اإلمبراطوري الخاص. 

اع  وكان الشعب ة أرب متھلالً لذاك المشھد الكبیر سحابة وجودھما ھنالك، وبعد نحو ثالث

ن  األول، ولك اً ك ھد عظیم ان المش المة، فك اح الس الساعة آذن صوت القطار بالرحیل على جن

القلوب ھنا مشیِّعة، وھنالك كانت مستقبلة، وكان الجمیع یودون طول مكثھما، فسارا على جناح 

ة البخار والسالمة في م وكب حافل قاصدین دمشق الشام، وبأثناء وجود جاللتھ في معلقة زحل

  من ناظم عقد ھذا الكتاب.  )1(قدم لجاللتھ خطاب

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في دمشق 

                                                        
  ھذه صورة الخطاب:  )1(

م  یم ل ك عظ دى ملی ل ل إنني أقدر الموقف الذي أذن لي بھ حلم جاللتكم حق قدره، وحسبي أن أعرف أنني ماث

ة  تزده مكانتھ، ومكانة شعوبھ لم العام ان الس د أرك بین ملوك أوروبا العظماء، وشعوبھا إال حرصاً على توطی

اً  ا أدبی ى مراعاتھ تكم عل رص جالل ن ح ومراعاة حقوق األمم ال سیما الحقوق العثمانیة المقدسة التي قد قام م

  أدلة واضحة أثبتناھا على صفحات جرائدنا العثمانیة شاكرین. 

ذكر ولما كنت أحد عبید السلطنة ا ل ال ة جمی ك األدل ار تل ن آث دري م ي ص ت ف د حفظ ین، وق لعظمى المخلص

ة  دامكم الكریم وجزیل الشكر رأیت أن أغتنم من وقفتي لدى جاللتكم، وجاللة اإلمبراطورة في دیار وطئت أق

الذ  م م تكم أعظ ي جالل ى هللا أن یبق اً إل دھور طالب ار ال ل آث دور قب م الص ف لك ا، فأكش ة آثارھ ھا لرؤی أرض

نسانیة، وأن یطیل بقاء عظمة متبوعنا السلطان األعظم الذي قد بلغنا نحن العثمانیین على اختالف المذاھب لإل

  في عھده مبلغ الكمال والنجاح، وتمتعنا بجمیع ما تطمح إلیھ نفس المرء من الفالح. 

  إبراھیم األسود
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ما غربت شمس یوم االثنین سابع تشرین الثاني إال وأنوار الطلعة اإلمبراطوریة قد حلّت 

ق و دمش ألت ج ا فم اًء  )1(محلھ دافع احتف ت الم دي، فأطلق ار الحدی ات القط ن مركب ة م المنبعث

وتكریماً، ثم خرج صاحبا الجاللة من المركبات في محطة البرامكة حیث وقف القطار، وكان 

                                                        
جداً تسقى بمیاه أنھر عدیدة وسط غوطة حسنة  30.20ْوعرض شمالي  36.30ْھي واقعة في طول شرقي  )1(

ل  دل علی ا فمعت ا ھواؤھ داول، أم واقي والج ن الس ھي بَردَه ویزید وتوره وقنوات وبانیاس، وما یتفرع منھا م

باء  ى الحص داول عل ي الج یل ف ینفح األرواح لألشباح، وینعش فؤاد الشجي الملتاح، ومیاھھا صافیة بّراقة تس

ف كأنھا ذوب ماٍس یتدفق فوق آلٍل غوالٍ  ، ولقد لھج بحسنھا وبھجتھا الشعراء في كل عصٍر ودور، ومن ألط

  ما قیل فیھا ھذه األبیات: 

  وإن لّج واٍش أو ألح عذولُ     دمشق في شوق إلیھا مبّرح

  عبیر، وأنفاس الشمال شمول    بالد بھا الحصباء در، وتربھا

و  ا وھ ا ماؤھ ل لفیھ تسلس

  مطلقٌ 

و    روض وھ یم ال ّح نس وص

  علیلُ 

لُّ وھي قدی ن آدم، وج ایین ب ى ق مة العھد في البناء یقربھا بعض المؤرخین إلى عھد سام بن نوح، وبعضھم إل

وك  مة لمل ت إذ ذاك عاص راً، وكان داً كبی راھیم بل د إب ى عھ ت عل ا كان وراة أنھ ن الت ھ م ا تحقیق ل بن ا اتص م

باب العمارة والنماء حتى أنھا تعدُّ اآلرامیین وفي الجملة أن ھاتھ المدینة العریقة في القدم قد خصَّت بجمیع أس

ي  اب ف اه تنس إن المی د، ف ة والرغ ا الراح مى مزای ت أس د جمع راب، ولق داھمھا الخ م ی ي ل المدینة الوحیدة الت

شوارعھا، ودورھا من أفواه سباع نحاسیة كحیَّات من نور في برك كبحیرات كافور، ومنازلھا تكون كالجنات 

للیمون وحب اآلس، وقد رصَّعت أكثر دورھا بالمرمر األبیض، وتزخرفت بما غرس في جوانبھا من أشجار ا

ة  جدرانھا ببدائع أنواع النقش القدیم المعروف بالعجمي، وألھلھا كثیر من الصناعات الیدویة من قدیمة وحدیث

ة، ول ین العریك ب، ول ة الجان ن رق ھ م ازوا ب ا امت الً عم بالد. فض ف مما ال مثیل لھا في غیرھا من سائر ال ط

ن  األخالق، وحب الغریب، ونزوعھم إلى التآلف والتعاشر، أما عددھم فیبلغ نحو ثالثمائة ألف أربعون ألف م

ن  اء، وم عراء األدب ن الش ل، وم اء األفاض ن العلم نھم م غ م د نب لمین، وق النصارى والیھود والباقون من المس

دة ال وم قاع ي الی ایوني ذوي البسالة من طبَّق ذكرھم الخافقین. ودمشق ھ ق الھم ز الفیل وریة، ومرك ة الس والی

داد، ودار  از، وبغ اً للحج ة خصوص ارة البری ال التج ط رح ریف، ومح ج الش ب الح ر رك ام أمی الخامس، ومق

امع  ة الج ة العجیب ن األبنی ا م تھر فیھ د اش ك، وق روم الكاثولی وذكس، وال روم األرث ة لل ة األنطاكی البطریركی

ان، األموي الشریف، وقلعتھا الشھیرة،  لوقیون، والروم وقد استولى علیھا البابلیون، والفرس، والیونان، والس

م  یین، ث ة العباس ور دول رق وظھ ن الش ة م ة األموی راض الدول ین انق ى ح ة إل ر خالف ذوھا مق رب، فاتخ والع

ان تملكتھا ملوك الطوائف إلى أن وقعت في ید الدولة العلیة العثمانیة على عھد ساكن الجنان السلطان سلیم خ

الي 923سنة  ، فرفعت شأنھا، ورتعت في ریاض األمن، وتوثقت عرى االتحاد بین أھالیھا، وبالجملة، فإن أھ

ھذه المدینة العظیمة مشھود لھم بالفضل، وقد حازوا قصب السبق باألعمال التي خلدت لھم في بطون التاریخ 

و ور غلی ة اإلمبراط ھ جالل فھم ب ا وص راً بم بھم فخ یالً، وحس راً جم ال: ذك اني إذ ق ن »م الث ذ ع و أخ ت ل تمنی

وك تقبل المل ف تس وال « الدمشقیین كی ات ط ق عرب روت طری ة بی ة، ومدین ذه المدین ین ھ راً  120وب و مت كیل

  كیلو متراً.  147وسكة حدید طولھا 
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ن  ر م ور غفی ي جمھ ا ف اكر باش ا، وش اظم باش ة ن احبي الدول رة ص تقبالھما حض ف الس د خ ق

وف الوزراء، واألمراء، والرؤساء الروحیین بمال بسھم الرسمیة، وتالمذة المدارس، ومئات أل

من خاصة الناس، وعامتھا غصَّت بھم الطرق والرحاب الفسیحة، وھم یرقبون قدوم الزائرین 

العظیمین، فاستقبلھما الوزیران بین ضجیج القوم بالمسرة، وھتافھم بالدعاء، وقدَّم إلیھما حضرة 

وم، وك وه الق ھ ذي الدولة ناظم باشا بعضاً من وج واداً ل ة ج ى ذو الجالل ین، وامتط رام المالق

أشھب، وركبت ذات الجاللة مركبة أربعة أفراس مترادفة زوجین زوجین بجالل ذات صفائح 

ى  ب إل ل، ورك من ذھب خالص علیھا الشعار العثماني، وعلى ظھر الردف من األیسرین رج

ة، جانبھا واحدة من نسوة الشرف، وتبع ھذه المركبة مئات من المركبا یة الكریم ت تقل الحاش

ى  لطانیة العظم رة الس داعین للحض اف ال ین ھت ة ب دخال المدین ین، ف وم المالق ورؤوس الق

ة  وار الزین تألأل بالمصابیح وأن ولجاللتھما، وأصوات الموسیقات الشاھانیة الشجیة، والمدینة ت

راي ا الس ة، فبلغ ة البھی ك الطلع ور تل كریة س )1(كأنھا شعلة من نار، أو فیض من ن راي العس

                                                        
ن  )1( ة م ال بحل ت تخت ورة كان ور واإلمبراط ة اإلمبراط إن الدار العسكریة التي أعدت مقاماً لصاحبي الجالل

یداً ا دة تنض ا منض یم) كلھ لزینة بدیعة من منسوجات وطنیة، ومصنوعات كذلك من صناعة الموزاییك (التطع

ل  ي داخ زین ف یرتاح إلیھا نظر ذي الذوق السلیم، وتلك الدار تشتمل على قاعة كبرى لالستقبال، وغرفتین للت

تقبال، الدار إحداھما لإلمبراطور، واألخرى لإلمبراطورة، وغرفتین للنوم، وغرف ة خاصة باإلمبراطورة لالس

ن  ر م ن حری اش م اواتھا قم م وغش ب مطع ن خش ي م د وكراس ن مقاع اتھا م رى، فمفروش ة الكب ا القاع أم

دیم  راز الق ن الط افس م درانھا طن ا وج ى جلھ وان، وعل ق األل ا تطبی منسوجات جبل لبنان النفیسة مراعًى فیھ

وكثیر من أنواع األسلحة المعلقة على ألواحھا بإتقان وترتیب،  ذات قیم كبیرة، والثریات معلقة صنوفاً وألواناً،

ومواضع كثیرة تغشاھا شاالت ومنادیل نفیسة بشكل أطر، وفي وسط القاعة منضدات ذات صدٍق (لعلھا ذات 

ة فصد اً، واآلنی ) ولدى الجدار المقابل للباب خزانتان یغشاھما الصدف، ومن فوقھا مرآتان ذات صدف أیض

د، الصینیة الع دف، ومقاع رة ذات ص زائن كبی ا خ دة تنضیداً متقناً، وكل غرفة من غرف التزین فیھ تیقة منضَّ

ب  ن خش وكراسي مفروشة بالحریر الشامي، وفیھا قناوات من الماء لالغتسال بارداً، وحمیماً تكتنفھا بیوت م

دران ال ى الج ة، وعل ن فض ي م اریق، وأوان رة، وأب رآة كبی ة، وم ن فض ابیح م م ومص افس مطع ثالث، والطن

راء  النفیسة. وأما غرف النوم، ففیھا من سرائر خشب الجوز ذي لمعان بھي، وخزائن كبیرة ذات صدف، وم

رف  یدات الش رف س ت غ ة، وكان افس عجمی ن طن ات م ة، والمفروش ن فض ابیح م ة، ومص (جمع مرآة) نفیس

تقب ة االس ة قاع ھ زین ك كل ن ذل ى م ورة، مزینة بزینة تقرب من تلك الزینة، وأبھ ة اإلمبراط ة بجالل ال الخاص

رة  ة كبی دة للكتاب ا منض ور، وفیھ ة اإلمبراط ة جالل ت قاع ذلك كان فإنھا مما یقصر عنھ وصف الواصفین، وك

ا  ة طولھ دار قاع ل ال ن داخ ة م اً،  26محكمة الصنع واالتقان، وعلیھا أدوات الكتابة، وفي الجھة الغربی ذراع

د، ذراعاً وفیھا خوان بطولھا  20وعرضھا  ا مقاع ة. وفیھ رى نفیس یاء أخ ة، وأش ذھب والفض علیھ آنیة من ال

ن  دة م قفھا ع ة، وبس ن فض ابیح م رة، ومص رآة كبی ا م ر، وفیھ ن الحری وكراسي بصدف، وعلیھا غشاوات م

ن  الثریات، أما الغرف الثالث التي خصَّت بحضرة المارشاالت من أركان معیة جاللتھ، فقد كانت مفروشة م

اح المفروشات النفی ا، وترت ام جاللتھم ا مق ب بھ سة كذلك، وبالجملة فإن تلك الدار قد أعدت على وجھ أن یطی
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ة  لمات بالنیاب ن المس المعدة منزالً لھما، فرفع لجاللتھما ھناك باقة من الزھر على ید كریمة م

عن تلمیذات المدارس اللواتي قدمھن لجاللھا حضرة سعادتلو مدیر معارف سوریة، وكّن اثنتي 

وذ روم األرث ب ال ذات مكات ن تلمی الث م دي، وث ب الرش ذات المكت ن تلمی ة م رة ابن كس، عش

و  ة عزتل ة قرین والبروتستانت، والیھود. وتعطفت جاللتھا أیضاً بمكالمة حضرة السیدة الكریم

روم  ة ال مخائیل أفندي السیوفي المستنابة لدى جاللتھا في القیام بأداء الواجبات عن نساء طائف

علیھ. أما  الكاثولیك، وقدم لھما حینئٍذ الشاعر األدیب نجیب أفندي ھواویني قصیدة حسناء، فأثنیا

ٍذ  ق لیلتئ ة دمش ا زین راوي. وأم لیم بس ا س دق الخواج زالً فن ا من د لھ د أع ة، فق یة الكریم الحاش

ھ  ك كل ن ذل م م فین، وأعظ ف الواص ھ وص وصاحبا الجاللة داخالھا، فقد كانت مما یقصر عن

در د ق ق، وق ن الطری ا م ر جاللتھم ى مم ت زینة البلدیة، والقبتان الكبیرتان اللتان نصبتھما عل

المصابیح المتقدة في تلك اللیلة بملیون مصباح، وعدد الشموع التي ابتاعتھا البلدیة بلغ خمسین 

ألف شمعة، وزد على ذلك ما أوقد من السرج بالزیت. وكانت الرایات منشورة فوق كل منزل 

وكل طریق، وعلى األبواب، والنوافذ حتى أن ثمن الذراع من القماش األحمر الذي تصنع منھ 

اش الر ك القم ن ذل ذ م رین اتخ وت المث ن بی ر م ل، وكثی ایات أصبح عشرة أضعاف ما كان قب

ر،  واس النص الحریر األحمر بدیالً، وأما األزھار والریاحین التي تغشى القصور والنوافذ وأق

وشاح ما حولھا من  )1(فقل فیھا إن دمشق وما بھا من قصر شاھق إلى أحقر مبانیھا قد استرقت

الل وال  )2(ائق زھر واتخذتھ لنفسھا مآلةجنات خضر، وحد ة واإلج ة المھاب ي وقف تستتر بھا ف

تخشى من قولك غلّواً، وكانت تلك الزینة لیل نھار مدة بقاء جاللتھما في دمشق، ولم تكن الزینة 

احب  رة ص اني حض إن مب واحي، ف اورة والض رى المج ت الق ل تناول ق، ب ى دمش رة عل قاص

ي السعادة أحمد باشا شمعة في  ة ف دمر كانت زینتھا ال تقل بھاًء وجماالً عن زینة داره الرحیب

دمشق، ولم یفت جاللتھ تلك اللیلة أن أنبأ الحضرة الشاھانیة العظمى بوصولھ سالماً شاكراً ما 

جرى لھ من حسن الحفاوة واإلكرام، فورد الجواب من عظمتھا یھنئھ بوصولھ سالماً، وقد كتب 

  ي باد یقول لھ: جاللتھ أیضاً إلى الدوق د

تقبل » ف تس ق كی ن دمش ذ ع و أخ ت ل اً وتمنی اھراً مدھش ان ب ق ك ي دمش تقبالي ف إن اس

  «. الملوك

                                                                                                                                                                             

ا  ن فوقھ اني، وم عار األلم ا الش واح علیھ ت أل ا علق دار، ورحباتھ نفسھما إلى االستقرار فیھا، وفي فناء تلك ال

دار  األعالم خافقة عثمانیة وألمانیة، وآالف من المصابیح، وعلیھا األزھار من أنواع مختلفة، وكانت حدیقة ال

  أشجارھا تتألأل بالمصابیح والشموع. ومجمل القول أن الزینة كانت تسلب األلباب ببھاء رونقھا وإحكام تأنقھا.
  استعارت، اقترضت.  )1(
  مالءة.  )2(
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*          *          *  
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  اإلمبراطور في الجامع األموي الشریف 

ة  ن ذي الجالل دا م اني ب رین الث امن تش اء ث لما كانت الساعة الثالثة من صباح یوم الثالث

ى أن  اح إل ار ارتی ق، وس راوات الطری اكر بس فَّت العس ریف، فص وي الش امع األم زور الج ی

رس  ن الح ان م جاللتھما بالحاشیة الكریمة، والوزراء، واألمراء یتبعھما، ووراء مركبتھما اثن

بالعلمین الملكیین، ومن وراء ھذین اثنان من العسكر الزحاف العثماني، وھما محمد آغا بدوي، 

ا وحسن آغا محمد من قضاء  ر فیم ان النظ مرجعیون، فدخل جاللتھما الجامع، وطافا فیھ ینعم

یحتویھ من بدیع الصناعة من فسیفساء وزخارف بھیجة، وكان دلیل جاللتھ، وممھد خطواتھ في 

اب  ن الب ا م واف خرج ن الط ا م ا فرغ ذلك الطواف حضرة مھندس البلدیة أوبري أفندي، ولم

  صالح الدین األیوبي. الشمالي قاصدین مقام المغفور لھ السلطان

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في مقام المغفور لھ السلطان صالح الدین األیوبي

دین  الح ال بعد خروجھما من الجامع األموي الشریف دخال مقام المغفور لھ السلطان ص

ن ورائھ ورة وم ا األیوبي مع نساء الشرف، فزارا ضریحھ، ثم خرج اإلمبراطور واإلمبراط م

ى  ار عل نساء الشرف، وقد أمر ذو الجاللة بعد عودتھ إلى مقره العالي بوضع طاقة من األزھ

اني »الضریح المشار إلیھ بما یلیق من التجلة واإلكرام بعد أن كتب علیھا باأللمانیة  ویلھلم الث

وبي دین األی الح ال لطان ص ل الس ذكاراً للبط یا ت ك بروس ا، ومل ر ألمانی ان « قیص الھا ك وإرس

  بواسطة جاللة اإلمبراطورة مع لجنة مخصوصة برئاسة عزتلو صادق بك العظم. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في بیت المغفور لھ أسعد باشا العظم 
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دخل صاحب الجاللة إلى بیت المغفور لھ أسعد باشا العظم الذائع الصیت، وبعد أن تأمال 

ف جالل ائس وق ن النف ھ م ن في كل ما یحتوی ي ع ى كرس ا عل رى، وجاللتھ دار الكب ذه ال ھ بھ ت

یساره، ولدیھما في فناء واسع شرذمة من عربان البادیة یرقصون وبأیدیھم السیوف، فسرا من 

ن  ة م فائح الصینیة النفیس درانھا الص ذلك المشھد، ثم دخال قاعة االستقبال، وھي ملصوقة بج

ان ذوات اللون الذھبي في نقشھا واللون األزرق، وغیرھ ا ك ما من األلوان، فأعجب جاللتھا م

ة  ا ھدی ى جاللتھ دي إل من اللونین المذكورین، فاستأذنھا سعادة محمد باشا العظم إذ ذاك أن یھ

 ً صغیراً وفنجاني قھوة، فارتاحت إلى قبولھا، وكانت  )1(منھا صحیفتین كبیرة، وصغیرة، وجاما

ا اس ھ كلم ى جاللت ت إل ت تلتف ي البی ائس، في أثناء طوافھا ف ك النف ن تل ة م ا نفیس توقف نظرھ

وتكلمھ باسمةً، وقد أھدى جاللتھ األسرة الكریمة المشار إلیھا رسمھ مكتوباً علیھ بخطھ ما یدل 

  على أنھ تذكار لزیارتھ بیتھم الكریم. 

  

*          *          *  

  

  )2(اإلمبراطور في بیت جناب عزتلو جبران أفندي شامیة

و لما كانت الساعة العاش اب عزتل ت جن ا بی ى جاللتھم رة من صباح الیوم المكور آنفاً أت

ات  بع فتی ارجي إذا بس ر الخ اب الكبی ا الب دما بلغ ق، وعن اء دمش جبران أفندي شامیة أحد وجھ

ا  ع لجاللتھم دامھما، ورف د أق ار عن بثیاب بیض تغشاھا ألوان العلم األلماني أخذن ینثرن األزھ

ذكي تو یدات نجل جبران أفندي الفتى ال ا الس دمت لجاللتھ م تق ار، ث ن األزھ ة م دي باق ق أفن فی

تقبال،  ة االس ي قاع ا ف س جاللتھم م جل ة، ث ف ومؤانس دثتھن بتلط الكریمات من آل شامیة، فح

دي  لیم أفن وم س ا المرح ل فیھ ي كل ة الت رى القاع ھ أن ی م أراد جاللت ات، ث فقدمت لھما المرطب

ي  ة شلھوب یوم كان المغفور لھ والد جاللتھ ف ى القاع ادا إل م ع اھدھا، ث ھ، فش بیناً ل ق اش دمش

م  دي، ث وم وال رف المرح الكبرى قائالً ألحد الوزراء من مصاحبیھ كان في ھذا المكان من یع

بع  اشتمل لدیھ إمیل أفندي نجل المرحوم سلیم شلھوب، فسألھ باإلفرنسیة كم عمرك، فأجاب س

                                                        
  كأس من الزجاج.  أوزجاج  )1(
ران الم )2( ھ ق رى فی امي وج ون الش وم أنط اً للمرح ان ملك ذي ك ت ال و البی ان ھ ذي ك لھوب ال لیم ش وم س رح

  سنة.  29المغفور لھ والد جاللة اإلمبراطور غلیوم إشبیناً لھ وذلك منذ 
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قاء جاللتك قد أفقدتني إیاھما المنون. قال: عشرة سنة، قال وأین أبوك وأمك؟ أجاب: أطال هللا ب

وھل لك أشقاء؟ فأجاب: نعم لي، ولكن في االسكندریة، ثم التفت جاللتھ إلى وزیره وأسّر إلیھ 

ك  ھ: أعرف ال ل ل، وق ى إمی ریم عل ره الك ھ ببص ف جاللت م انعط ھ، ث وزیر رأس شیئاً، فأحنى ال

و یعرف ما في ھذا البیت، فمد الوزیر یده بالوزیر، فإنھ جاء مع المرحوم والدي إلى بیتكم، فھ

ك  ن ذل رج م م خ ھ، ث ت مع ال كان ع الح ة واق إلى الفتى، وصافحھ، ثم قال لھ: أن یقدم عریض

  المجلس الكبیر، وقلبھ یدعو بطول بقاء جاللتھ، وقد وھبھ ذو الجاللة بعد ذلك مبلغاً من النقود. 

  

*          *          *  

  

  وسیو لوتكي قنصل دولة ألمانیا اإلمبراطور في بیت الم

زورا  ا لی امیة، وذھب دي ش ران أفن ت جب ن بی في الساعة الحادیة عشرة خرج جاللتھما م

اعة  ھ الس ا بیت ة، فبلغ ا الفخیم ة ألمانی ل دول ة 11جناب الموسیو لوتیكي قنص ي قاع ا ف ، وجلس

أدیرت المر رى، ف ة أخ ي قاع اقون ف س الب وزراء، وجل م االستقبال ومعھما بعض ال ات، فل طب

جاللتھما أن یتناوال منھا، وإنما أرادا شیئاً من الشاي والجعة (البیرة)، فقدم ذلك لھما،  )1(یشاء

تشمل على رسوم مختلفة على منضدة صغیرة مرصعة « ألبوم»وكان لدى جاللتھ حینئٍذ مجلة 

ھ  بالصدف، فتناولھا، وجعل یقلب رسومھا كأنھ ال یرید أن یدع شیئاً إال ویرسمھ في لوح خیال

ا  ت جاللتھ د أن وھب كریة بع راي العس ا بس ى مقرھم الكریم، ولما آن الظھر خرج جاللتھما إل

  أبناء المسیو لوتیكي ھبات نفیسة، فقبَّلت مدام لوتیكي یدھا الكریمة. 

  

*          *          *  

  اإلمبراطور في المرجة واالستعراض العسكري

تعراض لما كانت الساعة الثالثة بعد ظھر  یوم الثالثا المذكور بدا من جاللتھ میل إلى اس

العساكر الشاھانیة الظافرة، فصفَّت الجنود إلى الطریق على النسق الذي صفَّت علیھ من قبل، 
                                                        

  األصح: یشأ.  )1(
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ى  اناً وعل راء فرس ن وزراء وأم ریم م ھ الك ھ ركب فُّ ب ھب یح واده األش ى ج ھ عل وسار جاللت

إلى جانبھا إحدى نساء الشرف، وسارت ابتغاء مركبات. وأما جاللتھا، فركبت مركبة فاخرة و

ي  اكر وھ المھ العس ذت س ة أخ ھ المرج غ جاللت ا بل یرة، ولم ق النض دائق دمش ین ح زه ب التن

مصطفة في الجھة الغربیة منھا، وصدحت الموسیقات الشاھانیة بنغماتھا المطربة، فطاف بین 

واألمراء واثنان من الحرس  الصفوف، ثم عاد إلى وسط تلك الرحبة الفسیحة ووراءه الوزراء

كر  ن العس ان م م اثن اإلمبراطوري بید كل منھما العلم الملكي والعلم اإلمبراطوري الخاص، ث

ي  ٍذ ف ذ حینئ ان، فأخ ان عثمانیت ن موثقت ب األیم ى الجان ان إل دقیاتھما، وك ا بن الزحاف، ومعھم

دفعیون م الم ان، ث ت الفرس م عرض ة، ث ة فرق ت فرق دد استعراض العساكر، فعرض ان ع ، وك

ن  العساكر المستعرضة یومئٍذ بقیادة القومندان حقي باشا ستة آالف من البیَّاده، وثالثة آالف م

ا  راس وعلیھ تة أف ره س دفع تج ل م دفعیین، ك السواري بقیادة نوري باشا، وثالثة آالف من الم

ب، وض ان وترتی ن إتق ھد م بط، فوارسھا، ولما فُرغ من عرض الجنود وقد سر جاللتھ مما ش

ي  ریف ف ج الش ب الح ر رك ا أمی رحمن باش د ال عادتلو عب رة س وإحكام في الحركات أقبل حض

ل،  ى الخی نھم عل ض م ورانیین بع ركس، والح مایتین وخمسین فارساً من عربان البادیة، والج

ة  ان، أو ثالث ا اثن رى علیھ ة، وأخ وادج مزدان ل ھ اق تحم وبعض على النیاق، وبعض من النی

اح، و ة الرم ن حمل رعوا م اني وش اني واأللم دولتین العثم ا ال ة علم ن الھجان ین م د اثن ان بی ك

دم  م تق ب، ث ھد الغری ك المش ن ذل ھ م ر جاللت الل، فس ي ھ ة بن ى طریق یجولون في المیدان عل

نحو جاللتھ، فقال لھ (أھنئك بحسن انتظام مدفعیتك التي تضاھي  )1(حضرة قومندان الطوبجیة

ل ال دول) فقبَّ دفعیات ال ى أحسن م ادا إل د ع ا، فق ا جاللتھم رف. أم ھ، وانص د جاللت دان ی قومن

  سراي العسكریة. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في بیت دولتلو ناظم باشا 

رة  زور حض ھ أن ی لما كانت الساعة نصف بعد الثالثة من بعد الظھر جنحت نفس جاللت

ة، صاحب الدولة ناظم باشا في داره الرحیبة وكانت ھذه ال ة بھی ن الزین ة م ت حل د ألبس دار ق

                                                        
  الطوبجیة: المدفعیین.  )1(
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ت وأرصدت فیھا معدات المسرَّ  ھ كان ا جاللت ا بلغھ ى إذا م ان حت ة، على أتم ما ینبغي من اإلتق

ضاحكة بزینتھا طرباً بالزائر الكریم والموسیقى تصدح بأطیب األنغام، واستقبل جاللتھ باحتفال 

یو دوب رة المس ة، كبیر، وكان مصاحباً لھ في ھذه الزیارة حض ة األلمانی اظر الخارجی وف ن ول

ساعة كاملة كان  )1(وحضرة توفیق باشا سفیر الدولة العلیة في برلین، ومكث عند دولة المزور

الل  عادتلو ج بأثنائھا یالطف أنجالھ الكرام من حین آلخر، وقد قدم لجاللتھ المرطبات حینئٍذ س

حف جاللتھ دولة ناظم باشا برسمھ الدین بك أفندي صھر حضرة الوالي المشار إلیھ بیده وقد أت

ة  ارة الكریم عة بالحج ة مرص غ ذھبی مكتوباً علیھ ما یدل على اإلھداء، ثم أتحفھ أیضاً بعلبة تب

ھ  وعلیھا رسم جاللتھ عند عودتھ إلى بیروت كما أن جاللتھا أتحفتھ برسمھا وقد بدا من جاللت

، وقدم دولتھ لجاللتھ فرش حجرة نفیس میل شدید إلیھ، فكان یؤاكلھ على مائدتھ، ویالطفھ كثیراً 

  من المصنوعات السوریة خشبھ مرصع بالصدف النقي وبعضھ باللؤلؤ. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في دائرة البلدیة 

أنیقة في غرفتین  )2(أعدت البلدیة باسم عظمة المتبوع األعظم لجاللة اإلمبراطورین مأدبة

ا من دائرتھا بدمشق حتى إذ ل جاللتھم ذكر أقب ف ال ا كانت الساعة السابعة بعد ظھر الیوم اآلن

على عربة في موكب كبیر، فأخذت سالمھما العساكر وھي مصطفة ألوفا لدى الدائرة البلدیة، 

دره  ون وص ادي الل كري رم اس عس ھ بلب ان جاللت ان، وك ب األلح یقى بأطی دحت الموس وص

ع بدرر النیاشین العثمانیة وم سدسھ إلى یمینھ، وسیفھ إلى یساره، وجاللتھا بلباس الرحیب مرصَّ

ة  ت لجن د أن احتفل رة، وبع ى الحم ار بیضاء ضاربة إل ن أزھ من الحریر األبیض، وقبعتھا م
                                                        

  المزور: المضیف.  )1(
دَّ  )2( ور م داھما لإلمبراط رفتین إح ي غ ت إن المأدبة التي أعدتھا البلدیة ھي ذات أربعة وستین كرسیاً مدَّت ف

ن  ام م ة الطع احین، وآنی ار، والری ائس واألزھ ة بالنف درانھا مزدان ت ج الل، وكان كل ھ ى ش دة عل ا المائ فیھ

وى،  ة الحل ا آنی ة، وأم ة النقی الصحف والمالعق والشوكات والسكاكین وغیر ذلك كلھ، فھي جمیعھا من الفض

ي فجمیعھا من ذھب خالص، وقاعة االستقبال في الدائرة المذكورة تحتوي عل تة كراس ین، وس دین نفیس ى مقع

اواتھا  ا وغش من خشب مرصع بالصدف النقي، وعلیھا غشاوات من حریر لطیف، ومراء (جمع مرآة) أطرھ

رش  ا ف ر وجلھ ن حری افس م وھا طن ة یكس دران القاع قیین، وج ناعة الدمش ن ص یاء م ذه األش ل ھ ذلك، وك ك

  تكاد تحاكیھا في اإلتقان.  بالطنافس النفیسة أیضاً، والغرفة المعدة للحاشیة الكریمة
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باستقبالھما، وقدمت لجاللتھما المرطبات جلسا إلى المائدة والطعام صنوف وألوان،  )1(الضیافة

لى المائدة الثانیة رجال الحاشیة، وسواھم من وجلس إلى جانبیھما الوزراء واألمراء، وجلس إ

رون لطانیة  )2(المدعوین، وكان القائمون بأمر الخدمة كثی ة الس ن الخدم ق وم اء دمش ن وجھ م

ف  د وق دة، وق ین عدی نھم نیاش ل م بأردیة من الجوخ األحمر مزركشة بالقصب وعلى صدر ك

الم الفا رة الع ھ حض دي جاللت ین ی ة ب ف الخطاب دة موق ى المائ دي عل د أفن یلتلو محم ل فض ض

ا  اً بجاللتھم ب مرحب ري، فخط الكزبري نجل حضرة العالمة الطائر الشھرة سلیم أفندي الكزب

  خطاباً كان لھ وقع حسن، وقد ترجم إلى األلمانیة بلسان عزتلو صادق بك وھذه صورتھ: 

د  ال عجب إذا اضطرب جناني، وتلعثم لساني ألني واقف بأعتاب إمبراطور عظیم، وقائ

ك اإلمبراطور  و ذل ل ھ كبیر شھیر تھتز األرض لھیبتھ، وتخر الجبابرة لشوكتھ وصولتھ. أج

غ  ذي بلّ ور ال ك اإلمبراط و ذل اد. ھ ول العب آثره عق ت م بالد، وأدھش ائلھ ال ت فض ذي طبق ال

بسیاستھ، وحكمتھ األمة العظیمة األلمانیة أقصى درجات الكمال، وارتقت ھذا االرتقاء العجیب 

ال.  الذي جعلنا م واألجی اریخ األم ي ت ل ف ھ مثی بق ل م یس اًء ل ال ارتق نعتقد أن الطفرة غیر مح

ة  ا جالل ھ. فی ز مدت ھ. ووجی اع نطاق النظر التس ي ب ي واألمریك الم األوروب ر الع اًء حیّ ارتق

ارتكم  الل زی اإلمبراطور إن مدینة دمشق الشھیرة ترحب ترحیباً عظیماً بتشریفكم إیاھا في خ

ود للممالك المحروس ار ال ن آث م م ة األعظ یدنا الخلیف تكم وس ین جالل ا ب اراً لم ة إظھ ة العثمانی

تم  والمصافاة. وتأكیداً لما بین األمتین العظیمتین من روابط األلفة وحسن الصالت. التي امتلك

ارق  بھا محبة العثمانیین عموماً، واستملتم قلوب ثالثمائة ملیون من المسلمین القاطنین في مش

ى األرض ومغا ذكرون عل م ی ى، فھ ة العظم ام الخالف اً بمق اً روحی اً دینی رتبطین رباط ربھا الم

ن  تكم م ا لجالل ى م الدوام ھذه الزیارة مقرونة بالشكر والدعاء، وترتیل آیات الحمد والثناء عل

ي  ر ف أن كبی ھ ش یكون ل ا س األیادي البیضاء، والمساعدات األدبیة لألمة المعظمة العثمانیة مم

ین األلمانیة والعثمانیة المرتبطتین برباط الحب رباطاً ودیاً وإنَّ مدینة دمشق تفتخر، تاریخ األمت

ا  ي تاریخھ ن ف دوَّ ا ی م م یكون أعظ ك س ا وإن ذل ي أرجائھ تكم ف ود جالل الك بوج اھي األف وتب

                                                        
ن  )1( ل م ن ك ة م ت مؤلف ا كان اظم باش ة ن احب الدول رة ص ة حض ت رئاس ت تح ي تنظم یافة الت ة الض إن لجن

حضرة أصحاب السعادة أمین علي بك دفتردار والیة سوریة، وعبد الرحمان باشا أمیر ركب الحاج الشریف، 

سرو باشا قومندان الجندرمة، وخلیل أفندي الحوري ومحمد فوزي باشا العظم أحد أعضاء مجلس اإلدارة، وخ

ن،  اب حس دي قص لیم أفن یخ س م، والش ك العظ ل ب زة خلی حاب الع ن أص ل م ن ك ة، وم ور األجنبی دیر األم م

ة  كاتب محكم دي باش ي أفن ماعیل حق ي زاده إس ة، ونابلس ر الوالی ب س ك كات ف ب ك، ورئی والبكباشي عزت ب

  االستئناف. 
  كذا. )2(
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وأنبائھا، ھذا وإني باألصالة عن نفسي، وبالنیابة عن مواطنيَّ الدمشقیین أقدم بین یدي عظمتكم 

التعظیم واإلجالل سائالً المولى جل وعال أن یدیم بركاتھ علیكم وعلى شعبكم العظیم بمنِّھ  كمال

  وكرمھ آمین. 

ذا  ھ، وھ بھ حضرة صادق بك المشار إلی ثم خطب جاللتھ خطاباً أنیقاً باللغة األلمانیة عرَّ

  تعریبھ الكریم: 

تقب» ورة اس ي ص واء ف ات س ات، والتعظیم ن االحترام اه م ا لقین اء إن م ا، أو أثن النا ھن

ة  ة خصوصاً مدین تجوالنا بالمدن العثمانیة التي مررنا بھا، وجرت لنا فیھا المراسم االحترامی

ن  دمشق الشھیرة التي كنا فیھا مظھر االستقبال الشائق والقبول الفائق یحملني على أن أرى م

ذ بھذا الشعور العمیق الواجبات إبداء الشكر بإسمي، واسم حضرة اإلمبراطورة، فكما إنني متلذ

من االمتنان لھذه المراسم االحتفالیة الشائقة الفائقة كذلك أراني مبتھجاً من صمیم فؤادي عندما 

أفتكر بأنني في مدینة عاش بھا من كان أعظم أبطال الملوك الغابرة بأسرھا الشھم الذي تعالى 

لط ل الس د الباس و المجاھ ون. أال وھ ف تك ھ كی ھ أعدائ وبي صدره بتعلیم دین األی الح ال ان ص

منتھزاً ھذه الفرصة ألن أبیِّن قبل كل شيء بسرور ال مزید علیھ تشكراتي لحضرة ذي الشوكة 

وكة  السلطان عبد الحمید خان الذي أفتخر بخالص محبتھ وجمیل معاملتھ، ولیوقن صاحب الش

مقام خالفتھ العظمى السلطان عبد الحمید خان الثاني والثلثمائة ملیون من المسلمین المرتبطین ب

ارتباطاً قویاً، والمنتشرین في جمیع أنحاء الكرة األرضیة أن إمبراطور ألمانیا سیبقى محباً لھم 

  «. إلى األبد، وھا أنا اشرب نخب حضرة صاحب الشوكة السلطان عبد الحمید خان الثاني

تمثل تقبال واس ة االس ھ بقاع س جاللت ام جل ن الطع راغ م ھ م )1(ثم بعد الف دي لدی د أفن حم

  المشار إلیھ، وصافحھ یداً بید، وشكره لما بدا في خطابھ من الشعائر الصادقة. 

ھ  ت من ثم استمثلتھ جاللتھا إلى الحجرة المعدة لجلوسھا، وصافحتھ بھز الید أیضاً، وطلب

ھ  زیالً، وحبت كراً ج كرتھ ش ا، فش بواسطة حضرة صادق بك إعادة الخطاب، فتاله لدى جاللتھ

ب مرصع بأربعة وعشرین حجراً من الماس، وحجرین من الیاقوت ترصیعاً یمثل بخاتم من ذھ

  التاج الملكي والحرف األول من اسم جاللتھ. 

انون،  العود والق ة ك رب العربی ى آالت الط ربون عل ال یض عة رج ك بض وكان بأثناء ذل

  ویتغنون باألغاني العربیة الشجیة. 

                                                        
  ستقبل. استمثل: ا )1(
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  وعادا إلى مقرھما العالي. ركب جاللتھما عربة واحدة،  9وعند الساعة 

أما زینة دمشق عموماً في تلك اللیلة والبلدیة خصوصاً، فإنھا كانت بالغة حد اإلتقان بھمة 

دي  ود أفن عادتلو محم ھ س ي النزی رة األریح یما حض یھا، وال س حضرة أعضاء البلدیة ومھندس

ع الدالة على مزید الخجا رئیسھا الذي بذل قصارى جھده في أرصاد تلك المعدات البدیعة الصن

اً  راً مكتوب مھ مكبَّ من االعتناء باالحتفاء، وقد أھدى إلیھ جاللة اإلمبراطور وھو في بعلبك رس

  علیھ بیده الكریمة باللغة األلمانیة ما یفید أن الرسم تذكار للمجلس البلدي. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في الصالحیة 

رة ق اعة العاش ا لما كانت الس رج جاللتھم اني خ رین الث اء تاسع تش وم األربع ر ی ل ظھ ب

فارسین إلى الصالحیة المشرفة على دمشق وحدائقھا، وكانت قد أعدت لھما البلدیة المضارب 

على أكمة ھنالك في خمسة أیام إعداداً متقناً وذلك بھمة حضرة رئیسھا الھمام سعادتلو محمود 

ر زاده رفعتلو سعید أفندي، وقد أنفقت على ذلك نحو أفندي الخجا، وأحد أعضائھا األفاضل منی

ھول  ك الس ي تل رف ف ائر الط ا ط رحان فیھ اعة یس و س مئتي لیرة وبعد أن قضى جاللتھما نح

ى  ام عل ة الطع دعیا لمناول ا، ف د تلطف ذاء، وق ة الغ كریة لمناول راي العس ى س ادا إل عة ع الشاس

ا مائدتھما الكریمة حضرة صاحبي السعادة سروري بك متص دي الخج رف حماه، ومحمود أفن

  رئیس بلدیة دمشق. 

ھ  ر ارتیاح ولما كان جاللتھ قد سُرَّ من المناظر الطبیعیة التي شاھدھا في الصالحیة أظھ

اً  ا راكب ار إلیھ ذكور س وم الم ر الی إلى الذھاب إلیھا مرة أخرى. وعند الساعة الرابعة بعد ظھ

راء، و لت جواده األشھب محفوفاً بالوزراء، واألم ائق وص د بضع دق اھانیة، وبع اكر الش العس

جاللتھا على مركبة قادمة في طریق الباب الشرقي، فالصوفانیة، فبرج الروس، فمز القصب، 

فالعمارة، وإلى جانبھا إحدى نساء الشرف، ووراءھا ألوف من الحاشیة، والناس، وكان جاللتھ 
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دمشق الغناء بنظارة كبیرة  )1(حدائق لم یزل واقفاً أمام المضرب الذي أعد لجلوسھما ینظر إلى

ى  مس عل ت الش د كان دة، وق اعیل الموق وضعت ھنالك، ثم أقبل نحو مائتي رجل بأیادیھم المش

م إن  ك، ث ن ذل ا م رَّ جاللتھم ا، فس اً بھ المغیب، وبأیدي البعض منھم سیوف كانوا یتثاقفون لعب

ات كری ن بیوت بان م عة ش ا بض دَّم لجاللتھم ا ق ق باش رة توفی م حض ة، ث ابالھم ببشاش ة، فق م

  انصرفوا، وقد نالوا الرضى، وفازوا بقبلة أیدیھما الكریمة. 

ي  ولما توارت الشمس بالحجاب ظھرت دمشق بحلة من النور بدیعة، وبدت المصابیح ف

مي  ن اس ین م رفین األول اطعة الح ا الس مقام األربعین في الجھة الشمالیة لدمشق تمثل بأنوارھ

ا م ن ھذا المنظر البھیج. وحینئٍذ ركب جاللتھ جواده األشھب، وجاللتھا المركبة، جاللتھما، فسرَّ

وعادا في موكبھما العظیم إلى مقرھما العالي، وقد تعطفا، فدعیا لمناولة العشاء على مائدتھما 

الكریمة لیلتئٍذ كالً من أصحاب السعادة عبد الرحمن باشا أمیر ركب الحج، ومحمد باشا العظم 

  ل بك. وشقیقھ خلی

  

*          *          *  

  

  وداع اإلمبراطور في محطة البرامكة 

ة  9عند الساعة  من نھار الخمیس عاشر تشرین الثاني أقبل جاللتھما إلى محطة البرامك

المھما  ذت س رف، فأخ اء الش دى نس ا إح ى جانبھ ة وإل ا بالعرب اً وجاللتھ ھ فارس ان جاللت وك

كریین، العساكر الظافرة، وكان قد احتشد إ ن عس راء م وزراء، واألم ذكورة ال ة الم ى المحط ل

ي  تقبالھما الت دة الس وملكیین، والرؤساء الروحیین، والوجھاء، فدخل جاللتھما إلى القاعة المع

دَّ  فرشت بالطنافس النفیسة فحیاھم جاللتھ جمیعاً، ثم صافحتھم بھز األیدي، وركبا القطار المع

ة.  لركوبھما بعد أن قدمت مدام المسیو لوتیكي لجاللتھا طاقة من األزھار، وقبَّلت یدھا الكریم

وعند ذلك أطلقت المدافع من القشالق العسكریة، وصدحت الموسیقى الشاھانیة، وجرى القطار 

  بجاللتھما ینساب في تلك البطاح. 

                                                        
ق،  )1( ن دمش ة م ھي الحدائق الغناء المشھورة التي من جملتھا حدائق وادي النیربان الكائنة في الجھة الغربی

  وكثیراً ما وردت في وصف الشعراء لنضارتھا، وغزارة مائھا. 
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ر  رف تنتظ اء الش دى نس رت إح ٍذ حض ة یومئ ى المحط ا إل ول جاللتھم ل وص ان قب وك

  م كثیرین ممن كانوا في المحطة یومئٍذ. قدومھما، وأخذت رسو

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في محطة معلقة زحلة راجعاً من دمشق

بینما كانت الجموع محتشدة عند ظھر الخمیس المشار إلیھ في محطة المعلقة ألوفاً مؤلفة 

ان رس الخاص ینتظرون قدوم جاللتھما إذا بالقطار قد أقبل یقلُّ بعض الضباط العثم یین، والح

ى  ك عل ى بعلب یر إل تأنفوا المس م اس تراحوا، ث ا اس وا ریثم اف، فنزل روف بالزح اني المع العثم

ل  ر وص د الظھ عربات معدَّة لھم، وبعد ذلك بقلیل وصل الحرس اإلمبراطوري الخاص، وعن

ى  ائران إل ا س ا ھم دیع، وبینم ا الب ي موكبھم ا ف رج جاللتھم اص، فخ ور الخ ار اإلمبراط قط

لمضرب الكبیر المعدّ لھما مثل أمامھا اثنتا عشرة عذراء أدیبات أعدَّھن جناب رفعتلو اسكندر ا

أفندي كحیل وھن البسات أثواب صوف بیضاء علیھا عقد بألوان العلم األلماني، وعلى طوقھا 

الھالل العثماني، فقدمن لھا اثنتي عشرة طاقة أزھار متقنة الصنع، وتقدمت اثنتان منھن، وھما 

اآلنستان ماري سالم، ویمنى كحیل، وبأیدیھما طاقتان من األزھار قدمتاھما لجاللتھا. أما اآلنسة 

ماري سالم، فخطبت باإلفرنسیة محبة بھما وشاكرة لھما على تنازلھما ولطفھما ذاكرة عالقاتھا 

ة  ا رقع ا منھ ت جاللتھ ا، فطلب دعاء لھم ا بال اھانیة، وختمتھ ارة الودیة مع الذات السنیة الش زی

رف،  باسمھا، فوقعتھا، وقدمتھا لھا، وقد صافحھا جاللتھ بیده أیضاً، ثم جاءت إحدى نساء الش

ا  دمت لجاللتھ م ق م، ث ا: نع وسألتھا بعض مسائل من جملتھا: (ھل قلِت ھذا من قلبك؟) فأجابتھ

ني كریمة الخواجة سلیم نصر قطعة قماش حریري تمثل شكل الھالل األنور بألوان العلم األلما

مطرزة بالذھب اإلبریز وقد طّرز على جانبھا األیمن ھذان البیتان وھما من نظم جناب رفعتلو 

  داود بك نقاش: 

  قلبنا كما تشا    ملكت فكتوریا 

  بادشاھم جوق یشا  كونھا قد حالفت 

ب  ي الجان ي، وف ب الفض ة بالقص راء مزركش ة الغ وفي وسط الھالل الطغراء الھمایونی
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مانیة معلنة شعائر السرور بزیارة جاللتھما للممالك المحروسة الشاھانیة، األیسر مطرزة باألل

كرا  د أن ش ة، وبع ثم تاریخ زیارتھما، فتعطفت جاللتھا بقبولھا مسرورة من تلك الھدایا النفیس

ك  ع ھنال عب المجتم اف الش د، وھت الم الجن أصحاب التقادم دخال المضرب الكبیر بأبھة بین س

فر، ألوفاً یصفقون، ویضجو اء الس ن عن تراحا م ات، واس اوال المرطب دعاء، فتن ن بالسرور وال

د  ان الجن ن فرس ب م ة كواك ب ثالث م ذھ ك، ث ى بعلب ة إل والى ذاھب ذت تت د أخ ات، فق أما العرب

ى  یر عل اص یس رس الخ ان الح ات، وك ى عرب ة عل ة الملوكی م البطان رى ث ر األخ داھا إث إح

ض  عربات مثنى وثالث ورباع على نظام بدیع بین نھم بع ائق، وبی الواحدة واألخرى بضع دق

ام  ن النظ ة م ي غای انیین ف باط عثم ض ض م بع رف، ث اء الش م نس انیین، ث ریین األلم البح

  والترتیب، فكان مشھداً یأخذ بمجامع األبصار. 

ى  ؤدي إل ق الم ى الطری وعند الساعة الواحدة ونصف تحولت الناس من جھة المحطة إل

ى جانبی فوا عل ك، فتراص قران، بعلب وادان أش ا ج ة یقودھ ا عرب ا ركب اً ألن جاللتھم ھ ألوف

وزراء  ار ال ا كب د، ووراءھم ن الجن وأمامھما عربة تحمل األزھار المھداة إلیھما، ثم فرساناً م

والحرس اإلمبراطوري، فكان المشھد حافالً جداً، فمرا بین تلك الجماھیر متجھین إلى بعلبك، 

ت الط ة كان ن المحط ا م د خروجھم ي وعن ة ف اء بدیع ة زرق ا قب ة منھ أبھى زین ة ب ق مزدان ری

داھا  ى إح ب عل راء كت ة غ الم حریری ان»أعالھا أع د خ د الحمی لطان عب یعش الس ى « فل وعل

ة  ورة»األخرى باأللمانی ور واإلمبراط یعش اإلمبراط ل « فل دة تمث ق أعم انبي الطری ى ج وعل

س  و خم ج شجر السرو وفوقھا أعالم الدولتین مثنى وثالث على نح اھیر تض ر والجم ة مت مائ

بالدعاء وجاللتھ یحییھم ببشاشة برفع یده الكریمة مسروراً وكان ذلك الموكب بدیعاً جداً، ولما 

وصال قریة ابلح وبعض القرى المجاورة كانت الفرسان تتراكض الستقبال جاللتھما، وأُقیمت 

ان الموك احین، فك ى بعض االحتفاالت على الطریق من أقواس النصر بالری ة إل زداد بھج ب ی

دي  ده أفن و عب اب رفعتل ح جن ي ابل دھا ف ي أع ة الت أن بلغوا مدینة بعلبك، ونخص بالذكر الزین

ى  ب عل د نص سمعان أحد أعضاء محكمة البقاع وما أجرى من االحتفال حین قدومھما، فإنھ ق

الم الع ار، واألع د ازدان باألزھ ة، نفقتھ فوق الطریق في أوائل القریة قوس نصر بدیع ق ثمانی

دھما  ى أح ب عل ان»واأللمانیة، وعلق فیھ لوحین كت د خ د الحمی لطاننا عب یعش س ى «فل ، وعل

ا « فلیعش اإلمبراطور واإلمبراطورة»اآلخر  ب فیھ وقد كان على جانبي الطریق التي قد نص

ة  دمھم الكھن ار تتق املین األزھ اس ح ن الن ات م ة، ومئ ة واأللمانی الم العثمانی ن األع ر م كثی

م  حاملین ا، ث دعاء لجاللتھم اً بال وا جمیع األواني المقدسة، ولما مّر الموكب اإلمبراطوري ھتف

ل  ور الخی ى ظھ ون عل ارس یلعب أخذ من كان ھنالك من الفرسان الذین یبلغ عددھم نحو مئة ف
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  بالرماح، فأظھر جاللتھما ارتیاحھما إلى ھذا المشھد البدیع، وظال سائرین. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في بعلبك

و  )1(بلغ جاللتھما مدینة بعلبك رة عزتل نحو الساعة الخامسة بعد الظھر، فاستقبلھما حض

حسین عوني أفندي قائمقام القضاء في جمھور من الناس بكسوتھ الرسمیة، وجماعة من عرب 

یج، وكان قد البادیة من فرسان ونساء في الھوادج یتبارون في میادین السباق، ویتغنون باألھاز

احین  ل بالری ر كلِّ وس نص ة ق داخل المدین ي م ب ف ة ونص ة بھی ي المدین ة ف أعدَّ لجاللتھما زین

واألزھار، وأقیمت من فوقھ األعالم العثمانیة واأللمانیة، وكذلك كانت المدینة تغشاھا األزھار، 

المصابیح وھي  والریاحین، وتخفق فوق منازلھا الرایات، وأما القلعة، فكانت مزینة بألوف من

                                                        
ق  )1( ین دمش ا وب ان بینھ ل انتیلبن ة 31إن مدینة بعلبك واقعة بسفح جب ة زحل ین معلق ا وب یالً، وبینھ ق  م طری

وار،  35عربات طولھا  ا أس د أحاطتھ ا، وق ي ھیئتھ ام ف ن االنتظ یم م ب عظ ى جان كیلو متراً، وكانت قبالً عل

ن  اتینھا م قي بس وأبراج عدیدة غایة في المتانة على مسافة میلین، أما الیوم، فتعدُّ من القصبات الممتازة، وتس

ھ میاه رأس العین المشھورة بعذوبتھا وصفائھا، وبین المدی ات طول ق عرب ر،  5نة، وھذا المكان طری و مت كیل

د  لمین، وق ن المس رھم م اً وأكث س تقریب تة آالف نف غ س ا یبل دد أھالیھ مھا وع اء باس وفیھا مركز قائمقامیة قض

  اشتھرت بقلعتھا ذات الثالثة ھیاكل العظیمة المشھورة وما ھي علیھ من غریب الصناعة. 

ر فأولھا الھیكل الكبیر وقد قیل في وصف ول الحج ھ إنھ من عجائب الدنیا ألنھ قد بني من حجارة كبیرة یبلغ ط

ھ  20قدماً وعلوه  13قدماً وعرضھ  60منھا  ن طرفی ل م ى ك وداً. وعل ر عم عة عش قدماً، وھو مؤلف من تس

  قدماً.  290قدماً بطول  75قراربط بعلو  3أقدام و 7أعمدة بقاعدة  10

ن  ف م ود 42والثاني ھیكل الشمس المؤل دة عم ا بقاع ل منھ دھا  65اً ك ا عن احة قطرھ دماً ومس دام و 6ق  3أق

ذه  170قدماً وعرضھ  227قراریط، فیكون مجمل طولھ  8اقدام و 5قراریط وعند رأسھا  قدماً، وقد نقشت ھ

  األعمدة نقشاً بدیعاً یدھش النظر، ویحیر األبصار. 

دیع  38محیط دائرتھ  والثالث ھیكل المستدیر وھو لیس بأقل اتقاناً من األولین فإن قدماً، وبجانبھ حجر كبیر ب

ى  14قیراطاً وعلوه  11قدماً و 13قدماً، وعرضھ  68الصنع یسمى حجر الحبلى طولھ  ان، وإل دماً وقیراط ق

قدماً، ومن النظر إلیھ یتبادر  38جانب األكمة إلى الجنوب الغربي من المدینة أثر عمود یبلغ علوه مع قاعدتھ 

ة للذھن أنھ كان م د آللھ ت معاب ا كان ل أنھ ذه الھیاك ن ھ ل ع د قی نقوشاً علیھ بعض كتابات محتھا ید األیام، وق

  الوثنیین. 



  77

لم تزیَّن من قبل البتة، فدخل جاللتھ المضارب في فناء القلعة، ولم یلبث أن دخل القلعة نفسھا 

ى  نیة عل إرادة س ب ب ر كت ن حج فیحة م ا ص ان فیھ د ك ان، وق والموسیقى تعزف بأطیب األلح

ة واأل راء العثمانی ة الطغ ة التركی و الكتاب عار وجھیھا باللغتین التركیة واأللمانیة یعل ة الش لمانی

وم  ة غلی یا جالل األلماني أما الكتابة فھذا معربھا (بمناسبة زیارة إمبراطور ألمانیا وملك بروس

لطان  الثاني وحضرة قرینتھ أوغسطا اإلمبراطورة لحضرة سلطان العثمانیین السلطان ابن الس

ذا ف ب ھ ك كت ا بعلب راً لزیارتھم اني، وذك ازي الث ان الغ ن السلطان عبد الحمید خ ر م ي العاش

ي 1898تشرین الثاني سنة  . أما الصفیحة المشار إلیھا، فإنھا مؤلفة من عدة أحجار رخامیة ف

صفیحة واحدة بإطار من الفسیفساء مرتكزة على قاعدة من الحجر السماقي قبالة الدھلیز الذي 

ا األثر إنما یدخل منھ إلى القلعة مغشى بستار من الحریر قد رفعھ حضرة ناظم باشا قائالً إن ھذ

ة  رة العلی ھ للحض كر جاللت ارة، فش ذه الزی ذكاراً لھ لطانیة ت ة الس رة العلی أمر الحض ل ب جع

السلطانیة، وأمر بنقل الصفیحة إلى ھیكل المشتري إزاء األعمدة المشھورة، وأخذ بیده الكریمة 

جرى معوالً صغیراً فضیاً مذھباً، وضرب الحائط ثالث ضربات حیث یجب وضعھا ثم بعد أن 

  نقلھا إلى ذلك المكان كتب تلغرافاً للحضرة السنیة السلطانیة معرباً عن شكره. 

وقد كان ھنالك عند الصفیحة كل من حضرة سعادتلو حقي باشا قومندان الفیلق الھمایوني 

الخامس، والقائمقام المشار إلیھ، وحبیب باشا مطران، وحضرة رئیس البلدیة السید محمد حسن 

  أفندي مرتضى. 

اب  ى جن ا عل تقبالھما، وأثنی وقد سرَّ جاللتھما مما شاھداه من الزینة وحسن االحتفاء باس

ران  ا مط ب باش عزتلو رشدي بك شمعة، وقد رفع لجاللتھما من كریمتي صاحب السعادة حبی

باقتان من الزھر اللطیف، وخطبت إحداھما لدى جاللتھما فسُّرا منھا، وقد تقدم تاریخ بعلبك من 

یل أفندي ألوف بواسطة عزتلو صادق بك العظم، وفي الیوم الثاني برح جاللتھما من مؤلفھ مخا

 )1(بعلبك إلى المعلقة بعد أن طافت جاللتھا تلك األرجاء، وأخذت رسومھا، ولما بلغا بیت شامھ

وجیھین  اب ال ا جن ا وھم من طریقھما استمثال لدیھما اثنین من الفرسان الذین جروا في ركبھم

یوسف معلوف وسلیم أفندي جرجس مسلم من زحلة، ومنحا أحدھما نجیب أفندي نجیب أفندي 

مدالیة من ذھب، أما ھو فقد أھداھما رمحھ كما أھداھما اآلخر سلیم أفندي طقم فرسھ الفضي، 

ى  ا إل ي موكبھم اربین ف تمرا ج وقد أخذت جاللتھا رسمیھما بیدھا الكریمة، وأذنت لھما أن یس

ھما أحد، وبلغ جاللتھما المعلقة عند الظھر، وبعد أن تناوال الغداء في المعلقة بدون أن یعترض ل

دم  د تق یم، وق ا العظ روت بموكبھم دین بی ارا قاص وص، وس ار المخص ا القط ارب ركب المض

                                                        
  قریة كائنة في منتصف الطریق بین بعلبك وزحلة.  )1(
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ة ك خطب ي بعلب وده ف اء وج ھ بأثن ران  )1(لجاللت ة المط ر العالم یادة الحب ا س ج بردھ ة نس أنیق

  زحلة.  جراسیموس مطران الروم األرثوذكس في

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في محطة عالیة راجعاً من دمشق 

ر  لما بلغ القطار المقلُّ صاحبي الجاللة عند الساعة الرابعة والعشرین دقیقة من بعد ظھ

ام  11یوم الجمعة  تعدَّت للقی د اس نیة ق تشرین الثاني وقف ھنالك، وكانت الحكومة اللبنانیة الس

استقبالھ من قبل بالجند والموسیقى بإمرة حضرة األمیراالي الباسل عزتلو ملحم بك باالحتفال ب

أبو شقرا وكان حضرة ذي الدولة نعوم باشا مالذ المتصرفیة الجلیلة، وحضرة حرمھ المصون، 

ومعھما حضرة صاحبي السعادة األمیر مصطفى أرسالن، واسكندر بك التویني یرقبون إشراق 

ة ة اإلمبراطوری الذ الطلع رة م فَّ حض ور، خ ك الن یض ذل ن ف ة م اءت المحط ا أض ، فلم

المتصرفیة، وحرمھ المصون إلى القطار حیث وقف ذو الجاللة عند باب المركبة ومدَّ یده إلى 

اً  ھ تلطف ة یولی ك المركب ي تل یالً ف دولة المتصرف وأصعده إلى المركبة، ووقف بھ وبحرمھ قل

ھ، وحض ل جاللت م دخ اً، ث اً كریم ت ذات والتفات ث كان ة حی ة التالی ى المركب ة إل رة ذي الدول

الجاللة، وقد بالغ جاللتھما في مالطفة دولتھ، وحضرة قرینتھ الكریمة، فشربا معھما الشاي في 
                                                        

  صورة الخطاب:  )1(

  یا ذا الجاللة اإلمبراطوریة 

ون إن حلول ركاب جاللتكم في سوریة الغنیة بآثارھا یعلي في تاریخھا مقام ن فرح ا نح در م ا وبق اً الفتخارھ

تكم  خص جالل ي لش ا القلب عائر حبن انیین ش وریین عثم فة س دم بص ك نق در ذل ات بق بھذا الحادث المنعم بالبرك

دین  ة بالت الشریف إذ أننا نرى أنھ بواسطة عظمتكم تمد األمة األلمانیة العظیمة مبعث العلوم والفلسفة المقرون

ً ودیة أخویة لبالدنا الش ا یدا رقیة التي فیھا انتشر اإلعالن اإللھي، فكانت مھداً للدین، ومصدراً للمعارف، وكم

روحھ  ي ص امي ف ام الس م المق درھم، ولھ یم ق اني العظ عب األلم أن آباء وعلماء وعظماء المشرق یقدرھم الش

ا ن االعتب اتي العلمیة ھكذا فالسفة ومشاھیر وعلماء األمة األلمانیة یحصلون عندنا ما یحق لھم م امي فت ر الس

ائم  د دع اً لتوطی أتعابھم بأثمار عمیمة الفوائد وھكذا نحن السعیدین تحت ظل جاللة سلطاننا األعظم نھتز طرب

ى  ل إل الحب والوالء بین اإلمبراطوریتین العثمانیة واأللمانیة لخیر األمتین الشریفتین المتحابتین، وعلیھ نتوس

تك ا جالل ارك نوای أن یب وك ب ك المل ظ عزة مل اح، ویحف التوفیق والنج ة ب اعیكم الملوكانی ل مس ة، ویكل م الخیری

  بشخصكم السامي صدیقاً حمیماً لجاللة موالنا وسلطاننا المعظم أیدَّه هللا وإیاكم بالنصر المبین آمین. 
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ة ترصیعاً  ارة كریم عاً بحج ب مرص ن ذھ المركبة. وأھدى إلى حضرة قرینة دولتھ إسواراً م

اً ل ھ متلطف م جاللت ن اس ین م رفین األول ل الح ة یمث تھا جالل د ألبس داء، وق ارة اإلھ ا بعب ھ

اإلمبراطورة إیاه بیدھا، وأھدى جاللتھ إلیھا رسمھ الكریم وقد كتب علیھ باأللمانیة ما یأتي: إلى 

ھ  ور ل ن المغف ار م رف واالعتب ائق الش ال ف ذي ن بق ال كریمة فرنكو باشا متصرف لبنان األس

دم عزتلو ملحم بك أبو شقرا منھ إلحدى والدي. وقد أعجب جاللتھما منظر شجر أرز لبنان، فق

ث  ة، ولب یة الكریم ن الحاش ر م ھ وكثی نساء الشرف فسیلة وأخذ باقي نساء الشرف أغصاناً من

دقیقة، وحضرة ذي الدولة ممتع في مجلس جاللتھا الكریم  20القطار في تلك الوقفة أكثر من 

رورین اء  بكل مالطفة ومؤانسة، ثم سار القطار یقلُّ جاللتھما مس ن االحتف ن حس ھدا م ا ش مم

  باستقبالھما من الحكومة اللبنانیة السنیة. 

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور في محطة بیروت راجعاً من دمشق 

دي  7لما كانت الساعة  ار الحدی وع القط داً لرج ھ موع ار إلی ة المش وم الجمع من مساء ی

ة، المقّلِ لجاللتھما خفَّ إلى المحطة وھي بحلَّت ات عثمانی وار، ورای ن أن ھا البھیة من الزینة م

ان  دي، وأرك ك أفن ید ب و رش ا، وعطوفتل اظم باش وألمانیة، وریاحین، وأزھار حضرة دولتلو ن

ة  ل دول اب قنص ة أیضاً جن ك المحط الوالیة البیروتیة، وكلھم بالمالبس الرسمیة، وكان في تل

نیة، والموسیقى صفَّت على الطریق، فأقبل ألمانیا، وجمیع موظفي القونصالتو، والجنود الشاھا

على القطار األول حاشیة ذي الجاللة، وسارت إلى الثغر تواً، ثم عقب الحاشیة حضرة الوزراء 

ى الرصیف  ي عل ة الت ي القب اً ف العثمانیین الفخام، والحرس السلطاني الكریم، وتربصوا جمیع

ذة  ة تالم د ینتظرون قدوم جاللتھما، وكان عند تلك القب ن الجن رق م یانیة، وف ة البروس المدرس

ات،  ة بالرای ى الرصیف مزدان الشاھانیة، وتالمذة المدرسة السلطانیة والطریق من المحطة إل

ت  ة بالیخ ر الحاف ي الثغ یة ف دوارع الراس ع ال ذلك جمی ابیح، وك وار المص احین، وأن والری

  ة. اإلمبراطوري فإنھا كانت تختال تیھاً وعجباً بحلة من الزینة بھی

فلما بلغ صاحبا الجاللة المحطة، ونزال من القطار سارا في موكب كبیر كان في مقدمتھ 

بعھم  ة یت ة اإلمبراطوری رف، فالمركب اء الش العساكر مشاة، ثم فرساناً، فجمھور المالقین، فنس
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دحت  یف ص ا الرص غ جاللتھم ا بل ھب، فلم واده األش ى ج ھ عل م جاللت ات، ث ن العرب ات م مئ

ھانیة بنغماتھا الشجیة، وجعلت تنبعث أشعة األلعاب الناریة في الجو، فلبثت مدة الموسیقى الشا

ذلك اللیل بطولھ، فمكث جاللتھما في تلك القبة بعضاً من الوقت یتلطفان بالمستقبلین الكرام ثم 

اًء  نزال إلى زورقھما یطلبان الیخت بین ھتاف أھل البر دعاًء وتودیعاً، وھتاف أھل البحر دع

  اً. وترحیب

  

*          *          *  

  

  اإلمبراطور والوداع 

ى  12من صباح یوم السبت  5لما كانت الساعة  تشرین الثاني صفَّت العساكر المشاة عل

ى ذات  ان إل ة والفرس د القب القسم الوالج في البحر من الرصیف والموسیقى على الرصیف عن

ي ا انیین ف وزراء العثم رى، وال ة األخ ن الجھ ین م ل الیم ذلك القنص یف وك ى الرص ة عل لقب

األلماني، وسائر متوظفي القونصالتو، وكان جاللة اإلمبراطورین على ظھر الیخت، تحفُّ بھ 

الدوارع واقفین وقفة الوداع بین النغمات الموسیقیة، وھتاف الجیوش بالدعاء وأصوات المدافع 

دل ارة ت طفة إش اھیر المص ى الجم م، وزّودوا  براً وبحراً، فأشار جاللتھما إل كرھما لھ ى ش عل

ة  رة العلی ة للحض الة برقی ث برس المستقبلین الكرام تحیة الوداع، وعندئٍذ لم یفت جاللتھ أن بع

  الشاھانیة مؤداھا: 

ب  ي وقل ي قلب اً ف الدي مؤسس داً ب اھانیة قاص ة الش ك المحروس ة الممال ل ترب أزای

ي اإلمبراطورة أوغستا فكتوریا ذكرى لمآثر التلطفات الملوكی ة التي رأیناھا في أثناء إقامتنا ف

البالد العثمانیة ال تنسى. وإني أیضاً ال أنسى ما رأیتھ من حسن حفاوة المأمورین الصادقین في 

ي  ة ف أثیرات عظیم االت ت ذه الح ورة ولھ ا واإلمبراط ب أن القدس وبیروت ولبنان والشام. أذھ

  نفوسنا فتفضلوا لطفاً بقبول تشكراتنا. 

  فورد الجواب:

رورین  ذلین مس ا ج یشف عما خالج خاطرھا من الممنونیة والسرور بعود جاللة زائریھ

  من زیارة ممالكھا المحروسة. 
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دارعتان  ره ال المة تخف اً بالس ة محفوف احبي الجالل ري بص ت یج ر الیخ م مخ ا»ث « ھرت

اعة « ھیال»و ي وقد شیعتھ الدارعتان العثمانیتان  إلى ما وراء الثغر بما یبعد نحو نصف س ف

  البحر. 

نة  اني س رین الث ھر تش ن ش رین م ادس والعش ي الس رلین ف ا ب غ جاللتھم د بل  1898وق

محفوفین بمجالي السرور والھناء. وكان جاللتھ قبل مبارحتھ الممالك المحروسة العثمانیة بعث 

برسالة تتضمن الوالء واالمتنان كتبھا بیده الكریمة حضرة البارون مارشال إلى عظمة المتبوع 

عادة األ ي دار الس عظم، فرفعھا حضرة البارون إلى الجناب العالي بعد أن تمثل لدى عظمتھ ف

  العلیة. 

  

*          *          *  
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  تعطف جاللة اإلمبراطور

ل  رودر قنص دكتور ش ل ال ري الفاض اب الس ن جن ورد على إدارة جریدة لبنان رسالة م

ب ف ا كُت ة دولة ألمانیا العام في بیروت تتعلق بم رة ذي الجالل ارة حض ي زی ان ف دة لبن ي جری

اإلمبراطور وقرینتھ اإلمبراطورة لعظمة متبوعنا األعظم في الممالك العثمانیة المحروسة وھي 

ي  ة ف نة  1مؤرخ انون أول س ومرو  1898ك ت ن ة تح الحرف  2209وواقع ا ب ذا تعریبھ وھ

  الواحد: 

قد أبلغتموني بعض أعداد من  إلى جانب الفاضل إبراھیم بك األسود صاحب جریدة لبنان

ا  ور ألمانی ة إمبراط احبي الجالل فر ص ق بس ا یتعل لة فیم ات مفص من معلوم دتكم تتض جری

  واإلمبراطورة في فلسطین وسوریة ومقامھما في ھذه األنحاء. 

ي أن  تانة كلفن ھ باألس فیر جاللت رة س ور، وحض فرفعت ھذه األعداد إلى جاللة اإلمبراط

  مبراطوریة أبدي لكم التشكرات اإل

  فتفضلوا یا صاحب الجریدة بقبول أكید اعتباري التام

قنصل جنرال دولة 

  ألمانیا

  شرودر

وقد ورد مثل تلك الرسالة على كل من إدارة الجرائد التي نذكرھا بحسب أوقات صدورھا 

فا وال، والص روت، واألح ال، وبی ان الح ار، ولس ة األخب اب )1(وھي حدیق ن جن ل م ى ك ، وعل

  أفندي شریف، ونجیب أفندي ھواویني.  رفعتلو حكمت

  

                                                        
  كل ھذه أسماء لصحف كانت تصدر في بیروت.  )1(
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  الھدایا

  التي لم تسبق اإلشارة إلیھا

  

  في دار السعادة العلیة 

م  أھدى عظمة سیدنا وموالنا السلطان األعظم إلى جاللة اإلمبراطور غلیوم علبة تبغ وف

ورق  )1(سیكارة من الكھرباء وعلبة ة لل ة. ومحفظ ة بھی ي علب وعة ف عة موض (للشحط) مرص

  ة جداً. ثمین

ن  دھما م ایقین أح رة، وق رب األخی وصورتین جمیلتین لواقعتي میلونھ ودوموكو في الح

عاً  اماً مرص ة،  وحس الخشب المذھب، والثاني من األلومینیوم، وكالھما من الصناعة العثمانی

  بمبلغ عشرة آالف لیرة. 

 25یضاً یبلغ ثمنھ وإلى جاللة اإلمبراطورة مشبكاً مرصعاً بألماس فاخر، وتاجاً مرصعاً أ

  ألف لیرة. 

  وإلى حاشیة جاللتھما عدة قطع من الخزف الصیني البدیعة المصنوعة في قصر یلدز. 

  

ا  أ علیھ ان یتوك ي ك أھدى جاللة اإلمبراطور إلى عظمة المتبوع األعظم مثال العصا الت

ة فردریك الكبیر وقبضتھا من الذھب المرصع بالجواھر الكریمة، وتحفة صناعیة نفیس ة مؤلف

ھ،  ال جدت اني تمث من ثالثة تماثیل األول تمثال اإلمبراطور غلیوم األول جدّ اإلمبراطور، والث

  والثالث یمثل شخصاُ عربیاً. 

ى  ة إل رلین ھدی ى ب ھ إل د رجوع عادة بع وقد أرسل إلى سفیر الدولة األلمانیة في دار الس

رة و ة كبی ر ذي قیم ق كبی ى طب ور عظمة السلطان األعظم تحتوي عل طھ ص ي وس ش ف د نق ق

                                                        
  أتراھا تعني ما یسمى اآلن بعلبة الكبریت حسب السیاق.  )1(
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ة  ا جالل ي زارھ بالد الت ماء ال ھ أس ى أطراف ور وعل ة اإلمبراط اص لجالل ال اآلالي الخ رج

  اإلمبراطور في الشرق مع لوحین علیھما صورة جاللتھ بمالبسھ المختلفة في أثناء سیاحتھ. 

  وأھدت جاللة اإلمبراطورة لعظمتھ أواني الشاي والقھوة من الصیني البرلیني. 

  

ى جاللة اإلمبراطور إلى حضرة صاحب الدولة سعید باشا رئیس شورى الدولة علبة أھد

  تبغ مرصعة بالحجارة الكریمة علیھا صورة اإلمبراطور والتاج البروسي منقوش بالمینا. 

وإلى فاطمة ذات النور خانم ابنة صاحب العطوفة نوري بك كاتب التحریرات عقداً فریداً 

  رة جاللتھ قطعة موسیقى. من الماس ألنھا أنشدت بحض

غ:  ھ بمبل رع جاللت د تب ي  1600وق اء ف راء وذوي البأس ى الفق وزع عل ك لت ف فرن أل

  ألف فرنك لتنفق عفي سبیل مشروعات خیریة.  40000العاصمة. وبمبلغ 

ا،  فارة ألمانی اور س لیدز مش ون ش ن ف ل م ى ك ع إل ار مرصَّ من إط مھ ض دى رس م أھ ث

ة تستا حقة مرصعة بأ )1(والموسیو ة حق اظر الخارجی لماس. وإلى حضرة دولتلو توفیق باشا ن

ر  ة منی ن أصحاب الدول ل م ى ك ور، وإل م اإلمبراط تبغ من ذھب علیھا الشعار األلماني ورس

ن  ار م من إط ھ ض باشا، وتوفیق باشا، وسلیم باشا ملحمھ رسم اإلمبراطورة موقعاً بخط جاللت

  ي وغلمانھ. ذھب، وأنعم بمبلغ جزیل على حشم القصر السلطان

وأھدت جاللة اإلمبراطورة إلى كل من السیدات ماري سویوتزوغلو، وماري رانسیولش 

ا  ة وعلیھ ارة الكریم عة بالحج در مرص ة للص ة حلی دمتھا المخصوص ولین خ واتي ت ي الل وأمل

  الشعار األلماني. 

و ة اإلمبراط ى جالل الي إل م األھ تانة باس ین األس ا أم وان باش و رض رة دولتل دَّم حض ر ق

واإلمبراطورة إنائین من فضة غایة في دقة الصناعة واللطافة، وقد جعل على كل منھما مدالیة 

عادة  الي دار الس م أھ دة باس ة البل (ذكرى السیاحة) نقش علیھا بالتركیة ما معربھ: قُدم من أمان

ة لعا مة تذكاراً للسرور واالبتھاج بزیارة حضرة اإلمبراطور غلیوم الثاني إمبراطور ألمانی ص

ي  م ف لطان األعظ  2السلطنة السنیة للمرة الثانیة نظراً لفرط مودتھ لحضرة سیدنا وموالنا الس

  . 1898تشرین أول سنة  17و 1316جمادى الثانیة سنة 
                                                        

  ربما كان یجب أن یقول وإلى الموسیو تستا.  )1(
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ق للخطاط  ط التعلی ت بخ ونقش علیھا باأللمانیة مآل ما ذكر. أما العبارة التركیة فقد كتب

  الشھیر عزتلو عزت أفندي. 

زال وقدمت الجال ي غ ى رق یة األلمانیة عریضة التكریم والترحیب بجاللتھما منقوشة عل

ى  وري، وإل اج اإلمبراط ا الت مجلدة بالقطیفة والفضة، وعلى ظاھرھما رسوم بدیعة من جملتھ

تانة  ن األس م م ھ، وقس رج غلط م ب اني، ورس الل العثم جانبیھ شعار اإلمبراطورة والنسر والھ

  بینھما النسر اإلمبراطوري. 

  

  في القدس

م  ا رس ور علیھم ب األرز محف ن خش ا م قدَّمت الجالیة األلمانیة في القدس توراةً جناحاھ

ي  ة األرز الت ي، وقطع ون النق ب الزیت ن خش ا م كنیسة المخلِّص األلمانیة الجدیدة، وكرسیاً لھ

یدة  رة الس طة حض ت بواس دكتور بوس رة ال ن حض صنع منھا جناحا التوراة قد أھدیت إلیھم م

ن صالحاً الفاض م یك ي ل لة لویزا رئیس المستشفى األلماني البیروتي ألن خشب الزیتون القدس

  لذلك. 

  

  في بیروت 

اء  ة وغش ة طاول قدَّمت البلدیة لجاللتھما أقمشة شرقیة فاخرة وھي ستارة، وأربعة أغطی

ري  یج الحری ن النس ا م ذاءان جمیعھ لح، وح رنس، ومش مقعد، وأربع زوایا، وثوب حریر، وب

من المخمل مزركشة بأسالك الفضة رسم  )1(ركش بالذھب والفضة وقد وضعت ضمن مآلةالمز

ور »علیھا الحرفان األوالن من اسمي جاللتھما وكتب علیھا:  متلو إمبراط رة حش ة لحض تقدم

نة  ریفھما س نة  1316وإمبراطورة ألمانیا المعظمین من بلدیة بیروت تذكاراً لتش « 1898وس

  للغة السریانیة من ناسج بردھا منصور أفندي الحكیم. وتقدم لجاللتھ قصیدة با

  

                                                        
  مالءة.  )1(
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  في الشام 

عادتلو  دَّم س دیماً، وق یفاً ق ج س ب الح ر رك ا أمی رحمن باش د ال عادتلو عب ھ س دَّم لجاللت ق

االً  ر، وعق ن حری ة م ة، وكوفی ذھب والفض ة بال ون مزركش لیة الل اءة عس اه عب رف حم متص

ر مزركشاً بالقصب، وطقماً للسفرة غایة في  ن الحری اً م ورة برنس ة اإلمبراط ان، ولجالل اإلتق

  مطرزاً بالقصب. 

عالن  ا الش طام باش وقدَّم لجاللتھ سعادة متصرف حوران ھجیناً قبلھ وأعاده إلیھ، وقدَّم س

  جواداً كریماً قبلھ وأعاده إلیھ أیضاً. 
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  الوسامات

  

  وسامات عثمانیة 

وف لقد منحت الحضرة السنیة السلطانیة الوسام العث ماني المرصع حضرة المسیو دوبول

ام  ھ. ووس ار إلی وف المش یو دوبول ة الموس فقة األول قرین ام الش ا، ووس ة ألمانی ر خارجی وزی

االفتخار المرصع كالً من الكونت أوللنبورغ التشریفاتي األول، والجنرال ھاتكھ الیاور األول، 

ال س ارون مارش ع الب دي المرص انوس، والمجی ون لوف ار ف عادة والمستش دار الس ا ب فیر ألمانی

  العلیة. 

  

  وسامات ألمانیة 

ي  یاحتھ ف ة، وس تانة العلی ي األس ھ ف اء إقامت اني أثن وم الث ور غلی ة اإلمبراط دى جالل أھ

ة،  ة واأللمانی ومتین العثمانی فلسطین، وسوریة وسامات ذات طبقات مختلفة إلى مأموري الحك

  وسواھم نأتي على تفصیلھا بحسب درجاتھا: 

  

  ار السعادة العلیةفي د

ل  و خلی امتلو دولتل رة فخ ى حض ى إل ة األول ن الطبق ود م أھدى جاللتھ وسام النسر األس

رفعت باشا الصدر األعظم، وإلى كل من حضرة صاحبي الدولة شوكت باشا قومندان الحرس 

ن  ل م ى ك یھ إل ة أوفیس ن رتب ھ م ام نفس ع، والوس دان الموق ا قومن دین باش عد ال السلطاني، وس

أصحاب السعادة سلیمان باشا قومندان الطوبجیة، وحقي باشا قومندان فرقة أرطغرل،  حضرة

درسوبھیر باشا قومندان أورطة الخیالة، ومحمد باشا قومندا ا م ي باش  ن مشاة البحریة، ورام

راالي  ك، واألمی كري ب راالي ش زة األمی المكتب الحربي السلطاني، وإلى كل من أصحاب الع

  الي إبراھیم بك. نوري بك، واألمیرا
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  والوسام نفسھ من رتبة كولونل إلى تسعة من أمراء وموظفي العساكر العثمانیة. 

یس  ا رئ ر باش ة منی احبي الدول رة ص ن حض ل م ى ك ع إل ر المرص ر األحم ام النس ووس

  التشریفات الھمایونیة، وحسن باشا ناظر البحریة. 

رة أصحاب ن حض ل م ى ك اظر  والوسام نفسھ من الطبقة األولى إل ا ن ة رضا باش الدول

ة،  ارة والنافع اظر التج ا ن دین باش الل ال ود ج ة، ومحم اظر الداخلی العسكریة، وممدوح باشا ن

وحسن فھمي باشا رئیس دیوان المحاسبات، ورضوان باشا محافظ المدینة، وسلیم باشا ملحمھ 

ة، وكمبف ان الحربی یس األرك ا رئ د ناظر المعادن والزراعة، والمشیرین شاكر باش ا أح ر باش ن

  یاوران الحضرة السنیة السلطانیة. 

فراء،  دمي الس ن مق ك م ب ب ك، وغال راھیم ب عادة إب حاب الس رة أص ن حض ل م ى ك وإل

وتوفیق باشا سفیر الدولة العلیة في برلین، وأحمد علي باشا، وناصر باشا من یاوران الحضرة 

  السنیة السلطانیة. 

من حضرة صاحبي العطوفة حسین حسیب أفندي والوسام نفسھ من الطبقة الثانیة إلى كل 

  ناظر البوسطة والتلغراف، ومحمد علي بك معاون أمانة الرسومات. 

ة  والوسام نفسھ من الطبقة الرابعة إلى كل من حضرة راغب بك مالزم الباخرة العثمانی

  (عطارد)، وصادق بك أحد مأموري نظارة الضبطیة. 

ى إلى حضرة عطوفتلو شفیق بك ناظر الضبطیة، ووسام تاج دي بروسیا من الطبقة األول

ي،  ك أوغل رف ب ك متص ور ب عادة أن والوسام نفسھ من رتبة أوفیسیھ إلى كل من أصحاب الس

ومحمد علي بك مدیر البلدیة السادسة، ورفعت بك رئیس محكمة التجارة األولى، ومصطفى بك 

رجم مدیر البلدیة الرابعة، ورؤوف بك مدیر أحد األقالم بنظارة ال خارجیة، وخیر الدین بك مت

الصدارة العظمى، وسعد الدین بك أفندي مترجم نظارة الخارجیة، وحسین حسني باشا قومندان 

جندرمة بك أوغلي، وعلي سعید بك مھردار نظارة الداخلیة وأنطونیادس أفندي مدیر تلغراف 

  بك أوغلي، والموسیو فون مویھالغ. 

  لى حضرة مستافیداس أفندي مدیر االنتكخانة. والوسام نفسھ من الطبقة الرابعة إ

  وقد أھدى مدالیات تذكاریة مختلفة إلى أربعین من الضباط العثمانیین. 
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  في حیفا 

عادة  أھدى جاللتھ وسام النسر األحمر من الطبقة الثالثة إلى كل من حضرة صاحبي الس

  حسین أفندي متصرف لواء عكا، وأحمد أفندي شكري قائمقام حیفا. 

دیر و اعي م دي رف و مصطفى أفن الوسام نفسھ من الطبقة الرابعة إلى كل من حضرة رفعتل

ا، واألب  ل ألمانی رفیس قنص یو كل اني، والموس اجر األلم ر الت یو أوتوفیش ا، والموس رك حیف جم

ا، والخوري  ة أمیرك بارومانیشتر كاھن البروتستانت، والموسیو كودلب شومیخر فیس قنصل دول

  داھود األلماني. 

ان  ووسام تاج دي بروسیا من الطبقة الثانیة إلى حضرة سعادتلو بدري بك قائمقام األرك

الحربیة، والوسام نفسھ من الطبقة الرابعة إلى حضرة الموسیو بوھنس كلر والموسیو فردریك 

النھ رئیس المدرسة األلمانیة، والموسیو بوھنس ھرمن، وبشارة أفندي قرداحي الترجمان األول 

طة لقنصالتو  راف، وبوس دیر تلغ ألمانیا، وإلى كل من أصحاب الرفعة األمیر قیصر شھاب م

  حیفا سابقاً، وفضول أفندي ربیز مأمور البولیس، ونجیب أفندي الیاس رئیس البلدیة. 

ومدالیة الوسام نفسھ الذھبیة إلى كل من فتوتلو علي آغا رضا، وفؤاد أفندي سعد ترجمان 

ن القواصین قنصالتو ألمانیا الثاني، ونخ ل م لھ أفندي قشوع الترجمان الثالث، والفضیة إلى ك

  . )1(عبد الرحیم آغا القاسم، وعبد الكسیح آغا

أھدت جاللة اإلمبراطورة حلیة ذھبیة مرصعة رسم علیھا الحرف األول من اسم جاللتھا 

خن شومیخر، إلى كٍل من اآلنسات. آنھ النھ، وھربت كلر ابنة قنصل ألمانیا، وشقیقتھا تورا وأنن

  وأما شمیت، وشالوناصار، وھیالنھ أند. 

  وھكذا إلى أربع بنات صغیرات من طالبات مدرسة بروسیا. 

س  ر، وأم وھنس أث غیرات ب وأھدت دبابیس من ذھب مرصعة إلى كل من اآلنسات الص

  أیمن، وأنیسة فوخت. 

  في یافا 

عزتلو حافظ بك السعید  أھدى جاللتھ وسام النسر األحمر من الطبقة الرابعة إلى كل من
                                                        

  كذا وردت في األصل.  )1(
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ارون  )1(وكیل رئاسة البلدیة ومدیر الرجي ا، والب ا فیھ ل ألمانی میت قنص في یافا، والموسیو ش

فون اوستینوف، وسرابیون أفندي مراد، ورفعتلو سعید بك مدیر الرسومات، والموسیو ستیكر 

  مدیر البوسطة األلمانیة. 

اني  ومدالیة الوسام نفسھ إلى كل من أنطوني الخوري رك ترجم دي الت سالم، والیاس أفن

  قنصالتو ألمانیا. 

  ووسام تاج بروسیا من الطبقة الثانیة إلى عزتلو زھدي بك وكیل قائمقامیة یافا. 

و  ة، وعزتل كة الحدیدی یر الس دي قومس ران أفن ى مھ ة إل ة الثالث ن الطبق ھ م ام نفس والوس

  یوسف بك بكباشي العساكر النظامیة. 

طبقة الرابعة إلى الموسیو جورج مراد كاتم أسرار قونصالتو ألمانیا، والوسام نفسھ من ال

ابورات یو  )2(وسلیم أفندي كسار وكیل الف اني، والموس ورخ األلم ارل ل دكتور ش ة. وال الخدیوی

یر  فردریك كلنك، ورفعتلو محمد لبیب أفندي باشكاتب الرسومات، ومحمد أفندي فوزي قومس

راف )3(باشي الجندرمةالبولیس، ویوسف آغا الجزدار یوز أمور تلغ ي م دي جوش ، والبرت أفن

یو  ن الموس یافا الفرنساوي، ومحمد أفندي مراد مأمور الطابو. ومدالیة الوسام نفسھ إلى كل م

  . )4(أندراوس فیكل، والموسیو كریستیان یونك مختاري األلمان في سارونھ

  

  في القدس الشریف 

ا  لقد أحببنا أن نثبت بیان جمیع الوسامات ا أثبتن التي منحت لبعض الوجوه في القدس كم

ا  ة ألمانی بیان غیرھا التي استحصلنا على كل ما یتعلق بھا من المعلومات من قونصالتات دول

ن  ة م ات الالزم ل المعلوم ى نی دس إل ل بالق ا الفاض رة وكیلن طة حض عینا بواس ة، وس الفخیم

 1لینا من حضرتھ رسالة تلغرافیة بتاریخ قنصالتو دولة ألمانیا ھنالك، فبعد كثرة التداول ورد ع

ط  1857كانون أول حساباً شرقیاً تحت نومرو  د توس تجابة إال بع ن االس تشیر إلى االمتناع ع

                                                        
  الرجي: الریجي إدارة حصر التبغ.  )1(
  الفابورات: البواخر.  )2(
  الجندرمة: قوى الدرك.  )3(
  سارونھ: مستوطنة ألمانیة في فلسطین.  )4(
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قونصالتو دولة ألمانیا في بیروت، ولما كان الوقت ال یسمح لنا باالنتظار رأینا أن ال مندوحة 

النفس بأ اھم ب ن عرفن ات إال م ك المعلوم ال تل رزوا عن إغف ن أح دس مم ي الق ا ف اء وجودھ ثن

  الوسامات اآلتي بیانھا. 

أھدى جاللتھ في القدس الشریف وسام النسر األحمر من الطبقة األولى إلى غبطة الحبر 

  المفضال السید لودفیكوس بیافي بطریرك الالتین. 

یس بلد ة والوسام نفسھ من الطبقة الرابعة إلى حضرة سعادتلو یاسین أفندي الخالدي رئ ی

  القدس، وعزتلو ثروت بك قومسیر البولیس األول. 

رك  انوس بطری ید ذامی ر المفضال الس ة الحب ى غبط عاً إل یا مرص اج دي بروس ووسام ت

  الروم األرثوذكس. 

ان  ید ارتینی ال الس ر المفض ة الحب ن غبط ل م ى ك ى إل ة األول ن الطبق ھ م ام نفس والوس

  بك متصرف القدس.  بطریرك األرمن األرثوذكس، وحضرة سعادتلو توفیق

وس مطران  والوسام نفسھ من الطبقة الثانیة إلى كل من سیادة الحبرین الفاضلین السید فوتی

وین الفاضلین  فالدلفیا للروم األرثوذكس، والسید أبودیا مطران الالتین، وإلى كل من حضرة األب

  ن الفرنسیسكان. األرشمندریت أفتیمیوس رئیس القبر المقدس األرثوذكسي، ورئیس عام الرھبا

وأھدى أیضاً وسامات، ومدالیات مختلفة األنواع والدرجات إلى كل من حضرة حاخامي 

بخور الیاشار، وشمویل ساالنت، والدكتور فاالح، وقومسیر البولیس الثاني،  )1(الیھود والسكناج

، وإلى كل من أحمد أفندي سعدي، ویوسف أفندي تراك، ومصباح أفندي، وعبد اللطیف أفندي

م  ھ، وھ ولیس أدرن ال ب ض رج ا، وبع ورمضان أفندي، وقواس القونصالتو، وعبد الرزاق آغ

  فھمي أفندي، ونوري أفندي، وعبد هللا جرجس أفندي. 

  

  في بیروت 

ل  عادة كام ن صاحبي الس ل م ى ك أھدى جاللتھ وسام النسر األحمر من الطبقة الثالثة إل

  س البلدیة. أفندي ناظر الرسومات، وعبد القادر أفندي رئی

                                                        
  السكناج: األشكناز، الیھود الغربیون.  )1(
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والوسام نفسھ من الطبقة الرابعة إلى الموسیو ولھار قنشلیار دولة ألمانیا، والقس فریدس 

دیر  دي م ین أفن والي، وحس ة ال ل عطوف ك نج میح ب زة س ن أصحاب الع األلماني، وإلى كل م

بیة الوالیة الجلیلة، وبرالدي أفندي مدیر المخابرات األجن )1(البولیس، وبشاره أفندي سر مھندس

في تلغراف بیروت، ورفعتلو جرجي أفندي متري سرسق ترجمان قونصالتو ألمانیا، وسعادتلو 

ي  ث ف یر الثال كري القومس دي ش عد أفن و أس روت، ورفعتل راف بی دیر تلغ اش م ك ب فوت ب ص

  بیروت. 

قجیة  ا، ویس ان قنصالتو ألمانی دي عضامي ترجم وال أفن ومدالیة الوسام نفسھ إلى حضرة نق

ا القنصالتو ا د السالم آغ ز، وعب ا روبی روخ، وجرجس آغ رحمن آغا ف د ال م عب ا وھ ومى إلیھ لم

  جارودي. 

ي  ك وال ید ب و رش رة عطوفتل ى حض ى إل ة األول ن الطبق وأھدى وسام تاج دي بروسیا م

  والیة بیروت الجلیلة. 

والوسام نفسھ من الطبقة الثانیة إلى كٍل من أصحاب السعادة أدھم أفندي دفتردار الوالیة 

وعصمت بك قومندان الموقع وخیري بك أحد أطباء المستشفى العسكري، وبدري بك أمیراالي 

أركان الحرب، ومیشال أفندي أده مدیر األمور األجنبیة في الوالیة المشار إلیھا. وإلى كٍل من 

أصحاب العزة عزیز بك أمیراالي الجندرمة وبرھان بك قومسیر المرفأ، وعثمان بك قومسیر 

  دیدیة، والدكتور شردور قنصل دولة ألمانیا العام. السكة الح

ل  اس وفانكھانی ابس ون ك وك ن الخواجات فرن ل م ى ك ة إل ة الرابع ن الطبق والوسام نفسھ م

ابورات النمساویة  دیر الف ومیر أعضاء المحكمة التجاریة األلمانیة في بیروت، والموسیو ھنكي م

  في بیروت. 

  

  في لبنان 

األحمر من الطبقة األولى إلى حضرة صاحب الدولة نعوم باشا  أھدى جاللتھ وسام النسر

  متصرف جبل لبنان. 

ام  الن قائمق طفى أرس ر مص عادتلو األمی رة س ى حض ة إل ة الثالث والوسام نفسھ من الطبق
                                                        

  یس مھندسي. رئ )1(
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  قضاء الشرف. 

ك  كندر ب وسام تاج دي بروسیا من الطبقة الثالثة إلى كل من حضرة صاحب السعادة اس

  ر األجنبیة وصاحب العزة األمیر قبالن بللمع قائمقام قضاء المتن. التویني مدیر األمو

  جندیة لبنان 

و  ك أب م ب و ملح رة عزتل ى حض ة إل أھدى جاللتھ وسام تاج دي بروسیا من الطبقة الثانی

  شقرا أمیراالي الجند اللبناني. 

  

  المھندسون 

و أھدى جاللتھ وسام النسر األحمر من الطبقة الرابعة إلى كل من صا ة البرت حبي الرفع

  أفندي، وخلیل أفندي الشدیاق مھندسي المتصرفیة الجلیلة. 

  

  في الشام 

ا  اظم باش ة ن رة ذي الدول ى حض ى إل ة األول ن الطبق أھدى جاللتھ وسام النسر األحمر م

  الھمایوني الخامس.  )1(والي سوریة الجلیلة، وذي السعادة حقي باشا قومندان األوردي

ن ال ھ م ام نفس دان والوس ا قومن ق باش عادة توفی حاب الس ن أص ل م ى ك ة إل ة الثانی طبق

  . وعزتلو غالب بك أمیراالي الطوبجیة. )2(الطوبجیة، وشھاب الدین باشا قومندان الردیف

ور  دیر األم وري م دي الخ والوسام نفسھ من الطبقة الثالثة إلى كل من سعادتلو خلیل أفن

  شیة رضا بك وعبد الحمید بك وعزت بك. األجنبیة، وإلى كل من أصحاب الرفعة البكبا

یس  ا رئ والوسام نفسھ من الطبقة الرابعة إلى كل من أصحاب العزة محمود أفندي الخج

دي  ري أفن ة إب البلدیة، وسلیمان بك مدیر البولیس، وخلیل بك العضم. وكل من أصحاب الرفع

دي قائ ف أفن د اللطی ة، وعب ي الجندرم ك بكباش م، مھندس البلدیة، ومصطفى ب ام وادي العج مق
                                                        

  األوردي: العرضي: الجیش.  )1(
  الردیف: االحتیاط.  )2(
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  وفتوتلو مصطفى آغا یاور دولة الوالي، وعزیز أفندي یاور حضرة قومندان باشا. 

ك،  ماعیل ب دي، وإس ید أفن لھوب، ورش دي ش ل أفن ن خلی ل م ومدالیة الوسام نفسھ إلى ك

  وأحمد بك من قومسیریة البولیس، ورفائیل أفندي ریس من أفراد البولیس. 

ا ووسام تاج دي بروسیا من ال طبقة األولى تبدیالً إلى حضرة الفریق سعادتلو نوري باش

  قومندان السواري. 

ان  یس أرك ا رئ ف باش عادة رئی والوسام نفسھ من الطبقة الثانیة إلى كل من أصحاب الس

ا  رحمن باش د ال ا، وعب الحرب، وعلي باشا قومندان حوران، والمیر لواء السواري محسن باش

الي أمبر ركب الحج الشریف، وخسرو  ر ع باشا قومندان الجندرمة، ومحمد باشا العظم، ومنی

دي  ماعیل زھ أفندي دفتردار الوالیة، وجالل الدین بك صھر دولة الوالي. وأصحاب العزة إس

بك أمیراالي أركان الحرب، وإسماعیل سامي بك قائمقام أركان حرب، ومصطفى بك قائمقام 

بك أمیراالي النظامیة، ورضا بك أمیر آالي الطوبجیة، ومحمد أفندي بكباشي الطوبجیة، وعمر 

ز  دان مرك ك قومن ي ب ام عل ك، والقائمق النظامیة، وأمیري آالي السواري نوري بك وعاصم ب

  الشام، والقائمقام زاھد بك قومندان مركز بعلبك. 

رف  دي متص روري أفن عادة س والوسام نفسھ من الطبقة الثالثة إلى كل من أصحاب الس

وب، حماة، ونجیب بك مك دي أی لیم أفن راف، وس مدیر التلغ دي باش ي أفن ة، وحلم توبجي الوالی

ك  دي ب وتلي، ورش دي الق راد أفن زة م حاب الع ارة. وأص ة التج یس محكم دي رئ ني أفن وحس

  الشمعة، وشریف أفندي قول آغاسي أركان الحرب، وعالء الدین أفندي. 

باشكاتب القلم األجنبي،  والوسام نفسھ من الطبقة الرابعة إلى عزتلو یوسف أفندي طنوس

وإلى كل من أصحاب الرفعة عزیز أفندي قومسیر البولیس الثاني، ومحمود أفندي غزي قائمقام 

أمور  دي م یلي أفن ویس، وباس دي ل ران أفن ك، وجب ام بعلب دي قائمق وني أفن ین ع اع، وحس البق

و ة ال اور دول الزم تلغراف الشام، وأمین أفندي مأمور تلغراف بعلبك، وسیمنو آغا ی الي، والم

  عثمان أفندي وجناب الوجیھ بشارة أفندي األصفر ترجمان قونصالتو ألمانیا. 

ا،  ي باش و حق رة عطوفتل دوم حض ومدالیة الوسام نفسھ الذھبیة إلى رفعتلو حیدر بك مخ

ونقوال أفندي شاھین، وإلى أحد عشر نفراً من البولیس، وإلى قواص قونصالتو ألمانیا ملحم آغا 

  شمعون. 
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  صدى الوطنیة

  

  ة إلى العرش األسنى عرش حضرة صاحب الخالفة العظمىمرفوع

  سیدنا وموالنا السلطان عبد الحمید خان الغازي

  دام مؤیداً بالنصر

  

دا  اً مؤب عر وقف ام الش ُت نظ   جعل

غ   ك وص جدا علی كر دّراً وعس ُت الش

اً  ریض مطارف ت الق مك ألبس   وباس

ؤددا    اً وس راً وعجب ا فخ ھ بھ یتی

رت ا ُت ھج اقني وكن بالً فش عر ق   لش

دى    أُس والن زُم والب ك الح اهُ من لمعن

فھا  یط بوص اني ال یح فاٌت لس   ص

دّدا    ري مع ُت عم ي أفنی و أنن ول

مُت وردةً  ا ش روٍض كلّم أني ب   ك

وّردا    د ت اً تزی ا ألف أرى مثلھ

ةً  ذكرك بھج دنیا ل ت ال   ترنح

دا    دھر أنش اُء وال رِت العلی وأزھ

واك  دا (س ب الع وت أو یرھ اب الم   یھ

دا)    یش مخلّ و أن یع رك یرج وغی
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رى  ن ت اً فم اُم یوم وِت األی   إذا الت

دا    ا ی دّ لھ م تم ا إن ل یقّومھ

ي قیت تف م  وإن ش ل لھ اٌل فھ اس ح   الن

دا    وم منج عادھا الی ى إس واك عل س

اھدٌ  دُل ش دل والع واَء الع رَت ل   نش

   ً أنا اس ش ُر الن ك خی دا  بأن ومحت

ةً  وداً ورحم االً وج ّزا وإقب   وع

دَّدا    اً مس فاقاً ورأی اً وإش ولطف

ردى  وادث لل دي الح ت أی م فتح   وك

دا    اد موص د ع ك ق ن فی اً ولك رتاج

ن  م یك ان فل األمس ك ل ب رك ھ   نظی

دا    د وال غ د الحمی ا عب وم ی وال الی

ٌر  ك وهللا ناص ت المل ّوأَت تخ   تب

رتِ    دا  فكبَّ دیُن وّح الُم وال اإلس

دةً  اً ورع دھِر خوف أ رأُس ال   وطأط

دا    ت الع ور وارتاع ك المنص لفیلق

ي  ك الت د دولت دھر إال عب ا ال   وم

عدا    اد وأس م هللا العب ا رح بھ

ى  ك یجتل ِر رأی ن غی ارٌق م   وال ب

دى    ك یجت ر كف ن غی ٌل م وال نائ

رى  رب ال ی ي الح اد ف ك كاآلس   جیوش

ردى    رار أو ال ارزھم إالّ الف مب
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اً  ة مرھف ي العزیم ن ماض دت م رَّ   وج

دا    ھ إذا ب ر من روق النص وح ب تل

ارٌب  ادي مض ین األع ھُ ب اٌم ل   حس

وردا    اجِر م دهُ إال الحن ى ح أب

ّطر ف رِه  يیس ات نص اق آی   األعن

دى    ن اعت زاُء م ذا ج مونھا ھ ومض

ؤمنین ودم ر الم لمَت أمی    يت فس

یّدا    ق س ل الخالئ ى ك الَك عل ع

رقاً  رة مش مس المنی ت كالش   وال زل

دا    ین مؤی ر المب ا وبالنص علین

اً  وك ثابت وم نح فا غلی   ودام ص

دا    داقة معھ ى للص دھر یرع دى ال م

  

  

  العبد المخلص األمین

  إبراھیم األسود

  صاحب جریدة لبنان
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  صدى العثمانیة

  

  حضرة ذي الجاللة اإلمبراطور غلیوم الثاني مرفوعة إلى عرش

  إمبراطور دولة ألمانیا الفخیمة

  

دا  اً موّط لم ركن ام الس رق ش ك الش دا   ب داً منض دح عق ك الم نظم فی ف

ى  ا عس د دّراً وم ھُ الجی دت من دا   وقل ك قُل ذي من دح ال ل بالم یقاب

ھُ  نوع ك أرض ت ركب ٍة أوطئ ھدا  مق اً ومش اك مغیب كر مأت  لیش

دٍز)  وق (لیل اً أن تت یس عجب دا   ول لم فرق ما الس ھُ س ت من م اطلع فك

ھُ  اٍم وحول ا نظ ا قطب ردا   فإنكم ى ومف وك األرض مثن وف مل تط

وى  ن ج عادة ع دع أن دار الس ودُّدا   وال ب وال والت دي ال دت تب دیك غ ل

اً  رلین بارق ّو ب ن ج ت م م آنس دا  فك الم ملبّ ّو الس رى ج ى أن ی  أَب

ٍك  ن مملّ م م اً فك ى هللا برلین ردا   رع رحاً مم لم ص ا للس اد بھ أش

ٍة  اد بحكم وٌم أع دك غلی دا   فج ھُ التّوح ان من ة األلم ى أّم إل

ِھ  وع لحكم ّز الخض ا ع دا   وأوردھ ل أرغ ھا ظ ا عیش وارد منھ م

ا  ٍد ولطالم ٍم واح ادت بجس دا   فع تات وأقع ي الش ا داع ام بھ أق

ن رأت أن ن م یك دم ل دا   اموس التق عوب مؤی ي الش اٍد ف ر اتح بغی

ادهُ  وال انقی وین ل الم التك ددا   وذا ع راح مب ى ل ة العظم ى الجذب إل
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ن  ٌع ألن م ذٌب ودف ّره ج ا ض دا   وم ن ُمرف وُّ ِھ للتك ال حالتی ك

ٍر  زاء أبح مَّ أج اٌم ض دا   وذاك نظ اً ومعھ رق ربع ا للش َت بھ فطف

د عدھا بالم ا  وأس زء مثلم عدا   والج ك أس دى المل م اغت ك والحل ببأس

لھا  رق فض د الش ي ال یجح ك الت دا   فتل اء المخل ھُ الثن ا من دي لھ ویھ

م  افیة وك ین ص اه الص دت می دا   أع اُم وأزب ى الِحم ا أرغ بأطرافھ

دت  س واغت ا األن وریةٌ إن ھّزھ دا   وس ى وموح ك مثن اني فی ادي التھ تھ

ت  د آنس رت فق والء وأبص ك ال دا   من اَء المؤك ازي الوف لطانھا الغ لس

دقت  ر أح ي الغم رن) ف ذ الح (ھنزول   وم

ا    وٌب بھ م قل دا ك وٌق وأنج ار ش غ

یرت  دراً فص ّم ب اً ض ھ برج دا   رأت من وق مرص ن الش ن م ھُ لك لترقب

ا  د م ة بع ن بالمھاب ھ لك دا   وحیّت ة مزب راً بالسیاس ھ بح رأت فی

ك ی رى ب ھُ س ار كأن دوهُ البخ دا   ح د ح ریح ق ھ ال لیمان ب اط س بس

ھ  ى كأن ر حت میر البح قُّ ض ّودا   یش وب تع ف الغی ى كش یٌم عل حك

اً  ر مركب ارب البح ن غ ذ م دا   وإن یتخ ّرة مقع وق المج ھ ف إن ل ف

ة  ل غای ورى ك ك ال ت فی د أدرك ؤددا ون  لق داً وس ام مج ك األی ت ب ال

لم س ي الس ة ف ا فكم خطب و لھ ردا شبا السیف أصغى   ارت ول أصبح السیف مب

ا  الم وإنم ّث الس ا ب روم بھ دا   ت راً موط ون خی ذا للك روم ب ت

ٍة  لَّ خبیئ م ك اف العل أن اكتش یّدا   ك ون ش ي الك رحمن ف ا ال دم م لیھ

ةً  ة غای اف الجاذبی ان اكتش ردى   فك لةُ ال ذب األرواح سلس ألن تج

ا یَّر المنط ا ُس ةً وم یّدا   د إال ذریع ھ تص نص األرواح فی لیقت

رِه  ار ألم اق البخ ل أعن ف ال المجدا   وذلّ لیمطر منھُ عارض الحت
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یلةً  لك إال وس دَّ ذاك الس ا ُم دا   وم مالً مب ران ش بح العم ألن یص

ھ  اء لحكم اد الكھرب ان انقی دا   وك وس ومنج ب النف ى نھ اً عل معین

لم الت ى الس اً عل ا فبقی د أنلتھ دا   ي ق د توطُّ ا الحمی داد موالن بإم

میعةٌ  ّرا س ر ط ال العص ذي رج دا   فھ ك مقص دو لرأی ال تع داك ف ن

  

  بنده 

  إبراھیم األسود

  صاحب جریدة لبنان
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  قال جناب صاحب الفضیلة سلیمان أفندي ضاھر

  خادم العلم الشریف في النبطیة مادحاً جاللتھ

  

  اإلخالص

  

وقھ در ش ت ق و وف اُن ل اُن   ا األوط یرك األلم ر س ت إث القتف

یٍم  وًى لعظ ن ھ دھر ع ى ال اُن   أو مش ك الزم وق إلی ن ش ى ع لمش

راُن  ما غی در الس ا ب وریا فمنھ ك س ت ب دعاً إن رحب یس ب ل

اُن  وریة الیون ي س رق لتحك كندر الش اف اس وم ط ن ی م تك ل

وم  اً كی ط مھرجان ا رأت ق ا  م ھا المھرج ذ زرت أرض و م ُن ھ

یراً  مس س م ان للش د العل اُن   جح ھ البرھ س حكم ى عك وعل

مس  دل ش ن الع وى م ك انط ث فی دوراُن   حی ك وال یر من ا الس ولھ
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  تلو میخائیل أفندي عید البستاني عوقال جناب رف
  باش كاتب محكمة دیر القمر 

  

ُر  ا الظف وش یقودھ ن الجی دُر   لم ا الق ا لمرادھ فكأنم

م ق دو بھ ة تع ُرُر   ٌب مطھم ورى غ وم ال ا ی ت لھ ُعلم

ھ  د ل ي الحدی ٍر ف ل ذم ن ك ُر   م ھُ قم ّر كأن ھٌ أغ وج

ا  ار لھ ي البح واخر ف ن ب ُر   ولم العلى خب وم ب ل ی ي ك ف

ا  اب لھ االً والعب ري جب أتمُر   تج اهُ ی ا ترض وٌع بم ط

  

  

  وقال جناب یوسف أفندي شلھوب الحویك

  

زّ  رد الع ي بب روت میس ري  بی مِر   وافتخ یض والس ر رّب الب د العص بأوح

ھ  د كوكب رج المج دت بب د رص م ق ِر   ك ائر الخب ك ط ھ إلی ار من ذ ط م

طعت  ذي س وم ال وم غلی آك الی د ج ق مجدك شعرى مجده النضِر   ق في أف
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  فھرس الكتاب

  

    المقدمة 

  تدار سیدنا وموالنا السلطان األعظم قصیدة المؤلف لحضرة صاحب الشوكة واالق

    قصیدة المؤلف لجاللة اإلمبراطور غلیوم الثاني إمبراطور دولة ألمانیا الفخیمة 

    قصائد الشعراء األدباء لجاللتھ 

    لمحة في تاریخ جاللة اإلمبراطور واإلمبراطورة

    اإلمبراطور مقبالً على دار السعادة العلیة 

    ألستانة العلیة اإلمبراطور في ثغر ا

    ضیافة سفارة ألمانیا 

    ضیافة قصر یلدز العالي 

    الزینات واأللعاب الناریة 

    ركوب الزوارق البخاریة 

    مقابلة السفراء 

    التنزه في البحر والعشاء على الباخرة (سلطانیة) 

    نزول اإلمبراطور إلى (طولمھ بغجھ)

    اإلمبراطور في معمل أركلھ 

    امع أجیا صوفیا والمتحف الھمایونيزیارة ج

    السالملك السلطاني العالي

    االستعراض العسكري 

    عید مولد اإلمبراطورة واالحتفال بھ 

    مأدبة الوداع 
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    الوداع اإلمبراطوري 

    ذكرى الزیارة 

    اإلمبراطور في حیفا ویافا 

    اإلمبراطور في القدس

    اإلمبراطور في بیت لحم 

    طور وبطاركة القدس اإلمبرا

    اإلمبراطور في كنیسة المخلص األلمانیة 

    اإلمبراطور في صھیون واستالمھ قطعة األرض 

    اإلمبراطور في جبل الزیتون وبستان الزیتون 

    اإلمبراطور في الحرم الشریف 

    وداع اإلمبراطور في القدس 

    اإلمبراطور في یافا راجعاً من القدس 

    ي بیروت قادماً من یافا اإلمبراطور ف

    اإلمبراطور في بیروت ذاھباً إلى دمشق 

    اإلمبراطور في محطة عالیة ذاھباً إلى دمشق 

    اإلمبراطور في محطة معلقة زحلة ذاھباً إلى دمشق 

    اإلمبراطور في دمشق 

    اإلمبراطور في الجامع األموي الشریف 

    األیوبياإلمبراطور في مقام السلطان صالح الدین 

    اإلمبراطور في بیت المغفور لھ أسعد باشا العظم 

    اإلمبراطور في بیت جبران أفندي شامیة 

    اإلمبراطور في بیت المسیو لوتیكي قنصل ألمانیا بدمشق 

    اإلمبراطور في المرجة واالستعراض العسكري 
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    اإلمبراطور في بیت دولتلو ناظم باشا 

    بلدیة بدمشق اإلمبراطور في الدائرة ال

    اإلمبراطور في الصالحیة 

    وداع اإلمبراطور في محطة البرامكة 

    اإلمبراطور في محطة معلقة زحلة راجعاً من دمشق 

    اإلمبراطور في بعلبك 

    اإلمبراطور في محطة عالیة راجعاً من دمشق 

    اإلمبراطور في بیروت راجعاً من دمشق 

    اإلمبراطور والوداع 

    جاللة اإلمبراطور تعطف 

    الھدایا 

    الوسامات 

  

  

  

 


