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دراسات

سليم تماري*
حممد كرد علي وشبح جمال باشا:
مثقفو سورية وفلسطين بين هويتين :العثمانية والعروبة**
تعالج هذه الدراسة العالقة الشائكة بين الهويتين العثمانية والعربية بأسئلتها
املعقدة خالل احلرب العاملية األوىل ،انطالق ًا من حممد كرد علي يف موقفه الدفاعي عن
الثقافة العربية داخل احتاد عثماين كان يواجه حلظه زواله أمام القوى االستعمارية
األوروبية.

بعد

عامين من اندالع احلرب
العظمى ،أي يف خريف سنة
 ،1916أع ّدت القيادة العثمانية إلرسال
بعثة من الك ّتاب والصحافيين وعلماء
الدين يف احملافظات السورية من أجل
زيارة جبهة الدردنيل ،وكان الغرض منها،
وفق ًا للمؤلفين الذين كتبوا التقرير عنها:
ال ،دراسة جمرى العمليات العسكرية يف
أو ً
جناق قلعة (معركة غاليبويل)؛ ثاني ًا ،حشد
الدعم جلهود احلرب العثمانية يف األقاليم
العربية يف السلطنة ،وتعزيز التضامن
العربي ـ التركي ،وهذا الهدف األخير
من البعثة هو إشارة واضحة إىل تصاعد
موجة احلركات االنفصالية العربية .وكان
احملرض الرئيسي لهذه احلملة أحمد جمال
ّ
باشا ،حاكم سورية وقائد اجليش الرابع يف
اجلبهة الفلسطينية ـ السويس ،الذي ّ
نظم
اجملموعة بعناية لتشمل "أهل الرأي" من

املنطقة .واختير توقيت املهمة كي يتزامن
مع االنتصارات العسكرية األخيرة للقوات
العثمانية يف الدردنيل ،وتوظيفها خلدمة
حملة أحمد جمال باشا الشرسة ضد الشريف
حسين واملعارضة السورية.
وسنتطرق يف هذه الدراسة إىل األسلوب
الذي ا ُّتبع يف احلرب العظمى يف سياق إعادة
تعريف العالقة بين إستانبول واحملافظات
العربية ،وكيف ع ّبر املثقفون العرب عن
إشكالية العالقة بين الهوية القومية
العثمانية ،والعروبة .وتتمحور هذه الدراسة
* كاتب فلسطيني.
** املصدرSalim Tamari, “A 'Scientific :

Expedition' to Gallipoli: The Syrian-Palestinian
Intelligentsia and the Ottoman Campaign against
Arab Separatism”, Jerusalem Quarterly, vol.
56/57 (Winter 2013 - Spring 2014), pp. 6-28.
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حول حممد كرد علي ودفاعه عن الثقافة
العربية السورية احلداثية داخل االحتاد
العثماين.
ترأس البعثة الشيخ أسعد الشقيري من
عكا ،مفتي اجليش الرابع ،وهو ناشط كبير
يف جمعية "االحتاد والترقي" ومؤيد حلملة
جمال باشا ضد القوميين العرب يف 6
أيار  /مايو  ،1916وكان تم ّيز قبل احلملة
ببضعة أشهر ،بإصداره عدداً من الفتاوى
دعم ًا إلعدام عشرات من الوطنيين العرب
يف بيروت ودمشق والقدس الذين ا ُّتهموا
بإثارة الفتنة واخليانة 1.وقد أصدرت البعثة
تقريراً من  300صفحة من تأليف حممد
كرد علي ،صاحب جملة وجريدة "املقتبس"
الدمشقية ورئيس حتريرهما ،وأحد أبرز
املفكرين العقالنيين يف الشرق العربي،
جنب ًا إىل جنب مع حممد الباقر رئيس حترير
جريدة "البالغ" يف بيروت ،ومؤل َفين آخرين،

حممد كرد علي ،دمشق .1916

بعنوان "البعثة العلمية إىل دار اخلالفة"،
ُنشر يف بيروت يف سنة  .1916ونشر كرد
علي تقريراً آخر بعنوان "الرحلة األنورية

غالف كتاب "الرحلة األنورية"

إىل األصقاع احلجازية والشامية" ،أهداه
بعد عدة أشهر إىل أنور باشا ،وتناول فيه
مهمة هذا األخير إىل احلجاز وسورية لبحث
األوضاع يف اجلبهة السورية ،واالستعدادات
2
العثمانية حلملة السويس.
سلط تقرير "البعثة العلمية" الضوء على
دور شريحة جديدة من املثقفين واملفكرين
يف الصراع على الهوية الوطنية لألقاليم
العربية يف أيام السلطنة العثمانية األخيرة.
ومع أن مصطلح النخبة املثقفة (أهل الفكر)
هو مصطلح غير متبلور يف هذا اجملال ،إ ّ
ال
إنه يوفر مرجع ًا مفيداً لظهور فئة يف حقبة
ما بعد التنظيمات اإلصالحية العثمانية من
أصحاب املهن يف املناطق احلضرية لـبالد
الشام .وشملت تلك التنظيمات اإلصالحية
خريجي األكاديميات العسكرية ومدارس
اإلرساليات ،واملوظفين يف جهاز اخلدمة
املدنية اإلقليمي ،واملوظفين وعلماء الدين
املع ّينين من طرف الدولة ،ومثلت تيارات
كبيرة من أدباء املناطق احلضرية يف
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النهضة العربية يف القرن التاسع عشر،
وهي تيارات مشاركة يف التعليم اخلاص
والعام ،ويف املسرح والصحافة ـ كما
نرى يف أعمال إلهام مقدسي 3.وكان
بينهم أيض ًا عدد ال يستهان به من علماء
الدين الذين سعوا إلرساء انبعاث إسالمي
حداثي ،من أمثال رشيد رضا ،وحممد عبده،
وجمال الدين األفغاين ،وقد شارك العديد
منهم ،وليس كلهم ،بنشاط ،يف الصراعات
السياسية على مصير الدولة العثمانية
بعد الثورات الدستورية يف سن َتي 1876
و .1908وخالل احلرب العاملية األوىل،
كان هؤالء منخرطين إىل حد كبير يف
قضايا جمابهة الهيمنة الثقافية األوروبية،
وحتديث الفكر الديني ،واستخدام اللغة
العربية إىل جانب اللغة التركية يف إدارة
الدولة ويف املدارس احلكومية ،وكذلك يف
قضايا األراضي ومصير الفالحين بعد
استفحال هذه القضايا يف إثر تطبيق قانون
األراضي لسنة  1858الذي حدد نظام
ملكية األراضي يف العهد العثماين ،وأيض ًا
يف مسألة التسوية اخلارجية واملديونية،
وهي كلها قضايا راحت تشكل معامل
"املسألة القومية" يف سورية الكبرى .ويشير
منير فخر الدين إىل جزء من هذه اجملموعة
النهضوية كطبقة وصولية خلدمة مصالح
ذاتية ،من خالل تب ّني مواقف دفاعية،
4
لكن أبوية ،بشأن قضايا الفالحين.
وكان أعضاء نخبة املثقفين هذه يف
جانبين متباينين فيما يتعلق باملناقشات
بشأن مسألة الهوية العثمانية والقضية
الالمركزية واحلكم الذاتي لألقاليم العربية،
إذ بدأت أقلية صغيرة تطالب بصراحة
بالدعوة إىل االنفصال عن السلطنة
احلكومية.
إن استخدام مصطلح "علمي" يف التقرير
لتحديد دور البعثة هنا ،غامض عن قصد،
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ويشمل معنى مزدوج ًا ،فهو يشير إىل
القيادة الدينية للمجموعة ـ الشيخ الشقيري
وزمالئه من علماء الدين ،وإىل مفهوم
احلداثة اجلديدة من العلم املوضوعي،
وطابع التحقيق امل ّتبع يف البعثة .وعلى
األرجح ،فإن استخدام مصطلح "علمي" يف
العنوان كان أيض ًا وسيلة متعمدة لصرف
النظر عن األهداف الدعائية للبعثة.
فعلى الرغم من أن مهمة الوفد كانت
التعبئة السياسية والدعاية لقيادة جمعية
"االحتاد والترقي" وحملتها احلربية،
فإن التقرير يكشف أكثر من هذا ،ذلك
بأن جمموعة من املقاالت التي كتبها
أعضاء قياديون من املثقفين يف
احملافظات ،تسلط الضوء على وضع
العالقات العربية ـ التركية خالل احلرب،
ال عن الطريقة التي تم بها إدماج الهوية
فض ً
العثمانية يف سورية .كما حتتوي هذه
املقاالت على مالحظات عن املدن والقرى
األناضولية خالل احلرب ،كالصناعات
واحلرف ،وأوضاع الفالحين األناضوليين
مقارنة باملزارعين السوريين ،وعن
االستعداد العسكري يف اجلبهة الشمالية،
وعن املواقف التركية جتاه العرب ،وطرق
النقل واالتصاالت .ومن أبرز سمات هذا
التقرير استخدام اللغة أداة لبلورة الهوية
الوطنية ،وذكر احلاجة الواضحة إىل تعليم
اللغتين ،العربية والتركية ،يف وقت واحد
يف األناضول ،والروملي [أراضي الدولة
العثمانية الواقعة يف أوروبا] ،واملدارس
العربية السورية كوسيلة لتعزيز املواطنة
العثمانية يف السلطنة .ويشير التقرير
بوضوح إىل أن العرب واألتراك هم النواة
األساسية واحلصن األخير املتبقي من
الدولة العثمانية ،بينما ال تظهر اجملموعات
اإلثنية األُخرى إ ّ
ال كمكونات شعبية عرضية
يف النسيج العثماين.
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البعثة السورية ـ الفلسطينية
إن تسمية البعثة بالوفد السوري ـ
الفلسطيني أمر الفت للنظر ،بما أن تركيب
اجملموعة شمل شخصيات تركية وعراقية
ولبنانية وحلبية وشرق أردنية ،وغير ذلك،
كما أن احملافظات العربية الشرقية التي
شملت فلسطين وشرق األردن ،كانت معروفة
ضمن ًا بـ "شام شريف" يف اخلطاب العثماين،
ومل تكن فلسطين إ ّ
مسمى إلقليم متصرفية
ال
ّ
القدس ومناطقها الشمالية .وبالتايل ،ملاذا
ُس ّلط الضوء على العنصر الفلسطيني يف هذه
اجملموعة؟ لقد كان ُينظر إىل فلسطين بشكل
دائم ،على األقل منذ حملة إبراهيم باشا يف
سنة  ،1831كبلد داخل بالد الشام ،وغالب ًا
ما كانت موجودة ككيان منفصل" :فلسطين
هي شقيقة سورية" ،مثلما أعلن تقرير
احلرب العثمانية يف سنة  5،1915لكنها
كانت عنصراً مقدس ًا واستراتيجي ًا للسلطنة:
مقدسة بسبب مكانة القدس وقداسة اخلليل،
واستراتيجية ألنها كانت اجلبهة اجلنوبية
يف احلرب.
يف حالة البعثة السورية ،يبدو أن جمال
باشا ،املبادر إىل املشروع ،كان عازم ًا
على تعزيز شرعية ذات طابع ديني ،مرتبطة
بفلسطين باعتبارها األرض املقدسة ،وعلى
تعزيز الدعم العربي جلهود احلرب العثمانية
مكون من العرب
وللمبدأ العثماين كتحالف ّ
واألتراك ،ولهذا اختار الشيخ أسعد الشقيري،
املفتي املعروف من عكا ،لقيادة احلملة،
مع جمموعة كبيرة من املوالين الناشطين
يف جمعية "االحتاد والترقي" ،والذين دافع
كثيرون منهم عن حملة جمال باشا ضد
القوميين السوريين العرب ،ومنهم :حممد
رفعت أفندي تفاحة وعبد الرحمن احلاج من
مدينة نابلس؛ الشيخ إبراهيم العكي وعبد
الرحمن عزيز من عكا؛ حممد أفندي مراد من

حيفا؛ طاهر أفندي أبو السعود والشيخ علي
الريماوي من القدس؛ الشاعر سليم اليعقوبي
ال من اللد) 6.وكانت
من يافا (وهو أص ً
اجملموعة خليط ًا من املعلمين والشيوخ
ال عن اثنين من الشعراء
والصحافيين ،فض ً
البارزين.
تفحص عضوية البعثة يعطي انطباع ًا
إن ّ
أن الفلسطينيين شكّلوا املكون الديني
للمجموعة (بقيادة الشقيري) ،بينما شكّل
السوريون جوهر اجملموعة العلمانية (بقيادة
كرد علي) .ويجب أن نتذكر أن القيادة
اجلنوبية للقوات العثمانية كانت يف فلسطين
(غزة وبئر السبع) ،وكانت حملة سيناء ضد
اإلجنليز معروفة بـ "جبهة سيناء وفلسطين".
وقد تم تسليط الضوء على البعد الفلسطيني
للمجموعة من خالل اخلطب التي ألقاها
أعضاء البعثة ،والردود التي قدمها أنور
باشا ،وجمال باشا ،ورئيس احلكومة ،وويل
العهد ،والسلطان حممد رشاد نفسه ،وجرى
الربط يف هذه اخلطابات بين الدفاع عن
احلرم الشريف واجلبهة اجلنوبية حيث كانت
قضية فتح مصر خمطط ًا لها 7.ويف أثناء
الكالم على تفتيش ورش العمل العسكرية يف
إستانبول ،يشير التقرير إىل مشاركة املرأة
الفلسطينية والسورية يف العمل التطوعي
للمجهود احلربي 8،لكن بمجرد وصول البعثة
إىل جبهة جناق قلعة ،أصبحت اجملموعة
ُتعرف باسم الوفد السوري.
إن اثنين من شخصيات الوفد الفلسطيني،
وهما الشيخ علي الريماوي وسليم أبو
اإلقبال اليعقوبي ،يستحقان الدراسة ألنهما
يمثالن املسار الفكري العربي الذي اعتمد
الهويات العثمانية القوية بعد وصول
جمموعة "تركيا الفتاة" إىل السلطة .لقد تلقّى
كل منهما التدريب الديني إىل حد كبير،
واكتسب سمعة كبيرة يف النهضة األدبية
العربية يف بداية القرن ،وأظهرا هوية ثنائية
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ربما تبدو متناقضة يف وقت الحق ـ إيمان
قوي بالعروبة ،يتمحور حول إحياء اللغة
العربية كوسيط للنهضة العربية ،مع احلفاظ
بشكل متساوٍ على إيمان قوي بالعثمانية
كأيديولوجيا سياسية.
الشيخ علي الريماوي ( 1860ـ )1919
من قرية بيت ريما ،يف متصرفية القدس،
والتي يعود إليها جمموعة من العلماء
املسلمين املوالين للنظام العثماين ـ وقد برز
منها يف النصف الثاين من القرن العشرين،
عدد من القوميين العرب والناصريين
والبعثيين والشيوعيين .وبعد أن أمضى
الريماوي عدة أعوام يف التدريب الديني يف
األزهر ( 1899ـ  ،)1907بدأ حياته املهنية
كاتب ًا يف أوىل املؤسسات الصحافية يف
فلسطين ،واختارته السلطات العثمانية
إلصدار جريدة "القدس الشريف" ،الصحيفة
الرسمية للحكومة يف فلسطين ( 1908ـ
 ،)1913كما أصبح شريك ًا جلرجي حنانيا،
املفكر املسيحي األورثوذكسي الذي نشر
صحيفة "القدس" ،أول صحيفة خاصة
ناجحة يف فلسطين ( 1908ـ .)1914
وكانت صحيفة "القدس" (يجب عدم
اخللط بينها وبين جريدة "القدس الشريف"
الرسمية) ،صحيفة عثمانية أورثوذكسية،
ففي حين دافع حنانيا عن مصالح
البطريركية اليونانية األورثوذكسية ضد
املوجة املتصاعدة من التعريب ،عالج
الريماوي قضايا منبثقة من اإلصالح
العثماين والسياسات التعليمية 9.ويف وقت
سابق ،يف سنة  ،1907كان الريماوي قد
أطلق صحيفته اخلاصة به" ،بيت املقدس"،
وكان الرقيب يف الفترة احلميدية أغلقها،
وبعد رفع الرقابة ،أسس صحيفة عربية ـ
سماها "النجاح" ،مستوحاة
تركية ُأخرىّ ،
من مبادئ الثورة العثمانية ،وكانت توصف
بأنها صحيفة "سياسية أدبية علمية زراعية"
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أسبوعية .وبحسب يعقوب يهوشع ،فإن هدف
الصحيفة احلقيقي كان حتسين العالقات
بين حكومة جمعية "االحتاد والترقي"،
"وعرب البالد الذين أعربوا عن خيبة أملهم
من مبادىء احلرية التي أعلن عنها الدستور
التركي 10".وكرس الريماوي وقته بصورة
خاصة للترويج الستخدام اللغة التركية يف
املدارس العربية ،ففي إحدى افتتاحياته
التي ُنشرت يف سنة  1910بعنوان "العربية
والتركية شقيقتان فما بالهما تختصمان؟"
يقول الريماوي:
ربما صدر العدد الثاين أو الذي
بعده من "النجاح" باللغتين العربية
والتركية حسب أصل امتيازه ،لتكون
اخلدمة مشتركة بين العنصرين
العربي والتركي ،إذ يجب أن تكون
هاتان اللغتان أختين مشتركتين
يف خدمة األمة والوطن ،ونحن يف
هذا الدور ،إىل التعاضد والتكاتف
واالحتاد يف غاية احلاجة ،وهذا
دليل على نهضة (النجاح) واستعداده
وقرائه واألمة
خلدمة مشتركيه ّ
11
جمعاء.
لكن الريماوي ،خالل فترة رئاسته صحيف َتي
"النجاح" و"القدس" ،كان ناقداً للحكومة
أيض ًا ،وقد نشر عدة مقاالت يهاجم فيها ما
اعتبره عدم كفاية اإلنفاق احلكومي على
التعليم ،والفساد يف إدارة البلدية وإجراءات
الشرطة ،وانتفاء وسائل الراحة للصحافيين
الذين يعاجلون القضايا اجلنائية ،وعدم
وجود املساءلة يف امليزانية العامة 12.وإىل
جانب مهنته الصحافية ،كان الريماوي
ومدرس
معروف ًا يف املقام األول كشاعر
ّ
درس اللغة العربية
لألدب العربي ،وقد ّ
وآدابها يف عدد من املدارس ،بما فيها

096

جملة الدراسات الفلسطينية 107

صيف 2016

مدرسة "لئيمل" اليهودية لفتيات السفارديم،
والتي تدعمها أملانيا.
ووفق ًا ليهوشع ،فإن الريماوي أشاد
بالتعليم اليهودي يف مقالة ُنشرت يف
صحيفة "هاحيروت" ("احلرية") ،وهي لسان
13
حال الطائفة السفاردية يف فلسطين.
وكانت تقارير كل من "البعثة العلمية"
و"الرحلة األنورية" مفعمة بقصائد الريماوي
التي يمدح بها القوات املسلحة العثمانية،
ويثني فيها على جمال باشا وأنور باشا،
بصورة غير مسبوقة ربما ،ما عدا الذي
نقرأه يف شعر سليم اليعقوبي 14.وكثير من
هذا الشعر ينتمي إىل ما ُيعرف بأدب
املدائح ـ شعر تأبيني (مدحي) مبسط
ويرجتل
للغاية ،مع مشاعر مصطنعةُ ،
يف مناسبات سياسية يف مديح القادة
السياسيين واحلكام .ويف حالة الريماوي،
فإن هذه القصائد كانت وليدة اللحظة ،فمع
هزيمة القوات العثمانية يف جنوب فلسطين،
حتول
ودخول القوات البريطانية إىل القدسّ ،
والؤه سريع ًا ،ونشرت الصحيفة الرسمية
التي كانت تصدرها القوات البريطانية يف
األراضي احملتلة قصيدة كتبها الريماوي
ال بـ "التحرير" الذي جاء به النظام
احتفا ً
البريطاين اجلديد:
هذا نهار فيه ُحلّ ت قيودنا
وقد نشط اإلقدام وانطلق الفكر
حمبب
وحل حمل الظلم عدل
ّ
ّ
15
وقد الح من بعد الظالم لنا فجر
يبدو أن هذا الشعر يختلف أيديولوجي ًا عن
نثره الذي ُكتب سابق ًا ،والريماوي ،خالف ًا
لبقية رفاقه ،مل يعش ليرى حقبة ما بعد
العثمانيين يف فلسطين ،فبعد بضعة أشهر
جراء إصابته
من نهاية احلرب ،تويف ّ
بالتهاب رئوي يف بلدته بيت ريما.

وعلى النقيض من الريماوي ،فإن سليم
اليعقوبي حافظ على تعاطفه مع العثمانيين
بعد سقوط سورية ودخول قوات التحالف،
وهذا أمر عزاه كاتب سيرته سمير شحادة
16
التميمي إىل عقيدته السلفية.
ولد اليعقوبي يف اللد ( 1881ـ ،)1946
وعلى غرار الريماوي ُأرسل كي يدرس يف
األزهر ،ودامت دراسته  12عام ًا برز خاللها
كشاعر رائد يف بالد الشام حيث ُلقّب
ـحسان بن ثابت،
بـ
"حسان فلسطين" ،تيمن ًا ب ّ
ّ
17
شاعر الرسول .وبعد عودته من القاهرة،
ُع ّين مفتي ًا ليافا التي نقل إليها مقر إقامته،
وأنشأ حلقة دراسية يف جامع حسن بك
يف املنشية 18.وانضم اليعقوبي إىل البعثة
العلمية كداعية إىل اجلامعة اإلسالمية ،ويف
أعوامه األوىل ،كان قد خصص ديوان شعر
للسلطان عبد احلميد بعنوان "حسنات اليراع"
( ،)1907لكنه بعد ثورة سنة  ،1908أصبح
19
مدافع ًا قوي ًا عن "تركيا الفتاة".
دعم اليعقوبي حملة جمال باشا ضد
القوميين العرب يف أثناء احلرب يف سنة
 ،1916جنب ًا إىل جنب مع مفتي عكا ،الشيخ
أسعد الشقيري ،وأصدر فتوى ضد الشريف
20
حسين لتمرده على الدولة العثمانية،
لكنه خالل البعثة العلمية ،نأى بنفسه عن
الدعاية اخلطابية يف كتابات املشاركين
اآلخرين ،ويبدو أنه اكتفى بإلقاء مقطع
من سطرين يف مديح أنور باشا 21،بيد أنه
يف رحلته الثانية إىل املدينة املنورة ،كتب
قصيدة ُأخرى يدعم فيها احلملة العثمانية
يف مصر 22.وبين رفاقه يف البعثة العلمية،
كان اليعقوبي استثنائي ًا يف احلفاظ على
الدعم الصريح للعثمانيين بعد نهاية احلرب،
ولذا عاقبه البريطانيون بشدة .وكان عبد
القادر املظفر ،مساعد جمال باشا ،واحداً
من أقرب رفاقه إليه ،وبسبب "عنادهما"،
23
ُنفيا إىل سيدي بشر يف اإلسكندرية.

حممد كرد علي وشبح جمال باشا
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وأصبح اليعقوبي بعد احلرب ،مقرب ًا من آل
سعود ،ويبدو أنه تأثر بالوهابية السعودية.
وكإمام جلامع املنشية يف يافا ،فإنه كان
يحرض باستمرار ضد الصهيونية ملصلحة
ّ
فكرة الرابطة اإلسالمية 24،وبقي موالي ًا
للعثمانيين ،حتى بعد انتهاء دولة اخلالفة.

صالح الدين اجلديد
كانت زيارة البعثة العلمية لوزارة
البحرية يف إستانبول مناسبة إللقاء قصائد
املديح املوجهة إىل جمال باشا ،وق ّدم كل
من رئيس البعثة الشيخ الشقيري (باللغة
التركية) ،وناشر صحيفة "البالغ" يف بيروت
الكاتب العراقي الداعية حممد الباقر (باللغة
العربية) ،مداخلتين رئيسيتين عن "املصلح
العظيم" ،مقار َنين إياه بالسلطان صالح
الدين الذي حرر القدس من الصليبيين،
مثلما سيحرر جمال مصر من نير
اإلمبريالية .كما جرت اإلشارة إىل إجنازاته،
ومقارنتها بشكل ضمني وإيجابي بإجنازات
قائدي جمعية
طلعت باشا وأنور باشا،
َ
"االحتاد والترقي" ،وحتى بالسلطان نفسه.
وسرد التقرير سيرته كزعيم مستقبلي للدولة
العثمانية ،ووصف إجنازاته التاريخية من
حيث الفطنة السياسية ومهاراته العسكرية
باعتباره قائداً استراتيجي ًا ،وكذلك أعماله
العامة ،وخصوص ًا فيما يتعلق بإصالحاته
التعليمية .فإدارته استطاعت يف سورية
إصالح الصدع الذي تس ّبب به أسالفه،
وتمكّن من إنشاء وطنية جديدة ،جامعة
بين األتراك والعرب 25،وكانت جمالسه
األسبوعية يف دمشق والقدس منتدى
مفتوح ًا ملظامل اجلمهور ،من دون أي
26
وساطة.
و ُأشير أيض ًا إىل إدارة جمعية "االحتاد
والترقي" التي قامت بتحديث سورية

أحمد جمال باشا ،قائد اجليش
اإلمبراطوري الرابع ،القدس .1906
املصدر :البعثة األمية إىل دار
اخلالفة اإلسالمية ،بيروت .1916

وتطويرها من خالل أشغال جمال باشا
العامة ،والتي أنشأت نظام ًا حديث ًا للسكك
طور خط إستانبول ـ دمشق ،إىل
احلديدية ّ
حيفا والقدس ويافا وبئر السبع واملدينة
املنورة 27،وع ّبدت آالف الطرق التي تربط
املناطق الريفية بمراكز احملافظات،
ال عن
واملناطق السورية باألناضول .وفض ً
تزويد املدن الكبرى بالكهرباء ،فإن إدارة
جمال باشا أرست األمن العام من خالل
تسيير دوريات للشرطة ،وعبر القضاء على
28
اللصوصية يف الريف.

حممد كرد علي والرابطة العثمانية

كرد علي ( 1876ـ  )1953هو أحد
املؤلفين الرئيسيين لـتقرير "البعثة العلمية"،
وكاتب دمشقي من أصل شركسي ـ كردي،
ينحدر من السليمانية يف شمال العراق،
وكان ناشراً لصحيفة "املقتبس" الدمشقية،
إحدى الصحف اليومية األكثر تأثيراً واألكثر
تعرض ًا للرقابة يف الفترة احلميدية ،وكان
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شريكه فيها شكري العسلي الذي أعدمته
حماكم جمال باشا العسكرية يف عاليه يف
سنة  .1916وكان كرد علي مؤسس جممع
اللغة العربية يف دمشق ،ومؤلف موسوعة
"خطط الشام" التي تناول فيها اجلغرافيا
االجتماعية يف سورية ،وكان رائداً يف
معاجلتها ،وقد أصدر كتابه بعد صدور كتاب
"اخلطط التوفيقية" لعلي مبارك.
وصف كرد علي صحيفته "املقتبس"
بأنها "معتدلة سياسي ًا ،وطنية ،وناقدة
ملمارسات اإلدارة العثمانية يف احلكم ،لكننا
29
مل نهدف إىل االنفصال عن األتراك".
ففي سيرة ذاتية كتبها عندما كان يف
الثمانينيات من عمره ،يشير إىل تدريبه
اإلسالمي املبكر يف دمشق (على يد الشيخ
طاهر اجلزائري) ،ويف القاهرة (على يد
حممد عبده) ،على أنه حاسم ومهم يف

صحيفة كرد علي "املقتبس" ،دمشق 21
كانون الثاين/يناير .1909
املصدر :األرشيف اإللكتروين اخلاص
بمؤسسة الدراسات الفلسطينية.

تشكيل توجهه الفكري نحو العثمانية ،ونحو
30
اإلصالح اإلسالمي ،والقومية العربية.
ومن حيث االنتماء الفصائلي ،فإنه كان أحد
املوالين للفكرة العثمانية ،وانتمى مدة 12
عام ًا ( 1896ـ  ،)1908إىل جمعية "االحتاد
والترقي" ،لكنه بعد الثورة الدستورية ،مل يعد
راضي ًا عن الطابع القمعي للجمعية ،ورأى أن
"انحرافها عن أهدافها األصلية أرغم بعض
األتراك والعرب من إستانبول ودمشق على
تشكيل حزب ليبرايل جديد ُعرف باسم حزب
احلرية واالئتالف 31".وطاردته السلطات هو
وصحيفته بشكل مستمر ،ويف سنة ،1909
اتهمه الوايل احمللي بدعم استعادة النظام
احلميدي ،األمر الذي اضطره إىل الفرار إىل
وتورط مرة أُخرى يف سنة 1912
فرنسا؛
ّ
لنشره مواد تمس بالذات السلطانية ،وهو ما
جعله يبحث عن ملجأ يف مصر 32.وجاءت
احلرب فأغاثته وصاحلته مع النظام والوايل
العثماين اجلديد يف دمشق ،ويف إثر ذلك،
شجعه صديقه الشخصي خلوصي بك على
ّ
إعادة إطالق صحيفة "املقتبس" على أساس
جديد .وساعدته نتائج غارة للشرطة على
وثائق القنصلية الفرنسية يف بيروت بشكل
غير متوقع ،إذ جرى الكشف عن تعاون أبرز
املثقفين العرب مع السلطات الفرنسية يف
بداية احلرب ،وقد استخدم جمال باشا هذه
الوثائق ملتابعة حملته ضد القوميين العرب.
وبين الوثائق التي ُكشف عنها أن دبلوماسي ًا
فرنسي ًا ق ّدم تقريراً عن زيارته كرد علي يف
منزله يف دمشق ،ملعرفة إمكانات دعمه
املوقف الفرنسي ،ذاكراً أن كرد علي حتدث
إليه عن ضرورة تغيير فرنسا سياساتها يف
اجلزائر وتونس 33.وظهرت مذكرة أُخرى أُرسلت
عن طريق السفير الفرنسي يف إستانبول إىل
مكاتب القنصل الفرنسي احمللي ،تص ّنف كرد
علي على أنه "شخص غير موثوق به ومناصر
للحكومة ".ووفق ًا لهذا األخير ،فإن هذه

حممد كرد علي وشبح جمال باشا

التقارير أنقذته من حبل املشنقة ،وأن جمال
باشا نفسه استدعاه وحثّه على نشر صحيفة
"املقتبس"" ،عندما أدرك تأثير هذه الصحيفة
34
يف اجلمهور السوري والعربي".
وقد تكون مشاركته يف تأليف تقرير
البعثة العلمية حماولة مقصودة لتعزيز
ٍ
كموال عثماين ،نظراً إىل سمعته
صدقيته
كشخصية معارضة ،وإىل استمرار إغالق
صحيفته من جانب السلطات النتقادها
سياسات احلكومة ،لكنه بعد أعوام ،ادعى أن
دفاعه عن جمال باشا ،والبعثةُ ،فرض عليه
35
من طرف الشقيري واإلدارة العثمانية.
ومع ذلك ،فإن الفصول التي أ ّلفها كرد علي
يف خالصة التقرير تزودنا بنظرة كاشفة
إىل مواقف املثقفين العرب جتاه "الرابطة
العثمانية" ،وإىل العالقة بين العرب واألتراك
خالل أول أعوام احلرب.
ويف دراسة عن التشكيل الفكري لكرد
علي ،تت ّبع سمير صيقلي مسيرته الصحافية
خالل األعوام احلاسمة التي تفصل بين
صعود جمعية "تركيا الفتاة" ونشوب
احلرب 36.ففي سنة  ،1906انتقل كرد علي
إىل القاهرة حيث نشر صحيفة "املقتبس"
التي أرادها لسان ًا يع ّبر عن اإلصالح
والتجديد اإلسالميين ،ثم عاد إىل دمشق
يف سنة  ،1909حيث أعاد إطالق الصحيفة
بهدف نشر حداثة الثقافة القومية العربية
يف سياق التكامل العثماين 37.وبالنسبة
إليه ،فإن هذا النضال يجب أن يكون من
أجل ثقافة تقترض بشكل انتقائي من
عناصر احلضارة األوروبية ،من دون أن
سماه
تفقد جوهرها اإلسالمي ،داعي ًا إىل ما ّ
38
"حضارة عربية ـ غربية جديدة".
وكانت عالقة هذا اإلحياء العربي
بفكرة العثمانية أكثر إشكالية يف عمل كرد
علي .ففي فترة ما قبل التنظيمات ،اعتبر
الكاتب العنصر التركي داخل اجملتمع

دراسات

099

أمة بربرية (التتار) تمتاز بمهارات
العثماين ّ
تنظيمية عسكرية ،واكتسبت شرعيتها من
اخلالفة اإلسالمية .وكان التراجع العثماين
متجذراً يف عدم قدرة اجملتمعات الشرقية
على مواجهة حتديات التفوق االقتصادي
والتكنولوجي الغربي ،ويف استيالء اإلقطاع
على أراضي الفالحين بعد قانون إصالح
39
األراضي العثماين لسنة .1858
وثمة سبب آخر مهم ومتجذّر للتخلف
العثماين ،وهو ما اعتبره فشل اللغة التركية
يف التكيف مع احلضارة احلديثة .فعلى
العكس من اللغة العربية ،فإن "اللغة
التركية ليست لغة دين وال لغة علم ،وال
لغة حضارة قديمة ،وال مدنية معروفة
كالعربية التي شهد أهل األرض بأجماد
أهلها وحضاراتهم 40".ويف النضال من أجل
حضارة غربية ـ عربية ـ عثمانية توليفية،
كان كرد علي حريص ًا على النأي بنفسه
عن اخملططات اإلمبريالية للسيطرة على
السلطنة العثمانية ،وخصوص ًا احملافظات
العربية منها ،لكنه سعى يف الوقت نفسه
للحصول على فوائد التقدم التعليمي
والتكنولوجي األوروبي 41،ورأى ضرورة
الدفاع عن اجملال العثماين ،واخلالفة،
كوسيلة من وسائل احلفاظ على وحدة
السلطنة واألراضي السورية .ومع أنه نظر
بشكل إيجابي إىل املؤسسات التعليمية
األوروبية والغربية للحصول على الفوائد
التي َج َنوها من خالل نشر التربية احلداثية،
إ ّ
ال إنه رأى أنه فقط من خالل تعزيز التعليم
التركي والعربي األصلي يمكن للعثمانيين
احلفاظ على حضارتهم ،ولهذا السبب،
عارض بشدة تغيير لغة التدريس يف كلية
القديس يوسف اليسوعية وكلية البروتستانت
السورية (أي اجلامعة األميركية) من العربية
إىل الفرنسية واإلجنليزية ،على التوايل ،يف
42
ثمانينيات القرن التاسع عشر.
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وخالل أعوام احلرب ،يبدو أن وجهة نظر
كرد علي بالنسبة إىل إحياء اللغة والثقافة
اتخذت منعطف ًا ملصلحة العثمانية اجلديدة
التوليفية .وقد أجبرته رحلته إىل األناضول
وغاليبويل يف أثناء احلرب على إعادة النظر
يف مواقفه الثقافية جتاه القدرات التركية
على حتديث الثقافة العثمانية واجملتمع يف
ظل احلصار .وكان الهدف من وراء وصفه
القدرات الصناعية للعمال األناضوليين،
واالستعداد العسكري للقيادة ،تبديد
الشائعات السائدة عن الفوضى التنظيمية
يف القوات املسلحة ،وكذلك تلك املتعلقة
بوجهة النظر العربية من "الكسل التركي".
وبينما عارض بحدة التتريك كسياسة دولة
من جانب جمعية "االحتاد والترقي" ،بدأ اآلن
يعمل ملصلحة ثنائية اللغة كأداة للوحدة
العثمانية.

أمة عثمانية جديدة شرقية ـ غربية
ّ

كان لتقرير البعثة هدفان أساسيان:
األول ،اطالع القارئ العربي على األوضاع
يف إقليم األناضول ،والثاين ،تقويم االستعداد
العسكري يف اجلبهة ،وقد ساهم كرد علي
يف صوغ أغنى املواد اإلثنوغرافية يف
التقرير 43.ومع أن مبدأ املواطنة املشتركة
ال يف خالصة
واألخوة العثمانية كان متغلغ ً
التقرير ،إ ّ
ال إن جميع الك ّتاب كانوا على
ال
ب ّينة من االنقسام العربي ـ التركي ،فض ً
عن التباينات اإلثنية التي بدأت تكتسب
مالمح حتريضية خالل احلرب .وثمة غياب
للمرجعية التي تشير إىل التوتر العرقي
والعداء ضد العرب اللذين بدآ يطفوان على
السطح بعد حماولة أنصار السلطان عبد
احلميد استعادة السلطة يف سنة 1909
يف إستانبول ومراكز أناضولية ُأخرى،
وذلك بسبب ربط العرب بـ النظام القديم

وبمستشاري السلطان الرجعيين" 44.لقد عومل
وفدنا السوري ـ الفلسطيني [يف األناضول]
بكرم عثماين ،وضيافة شرقية ،وأخوة
إسالمية ،التي كانت شاهداً على احلب والوالء
مكونين،
املتبادل بين األتراك والعرب ـ أكبر ّ
45
وأكثر الشرائح املتقدمة فكري ًا للدولة".
وعلى النقيض من الفرد العربي ،فإن التركي
أكثر انضباط ًا والتزام ًا بالقانون 46،فهو ،يف
اجلبهة احلربية ،ويف الوظائف املدينية ،يذعن
حلكم رئيسه ومستخدمه ،وهو "يف احلرب،
على استعداد للموت من أجل القضية" ،يف
إشارة إىل النسبة العالية من االنهزامية
والفرار من اجلبهة يف صفوف اجلنود
47
أما يف مسائل الدين ،فإن األتراك
العربّ .
مفتونون بالعرب ،ويعتبرونهم مصدر القداسة
والدين" ،لكن املتعلمين من األتراك لديهم
فضول ملعرفة األوضاع احلالية لألراضي
العربية ،بينما يسأل الناس التقليديون عن
48
املاضي".
عندما وصلت البعثة إىل إستانبول،
ُأعجب أعضاؤها بطابع العاصمة األوروبي
الذي جتلى بوضوح يف مبانيها الفخمة،
وشوارعها الواسعة والنظيفة ،ونظام النقل
الشامل .وكان كرد علي ،قبل ذلك ببضعة
أعوام ،قد أشار إىل أن الزائر ُيصدم بمقدار
أما اليوم
القذارة والفقر يف العاصمةّ ،
( ،)1916فإن الطبقات الدنيا ارتقت،
وتتمتع بدرجة من االزدهار الذي أخذ ينتقل
إىل احملافظات األُخرى 49.ففي الساحة
املركزية ،قد يتخ ّيل املرء نفسه يف بودابست،
أو روما ،أو مرسيليا ،ذلك بأن السكان
متنوعون للغاية يف املظهر واللباس ،كما أن
نظام وسائل النقل يربط اآلستانة بحراً وبراً
أما
بأجزاء متعددة من اإلمبراطورية والعاملّ .
فيما يتعلق بمجال التجارة ،فإن اليونانيين
واألرمن كانوا يسيطرون على املدينة يف
املاضي القريب ،لكن هذه الهيمنة اختفت

حممد كرد علي وشبح جمال باشا

حالي ًا ،ألن التجار ورجال األعمال األتراك
بدأوا يشقون طريقهم صعوداً" ،وأولئك الذين
يقرون اآلن
يتابعون الشؤون املالية باتوا ّ
بأن العائلة التركية متفوقة على مثيالتها
الرومية (اليونانية) واألرمنية والعربية
والكردية ،كما أن وضع الرجل التركي،
بصورة عامة ،متفوق على بقية املواطنين،
وهو يستثمر بشكل كبير يف تعليم أطفاله،
ال عن أن القرب من أوروبا (أو من
فض ً
األقليات األوروبية يف املدن العثمانية) ،هو
عامل رئيسي يف هذا اجملال ـ وبالتايل فإن
أزمير أكثر تقدم ًا من إسكي شهير ،وبورصة
50
متفوقة على قونية".
وكثيراً ما ُوصفت البعثة إىل جناق قلعة
بسياحة دينية وعلمانية اعتبرها املؤلفون
حج ًا:
إن سياحتنا هذه من ربوع الشام إىل
دار اخلالفة فدار احلرب يف جناق
قلعة ملطلب فيه امليزتان القديمة
واحلديثة .فيه الروح الدينية والروح
املدنية .فيه تقوية الرابطتين الدينية
والوطنية ،ونيل السعادتين الدنيوية
51
واآلخروية.
هذه اجلولة ،من وجهة نظر كرد علي،
ساعدت على جمع العنصرين املركزيين
يف اإلمبراطورية :العرب واألتراك ،وسمحت
لكل جمموعة بالتعرف إىل حياة األُخرى.
كما أن ظروف احلرب دفعت العثمانيين
إىل طلب الصداقة من الشعب األملاين
الذي كانت "قيادته ،خالف ًا حلكومة حلفاء
اإلمبريالية ،ليس لديها دوافع خفية يف
52
اجملاالت العثمانية".
وسرعت احلرب يف
ّ
اندماج الشعوب العثمانية بعضها يف بعض،
ويف بحثها عن احلداثة يف العامل اجلديد،
وساعدت العرب واألتراك على خلق توليفة

دراسات

101

جديدة" :أمة من الشرق والغرب ،جتمع بين
القديم واجلديد ،وتدافع عن جمالها بالقوة
53
من أجل احلفاظ على طابعها اخلاص بها".
وكرس حممد كرد علي عدة صفحات
ّ
لوصف الصناعات احلربية بالتفصيل،
تسرع يف حترير
والتي كانت يف رأيه ّ
األناضول من االعتماد على املنتوجات
الغربية ،وتوقّع أنه خالل عقد أو عقدين من
الزمن" ،سنكون قد حلقنا بأوروبا ،وسنصبح
54
دولة صناعية وزراعية حديثة".

"تتريك العرب ،تعريب األتراك"

إن مسألة احلكم الذاتي يف استعمال
اللغة كانت تشكّل العامل الرئيسي للنزاع يف
احملافظات العربية بعد الثورة الدستورية.
والتهمة املتكررة التي وجهها القوميون
العرب ضد النظام اجلديد ،كانت فرض
سياسة التتريك يف املؤسسات اإلدارية
والقانونية والتعليمية من جانب قادة

عبد الباسط األنسي ،حمرر صحيفة
"إقبال".
املصدر :البعثة األمية إىل دار اخلالفة
اإلسالمية ،بيروت .1916
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جمعي َتي "االحتاد والترقي" و"تركيا
الفتاة" 55.وقد اعترض على هذه التهمة
ال
العديد من أعضاء البعثة ،بل إن عدداً قلي ً
منهم رأى يف التتريك ،ويف االستخدام
املتزايد للغة التركية يف اجملاالت اإلدارية
ال على التقدم ،وخطوة نحو
والتعليمية ،دلي ً
اندماج خمتلف اجلماعات اإلثنية بعضها
يف بعض ،يف سياق مبدأ العثمانية .والحظ
حممد الباقر وعبد الباسط األنسي وحسين
متزايدين بين
ال ونزعة
احل ّبال أن هناك مي ً
َ
األتراك إىل تعلم اللغة العربية ،وأن السوريين
يتواصلون بسهولة باللغة التركية .لقد كان
كرد علي مفتون ًا بثنائية اللغة يف املناطق
احلدودية ،وأضاف" :رأيت يف طرسوس
وأضنة أمراً سرين وهو أن معظم أهلها
يتكلمون باللغتين التركية والعربية مع أن
بالدهم تركية".
حلّ
ملسألة
ورأى حممد الباقر أن "أحسن
ويتعرب
العرب
يتترك
اللسان االجتماعية أن
ّ
ّ
األتراك ،أي أن يتعلم أهل كل عنصر لسان
اآلخر ،إذ ال مناص لكل منهما من هذا
األمر ،فالعربية لسان دين اإلسالم وتاريخ
56
املسلمين ،والتركية لغة السياسة واإلدارة".
وعلى الرغم من استخدام تعابير التتريك
والتعريب ،فإن من غير احملتمل أن يكون
املؤلف قد قصد االندماج اإلثني بين
اجلماعتين ،بل إنه يف األغلب كان يطالب
بسياسة ثنائية اللغة .ويتضح ذلك من
الفقرة التالية التي يق ّدم فيها توصيات
متعلقة بالسياسة العامة :على احلزب
احلاكم (جمعية "االحتاد والترقي") تنفيذ
سياسة تعليمية جديدة يف جميع احملافظات
العثمانية ـ تعليم العرب اللغة التركية" ،بعد
أن يكونوا قد أتقنوا لغتهم اخلاصة بهم"،
بينما يتعلم األتراك باملثل اللغة العربية
57
كلغة ثانية.
ومن شأن هذا اإلجراء أن يكون

مساهمة إيجابية يف حلّ "سياسة العناصر
العثمانية" ،فقد الحظ أعضاء البعثة أنه ال
يوجد مشكلة عربية يف األناضول ،وال أي
تمييز بين العرب واألتراك 58.واالفتراض هنا
هو أن هذه مشكلة سورية ـ عربية ،ولهذا،
آمن كرد علي بأن على القيادات التعليمية
يف السلطنة أن تتحرك بسرعة لزرع سياسة
ثنائية اللغة" ،ألن أكبر مشكلة نواجهها
هي جهل اآلخر ـ إخواننا يف اإليمان
59
واملواطنة".

املصلحة السورية يف
الدفاع عن غاليبويل
ُترك للشيخ أسعد الشقيري ،قائد البعثة،
التعبير عن املصلحة السورية ـ الفلسطينية
يف الدفاع عن السلطنة من االنهيار يف

الشيخ أسعد الشقيري ،مفتي
اجليش الرابع ،والقيادي يف "البعثة
العلمية" ،عكا .1916
املصدر :البعثة األمية إىل دار
اخلالفة اإلسالمية ،بيروت .1916
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الدردنيل .وق ّدم حجته يف خطاب طويل ألقاه
باللغة التركية يف "سينما جناق القلعة"
يف دمشق أمام حشد كبير ضم جمال باشا،
وحمافظ جبل لبنان علي منيف بك ،ووايل
سورية عزمي بك ،وحاكم القدس مدحت
بك ،وكثيرين آخرين من القادة املدنيين
والعسكريين .وشمل احلضور أيض ًا األمير
فيصل ابن "جاللة حسين بن علي ،أمير
مكة املكرمة" ،وقد جرى هذا االحتفال
عشية إعالن هذا األخير التمرد على القيادة
60
العثمانية.
بدأ الشقيري خطابه باإلشارة إىل
الشائعات التي حتدثت عن انهيار وشيك
للجبهة الشمالية ،وتأثير هذا االنهيار
يف سالمة السلطنة وأمنها ككل ،وشرح
بالتفصيل اجلهد الهائل للرجال والنساء
الذين يكدحون يف احلقول واملصانع لدعم
القوات املسلحة ،وهو ما الحظه هو ورفاقه
يف جميع أنحاء األناضول ،وأشار إىل
اجليش الذي ال ُيقهر ،والذي تم حشده يف
الدردنيل دفاع ًا عن السلطنة 61،وسخر من
الشائعات التي سادت العاصمة وفحواها
أن السوريين "منهمكون بلذائذهم ،مبتلون
بحظوظهم ،غير مبالين بما يتولد من
االستيالء على مقر السلطة ،وما يحصل
من سوء التأثير وضرره دين ًا وسياسة" ـ
يف إشارة مبطنة إىل احلركات االنفصالية
العربية 62.وبتنظيم هذه البعثة ،وبجلب
نخبة خمتارة من أعيان ووجهاء سورية إىل
األناضول واجلبهة ،جنح جمال باشا يف
تبديد هذه الشائعات ،ويف توجيه رسالة من
التضامن والدعم االحتاديين للمجاهدين
يف جناق القلعة .وهاجم الشقيري
ّ
املعارضة لقولها إن البعثة ما هي إال تزلف
صاغر للسلطان وحكومته ،وإن أعضاءها
يسعون ليفوزوا باحلظوة لدى السلطات،
وذكّ ر أعداءه بأن والء أعضاء البعثة
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العثماين أدى إىل التقدم املادي لألقاليم
العربية ـ األمر املتمثل يف الطرق والسكك
احلديدية واملدارس واملستشفيات التي
ال عن
أقامها العثمانيون يف سورية ،فض ً
حماية األرض املقدسة من الغزو األجنبي.
وكان الشقيري يشير إىل التوسع األوروبي
يف فلسطين ،وإىل الزيادة الكبيرة يف
الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية ،وقد
ن ّبه إىل خطر أن يصبح املسلمون يف القدس
أقلية ـ لكن بفضل وجود الر ّبان املاهر،
وع ْكس اجتاهه.
فإن هذا األمر تم تداركه َ
كما أن إنشاء الكلية الصالحية التي تضم
مئات من علماء املسلمين الذين يجرون
دراسات متقدمة ،كان عالمة فارقة يف هذا
النضال من أجل األمة ،ولتوحيد اجلامعة
63
اإلسالمية.
وشن الشقيري أيض ًا حملة على اجلنود
ّ
العرب الذين الذوا بالفرار من اخلدمة
العسكرية ،والذين انتقدوا تشكيل الطوابير
العسكرية العاملة ("طوابير العملة") يف
سورية وفلسطين ،املسماة "كتائب العمل
التطوعي" ،والتي تتألف من اجملندين
املدنيين األكبر سن ًا ،ومن املسيحيين
واليهود الذين حفروا اخلنادق وقاموا
بمهمات وضيعة يف اجلبهة 64،مذكّ راً
اجلمهور بأن الرسول نفسه كان يعمل
65
يف حفر اخلنادق يف احلرب ضد قريش.
وأنهى الشقيري كلمته بتحية األمير فيصل
"جنل موالنا وسيدنا الشريف حسين أمير
مكة" الذي كان قد حشد قواته احلجازية يف
صفوف اجليش الرابع (بإمرة جمال باشا)
يف احلملة العثمانية على قناة السويس ضد
ال" :فحيا الله
اإلجنليز أعداء الله ،واختتم قائ ً
األمير وابنه ،وسالم الله على بني هاشم
66
ومن تبعهم وشايعهم".
َ
وبينما كانت األخوة العربية ـ التركية
هي املوضوع الذي شدد عليه معظم
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املتحدثين يف املناطق السورية ،فإنه بمجرد
وصول الوفد إىل األناضول ،أصبحت فكرة
اجلامعة اإلسالمية هي املهيمنة ،وكان
هذا ملحوظ ًا بصورة خاصة يف العديد من
حفالت االستقبال التي أقامتها للسوريين
الفروع احمللية التابعة جلمعية "االحتاد
والترقي" .ففي إستانبول ،ع ّين حبيب أفندي
العبيدي املتحدث باسم املركز العمومي
جلمعية "االحتاد والترقي" ،اخلطوط العريضة
لتطور سياسات احلزب اإلسالمية ،وكان بهذا
يرد جزئي ًا على اتهامات احلزب بـالعلمانية
والتخلي عن اخلالفة ،وهما تهمتان
استخدمهما الهاشميون لتبرير انفصالهم
عن القيادة العثمانية يف سنة .1916
فخالل الفترة احلميدية ،قال العبيدي" :سعى
األنصار لتحقيق هدفين رئيسيين هما:
تقويض أساس االستبداد ،وإنشاء اجلامعة
اإلسالمية" ،وقال إن نشر هذه األفكار
سري ًا ،ألن العدو كان له عيون يف كل
كان ّ
مكان ،لكن مع الثورة الدستورية ،بدأوا
علن ًا بمهاجمة الديكتاتورية احلميدية ،غير
أن الفترة الزمنية مل "تسمح لتأكيد هدفنا
الثاين ،وهو تعزيز االحتاد اإلسالمي 67".ومع
مرور السنين ،أصبح من املمكن رفع راية
االحتاد اإلسالمي ،حتى أصبحت سمة احلزب
68
األساسية.

الروابط اإلسالمية
ما أغفل العبيدي ذكره يف هذا اخلطاب
هو أن فكرة االحتاد اإلسالمي سبقت
جمعية "االحتاد والترقي" ،فقد كانت
روجها اإلمام
إحدى األفكار الرئيسية التي ّ
جمال الدين األفغاين ،وتب ّناها عبد احلميد
نفسه ،ثم أحيتها يف وقت الحق جمعية
"االحتاد والترقي" ،وخصوص ًا جمال باشا
وأنور باشا خالل احلرب ،لتعبئة الدعم

من اجملتمعات اإلسالمية داخل السلطنة
العثمانية وخارجها ،وباتت اآلن بصورة
خاصةُ ،تستخدم لتعزيز أواصر التضامن
مع إستانبول يف األقاليم العربية ،ويف
التماس الدعم للمجهود احلربي العثماين
من الهند وبالد فارس وإندونيسيا .وأدى
جمال باشا دوراً رئيسي ًا يف ترويج األواصر
اإلسالمية يف أثناء احلرب كوسيلة للتعبئة،
وفعل ذلك من خالل عمله التربوي يف كلية
الصالحية يف دمشق والقدس ،وعبر الدعاية
ضد البريطانيين ،وضد استخدام القوات
اإلسالمية من مصر والهند يف حملة احللفاء،
كما أسس صحيفة "الشرق" يف دمشق (بدعم
حكومي) ،وعهد بتحريرها إىل كل من حممد
كرد علي وشكيب أرسالن ،لنشر فكرة الوحدة
69
اإلسالمية بين العثمانيين.
ودون كرد علي
ّ
إشارة إىل هذه اجلريدة يف مذكراته:
هذا العام ( ،)1915أطلقت احلكومة
صحيفة "الشرق" بدمشق بتحريض
من أملانيا .طلبوا مني أن أكون رئيس
التحرير ،وهو ما فعلته لفترة من
الوقت .طلب مني أحمد جمال باشا
إزالة اسمي من الترويسة لصحيفة
"املقتبس" ،لضمان تداول أفضل
لصحيفة "الشرق" ،والتي استمرت يف
الظهور حتى نهاية احلرب .وكانت
يف األساس دعاية أملانية ـ تركية
تستهدف اجلماهير يف العامل العربي
70
والدول اإلسالمية.
يقول الباحث حممد طلحة جيجك إن
الغرض الرئيسي من الصحيفة كان مواجهة
نفوذ احلركة القومية العربية يف سورية
التي هيمنت على الصحافة احمللية ،لكن
مضمونها كان يتمحور حول املصير
املشترك للمسلمين العثمانيين يف مواجهة
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احلملة اإلمبريالية ،من خالل تأكيد احلاجة
إىل إنقاذ مصر من النير البريطاين 71.وكان
لصحيفة "الشرق" أيض ًا حمتوى ثقايف هو
إظهار املصالح املشتركة جلميع العرب
السوريين يف دعم الدولة العثمانية يف
"مهمتها احلضارية" الستعادة ماضي
املسلمين اجمليد ،ولتحسين األوضاع املادية
للشباب السوري من خالل التعليم والتنمية
العلمية 72.وبعد تمرد الشريف حسين،
خصصت الصحيفة جزءاً كبيراً من تغطيتها
للكالم على "خيانة الهاشميين" 73،ومع ذلك،
من الواضح أن أهم مشكالت هذه الصحيفة،
كأداة للدعاية جلمعية "االحتاد والترقي"،
كان احلفاظ على الدعم العربي لفكرة
العثمانية يف الوقت الذي تتواصل احلملة
القمعية ضد القوميين العرب.

البعثة احلجازية :دفاع ًا عن
الهوية العثمانية
بعد بضعة أشهر من ظهور تقرير البعثة
العلمية ،قام حممد كرد علي بتأليف تقرير
ٍ
ثان بعنوان "الرحلة األنورية إىل األصقاع
74
احلجازية والشامية" .ومثلما يشير
العنوان ،فإن هذا التقرير هو يف األساس
تكريم ألنور باشا الذي ال يكاد ُيذكر يف
التقرير السابق ،لكنه على عكس تقرير جناق
قلعة ،افتقر إىل البعد التحليلي ،وظهر أساس ًا
كتحية دعائية مبالغ بها ألنور باشا .وقد
ندم كرد علي بعد أعوام على صلته بهذا
التقرير ،واصف ًا إياه بأنه "من كتب الدعاية
السمجة يف احلرب املمقوتة 75".وهذا التقرير
ال جلولة أنور
الثاين يتضمن وصف ًا مفص ً
باشا يف لبنان وسورية وفلسطين وسيناء
واحلجاز يف كانون الثاين/يناير ،1916
وكان يرافقه يف جزء من جولته أحمد
جمال باشا ،وجمال باشا املرسيني (قائد
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الفيلق الثامن يف اجليش الرابع) ،وحسن بك
اجلابي ،حمافظ يافا.
هذا التقرير تكريم مستفيض ألنور باشا
76
ال عثماني ًا صاعداً وجنم ًا،
يظهر فيه بط ً
ففي احلفل اخلاص الذي أقيم يف دمشق
مع بداية احلملة الثانية ،وصفه عبدي
توفيق بك بـ "املدافع عن العثمانية األبدية
ّ
مصطلحي
املعظمة" ،وقد استخدم توفيق بك
َ
عثمانليليك ( )Osmanlilikباللغة التركية،
و"العثمانية" باللغة العربية ،مثلما يبدو يف
ترجمة اخلطاب .والغريب أن هذه واحدة من
احلاالت القليلة التي يستخدم فيها التقريران
هذا املصطلح يف إشارة إىل أيديولوجيا
"االحتاد والترقي" ،بينما كان التأكيد يف
أماكن ُأخرى منصب ًا على التقارب اإلسالمي
لسائر اإلثنيات يف األراضي العثمانية.
وينسب إىل أنور باشا هنا أربعة
ُ
إجنازات كبرى ،يبدو أنها تتجاوز مآثر
جمال باشا )1 :هو الزعيم الرئيسي
لالنقالب العثماين (أي الثورة الدستورية
يف سنة )1908؛ )2 77قاد املسيرة على
العاصمة يف  13آذار/مارس 1909
إلخماد شرارات الرجعة االستبدادية التي
تهدف إىل إرجاع السلطان عبد احلميد
إىل احلكم ،وخللع هذا األخير؛ )3 78قاد
حتالف القبائل السنوسية يف شمال أفريقيا
79
لتحرير ليبيا من نير االحتالل اإليطايل؛
 )4وأخيراً ،كوزير للحرب ،قاد الدفاع عن
الدردنيل ضد الغزو البريطاين واألوروبي،
وهزم الهجوم على جناق قلعة (والغريب
أن اسم مصطفى كمال ،قائد الدفاع عن
80
الدردنيل ،مل يرد يف هذا السياق).
وباملقارنة مع إجنازات أنور باشا
األربعة ،يصبح جمال باشا فقط "املصلح
العظيم" ،واحملرر املستقبلي ملصر من نير
االحتالل البريطاين ،وهو أمر سرعان ما
أصبح حلم ًا وهمي ًا.
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احللقة الفلسطينية:
الفاحت يف مقابل املصلح
على العكس من تقرير البعثة العلمية
الذي يحتوي على وصف تفصيلي ألقاليم
األناضول وحالة التأهب العسكري يف
الدردنيل ،فإن "الرحلة األنورية" تهدف
إىل إظهار الدعم الشعبي للقيادة العثمانية
يف سورية وفلسطين( ،وإىل حد أقل ـ على
الرغم من العنوان ـ يف احلجاز ).وتغطية
فلسطين يف هذا التقرير واسعة جغرافي ًا،
وكثيراً ما يشار إليها فيه على أنها "شقيقة
سورية" ،وليس امتداداً لها 81.ومع أن يافا
مل تكن مدرجة يف خط سير الرحلة ،إ ّ
ال إن
أنور باشا وجمال باشا ،وبناء على دعوة
احملافظ ،حسن بك اجلابي ،حتوال إليها يف
بداية الرحلة ،وتب ّين أن هذا األخير أراد من
قيادة جمعية "االحتاد والترقي" االحتفال
باخلطة اجلديدة التي برزت يافا من خاللها
كأسرع مدن فلسطين نمواً ،وكواجهة
للحداثة العثمانية ـ العربية يف فلسطين،
فقد ُطلب من أنور باشا افتتاح شارع جمال
ووصف بأنه أوسع
باشا الذي ُشقّ حديث ًاُ ،
الشوارع يف سورية الكبرى (بعرض 30
متراً) .وتضمن احلفل هتاف عشرات اآلالف
من الناس الذين اصطفوا على طول حمطة
الرملة ،والسرايا ،وساحة الساعة ،انتهاء
بحدود تل أبيب حيث سيتم تدشين مسجد
حسن بك يف املنشية 82،الذي ُع ّرف يف
التقرير باسم جامع جابي اجلديد 83.ووقف
املوكب أيض ًا على مشارف يافا بجانب
بيارات البرتقال الشهيرة يف املدينة ،كي
يتمكن القائدان من أخذ عينات من البرتقال
84
الشهير.
وألقى سليم اليعقوبي قصيدة ترحيبية
مطلعها:

فلسطين
هذي
ُ
ْ
فازت ُعرْبُها بِ ُكمُ
ِ
ب
يا "أنورَ"
الناس من تُرْ ٍك ومن َعر َ ِ
ِ
مياس ُمها
ت
واصلْتَها
اليوم ،فافتر َّ ْ
َ
85
ب
شن َ ِ
يوم الوص ِل عن َ
كاخلَوْ ِد ،تفتر ُّ َ
ما جتدر اإلشارة إليه ،أن أنور باشا اس ُتقبل
كقائد عسكري ،بينما ُر ِّحب بجمال باشا
على أنه املصلح العظيم 86.وكان أبرز ما
يف هذه الرحلة تخييم البعثة يف بئر السبع،
وزيارة املنشآت العسكرية يف شمال سيناء.
لقد أصبحت بئر السبع مفخرة للتخطيط
العثماين احلديث ،وأصبح خط سكة حديد
احلجاز والطرق املع ّبدة التي تربط جنوب
فلسطين بباقي أنحاء سورية من املفاخر
الهندسية الكبيرة .يقول التقرير" :أصبح
اآلن ممكن ًا اجتياز الطريق بين بير حسنة
[موقع عسكري يف صحراء سيناء] وبئر
السبع يف أربع ساعات ،وذلك بسبب كفاءة
اجليش الرابع الذي أجنز املهمة الهندسية
يف وقت قياسي ،األمر الذي جعل هذه الطرق
الصحراوية سالكة ،بينما مل يكن ممكن ًا يف
السابق استخدامها حتى بواسطة أكثر آليات
87
النقل بدائية".
ويحسب لسالح املهندسين
ُ
حفر اآلبار االرتوازية وإنشاء خطوط السكك
احلديدية وبناء مرافق التدريب العسكرية
وإبن [وهي مواقع
واملطارات يف احلفير ْ
عسكرية مهمة للجيش العثماين الرابع يف
شمال سيناء]" ،واآلن جيشنا على استعداد
للزحف إىل مصر وحتريرها من خمالب
احملتل [البريطاين] 88".ووصلت إىل بئر
السبع الوفود القبلية من احلجاز الستقبال
وبأغان "بلهجاتهم
القادة برقصة احتفالية،
ٍ
89
البدوية".
عند حمطة املدينة املنورة ،اس ُتقبلت
البعثة العثمانية بتظاهرات شعبية منظمة
مماثلة لتلك التي استقبلتها يف دمشق
وبيروت ويافا والقدس وبئر السبع ،لكن هذا

حممد كرد علي وشبح جمال باشا

ال قديم ًا يقارب شكل
االستقبال اتخذ شك ً
استقباالت القرون الوسطى ،وربما يكون
ذلك بسبب قدسية املكان وحماولة إضفاء
املسحة الدينية على احلدث .وقد وصف
مراسل صحيفة "املقتبس" يف دمشق حفل
االستقبال كما يلي:
صدر األمر العايل بالتوجه للحرم
الشريف ،فخرج مدير الصحة جمال
بك وبشير بك مدير الشرطة من باب
احملطة ،فأمرا مشايخ الطرق بالسير،
فساروا ينشدون األناشيد املطربة،
مرتلين ذكر الله ،يحملون األعالم
الشريفة ،ثم مشى عبيد األغوات
يمين ًا ويسار ًا تتقدمهم الطاسة ،ثم
السادة األغوات كذلك ،ثم بعدهم
أدلة احلرم الشريف ،ثم املؤذنون،
ثم اخلطباء واألئمة ،ثم املفتي
وسادات املدينة وأعيانها ،ثم بقية
الوفد السوري وهم :الشيخ أسعد
الشقيري ،والسيد أبو اخلير عابدين
مفتي القدس ،وأديب تقي الدين نقيب
السادة األشراف يف دمشق ...وكان
اجلميع يرددون الشعارات الوطنية
90
باللغتين بالعربية والتركية.
كانت زيارة املدينة املنورة هي احلدث
احملوري والنهائي للبعثة ،وقد ُوصفت
على أنها حلظة التئام الشمل عندما جاءت
القيادة السورية والفلسطينية اجلماعية
إلعالن الوالء ألنور باشا وجمال باشا يف
حملتهما املصرية .وبعد أن ألقى وجهاء
احلشد مفتي
احلجاز كلماتهم ،خاطب
َ
بيروت ،وكامل أفندي احلسيني مفتي
القدس ،ونقيب أشراف دمشق :أديب تقي
الدين ،والشيخ أسعد الشقيري صاحب النفوذ
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الكلي.
وضم احلضور عدداً من أعضاء القبائل
ال عن مئات احلجاج من الهند
احلجازية ،فض ً
واجلزائر واملغرب ،وقد ألقى الشقيري ،دعم ًا
للحملة ،خطاب ًا مهم ًا عن اجلهاد كشرط
ملزم جلميع املسلمين .وفقط قبيل عودة
البعثة إىل دمشق ،ويف لفتة وداعية للزوار،
ظهر القائدان على منصة حمطة القطار،
92
يداً بيد مع "أميرنا املبجل" األمير فيصل،
وكان غياب شريف مكة ،امللك حسين ،الفت ًا
93
لالنتباه.
وكان واضح ًا أن هذا التجمع يف
ص ّمم ليكون حدث ًا مهم ًا
املدينة املنورة ُ
للتعبئة والتضامن مع حملة السويس.
وكانت حماوره الرئيسية هي الدعم القبلي،
والوحدة اإلسالمية ،واألخوة العربية ـ
التركية ،وانصهارها يف بوتقة اجملهود
احلربي العثماين ،ذلك بأن شعارات الثورة
الدستورية ،واملواطنة ،والهوية العثمانية،
كانت قد تالشت.
لقد جرت تلك األحداث املوصوفة يف
ظل مفاوضات سرية بين احللفاء وقيادة
احلجاز التي كانت ال تزال تخضع اسمي ًا
للقيادة العثمانية .واستمرت احلملة شهراً
واحداً ،من  13شباط/فبراير ،إىل  15آذار/
مارس  ،1916ويف  27حزيران/يونيو
 ،1916أعلن الشريف حسين العصيان ضد
الدولة العثمانية ،أي أنه بالكاد فصلت ثالثة
أشهر ما بين هذه املسيرات وبين القطع
النهائي بين إستانبول واملدينة املنورة .لقد
أعلن شريف مكة سببين للعصيان :تقويض
القيادة العلمانية جلمعية "االحتاد والترقي"
ملبادئ اخلالفة اإلسالمية ،وبدايات حملة
94
قمع أطلقتها القيادة ضد القوميين العرب،
لكن كان واضح ًا من اإلعالن أن مشانق
بيروت ودمشق والقدس هي التي وفّرت
اللحظة احلاسمة.
91

108

جملة الدراسات الفلسطينية 107

صيف 2016

اخلالصة :البعثتان السورية
واحلجازية من منظور استذكاري
يف سنة ُ ،1976طبعت صورة حممد
كرد علي على طوابع الـ  25قرش ًا الصادرة
ال
يف اجلمهورية العربية السورية ،احتفا ً
بالذكرى املئوية له ،فقد أصبح املنارة
املرشدة للهوية الوطنية السورية ورمز
القومية العربية املعاصرة ،ويقتصر منتقدوه
اليوم على املفكرين اإلسالميين السلفيين
الذين اعتبروه من دعاة املذاهب املادية
متستراً بقناع مصلح إسالمي ،بل أسوأ
من ذلك ،مدافع ًا عن مذهب املعتزلة .ومن
املثير لالهتمام أن ال أحد يتهمه اليوم بأنه
داعية عثماين أو مدافع عن جتاوزات جمال
باشا وأنور باشا ،وهو ما كان حق ًا .وقد
ُغفرت تلك "االنحرافات" يف سياق مساعي
املراجعة اجلديدة التي بدأت بإعادة فحص
املاضي العثماين يف ضوء بلقنة الشرق
األوسط بعد سايكس بيكو ،وسقوط احلكومة
الفيصلية يف دمشق.
لقد تقاطع انطالق البعثتين ،األوىل إىل
األناضول وغاليبويل ،والثانية إىل سورية
وفلسطين واحلجاز ،مع منعطف مهم يف
احلرب العظمى ،ومع التوتر املتزايد بين
قيادة جمعية "االحتاد والترقي" واجلماعات
االنفصالية يف األقاليم العربية .وساعدت
النجاحات السابقة املتمثلة يف هزيمة
القوات البريطانية يف السويس ويف كوت
العمارة ،والتصدي يف غاليبويل للقوات
املشتركة البريطانية واألنزاكية (األسترالية
والنيوزيلندية) ،على خلق انطباع عن
الصمود العثماين يف أذهان العرب .وجنحت
احلملة األوىل يف تعبئة بعض من أهم
قادة املسلمين واملفكرين والصحافيين
يف الشرق العربي ،مثل الباقر وكرد علي

والشقيري والريماوي ،من أجل الدفاع عن
احلكومة العثمانية وإدارة جمال باشا ضد
منتقديهما ،وهذه الشخصيات جاءت من
جميع املناطق العربية يف اإلمبراطورية،
وشملت فريق ًا فلسطيني ًا كبيراً ومؤثراً .لقد
دافعوا عن احلكومة وعن قيادة جمال باشا
على الرغم من كل ما أبداه من قساوة ،باسم
العقيدة العثمانية ،واملواطنة العثمانية
املشتركة ،واحلداثة العثمانية وإجنازاتها
املادية يف تعزيز التنمية يف سورية،
لكن هذا الدفاع كان يف األساس عن
اجلامعة اإلسالمية.
كانت هذه جوانب واضحة التناقض بين
االدعاءات العثمانية بشأن الوالء العربي،
وبين التوتر يف خمتلف اخلطب واألشعار
والتقارير التي ق ّدمها املشاركون .فقد
حوت التقارير مالحظات ق ّيمة من طرف
بعض كبار الصحافيين والك ّتاب يف سورية
الكبرى على التقدم والتأهب العسكريين يف
مناطق األناضول ،والتي ،على الرغم من
لهجتها (التقارير) الدفاعية ،فإنه يجب أ ّ
ال
ُينظر إليها على أنها تبريرات لنظام ينهار.
لقد أظهرت التقارير أن السلطنة العثمانية
وحكومة جمعية "االحتاد والترقي" حازتا
دعم ًا كبيراً بين السكان العرب يف أول أعوام
احلرب ،وقامت االستخبارات البريطانية
ال على حدة ،برصد هذا الدعم
والفرنسية ك ً
ووقعه على عاطفة العرب الشعبية جتاه
العثمانيين خالل احلرب 95.ويف اتخاذ
مؤلفي "البعثه العلمية" موقف ًا دفاعي ًا عن
القيادة العثمانية ضد االنفصالية العربية،
فإنهم عرضوا بالتفصيل اإلجنازات الكبرى
التي حققتها احلكومة وإدارة جمال باشا
يف حتديث النظام املدرسي ،وبناء الكليات
واملستشفيات وغيرها من املرافق العامة،
كما أولوا ما قام به جمال باشا من إطالة
خط سكة حديد احلجاز وخطوط التلغراف
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رابط ًا وسط فلسطين وجنوبها بسورية
واألناضول واحلجاز ،اهتمام ًا خاص ًا.
هذا النفوذ املعارض داخل البعثة أظهره
املدافعون عن التيار العروبي ،وهم سليم
اليعقوبي والشيخ علي الريماوي وكرد علي
نفسه ،الذين عكس موقفهم هذا هوية ثقافية
عربية تلبس الزي العثماين ،مستندين إىل
ارتباط قوي بالدولة العثمانية بصفتها
حامية لوحدة مكوناتها اإلثنية .وقد تم
اإلعراب عن ذلك بشيء من الشعور بالفخر
النابع من إدراك ،يف أذهانهم هم ،للتفوق
العربي على املنظومة التركية االستعبادية،
وجلذور اإلسالم العربية .وجت ّلت عروبيتهم
هذه بوضوح من خالل براعة الريماوي
األدبية ،والتماثل القوي لليعقوبي مع نقاء
الوهابية ،ومهمة كرد علي يف استعادة جمد
احلضارة السورية.
كان هناك تركيز كبير يف تقرير البعثة
على مواقف احلجازيين من السلطنة.
ففي احلملة األوىل ،يظهر األمير فيصل
مهمين جلهود احلرب،
والهاشميون كمؤيدين
ّ
كما أن انخراطهم كان أمراً حاسم ًا بالنسبة
إىل حكومة جمعية "االحتاد والترقي" بسبب
مكانتهم الرمزية كحماة األماكن املقدسة،
وكموالين يضفون الشرعية على اخلالفة
ص ّنف الشريف حسين،
العثمانية .وقد ُ
واألمير فيصل الذي كان يف مهمة تضامن
مشاركين يف
يف دمشق خالل تلك الفترة،
َ
أما يف
احلملة العثمانية ضد البريطانيينّ ،
احلملة الثانية ،فإن التعامل مع احلجازيين
أصبح أكثر حذراً ،وبات ُينظر إىل الهاشميين
كداعمين متذبذبين .فقد أ ّدت حملة جمال
باشا الشرسة ضد القوميين السوريين ،بما
يف ذلك إعدام القادة الوطنيين يف بيروت
ودمشق والقدس ،إىل إقصاء عدد متزايد من
املوالين العثمانيين؛ ومع أن الهاشميين
كانوا قد اتخذوا قراراً باالنفصال عن النظام
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العثماين عندما ُألقيت هذه اخلطب ،إ ّ
ال إن
درجة "خيانتهم" مل تكن واضحة إلستانبول
بعد.
املسألة الثالثة التي تتضمنها تقارير
البعثة هي قضية "التتريك" ،وقد ق ّدم
حممد كرد علي أرفع وصف للدعم العربي
للرابطة العثمانية ،قائم ًا على أساس الوحدة
التركية ـ العربية ،كما قدم نداء أكثر بالغة
وإيجازاً لثنائية اللغة كأداة لالندماج يف
اإلمبراطورية .إن مساهمته يف خطاب
الوحدة يف وثيقة غاليبويل تتناقض
تناقض ًا حاداً مع دعايته االعتذارية ألنور
باشا يف "الرحلة األنورية" ،والذي تظهر
فيه قضية التتريك كأنها قضية لغوية تع ّبر
عن هوية عثمانية مشتركة ،وعن مسألة
االندماج السياسي لألقاليم العربية يف
اإلمبراطورية.
وخالف ًا التهامات الحقة من طرف
القوميين السوريين والعرب ،فإنه مل يكن
مطلوب ًا يف التقرير فرض التتريك بالقوة
ضد الثقافة العربية ،وإنما على العكس من
ذلك ،يقترح التقرير عملية موازية لالندماج
العثماين من خالل ما ُيط َلق عليه "التتريك
العربي" و"التعريب التركي" عبر إصالح
عام للمناهج الدراسية يف أنظمة التعليم
يف سورية واألناضول .وكان إطار هذه
اخملططات االستيعابية هو الرابط اإلسالمي
املشترك داخل اجلامعة اإلسالمية ،غير أن
هذه اخملططات املقترحة هنا ،وخصوص ًا
من حممد كرد علي وأسعد الشقيري ،هي
مبادئ توجيهية عامة للحفاظ على االحتاد
من تيارات التجزئة اإلقليمية ،بينما مل ُتبذل
أي حماولة لشرح الكيفية التي سيتم تنفيذها
به ،أو شرح عواقبها االجتماعية .كما أنه
ال يوجد ذكر لوضع اجلماعات اإلثنية
أو الدينية األُخرى يف اجملال العثماين،
ما عدا إشارة واحدة إىل األكراد واألرمن
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واليونانيين (الروميين) والبلغار كمجموعات
مكونة لألمة 96.وباستثناء لبنان حيث
زار املندوبين مدارس اإلرساليات ،وألقى
اخلطباء احملليون كلمات ملصلحة الهوية
ال للمسيحيين
العثمانية ،فإن هناك جتاه ً
العرب يف كال التقريرين ،ومل يرد وال حتى
تلميح إىل احلملة ضد األرمن.
إن رمزية التقريرين "االعتذاريين" هي
أن املؤلف الرئيسي للتقريرين ،حممد كرد
ال عاملي ًا (كوزموبوليتي ًا)
علي ،كان رج ً
من أصل شركسي ـ كردي ،األمر الذي ربما
ال وراء تب ّنيه احلاد والصارخ
كان عام ً
للعثمانية ولثنائية اللغة بصفتها أداة
ال
عام
لالندماج الوطني ،وربما كان أيض ًا
ً
يف تخ ّليه املفاجئ عن هويته الوطنية
ملصلحة القومية العربية السورية ،لكنه
سرعان ما ندم على تأليفه التقرير الذي
ألقى بظالل قاتمة على نزاهته كعا ِلم
خالل الفترة الفيصلية يف دمشق .ونحن
هنا نالحظ التراجع يف اخلطاب عن الهوية
العثمانية ،وازدياد اإلشارة إىل اإلسالم
والوحدة اإلسالمية وقوة األواصر اإلسالمية
يف السلطنة ،وليس من املستغرب أن عدداً
من املثقفين املسيحيين يف جبل لبنان
وفلسطين ،مثل جنيب نصار وبطرس
البستاين وغيرهما ،قام أيض ًا بتب ّني هذا
97
اخلطاب عن إسالمية اجلوهر العثماين،
غير أن الهوية العثمانية يف أعمالهم،
كانت بالنسبة إليهم عقيدة علمانية تتعلق
باملواطنة املتحررة ،والتي يكون جوهرها
ثقافي ًا إسالمي ًا .وشكلت الصهيونية يف
ال يف إحداث انقسام يف
فلسطين عام ً
آراء النخبة احمللية املثقفة جتاه قيادة
جمعية "االحتاد والترقي" ،ففي نابلس
ويافا ،على سبيل املثال ،كان هناك تأييد
واسع الستعادة النهج احلميدي ،وكان
منبعه اخلوف من أعضاء جمعية "تركيا

الفتاة" الذين ُيظهرون مواقف متعاطفة
مع االستيطان اليهودي ،بينما كان موقف
السلطان معارض ًا بشدة لبيع األراضي
ولالستعمار 98.ويوجد يف األدبيات احلديثة
دعم قوي للرأي القائل إن األيديولوجيا
العثمانية مل تتبلور يف الشرق العربي إ ّ
ال يف
الفترة الدستورية من خالل ظهور املواطنة
يف السلطنة ،أو على األقل ،املطالبة بها ،وقد
قام كل من ميشيل كامبوس وبطرس أبو
م ّنة بدراسة هذا التطور ،األول يف فلسطين،
والثاين يف لبنان ،وكالهما أكد أهمية دور
النخبة املثقفة املسيحية (وكذلك العثمانية
اليهودية يف حالة فلسطين) يف نمو رابطة
مواطنة تتجاوز احلدود الطائفية 99.من
ناحية ثانية ،يشرح حسن كيايل أن هذا
املفهوم األويل اجلامع للجميع ،والذي هو
املواطنة يف السلطنة ،تق ّلص خالل احلرب
ليصبح مفهوم ًا تقوده جمعية "االحتاد
والترقي" ،وفحواه العثمانية اإلسالمية التي
جوهرها سورية واألناضول .وتفاقم هذا
التطور بسبب انفصال األقاليم األوروبية عن
السلطنة ،والتهديدات االستعمارية لوحدة
السلطنة ،واملسألة األرمنية ،غير أن هذه
العثمانية اإلسالمية كانت بح ّد ذاتها عرضة
للتحديات يف سورية واحلجاز ـ من جانب
املثقفين العروبيين يف سورية ،واملعارضة
احلجازية ـ لتقويض اخلالفة على يد
ال عن
جمعية "تركيا الفتاة" يف احلجاز ،فض ً
التحديات الوهابية ضد إستانبول 100.ففي
احلالة األوىل ،جاء التحدي من القوميين
واالستقالليين العرب املهددين بما اعتبروه
نزعات طورانية ضمن قيادة جمعية
"االحتاد والترقي" ،ويف احلالة الثانية (يف
احلجاز وكذلك يف فلسطين) ،كان التحدي
يكمن يف إدراك العرب أن أعضاء جمعية
يقوضون مبادئ احلكم
"تركيا الفتاة" ّ
اإلسالمي كما يرونه.
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من غير املرجح أن "البعثة العلمية" أو
تقريرها املرافق" :الرحلة األنورية" ،قد أثرا
بصورة إيجابية يف اجلمهور املتعلم يف
سورية وفلسطين ،ملصلحة اجملهود احلربي
العثماين ،ذلك بأن موجة املشاعر املتصاعدة
ضد إدارة جمال باشا كانت قد بدأت تكتسب
زخم ًا وقوة بسبب األثر املدمر لسياسة
"السفربرلك" واحلصار االقتصادي للساحل
السوري .لكن كون البعثتين إىل غاليبويل
واحلجاز قد تمكنتا من حشد مثل هذه
اجملموعة املؤثرة من العلماء والشخصيات
البارزة يف الصحافة والتعليم ـ قليلون منهم
ُعرفوا بأسلوبهم االنتقادي للحكومة ـ أمر
يكشف أن املوقف العام يف ذروة احلملة
العسكرية كان ال يزال مؤيداً وداعم ًا لألواصر
التي توحد سورية واألناضول ،وأن فئة
كبيرة من اجلمهور العربي ظلت مؤمنة باألمة
العثمانية على أنها أمتهم ،وأن االنفصال عن
إستانبول ال يزال يحمل سمة اخليانة.
بين جميع املؤلفين املشاركين يف
احلملتين ،كان حممد كرد علي الوحيد
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الذي استمر أثره يف الشرق العربي وما
بعده ،وما زال منتقدوه ومؤيدوه يواصلون
مناقشة أفكاره حتى يومنا هذا .فخصومه
يرون فيه القومي العربي املتنكر كعا ِلم
يفضل العروبيين املسيحيين على
دين
ّ
املسلمين السلفيين الذين يختلف معهم،
بينما انتقده العلماء احملافظون بشدة
ملناصرته "حركة السفور" ،وادعائه وفق ًا
ألحد خصومه ،أن تعليمات ارتداء احلجاب
تنطبق على زوجات النبي فقط ،وليس على
املرأة املسلمة بصورة عامة 101.وهوجم
أيض ًا لدفاعه يف التقريرين عن أفعال قيادة
جمعية "االحتاد والترقي" ،حتى عندما
كان هو نفسه ال يؤمن بمهمتهما .والقول
الفصل بشأن مأزق حممد كرد علي ،نراه
لدى تلميذه وأحد معجبيه وهو خير الدين
الزركلي الذي يقول يف كتابه "األعالم"
ضمنه ترجمة ذاتية لكرد علي" :وظل
الذي ّ
يخشى شبح 'جمال' حتى بعد احلرب ،ويف
مذكراته ما يدل على بقاء أثر من هذا يف
102
نفسه إىل آخر أيامه".
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