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ا�ش ُتهر

الم�ؤرخ التركي �سليم درينغل بكتاباته الغزيرة عن محاوالت النظام العثماني �إيجاد
المعادلة المالئمة بين البحث عن الحداثة من ناحية ،وتعزيز دعائم النظام الجديد في
فترة ما بعد التنظيمات والثورة الد�ستورية ل�سنة  ،1908من ناحية ثانية ،وخ�صو�ص ًا في درا�سته
الرائدة'' :ال�سلطنة الحميدية'' ،المن�شورة في �سنة .1998
يتناول الم�ؤلف في كتابه الجديد ''الغ�سق العثماني في البالد العربية :مذكرات و�شهادات تركية عن
الحرب العظمى'' ،مذكرات ويوميات خم�سة قادة ع�سكريين ومفكرين �أتراك تو ّلوا منا�صب ح�سا�سة في
�سورية وفل�سطين خالل الفترة الأخيرة للحكم العثماني .وقد ا�ستطاع كاتب وحيد بين ه�ؤالء ،هو ح�سين
كاظم قدري  -من م�ؤ�س�سي جمعية االتحاد والترقي (تركيا الفتاة) ومحرر الجريدة الناطقة بل�سان
الجمعية'' :طنين''� ،أن ين�أى بنف�سه عن التيار القومي ال�شوفيني المت�صاعد في الأقاليم العربية حينذاك،
فهو القائد الوحيد الذي ت�صدى لحكم �أحمد جمال با�شا اال�ستبدادي حين �أ�صبح هذا الأخير الحاكم
الفعلي ل�سورية وفل�سطين في الأيام الأخيرة للحرب العظمى.
ينتمي عمل درينغل هذا �إلى التيار النقدي الذي �أعاد تقييم الحقبة العثمانية المت�أخرة في العقدين
الأخيرين ،ون�ستطيع �أن نقابل ونقارن هذا العمل بالمذكرات العربية ب�ش�أن الفترة نف�سها ،والتي �أ�صبحت
الآن متوفرة بعدة لغات منها مذكرات جعفر الع�سكري ،وفوزي القاوقجي ،وعنبرة �سالم ،و�ساطع
الح�صري ،لكن ق ّلة قليلة توفرت لنا مترجمة من الجانب التركي (�أهمها مذكرات خالدة �أديب المو�ضوعة
بالإنجليزية في الأ�صل) .جميع الم�ؤلفين الأتراك المذكورين هنا كانوا من الموالين للنظام العثماني
بدرجات متفاوتة ،والذين ارت�أوا �أن الواليات العربية �شكلت جزءاً من النواة ال�صلبة لل�سلطنة العثمانية،
وال �سيما �أن ال�سيطرة على مدن القد�س والمدينة المنورة ومكة كانت تعزز �شرعية الخالفة في �إ�ستانبول
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برمته في �أثناء �صراعها مع رو�سيا والدول الأوروبية .وقد
وادعاءات الآ�ستانة لقيادة العالم الإ�سالمي ّ
ا�ستمرت هذه االدعاءات في �أو�ساط النظام الجمهوري ،حتى بين العلمانيين الأتراك ،بعد �سقوط الحكم
الحميدي وتو ّلي االتحاديين ال�سلطة.
عالج �سليم درينغل في مقدمته �أربعة عوامل رئي�سية هيمنت على نهاية الحكم العثماني ،هي:
ا�ضمحالل ال�سلطة الحميدية؛ الهزيمة الع�سكرية للجي�ش الرابع؛ ت�صاعد التمردات الإثنية في ال�سلطة؛ ''فكرة
الخيانة العربية'' ،وهي المو�ضوع الرئي�سي هنا .وطغت هذه المو�ضوعات على مذكرات الم�ؤلفين الأتراك
في �أيامهم الأخيرة في بيروت والقد�س ودم�شق والمدينة المنورة ،وقد اختار الم�ؤلف المقاطع الأكثر
تمثي ًال له�ؤالء محافظ ًا في ترجمته على روح الأ�صل في ن�ص تراجيدي مثير و�ساخر ومحزن في �آنٍ واحد.
ي ّت�سم �أ�صحاب المذكرات التركية بنبرة �صريحة خالية من قيود المجامالت والخطابة الوعظية،
بحرية تنميط ر�ؤياها �إلى العرب والأتراك والمجموعات العرقية الأُخرى .ونحن نرى فيها
وتتناول ّ
الموقف ال�ساخر والنخبوي من القبائل العربية والبدو ،والمعالجة لـ ''الطقو�س العربية'' العرفية والدينية،
والعربان
كما نرى التقليد العثماني في التمييز بين ال�سوريين (وهم �سكان المدن المتح�ضرون) ،والعرب ُ
(وهم القبائل البدوية البدائية وغير المتح�ضرة التي تحتاج �إلى التروي�ض في الر�ؤيا ال�سائدة �آنذاك).
ونجد في هذه المذكرات �أي�ض ًا م�شاهد �إيجابية في معالجة البطولة والخيانة واال�ست�شهاد لدى بع�ض
الخ�صوم العرب ،ومنها و�صف القائد علي ف�ؤاد �إردن للقائد ال�شرك�سي �إ�سماعيل جنبالط في لحظة �إعدامه.
وفي م�شهد م�ؤثر �آخر ي�صف ح�سين قدري عملية �إجالء بقايا الجالية التركية من بيروت في ني�سان/
الم�سخرين في المع�سكرات البريطانية.
�أبريل  1919بوا�سطة البحارة الم�صريين
ّ
�ساهم �سليم درينغل في �إ�ضفاء نظرة جديدة على العالقات التركية  -العربية خالل الحرب ،وفي
تقديم تف�سير جذري لمعنى بلقنة دول الم�شرق العربي بعد الحرب ،كما نرى في كتابه تحدي ًا للإجماع
الذي جاء به م�ؤرخون جدد للحقبة العثمانية المت�أخرة.
1
وت�شمل هذه الدرا�سات �أعمال ميالني تانيليان عن �أعوام المجاعة في جبل لبنان ،ودرا�سة طلحة
�شي�شيك عن حكم جمال با�شا في �سورية 2،ودرا�سة مايكل بروفون�س عن االنتماءات العثمانية للنخب
العربية 3،ودرا�ستين لليلى فواز ويوجين روجان ب�ش�أن �أثر الحرب العظمى في حياة ال�سكان العرب 4.كما
�ساهم كاتب هذه ال�سطور في درا�سة عن ر�ؤية الجنود العرب في الجي�ش العثماني لم�سيرة الحرب في
حياتهم اليومية5.
تكمن �أهمية كتاب درينغل في ت�سليط ال�ضوء على ت�أثير الحرب وخ�سارة الواليات العربية في
الجانب التركي .ويرى الم�ؤلف �أن تعاظم الفكر الطوراني الذي �شاهدناه في تلك الفترة تعود جذوره �إلى
فترة �أقدم هي الن�صف الثاني من القرن التا�سع ع�شر ،ونجد تعبيراً لها في بدايات ال�شوفينية القومية
خوة العثمانية ،وفي عالقة حب وكراهية ملتب�سة تجاه ال�سكان العرب .ونحن نرى هذا
المغلفة بفكرة الأُ ّ
التناق�ض بو�ضوح في ر�سالة الوداع التي �أودعتها في مذكراتها منور عيا�شلي (وهي �صاحبة التعبير
''�إلى جهنم'' الذي �أطلقته ب�ش�أن م�صير �سورية) ،والتي تقول فيها:

كم ك ّنا �سعيدين عندما �أتينا �إلى هنا ب�آمال واعدة ،وكم ك ّنا نحب حلب وبيروت وجبل لبنان.
والآن نعود �إلى �إ�ستانبول بقلوب محطمة ،مواجهين م�صيرنا المحتوم بعد االنهيار .لقد فقدنا
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بيوتنا في الروملي [تركيا الغربية] وعدنا �إلى الآ�ستانة .تركنا وطننا الثاني [بيروت] ،البلد الذي
�أحببناه ،ويبدو �أن هذا هو الثمن الذي يتوجب علينا دفعه في مقابل ما�ضينا الزاهر6.
تعبر عنها منور هنا مغلفة بقلق وحر�ص م�ستمر على م�صير
�إلاّ �إن الأيديولوجيا الكولونيالية التي ّ
�سورية والحجاز في �إطار ال�سلطنة العثمانية .فقرار جمال با�شا المت�سرع والأهوج ب�إعدام الوطنيين
العرب بعد محاكم عاليه الع�سكرية لم يجد �أي تجاوب من معاونيه وزمالئه الأتراك وحلفائه الألمان،
بمن فيهم رئي�س المحكمة الذي نا�شده �أن يتراجع عن قراره الم�صيري ،لكن من دون جدوى ،كما حاول
َ
�آخرون مثل القائد علي ف�ؤاد �إردن �أن يتدخل في ر�سالة م�ش ّفرة� ،إلاّ �إنه تراجع خوف ًا من غ�ضب القائد
الأعلى7.
نجد في الكتاب� ،أي�ض ًا ،وم�ضات ذهبية غابت عن كثير من الم�ؤرخين ،منها الت�أثير الإيجابي للثورة
البل�شفية في الروح القتالية في �أو�ساط الجي�ش العثماني ،والتي �سمحت ب�إعادة انت�شار الفرق الع�سكرية
من جبهة الدردنيل و�أر�ض الروم على الحدود الرو�سية �إلى جبهة فل�سطين و�سيناء.
اكت�شاف �آخر نجده هنا في الإ�شارة �إلى ا�ستمرار الدعم والوالء �إلى االنتماء العثماني في �أو�ساط
ال�ضباط والجنود وال�سيا�سيين العرب بعد االن�سحاب التركي ،حتى عندما ا ُّتهم ه�ؤالء  -ظلم ًا  -بتعاونهم
مع العدو البريطاني ،مثل يا�سين الها�شمي ،القائد العراقي المرموق في الجي�ش العثماني الرابع ،الذي
حافظ على والئه العثماني بعد ان�سحاب الجي�ش ،وا�ستمر في التوا�صل والدعم لقيادة م�صطفى كمال
�أتاتورك خالل الحكم الفرن�سي ل�سورية .وكان هذا الوالء ،في معظم تلك الحاالت ،يعتمد على مزيج من
التوج�س المعادي تجاه الأهداف
الدعم للرابطة الإ�سالمية في الجمهورية التركية الحديثة ،ومن
ّ
اال�ستعمارية للوجود الفرن�سي والإنجليزي في الأرا�ضي العربية8.
تتجلى �أهم هذه المذكرات في و�صف ال�ضابط ناجي كي�شيمان للحملة الحجازية والأيام الأخيرة
لح�صار المدينة المنورة .وكان كي�شيمان رئي�س ق�سم اال�ستخبارات العثمانية في الحجاز خالل الثورة
العربية ،ونرى في كتاباته النموذج الأكثر تبلوراً لفكرة ''الطعنة من الخلف'' التي �سادت حينذاك في
تو�صيف القيادة العثمانية للثورة العربية .فهذه المذكرات ،عالوة على يوميات فالح رفقي ،ت�سلط ال�ضوء
على �أهمية الدفاع عن المدينة المنورة �ضمن محاوالت �إ�ضفاء ال�شرعية على �أهمية الخالفة و�شرعيتها،
وهي محاوالت ا�ستمرت حتى بعد �إق�صاء ال�سلطان عبد الحميد عن ال�سلطنة.
�إن مو�ضوع الخيانة هو المهيمن على هذه المذكرات ،وخ�صو�ص ًا في تو�صيف التمرد الها�شمي على
خ�ضم ح�صار المدينة المنورة واحتالل الإنجليز وجنودهم الهنود لجنوب العراق .وجاء
ال�سلطنة في
ّ
تعبير علي ف�ؤاد �إردن  -رئي�س �أركان الجي�ش الرابع  -بليغ ًا جداً عندما �أ�شار �إلى محاوالت ال�ضباط
العرب ت�سميم زمالئهم الأتراك في منامهم ،ثم يعود وي�ستدرك ذلك بالإ�صرار على �أن الثورة العربية هي
من �أفعال �أقلية م�ضللة من الجنود�'' .إن ثورة �شريف مكة والعربان المتحالفين معه'' ي�ؤكد ف�ؤاد �إردن،
''هي حركة مدبرة من طرف الجوا�سي�س الإنجليز ،والذهب البريطاني ،والقمح والأَ ُرز الإنجليزي .ولم
يجارِهم �إ ّال حفنة �صغيرة من ال�ضباط العرب من �أمثال نوري ال�سعيد في القيادة ،محاولين �إظهارها
ك�أنها ثورة عربية �شاملة 9''.ومع ا�ستمرار الحرب وتعاظم �أعداد �ضحاياها ،تبلورت فكرة ''الطعنة من
عبر عنها ببالغته المعهودة فالح رفقي م�ؤلف
الخلف'' ،وتحولت �إلى تعبير �آخر هو ''�إلى جهنم'' ،وقد ّ
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''جبل الزيتون'' ،عندما تكلم على �ضعف العقيدة العثمانية في �أو�ساط الفل�سطينيين وال�سوريين'' :ق ّلة من
الأتراك ي�سيطرون على الو�ضع في هذا الإقليم .لقد ملأنا ال�صحراء بالمباني والب�ساتين ،لكننا جئنا
مت�أخرين .فال �سورية وال فل�سطين بقيت معنا� ''.أما منور عيا�شلي التي �أ�صبحت من الدعاة الإ�سالميين
في الأو�ساط الن�سائية الحق ًا ،وهي ابنة مدير �شركة الريجي للتبغ في بيروت ،وكانت فتاة �صغيرة في
فعبرت عن فكرة الطعنة من الخلف ب�أ�سلوبها ال�ساذج الذي مزجت فيه
الثالثة ع�شرة من عمرها �آنذاكّ ،
ق�ضية ''خيانة الحركة الأرمنية'' ،بموقف المثقفين العرب المتذبذب تجاه ال�سلطنة العثمانية10.
عبرت منور ابنة العائلة التركية البرجوازية في لبنان ،عن احتقارها لفجاجة
وفي الوقت نف�سهّ ،
عبرت عن امتعا�ضها من �سلوكيات فالح رفقي
جمال با�شا وتب ّنيه للإمبريالية الثقافية التركية ،كما ّ
''من كان يت�صور �أن هذا التركي البدائي ،المنبوذ ،وغير المرغوب فيه
وركاكته في اللبا�س التقليديَ :
11
تذكرنا منور عيا�شلي ب�أن الأر�ستقراطية العثمانية
�سيتحول الحق ًا �إلى نجم ي�سطع فوقن ًا جميع ًا''.
ّ
كانت ت�أخذ موقف ًا متعالي ًا من الأتراك والعرب مع ًا.
ت�شكل مذكرات فالح رفقي �أكثر اليوميات �إثارة وجد ًال في هذه المجموعة ،وكان رئي�س وحدة
اال�ستخبارات التابعة للجي�ش الرابع في القد�س ودم�شق ،و�أقرب المقربين من جمال با�شا .ون�شر رفقي
مذكراته عن حملة فل�سطين في كتاب ''النار وال�شم�س'' الذي �صدر بالتركية في �سنة  ،1918ثم عن
كتتمة
القد�س في كتاب ''جبل الزيتون'' الذي �صدر �أي�ض ًا بالتركية في �سنة  ،1932وجاء الكتاب الثاني ّ
الن�صين .وقد تر ّقى رفقي الحق ًا
للأول ،على الرغم من �أن درينغل ال يو�ضح ماهية العالقة بين هذين ّ
في عدة منا�صب في الجمهورية التركية و�أ�صبح من �أهم ال�صحافيين المدافعين عن �سيا�سة �أتاتورك ،بل
المبررين لتجاوزاته .وفي كتاب درينغل هذا ،يظهر �أي�ض ًا ،كالمدافع الرئي�سي
بات في نظر البع�ض من
ِّ
عن �سيا�سات جمال با�شا خالل فترة حكمه ل�سورية.
وتتجلى براعة رفقي التحليلية في درا�سته للتقاليد الدينية واالجتماعية التي عاي�شها في القد�س
والمدينة المنورة .ويبدو �أن تعليقاته النقدية وال�ساخرة من تحويل الطقو�س الدينية الم�سيحية
والإ�سالمية �إلى ممار�سات تجارية مبتذلة كانت تهدف بالدرجة الأولى �إلى تعزيز مكانة �إ�ستانبول
ومقر خالفتهمّ � .أما تقييمه لدور جمال با�شا وقيادته
و�أهميتها كالمركز الديني الأ�سا�سي للم�سلمين
ّ
في�شوبه العديد من التعليقات ال�ساخرة ،و�إن كان �أحد �أهم م�ؤيديه ،ففي كتاب ''جبل الزيتون'' ي�شير �إلى
وزف فيه �إلى �أهالي
خطاب حما�سي تاله القائد العظيم في حفلة ا�ستقبال �أقامها له موظفو المت�صرفيةّ ،
لبنان ''الأخبار ال�سارة'' ب�ش�أن قرار القيادة العثمانية الق�ضاء على الحكم الذاتي لجبل لبنان:

�أيها ال�سادة! لبنان اليوم يعاني مر�ض ًا خطراً ،وقد جئت �إليكم لأ�شفيكم من هذا المر�ض .وها �أنا
�أبلغكم �أنه من اليوم ف�صاعداً �أ�صبح لبنان والية عثمانية مثل قونية ،ولن يبقى �أي �أثر للنفوذ
الأجنبي في بالدنا الجميلة هذه.
وي�ضيف فالح رفقي �إلى هذا البالغ'' :بد�أ الح�ضور من م�سلمين وم�سيحيين بتقديم ال�صالة و�آيات الوالء
�إلى مقام ال�سلطان و�إلى جمال با�شا و�أنور با�شا .لقد خ ّل�صهم جمال با�شا من 'عذاب' حالة اال�ستقالل
جراءه .وبدا على الجميع  -وقوف ًا وجلو�س ًا  -عالمات االنت�شاء من الأخبار
الجزئي الذي كانوا يعانون ّ
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ال�سعيدة ،بينما قام الخدم بتقديم الم�شروبات المثلجة والعيران على ح�ساب بلدية بيروت12''.
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تنوع التجربة والآراء� ،إلاّ �إن الكتاب
اختيار درينغل لأ�صحاب هذه المذكرات كان مو ّفق ًا من حيث ّ
يعاني بع�ض النواق�ص .فقد كان ممكن ًا مث ًال �أن تكون هذه المجموعة �أكثر غناء ب�إ�ضافة م�ساهمات
تبو�أت
�شخ�صيتين بارزتين من تلك الفترة :الأولى ،هي خالدة �أديب الكاتبة الن�سائية البارزة التي ّ
من�صب مدير التعليم في �سورية خالل حكم جمال با�شا ،وكان لها م�ساهمات مرموقة في مناهج التعليم
المزدوج اللغة :تركي/عربي ،وفي �إدارة ُدور الأيتام الأرمن والأكراد في بالد ال�شام ،ثم انتهت حياتها
ال�سيا�سية بعد خالف حاد مع م�صطفى كمال �أدى �إلى نفيها �إلى خارج البالد .وقد �أ�شار فالح رفقي
ب�صورة جانبية �إلى دورها هذا ،و�إلى عالقتها بالقائد جمال الذي حاولت �أن ''تديره بح�سب �أهوائها''
وف�شلت13.
� ّأما ال�شخ�صية الثانية الغائبة عن هذه المجموعة فهي عزيز بيك ،رئي�س �شعبة اال�ستخبارات
العثمانية في دم�شق ،وخ�صو�ص ًا �أنه تتوفر لنا اليوم مذكرات م�ستفي�ضة لخالدة �أديب وعزيز بيك خالل
فترة عملهما في بيروت ودم�شق ،والتي كان في �إمكان الم�ؤلف �أن ي�ستفيد منها ،وال �سيما فيما يتعلق
بجهاز التعليم العثماني في فترة التتريك ،وب�شبكة التج�س�س التي ُو ّجهت �إلى الحركات االنف�صالية خالل
الحرب14.
ثمة قا�سم م�شترك بين معظم هذه المذكرات هو اتخاذ موقف ملتب�س من الحركات االجتماعية
وال�سيا�سية في بالد ال�شام ،والذي يمكن تلخي�صه بعبارة ''الطعنة من الخلف'' التي ا�ستخدمها ب�صراحة
فالح رفقي ،وف�ؤاد �إردن ،وناجي كي�شيمان ،وخ�صو�ص ًا منور عيا�شلي التي ا�ستعملت عبارة ''�إلى جهنم''
في �إ�شارتها �إلى م�صير عالقة العرب مع الأتراك.
اال�ستثناء الوحيد من هذا الإجماع هو ح�سين كاظم قدري حاكم مدينة حلب الذي ر�أى �أن القيادة
العثمانية هي التي طعنت مواطنيها العرب وتخ ّلت عن رعاياها ال�سوريين .وقد �ألقى قدري اللوم على
وحملهم الم�س�ؤولية عن خ�سارة الواليات العربية ال�شامية والحجازية نتيجة تحالفهم مع
القادة الأتراكّ ،
الطبقة الإقطاعية والنخب المحلية الفا�سدة ،كما كان الوحيد الذي ت�صدى لحكم جمال با�شا اال�ستبدادي،
وللنزعات الطورانية لم�صطفى كمال15.
هل كان ح�سين كاظم اال�ستثناء عن القاعدة في مواقف النخبة العثمانية؟ هذا هو االنطباع الذي
ي�ضفيه الم�ؤلف في كتابه هذا .لكن هذا اال�ستنتاج هو نتيجة االختيارات االنتقائية للمذكرات وللفترة
التي غطتها ،وهي فترة االحتقان الإثني والتيار القومي المت�صاعد خالل �أهوال الحرب وما تالها.
ويذكر درينغل في هذا المجال ب�أن القادة الع�سكريين العرب ،والعديد من الجنود العرب في الميدان،
ّ
التزموا ،في معظمهم ،بوالءاتهم العثمانية وتفانيهم في الدفاع عن ال�سلطنة حتى عندما اتهمهم
ال�ضباط الأتراك بالتماهي مع �أهداف الثورة العربية16.
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