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اإيجاد ا�شُتهر  العثماني  النظام  محاوالت  عن  الغزيرة  بكتاباته  درينغل  �شليم  التركي  الم�ؤرخ 

الجديد في  النظام  الحداثة من ناحية، وتعزيز دعائم  البحث عن  المالئمة بين  المعادلة 

درا�شته  في  وخ�ش��شًا  ثانية،  ناحية  من   ،1908 ل�شنة  الد�شت�رية  والث�رة  التنظيمات  بعد  ما  فترة 

الرائدة: ''ال�شلطنة الحميدية''، المن�ش�رة في �شنة 1998.

يتناول الم�ؤلف في كتابه الجديد ''الغ�شق العثماني في البالد العربية: مذكرات و�شهادات تركية عن 

اأتراك ت�ّل�ا منا�شب ح�شا�شة في  العظمى''، مذكرات وي�ميات خم�شة قادة ع�شكريين ومفكرين  الحرب 

�ش�رية وفل�شطين خالل الفترة االأخيرة للحكم العثماني. وقد ا�شتطاع كاتب وحيد بين ه�ؤالء، ه� ح�شين 

بل�شان  الناطقة  الجريدة  ومحرر  الفتاة(  )تركيا  والترقي  االتحاد  جمعية  م�ؤ�ش�شي  من   - قدري  كاظم 

الجمعية: ''طنين''، اأن يناأى بنف�شه عن التيار الق�مي ال�ش�فيني المت�شاعد في االأقاليم العربية حينذاك، 

الحاكم  االأخير  هذا  اأ�شبح  حين  اال�شتبدادي  با�شا  جمال  اأحمد  لحكم  ت�شدى  الذي  ال�حيد  القائد  فه� 

الفعلي ل�ش�رية وفل�شطين في االأيام االأخيرة للحرب العظمى.

ينتمي عمل درينغل هذا اإلى التيار النقدي الذي اأعاد تقييم الحقبة العثمانية المتاأخرة في العقدين 

االأخيرين، ون�شتطيع اأن نقابل ونقارن هذا العمل بالمذكرات العربية ب�شاأن الفترة نف�شها، والتي اأ�شبحت 

و�شاطع  �شالم،  وعنبرة  القاوقجي،  وف�زي  الع�شكري،  جعفر  مذكرات  منها  لغات  بعدة  مت�فرة  االآن 

الح�شري، لكن قّلة قليلة ت�فرت لنا مترجمة من الجانب التركي )اأهمها مذكرات خالدة اأديب الم��ش�عة 

العثماني  للنظام  الم�الين  المذك�رين هنا كان�ا من  االأتراك  الم�ؤلفين  االأ�شل(. جميع  باالإنجليزية في 

بدرجات متفاوتة، والذين ارتاأوا اأن ال�اليات العربية �شكلت جزءاً من الن�اة ال�شلبة لل�شلطنة العثمانية، 

وال �شيما اأن ال�شيطرة على مدن القد�س والمدينة المن�رة ومكة كانت تعزز �شرعية الخالفة في اإ�شتانب�ل 
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ته في اأثناء �شراعها مع رو�شيا والدول االأوروبية. وقد 
ّ
وادعاءات االآ�شتانة لقيادة العالم االإ�شالمي برم

ا�شتمرت هذه االدعاءات في اأو�شاط النظام الجمه�ري، حتى بين العلمانيين االأتراك، بعد �شق�ط الحكم 

الحميدي وت�ّلي االتحاديين ال�شلطة.

هي:  العثماني،  الحكم  نهاية  على  هيمنت  رئي�شية  ع�امل  اأربعة  مقدمته  في  درينغل  �شليم  عالج 

ا�شمحالل ال�شلطة الحميدية؛ الهزيمة الع�شكرية للجي�س الرابع؛ ت�شاعد التمردات االإثنية في ال�شلطة؛ ''فكرة 

الخيانة العربية''، وهي الم��ش�ع الرئي�شي هنا. وطغت هذه الم��ش�عات على مذكرات الم�ؤلفين االأتراك 

االأكثر  المقاطع  الم�ؤلف  اختار  وقد  المن�رة،  والمدينة  ودم�شق  والقد�س  بيروت  في  االأخيرة  اأيامهم  في 

تمثياًل له�ؤالء محافظًا في ترجمته على روح االأ�شل في ن�س تراجيدي مثير و�شاخر ومحزن في اآٍن واحد.

ال�عظية،  والخطابة  المجامالت  قي�د  من  خالية  �شريحة  بنبرة  التركية  المذكرات  اأ�شحاب  يّت�شم 

فيها  نرى  ونحن  االأُخرى.  العرقية  والمجم�عات  واالأتراك  العرب  اإلى  روؤياها  تنميط  ية 
ّ
بحر وتتناول 

الم�قف ال�شاخر والنخب�ي من القبائل العربية والبدو، والمعالجة لـ ''الطق��س العربية'' العرفية والدينية، 

ربان 
ُ
كما نرى التقليد العثماني في التمييز بين ال�ش�ريين )وهم �شكان المدن المتح�شرون(، والعرب والع

)وهم القبائل البدوية البدائية وغير المتح�شرة التي تحتاج اإلى التروي�س في الروؤيا ال�شائدة اآنذاك(.

ونجد في هذه المذكرات اأي�شًا م�شاهد اإيجابية في معالجة البط�لة والخيانة واال�شت�شهاد لدى بع�س 

الخ�ش�م العرب، ومنها و�شف القائد علي ف�ؤاد اإردن للقائد ال�شرك�شي اإ�شماعيل جنبالط في لحظة اإعدامه.

وفي م�شهد م�ؤثر اآخر ي�شف ح�شين قدري عملية اإجالء بقايا الجالية التركية من بيروت في ني�شان/

اأبريل 1919 ب�ا�شطة البحارة الم�شريين الم�شّخرين في المع�شكرات البريطانية.

العربية خالل الحرب، وفي  التركية -  العالقات  اإ�شفاء نظرة جديدة على  �شاهم �شليم درينغل في 

تقديم تف�شير جذري لمعنى بلقنة دول الم�شرق العربي بعد الحرب، كما نرى في كتابه تحديًا لالإجماع 

الذي جاء به م�ؤرخ�ن جدد للحقبة العثمانية المتاأخرة.

وت�شمل هذه الدرا�شات اأعمال ميالني تانيليان عن اأع�ام المجاعة في جبل لبنان،1 ودرا�شة طلحة 

�شي�شيك عن حكم جمال با�شا في �ش�رية،2 ودرا�شة مايكل بروف�ن�س عن االنتماءات العثمانية للنخب 

العربية،3 ودرا�شتين لليلى ف�از وي�جين روجان ب�شاأن اأثر الحرب العظمى في حياة ال�شكان العرب.4 كما 

العثماني لم�شيرة الحرب في  العرب في الجي�س  ال�شط�ر في درا�شة عن روؤية الجن�د  �شاهم كاتب هذه 

حياتهم الي�مية.5

في  العربية  ال�اليات  وخ�شارة  الحرب  تاأثير  على  ال�ش�ء  ت�شليط  في  درينغل  كتاب  اأهمية  تكمن 

الجانب التركي. ويرى الم�ؤلف اأن تعاظم الفكر الط�راني الذي �شاهدناه في تلك الفترة تع�د جذوره اإلى 

لها في بدايات ال�ش�فينية الق�مية  اأقدم هي الن�شف الثاني من القرن التا�شع ع�شر، ونجد تعبيراً  فترة 

ة العثمانية، وفي عالقة حب وكراهية ملتب�شة تجاه ال�شكان العرب. ونحن نرى هذا 
ّ
المغلفة بفكرة االأُخ�

اأودعتها في مذكراتها من�ر عيا�شلي )وهي �شاحبة التعبير  التناق�س ب��ش�ح في ر�شالة ال�داع التي 

''اإلى جهنم'' الذي اأطلقته ب�شاأن م�شير �ش�رية(، والتي تق�ل فيها:

اإلى هنا باآمال واعدة، وكم كّنا نحب حلب وبيروت وجبل لبنان.  اأتينا  كم كّنا �شعيدين عندما 

لقد فقدنا  االنهيار.  المحت�م بعد  اإ�شتانب�ل بقل�ب محطمة، م�اجهين م�شيرنا  اإلى  واالآن نع�د 
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بي�تنا في الروملي ]تركيا الغربية[ وعدنا اإلى االآ�شتانة. تركنا وطننا الثاني ]بيروت[، البلد الذي 

اأحببناه، ويبدو اأن هذا ه� الثمن الذي يت�جب علينا دفعه في مقابل ما�شينا الزاهر.6

م�شير  على  م�شتمر  وحر�س  بقلق  مغلفة  هنا  من�ر  عنها  ر 
ّ
تعب التي  الك�ل�نيالية  االأيدي�ل�جيا  اإن  اإاّل 

ال�طنيين  باإعدام  واالأه�ج  المت�شرع  با�شا  جمال  فقرار  العثمانية.  ال�شلطنة  اإطار  في  والحجاز  �ش�رية 

العرب بعد محاكم عاليه الع�شكرية لم يجد اأي تجاوب من معاونيه وزمالئه االأتراك وحلفائه االألمان، 

ن فيهم رئي�س المحكمة الذي نا�شده اأن يتراجع عن قراره الم�شيري، لكن من دون جدوى، كما حاول 
َ
بم

اإنه تراجع خ�فًا من غ�شب القائد  اإاّل  اأن يتدخل في ر�شالة م�شّفرة،  اإردن  اآخرون مثل القائد علي ف�ؤاد 

االأعلى.7

نجد في الكتاب، اأي�شًا، وم�شات ذهبية غابت عن كثير من الم�ؤرخين، منها التاأثير االإيجابي للث�رة 

البل�شفية في الروح القتالية في اأو�شاط الجي�س العثماني، والتي �شمحت باإعادة انت�شار الفرق الع�شكرية 

من جبهة الدردنيل واأر�س الروم على الحدود الرو�شية اإلى جبهة فل�شطين و�شيناء.

اأو�شاط  في  العثماني  االنتماء  اإلى  وال�الء  الدعم  ا�شتمرار  اإلى  االإ�شارة  في  هنا  نجده  اآخر  اكت�شاف 

هم ه�ؤالء - ظلمًا - بتعاونهم  ال�شباط والجن�د وال�شيا�شيين العرب بعد االن�شحاب التركي، حتى عندما اتُّ

مع العدو البريطاني، مثل يا�شين الها�شمي، القائد العراقي المرم�ق في الجي�س العثماني الرابع، الذي 

لقيادة م�شطفى كمال  والدعم  الت�ا�شل  وا�شتمر في  الجي�س،  ان�شحاب  بعد  العثماني  حافظ على والئه 

اأتات�رك خالل الحكم الفرن�شي ل�ش�رية. وكان هذا ال�الء، في معظم تلك الحاالت، يعتمد على مزيج من 

االأهداف  تجاه  المعادي  �س 
ّ

الت�ج ومن  الحديثة،  التركية  الجمه�رية  في  االإ�شالمية  للرابطة  الدعم 

اال�شتعمارية لل�ج�د الفرن�شي واالإنجليزي في االأرا�شي العربية.8

االأخيرة  واالأيام  الحجازية  للحملة  كي�شيمان  ناجي  ال�شابط  المذكرات في و�شف  اأهم هذه  تتجلى 

لح�شار المدينة المن�رة. وكان كي�شيمان رئي�س ق�شم اال�شتخبارات العثمانية في الحجاز خالل الث�رة 

�شادت حينذاك في  التي  الخلف''  ''الطعنة من  لفكرة  تبل�راً  االأكثر  النم�ذج  العربية، ونرى في كتاباته 

ت��شيف القيادة العثمانية للث�رة العربية. فهذه المذكرات، عالوة على ي�ميات فالح رفقي، ت�شلط ال�ش�ء 

على اأهمية الدفاع عن المدينة المن�رة �شمن محاوالت اإ�شفاء ال�شرعية على اأهمية الخالفة و�شرعيتها، 

وهي محاوالت ا�شتمرت حتى بعد اإق�شاء ال�شلطان عبد الحميد عن ال�شلطنة.

اإن م��ش�ع الخيانة ه� المهيمن على هذه المذكرات، وخ�ش��شًا في ت��شيف التمرد الها�شمي على 

وجاء  العراق.  لجن�ب  الهن�د  وجن�دهم  االإنجليز  واحتالل  المن�رة  المدينة  ح�شار   
ّ
خ�شم في  ال�شلطنة 

ال�شباط  اإلى محاوالت  اأ�شار  الرابع - بليغًا جداً عندما  الجي�س  اأركان  اإردن - رئي�س  تعبير علي ف�ؤاد 

العرب ت�شميم زمالئهم االأتراك في منامهم، ثم يع�د وي�شتدرك ذلك باالإ�شرار على اأن الث�رة العربية هي 

''اإن ث�رة �شريف مكة والعربان المتحالفين معه'' ي�ؤكد ف�ؤاد اإردن،  اأقلية م�شللة من الجن�د.  من اأفعال 

ولم  االإنجليزي.  ز 
ُ
واالأَر والقمح  البريطاني،  والذهب  االإنجليز،  الج�ا�شي�س  طرف  من  مدبرة  حركة  ''هي 

اإظهارها  اأمثال ن�ري ال�شعيد في القيادة، محاولين  اإاّل حفنة �شغيرة من ال�شباط العرب من  يجاِرهم 

''الطعنة من  اأعداد �شحاياها، تبل�رت فكرة  كاأنها ث�رة عربية �شاملة.''9 ومع ا�شتمرار الحرب وتعاظم 

المعه�دة فالح رفقي م�ؤلف  ر عنها ببالغته 
ّ
''اإلى جهنم''، وقد عب اآخر ه�  اإلى تعبير  الخلف''، وتح�لت 
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''جبل الزيت�ن''، عندما تكلم على �شعف العقيدة العثمانية في اأو�شاط الفل�شطينيين وال�ش�ريين: ''قّلة من 

جئنا  لكننا  والب�شاتين،  بالمباني  ال�شحراء  مالأنا  لقد  االإقليم.  هذا  في  ال��شع  على  ي�شيطرون  االأتراك 

متاأخرين. فال �ش�رية وال فل�شطين بقيت معنا.'' اأما من�ر عيا�شلي التي اأ�شبحت من الدعاة االإ�شالميين 

في االأو�شاط الن�شائية الحقًا، وهي ابنة مدير �شركة الريجي للتبغ في بيروت، وكانت فتاة �شغيرة في 

رت عن فكرة الطعنة من الخلف باأ�شل�بها ال�شاذج الذي مزجت فيه 
ّ
الثالثة ع�شرة من عمرها اآنذاك، فعب

ق�شية ''خيانة الحركة االأرمنية''، بم�قف المثقفين العرب المتذبذب تجاه ال�شلطنة العثمانية.10

لفجاجة  احتقارها  لبنان، عن  البرج�ازية في  التركية  العائلة  ابنة  رت من�ر 
ّ
نف�شه، عب ال�قت  وفي 

رت عن امتعا�شها من �شل�كيات فالح رفقي 
ّ
جمال با�شا وتبّنيه لالإمبريالية الثقافية التركية، كما عب

المرغ�ب فيه  المنب�ذ، وغير  البدائي،  التركي  اأن هذا  ن كان يت�ش�ر 
َ
''م التقليدي:  اللبا�س  وركاكته في 

العثمانية  االأر�شتقراطية  باأن  عيا�شلي  من�ر  تذّكرنا  جميعًا.''11  ف�قنًا  ي�شطع  نجم  اإلى  الحقًا  �شيتح�ل 

كانت تاأخذ م�قفًا متعاليًا من االأتراك والعرب معًا.

وحدة  رئي�س  وكان  المجم�عة،  هذه  في  وجداًل  اإثارة  الي�ميات  اأكثر  رفقي  فالح  مذكرات  ت�شكل 

اال�شتخبارات التابعة للجي�س الرابع في القد�س ودم�شق، واأقرب المقربين من جمال با�شا. ون�شر رفقي 

عن  ثم   ،1918 �شنة  في  بالتركية  �شدر  الذي  وال�شم�س''  ''النار  كتاب  في  فل�شطين  حملة  عن  مذكراته 

ة 
ّ
القد�س في كتاب ''جبل الزيت�ن'' الذي �شدر اأي�شًا بالتركية في �شنة 1932، وجاء الكتاب الثاني كتتم

ين. وقد ترّقى رفقي الحقًا 
ّ

لالأول، على الرغم من اأن درينغل ال ي��شح ماهية العالقة بين هذين الن�ش

في عدة منا�شب في الجمه�رية التركية واأ�شبح من اأهم ال�شحافيين المدافعين عن �شيا�شة اأتات�رك، بل 

رين لتجاوزاته. وفي كتاب درينغل هذا، يظهر اأي�شًا، كالمدافع الرئي�شي 
ِّ
بات في نظر البع�س من المبر

عن �شيا�شات جمال با�شا خالل فترة حكمه ل�ش�رية.

القد�س  التي عاي�شها في  الدينية واالجتماعية  للتقاليد  التحليلية في درا�شته  براعة رفقي  وتتجلى 

الم�شيحية  الدينية  الطق��س  تح�يل  من  وال�شاخرة  النقدية  تعليقاته  اأن  ويبدو  المن�رة.  والمدينة 

اإ�شتانب�ل  مكانة  تعزيز  اإلى  االأولى  بالدرجة  تهدف  كانت  مبتذلة  تجارية  ممار�شات  اإلى  واالإ�شالمية 

وقيادته  با�شا  جمال  لدور  تقييمه  ا 
ّ
اأم خالفتهم.   

ّ
ومقر للم�شلمين  االأ�شا�شي  الديني  كالمركز  واأهميتها 

في�ش�به العديد من التعليقات ال�شاخرة، واإن كان اأحد اأهم م�ؤيديه، ففي كتاب ''جبل الزيت�ن'' ي�شير اإلى 

خطاب حما�شي تاله القائد العظيم في حفلة ا�شتقبال اأقامها له م�ظف� المت�شرفية، وزّف فيه اإلى اأهالي 

لبنان ''االأخبار ال�شارة'' ب�شاأن قرار القيادة العثمانية الق�شاء على الحكم الذاتي لجبل لبنان:

اأيها ال�شادة! لبنان الي�م يعاني مر�شًا خطراً، وقد جئت اإليكم الأ�شفيكم من هذا المر�س. وها اأنا 

اأثر للنف�ذ  اأي  اأ�شبح لبنان والية عثمانية مثل ق�نية، ولن يبقى  اأنه من الي�م ف�شاعداً  اأبلغكم 

االأجنبي في بالدنا الجميلة هذه.

وي�شيف فالح رفقي اإلى هذا البالغ: ''بداأ الح�ش�ر من م�شلمين وم�شيحيين بتقديم ال�شالة واآيات ال�الء 

اإلى مقام ال�شلطان واإلى جمال با�شا واأن�ر با�شا. لقد خّل�شهم جمال با�شا من 'عذاب' حالة اال�شتقالل 

اءه. وبدا على الجميع - وق�فًا وجل��شًا - عالمات االنت�شاء من االأخبار 
ّ
الجزئي الذي كان�ا يعان�ن جر
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ال�شعيدة، بينما قام الخدم بتقديم الم�شروبات المثلجة والعيران على ح�شاب بلدية بيروت.''12

اإاّل اإن الكتاب  ع التجربة واالآراء، 
ّ
اختيار درينغل الأ�شحاب هذه المذكرات كان م�ّفقًا من حيث تن�

م�شاهمات  باإ�شافة  اأكثر غناء  المجم�عة  تك�ن هذه  اأن  مثاًل  فقد كان ممكنًا  الن�اق�س.  بع�س  يعاني 

اأت 
ّ
تب� التي  البارزة  الن�شائية  الكاتبة  اأديب  خالدة  هي  االأولى،  الفترة:  تلك  من  بارزتين  �شخ�شيتين 

من�شب مدير التعليم في �ش�رية خالل حكم جمال با�شا، وكان لها م�شاهمات مرم�قة في مناهج التعليم 

المزدوج اللغة: تركي/عربي، وفي اإدارة ُدور االأيتام االأرمن واالأكراد في بالد ال�شام، ثم انتهت حياتها 

اأ�شار فالح رفقي  البالد. وقد  اإلى خارج  نفيها  اإلى  اأدى  ال�شيا�شية بعد خالف حاد مع م�شطفى كمال 

اأه�ائها''  ''تديره بح�شب  اأن  اإلى دورها هذا، واإلى عالقتها بالقائد جمال الذي حاولت  ب�ش�رة جانبية 

وف�شلت.13

اال�شتخبارات  �شعبة  رئي�س  بيك،  عزيز  فهي  المجم�عة  هذه  عن  الغائبة  الثانية  ال�شخ�شية  ا 
ّ
اأم

العثمانية في دم�شق، وخ�ش��شًا اأنه تت�فر لنا الي�م مذكرات م�شتفي�شة لخالدة اأديب وعزيز بيك خالل 

فترة عملهما في بيروت ودم�شق، والتي كان في اإمكان الم�ؤلف اأن ي�شتفيد منها، وال �شيما فيما يتعلق 

هت اإلى الحركات االنف�شالية خالل 
ّ

ج
ُ
بجهاز التعليم العثماني في فترة التتريك، وب�شبكة التج�ش�س التي و

الحرب.14

االجتماعية  الحركات  من  ملتب�س  م�قف  اتخاذ  ه�  المذكرات  هذه  معظم  بين  م�شترك  قا�شم  ثمة 

وال�شيا�شية في بالد ال�شام، والذي يمكن تلخي�شه بعبارة ''الطعنة من الخلف'' التي ا�شتخدمها ب�شراحة 

فالح رفقي، وف�ؤاد اإردن، وناجي كي�شيمان، وخ�ش��شًا من�ر عيا�شلي التي ا�شتعملت عبارة ''اإلى جهنم'' 

في اإ�شارتها اإلى م�شير عالقة العرب مع االأتراك.

اأن القيادة  اال�شتثناء ال�حيد من هذا االإجماع ه� ح�شين كاظم قدري حاكم مدينة حلب الذي راأى 

األقى قدري الل�م على  العثمانية هي التي طعنت م�اطنيها العرب وتخّلت عن رعاياها ال�ش�ريين. وقد 

لهم الم�ش�ؤولية عن خ�شارة ال�اليات العربية ال�شامية والحجازية نتيجة تحالفهم مع 
ّ
القادة االأتراك، وحم

الطبقة االإقطاعية والنخب المحلية الفا�شدة، كما كان ال�حيد الذي ت�شدى لحكم جمال با�شا اال�شتبدادي، 

وللنزعات الط�رانية لم�شطفى كمال.15

الذي  العثمانية؟ هذا ه� االنطباع  النخبة  القاعدة في م�اقف  هل كان ح�شين كاظم اال�شتثناء عن 

ي�شفيه الم�ؤلف في كتابه هذا. لكن هذا اال�شتنتاج ه� نتيجة االختيارات االنتقائية للمذكرات وللفترة 

تالها.  وما  الحرب  اأه�ال  خالل  المت�شاعد  الق�مي  والتيار  االإثني  االحتقان  فترة  وهي  غطتها،  التي 

الميدان،  العرب في  الجن�د  والعديد من  العرب،  الع�شكريين  القادة  باأن  المجال  ويذّكر درينغل في هذا 

اتهمهم  عندما  حتى  ال�شلطنة  عن  الدفاع  في  وتفانيهم  العثمانية  ب�الءاتهم  معظمهم،  في  التزم�ا، 

ال�شباط االأتراك بالتماهي مع اأهداف الث�رة العربية.16  
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