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 السفن املصرية التي كانت تمّد الجيش العثماني باملواد الطبية

 

وغدروا بهم" في الحرب ينشأ جيل الشباب التركي اليوم وهو يتصور ويتعلم "أن العرب خانوا الترك 

فقط، لجهة اتفاق الشريف حسين، شريف مكة مع اإلنكليز  االعاملية األولى. غير أن هذا األمر صحيح نسبيً 

وباستمرار،  افي هذه الحرب، وإعالن تمّرده على الدولة العثمانية. ولكن القضية التي يتّم التغاض ي عنها دائًم 

، بل على العكس هو استثناٌء من جملتهم. وفي هذا الصدد، هي عدم تمثيل الشريف حسين لجملة العرب

يشير الصحفي الخبير في شؤون الشرق األوسط، جنكيز تشاندر على الخالف الوارد بين مقولة "خيانة 

 العرب"، والحقائق التاريخية على هذا النحو:

لثورة، باالتفاق مع "إن تحريض الشريف حسين أمير مكة لبعض القبائل العربية البدوية في الحجاز، ل

وتصور عن الحرب العاملية األولى، يدرك بأن هذا  ، صحيح". ولكن، كل من لديه فكرة1916اإلنكليز في عام 

القضية ال تحمل أية قيمة من الناحية العسكرية. فقد استطاع اإلنكليز "بوعد االستقالل" استدراج بعض 

معهم وتقديم الدعم للقوات اإلنكليزية على خط جبهة  ه، للتعاون ئقبائل البدو بقيادة الشريف حسين وأبنا
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ألن الجبهة الرئيسة كانت في فلسطين، بعد انسحاب وتراجع  ،معان، أي؛ في الجبهة خلف الرئيسة-مكة

العثمانية بعد حرب القناة من قناة السويس. فلم تشهد فلسطين ولبنان وسورية والعراق -القوات التركية

أي واقعة تشير إلى "طعن القوات التركية من الخلف". فالغالبية الساحقة من  أي انتفاضة، كما لم تسجل

وا أوفياء إلستانبول، أي لتركيا. فباستثناء الجبهة الخلفية، ال يوجد في شبه الجزيرة العربية من 
ّ
العرب ظل

 .(1)أي قيد يدل على قيام العرب بالغدر بالترك وطعنهم من الخلف" االحجاز حتى العقبة تاريخيً 

-يةميركوالحقيقة نفسها، تّم تأكيدها من قبل رئيس جمعية الفكر املسماة "بمبادرة التعاون األ 

 على النحو اآلتي: (2) الجمعيةاإلسرائيلية" واملحلل لشؤون الشرق األوسط مايكل جي بارد، في موقع 

ية، إلى جانب الرواية الرومانسية لتلك املرحلة، فإن غالبية العرب وقفوا في الحرب العامل بخالف"

حلفائهم األتراك. كما أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد جورج لويد، بّين أن غالبية العرب قاتلوا من أجل 

فيصل في الجزيرة العربية كانوا استثناًء". دعك من الخيانة العربية الجماعية،  يحكامهم األتراك، وأن مؤّيد

وبتعبير للبروفسور الدكتور زكريا كورشون "إن قتال ، افعليً  افإن بعضهم دعم الجيش العثماني دعًم 

إلى جنب مع الجيش التركي، في الحرب العاملية وعلى مختلف الجبهات، وتقديم منافع عظيمة  االعرب جنبً 

 . (3)حقيقة" وله، ه

                                                           
  2002نيسان  5، يني شفقاألكاذيب الفلسطينية". -"الشارونيون عديمو الضمير ،تشاندرجنكيز  (1)
 :عنوان املوقع (2)

 http://www.jewishvirtuallibrary.org/myths-and-facts-roots 
عرفان للنشر،  دار، )إستانبول: العربية في مفترق طرق -العالقات التركية ،البروفيسور الدكتور زكريا كورشون  (3)

 153ص (،1992
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 إلى جنب مع الترك تحت الشعار والراية العثمانية ذات النجمة والهالل االعرب في فلسطين جنب  

 

القومية العربية، كانوا من العرب "املسيحيين" وليس العرب رّواد 

 املسلمين

ولكن ما يلفت األنظار هنا،  ،بين املثقفين العرب السوريين 1860بزغت فكرة القومية العربية في عام 

 هو أن معظم هؤالء املثقفين الذين كانوا يكّنون كراهية شديدة لإلمبراطورية العثمانية واألتراك، كانوا من

املسيحيين. أما العرب املسلمون الذين انضموا لهذه الحركة التي انطلقت بريادة املسيحيين العرب أمثال 

بطرس البستاني وفارس شدياق وجرجي زيدان، فكان معظمهم من املتنورين العلمانيين الذين يحملون 

"بالتاريخ العربي ما قبل  ااهتماًم أثناء تنمية فكرهم القومي يبدون  في. ألنهم كانوا اغربيً  اويتبّنون فكرً 

، كانوا يحملون مشاعر الوفاء تجاه العثمانيين. معظمهم العرب املحافظين نهؤالء فإ وبخالفاإلسالم". 

 اوهذا الشعور لم يكن فقط عند العرب السنة، بل كان الشعور باالرتباط بالخالفة وبالعثمانيين موجودً 
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.  وفي هذا املوضوع يلفت كبير املؤرخين البروفيسور (4) أيًضاعراق لدى العرب الشيعة في كل من سورية وال

كمال كاربات االنتباه إلى عدم وجود النزعة االنفصالية لدى القوميين العرب عن اإلمبراطورية العثمانية 

 اأبًد 
ً

 : ، باستثناء العرب املسيحيين، قائال

من العرب لم يكونوا  وناألساس. فكثير"يبدو أن الحركة القومية العربية، لم تكن حركة انفصالية في 

نهم قوة حاكمة استعمارية، بل ينظرون إليهم على أنهم عائلة حاكمة أينظرون إلى الحكام العثمانيين على 

من جذور ليست عربية فحسب. فلطاملا بقيت العائلة الحاكمة العثمانية مسلمة، ولطاملا أظهرت االحترام 

بي، فلم و الوعد بتلبية األماني العربية، ووقفت في وجه االحتالل األور لنمط الحياة العربية وحافظت على 

يكن العرب يتوانون او يترددون في تقديم الطاعة والوالء لها. ولذلك فإن أوائل الذين استرجعوا ذكرى 

 واالعرب املسيحيين وليس واوحاولوا خلق صورة حديثة لتاريخهم، كان ،ماضيهم العريق املجيد أو حلموا به

 . (5)العرب املسلمين"

همة وفي كتاب للبروفيسور الدكتور أرول غونكور بعنوان "قضايا اإلسالم اليوم" بعض املعلومات امل

. فالدكتور غونكور يتحدث عن التأثير الكبير الذي أحدثه نداء "الجهاد" الذي نفسه األخرى في السياق

قد في مخاطبة فيه  1915أطلقته اإلمبراطورية العثمانية في عام  عتِّ
ُ
ر أو مما أ مسلمي العالم، أكثر مما صّوِّ

 
ً

 :الحقيقة. ويستشهد على ذلك بهوامش من مختلف املصادر التاريخية، قائال

 
ً
ضت عنه، خط

ّ
ن العالم إة. فقد قيل: دمّرات ع أ"لقد أس يء فهم فتوى الجهاد، بسبب النتائج التي تمخ

 اإلنكليز، اإلسالمي لم يبالِّ بهذا النداء، بل إن املسلمين 
ّ
قاتلوا الجيوش العثمانية بالوقوف إلى صف

 
ً

ن هذه أفي أعماق املسألة، سيجد  وبحسابهم قد خانوا الجيش التركي. إال أن من يغوص بالبحث قليال

املزاعم تستند إلى تفسيرات خاطئة لبعض الحقائق. فالسبب الرئيس في عدم نيل فتوى الجهاد لالستجابة 

لم اإلسالمي في ذلك الحين من وسائل وإمكانات االتصال التي تلبي الغرض من النداء الالزمة، هو حرمان العا

االفتقار إلى التنظيم العسكري وااللتفاف حول محرق واحد لخوض هذه الحرب.  على عالوةكما يجب، 

ملة تّم من نداء الجهاد، وتبّين أنه بفضل هذه الح افالحملة الدعائية البريطانية كانت أقوى وأكثر تأثيرً 

ق من اجلها. بحيث أنه وبنتيجة است من النقيض علىاستغالل فتوى الجهاد  طلِّ
ُ
 جوابالغرض الذي أ

هم الكبير بأن ظناألسرى من جنود املستعمرات املسلمين الذين يقاتلون في صفوف اإلنكليز ضدنا، تبّين 

خليفة وأسروه، وأن اإلنكليز يسعون اإلنكليز فتحوا الحرب على هؤالء االتحاديين الالدينيين الذين حبسوا ال

في الهند التي  نفسهاغاية لبأن هذه الحملة قد أطلقت ل الفك أسره وإنقاذه وإطالق سراحه. كما تبّين ايضً 

"بأن الحرب ال  ظنالتضم أكبر نسبة من املسلمين خارج اإلمبراطورية. فاإلنكليز حملوا مسلمي الهند على 

فة اإلسالمية والسلطان العثماني لن يصيبهما أي ضرر من ذلك". وأعلن ن الخال أتحمل أية صفة دينية، و 

في بيان ملجلس اللوردات "بأنه لن يتّم التدخل في أي شأن يعود للخالفة، وأن هذه الحرب هي فقط ضد 

                                                           
 .379 ص (،2004 ،منشورات جامعة بيلجي)إستانبول: تسييس اإلسالم،  ،البروفيسور الدكتور كمال كاربات (4)
 .594ص  (،2004 ،منشورات جامعة بيلجي)إستانبول:  اإلسالم،تسييس  ،البروفيسور الدكتور كمال كاربات (5)
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ي". حتى 
ّ
ن الشريف حسين أمير مكة، كان قد أعلن بأن حركة التمرد والعصيان التي إجمعية االتحاد والترق

ا، لم تكن ضد الخليفة بالذات، وإنما ضد الوزراء املشبعين بالطورانية التي بلغت درجة عبادة " الذئب بدأه

 .(6)الرمادي"

ويتابع الدكتور غونكور حديثه عن الوفاء املستمر الباقي الذي اظهره مسلمو العالم تجاه تركيا 

 
ً

 :والعثمانيين، حتى بعد الحرب العاملية األولى، قائال

فكرة تمزيق التراب العثماني بنهاية الحرب، واالستيالء على إستانبول وسحب الخالفة من يد بعد ظهور 

، بمنزلة البابا. فقد ظهرت اروحيً  اوقائًد  اللدولة، وجعله حاكًم  االعثمانيين، وتجريد الخليفة من صفته رئيًس 

تجاجات عنيفة وصلت إلى ردات فعل عنيفة لدى املسلمين في كل من مصر والهند، وأبدى مسلمو الهند اح

درجة تهديد الحكومة البريطانية في محافل عدة، بضرورة عدم املساس بالخالفة، وعدم التعرض لوحدة 

تراب الدولة العثمانية، وقدموا مختلف انواع الدعم املادي واملعنوي في حروب االستقالل التي جرت في 

 (*)الجميع. ى األناضول. وإن طبيعة وعاقبة هذه املساعدات معروفة لد

واملوضوع اآلخر الذي يلفت االنتباه في قضية حماية الخالفة، هو وجود عناصر مسلمة غير سنية، 

 .(7) خانكاآلغا 

]*[ لنقدم بعض املعلومات املقتضبة، حول طبيعة وعاقبة املساعدات التي قدمها مسلمو الهند، وهو 

 املوضوع الذي لم يقف عنده البروفيسور غونكور: 

 أالهند قد أرسلوا إلى تركيا في  كان مسلمو
ً

من أجل حماية الخالفة والدفاع  ثناء حروب االستقالل أمواال

وإن هذا املبلغ املرسل من   (8) إنكليزية(ليرة  125000)ألف ليرة  600-500 حوالىعنها، وهذه املبالغ كانت 

 250.000كمال، إن جاز التعبير. ألنه قام بتخصيص مبلغ  قبل م.أجل حماية الخالفة، قد تّم "غصبه" من 

 أليرة منه ر 
ً

  سماال
ً
 .(9) له اشخصيً  افي إنشاء مصرف العمل الذي يعّد مصرف

م ر  سمال في مصرف يتعامل "بالربا" الذي أفاملبلغ الذي أرسل للواجب الديني بحماية الخالفة، أستخدِّ

ي على الخالف ض ِّ
ُ
رسل من حّرمه هللا سبحانه وتعالى. وق

ُ
جلها ولحمايتها. انظروا وتمّعنوا في هذه أة التي أ

 .الخيانة!

وليس  ،نهم مّنا، هم من غدروا بنا وأقدموا على خيانتناأ" ظنفالذين هم مّنا، واألصح، الذين كنا "ن

 العرب أو املسلمون في البلدان األخرى.

                                                           
 159-160الصفحات  1981: قضايا اإلسالم الراهنة، منشورات أوتوكان البروفيسور الدكتور إنجين غونكور  (6)
 160-161ص ،(1981 ،منشورات أوتوكان)قضايا اإلسالم الراهنة،  ،البروفيسور الدكتور إنجين غونكور  (7)
 52-53صاملوارد املالية لحرب االستقالل،  ،ألب تكين مدرس أوغلو (8)
 241-245ص (،1973النشرة الثقافية ملصرف العمل، )إستانبول:  ،2طابن بلدنا أتاتورك،  ،حقي ناشد أولوغ (9)



 
 8 

 

 

 إلى جنب في فلسطين االعرب واألتراك جنب  
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وخاصة املسيحيين منهم، القضية القومية أسباب حمل العرب 

 وتطورات ذلك

في املجال الديني، بواسطة العرب  ةرئيس صورةبية نفسه في سورية، بو أثبت تأثير الثقافة األور  

 فياملسيحيين على وجه الخصوص. ذلك بأن التنافس الديني الذي دخلت فيه القوى الكبرى، لزيادة تأثيرها 

في هذه املنافسة،  اواألماكن املقدسة، بلغ ذروته في القرن التاسع عشر. فكان األكثر تأثيرً األقليات املسيحية 

ن، الذين كانوا أبرز الصاعدين إلى الواجهة. يو ميركن والبروتستانت األ و ن الجزويت الفرنسيو هم املبشر 

بية و على الثقافة األور وكانت غاية هؤالء، تأسيس جيل عربي على دراية باإلرث والتاريخ العربيين، ومنفتح 

 .(10) سوريةفي  مختلفة وخاصةبها، وذلك عبر افتتاح معاهد ومدارس  اومتأثرً 

وكان املثقفون السوريون املسيحيون الذين أتمّوا تعليمهم في هذه املدارس تحت إشراف هؤالء 

صر وسورية. شعوب املنطقة، عبر إصدار الصحف واملجالت في كل من م فياملبشرين، قد باشروا بالتأثير 

فالصحف واملجالت التي كانت تصدر في السابق، كانت تنشر في إستانبول والقاهرة، من قبل الدولة 

الرغم من صدور ونشر كثير من الصحف باللغات  علىإضافة إلى ذلك، و  ،وتتضمّن في العموم أنباًء رسمية

أي صحيفة تصدر باللغة العربية. وبانتشار ، االفرنسية والرومية ]اليونانية[ واألرمنية، فلم يكن هناك تقريبً 

وبفضل االزدياد النسبي في عدد الكّتاب والقّراء العرب، وبفضل الحرية 1860من عام  ااملطبعة اعتبارً 

ت العربية بالظهور. ولكن في خالل الثالثين عاًم 
ّ

التي  االنسبية التي نالها هؤالء، بدأت بعض الصحف واملجال

 .(11) املسيحّيينت املطبوعات كلها، في أيدي اللبنانيين أعقبت هذه املرحلة، بات

أوسع  ا، القت انتشارً وضاعاأل وبطبيعة الحال، فإن الحركة القومية العربية التي تطورت في ظل هذه 

بين العرب املسيحّيين على وجه الخصوص. وازداد تسارع تطّور الحركات أكثر فأكثر، بعد االحتالل البريطاني 

 .(12) األوربيودخولها مباشرة تحت التأثير  1882العربي( في عام  ملصر )قلب العالم

 
ً
 أمن مكان آلخر، فإنه  افكما أبدى تطّور الحركة القومية العربية اختالف

ً
في الوجهة بين  اظهر اختالف

. فالعرب املسلمون، وبنتيجة عدم تمكن الدولة العثمانية مجابهة االعرب املسلمين والعرب املسيحّيين أيضً 

                                                           
 ،جامعة استانبول  -منشورات كلية اآلداب)إستانبول:  ،العرب في التاريخ ،برنارد لويس (10) 

 1979 ,  The Arab in history 1968 , Hutchinson and Co. Ltd. London  172ص  
)11(  Albert Hourani, 1984. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, Cambridge Üniversite Press, 

Cambridge 97 ص 
)12(  Maurice Harari: 1962, Government and the Politics of the Middle East, Prentice-Hall, İnç., Englewood 

Cliffs 105 ص 

 (1979جامعة استانبول  ،منشورات كلية اآلداب، )العرب في التاريخ لويس،برنارد  - 

 Hutchinson and Co. Ltd London   173 ص 
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با، باملعنى العسكري، رفضوا، في سبيل استجماع وإنقاذ الدولة، كل النماذج املستحدثة على الطرائق و أور 

 أ. هذا ما رفضه املسلمون األتراك ( 13) الحياةالتي شملت معظم جوانب  ،الغربية
ً

. أما العرب صال

لعثمانية، غاياتهم بّيين، فقد بّيتوا، مستفيدين من ضعف الدولة او املسيحّيون، وبدعم من ُحَماتهم األور 

 .(14) مستقلةفي إقامة دولة 

إن ارتكاز وانتشار حركة القومية العربية في املنطقة التي نعرفها اليوم بلبنان، من والية سورية، كانت 

سبابه. ومنها؛ تقديم املدارس التبشيرية املنتشرة في املنطقة، لتعليم من الطراز الغربي. والفكر أله بعض 

الحتالل الفرنس ي، ومحاوالت إحياء اللغة العربية واألدب العربي، ونشر الصحف السياس ي الذي طرحه ا

نقل با، أميركواملجالت العربية بسبب إنشاء املطابع، ورغبة املهاجرين اللبنانيين العائدين من املهجر في 

 إلى املنطقة.  كالتجارب والخبرات التي اكتسبوها هنا

إلى جانب كون هذه املنطقة في حالة ارتباط أكبر  ق العربية، أنهوما يميز هذه املنطقة عن باقي املناط

با، كانت تنطلق من هنا، إلى حّد كبير، بسبب و ور أوأوثق بالغرب، فإن الفعاليات التجارية الحاصلة مع 

البنية الجغرافّية لها، وكان في شعور عرب لبنان املسيحّيين بأنهم كجزيرة في محيط الحكم واإلدارة 

 ، الدور الكبير في تطّور الفكر املناهض للترك بين العرب املسيحّيين في لبنان.العثمانية

وتجاه فكر العرب املسيحّيين هذا، لم تكن الغالبية العظمى من العرب املسلمين تبدي الرغبة 

 .(15) العثمانيةباالنفصال عن إدارة الدولة 

 .عن إدارة الدولة العثمانية الغالبية العظمى من العرب املسلمون لم يكن في نيتهم االنفصال

                                                           
إرث  ،، اإلسالم في الشرق األوسط واإلرث العثمانيWilliam Ochsenwaldيمكن االطالع على هذا املصدر:   (13)

 (،2000 ،منشورات الوصال، )إستانبول: (Brown L. Carl)البصمة العثمانية في البلقان والشرق األوسط  ،اإلمبراطورية

 395ص 
جامعة قرق قلعة( القومية العربية من الظهور حتى ، . حيدر بايرام صوي )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةالدكتور ه  (14)

 178ص  30العدد  Bilgi,Yaz/2004، 1918عام 
)15(  N. Zeine (1981) Arab Turkish Relations and The Emergence of Arab Nations, Greenwoid Press, 

Westport ص   39 
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 العرب الليبيون الذين قاتلوا الطليان تحت لواء الدولة العثمانية ذو النجمة والهالل

 

حد أكبر مخاوف السلطان عبد الحميد الثاني )رحمه هللا(. ولذلك، حاول أكان قيام خالفة عربية بديلة 

التي أتى بموجبها بالعرب إلى مناصب  pan-islamizmكسب العرب إلى جانبه عبر سياسة الوحدة اإلسالمية 

إدارية وعسكرية عالية ورفيعة في الدولة. لذا فإن الشعور القومي بين العرب في عهد عبد الحميد الثاني، 

، بفضل السيطرة التي كان يفرضها السلطان. وعليه، فلم تظهر لدى النّواب اا جًد بطيئً  اكان يظهر تطّوًر 

ن مرؤية عربية مستقلة أو مصلحة مشتركة واضحة وبّينة، تمّيزهم  1877-1878م العرب في مجلس عا

لون اإلمبراطورية، و إغيرهم. بحيث 
ّ
صرفوا اهتماماتهم املباشرة إلى  ثم منن املبعوثين العرب، وعوا بأنهم يمث

 .(16) لهااملناطق التي تّم انتخابهم 

ة نزلكان يرمي إلى إجراء إصالحات تعّزز وتقّوي م، فإن هدف املثقفين العرب املسلمين، اوكما ذكرنا آنًف 

 الدولة العثمانية الدينية والسياسية، أكثر من ميلهم إلى االنفصال وإنشاء الدولة املستقلة. 

                                                           
العرب والشباب التركي، النزعة العثمانية في اإلمبراطورية العثمانية، اإلسالم والقومية العربية املبكرة  ،حسن كايالي  (16)

 31ص  (،1988 ،منشورات دار جمعية التاريخول: )إستانب، )مترجًما( تركان يوناي 1918-1908
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رون من االعتداءات الغربية والتخلص منها، وليس من أجل 
ّ
فالقادة املسلمون في تلك املرحلة، كانوا يحذ

ترك. وكان أشراف املسلمين وغالبية العرب في )شرق العرب األدنى( أوفياء خالص العرب من إدارة وحكم ال

 .(17) العثمانيةإضعاف أخر قالع املسلمين القوية املتمثلة باإلمبراطورية ب ياتللترك. ولم تكن لهم ن

 في باريس. 1890ونصادف ما يؤكد هذه املعلومة، خالل اجتماع عقدته جمعية تركيا الفتاة، في عام 

 وكان مرا
ً

مثال خليل غانم ورفاقه، أإلى املشاركين العرب في هذا االجتماع من  د ميزانجي، قد وجه سؤاال

 حول وجود النّية إلنشاء الدولة العربية لديهم، أم ال، فأجاب غانم: 

، عدة "نحن العرب، ندرك أنه إذا ما دخل الفرنجة إلى ديارنا، فإنهم سيستولون على أراضينا خالل سنين

الدولة كما يشاؤون. أما األتراك، فإنهم يؤمنون بديننا، ويعرفون عاداتنا، وهم خالل حكمهم وسيحكمون 

الذي دام ألربعمائة سنة لم يحاولوا االستحواذ حتى على سنتيمتر واحد من أمالكنا. فتركوا األرض وامللك 

ومن الرابطة املتينة مع  والصناعة والتجارة، ليتصرف بها الناس كما يشاؤون. العرب استفادوا من التجارة،

األتراك، فهل يجوز تغيير هذا وجلب أحد غير الترك اآلن؟ ليس لألشراف واملتنورين العرب وليس لألمة 

 .(18) العثمانيةمطلب سوى العيش في إطار املصلحة 

 األمّيون والقروّيون والفقراء  إلى جانب هذه التطورات التي كانت تستجّد بين املثقفين العرب، كان 

. بمعنى آخر، (19) حولهمن يتأثروا بما يجري من أدون  من، ال علم لهم بش يء، ويواصلون حياتهم معظمهم

 حولها في أوساط محددة فقط. ناقشةامل تإن هذه املستجّدات وهذه التيارات، كانت مؤثرة وفاعلة، وجر 

                                                           
)17(  N. Zeine, Arab Turkish Relations and The Emergence of Arab Nationalism, Greenwood Press, 

Westport ص   58 

 :نظر أيًضاا

 255ص  1969و منشورات عرفان، استانبول xıx-xxصالح توغ: الحركات الدستورية في العالم اإلسالمي، العصور  - 

- N .Zeine: منشورات حكمت، )إستانبول: التاريخ اإلسالمي كامبردج،  -)مترجًما( القومية العربية، جمال قهرمان

 134ص  (،1989

- Aparajita Gogoi , Arab Nationalism, Birth, Evolution and the Present Dilemmaبديوي عبد الغفور:  وغازي  

Lancers Book, New Delhi 1944 ص   85 
العرب والشباب التركي، النزعة العثمانية في اإلمبراطورية العثمانية، اإلسالم والقومية العربية املبكرة  ،حسن كايالي  (18)

 49ص  (،1998 ،منشورات دار جمعية التاريخ)إستانبول: ، )مترجًما( ( توركان يوناي1918-1908)
)19(  N. Zeine: Arab Turkish Relations and The Emergence of Arab Nationalism, Greenwood Press, 

Westport 1981 ص   58 
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 هم وارتباطهم بالعثمانيين والوقوف بجانبهمؤ العرب املسلمون: ول 

 

 في طرابلس هتي كان يقتنيذت حسين حسني باشا ادفتر مذكرا

 

تحدث الدكتور حسين حسني باشا الذي رافق مصطفى كمال وأنور باشا في طرابلس )ليبيا( في إحدى 

إلى  1911تشرين األول  22ة املمتدة من رحلي ضّمنها ما شاهده في املتمالحظاته التي دونها في دفتر مذكراته ال

 :اآلتية بالصورةيوم عن الدعم الذي قدمه الشعب الليبي،  (282)خالل عشرة أشهر  1912تموز  30
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  :20الثالثاء 
ُ
ن من الجداء )املاعز( كهدية من قبل عائلة العيش التي تنتسب لقبيلة الشياط ام رأسّدِّ ق

 .(20) []العرفة

قادمة ملساندتهم  بلغتهم بأنهاأذكر الدكتور حسين حسني باشا، أن قبيلة محاربة من سكان املنطقة، و 

 في القتال، على النحو اآلتي:

إلى مكان االستقبال، قدوم هذه  ا: "...سمعنا أن قبيلة البراعصة ستأتي... ذهبت أنا أيضً 12الخميس 

دين، لم أكن و جو وحفاوة كبيرة من قبل العرب البدو امل احارً  االقبيلة املحاربة، كثيرة العدد، القى ترحيبً 

نفس ي من البكاء بين الحين واآلخر، وألن البدو دخلوا الحرب بنسائهم، فقد جلب هؤالء أستطيع أن أتمالك 

 .(21) أيًضانساءهم 

 

 في ليبيا (الطليان) اإليطاليين إلى جنب في القتال ضد االعرب واألتراك جنب  

 

                                                           
 1911-1327كانون األول  20دفتر مذكرات حسين حسني باشا، مالحظات يوم الثالثاء   (20)
 1912-1327كانون الثاني  12دفتر مذكرات حسين حسني باشا، مالحظات يوم الخميس   (21)



 
 15 

لع على كتاب "آخر األتراك في ظل
ّ
النبي،  بعد هذه املعلومات، ننتقل اآلن من طرابلس إلى املدينة، ونط

 دفاع فخر الدين باشا عن املدينة" للكاتب فريدون كاندمير:

لقب العسكر التركي[ قبل مغادرة املدينة -]تصغير كلمة محمد Mehmetçik"كان قيام جند مهمتچيك 

الرغم من جراح بعضهم وإصابات البعض اآلخر، ببتر في قدمه أو في ذراعه أو تمزق جسده( بمساعدة  على)

الزيارة األخيرة وإلقاء نظرة الوداع على الروضة املطّهرة والحرم الشريف، والدعاء والتبرك بعضهم إلتمام 

 . امهيبً  ابهما، أمرً 

ن بعض "العرب في الظاهر" والحاقدين، الناقمين على الترك والراهنين أنفسهم للذهب )املال( إحتى 

وا و يم. أما "العرب املحليهم تجاه هذا املشهد العظياإلنجليزي، لم يستطيعوا حبس دموع عين
ّ
ن" الذين ظل

معنا في املدينة وكابدوا ما كابدناه من شدة الحصار الذي فرض على املدينة واستمر لشهور بكل ما حمله 

هذا الحصار من صنوف املعاناة والّضيق والجوع، فقد انتابتهم حالة من النحيب والبكاء والنواح، وكأنهم 

من  عدًدا وأدواالذين نذروا أنفسهم لسنين طويلة لخدمة الحرم الشريف،  في مأتم. وباألخص أغوات الحرم

الوظائف هناك، حتى أنني عجزت في تلك اللحظة عن وصف حالة الذين شهدوا أمثالي مشهد معانقتهم 

 .(22) املكانهم يمأل ئملهمتچيك( بينما كان شهيق بكا)

 "ببعض العرب في 
َ
الظاهر" كما هو واضح، أفاد ببقاء وبعد أن وصف شاهد عيان الواقعةِّ العصاة

"العرب املحليين" مع الجيش العثماني في املدينة، ومكابدتهم كل ما يحمله الحصار الذي امتّد ألشهر، من 

 معاناة وألم وجوع.

إلى جنب معنا  اأما الكاتب األتاتوركي صباح الدين سلك، فلم يكتفِّ ببيان دور العرب الذين قاتلوا جنبً 

  االل ضد الفرنسيين، والذي كان مؤثرً في حرب االستق
ً

في تحقيق السالم معهم، بل عّدد الجمعيات  وفاعال

 .اوالقادة الذين تعاونوا مع الترك ضد الفرنسيين أيضً 

وكانت الحركة القومية العربية التي انطلقت وبرزت في سورية ضد الفرنسيين، قد خّففت بنسبة كبيرة 

ة الجنوبية، فالفرنسين الذين حوصروا بين القوات التركية والعربية، من وطأة األعباء عن الجبهة التركي

أجبروا على القتال على جبهتين، جبهة جنوب األناضول، في كيليكيا، وجبهة شمال سورية. وكانت القوات 

الوطنية العربية تدخل األراض ي التركية لتدحر القوات الفرنسية، بين الحين واآلخر. بينما كانت القوات 

 طنية التركية في مقابل ذلك، تقوم بتوسيع هجماتها لتصل حتى الشمال السوري. الو 

 األ -ونفهم من خالل املراسالت كيف أن التعاون التركي
ّ
مل في نفوس القادة الوطنيين العربي هذا، بث

 العرب. 

                                                           
 235ص  (،1991 ،نهر للنشر، )إستانبول: األتراك في ظل النبي" "الدفاع عن املدينة، آخر، فريدون كاندمير  (22)
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تفاق خرى يتم االأو صيغة أفقد جرى الحديث عن عرض تقدموا به ألنقرة حول إنشاء اتحاد كونفدرالي 

 ، بعد تحقيق وإنجاز استقالل كل من سورية والعراق وتركيا.اعليها الحًق 

 وهذه هي الهيئات والقادة العرب الذين تعاونوا مع االتراك في الحرب ضد الفرنسيين:

 .فرقة حلب الوطنية في حلب

 الهيئة العمومية لقوات الدفاع عن سورية وفلسطين في الشام.

 .ايضً أفرقة متطوعي القاهرة، والفرقة الشركسية في عمان في الشام 

وكان يقود هذه الفرق والتشكيالت، مجموعة من السوريين الضباط السابقين في الجيش العثماني، 

 أمثال شفيق بيك في الشام، واملقدم أمين بيك، واملقدم أركان حرب شاكر نعمت بيك في حلب.

، وهي تسعى لحماية مصالحها في هذه املنطقة من الشرق األوسط، بأن القد بدأت فرنسا تدرك الحًق 

األمور باتت تسير نحو مغامرة مجهولة، وتدخل في طريق مسدود. فكان من املمكن أن تتعرض وصايتها على 

سورية إلى الخطر في سبيل كيليكيا أو في سبيل مدينة تركية واحدة. وبهذا لم يكن أمامها من أجل البقاء 

 .(23) األتراكيحة في سورية، إال التفاهم مع مستر 

ليتحقق  1921إثر هذه التطورات، تّم التوقيع على معاهدة أنقرة في العشرين من تشرين األول عام  فيو

 السالم بين األتراك والفرنسيين.

 

 هل من املمكن تناس ي الدعم الذي قدمه مسلمو الهند؟

وزجان، في األرشيف أفي إحدى الوثائق التي وجدها رئيس جامعة بيالجيك، األستاذ الدكتور عزمي 

البريطاني حول املساعدات التي أرسلت من قبل مسلمي الهند، ورأيت أنه من الواجب مشاركتكم ما ورد 

 فيها:

يرة في إحدى الساحات أثناء حرب البلقان حملة مساعدات كب في. أطلق املسلمون في الهند 1913"العام 

سهم بما يملك، حتى إن إحدى النساء التي لم تكن أالعامة، بقصد جمع التبرعات وإرسالها للعثمانيين. كّل 

رسال ثمنه إشتروه لكي أستطيع اشتروا ابني هذا، امن املال، جلبت ولدها قائلة: "تعالو و  اتملك شيئً 

 للعثمانيين".

في أرشيف لندن، انسكبت الدموع من عيني، فسألني املوظف إن  عندما قرأت هذا في وثيقة دبلوماسية

 اكنت مريضً 
ً

، ومسحت دمعي. كما قرأت في األرشيف البريطاني في عام ، فأجبته بال، وطلبت منه منديال

الرغم من مرور الزمن، فإنني ال أستطيع  على" ما ورد في مذكرات أحد السفراء اإلنكليز ما يلي: 1940

                                                           
 416-417 ، صاملجلد األول  (،1987منشورات كاستاش، ، )إستانبول: 8طاحتالل األناضول، ، صباح الدين سلك  (23)
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يرون فيها قائدة وزعيمة، وإذا ما استمر وضع األتراك  لتركيا، مازالوااستيعاب نظرة سفراء البالد اإلسالمية 

هكذا، فإنهم إما أن يتصدروا زعامة العالم اإلسالمي، وهذا ما يلحق الضرر بنا، وإما أنهم سيسلكون الطريق 

 .(24) الغربباتجاه 

 وردناها في هذا الباب كافية.أأن األمثلة التي  نظن

 

 أسباب الضطراب وعدم الستقرار عند بعض العرب

في الحقيقة، ليس من الخطأ بش يء لو أننا قلنا إن مصدر عدم االستقرار واالضطراب الذي ظهر لدى 

رأت على خلع بعض العرب، كان بسبب مواقف جمعية االتحاد والترقي ذات التوجه املاسوني، التي تج

 السلطان عبد الحميد، وسيطرت على إدارة الدولة.  

، االتحادي جمال باشا، في شباط من عام ةفعلى سبيل املثال، عندما باء الهجوم الذي نفذه والي سوري

باتباع سياسية قمعية وقاسية تجاه الزعماء  على قناة السويس بالفشل، بدأ بعد العودة إلى سورية 1915

نه عمد إلى إعدام البعض من هؤالء الزعماء بهدف املنع من التمرد إعة بيع البالد لألجنبي، حتى العرب، بذري

 .(25) والعصيان

ما يخص هذه اإلعدامات، بأن الهدف من  ويفيد جمال باشا في مذكراته، في معرض دفاعه عن نفسه في

ليس من الصعوبة بمكان، تخمين . ويبدو أنه (26) العربإصدار تلك األوامر والقرارات كان تخويف املتمردين 

 عدم نيل خطوة جمال باشا هذه، الترحاب والقبول بين العرب.

                                                           
"  401ص  ،177 ع: مجلة سيزنتي،. إبراهيم رفيق: (1993جامعة بيالجيك، تشرين األول ) ،الدكتور عزمي أوزجان  (24)

 أيتام العثمانيين".
)25( , N. Zeine 1981, Arab Turkish Relations and The Emergence of the Arab Nationalism, Greenwood 

Press, Westport الصفحات   102-101 

 :نظر أيًضاا

- Aparajita Gogoi وي عبد الغفور: وغازي بديlemmaArab Nationalism, Birth, Evolution and the Present Di ,

DelhiLancers Book, New  100 ص  

-  Maurice Harari 1962: Government and the Politics of the Midfle East, Prentice-Hall ,İnc., Cliffs  107ص 
، (منشورات سلك) ،، االتحاد والترقي والحرب العاملية األولى، إعداد بهجت جمال1959ذكريات -جمال باشا  (26)

 250-251ص

 أيًضا:نظر ا

- Hilmut Mejcher 1991, Der arabische Osten im zwanigsten Jahrhundert, 1914-1985 , Ulrich Harman 

(Ed.)، Geschichte der arabischen Welt, Varlag C. H. Beck, München    الصفحات 442 
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ً
ال يمكن  اأما املصدر اآلخر لالضطراب، فكان مبدأ نشر السلطة املركزية إلى أوسع نطاق ممكن، شرط

ركية، في مناحي االستغناء عنه في اإلصالحات التي قام بها االتحاديون، واستخدام لغة الدولة، اللغة الت

في تعاظم الخالف مع العرب  الهذا املبدأ. إن هذه اإلصالحات كانت سببً  امتّمًم  ا، عنصرً كافة الحياة العامة

واستحالته إلى نزاع مسّيس في النتيجة. ثم إن إقدام االتحاديين على تعيين رجاالتهم في الجهات الحكومية 

]سياسة التتريك[ في املدارس واملحاكم والوحدات اإلدارية للدولة في سورية، وفرض تطبيق اللغة التركية 

 .(27) سوريةهناك، جعلت من "التعريب" أداة بيد املعارضين في 

وبإقدام االتحاديين، بسبب االضطراب بين العرب والحركات التي بدأت تظهر في دول البلقان، على 

ذلك  إلىإضافة  ،اتباع سياسة مركزيةهم بئ. ونتيجة بد(28) الطورانيتجاوز االتحاد اإلسالمي إلى االتحاد 

 .(29) العربتشكلت ردة فعل كبيرة لدى 

ردة الفعل هذه، هي سياسة "التتريك" التي انتهجها  فيالسبب الرئيس  ألنفي هذا الصدد،  ذلكسيق 

 
ً

لنشوء القومية  اوأنموذًج  االتحاديون. فالتطورات التي حصلت في طريق القومية التركية، كانت مثال

، افي إثارة الشعور لدى العرب من أن األتراك تركوهم جانبً  االعربية، من جهة، ومن جهة ثانية كانت سببً 

همة م. ولكن، مهما كانت سياسة فرض اللغة التركية قد بدت قضية (30) اآلنبهم بعد  ن ولم يعودوا يكترثو 

صلت من حيث األساس انسجامها وتناغمها مع وحساسة بين إستانبول والعرب، إال أن السياسة العربية وا

 .(31) لإلمبراطوريةالتوجهات العامة 

على  نفسهالعرب لم يحتجوا على سياسة "التتريك" فقط، وإنما أبدوا اعتراضهم واحتجاجهم في الوقت 

خر، على سياسة "الفرنسة" التي انتهجتها آ تعبير. وليس ثمة أمر طبيعي أكثر من هذا، وباالفرنسيين أيضً 

فرنسا، وسعت من خاللها إلى تدمير الثقافة العربية في كل الساحات وامليادين.  فليس ألحد الحق في إجبار 

 لتشبه به. ا علىأحد آخر 

                                                           
(27)  1914", Ulrich -rt, 1800Schölch 1991, "Der arabischen Osten im neunzehnten JahrhundeAlexander 

Harman (Ed.) Geschichte der arabischen Welt, Varlag C. H. Beck, München   426-427و الصفحات 
)إستانبول:  ،1908-1918، االتحاد والترقي 1986اإلنتقال من االتحاد اإلسالمي إلى االتحاد الطوراني  ،فيروز أحمد  (28)

 254-255(، صمنشورات املنبع
، (1979 ،منشورات كلية اآلداب جامعة استانبول )في التاريخ،  العرب  HistoryThe Arab in ،رد لويسبرنا  (29)

Hutchinson and Co. Ltd., London  174ص 
منشورات كلية العلوم ) ،1908-1918حركات التحرر العربية ضد الدولة العثمانية  1982 ،عمر كوركجي أوغلو  (30)

 .16، ص(جامعة أنقرة، السياسية

 Arab Nationalism, Birth, Evolution and the، 1994وغازي بديوي عبد الغفور  Aparajita Gogoiنظر أيًضا: ا

Present Dilemma, Lancers Books,New Delhi  94ص 
العربية والعرب والشباب التركي، النزعة العثمانية في اإلمبراطورية العثمانية، اإلسالم والقومية  1998 ،حسن كايالي   (31)

 88-90ص، (منشورات دار جمعية التاريخ)إستانبول: ، )مترجًما( توركان يوناي 1908-1918املبكرة 
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  ولنعطِّ 
ً

ولنختم املوضوع؛ ففي كتيب صدر في  ،على االحتجاج العربي على سياسة "الفرنسة" اأخيرً  مثاال

حيث جاء فيه، أن العرب يكنون  La Question Sociale et Scolaire en Syrieبعنوان:  1908روت عام بي

 .(32) أنفسهمالحّد الذي ينسون به  ااملودة للفرنسيين، ولكن هذه املوّدة، لن تبلغ أبًد 

 

ا آخر الوليات العثمانية؛ اليمن، لم تغدر بالغرب  أيض 

ما يتعلق باليمن آخر الواليات العثمانية، ننقل مقالة كتبها البروفسور الدكتور متين آي إشيغي،  وفي

 أي تعليق: إلىدون الشعور بالحاجة  منتحت عنوان "اليمن آخر الواليات العثمانية" ننقلها 

أبناء  اتخذت الدولة العثمانية، في سبيل حل القضية اليمنية التي كانت مقبرة لعشرات اآلالف من

مع التحفظ بحق سيادة الدولة عليها، بتشكيل إدارة خاصة للحكم هناك. وبعد محادثات  االوطن، قرارً 

 
ً

توقف الدم الذي أريق  1911تشرين األول من عام  11، وباملعاهدة التي تم التوقيع عليها في استمرت طويال

حروب طرابلس الغرب والعاملية األولى  ةمدملدة أربعمائة عام، وتم في الوقت ذاته كسب صديق دائم، طيلة 

 وحرب االستقالل.

عام  منتشرين األول  30من اتفاق "مودرس" لوقف إطالق النار املوقعة في  16ولكن وبموجب املادة 

دة في عسير واليمن، ألقرب حامية لدول الحلفاء. غير و جو كان يتوجب استسالم القوات العثمانية امل 1918

من  ارسميً  انديم بيك، كان يتجنب االستسالم لقوات الحلفاء، ما لم يصدر أمرً أن والي اليمن محمود 

. وعليه االحكومة املركزية. وكان اإلمام يحيى يشترط لذلك مجيء موظف )سفير( خاص من إستانبول أيضً 

ولكن مجيء صبحي  ،تم إرسال النقيب عمر صبحي بيك لتبليغهما شروط وأحكام اتفاق وقف إطالق النار

، ألن محمود بيك، وبمقصد كسب الوقت هذه املرة، ربما أبلغ الجهات العليا الم يغير من الوضع شيئً  بيك

 .ليةالداخ وزارة مر منأاملعنية بأنه لن يستسلم للحلفاء ما لم يرده 

لم يكن ليرض ى باحتالل اليمن من قبل دول الحلفاء،  ،فكما أن إمام اليمن، اإلمام يحيى حميد الدين

أثناء الحرب العاملية األولى، خدمات  في. وقدم اباستسالم الوحدات العثمانية لهم أيضً  امطلًق  يرَض فإنه لم 

ة دكبيرة مادية وسياسية، سواًء على صعيد الحكومة أو على صعيد الجيش. ولم يدخل أو يعقد في هذه امل

كل العروض التي قدمت له من جنبية أو معادية للدولة العثمانية، أي حلف أو اتفاق. ورفض أمع أية دولة 

األجنبي. وكان يعمل على شّد االنتباه إلى املحظورات والنتائج الوخيمة بحق البالد، والتي قد تتولد عن 

استسالم الجيش واإلدارة لإلنجليز. وقد أبلغ إدارة البالد وقيادة الجيش ومراكز التجمعات كلها بالوضع، 

 
ً

 ي نفر من اليمن.أبشدة مغادرة  استسالم، رافضً كل مسؤولية قد تنشأ بنتيجة اال  متحمال

                                                           
)32(  Hans Kohn 1928: Geschichte der Nationale Bewewgung im Orient, Kurt Vowinckel Varlag, Berlin, ص 

216 
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مع الدولة العثمانية. فقد بعث باحتجاجات شديدة  عليها إلى املعاهدة التي وقع اإضافة لذلك، واستنادً 

لحكومات الدول األجنبية والحكومة البريطانية على وجه الخصوص. وصرح بالعمل على صرف كل املوارد 

دارات املدنية، من أجل الدفاع عن اليمن، ضد أي هجوم أو تدخل خارجي، املحلية على بناء الجيش واإل 

د املبذولة لالعتراض على االستسالم؛ هو هوأعطى الضمانات بذلك. وكان قصده األوحد من املحاوالت والج

استمرار الجيش العثماني واإلدارة العثمانية في حكم اليمن، كما في املاض ي، وعدم التخلي عن الهوية 

 ثمانية.الع

وكان املوظفون العسكريون واملدنيون املكلفون بالعمل هنا، هم الوجه اآلخر لليمن، فهؤالء الناس 

، عانوا أشد انواع البؤس اتقريبً  اشهرً  40 حوالىالحصول على مرتباتهم ومعاشاتهم منذ  االذين لم يتمكنو 

واألرزاق )املواد الغذائية( بالقدر الذي  ن اإلمام يحيى بذل كل جهده لتقديم املالإوالفاقة والحرمان، حتى 

يستطيع فيه هؤالء املوظفين وأسرهم مواصلة معيشتهم. كما أن محمود نديم بيك والي اليمن، جاء على 

من مستحقات هؤالء القادة  والتمس أداء جزء على األقل ،، وقام بمراجعة الحكومةاذكر هذه القضية مرارً 

 إثر وفيفي اليمن.  ةفعلي صورةفوق ذلك، تتابع عملها ب كلها ت اإلداريةوالضباط وعائالتهم. وكانت الجها

كتاب نظارة الخارجية )وزارة الخارجية(  1922نيسان عام  18هذا التطور؛ وضع مجلس الوكالء املنعقد في 

على جدول أعماله. وقد تقرر في نهاية االجتماعات؛ اعتبار عدم وجود أي اتفاق مكتسب الدرجة القطعية 

على األرض، بين الدولة العثمانية ودول الحلفاء، وعدم اقتطاع أو ترك أية قطعة من تراب الدولة 

كتاب نظارة الحربية )وزارة الدفاع( فقد تقرر توجيه  إلى اواستنادً ، وبناًء على ذلك؛ االعثمانية، قانونً 

التعليمات لنظارة املالية )وزارة املالية( من أجل البدء في الحال بإجراءات أداء مستحقات الضباط والقادة 

واملوظفين العسكريين، الذين بقوا هناك بموجب اتفاق "مودرس" لوقف إطالق النار، بناًء على تعليمات 

 هم.ئمن رؤسا

ده في هذا املوضوع، والضمانات التي قدمها للقوات العثمانية، هكل محاوالت اإلمام يحيى وج

ا صاغية. فاالنتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العثماني أذنً  اوتصريحاته وبياناته املتواصلة، لم تلق أبًد 

ع لديها  ت كأن لم تكن، ألنُعّد واملتطوعون املحليون خالل أربع سنوات،  قوات منطقة "لحج" التي أسُتودِّ

قسم كبير من لوازم الحرب والذخيرة، استسلمت بكامل عتادها ومهماتها )ذخيرتها( للبريطانيين. وإزاء هذا 

. وملا كان ايضً أاملوقف املستجد؛ استجمع األمام يحيى قواته ليتخذ بها جبهة، حقق فيها نجاحات وانتصارات 

وعلى الرغم من كل التحذيرات التي أطلقها اإلمام يحيى بشأن عدم االستسالم، الوضع على ما هو عليه، 

 فقد قرر بعض قادة الجيش وعسكره وموظفيه، تسليم أنفسهم لإلنكليز. 

فاإلمام يحيى، برفضه انفصال اليمن عن الدولة العثمانية، يكون قد أثبت والءه ووفاءه للدولة، 

 هذا الخصوص. بالتدابير والقرارات التي اتخذها في
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وشائج األخوة والصداقة مع تركيا، ستستمر  افالعالقات التي بنيناها باليمن الشقيق الذي لم يقطع يوًم 

 .(33) األبدبالقوة التي اكتسبتها على مر التاريخ، إلى 

                                                           
 :مصادر الدكتور البروفيسور متين أي إيشيغي  (33)

الحربية، -الداخلية-الخارجية B. E. Oاألرشيف العثماني في رئاسة الوزراء، محاضر جلسات مجلس الوكالء، تصنيفات  

-إقدام-األفكار-تصوير-، صحف تلك الفترة ك طانيمDH-ŞFRوتصنيف  DH-İ/UM، تصنيف DH-KMSتصنيفات 

. أي إيشيغي، متين: حياة 1992استانبول -نهر، املجلد األول -. أحمد عزت باشا؛ منشورات فرياديمالوقت، وغيرها

. بايور، يوسف حكمت: تاريخ الثورة 1997، أنقرة T.T.Kاملاريشال أحمد عزت باشا )السياسية والعسكرية( دار نشر 

و. العارف إسماعيل حامي: الكرونولوجيا االيضاحية للتاريخ العثماني، دار نشر 1951، أنقرة T.T.Kالتركية، دار نشر 

. أردان، علي فؤاد: عصمت إينونو، 1952إزمير -. أهل أوغلو، زكي: األتراك في اليمن، مطبعة األخوة1961تانبول اس-تركيا

. املنشورات التاريخية لألركان العامة، الحرب التركية في الحرب العاملية 1952استانبول -مطبعة برهان الدين أرنلر

. غولصوي، أفق: مشروع الخط الحديدي اليمني، مجلة 1978أنقرة -األولى، املجلد السادس، دار طباعة األركان العامة

. 1965استانبول -للنشر M.E.B. إينال، محمود كمال: آخر الصدور العظام، 41العدد  1997تاريخ الحضارة، أغسطس 

والنضال  . كوران، أحمد بدوي: الحركات الثورية1995أنقرة  T.T.Kكارال، أنور ضياء: التاريخ العثماني، دار طباعة 

. كوتاي، جمال: تاريخ نضال الحرية واالستقالل 1958استانبول -الوطني في اإلمبراطورية العثمانية، مطبعة تشلتوك

. سلك، 1948أنقرة  T.T.K. برنارد لويس: والدة تركيا الحديثة، منشورات 1961استانبول -التركي، املنشورات التاريخية

. سرت أوغلو، مدحت: املغامرة اليمنية، مجموعة 1985أنقرة -صباح الدين: عصمت إينونو، ذكريات، بيلجي للنشر

. تانري 1961، استانبول 13املجلد  İ,A,M,E,K. صيرما، إحسان ثريا: اليمن، 4العدد  1975الحياة التاريخية، نيسان 

 1965أنقرة -لةكورت، أصاف: مذكرات يمنية، مطبعة الفنون الجمي

 4-8و صفحة أصلية، خالل اجتماع مؤتمر تاريخ تركيا الدولي السادس في 38: تم عرض هذه املذكرة املؤلفة مت مالحظة

 1999تشرين األول 
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 رسالة الولء والوفاء من اإلمام يحيى للدولة العثمانية

 

 قدمه العرب امصطفى كمال أتاتورك رفض عرض  

من األهمية بمكان، أن نفيد بأنه من غير الجائز أن يحمل العرب كلهم، جريرة تمرد وعصيان الشريف 

إلى جنب معنا ضد الشريف حسين، هم  اثالثمائة من بدوّييه. ألن الذين ناضلوا وقاتلوا جنبً  وحوالىحسين 

ال أتاتورك والءه . إضافة إلى أن فيصل ابن الشريف حسين كان قد عرض على مصطفى كماالعرب أيضً 

للعثمانيين، ولكن مصطفى كمال رفض عرض فيصل. وهذا األمر الغريب نشاهده في خطاب مصطفى كمال 

 :1920-1336نيسان عام  24في املجلس بتاريخ 
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 ؛نقتبس من الخطاب كما جاء في محضر اجتماع املجلس عينه

 مصطفى كمال أتاتورك:

واملهينة في سورية، قّدر اإلنجليز أن أهل اإلسالم في هذه األجزاء، "بعد أسلوب اإلدارة الفرنسية املذلة 

 
ً
مع البقاء بشكل من  اإثر ذلك، اتجه التفكير بهم إلى أن يستقل قسم منهم داخليً  فيوكبير،  اوقعوا في خط

 األشكال تحت سلطان الجامعة العثمانية.

 كلنا، هي وظيفة مقدسة لجملة أهل اإليمان.  ناوبالطبع فإن الوالء واملربوطية ملقام الخالفة العالي، كما ل

الستقالل. ا إلىوقال: نحن ليس لدينا بأي شكل وبأية صورة، حاجة  ،وذهب قسم آخر إلى أبعد من هذا

ن األمير إوأننا سنبقى تحت إمرة خليفتنا وسلطاننا ضمن إطار الجامعة العثمانية )...(. وبالنتيجة، حتى 

ن للمباحثات معنا، وأوّد إيضاح النقاط التي رأيناها في هذه املراجعة، فيصل جلب مبعوثيه الخصوصيي

قناعة لدى السوريين بأن أي عالقة لهم مع أية دولة أجنبية،  كلها بلقاءات رسمية. لقد تشكلت في األحوال

 ة أسر وعبودية بالنسبة إليهم، ولهذا السبب توجهوا إلينا.نزلهي بالنتيجة بم

داخل حدودنا ة وجوداملعد نرغب في صرف وإهدار املوارد البشرية واملنافع العمومية قلنا لهم؛ بأننا لم ن

 .(34)الوطنية، خارج هذه الحدود بعد اآلن"

                                                           
-1336نيسان  24)البرملان(، محاضر الجلسات السرية، الدورة األولى، االجتماع األول مجلس األمة التركي الكبير   (34)

 )ضبوط الجلسات(. 2-3الجلسة الرابعة، الصفحات -الثاني ، اإلنعقاد1920

 57، منشورات معهد تاريخ الثورة التركية، ص 1959أنظر أيًضا: أقوال وخطابات اتاتورك، املجلد الثاني، أنقرة 
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بعد يوم من  ١٩٢٠نيسان  ٢٤نص خطاب مصطفى كمال أتاتورك في الجلسة السرية املؤرخة في 

 افتتاح مجلس األمة التركي الكبير )محضر جلسة(

 

في مجال التغيير االجتماعي والسياس ي بين جيل  اإيجايبً  اظهرت في األناضول، أحدثت تأثيرً الحركة التي 

 واملجالتالشباب في العراق، هذا التأثير الذي حدث لدى جيل الشباب، بدأ يعطى أولى بشائره في الصحف 

ة في حرب . وتقدم األمر إلى أكثر من ذلك، بحيث أنه شوهد عدم تردد بعض العراقيين في املشارك( 35)

 .(36) القتالاالستقالل التركية. وكان من بينهم ضحايا سقطوا في ساحات وميادين 

                                                           
، نقل الدكتور قاسم. خ. الجميلي، 225-226 ص (،1962 :بغداد)رجل الشارع الذي في بغداد،  ،محمود العبطا  (35)

، التعديل واإلعداد للنشر: األستاذ املساعد الدكتور عزت أوزتوبراك )معهد 1823-1919العراق والحركة الكمالية 

 22ص  1999أتانورك لألبحاث( أنقرة 
 .92ص  ، د.ت(،بغداد): التطور الفكري في العراق، محمد علي كمال الدين  (36)
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على الدعم  ان دور األمة اإلسالمية في تأييد ومساندة تركيا في حرب االستقالل، لم يكن مقتصرً إكما 

املادي فقط، فقد تدفقت إلى جانب ذلك، موجات من الكتائب املتطوعة من البالد العربية والهند وإيران 

 .(37) االستقاللوأفغانستان، إضافة إلى املتطوعين الكرد، ملشاركة تركيا في حرب 

 نبّينا )صلى هللا عليه وسلم( قال: ليس منا من دعا إلى عصبية...

دراستنا هذه، أن املزاعم التي سيقت حول تمرد العرب املسلمون )باستثناء الشريف من  القد بدا واضًح 

حسين وبعض البدو من حوله، والذين ال يتجاوز عددهم ثالثمائة شخص( علينا وعصيانهم لنا، ليست 

 صورةبصحيحة. وفي األصل، إن حركة تمرد الشريف حسين، أحدثت بين املثقفين املصريين املناهضين لها 

دهشة يشوبها االضطراب والقلق. وقالوا: ما هي إال خديعة بريطانية طرحتها بريطانيا وساقتها، بقصد  ةصخا

إلى جنب معنا في  ا، أن العرب قاتلوا جنبً ا. ولذلك وكما ذكر آنًف (38) منزلتهمالنيل من سمعة األتراك وزعزعة 

هم أنفسهم االتحاديين الذين  مواجهة الشريف حسين، وأن الذين مهدوا لتمرد الشريف حسين وعصيانه،

 سهموا في خلع السلطان عبد الحميد عن عرشه.أ

كان السلطان عبد الحميد الثاني يعمل على الدوام على اإلمساك بالشريف حسين في إستانبول وعدم 

استمالته من قبل اإلنكليز ملقاصد معينة. ولكن االتحاديين الغفلة،  اإرساله إلى الحجاز، ألنه كان يدرك جيًد 

غضوا الطرف عن ذهاب الشريف حسين إلى الحجاز، فمهدوا بهذه الصورة الطريق له للقيام بتمرده 

 الشهير.

الرغم من تدفق الذهب اإلنكليزي )املال( على شبه الجزيرة العربية كالسيل، فإن  وعلىعالوة على ذلك، 

بأن العرب الذين قاتلوا في صفوف  االذين تمردوا على الدولة العثمانية، هم ثالثمائة بدوي فقط. علًم 

 
ً
مضاعفة من هذا العدد، وكانوا من أشراف املنطقة وأعيانها... وليس من  االجيش التركي كانوا أضعاف

 أصناف الرجال الذين جمعهم الشريف حسين من الشوارع والطرقات.

وتقول: "لقد خاننا  ،نكون بهذا الشكل قد فّندنا املزاعم واالدعاءات التي يطرحها الكماليون  وبناًء عليه،

نا ئوغدروا بنا"، وال يهدفون من وراء ذلك إال بث الفرقة، وإذكاء نار الشقاق بيننا وبين أشقا ،العرب

 املسلمين.

*** 

 

                                                           
 (،)تعديل وإعداد الدكتور عزت أوزتوبراك ،(1919-1923الجميلي: العراق والحركة الكمالية  . خ.الدكتور قاسم  (37)

 13ص  (،1999 ،معهد أتاتورك لألبحاثأنقرة: )

 نظر أيًضا:ا

 .9ص  (،1922 :القاهرة)نهضة الشرق، قوة ومهارة الجيش الكمالي،  ،أحمد رفعت
)38(  Ronalds Storss 1939, Orientation, Readers Union Ltd. London 177 ص 
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 يقول هللا تبارك وتعالى في سورة الحجرات

 .(١٠فأصلحوا بين أخويكم واتقوا هللا لعلكم ترحمون")" إنما املؤمنون أخوة 

كان بعض الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين، في أحد املجالس يتفاخرون بأنسابهم وأحسابهم 

وقبائلهم، وملا سئل سلمان رض ي هللا عنه عن نسبه قال: بعد ان اسلمت، ال أبحث عن النسب والحسب، 

 فأنا سلمان ابن اإلسالم.

 من هذه اإلجابة الحسنة، قال:  اخطاب رض ي هللا عنه، الذي تأثر جًد عمر بن ال

"كل قريش تعرف أن أبي الخطاب، من كبار قريش، ولكني عمر ابن اإلسالم، أخو سلمان ابن 

 .(39)اإلسالم"

 لننتهي من موضوعنا بحديث شريف للنبي صلى هللا عليه وسلم:

 .40ى عصبية"" ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل عل

*** 

 

 .عدة مالحظة: تمت االستفادة من مقالة مصطفى أقيول، في أماكن

 قدير تشاندارلي أوغلو.

 يمكن تحديد مصادر االقتباسات من هنا:

http://www.belgelerlegercektarih.com   

 

                                                           
 160و ص 1992مجلة سيزنتي، أيار   (39)
 53-54-57عمارة:  ممسل (40)






	روّاد القومية العربية، كانوا من العرب "المسيحيين" وليس العرب المسلمين
	روّاد القومية العربية، كانوا من العرب "المسيحيين" وليس العرب المسلمين
	روّاد القومية العربية، كانوا من العرب "المسيحيين" وليس العرب المسلمين
	أسباب حمل العرب وخاصة المسيحيين منهم، القضية القومية وتطورات ذلك
	أسباب حمل العرب وخاصة المسيحيين منهم، القضية القومية وتطورات ذلك
	أسباب حمل العرب وخاصة المسيحيين منهم، القضية القومية وتطورات ذلك
	العرب المسلمون: ولاؤهم وارتباطهم بالعثمانيين والوقوف بجانبهم
	هل من الممكن تناسي الدعم الذي قدمه مسلمو الهند؟
	أسباب الاضطراب وعدم الاستقرار عند بعض العرب
	آخر الولايات العثمانية؛ اليمن، لم تغدر بالغرب أيضًا
	مصطفى كمال أتاتورك رفض عرضًا قدمه العرب

