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مقدمة

أحكام عىل صابرين االستكانة، إىل خالدين فيها كانوا الكرام العرب عىل قرون مضت
التي الكريمة األمة هذه فإن الكبرية، نفسُه ُجِرَحْت إذا الكريم صربَ الجائرة الزمان
بالتفوق أجمع العالم لها أقر التي األمة هذه واالرتقاء، والسؤدد باملجد التاريخ لها شهد
فتوحاتها لواء ونرشت األمصار دوخت التي األمة هذه واالخرتاعات، العلوم إىل والسبق
يطمع ال ما والسيادة العظمة من بلغت التي األمة هذه األتالنتيك، إىل السند نهر من
حضيض إىل املجد درجات أسمى من فسقطت نفسها، بعزة أخريًا أصيبت بمزيد؛ معُه
صدرها، يف الحماسة شعلة أطفأ وال إبائها شوكة يكرس لم السقوط هذا ولكن االنحطاط،
السعد كان طويًال زمنًا والصرب االستكانة إىل فاضطرها الظلم، برماد عليها طمى ولكنه
الغنيمة من ورضوا خاطر، طيبة عن شوكتهم ظل إىل العرب فأخلد للرتك، مرافًقا فيِه
االتحاديني رياح عليهم هبت إذا حتى الرشيف، بدينهم واالحتفاظ قوميتهم معالم بصيانة
مشتتًا قوميتهم، أوارص قاطًعا االستبداد سيف رءوسهم فوق وُسلَّ األخرية، السنوات يف
فنفضوا املرتاكمة، الرمال الرياح تلك سفت واتحادهم؛ دينهم عرى مفكًكا عنرصهم، شمل
السيوف، بشفار االستقالل طالبني الظالم وجه يف وهبوا والضيم، االستكانة غبار عنهم
وأكبادهم مهجهم من حولها فجعلوا الحرية، راية أمامهم الحسني امللك جاللة ورفع

لحمايتها. ومعاقل حصونًا
خطرية أموًرا جهل وقد وأسبابها، العرب ثورة عن العام الرأي يعرفُه ما كل هذا
الكتاب هذا يف منها نجمل أن فرأينا ومستقبلها، وحارضها الثورة هذه مايض عن الشأن

هللا. شاء إن قريبًا املوضوع هذا َطْرِق إىل نعود أن عىل اآلن بنرشه املقام يسمح ما
فروع من العربية املسألة وكانت الحرب، هذه نتائج من العرب ثورة كانت وملا
هذا مقدمة يف نأتي أن رأينا أجلها، من األوروبية الحرب أُْعِلنَْت التي الرشقية املسألة
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لعالقتها نظًرا مشاكلها؛ وإظهار فروعها وبيان الرشقية املسألة وصف عىل الكتاب
املايض يف األحوال سري من بينة عىل القراء ليكون وذلك العرب، بمسألة العظيمة

البلقان. وبالد آسيا غرب يف الزمان مستقبل يف عليه تكون قد وما والحارض،
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األول الفصل

والرشق احلرباألوروبية

وفروعها وأدوارها الرشقية املسألة

والهرسك البوسنة مسألة – ألبانيا مسألة – مكدونية مسألة – البواغيز مسألة
أرمينية مسألة – بازار نويف مسألة

∗∗∗

املسألة بحل الرشق أجل من وستنتهي الرشق، أجل من األوروبية الحرب أُْعِلنَْت
قد ١٩١٤ سنة يف القديم العالم يف هبت التي فالعاصفة معقوًال، نهائيٍّا حالٍّ الرشقية
آسيا وغرب البلقان ستقلب ولكنها واالجتماعية، السياسية الوجهتني من أوروبا يف تؤثر
أمم، وتذل جديدة، دول أنقاضها عىل وتقوم قديمة دول فتنقرض حال، إىل حال من

الكون. مصلحة يف ذلك ويكون أخرى، أمم وتعتز

املايض يف الرشقية املسألة (1)

األمة بني شديد نزاع «إنها بقولهم: الرشقية املسألة الكتاب وكبار السياسة رجال عرَّف
الدول ودخول جهة من حكمها تحت كانت التي أو حكمها تحت التي واألمم الرتكية
وقد أخرى»، جهة من املتناقضة آمالها وتحقيق أطماعها لسد النزاع هذا يف العظمى
يف روسيا بدخول وتعقدت أوروبا، يف الرتك بظهور الوجود عالم يف املسألة هذه ظهرت
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أكرب بروسيا وكانت مصلحتها، يالئم حالٍّ حلها عىل وإرصارها العظمى الدول مصاف
أن ذلك عن فنشأ الرشق، يف لها مزاحمة أكرب النمسا وكانت أوروبا، يف لروسيا مزاحمة
مساعي عرقلة يف رغبة فيه؛ مصالحها قلة عىل الرشق مسائل يف تدخل جعلت بروسيا
من إِمن يف جعله وغايتها الرشق محورها كان األوروبية النمسا سياسة وأن روسيا،

القوية. جارتها روسيا
القرن من العالم يف وقعت التي املشاكل معظم يف سببًا الرشقية املسألة كانت وقد
العثمانيني انهزام بعد التاريخ يف مرة ألول أقىصشدتها وبلغت اليوم، إىل عرش السادس
أوروبا من الرتك طرد إىل ترمي كانت التي املقدسة» «املحالفة وإبرام كالنربج معركة يف
مع عديدة حروب عن املحالفة تلك أسفرت وقد والنمسا، روسيا بني الرشق وتقسيم
(١٧١٨ (سنة وباساروفيتز (١٦٩٩ (سنة كارلوفيتز بمعاهدتي انتهت العثمانية الدولة
من وقسم وبوداليا واسكالفونيا وترنسلفانيا هنغاريا عن بمقتضاهما الرتك جال اللتني

رسبيا. من آخر وقسم البوسنة
أمالكها، إىل األطراف املرتامية البالد هذه بضم املقدسة» «املحالفة دول تكتِف ولم
عىل فاتفقت مربًما، قضاء العثمانية الدولة عىل للقضاء حان قد الوقت أن رأت بل
املركيز ونجاح األمر يف فرنسا مداخلة لوال آمالها تحقيق يف تنجح وكادت تقسيمها،
الدولة مصلحة يوافق ما عىل بلغراد معاهدة إبرام يف األستانة يف سفريها فيلنيف دي

العثمانية.
فأرصت الرشقية، املسألة من فرًعا كانت التي بولندا مشكلة تعقدت ١٧٦٨ سنة ويف
عىل الثالث أوغست للملك خلًفا بونيانوفيسكي الربنس تعيني عىل كاترينا اإلمرباطورة
الحرب بإعالن الثالث مصطفى السلطان وأقنعت وجهها يف فرنسا فوقفت بولندا، عرش
الروس انتصار عن الحرب تلك أسفرت وقد بالده. مصلحة يف ذلك رأى ألنه ففعل؛ عليها،
(١٧٧٠ (سنة الشهرية جشمة معركة يف العثماني األسطول وحرق الدانوب نهر عىل
رحمة تحت العثمانية الدولة وضعت التي (١٧٧٤) قينارجي كوجوك معاهدة وإبرام
سنة النمسا مع فاتفقت أيًضا، والداخل الخارج من خرابها عىل تعمل فجعلت روسيا،
وأخذت سلطتها، تحت جديدة يونانية إمرباطورية عاصمة األستانة جعل عىل ١٧٧٢
أساس وكان أعناقها، عن الرتكي النري وخلع الثورة إعالن عىل البلقانية العنارص تحث
مولدافيا أي الرشقي؛ البلقان روسيا تُْعَطى أن والنمسا روسيا بني ١٧٧٢ سنة معاهدة
والبوسنة رسبيا أي الغربي؛ البلقان النمسا تحتل وأن والدردنيل وبلغاريا وفالخيا
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والرشق األوروبية الحرب

استقالل أساس عىل ١٧٨١ سنة املعاهدة هذه َلْت وُعدِّ وألبانيا، ومكدونية والهرسك
لتسمح تكن لم العظمى الدول ولكن والنمسا، روسيا سيادة تحت البلقانية العنارص
مع يتفق أن سوكور دي الكونت فرنسا فكلفت حصتها، تأخذ أن غري من التقسيم بهذا
ومرص سورية ضم مقابل البلقان عن وللنمسا لها يتنازل وأن الرشق تقسيم عىل روسيا

فرنسا. إىل
مساعدة فرنسا فطلبت اآلن، لذكرها مجال ال ألسباب االتفاق هذا عليهم تعذر وقد
الدولة واضطرت طلبها، إىل تُِجبَْها فلم والنمسويني الروس وجه يف للوقوف إنكلرتا
دخل ١٧٨٧ سنة ويف ،١٧٨٣ سنة معاهدة يف القرم بمقاطعة نفسها تفدي أن العثمانية
عىل األمر بدء يف ففازوا بولندا، بسبب والنمسا روسيا مع جديدة حرب يف العثمانيون
فانهزمت النهاية، يف الحظ خانهم ولكن عديدة، معارك يف النمسويني وقهروا الروس
كاترينا اإلمرباطورة رضيت وقد يايس، معاهدة إبرام إىل واضطروا انهزام رش جيوشهم

الحني. ذلك يف بولندا إىل متجهة كانت أنظارها ألن املعاهدة؛ بتلك

عرش التاسع القرن يف الرشقية املسألة (2)

أرساره: وكاتم صديقه بوريان للمسيو إيطاليا يف الشهرية انتصاراته بعد بونبارت قال
ذلك وجه وقد الرشق.» يف إال عظيمة إمرباطوريات ثمت وليس فأر، وكر أوروبا «إن
أمامه تقف لم ولو سورية، وهاجم مرص فاجتاح الرشق، إىل أفكاره كل العظيم الفاتح

اليوم. نعرفه ما غري عىل الرشق لصار عكا حصون
أوروبا دوخ بعدما العظيمة اإلمرباطورية تلك وأنشأ فرنسا إىل بونبارت عاد ثم
يف تقسيمه عىل روسيا قيرص مع فاتفق الرشق عن تتحول لم أفكاره ولكن كلها،
بالرغم نحن مما أعظم نكون أن «يجب يقول: ١٨٠٨ سنة إليه وكتب تلست، معاهدة
عىل التفقا روسيا لقيرص نبوليون أخلص ولو عظام»، رجال إىل يحتاج الرشق ألن عنا؛
يف منه رغبة إنكلرتا محاربة عىل لحمله اآلمال بهذه يعلله كان ولكنه الرشق، تقسيم
األول أمرين؛ عىل معه اختلف أن لبث فما أطماعِه، وسد الرشق لتدويخ الفرصة انتهاز
األستانة إىل الوصول من الروس منع عىل إرصاره والثاني بولندا، توسيع عىل عزمه

والدردنيل.
روسيا مساعي ولكن الكبري، نبوليون حروب من سليمة العثمانية الدولة خرجت وقد
واالستقالل، الثورة فكرة هي جديدة، فكرة البلقانية األمم يف بثت الفرنسوية والثورة
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تستفيق هي كانت السوق يف كمتاع ورشائها بيعها يف تساوم األوروبية الدول كانت فبينما
تحارب ١٨١٢ سنة قبل العثمانية الدولة وكانت استقاللها، أسباب وتعد سباتها من
حكمها تحت التي األمم تحارب التاريخ ذلك بعد فصارت فقط، الخارج يف الذين أعداءها
بالوعيد، وتارة بالوعد تارة األمم تلك يف االستقالل فكرة عىل القضاء محاولة — أيًضا —
استقالل ذلك نتيجة وكانت فيها، األمر والة سياسة لسوء مساعيها يف فشلت ولكنها

وبلغاريا. ورومانيا واليونان األسود والجبل رسبيا
األطراف، املرتامية إمرباطوريته وتضعضعت الكبري، نبوليون سقط وقد هذا
المتالك العظيم الفاتح ذلك حذو تحذوان وأخذتا نفوذهما، وبروسيا النمسا فاستعادت
إنكلرتا فمنعت عليه، اتفاقهم بعد نبوليون أعداء بني فرقت الرشقية املسألة ولكن العالم،
خوًفا النمسا وأوجست األستانة، إىل والتقدم ونسرت الفستوال نهري عبور من روسيا
عىل والنمسا إنكلرتا واتفقت بوهيميا، إىل والربوسيني كرباتيا جبال إىل الروس تقدم من
فرنسا فاسرتدت كاليش، معاهدة يف الرشق تقسيم عىل اتفقتا اللتني وبروسيا روسيا
يف الوقوف إىل ترمي سياستها وكانت أعدائها، بني الخالف هذا بسبب نفوذها بعض
األملانية، املمالك سيادة من بروسيا منع وإىل إيطاليا ويف البلقان يف النمسويني وجه
إنكلرتا فغضبت األمر، بادئ يف روسيا مصلحة يف البلقانية العنارص استقالل ظهر وقد
تؤيده كانت الذي عيل محمد عىل فعاونتها العثمانية، الدولة من تتقرب وجعلت لذلك
تلك فختم باريس مؤتمر وجاء الشهرية، القرم حرب يف معها روسيا وحاربت فرنسا،
عن مؤقتًا الخطر وزال انكسارها، بعد روسيا فسلمت كلها، الدول مصلحة يف الحرب
بروسيا وتمكنت األسود، البحر يف الرويس األسطول إنكلرتا وحبست العثمانية، الدولة
باالستقالل، البلقانية األمم وبعض اإليطالية األمة ووعدت أملانيا، يف نفوذها تقوية من
من نزعت ولكنها ذلك، يف ونجحت فينا، مؤتمر آثار كل إزالة عىل فعملت فرنسا وأما
يف الصغرى األملانية املمالك جعل وهو املؤتمر، ذلك يف تلريان استعمله الذي السالح يدها
الطرف وغضت ،(١٨٦٤) الدنمرك يف أطماعهما بسد وبروسيا للنمسا فسمحت جانبها،
،«١٨٦٦ سنة وفرنكفورت وهانوفر «هس بروسيا إىل الشمالية أملانيا ممالك انضمام عن
غري من غمارها خاضت التي السبعني حرب يف وشأنها تركت أنها ذلك نتيجة فكانت

أملانيا. عىل سيادتها بسط يف لربوسيا سمحت بعدما استعداد
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والرشق األوروبية الحرب

برلني مؤتمر بعد الرشقية املسألة (3)

التي املسائل فما البلقان، سيما وال أوروبا، عىل شؤًما ١٨٧٨ سنة برلني مؤتمر كان وقد
ذلك نتائج إال مصائبها؛ وعظمت نقعها ثار التي والحروب حلها، واستغلق استبهمت
عللها يف رجع اليوم الناشئة الحرب تاريخ يكتب أن محقق مؤرخ أراد وإذا املؤتمر.
من بمنعها نشأتها قبل بلغاريا آمال عىل قىض الذي املشئوم املؤتمر ذلك إىل وأسبابها
طريق بإقفاله الجرمان رحمة تحت السالفية الدولة رسبيا وجعل املتوسط البحر بلوغ
فيهما، لألمن تقريًرا والهرسك البوسنة باحتالل للنمسا وإيذانه وجهها، يف األدرياتيك
بالد يف بحرصه عليها االستيالء يؤمل كان التي األمالك ثلثي األسود الجبل عىل وأضاع
مستنقعات مقابل بسارابيا عن التنازل إىل رومانيا واضطر فيها، للرزق مورد ال جبلية
تدخل أن العظمى للدول وسمح أوروبا، وصاية تحت العثمانية الدولة ووضع دوبريجه
ذات مازًحا: بيكونسفيلد اللورد قال كما ألنها — اليونان آمال عىل وقىض شئونها، يف
لتشعب وأسبابًا للخلل مواطن بذلك فرتك االنتظار. من شيئًا تخرس ال مجيد مستقبل
يف مصالحهما واحتكاك والجرمان الصقالبة بني الخالف اشتداد عنها نشأ املطامع،

اآلكلة. الحرب هذه نار وأرضم تعقيًدا الرشقية املسألة زاد احتكاًكا البلقان

الرشقية واملسألة البلقان (4)

أوروبا، من الرشقي الجنوب إىل واقعة بالد ومحورها، الرشقية املسألة أساس البلقان
ورومانيا، وتراقية وبلغاريا ومكدونية واليونان وألبانيا ورسبيا والهرسك البوسنة تشمل
لكثرة دقيًقا تعيينًا الحالية أماكنها يعني أن الكاتب عىل يصعب عديدة أمم فيها وتقطن
فحفظتها قوميتها، عىل غيورة كانت البلقانية األمم ولكن عليها، طرأت التي االنقالبات
البلقان، جنوب معظمهم قصد ملكهم زال بعدما فاليونانيون طاقتها، جهد سليمة
أوروبا الهون غزا وملا وألبانيا، مكدونية من الجنوبي والقسم وتساليا املورة واستوطنوا
الكرواتيون فحل للميالد، الخامس القرن يف الدانوب عبور إىل الصقالبة من قسم اضطر
جنوبًا، ذلك ييل فيما الرسبيون ونزل ودملاسيا، أسرتيا ويف والداف، الساف ضفاف عىل

والشمالية. الجنوبية البلقان سهول يف ونزلوا الدانوب نهر البلغاريون عرب ثم
هذه وكانت آسيا، من أتوا الذين التورانيني من والرتك واملجر كالهون والبلغاريون
حدود تعيني عىل الحايل اختالفها يوضح وهذا التوايل، عىل بعًضا بعضها تزحزح األمم
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الرسبيني، عىل البلغاريون انترص للميالد العارش القرن ففي فيها، تقطن التي البالد
األستانة، ضواحي عىل حتى وألبانيا مكدونية عىل عرش الحادي القرن يف ملكهم وبسطوا
الرسبيون يسكنها التي البالد يف وامتنعت البلغاريني، فقهرت الكرواتيني، دولة قامت ثم
طويًال، زمنًا فاعتزت البلغارية، الفالخية الدولة تأسست عرش الثاني القرن ويف اليوم.
وكانت للميالد، عرش الرابع القرن يف واملنعة العزة ذروة فبلغت الرسبية، الدولة وعقبتها

ورسبيا. مكدونية وراء ما إىل األستانة ضواحي من تمتد األكرب دوشان مملكة
فاتحد للميالد، عرش الرابع القرن يف الجرارة بجيوشهم أوروبا يهددون الرتك وبدأ
معركة يف أمرهم عىل ُغِلبُوا ولكنهم عليهم، والبلغاريون والكرواتيون والفالخ الرسبيون
.١٤٥٣ سنة األستانة سقوط بعد تركيٍّا كله البلقان وصار ،١٣٨٩ سنة الشهرية قوصوه
بفكرة البلقانية العنارص معظم جاهر أوروبا يف تنحط الرتك دولة أخذت وملا
هذه محو عىل فساعدت العثمانية، الدولة ترث بأن تطمع النمسا وكانت االستقالل،
عن فنشأ واألرثوذكس، الصقالبة حامية أنها بحجة وجهها يف روسيا ووقفت الفكرة،
يف البلقان يف وقعت التي الحوادث خالصة وهذه الدولتني. هاتني بني شديد خالف ذلك
صار الذي إبرانوفيتش ميالن األمري عهد ففي القرن. هذا وأوائل املايض القرن أواخر
الرسبيون، فساعدهم العثمانية، الدولة عىل البوسنة سكان ثار رسبيا عىل ملًكا ذلك بعد
روسيا أعلنت وملا ،١٨٧٧ سنة انهزام رش جيوشهم وانهزمت أمرهم عىل ُغِلبُوا ولكنهم
مساعدتها، إىل الرسبيون هبَّ بلغاريا أجل من التالية السنة يف العثمانية الدولة عىل الحرب
سنة مارس ٣) استفانو سان معاهدة يف ذلك من فأعاضتهم انتصارها، يف وشاركوها
من قسًما بلغاريا إمارة وأعطت بازار، نويف ومقاطعة نيش بلدة بإعطائهم (١٨٧٨
تُْرِض لم املعاهدة هذه ولكن وبروت، فرانيا وبلدتي إيجة بحر شاطئ عىل مكدونية
معاهدة يف أملانيا مع فاتفقت بسالنيك، تطمع التي النمسا سيما وال العظمى، الدول
فأعطت البلقانية، الدول بني الشقاق وإلقاء البلقان يف روسيا نفوذ إضعاف عىل برلني
عن التنازل عىل بلغاريا وأكرهت والهرسك، البوسنة منها وأخذت وفرانيا، بروت رسبيا
بذور بذلك فبذرت أمالكها، إىل روسيا ضمتها التي بساربيا مقابل لرومانيا دوبريجه

والرسبيني. البلغاريني سيما وال البلقانية، األمم بني الشقاق
استبداد إن بل الناس، من فريق يتوهم كما الساليف العنرص من ليسوا والبلغاريون
وقد كليهما، عدوهما وجه يف للوقوف الرسبيني من يتقربون املايض يف جعلهم الرتك
البلغاريني ضمت اليونانية الكنيسة أن حني يف الديني استقاللهم عىل الرسبيون حافظ
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تنبه الدانوب نهر الروس عرب فلما والقومي، الديني كيانهم عىل تقيض وكادت إليها،
لقربهم ينفعهم؛ ال العصيان أن فوجدوا قوميتهم، توحيد يف ورغبوا ألنفسهم البلغاريون
حني بعد ولو — غايتهم إىل املؤدية الطرق خري أن ورأوا الرسبيني، بخالف األستانة من
عظيم، بارتياح طلبهم العايل الباب قابل وقد اليونانية، الكنيسة عن االنفصال هي —
األمتني بني الشقاق إلقاء يف منه رغبة ١٨٧٠ سنة لهم دينيٍّا رئيًسا األكرسخس فعني
دينيٍّا حرًما ألقى أنه األستانة بطريرك عمله عمل أول وكان ا، تامٍّ نجاًحا فنجح الجارتني،

الجديد. كنيستهم رئيس وعىل البلغاريني عىل صارًما
البلغاريني بني الشقاق بذور إلقاء يف جهًدا تألو ال أخرى جهة من النمسا وكانت
البلغاريني وأن منهم، مكدونية سكان معظم بأن الرسبيني تقنع فقامت والرسبيني،
إىل وتوجهها والهرسك البوسنة عن أنظارهم تحول أن بذلك قاصدة فيها، األقلية هم
حكومة النمسا حملت بلغاريا إمارة إىل انضمامها الرشقية الروميل أعلنت وملا مكدونية،
ألكسندر األمري ولكن البلقان، يف التوازن اختالل بحجة عليها الحرب إعالن عىل بلغراد
انتصاًرا الرسبيني عىل فانترص محنًكا، قائًدا كان الحني ذلك يف بلغاريا أمري باتنربج
األمر. يف فعًال النمسا دخول بعد إال عنهما يجل ولم وفرانيا، بروت بلدتي واحتل باهًرا،
البلقانية األمم فيه فرأت البلقان، يف تقدم كما والحال العثماني الدستور أُْعِلَن وقد
إىل يوم من سوءًا تزداد أخرى جهة من مكدونية يف الحال وكانت آمالها، عىل قضاء
فيه حولت منشوًرا ١٩١١ سنة نوفمرب أواخر يف فيها الثوروية الجمعيات فأصدرت يوم،
إبرام إىل ورسبيا بلغاريا واضطرت املسلمني، لغري الرتك ظلم إىل املتمدن العالم أنظار
سنة آخر إىل بها يُْعَمل ١٩١٢ سنة مارس ١٣ يف العثمانية الدولة ضد رسية معاهدة
سرتوما، نهر رشقي الواقعة األمالك تُْعَطى بلغاريا أن املعاهدة تلك يف جاء وقد ،١٩٢٠
إىل تلجآن وأنهما وغربيها، بالنينا شار جبال شمايل الواقعة البالد تُْعَطى رسبيا وأن
تكفلت فقد العسكرية الوجهة من وأما بينهما، يقع خالف كل حل يف القيرص تحكيم
جندي، ألف بمائتي العثمانيني بمهاجمة بلغاريا وتكفلت جندي، ألف ١٥٠ بحشد رسبيا
سنة مايو ٢٠ ويف العثمانيني، أزر شدت إذا رومانيا عىل الحرب بإعالن الدولتان وتكفلت
عىل الحرب األسود الجبل أعلن أكتوبر ٨ ويف املعاهدة، هذه عىل اليونان َعْت َوقَّ ١٩١٢

األوىل. البلقانية الحرب أُْعِلنَْت منه ١٨ ويف العثمانية، الدولة
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البلقان وحروب الرشقية املسألة (1-4)

تطلب أن العثمانية الدولة اضطرت حتى ونصف شهر الحرب هذه إعالن عىل يمِض ولم
يف السفراء مؤتمر واْفتُِتَح دسمرب، ٣ يف الهدنة فُعِقَدْت الصلح، أمر يف التوسط الدول من
فكانت شهر، من أكثر املفاوضات وظلت جراي، إدورد السري برئاسة منه ١٦ يف لندن
من وقسم كريت وجزيرة وأبريوس مكدونية بضم اعرتفت العثمانية الدولة أن نتيجتها
فرفع إيجة، بحر جزر وعن أدرنة عن تتنازل أن أبت ولكنها البلقانيني، إىل تراقية بالد
أدرنة بتسليم فيه ألحوا العايل الباب إىل مشرتًكا بالًغا األستانة يف العظمى الدول سفراء
الشدة، يف غاية هذا بالغهم وكان الجزر، مسألة يف العظمى الدول وتحكيم بلغاريا إىل
وقوادها الدولة عظماء يستشري أن — الحني ذلك يف األعظم الصدر — باشا كامل فرأى
جاللة برئاسة باغجة دولة يف ُعِقَد عاٍل مجلس إىل فدعاهم األمر، يف السياسيني ورجالها
العظمى الدول مطالب يقبل أن املجلس هذا فقرر ،١٩١٣ سنة يناير ٢٢ يف السلطان

الحال. يف الصلح ويربم
وخلفتها العايل، الباب حادثة إثر التايل اليوم يف سقطت باشا كامل وزارة ولكن
رغبتها ١٩١٣ يناير ٣٠ يف العظمى الدول فأبلغت االتحادية، باشا شوكت محمود وزارة
يف املفاوضات وانقطعت إيجة، بحر جزر وعىل األستانة مفتاح أدرنة عىل املحافظة يف
العثمانية الدولة اضطر شديًدا اتقاًدا نارها فاتقدت الحرب وعادت البالغ، هذا بعد لندن
البلقانيون، وضعه الذي الجديد األساس عىل ولو الصلح، إلبرام الدول توسط تطلب أن
بروني ملرته إىل مرمرا بحر عىل رودستو من يمتد خطٍّا الرشقية حدودهم جعل وهو

األسود. البحر عىل ميديا رشقي
الحصار رفع طلبت الجبليني بيد تسقط أن أوشكت أشقودرة أن النمسا رأت وملا
حشدت بعدما بالحرب األسود الجبل تتهدد جعلت ثم ،(١٩١٣ سنة مارس ٢٥ (يف عنها
قسيس ومقتل أشقودرة يف قنصليتها عىل القنابل سقوط بحجة حدوده عىل جيوشها
عىل األسود الجبل إكراه بوجوب العظمى الدول فينا حكومة أقنعت وقد أيبك، يف نمسوي
األثناء تلك ويف شواطئه، عىل البحري الحرص إعالن عىل معها واتفقت ملشيئتها، الخضوع
األسود الجبل حكومة وتهددت النمسا، ذلك فأغضب الجبليني، بيد أشقودرة سقطت

بالحرب.
حرب وقوع من خوًفا ١٩٠٩ سنة بعد ثانية مرة للنمسا تخضع أن روسيا رأت وقد
لدخول وكان للنمسا، إكراًما أشقودرة عن بالجالء األسود الجبل فأقنعت عامة، أوروبية
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مطالب رفض عىل حكومتها فجرأ األستانة؛ يف وقع أحسن البلقان شئون يف النمسا
إىل البلقانيون واضطر بروني، رودستو-ملرتة خط الرشقية حدودهم بجعل البلقانيني
كامل وزارة به رضيت الذي األساس عىل ١٩١٣ سنة مايو ٣٠ يف لندن يف الصلح إبرام
إيجة بحر عىل أينوس من يمتد مستقيًما خطٍّا أوروبا يف تركيا حدود جعل وهو باشا،
فتعقدت البلقانية، للمشاكل ا حدٍّ يضع لم لندن صلح ولكن األسود، البحر عىل ميديا إىل
هذه وكانت األدرياتيك، إىل الوصول من رسبيا ملنع النمسا أوجدتها التي ألبانيا مسألة
لندن، بمقتىضمعاهدة فيها حكًما يكن أن قبلن العظمى الدول ألن دولية؛ مسألة املسألة

إغفالها. تستطيع ال مصالح ذات منهن كال وألن
تجلو أن اليونان من بلغاريا فطلبت البلقانيني، بني فيما الخالف قام األثناء تلك ويف
سالنيك تسلم ال إنها وقالت الطلب، هذا اليونان فرفضت إليها، وتسلمها سالنيك عن
بتحكيم تقيض ورسبيا بلغاريا بني ١٩١٢ سنة مارس ١٣ معاهدة وكانت بالقوة، إال
ولكن الدولتني، بني وتقسيمها ودبرا وكيتشافو واسكوب قومانوفو يف روسيا قيرص
املدن هذه احتلت إنها وقالت جتالجة، أمام البلغاريني انشغال فرصة انتهزت رسبيا
اضطرت أنها بحجة بلغاريا مع معاهدتها بمقتىض تعمل أن رفضت ثم دائًما احتالًال
محاربة يف عليها يجب مما بأكثر قامت وأنها دولية، ألسباب ألبانيا باستقالل الرىض إىل
حكمه، قبول إىل ودعاهما والتأني بالحكمة الفريقني القيرص أوىص وقد العثمانيني،
ذكرها ورد التي األرايض يف حكمه تقبل إنها (١٩١٢ سنة يونيو ١١ (يف بلغاريا فقالت
التحكيم، قبلت فقد رسبيا وأما عنها، الرسبية الجيوش تجلو وبعدما فقط، املعاهدة يف

عليها. امُلتَنَاَزع األمالك عن الجالء رفضت ولكنها
التي سلسرته بمدينة تكتفي ال أنها األثناء تلك يف بلغاريا رومانيا أفهمت وقد
آخر تعويًضا تطلب بل (١٩١٣ سنة أبريل ١٥) بطرسربغ معاهدة بمقتىض احتلتها
الحرب عىل فأقدمت بتهديدها، تعبأ لم بلغاريا ولكن البلقانيني، بني الحرب وقعت إذا
شماًال، والرومانيني رشًقا، العثمانيني من األربع؛ الجهات من مهددة بأنها علمها مع

جنوبًا. واليونانيني غربًا، والرسبيني
يف بلقاني مؤتمر عقد عىل أعدائها مع واتفقت الصلح، بلغاريا طلبت يوليو ٣٠ ويف

بخارست.
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بخارست معاهدة (2-4)

خريطة بموجبها ُوِضَعْت التي بخارست معاهدة أُبِْرَمْت ١٩١٣ سنة أغسطس ١٠ ويف
األوروبية. الحرب قبل نعرفها ما عىل البلقان

ووسعت البلقانيني، بني الحقد نار فأرضمت الرشق؛ عىل شؤًما املعاهدة تلك وكانت
بل الداخلية، مشاكلهم من واحًدا مشكًال تحل ولم مصالحهم، وتباين ألطماعهم املجال
عىل يقوى وال السياسة زوابع أمام يثبت ال فاسد أساس عىل أقامتُه وقتي بصلح اكتفت
كانت واسعة أرايض ترك إىل منهم فريًقا اضطرت ألنها واألحقاد؛ الضغائن تيار مقاومة
يف اآلخر الفريق آمال تحقق ولم العنرصية، مبدأ عىل بالده إىل ضمها يؤمل كان أو له،

فيها. التي العنارص مصلحة مع يتفق عادًال تقسيًما األرايض تلك تقسيم

بخارست معاهدة بعد أوروبا (3-4)

كان البلقانية املشاكل تسوية يف بخارست مؤتمر نجاح أن العظمى الدول ظنت وقد
فتم باتٍّا، نهائيٍّا حالٍّ حلها يف ورغبت الرشقية، املسألة إىل أنظارها فوجهت ا، جدٍّ باهًرا
ونالت ،١٩١٤ سنة مايو أوائل يف البلقان حديد سكة بشأن ورسبيا النمسا بني االتفاق
الجزر عن جالئها مقابل مايو ١٧ يف وآيدين أزمري بني حديد سكة بإنشاء امتياًزا إيطاليا
مجلس يف جوليانو سان دي املركيز فرصح الطرابلسية، الحرب يف احتلتها التي العثمانية
عىل املحافظة إىل ترمي األدنى الرشق يف إيطاليا «سياسة بأن مايو ٢٦ يف اإليطايل النواب
و٢٣ أبريل ٢١ يف وروسيا وفرنسا إنكلرتا صحف ونرشت العثمانية»، األمالك سالمة
سفراء عقده الذي واالجتماع الفرنسية، الجمهورية لرئيس إنكلرتا ملك مقابلة إثر منُه

فيه: جاء رسميٍّا بالًغا الثالثي؛ االتفاق دول

والسلم األوروبي التوازن عىل املحافظة يف جهدها ستبذل الثالث الدول إن
العام.

خارجية وزير اجتماع إثر رسميٍّا بالًغا والنمسا وإيطاليا أملانيا صحف ونرشت
فرنز لإلمرباطور ولهلم اإلمرباطور وزيارة ابازيا، يف النمسا خارجية بوزير إيطاليا
ورد وقد البندقية. يف عمانوئيل فكتور للملك أو ،١٩١٤ سنة مارس ٢٢ يف فينا يف جوزف
عن نشأت التي العديدة املشاكل حل عىل اتفقت الثالثي التحالف دول «أن البالغ ذلك يف
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يف واملالحة بغداد حديد سكة بشأن وأملانيا إنكلرتا اتفقت ثم سلميٍّا»، حالٍّ البلقانية األزمة
روسيا العثمانية الدولة وأجابت األناضول، حديد سكك عىل وأملانيا فرنسا واتفقت دجلة،
األناضول واليات بإصالح العظمى الدول اقرتاح وقبلت أرمينية، شأن يف مطالبها إىل

الرشقية.
فشل ألن يوم؛ إىل يوم من إشكاًال تزداد كانت كله ذلك مع ألبانيا مسألة ولكن
أطماعهما بسبب دائم نزاع يف والنمسا إيطاليا جعل فيها األمن حفظ يف فيد الربنس
الفرص انتهاز إىل بلغاريا ونبه منها، اْغتُِصبَْت التي أبريوس بالد عىل اليونان عني وفتح

واليونان. رسبيا جارتيها من لالنتقام تسنح التي
«إن فقال: األثناء، تلك يف أوروبا حالة السياسيني الكتاب كبار أحد وصف وقد
ال اختالًال الرشق يف التوازن اختالل عن عبارة السلمية ظواهره مع الحايل املوقف
وارتباك اجتنابه، إىل سبيل ال تنازًعا األوروبية املصالح وتنازع إغفاله، الدول تستطيع

الحسام.» بامتشاق إال يزول ال ارتباًكا الرشقية املسائل

الرشقية املسألة فروع (5)

األمة بني شديد «نزاع بأنها: السياسيني من عرَّفها من مع الرشقية املسألة عرَّفت لقد
الدول ودخول جهة، من حكمها تحت كانت التي أو حكمها تحت التي واألمم الرتكية
ولهذه أخرى»، جهة من املتناقضة آمالها وتحقيق أطماعها لسد النزاع هذا يف العظمى
عديدة، فروع األوروبية الحرب إعالن يف الجوهري السبب كانت التي املعقدة املسألة
البواغيز، ومسألة — التالية الفصول يف وصفها عىل وسنأتي — العربية املسألة أهمها:
واملسألة بازار، نويف ومسألة والهرسك، البوسنة ومسألة ألبانيا، ومسألة مكدونية، ومسألة

األرمنية.

البواغيز مسألة (1-5)

— والدردنيل البسفور — البواغيز تفتح هل ييل: فيما إجمالها يمكن البواغيز فمسألة
حكومة يجعل فقط لروسيا ففتحها الدول؛ جميع لبوارج أو فقط الروسية للبوارج
روسيا يرض الدول جميع لبوارج وفتحها يدها، قبضة يف بل بابها، عىل حارًسا األستانة
الرشق يف األطماع صاحبات الدول ألطماع عرضة والدردنيل األستانة ويرتك عظيًما، رضًرا
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بل وبلغاريا؟ رومانيا حال يكون فكيف واألستانة، البواغيز روسيا أُْعِطيَْت وإذا األدنى،
واألستانة البواغيز ظلت وإذا املتوسط؟ البحر يف املصالح ذوات العظمى الدول حال
أدرنا فكيفما ورومانيا، روسيا سيما وال الدول، كل عىل عظيم فالرضر العثمانيني بيد
لألسباب األدنى الرشق مسائل أعظم من تزال وال كانت البواغيز مسألة أن نرى الطرف

كالمنا. سياق يف نبسطها التي
وفتحه إقفاله يف حرٍّا العايل الباب كان عثمانية، بحرية األسود البحر كان ملا
شاطئه عىل جديدتني دولتني وقيام إليه روسيا وصول ولكن يشاء، كيفما فيه والترصف
القرن يف وقعت التي الحوادث من ذلك غري إىل … العثمانية الدولة وضعف الغربي
إشكالها يف زاد ا تامٍّ تغيريًا والقانونية السياسية وجهتيها من الحال تلك غريت املايض؛
عىل للجميع حرة املشرتكة البحار «بجعل جهة من تقيض الدولية فالقوانني وغموضها.
دفاًعا بأمالكها االنتفاع حق الدول من دولة لكل «بأن أخرى جهة من وتعرتف السواء»،
ألن البواغيز؛ عىل تطبيقهما يُْستََطاع ال الصحيحني املبدأين هذين ولكن كيانها»، عن
الذي الثاني املبدأ ينفي األول للمبدأ طبًقا مشرتك بحر أنه بحجة حرٍّا األسود البحر جعل
العقد عقدة هي هذه بالعكس، والعكس بأمالكها، االنتفاع حق العثمانية الدولة يمنح

القانونية. الوجهة من
رأيًا البلقانية والدول العظمى الدول من دولة لكل فإن السياسية الوجهة من وأما
املصالح تباين للقراء يوضح يشء وال إغفالها، تريد ال ومصلحة عنه، تحيد ال املسألة يف
األكرب بطرس فإن املاضيني، القرنني يف تاريخها مراجعة من أكثر املسألة هذه يف الدولية
البحر يف الحرة املالحة مسألة البحث بساط عىل عرض أزوف بحر شواطئ احتل ملا
يف روسيا ومنع بتاتًا، ذلك العايل الباب فرفض عثمانيٍّا، يزال ال البحر هذا وكان األسود،
األسود. والبحر أزوف بحر يف حربية سفن إنشاء من ١٧٣٩ سبتمرب ١٨ بلغراد معاهدة
الحني، ذلك من األسود البحر إىل الوصول مسألة عينيها نصب روسيا وضعت وقد
معاهدة إبرام من العثمانيني عىل الثانية كاترينا اإلمرباطورة انتصارات بعد فتمكنت
مضيق وفتح البواغيز يف حرة املالحة وجعل (١٧٧٤ سنة يوليو ١٠) قينارجي كوجوك

وجهِه. يف مقفًال البسفور بقاء مع املتوسط البحر يف ألسطولها الدردنيل
معاهدتني؛ معها وأبرمت روسيا، مع العثمانية الدولة اتفقت عرش الثامن القرن ويف
بفتح بهما تكفلت ١٨٠٥ سنة سبتمرب ٢٣ يف والثانية ،١٧٩٨ سنة دسمرب ٢٣ يف األوىل

األسود. البحر دخول من األجنبية البوارج ومنع الرويس لألسطول البواغري
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معاهدة وأبرمت ثانية، الدردنيل موضوع إنكلرتا فتحت ١٨٠٨ سنة يناير ٥ ويف
العثمانية غري السفن كل بموجبها منعت العظمى الدول وبعض العايل الباب مع جديدة
املتناقضة، املعاهدات بهذه يده العايل الباب فغلَّ منه، الخروج أو األسود البحر دخول من
دول مصلحة ويف روسيا ضد املعاهدة هذه وكانت أمالكه، يف ترصفِه حرية عىل وقىض
هنكار معاهدة يف العايل الباب بإكراه لنفسها انتقمت روسيا ولكن البحرية، الغرب
تعلن التي البحرية الدول وجه يف البواغيز إقفال عىل (١٨٣٣ سنة يوليو ٢٦) يس اسكله

عليها. الحرب
العظمى الدول فكانت األوروبية، للسياسة مرشًحا الحني ذلك من الدردنيل بات وقد

الحال. تقلب متبعة ضدها، وتارة روسيا، ملصلحة تارة أمره يف تدخل
معاهدة وأبرمت يس، اسكله هنكار معاهدة إلغاء من إنكلرتا تمكنت ١٨٤١ سنة ويف
«بوليًسا» العايل الباب وإقامة البواغيز بإقفال تقيض التي (١٨٤١ سنة يونيو ١٣) لندن
يف تبحث لم ألنها روسيا؛ ضد موجهة لندن معاهدة وكانت والبسفور، الدردنيل عىل
الحرب إبان يف فتحِه حرية العايل للباب تركت فكأنها السلم، إبان يف إال البواغيز إقفال
دخلت ملا ١٨٤٥ سنة يف فعًال وقع ما وهذا األسود، البحر من روسيا تهاجم التي للدولة

روسيا. شواطئ ملهاجمة مرمرا بحر الحني ذلك يف الحلفاء أساطيل
فيها: وجاء باريس، معاهدة أُبِْرَمْت ١٨٥٦ سنة ويف

لروسيا يجوز وال الحربية، البوارج تدخله ال محايد بحر األسود البحر أن
شواطئه. عىل ترسانات إنشاء

و١٢.) ١١ (املادتان

(١٨٧٨ (سنة وبرلني (١٨٧١ (سنة لندن معاهدتي يف البواغيز مسألة وُفِتَحْت
الدول باتفاق إال الحربية البوارج تدخلها ال وأن مقفلة «تبقى أن عىل الدول فاتفقت

السابقة.» املعاهدات يف املعينة األحوال ويف العظمى
استفانوس أيا إىل جيوشها ووصلت العثمانية الدولة عىل الحرب روسيا أعلنت وملا
بحجة األستانة إىل الوصول من الروس ملنع الدردنيل مضيق الربيطانية األساطيل دخلت
حسبما إقفالها أو البواغيز فتح حرية العايل للباب تركتا وبرلني لندن معاهدتي أن
من ١٩٠٤ وسنة ١٩٠٢ سنة العايل الباب منعت عينها إنكلرتا ولكن األحوال، تقتيض
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بتنفيذ عليه تقضيان وبرلني لندن معاهدتي أن بحجة الرويس لألسطول البواغيز فتح
الشأن. هذا يف العظمى الدول قرارات

الباب أن عىل يدل بالبواغيز تتعلق التي املعاهدات تفسري يف الغريب التناقض فهذا
ونظر نظره يف شأن لها يكن لم املعاهدات وأن السياسة، تيار مع دائًما يسري كان العايل
البواغيز دخلت املتحالفة الدول وأساطيل اإلنكليزية األساطيل فإن أيًضا؛ العظمى الدول
األساطيل ُمِنَعْت ثم وبرلني، لندن معاهدتي باسم و١٨٧٨ و١٨٥٤ ١٨٠٧ سني يف
املعاهدتني تينك باسم ١٩٠٤ سنة منها والخروج ١٩٠٢ سنة دخولها من الروسية
عينها. بالحجة أغسطس ١١ يف وبرسلو جوبن األملانيتان البارجتان ودخلتهما أيًضا،

مكدونية مسألة (2-5)

العنارص الختالط العنرصية مبدأ عىل مكدونية قسمة تعذر عن املكدونية املسألة نشأت
عادًال. مرضيًا حسًما األشكال حسم معه يمكن ال اختالًطا فيها

لجنة تعيني عىل مرسزتاغ يف اإلمرباطورين مقابلة يف والنمسا روسيا اتفقت وقد
يف األوروبية اللجنة عليه جرت الذي األساس عىل مكدونية يف العنارص إلحصاء مختلطة
أدراج أتعابها لذهبت ُعيِّنَْت ولو ، تَُعنيَّ لم اللجنة هذه ولكن ،١٨٧٨ سنة الرشقية الروميل
أنفسهم األجانب واإلحصائيني البلقانية الحكومات اختالف من نراُه ما ذلك يؤيد الرياح،
ألًفا؟ ستون هو أو ونصف مليون هو أو مليونان البلغاريني مكدونية سكان عدد هل يف:
ألًفا، وسبعون مليونان الرسبيني عدد وهل ألًفا؟ سبعون أو ألف مائة الفالخ عدد وهل
ألًفا؟ وعرشون مائة أو ألف ستمائة الرتك عدد وهل اإلطالق؟ عىل رسبيون هناك ليس أو

فقط؟ ألف مائة أو ألف ثالثمائة األلبانيني عدد وهل
وتقاريرهم، كتبهم يف اإلحصائيون أثبتها األرقام هذه يف العظيمة الفروق هذه أن عىل
هذا سبب وأما أوردوها، أدلة إىل وأسندوها صحتها زعموا بحجج منها رقم كل وأيدوا
عىل بعًضا بعضها تزحزح كانت البلقانية العنارص أن إىل فريجع العجيب التناقض
تجمعها الظاهر يف واحدة أمة فصارت اندمجت ثم أوروبا، يف الرتك دخول قبل التوايل
أوائل يف واالستقالل الحرية فجر لها انبثق أن إىل املنوال هذا عىل وظلت الدين، جامعة

املايض. القرن
املكدونية العنارص عىل طرأت التي الكثرية واالنقالبات العديدة األدوار أن وبديهي
األحوال ألن بينها؛ للتمييز كافية تعد لم فاللغة بينها؛ كانت التي الفروق كل أزالت
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حجة املذاهب اختالف يؤخذ وال لغته، غري بلغة يتكلم أن منها كبريًا فريًقا اضطرت
كبريًا فريًقا وألن سنة، وأربعني ست منذ إال دينيٍّا تستقل لم بلغاريا ألن اإلحصاء؛ يف
لبطريركية تابع فريق فريقان: الرسبيني وألن اليونانية، للكنيسة تابع البلغاريني من
اإلحصائيون يستطيع فال التاريخ وأما البلغاري. لالكرسخس وفريق اليونانية، الفنار
حكمت فيها تقطن التي األمم من أمة كل ألن بمكدونية؛ يختص فيما إليه يستندوا أن
مكدونية جعل لإلشكال حلٍّ أحسن كان لذلك األخرى؛ األمم فيها واندغمت دورها يف
منحها وجوب إىل بعضهم فذهب األمر، يف اختلفوا السياسة رجال ولكن مستقلة، دولة
الرسمية، لغتها الفرنسوية اللغة تكون حرة، دستورية دولة وجعلها التام، االستقالل
عىل العظمى الدول مع العايل الباب يتفق مستقلة والية جعلها يجب بل آخرون وقال
أعضاءه العنارص تنتخب إداري مجلس مهمته يف يعضده لها مسيحي حاكم تعيني
عىل خطًرا فيها ورأت مكدونية مسألة حل يف أوروبا اختلفت وملا النسبية. بالطريقة
بعد ذلك يف رغبته فأظهر فيها، اإلصالح إجراء يف العايل الباب عىل ألحت العام السلم
يف جندي ألف الجندرمة عدد زيادة فيها قرر إصالحية الئحة وأصدر الدستور، إعالن
قوالت» «قرة إنشاء عىل لريا ألف مائة وإنفاق قوصوة، والية يف ذلك ومثل أشقودرة، والية
قوالت» «القرة هذه وربط ويانيا، وأشقودرة ومناسرت سالنيك واليات يف للجندرمة جديدة
برئاسة مكدونية شئون يف للنظر إصالحية لجنة ١٩١٢ سنة عني ثم التليفونية، باألسالك
املوظفني كبار بعض أعضائها بني وجعل الحني، ذلك يف الداخلية وزير بك عادل الحاج
باشا بومان والجنرال العمومية واألشغال واملعارف والحقانية والحربية املالية وزارات يف

بك. رجائي والقائمقام فولون والكولونل
العنارص جميع ترتيك يف ترغب التي االتحاديني حكومة ترق لم الخطة هذه ولكن
مكدونية؛ يف تنفيذها تقرر التي النظامات جميع ألغت حتى ساعدها اشتد فما العثمانية،
موظفني مكانهم وعينت والروم، البلغاريني املوظفني وعزلت األجنبية، باملراقبة ترَض فلم
قبول ورفضت مكدونية، إصالح عىل األمريية مكدونية أموال تنفق أن وأبت أتراًكا،
إللغاء االجتماعات قانون سمتُه جديًدا قانونًا وأصدرت الرتكية، اللغة بغري العرائض
ومن ألبانيا من السالح جمعت ثم واأللبانية، والرسبية والبلغارية اليونانية الجمعيات
وكوتشاني وسالنيك وأشتيب ومناسرت اسكوب سجون ومألت وسالنيك، مناسرت واليتي
البوسنة أتراك من كبري بعدد وجاءت والرسبيني، واألروام بالبلغاريني وغريها وبالنكا
الحال، يف الثورة بوادر فظهرت فيها، التي العنارص ملزاحمة مكدونية إىل والهرسك
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األرض يف تعيث واليونانية البلغارية العصابات وبدأت واالغتيال، القتل حوادث وتكاثرت
الداخلية»، األمور تنظيم و«لجنة البلغارية «الثورة» جمعية أعصاب لذلك فاهتزت فساًدا،
شعارها جعلت الحمر» «اإلخوة جمعية باسم بلغاريا يف جديدة ثوروية جمعية وأُلَِّفْت
األمور «تنظيم لجنة أوفدت وقد إنسان. جمجمة فوق مشتبكان سيفان وتحتها شمًسا
أخبار لتذيع برلني معاهدة عىل وقعت التي الدول عواصم إىل وفًدا ١٩١٢ سنة الداخلية»
الحمر» «اإلخوة جمعية وكتبت مكدونية، شأن يف الدخول إىل أوروبا وتستفز الرتك فظائع

تقول: ١٩١٢ سنة العثمانية الحكومة إىل

اإلرهاب وسنقابل البلقان، بالد يف الثورة نعلن واالرتقاء والنهضة الحرية باسم
القوة وجه يف الدم يف املنغمس السيف ونشهر بالقسوة، والقسوة باإلرهاب
علم حول األشداء الثورة ورجال العزيز الوطن أبناء يا فاحتشدوا والظلم،

واالستعباد. الذل ربقة من الخالص لنا يكفل الذي املقدس الثورة

معاهدة بعد كذلك صارت وقد البلقانية، الحرب إعالن قبل مكدونية كانت هكذا
يف سببًا وكان الرسبيني، عىل حقد إىل تحول الرتك عىل البلغاريني حقد ولكن بخارست،

رسبيا. ضد األوروبية الحرب بلغاريا دخول

األلبانية املسألة (3-5)

التي ألبانيا تشمل األدرياتيك، رشقي األلباني العنرص يسكنها التي البالد أو ألبانيا
سكانها عدد أبريوس، بالد ومن الرسبية مكدونية من وقسًما البلقان، حرب يف استقلت
من ألًفا وأربعون ومئتان املسلمني من ألف ثمانمائة منهم ألًفا، وأربعون ومائة مليون

الكاثوليك. من ألف ومائة األرثوذكس
التي وعاداتهم وأخالقهم بلغتهم البلقانية العنارص سائر عن يختلفون واأللبانيون
يقيم وال الحرية ويهوى الرشف يعبد النرس» «ابن أو فاأللباني األيام، توايل عىل حفظوها

هائل. دموي انتقام يعقبها به تلحق إهانة فأقل الضيم، عىل
الحروب جميع يف شوهدوا ولكنهم األزمان، من زمن يف دولة األلبانيون يشد ولم
وقاتلوا بريوس، مع الرومانيني وحاربوا الكبري، إسكندر مع الرشق فاجتاحوا والغزوات؛
ثم قوصوة، معركة يف مراد السلطان مع واشرتكوا البلقان، إىل وصلهم بعد الصقالبة
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عن دفاًعا وحاربوهم الشهري، األلباني الزعيم بك إسكندر زمن يف الرتك عىل انقلبوا
واستقاللهم. حريتهم

إليهم ويستميلوهم األلبانيني، معاملة يحسنوا أن العثمانيون السالطني رأى وقد
العظام، الصدور منهم وعينوا األمريية، واألموال الرضائب من فأعفوهم واللني، بالحكمة
طيبة عن العثماني الجيش يف األلبانيون فتطوع الداخلية، شئونهم يف الدخول واجتنبوا

اإلسالم. معظمهم واعتنق خاطر،
مكدونية بحوادث متأثرة القرن هذا أوائل يف ألبانيا يف القومية الفكرة ظهرت وقد
العثماني، الدستور إعالن إثر األقىص حدها بلغت أن إىل فيوًما، يوًما تنترش وأخذت
اللغة تجعل أن الحكومة من وطلبوا والبسان، تريانوفو يف األلبانيني زعماء بعض فاجتمع
تُنَْشأ أن فيه طلبوا مناسرت، يف آخر اجتماًعا عقدوا ثم بالدهم، يف الرسمية اللغة األلبانية
فرائص فارتعدت الالتينية، بالحروف األلبانية اللغة تُْكتَب وأن ألبانيا، يف جديدة مدارس
ابتعادها وأن أوروبا، يف الوحيد حصنهم ألبانيا أن أدركوا ألنهم ذلك؛ جراء من الرتك
وعهدوا فيها، القومية الفكرة عىل القضاء يف فرغبوا آسيا، إىل بالرحيل يقيضعليهم عنهم
(سنة لذلك الالزمة التدابري اتخاذ يف — الحني ذلك يف أشقودرة وايل — باشا بدري إىل
السالح حمل من األلبانيني ومنع األستانة أوامر تنفيذ إىل باشا بدري فأرسع ،(١٩١٠
ثم العثمانية، الحكومة سياسة من استيائهم عن وأعربوا لهم، إهانة ذلك فعدوا املدن، يف
وإقرار الحميد عبد السلطان خلع إثر األستانة يف األلبانيني زعماء بعض شنق ذلك عقب
فشقوا عليهم، الرضائب وفرض لتجنيدهم توطئة ألبانيا سكان إحصاء عىل الحكومة
وقمع كبري بجيش باشا طورغود شوكت فجاءهم بالعصيان، وجاهروا الطاعة، عصا
الذي السالح ولكن منهم، السالح بجمع أمره وأصدر مثيل، لها يسبق لم بشدة ثورتهم
لهم، سنحت فرصة أول فغنموا األلبانيني، بيد الجديد السالح وظل قديًما، كان جمعه
اللغة وتدريس التام اإلداري االستقالل وطلبوا القومية، باسم املرة هذه الثورة وأعلنوا
األمريية األموال وإنفاق الالتينية، بالحروف تُْكتَب بعدما مدارسهم يف وحدها األلبانية

بالدهم. إصالح عىل كلها
جميع إىل املفكرين فتعدت ألبانيا، يف عظيمة برسعة القومية الفكرة انترشت وقد
واسطة وجعلها التام، ألبانيا باستقالل الزعماء وبعض الشبيبة وحلمت الشعب، طبقات

املقبلة. البلقان سياسة عليه تدور ومحوًرا متني بلقاني اتفاق إلبرام
ولكنها كبرية، حملة عليهم وجردوا مطالبهم إىل األلبانيني إجابة فرفضوا الرتك وأما
أرسلت وملا أشقودرة، وراء ما إىل التقهقر عىل فأُْكِرَهْت أمامهم، الثبات تستطع لم
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املردة ثار الشمال يف الذين األلبانيني عىل الحملة هذه أزر لشد باشا طورغود الحكومة
الحرب، يف واملسيحيون املسلمون واشرتك برشق، أشقودرة جنوب يف يسكنون الذين
خليل فأصدر ألبانيا، يف واللني املساملة خطة ونهجت موقفها حرج الحكومة فأدركت
محمد السلطان وزار األلبانية، املدارس بفتح أمًرا الحني ذلك يف الداخلية وزير بك
اشرتكوا الذين عن عاًما عفًوا وأصدر ،١٩١١ سنة يونيو ١٦ يف قوصوة سهل رشاد
توزا، يف اجتماع إىل املاليسوريني زعماء باشا طورغود دعا منه ٢١ ويف العصيان، يف
املاليسوريني ولكن يونيو، ٢٤ يف ثانية القتال رحى ودارت به، ثقتهم لعدم ذلك فرفضوا
األثناء تلك يف يفاوضون كانوا له كرههم لشدة باشا طورغود مفاوضة رفضوا الذين
الطرق وإصالح املقفلة املدارس بفتح فوعدهم شتينة، يف تركيا معتمد بك الدين صدر

السكينة. إىل إخالدهم مقابل الالمركزية أساس عىل بالدهم وإدارة
تقتفي أن يخشون كانوا ألنهم أيًضا؛ املرة هذه بوعودهم يفوا لم الرتك أن عىل
ودخلت الخطب فتفاقم الواسعة، الالمركزية طلب يف األلبانيني أثر العثمانية العنارص
ما إىل املتفرج نظرة ينظر يكن لم الدول بعض ألن جديد؛ شكل يف األلبانية املسألة
يتهدده، الذي الخطر إىل العايل الباب األستانة يف الدول هذه سفراء فنبه ألبانيا، يف يجري
األلبانية الحوادث سري ترقب النمسا وكانت شديًدا. دفاًعا األلبانيني مطاليب عن ودافعوا
العثمانيني عىل شارل الربنس انتصار منذ الكاثوليك حامية أنها بحجة واهتمام دقة بكل
وجعل املزعومة، الحقوق تلك أيد برلني مؤتمر وأن ،١٧١٨ سنة باساروفيتز معركة يف

نفوذها. منطقة يف ألبانيا
البحر، إىل تؤدي التي الطريق ألنها ألبانيا؛ عن الطرف لتغض النمسا تكن ولم
وبني بينها الخالف تفاقم ذلك عن فنشأ عنده، الصقالبة توقيف يمكن الذي والحصن
وارثة نفسها تعد إيطاليا ألن أخرى؛ جهة من إيطاليا وبني وبينها جهة، من الصقالبة

بالدها. شواطئ عن دفاًعا األدرياتيك بحر ويهمها الرومانيني،
والجبل العايل الباب بني السياسية الصالت صفو تعكر ١٩١١ سنة مايو شهر ويف
عىل جيشها العثمانية الحكومة فحشدت إليه، األلبان الثائرين التجاء بسبب األسود
وترصيح األمر، يف روسيا دخول لوال شتينة، حكومة عىل الحرب إعالن وقررت الحدود،
الحني ذلك يف الخارجية وزير باشا لرفعت — األستانة يف سفريها — جاريكوف املسيو
الباب فاضطر األسود»، الجبل عىل باالعتداء العثمانية للدولة تسمح ال روسيا «بأن
املاليسوريني، الثائرين عن بالعفو أمره يصدر وأن الحدود، من جيوشه يسحب أن العايل
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السالح بتقلد لهم ويسمح األمريية، األموال دفع ومن العسكرية الخدمة من ويعفيهم
بالدهم يف الطرق بإنشاء ويعدهم ألبانيا، يف الرسمية املدارس يف األلبانية اللغة وتدريس

الحرب. بسبب بهم لحقت التي الخسارة من ويعيضهم
منهم؛ كثريًا شيئًا الرتك ورآه عليهم قليل الدولة به رضيت ما أن األلبانيون رأى وقد
من األلبانية الثورات وكانت .١٩١٢ سنة ثانية ألبانيا مسألة فتح من بد يكن لم لذلك
الحرب يف العثمانية الدولة عىل الحرب إعالن عىل البلقانيني جرأت التي العوامل أكرب
األوروبية الحرب يف الحلفاء أزر شد عىل إيطاليا حملت التي األسباب أهم ومن البلقانية،

واألدرياتيك. ألبانيا يف مصالحها عن دفاًعا

والهرسك البوسنة مسألة (4-5)

نصه: ما برلني معاهدة من والعرشين الخامسة املادة يف جاء

ويف مؤقتًا احتالًال والهرسك البوسنة مقاطعتي احتالل يف النمسا إىل يُْعَهد
شئونهما. إدارة

الدولة سيادة تحت والهرسك البوسنة إبقاء يف أوروبا رغبة عىل يدل املادة هذه ومنطوق
إنكلرتا مندوب سلسبوري اللورد وافق فقد املؤتمر؛ مناقشات من يتضح كما العثمانية
مندوب ودينكتون املسيو وقال العثمانية»، الدولة سيادة تمس ال «ألنها املادة تلك عىل
الكونت وقال والهرسك»، البوسنة يف أوروبي بوليس دور ستمثل النمسا «إن فرنسا
بحتة»، أوروبية مسألة والهرسك البوسنة مسألة تعد حكومته «إن النمسا اندرايسمندوب
مقاطعتي النمسا تحتل بأن تقبل حكومته «إن روسيا مندوب كوف تورتشا املسيو وقال
— العثمانيون املندوبون وقال أوروبا»، عن بالنيابة مؤقتًا احتالًال والهرسك البوسنة
ال «ألنهم ذلك عىل يوافقون إنهم — باشا تيودوري وقره باشا عيل ومحمد باشا صفوت

العثمانية.» السيادة يمس ما فيه يرون
والنظام والعدل الحرية أساس عىل والهرسك البوسنة شئون بإدارة النمسا تكفلت
القضاء عينيها نصب وضعت ولكنها حسنة، حكومة لهما فألفت فيهما، لألمن إقراًرا
حقوق ونزعت األساقفة، تسمية حق فاغتصبت مربًما، قضاء فيهما الساليف العنرص عىل
االحتفال ومنعت البناء، قديمة أنها بحجة الكنائس وأقفلت األرثوذكيس، اإلكلريوس
املدارس وأقفلت الجديدة، بالرضائب األهلني عاتق وأثقلت القومية، الدينية باألعياد
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مثيل؛ له يسبق لم غالٍّ الصحف عنق وغلَّت الرسبي، التاريخ تدريس ومنعت الوطنية،
عموًما. الصقالبة وعىل خصوًصا الرسبيني عىل عوانًا حربًا بذلك فأعلنت

وضمت العثماني، الدستور إعالن فرصة انتهزت بل كله، بذلك النمسا تكتِف ولم
الدولة واحتجاج سكانهما احتجاج مع (١٩٠٨ (سنة أمالكها إىل والهرسك البوسنة
االحتجاجات هذه قابلت وقد برلني، ملعاهدة املوقعة الدول وبعض ورسبيا العثمانية
التقاليد وإن والهرسك، البوسنة عىل جديد يشء يطرأ لم «إنه قائلة واستغراب بدهشة
لجأت وقد عليها»، الحق هذا إنكار إىل سبيل فال بهما، املجر حكومة تربط التاريخية
حجة وحده التاريخ كان ولو أطماعها، وإشباع مدعاها لتأييد التاريخ إىل النمسا
قبضة يف قرنني نحو بقيت التي هنغاريا باسرتجاع العثمانيون لطالب األرايض السرتجاع
ملا العهد قديمة أكيدة والهرسك البوسنة عىل التاريخية النمسا حقوق كانت ولو يدهم،
املادة يف جاء — ١٩٠٨ سنة ْت نُِرشَ — رسية معاهدة ١٨٧٠ سنة رسبيا مع أبرمت

نصه: ما منها الثانية

الدولة محاربة يف ساعدتها إذا والهرسك البوسنة رسبيا بإعطاء النمسا تتكفل
العثمانية.

األسود، والجبل رسبيا عىل شديدة رضبة النمسا إىل والهرسك البوسنة ضم كان وقد
املجالس إىل رفعه تقرير يف — سابًقا رسبيا وزارة رئيس — نيكواليفتش املسيو فقال
تَُحلُّ التي الطريقة عىل يتوقف األسود والجبل رسبيا مستقبل «إن أوروبا: يف النيابية
السالفيتني، الدولتني بني يفصل النمسا إىل ضمهما ألن والهرسك؛ البوسنة مسألة بها
الجرمانية»، جارته رحمة تحت األسود الجبل ويجعل األدرياتيك، بلوغ من رسبيا ويمنع
عن الدفاع عىل قادرة غري كانت ألنها النمسا؛ ملشيئة الرضوخ إىل روسيا اضطرت وقد

اليابانية. الحرب يف فشلها بعد البلقان يف الصقالبة مصالح
البلقانيني اختالف من عظيمة فوائد النمسا أملت البلقانية الحرب أعلنت وملا
دخول لوال رسبيا بمهاجمة إيطاليا تغري وكادت الرشق، يف الدولية املصالح واحتكاك
البلقانيني. بني — مؤقتًا — الصلح إبرام يف بخارست مؤتمر ونجاح األمر يف رومانيا
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بازار نويف مسألة (5-5)

واحتكت الظنون حولها حامت التي الوحيدة املسألة والهرسك البوسنة مسألة تكن ولم
وشأنًا، أهمية عنها تقل ال أخرى مسألة هناك كان بل ورسبيا، النمسا مصالح فيها
معاهدة من والعرشون الخامسة املادة سمحت فقد بازار، نويف سنجق مسألة وهي
طريق عىل — بازار نويف يف نمسوية حامية تضع «بأن واملجر النمسا لحكومة برلني
األسود والجبل رسبيا السالفيتني— الدولتني بني بذلك ففصلت الحاجة»، حني — سالنيك
والبحر وسالنيك مكدونية طريق وفتحت رسبيا، وجه يف األدرياتيك طريق وأقفلت —
أحسن من حربيٍّا موقًعا النمسا املادة هذه أعطت وقد الجرمان. أمام واألستانة املتوسط
سهل يف منه تتحكم وأن رسعة، بكل جيوشها إليه تنقل أن تستطيع وأمنعها املواقع
ويف رحمتها، تحت البلقان يف السالفية األمم وتجعل والواردار، مورافا ونهري قوصوة،

االقتصادي. نفوذها منطقة

األرمنية املسألة (6-5)

قلب إىل أراراط جبال من تمتد األرمن يسكنها التي البالد أو جيورجيا أو أرمينية
واألناضول القوقاس من قسًما وتشمل العراق، شمال إىل األسود البحر ومن األناضول،
وأربعمائة مليون منهم نسمة؛ ماليني ثالثة نحو األرمن من سكانها وعدد إيران، وبالد
بكر وديار ووان وبتليس وأررضوم سيواس واليات يف أي العثمانية؛ البالد يف ألف
هذه كل يف األقلية هم واألرمن الست، الرشقية الواليات تُْدَعى التي العزيز ومعمورة

الرشقية. املسائل أعقد من مسألتهم كانت ولذلك الواليات؛
القرن أوائل يف العثمانيني األرمن يف القومية الفكرة األدنى الرشق حوادث بثت
يرمي وفريًقا فقط، اإلداري االستقالل يطلب فريًقا فريقني زعماؤهم وكان املايض،
الروس يكره كان األخري الفريق وهذا مستقلة، مملكة كلها القديمة أرمينية جعل إىل

السواء. عىل والعثمانيني
منذ بحقوقها العايل الباب تطالب الفتاة أرمينية أو األرمنية الشبيبة بدأت وقد
األرمنية األمة رأس البطريرك خطة ملراقبة العوام من مجلًسا فانتخبت ،١٨٣٩ سنة
اإلكلريوس انتخاب جعل من ١٨٦٣ سنة تمكنت ثم السياسية، املسائل يف أزره وشد
سياسيٍّا األمة إنهاض مهمته عضو أربعمائة من جديد ميل مجلس تأليف ومن ا عامٍّ
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األرمن مع واللني الحكمة سياسة األمر بدء يف العايل الباب نهج وقد واقتصاديٍّا. وعلميٍّا
االستقالل من أوسع إداريٍّا استقالًال فمنحهم روسيا، إىل االلتجاء من ملنعهم العثمانيني
فاكتسب وجوههم، يف املناصب باب وفتح القوقاس يف إلخوانهم روسيا منحته الذي
العظام الصدور أحد قال وقد عظيًما. انتفاًعا بهم الدولة وانتفعت وإخالصهم صداقتهم

لألرمن.» والقلم لأللبانيني فالسيف والقلم؛ السيف اثنان: الدولة «قوام
وطيد أساس عىل أرمينية يف الحال إصالح دون تحول كانت جمة مصاعب ولكن

عددهم. وقلة األرمن، وضعف وتعصبهم، األكراد عنفوان أهمها األركان،
فلما ،١٨٧٧ سنة حرب شبت أن إىل فيوًما يوًما يزداد لألرمن األكراد اضطهاد وكان
األناضول، قرى بعض يف األرمن وذبحوا األكراد هاج العثمانية البالد يف الروس توغل
استفانوس أيا معاهدة يف أرمينية بشئون الروسية اإلمرباطورية اهتمام ذلك عن فنشأ
بإجراء العايل الباب «يتكفل وهي: الثانية، املادة قبول عىل العثمانية الحكومة وإكراه
يف األمن وحفظ عنهم، الضيم وبرفع األرمن، يسكنها التي الواليات يف الالزم اإلصالح
شئون يف روسيا دخول عاقبة إنكلرتا وخافت عليهم»، االعتداء من األكراد ومنع بالدهم،
«إن فيها: جاء — ١٧٧٨ يونيو ٤ يف — معاهدة العايل الباب مع فأبرمت العثمانية، الدولة
من سكانها حال وتحسني الصغرى آسيا يف اإلصالح إجراء عىل النية عقد العايل الباب
أمر أهمل ولكنه أيًضا، برلني مؤتمر يف ذلك عىل العايل الباب ووافق ومسيحيني»، مسلمني
الربيطانية املصالح احتكاك وكان العثمانية، البالد سائر يف أهمله كما أرمينية، يف التنفيذ
بعهوده، النكث عىل العايل الباب جرأت التي العوامل أكرب من الصغرى آسيا يف والروسية
واحتكاك األوروبية الدول الختالف فدية أرمينية فذهبت السفاحني، األكراد أزر وشد

األدنى. الرشق يف مصالحهن
العثمانية الحكومة عىل فحملوا ذلك، جراء من األرمن عيون يف الضياء اسود
لحمل أوروبا عواصم يف عديدة بمظاهرات وقاموا شديدة، حمالت الغرب صحف يف
إن حتى شديًدا، حقًدا عليهم العايل الباب فحقد شئونهم، يف الدخول عىل حكوماتها
املسألة «إن الحني: ذلك يف أعظم صدًرا كان وقد — قال برزانتِه املشهور باشا سعيد

الوجود.» من األرمن بإزالة إال تَُحل ال األرمنية
وتفرض منهم، اقتصاًصا األرمن عىل األكراد تحرض العثمانية الحكومة جعلت ثم
جراء من املذابح ووقعت أداءها، فرفضوا احتمالها، عىل لهم طاقة ال رضائب عليهم
سبتمرب و٤ أغسطس ١٢ بني وغريها وسمال وشنيك وتالوري وسامسون موش يف ذلك
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تفتيش لجنة يعني أن العايل الباب من فطلبت األمر يف إنكلرتا ودخلت .١٨٩٤ سنة
أن مع فقط بتليس وايل بعزل اكتفى ولكنه طلبها، إىل فأجابها املجرمني، عن للبحث
امللكيني. واملوظفني والضباط القواد من كثريين عىل املذابح تبعة ألقت التفتيش لجنة
شأن يف العايل الباب إىل مشرتكة مذكرة العظمى الدول سلمت ١٨٩٥ سنة مايو ٢ ويف
إىل سلمها مذكرة يف ذلك عىل حملته التي األسباب وأوضح بها، العمل فرفض أرمينية،

.١٨٩٥ سنة يونيو ٧ يف األستانة يف العظمى الدول سفراء
رجال ومىش األستانة، يف سلمية بمظاهرة األرمنية الجمعيات قامت سبتمرب ٣٠ ويف
ضابط عىل مسدسه أطلق محمًسا شابٍّا ولكن األمن، لحفظ املتظاهرين مع الرشطة
يسكنها التي األناضول بالد جميع ويف األستانة، يف األرمن مذابح وبدأت فقتله، عثماني
بمطالبهن ريض أنه العظمى الدول العايل الباب أبلغ ١٨٩٥ سنة أكتوبر ٢٠ ويف األرمن،
ألف مائة منهم وذبحوا األرمن عىل وقاموا لذلك، األكراد فغضب بأرمينية، يختص فيما
يقوموا أن لهم عنَّ أمرهم يهمها ال أوروبا أن األرمن رأى وملا تقدير، أقل عىل نسمة
٢٦ يف األستانة يف العثماني البنك عىل فهجموا شئونهم، يف الدخول إىل يضطرها بعمل
األستانة رعاع فحرض لهم، احتاط قد كان الحميد عبد ولكن ،١٨٩٦ سنة أغسطس
احتجاًجا الغرب صحف قيامة وقامت يومني، يف نسمة آالف ستة منهم فذبحوا عليهم،
يف الدخول إىل لندن حكومة فاضطرت أشده، إنكلرتا يف الهياج وبلغ الفظائع، هذه عىل
مواصلة «أن الحميد عبد السلطان إبالغ عىل توافقها أن العظمى الدول من وطلبت األمر،

.١٨٩٦ سنة سبتمرب ١٦ يف ذلك وكان عرشِه»، ضياع إىل تؤدي الفظائع هذه
قالت العايل، الباب إىل اللهجة شديدة مذكرة العظمى الدول سلمت أكتوبر ٢١ ويف
بالفائدة تأِت لم املذكرة هذه ولكن بالقوة»، نصابه إىل األمن تعيد ِألَْن مستعدة «إنها فيها
يف مانعت روسيا وألن األناضول، يف إنكلرتا أطماع تخىش كانت فرنسا ألن املطلوبة؛

األرمن. عن دفاًعا مشرتك بعمل القيام إىل الدول توفق فلم أرمينية، استقالل
فرنسا اتفاق عن زيارته فأسفرت باريس، القيرص زار ١٨٩٦ سنة أكتوبر ويف
اإلصالح إجراء يف العايل الباب أزر وشد العثمانية، األمالك سالمة عن الدفاع عىل وروسيا
امللقب باشا سعيد وخلفه األثناء، تلك يف الصدارة منصب من باشا جواد وُعِزَل أرمينية. يف
إىل أوروبا أنظار واتجهت أرمينية، يف نصابه إىل ظاهًرا األمن فعاد «كوجوك» بالصغري

جديد. دور يف دخلت وقد مكدونية، مسألة
ال برسور األرمن فقابله العثماني، الدستور أُْعِلَن ١٩٠٨ سنة يوليو شهر ويف
،١٩٠٩ سنة أبريل شهر يف أطنة مذابح بسبب أمره يَُطْل لم رسورهم ولكن يُوَصف،
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وطلب شديًدا، احتجاًجا املذابح تلك عىل األرمن بطريرك ارشاروني املونسنيور فاحتج
والتسويف، باملماطلة طلبه الحكومة فقابلت األرمن، حال وتحسني املجرمني، معاقبة

.١٩١٣ سنة سبتمرب ١٢ يف استعفائه تقديم إىل واضطر
الدستور إعالن بعد األرمن بمساعدة عليها تقيض مصلحتها أن روسيا رأت وقد
العايل الباب إىل مسهبًا تقريًرا األستانة يف سفريها جريس دي املسيو فرفع العثماني،
وأملانيا وفرنسا إنكلرتا مندوبو وعقد ارشاروني، املونسنيور استعفاء إثر أرمينية عن
الواليات إصالح يف للنظر ١٩١٣ سنة نوفمرب ٣٠ يف باريس يف اجتماًعا وسويرسا وروسيا
البلقانية بالحرب منهمكة العثمانية الدولة وكانت األرمن، يسكنها التي الست الرشقية
وعضوين مسلمني، أعضاء ثالثة من خصوصية لجنة تعني أن فقبلت األثناء، تلك يف
الخالف وتسوية الجندرمة، إلصالح أجنبي؛ مستشار برئاسة كلداني، وعضو أرمنيني،

األهلني. بني
وجعلها األرمنية، البالد إصالح عىل روسيا مع العايل الباب اتفق فرباير ٨ ويف

العظمى. الدول بموافقة العايل الباب يعينه أجنبي مفتش منهما لكل منطقتني
يف روسيا أطماع «إن األوروبية: الحرب إعالن بعد العثمانيني الساسة أحد قال وقد
حليفتينا ضد أعدائها جانب يف الحرب غمار خوض عىل ستحملنا والبواغيز األناضول

وإنكلرتا.» فرنسا القديمتني
تؤدي التي العظمى األوروبية الحرب أسباب من سببًا أرمينية مسألة كانت وهكذا

العنرصية. أساس عىل معقوًال نهائيٍّا حالٍّ فروعها وكل الرشقية املسألة حل إىل حتًما
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الثاني الفصل

العربية املسألة

واالتحاديون العرب – املايض يف والرتك العرب – تاريخية نبذة – جغرافية نبذة
االتحاديني – موقف أعماله – األول العربي املؤتمر – العربية الجمعيات ظهور –

إزاءه

∗∗∗

«نزاع فهي منها، فرع ألنها الرشقية؛ املسألة به ُعرفت بما العربية املسألة تُْعَرف
بها االستئثار عىل النية وعقدوا املايض يف بالسلطة استأثروا الذين الرتك بني شديد
يطلبون الذين والعرب جهة، من عددهم وقلة وفقرهم جهلهم مع أيًضا املستقبل يف
النزاع بهذا أوروبا واهتمام أخرى، جهة من والقوة والقانون الحق باسم املساواة
العربية املسألة كانت وقد املتناقضة»، ألمانيها وتحقيًقا ألطماعها ا سدٍّ فيه ودخولها
العربية البالد يف أملانيا أطماع ألن العثمانية؛ الحرب سيما وال الحرب، أسباب أهم من
تآمروا الذين االتحاديني وألن عنه، السكوت وروسيا وفرنسا إنكلرتا يسع لم ا حدٍّ بلغت
انتهاز يف ورغبة ألزرهم ا شدٍّ الحرب دخول من ا بدٍّ يروا لم األملان مع العرب كيان عىل
الرتك زعماء أحد قال فقد بعدها، قائمة لها تقوم ال رضبة العربية األمة لرضب الفرصة
كمستعمرة العثمانية البالد نحكم بأن اآلن بعد لنا أمل «ال تعريبه: ما الشأن هذا يف
صارت حكومتنا ألن بالسيف؛ أجدادنا فتحها التي العربية البالد سيما وال تركية،
األوروبية الحرب غمار خضنا فإذا الدولة، يف األقلية نحن وألننا الحظ، لسوء دستورية
لعنرصنا الحكم وكفلنا قضاءٍ، أعظم الرتكية غري العنارص عىل قضينا النرص وحالفنا
الدولة مستقبل ألن شيئًا؛ نخرس فال بالدنا وضاعت جيوشنا انكرست وإذا طويًال، زمانًا

الطوفان.» بعدنا ومن حال، كل عىل يدنا من ذاهب الحكم وألن لنا، ليس
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م��ع��ي م��ال��ًك��ا واق��ت��ل��وا وم��ال��ًك��ا اق��ت��ل��ون��ي

بظهور وتعقدت العرب، دولة بانقراض الوجود عالم يف ظهرت العربية واملسألة
الحتوف موارد الدولة وإيرادهم األمور زمام واستالمهم االتحاديني من الرتك غالة

وطغيانهم. واستبدادهم وجورهم والعرب لإلسالم واحتقارهم

جغرافية نبذة (1)

إيران الرشق ومن طورس، جبال الشمال من يحدها التي البالد هي العربية والبالد
البحر الغرب ومن الهندي، املحيط البحر الجنوب ومن عمان، وبحر فارس وخليج

العرب: جزيرة وشبه والعراق سوريا وتشمل املتوسط، والبحر األحمر
ومترصفيتني، وبريوت، والشام حلب وهي: واليات، ثالث إىل اآلن سورية م وتَُقسَّ سورية:
ماليني ثالثة عن يقل ال والحرض البدو من سكانها وعدد لبنان، وجبل القدس وهما:

نسمة. مليون ونصف
مترصفية وإىل والبرصة، واملوصل بغداد وهي: واليات، ثالث إىل العراق م ويَُقسَّ العراق:
بدو من سكانه وعدد بكر، ديار والية من قسًما ويشمل الزور، مترصفية هي واحدة

نسمة. ألف وسبعمائة ماليني ثالثة عىل يزيد وحرض
الحجاز وهي: أقسام، عرشة إىل اآلن العرب جزيرة شبه م وتَُقسَّ العرب: جزيرة شبه
الشام. وبادية والكويت والبحرين والقطر وعمان وحرضموت ونجد وعسري واليمن

مدنها: وأشهر وعسري، اليمن بني العرب جزيرة غربي واقعة بالد الحجاز: (١)
وقبائلها أرسها وأشهر وينبع، وليث والطائف وجدة املنورة واملدينة املكرمة مكة
وبنو والبقوم وسبيع وهذيل وقريش القريش، نمي أبي الرشيف ساللة وهم الرشفاء،
وسليم وعتيبة مرسوح وبنو سالم وبنو وحرب وفهم والحجادلة الحارث وابن مالك

وغريهم. وجهينة، وثقيف ومطري
صنعاء جبل مدن فأشهر وتهامة، جبل قسمني: إىل اليمن بالد م تَُقسَّ اليمن: (٢)
اليمن ويف وزبيد، وباجل الفقيه بيت تهامة مدن وأشهر وذمار، وعمران ومناخة

الحديدة. أشهرها عديدة مواني
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والجرايح األهدل وبنو وعمار والشعر والعود وبكري حاشد اليمن قبائل وأشهر
وغريهم. والزرانيف

صبيا تهامة مدن فأشهر وجبل، تهامة أيًضا: قسمان عسري وبالد عسري: (٣)
عسري بالد ويف والنماص، ورغدان ومحايل أبها جبل مدن وأشهر عريش، وأبو
وشمران وزهران غامد عسري قبائل وأشهر وجيزان، قنفده أشهرها عديدة مواني
وشهران وقحطان وزبيد عمرو وبنو شهر وبنو سلول وبنو ومعاوية واملحلف وخثلم
حسن، وبنو شهاب وبنو زيد وبنو عبس وبنو مروان وبنو قيس وبنو وكنانة وربيعة

وغريهم.
الرياض؛ أو العارض أو العروض األول أقسام: ثالثة إىل نجد م وتَُقسَّ نجد: (٤)
حائل وعاصمته طي جبل أو شمر جبل أو الجبل والثاني السعود، ابن إمارة حيث
سليم آل إمارة إمارتني؛ عن عبارة وهو القصم والثالث الرشيد، ابن إمارة وهو

مهنا. آل وإمارة
عن عبارة لليمن املجاورة فالبالد وعمان، اليمن بني واقعة بالد حرضموت: (٥)
والبالد مرتًا، ٢٤٠ نحو البحر سطح عن ترتفع فيها قمة أعىل اآلكام من سلسلة
أهم املياه، وكثرية خصبة بالد وحرضموت واسع. سهل عن عبارة لعمان املجاورة
زيد أبو آل قبائلها وأهم وسجه، ومريط وتريم وشبام والشحر املكلة ومدنها موانيها

تميم. وبنو والعوايثة والعوامر مرعي وآل رشيد أبو وآل
عاصمتها العرب، جزيرة شبه من الرشقي الجنوب إىل واقعة بالد عمان: (٦)
قطر وهي: مقاطعات؛ تسع إىل إداريٍّا م وتَُقسَّ فيصل، بن تيمور وسلطانها مسقط،
وجبالن وسور وظهرية — مسقط — أخرض وجبل وباطنة الجبل ورأس ورشجة
وشوة والبيضاء وسور مسقط مدنها وأهم مليونني، نحو سكانها وعدد وظفار،

ورستاق.
مساحتها العرب، جزيرة شبه من الرشقي الشمال إىل واقعة بالد القطر: (٧)
وأمريها وكره، البداع مدنها وأهم مربع، كيلومرت وخمسمائة ألف ٤٣ السطحية

قاسم. بن هللا عبد الحايل
وعاصمتها واألحساء، عمان بني واقعة بالد عىل االسم هذا يُْطَلُق البحرين: (٨)

خليفة. آل عيىس الشيخ الحايل أمريها العجم، خليج يف جزائر وعىل هجر،
الشيخ الحايل أمريها مستقلة، وإمارة العجم، خليج عىل بحري ميناء الكويت: (٩)

.١٩١٥ سنة أواخر يف املتوىف الصباح مبارك الشيخ بن الصباح جابر
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الروال أهمها: شتى، قبائل وتسكنها والعراق، الشام بادية أو الشام: بادية (١٠)
واملحلف صخر وبنو سمري، بن رشيد وشيخهم عيل وأوالد الشعالن، نوري وشيخها
وشمر وطي املحسن، عبد بن فهد األكرب وشيخهم وعنزة الشام، بادية يف وغريهم

العراق. يف وغريهم الم وبنو واإلمارة وزبيد
يعرف وال اآلن، إىل مجهولة تزال ال واسعة صحاري العرب جزيرة شبه ويف
٢٥ عن يقلون ال حال كل عىل ولكنهم الجزيرة، شبه يف العرب عدد بالتدقيق أحد

نسمة. مليون

تاريخية1 نبذة (2)

العصور بانقراض بادت أمم فمنهم نوح»، بن سام إىل «نسبة السامية األمم من العرب
وبنو قحطان بنو هم: بقيت أمم ومنهم وجديس، وطسم وثمود عاد وأشهرهم األول،
الذي قحطان، بن يعرب بنو هم — العاربة بالعرب ون ويَُسمُّ — فالقحطانيون عدنان،
إىل فيُنَْسبُون العدنانيون أما مسكنًا، اليمن بالد واتخذ بالعربية، تكلم من أول إنه يَُقاُل
وبنى بمكة هاجر أمه مع إسماعيل ولده أنزل قد إبراهيم وكان إبراهيم، بن إسماعيل

هناك. نسله فكثر الحرام، البيت

اإلسالم قبل العرب مدنية (1-2)

اليمن ففي والحجاز؛ والشام والحرية اليمن يف اإلسالم قبل عظيمة مدنية للعرب كان
بلقيس، حمري ملوك ومن ِحْمرَي، أفيال فيها املالكون وكان صنعاء، امللك قاعدة كانت

بأورشليم. إرسائيل بني ملك داود بن لسليمان معارصة وكانت
غرف وله صنعاء، بظاهر غمدان قرص منها عظيمة، قصور اليمن ببالد وكان

الصنع. بديع البناء محكم وهو املحاريب، يسمونها شهرية
سيل بعد وصلت التي اليمن قبائل إحدى لخم من امللوك فكان الحرية، يف وأما
بنى الذي وهو القيس، امرئ بن والنعمان األبرش جذيمة ملوكهم أعظم ومن العرم،

العربية. املباني أعظم من وهما السدير، وقرص الخورنق قرص
بعد اليمن من رحلوا قحطان، من وهم غسان، آل يف امللك فكان الشام، يف أما
ملوك إليه تُنَْسُب الذي وهو عمرو، بن جفنة منهم الشام توىل من وأول العرم، سيل

جفنة. آل فيقال الغساسنة،
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واالها، وما الشام عىل غسان ملوك وتعاقب عديدة، مصانع بالشام جفنة وبَنَى
عمرانهم. وعظم مدينتهم، واتسعت

ملوًكا. ْون يَُسمَّ يكونوا لم ولكنهم لقريش، والرياسة التقدم فكان الحجاز يف أما
رؤساء لهم كان وإنما ملوك، لهم يكن لم فإنه العربية، القبائل بقية وهكذا

أعظم. احرتامه كان ثروة وأوسع محتًدا أقدم الرئيس كان وكلما وقضاة، ومشايخ
يف حافظتهم عىل يعتمدون بل يكتبون، وال يقرأون ال أميني العرب معظم وكان
إليهم وصل من وآخر املجاورة، األمم من الخط أخذوا أن إىل واألشعار الخطب حفظ
تكن لم ولذلك األفراد؛ بني نرشه عىل ذلك بعد اإلسالم ساعد ثم الحجاز، عرب الخط
تقليًدا. يتوارثونها محفوظات عندهم كانت وإنما مدونة، علوم العهد ذلك يف للعرب

اإلسالم بعد العرب (2-2)

السياسية االنقالبات إىل بالنسبة مختلفة عصور خمسة يف اإلسالم بعد العرب سار
بهم. مرت التي واالجتماعية

الراشدين عرصالخلفاء

القرآن بوجود اللغة تهذبت وفيِه ٤١ه، سنة إىل اإلسالم ظهور وقت من يمتد وهو
العرب الختالط واصطالحاتها مسمياتها وكثرت وبالغة، فصاحة من فيِه وما الرشيف،
نفوسهم يف االختالط هذا وأثر بأهلها، وامتزجوا بالدها افتتحوا التي األخرى باألمم

األمويني. عرص يف إال تنضج لم التأثري هذا ثمار ولكن وآدابهم،

العرصاألموي

بالشام األمويني حوزة يف العربية الدولة كانت إذ ١٣٢ه؛ سنة إىل ٤١ه سنة من وهو
وقد ١٣٢ه. سنة العباسيون عليها قهرهم حتى ٤١ه، سنة بالخالفة معاوية بُوِيَع منذ
يف كانت فقد العربي؛ التاريخ يف عظيًما انقالبًا أمية بني إىل العربية الدولة انتقال أحدث
إرثية، فأصبحت شوروية وكانت ملًكا، األمويني عهد يف فصارت خالفة، الراشدين زمن
فاقتبس األخرى، بالدول احتكاكها ذلك فأوجب الشام، إىل الخالفة بكريس وانتقلت
وآدابًا علوًما ووضعوا بهم، ا خاصٍّ تمدنًا وأوجدوا وعلومهم، املجاورة األمم تمدن أهلها
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تطرق قد كان الفساد ألن النحو؛ علم وضعوه ما جملة ويف التمدن، ذلك اقتضاها
اللغة يف التاريخ لتدوين واهتموا لضبطها، قواعد فوضعوا األعاجم بمخالطة اللغة إىل
وإطالعهم الخلفاء فائدة به وقصدهم األجنبي، التاريخ كان به رشعوا ما وأول العربية،

محمدة. كل أخبارهم من ليقتبسوا األخرى األمم أحوال عىل
وكثر األدب، سوق وراجت الخطابة، وارتقت األمويني، زمن يف الشعر أزهر وقد

باب. كل يف ونظموا الشعراء،
وُضِبَط العربية، اللغة رسخت وفيِه والنحو، والتفسري الفقه ُوِضَع عرصهم ويف

العربية. اللغة إىل الطبيعية العلوم بنقل بُِدئَ وفيِه الخط،

العرصالعبايس

األحوال تقلبت وقد ونيف، قرون خمسة مدة أي ٦٥٦ه؛ سنة إىل ١٣٢ه سنة من وهو
واالجتماع. السياسة اقتضته ما عىل فيها

خلفاؤها وساعد والثروة، والسيادة املجد قمة العربية الدولة بلغت األول القرن ففي
واملؤرخون واللغويون النحاة عندهم فنبع واألدباء، العلماء وإكرام العلم انتشار عىل
الدول فإن الجملة وعىل واألطباء، والفالسفة واملحدثون واملفرسون والفقهاء والشعراء
ألمور واالهتمام األحكام يف العدل حيث من قاطبة العالم يف مثيل لها يكن لم العربية
العلم وترويج مصلحته وصيانة شعبهم رفاهية عىل الحرص يف الخلفاء وتفاني اململكة،

أفراده. بني واألدب
قد كانوا الذين الفرس بالد حدود عىل بغداد ملكهم عاصمة العباسيون وجعل
الفرس من حكومتهم ورجال وقضاتهم وزرائهم أكثر وجعلوا حروبهم، يف نرصوهم
قديمة، مدنية أهل والفرس العرب، من األمويني أيام يف الدولة رجال كل كان أن بعد
يساعدون الربامكة فكان انورشوان، كرسى زمن يف بدأت علمية نهضة يف يومئذ وكانوا
بيضاء أياٍد بذلك لهم فكانت لقرائحهم، استحثاثًا بسخاء األموال ويبدرون العلم، أهل

العربية. إىل القديم العلم نقل يف
وقد باألحكام، واستبدوا الدولة، أمور عىل األتراك تسلط فقد الثاني القرن يف أما
الفرس من وهم العلوية، الشيعة يكره كان الذي هللا عىل املتوكل أيام يف استبدادهم بدأ
ابنه مع اتفقوا ثم به، فطمعوا عليهم، لينرصوه منه األتراك وقرب فيهم املتوكل فاستبد
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األتراك أمر واستفحل الخلفاء، عىل جرأتهم أول ذلك وكان فقتلوه، قتله عىل املنترص
أيديهم. يف آلة الخلفاء وأصبح وبطًشا، استبداًدا وزادوا ذلك، بعد

الرقي أوج يف فكانت األندلس أما الرشق، يف العرب دولة دالت الثالث القرن ويف
والفالسفة واألدباء والشعراء والكتاب العلماء ونبغ األدب سوق فيها راجت وقد والثروة،
لم عظيمة مكتبة — األندلس يف امللك عاصمة — قرطبة يف وكان املاهرون، والصناع
مجلد، ٤٠٠٠٠٠ تحوي كانت أنها واملقري خلدون ابن ذكر فقد مثلها، العالم يف يكن
من األسمى املقام بلغت أن عجب فال العلمي الرقي هذا مثل عىل البالد كانت ومتى

والفالح. العمران
الفالح من حظٍّا نالت فإنها العربية، الفاطمية الدولة عرص يف مرص وكذلك

األزمان. من زمن يف مثله لها يكن لم والرفاهية
أخذ حيث األعاجم؛ دخلها التي البالد يف املنوال هذا عىل تكن لم الحال أن إال
والتحامل، الشقاق بذور من والتحزبات املنازعات بثته بما األحكام إىل يتطرق الفساد
أعداؤهم، عليهم استظهر أن تفرقهم وراء من وكان وأحزابًا، شيًعا األحكام رجال فتفرق
صغرية بقع يف ملكهم ظل وانكمش دولتهم، ودالت فشيئًا، شيئًا سلطتهم فتضاءلت
ورفعوا جملة، وسورية العرب بالد عىل سلطانهم بسطوا قد كانوا أن بعد األرض من
ضفاف ومن غربًا، األتالنتيكي البحر شواطئ إىل رشًقا الكنج ضفاف من أعالمهم
أريج وانترش الروم، بالد من جانبًا واحتلوا جنوبًا، إفريقيا أواسط إىل شماًال لورا نهر

وغربًا. رشًقا األرض أنحاء يف وانتصاراتهم فتوحاتهم
الذين لألعداء واالستعباد الظلم من هربًا واألدباء العلماء تفرق ذلك عن نتج وقد
العلم، ضياء بذهابهم فخبا وانتقامهم، تعصبهم جام عليهم يصبون وأخذوا قهروهم

القلوب. إىل اليأس وترسب املدنية وجه وأظلم
للدولة فرًعا تكون بأن تكتِف فلم السلجوقية، الدولة ظهرت الرابع القرن ويف
الدولة انقسامات ذلك عىل ساعدها وقد املستقلة، الدولة بمظهر ظهرت بل العباسية،
حدود آخر إىل الصني حدود من السلجوقية اململكة اتساع وبلغ فاكتسحتها، العباسية،

٤٧٠ه. سنة يدها قبضة يف بغداد ودخلت الشام،
فضعف صغرية، إمارات إىل وانقسمت األندلس، دولة دالت أيًضا العرص هذا ويف
جميعها ذهبت أن إىل بالدهم ويسرتجعون ضعفهم يغتنمون اإلفرنج وجعل فيها، العرب
عيل. بن هللا عبد أبو وهو ٨٩٧ه، سنة يف األندلس ملوك من ملك آخر وفر أيديهم، من
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قوتها، من يكون ما أشد عىل األتراك دولة كانت باألندلس العرب دولة سقوط وعند
األيدي مكتوفة وقفت بل التعساء، أولئك بيد تأخذ فلم سلطانها، من يمكن ما وأبسط
عىل والخالفة بالسلطة األتراك يتفرد حتى عروشهم ثل من يجري ما إىل بارتياح تنظر
أبو لألندلس مرثيته يف األتراك به عاتب ما املقام هذا يف نورد أن من بأس وال املسلمني،

يقول: إذ الرندي؛ البقاء

ع��ق��ب��ان ال��س��ب��ق م��ج��ال ف��ي ك��أن��ه��ا ض��ام��رة ال��خ��ي��ل ع��ن��اق راك��ب��ي��ن ي��ا
م��ي��زان ال��ن��ق��ع ظ��الم ف��ي ك��أن��ه��ا م��ره��ف��ة ال��ه��ن��د س��ي��وف وح��ام��ل��ي��ن
وس��ل��ط��ان ع��ز ب��أوط��ان��ه��م ل��ه��م دع��ة ف��ي ال��ب��ح��ر وراء ورات��ع��ي��ن
رك��ب��ان ال��ق��وم ب��ح��دي��ث س��رى ف��ق��د أن��دل��س أه��ل م��ن ن��ب��أ أع��ن��دك��م
إن��س��ان ي��ه��ت��ز ف��م��ا وأس��رى ق��ت��ل��ى وه��م ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ون ب��ن��ا ي��س��ت��غ��ي��ث ك��م
وأع��وان أن��ص��ار ال��خ��ي��ر ع��ل��ى أم��ا ه��م��م ل��ه��ا أب��ي��ات ن��ف��وس أال

التي الصليبية الحروب بعد سيما وال العرب خطب تفاقم الخامس القرن ويف
وفلسطني. سورية عىل الفرنج أثارها

املمالك عىل وحمل املغويل، القائد جنكيزخان ظهر السادس القرن أوائل ويف
مدنها، أكثر وخرب فاكتسحها، وعرب، أتراك إىل مقسومة حينئٍذ وكانت اإلسالمية،
وقتل بغداد، ففتح هوالكو، نسله من وجاء فظيًعا. تمثيًال بأهلها ومثَّل مكاتبها، وأحرق
الخالفة فانتقلت مرص، إىل العباسيني من نجا من وفرَّ ٦٥٦ه، سنة املستعصم خليفتها

إليها. العباسية

العرصاملغويل

حكم تحت فيها اإلسالمي العالم كان قرون، ثالثة نحو أي ٦٥٦–٩٢٣؛ سنة من وهو
سوريا حدود إىل رشًقا الهند حدود من فيِه املغول سلطة امتدت والعرب، والرتك املغول
وراء فيما العرب وساد غربًا، مرص حدود إىل رشًقا سوريا حدود من الرتك وحكم غربًا،

اليمن. ويف األتالنتيك شواطئ إىل غربًا ذلك
يف ابتاعهم ورشاكسة أتراك وهم املماليك، حوزة يف حينئذ والشام مرص وكانت
أعدائه، عىل عونًا له ليكونوا إليِه وقربهم أيوب، الدين نجم الصالح السلطان األمر أول
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نحًوا يدهم يف امللك وظل باألحكام، استأثروا وأخريًا رويًدا، رويًدا شأنهم وعظم فتكاثروا
سنة. ١٣٢ من

املغول. سلطة يف وفارس العراق وكانت الرتك، حوزة يف الصغرى آسيا وكانت
يف العرب سيادة وانحرصت قدمنا، ما عىل األندلس دولة دالت العرص هذا آخر ويف
فتولتُه املغرب أما وعدن، وصنعاء زبيد يف صغرية إمارات اليمن وكانت واملغرب، اليمن

بربر. وبعضها عرب بعضها ومراكش والجزائر تونس يف صغرى دول

العرصالعثماني

فيها شوكتها قويت وملا املغويل، العرص أثناء يف الصغرى بآسيا العثمانية الدولة نشأت
هجرية/١٤٥٣ ٨٥٧) سنة القسطنطينية ففتحوا أوروبا، إىل البحر العثمانيون اجتاز
شبه عىل أعالمهم ورفعوا فينا، حارصوا حتى وإماراتها ممالكها واكتسحوا مسيحية)،

البلقان. جزيرة
وعىل عليها سليم السلطان حمل األحكام فيها وفسدت مرص سياسة اضطربت فلما
عثمان آل سالطني واستوى ٩٢٣ه، سنة العثمانية بالبالد وألحقهما ففتحهما الشام

الحني. ذلك من الخالفة عرش عىل
الطغاة، بحكم يكون ما أشبه املطلق الحكم نوع من العثمانية الحكومة وكانت
قيد ثمت وليس األحكام من شاء ما ويثبت فينقض إرادة، كل فوق فيِه السلطان إرادة

معارض. وال
حتى اململكة وتوسيع الفتوحات زيادة إىل حكمهم بدء يف عثمان آل سالطني ونشط
العثمانيني قوة أخذت ومنه الثاني، سليمان السلطان عهد أواخر إىل أي ٩٧٤ه؛ سنة
اململكة أحوال تنظيم يف التدبر وقلة األمة معاملة يف القسوة من منهم كان بما تضعف
أخرى، جهة من قلبها الفتن ونخرت جهة، من األوروبية القوات عليها فتألبت والجيش،
الدول مع يتساهلون وجعلوا الرعية، يف السالطني استبداد وزاد فوىض، حالها فأصبحت
ولسان مملكتهم من بقسم احتفاظهم مقابل شطًرا شطًرا بالدهم بإعطائها األجنبية

أيدينا. يف بما فننعم نحن أما بعدنا، يأتي ملن االهتمام لندع يقول: حالهم
يحركون فال تضعف، وخالفتهم تتجزأ بالدهم عينهم بأم يرون والعرب ذلك كل
وهم ال كيف منهم، باالنتقام وأحقهم األتراك ببغض الخلق أوىل أنهم مع ساكنًا
أدركوا ولكنهم لغتهم، عىل والقاضون آثارهم ومبيدو ديارهم وخاربو ملكهم مغتصبو
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األجنبية، الدول أطماع من بها يحيط وما الضياع من بالدهم يتهدد ما بصريتهم بعني
تؤدي التي الداخلية الفتن لهيب امتداد عىل ويساعدوا األتراك عىل يثوروا أن من فبدًال
األتراك يعاونون جعلوا ابتالعها؛ األخرى الدول عىل يسهل بحيث الدولة إضعاف إىل
من راضني ومواهب، قوة من وأفكارهم أيديهم إليه وصلت بما ويعضدونهم بإخالص،
أيدي تتناوله أن ولغتهم قوميتهم من بقي وما بدينهم، باالحتفاظ حكومتهم يف حظهم

الفناء.
االتحاديون استلم أن إىل طويلة قرونًا األتراك عىل العرب صرب يف السبب كان ذلك
مكرتثني غري ومطامعهم، أهواءهم يريض ما عىل فيها يترصفون وبدأوا األحكام، زمام
يتدبرون وأخذوا حينئذ، العرب صدور يف الغضب هائج فهاج واألمة، اململكة ملصالح

الكوارس. أنياب من لكيانهم إنقاذًا عمله يجب فيما
يضطهدونهم فأخذوا خطتهم، الرىضعن وعدم االنتقاد نظرات منهم األتراك ولحظ
عليهم يبقى فال العرب قوة تتوزع أن بغية رشهم يخشون الذين بأبطالهم ويبطشون

منهم. خوف ثمت
عن اإليذاء غارة ورد كيانهم عن الدفاع يف وثباتًا قوة العرب زاد ذلك أن عىل
الضيم عىل تمردت ظلًما زيدت فكلما كباًرا، النفوس كانت إذا وهكذا ولغتهم، قوميتهم

واستقاللها. حريتها عن الذود سبيل يف واستبسلت

املايض» «يف والرتك العرب (3)

أخرج طربًا اإلسالم له فماد العرب جزيرة شبه يف انفجر الذي العظيم الربكان إن
ذلك الدهر، ورمقه عنده التاريخ وقف العرص هذا حادثات طليعة يف جلًال حادثًا للعالم
سياسيٍّا افرتاًقا الطويل اتحادهما بعد افرتقتا الرشق أمم أعظم من شقيقتني أمتني أن
وحامية الكريم القرآن صاحبة العربية فاألمة القتال، ميادين يف إال بعده لقاء ال أبديٍّا
زعماؤها كفر التي الرتكية األمة عن انفصلت املتني اإلسالم ودرع الرشيفة الكعبة
غنمها للرتك كان قرونًا تصافتا ما بعد بالعار اإلسالم ولطخوا الكعبة واحتقروا بالقرآن

غرمها. العرب وعىل
السنوات يف األفكار عىل طرأت انقالبات نتيجة هو بل يومِه، ابن الحادث ذلك وليس
الجامعة لواء تحت جملة تنضم وجعلتها الديني، التعصب قيود من فحررتها األخرية
للعرب وأظهرت واجتماعي، سيايس اعتقاد كل بذلك فغريت الوطنية، والغرية القومية
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القومية، أساس عىل قائًما يكن لم ألنه عليهم؛ ا رشٍّ كان الرتك مع اتفاقهم أن كافة
ورائدهم الحرية، شعارهم الفطري، بمظهرهم والظهور الصالت تلك لفصم فنشطوا
تفردوا قوم العادل التاريخ وشهادة املتمدن العالم باعرتاف فالعرب بدع؛ وال االستقالل.
والشمم، والشجاعة والذكاء الهمة وعلو الصفات ونبل األعراق وطيب األخالق بمكارم
تكن لم ومزاياها فطرتها هذه فأمة الزاهرة، ومدنيتهم املجيد ماضيهم بذلك لهم يشهد
النري لوال كلمتها وتفرق بضعفها املثل ُب ويُْرضَ واالنحطاط الجهل دركات إىل لتسقط
املظالم فأرهقتها والدين، الوطنية باسم اآلن إىل خاطر طيبة عن حملته الذي الرتكي

املغارم. وغشيتها
آدابهم، من شيئًا واقتبسوا ديانتهم فاعتنقوا الكرام، بالعرب التورانيون2 امتزج
وقد والضالل، والهمجية الجهل وهدة من انتشالهم يف عظيًما عليهم العرب فضل فكان
وسفك املعايص وارتكاب واالغتيال الغدر شيمتها قبائل اإلسالم قبل التورانيون كان
من فريق نفوس يف بقية منه تزال وال عليه، ُفِطُروا مما ذلك غري إىل األبرياء دماء

أحفادهم.
امللك زمام سلموهم الذين العرب بفضل األحكام دست يف التورانيون الرتك تربع
الفاتحني، الغزاة مصاف إىل الذل دركات من بهم ونهضوا األطراف، املرتامي اإلسالمي
الرتك يفقه فلم األمصار، باسمهم وامتلكوا األقطار، ودوخوا املمالك، لهم واكتسحوا
وقد بالسيف، وإخضاعهم مدنيتهم وتخريب اآلخرين عىل الغارات شن إال معنى للحكم
الرتك جاء فلما العرب، عهد يف واآلداب والعلوم واملساواة العدل أساس عىل اإلسالم قام
وقضوا والغربية، الرشقية واآلداب الفنون قتلوا الفساد؛ وعم الجهل فساد الحال، تغريت
العلوم ومحوا عينًا، وال أثًرا العرب ملدينة أبقوا فما حكموها، التي األمم مدنية عىل
والتقي العالم وصار دولتهم، يف والشعوذات السخافات فراجت اإلسالمية، العلوم حتى

العمة. وكرب اللحية بطول بالدهم يف يُْعَرَفان

يفقدون وكادوا الزاهرة، ومدنيتهم السيايس استقاللهم الرتك مع باتحادهم العرب َفَقَد
ورضب بالدهم وأقفرت ديارهم، وخربت أموالهم نُِهبَْت بعدما ولغتهم ودينهم قوميتهم
حل ما إىل الغرب ونظر مهانًا. ودينهم محتقًرا اسمهم فصار بينهم، أطنابه الجهل
اإلسالم «إن وقال: مًعا، والعرب اإلسالم عىل ذلك تبعة فألقى الرتك، عهد يف بالرشق
العرب رفات هم بل عربًا، ليسوا اليوم العرب وأن واالرتقاء، الحضارة سبيل يف عقبة

البالية.»
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أضاعه ما وبيان الرتكية، الحكومة مساوئ تعداد إىل املقام هذا يف بنا حاجة وال
وخدعة للحقيقة تمويًها العثمانية بالجامعة لقبوها التي الجامعة يف بدخولهم العرب
التاريخ فلرياجع ذلك من شيئًا يعرف أن القارئ شاء فإذا الرتكية، الغري للعنارص
ألف سبعمائة وذبح وآثارها مكاتبها وحرق بغداد إىل هوالكو دخول منذ نفسه الرتكي
انقراض إىل فيها، للمدنية أثر كل محا الذي تيمورلنك بيد سقوطها إىل سكانها3 من
يف اليوم االتحاديون يفعله ما إىل إلخ، إلخ، … إمدادها الرتك أبى التي األندلس دولة

والعراق! سورية
بني وشتان منها، الرتك قسط وذلك العثمانية، الرشكة من العرب قسط هذا
العجب كل العجب بل الرتك، عن العرب انفصال من هذه والحالة عجب فال القسطني،
عىل اإلسالم أجل فمن العرب أجل من يكن لم إن اآلن حتى عنهم انفصالهم عدم من

اإلسالم.» ذل العرب ذلت «إذا ملسو هيلع هللا ىلص: قال وقد األقل،
القارئ وإيقاف دقيًقا تاريخيٍّا درًسا العربية املسألة درس اآلن موضوعي وليس
يطول ما فذلك الرتك، إىل اإلسالمي امللك زمام العرب سلم منذ بها مرت التي األدوار عىل
به مرت الذي األخري الدور يف البحث الوحيدة غايتي وإنما مجلدات، إىل ويحتاج رشحه
العرب اضطرت التي الشأن الخطرية األسباب إلظهار إجماليٍّا تاريخيٍّا بحثًا املسألة هذه

االتحاديني. دولة عىل الحرب وإعالن الرتك، عن االنفصال إىل
والعام الخاص عند معروف للعرب الرتك وكره العهد، قديمة العربية املسألة إن
العرب تواريخ سيما وال التواريخ، مراجعة من للقارئ يظهر كما ومكان، زمان كل يف
مع القرون هذه كل للرتك أخلصوا العرب ولكن والحديثة، القديمة وأشعارهم وكتبهم
اإلسالم منار رفع يف رغبتهم أهمها جوهرية، ألسباب الرش من لهم يضمرونه بما علمهم
متمتعني األخري الزمن حتى — يَُقال والحق — كانوا وقد القومي، كيانهم عىل واملحافظة
بصورة إال عليهم الرتك بسلطة شاعرين وغري بالدهم يف العمل واستقالل القول بحرية
حرة االجتماعية بحياتهم صلة له ما وكل وتجارتهم وعاداتهم لغتهم فكانت اسمية،
يف شئونهم ويديرون يحكمونهم فيهم القديمة األرس ورؤساء زعماؤهم وظل مستقلة،
املشهور األعظم الصدر باشا عايل فجاء املايض، القرن أواسط إىل والسلم الحرب زمن
دخوًال األمر يف الدخول عىل أوروبا حمل يف منه رغبة الستني سنة مذابح ودبر حينئذ
بالدهم شئون وإدارة العرب زعماء نفوذ عىل القضاء من األستانة حكومة يمكن فعليٍّا،
وأنزلت املذبحة ابتدأت فما باهًرا، نجاًحا دسيسته يف نجح وقد تركية، كمستعمرة
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عقابًا املجرمني بمعاقبة ألوروبا وتعهدت الدولة قامت حتى سورية يف جيًشا فرنسا
نظام فغريت فيها، األرشاف وذلت الشام أعيان شنقت أنها النتيجة وكانت صارًما،

تتوخاها. كانت التي الغاية فأدركت بالحكم، واستأثرت البالد،
العرب بعض بتعيني إليه العرب من فريًقا فاستمال الحميد، عبد ذلك بعد وجاء
خارج طريًدا رشيًدا األحرار فريق أو اآلخر الفريق وكان الدولة، يف عالية مناصب يف
جمعية وأسسوا والرتك العرب أحرار فتفاهم الرتك، أحرار بعض مع العثمانية البالد
فساد كل بؤرة الحميد عبد حكومة أن يعتقدون العرب أحرار وكان الفتاة»، «تركيا
إىل ترفعها جديدة حياة اململكة هذه يف يبعث الدستور إعالن وأن العثمانية، اململكة يف
يف يشء كل وتناسوا الغاية هذه إىل عنايتهم كل فوجهوا الراقية، الحية الدول مصاف

تحقيقها. سبيل

الدستور»4 «بعد واالتحاديون العرب (4)

الظلم حيث من واحد مستوى عىل العثماني الدستور إعالن قبل العثمانية األمة كانت
وعربيها، وتركيها ومسيحيها مسلمها بني فرق ال املطلقة، الحكومة من ينالها كان الذي
شأن من أنه كما الظلم، يف رعاياها بني تساوي أن املطلقة الحكومات شأن ومن
سواء كانت العثمانية فاألمة بالعدل. شعبها بني تساوي أن الدستورية الحكومات

بعده. بالشكر سواء تكن ولم الدستور، قبل بالشكوى
أبناء بني الصلة وشائج وتقطيع الجامعة القوى تخدير طبيعته من االستبداد إن
من الشهوات لعباد وتذل املطلقة السلطة مناهضة عن األمة تهن لكي الواحد؛ الوطن
أوارص وربط الجامعة القوى تنبيه طبيعتها من األمة سلطة أن كما السلطة، هذه زعماء
عىل القائم العام التكامل مستوى إىل لتساق النفوس يف األنفة روح وبث الوطني اإلخاء

واملساواة. واإلخاء الحرية أساس
تتحقق ولم املطلقة، الحكومة عهد عىل العثمانية األمة يف االستبداد طبيعة تحققت
والتقاطع الضعف يستبدل فلم الدستورية، الحكومة عهد يف األمة سلطة طبيعة
األمة سلطة وتحقيق والعزة واالتحاد بالقوة الفرد لسلطة والرضوخ والذل والتخاذل
واإلخاء، والحرية العدل حكومة الدستورية الحكومة دعائم توطيد عىل العام والتكافل
العثمانية، العنارص بني متبادل ظن وسوء اإلصالح من عظيم يأس ذلك عن فنشأ

والرتك. العرب الكبريين العنرصين سيما وال
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بالعرب الظن سوء أسباب (1-4)

باألمة الظن يسيئون الرتك جعلوا الذين هم أنفسهم الرتك شبان أن األمر يف والغريب
عىل مرص إىل لجأوا الذين الشبان هؤالء أن ذلك فيها؛ العالية الطبقة سيما وال العربية،
املقامات بعض مع دبروا هجرية) ١٣١٤ (سنة إليها الداغستاني بك مراد مجيء عهد
املكيدة وتلك األسايس. القانون إعادة عىل وحمله الحميد، عبد إلرهاب مكيدة العالية
تنجح فلم الحقيقة، صورة يف له الخالفة تلك وتصوير عربية، خالفة من تخويفه هي

وساوسه. فوق وساوس إال تزده ولم املكيدة، هذه معهم
من لالستفادة وسيلة األغراض ذوو جعلها أن الناس بني شيوعها أثر من وكان
الرتكية األمة يف سيئًا أثًرا أحدثت أن إىل املسامع عىل فكرروها الحميد، عبد وساوس
ضايقه الذي أشعب كمثل ومثلهم مثلها صار إذ أنفسهم؛ اختلقوها الذين يف حتى
عىل نقوًدا اآلن يوزع «فالن لهم قال بأن منهم فتخلص الشارع، يف مرة الصبيان
صحيًحا»، األمر هذا أن أدراني «ما ذهابهم بعد نفسه يف قال أن لبث ما ثم الجمهور»،

نصيبه. ليأخذ راكًضا وراءهم اندفع ثم
العثمانية والعنارص العرب نيات يف الرتك خالجت التي وأمثالها الشكوك فهذه
خوًفا فأوجسوا عنرصهم، سيادة عىل الخطر صورة لالتحاديني جسمت األخرى

يديه. من للسلطة وإنقاذًا رشه، من تخلًصا الحميد عبد عىل القيام يف واستعجلوا
واملخلصني وأحرارهم وضباطهم العرب زعماء بمساعدة األمنية هذه لنيل ُقوا ُوفِّ وقد

األخرى. العنارص أبناء من العثمانية للدولة

كل وتناسوا عظيمة، بحماسة العرب فقابله يوليو) تموز/٢٣ ١٠) يف الدستور أُْعِلَن
لم بأنه منهم اعتقاًدا وقالبًا، قلبًا الرتك إىل وانضموا سبيله، يف قوميتهم حتى يشء
يف متساوين عثمانيني كلهم صاروا بل كرد، وال أرمن وال ترك وال عرب الدولة يف يبَق
له يُْعَهْد لم اتجاًها والرتقي االتحاد جمعية إىل أنظارهم واتجهت والواجبات، الحقوق

االنقالبات. تاريخ يف مثيل
االتحاد جمعية صنيع من العام والرسور الشديد العطف ذلك بعد جرى فماذا
ليسريوا املاضية األحقاد وتنايس الوفاق عىل كلها العثمانية العنارص وإجماع والرتقي
هذا انقلب حتى جرى ماذا واملساواة؟ والحرية اإلخاء حياة الجديدة، حياتهم طريق يف
الجمعية تحسن لم وكيف واستياء؟ وجلبة وشحناء وتنافر وافرتاق انشقاق إىل كله
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تأييًدا تعضيدها عىل وتعاونهم عليها العنارص عطف قوة الهائلة القوة بتلك االنتفاع
الدستور؟! إعالن يوم بها نادت التي الحرية ملبادئ

معها، أنهم أظهروا ملا االتحاديني مع واحدة كتلة كلها صارت العثمانية األمة إن
يف عليِه كانت مما بأشد نفسها عىل االنقسام إىل وعادت فارقتهم عنها انفردوا ملا ولكن

االستبداد. عرص
تظاهروا منذ آخر شق يف وهي شق يف وصاروا األمة عن االتحاديون انفصل
لسائر الرتك سيادة بمبدأ االستمساك من يضمرونه كانوا ما وأعلنوا الجنسية، بالنعرة
قلوبهم فابتعدت كافة، العثمانيني يف الحساس العصب بذلك فنبهوا العثمانية، العنارص
البالد عىل والشقاق التنافر ريح وهبت صدورهم، إىل الجنسية روح وعادت عنهم،

األحمر. البحر شواطئ إىل أوروبا تخوم من العثمانية
سيما وال حزبهم، من صدرت التي األغالط من إليه أضيف ما مع الخطأ هذا
الثاني السبب كان األخرى العثمانية الشعوب مع والعنف الشدة سياسة استعمال
تغريًا االتحاديني مسلك بتغري شعرت الشعوب هذه ألن العثمانية؛ الجامعة الضطراب
أركان وهادم القانون سلطة ومقدر الحرية حامي نفسه يعد كان حزب من منتظر غري

وتزول. تضعف املتبادلة والثقة النفوس إىل يعود الظن سوء فأخذ االستبداد،
العثمانية، الشعوب إلصالح قاعدة القوة االتحادية الحكومة جعلت منذ ذلك بدأ
الرتكية، غري العنارص به لترضب الجيش عىل وتنفقها أوروبا يف القروض تعقد وأخذت
بها، تمسًكا وأشدهم لها العنارص أخلص كانوا الذين والكرد واأللبان العرب سيما وال
القانونية اإلصالح طرق بغري إصالح والحكومات األمم تواريخ من تاريخ يف يُْعَهد ولم
أساس عىل العدل قواعد ووضع املعارف وتعميم العلم نرش وأهمها املدنية، ونواميسِه
التجارة وحماية النافعة األمور عىل باإلنفاق العمومية الثروة موارد وإنماء األركان وطيد
وسعادتها األمة ترقي أصل هي التي اإلصالح رضوب من ذلك وغري أهلها، وتنشيط

عنها. الذب سبيل يف وتفانيها حكومتها حول التفافها وعلة ومجدها
لسفك ميدانًا اململكة وجعل بالسيف، اإلصالح أي — اإلصالح من الرضب هذا أما
عن االتحاديون ورثه مرياثًا كان وإنما التواريخ، من تاريخ يف يُْعَرْف فلم — الدماء
أن ورفضت الحني، ذلك من بهم الظن املتمدنة الدول فأساءت التورانيني، أجدادهم

الدولة. مالية عىل أجنبية مراقبة بغري املال تقرضهم
كلها الربملانية األحزاب انتقدتها االتحاديني حزب سياسة يف الكبرية األغالط وهذه
وغريه، بالفيلسوف، املعروف توفيق رضا كالدكتور أنفسهم، االتحاديني من جماعة حتى
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دي بروجره جريدة ملحرر ١٩١٠ سنة الشأن هذا يف توفيق رضا الدكتور قاله ومما
قوية، حكومة إىل حاجة يف البالد أن عىل الجمعية مع تام اتفاق عىل «أنا سالنيك:
أحمل بأن عيلَّ قىض املجلس يف وجودي كان وإذا القوة، استخدام يف أخالفها ولكني
يف األوىل الساعة منذ ورفيقي وصديقي الوزارة يف للجمعية األكرب املمثل بك طلعت عىل
سكت ولو فعلت، ما أفعل أن عيلَّ الواجب بأن العتقادي فذلك والرتقي، االتحاد جمعية
معنى ال كلمة إال يكون ال الدستور إن يل. الوطن يغتفرها ال خيانة ذلك لكان كغريي
والخطابة والكتابة القول وحرية األساسية والحقوق السياسية الحرية تحرتم لم إذا لها

الدستور.» أحكام بمقتىض واحدة معاملة كلها العنارص تعامل لم وإذا

العرب بمناهضة االتحاديني رشوع (2-4)

العنارص يف القومية الفكرة نبهت التي هي االتحاديني سياسة أن سبق مما علمنا
العنارص ببعض ظنها لسوء عذًرا انتحلت إذا والرتقي االتحاد جمعية وأن العثمانية،
قبل لها أخلصوا الذين بالعرب ظنها سوء عىل لها عذر فال املكدونية، العنارص سيما وال
الشعوب كل قبل العرب باضطهاد بدأت الجمعية هذه ولكن وبعده، الدستور إعالن
اإلسالمية. والجامعة العثمانية الوحدة أساس يف معول أول بذلك فرضبت العثمانية،

سجن من وأُْطِلَق عقال من أفلت كمن الدستور إعالن بعد هبوا العثمانيني أن ذلك
لبث واملنتديات الجمعيات يؤلفون جعلوا حتى الحرية نور رأوا أن لبثوا فما مظلم،
وكان والكرد، الرشكس وعقبهم األستانة، يف جمعية األلبان فألف األمة، يف التعاون روح
فألفوا أثرهم، العرب واقتفى قانونية فجعلوها رسية، منظمة جمعيات واألرمن للروم

االسم. بهذا ناديًا وافتتحوا األستانة يف العثماني» العربي «اإلخاء جمعية
اضطروا إنهم حتى العرب، إال الجليل العمل بهذا األقوام أولئك من قوم نُوِهَض فما
أول العمل هذا وكان االتحاديني، بأمر ناديهم وإقفال جمعيتهم، حل إىل النهاية يف
وأخذ العرب إىل فرست والرتقي، االتحاد جمعية من صدرت الظن سوء بوادر من بادرة

التاريخ. ذلك من يتفاقم الخطب
العربي «اإلخاء لجمعية االتحاديني مناهضة حد عند حينئذ الشكوى تقف ولم هذا
من العرب ضباط استدعاء منها شأنًا، أعظم أخرى أمور إىل تعدته بل العثماني»
إدخال وعدم أملانيا، إىل العلمية الضباط ببعثة االلتحاق من ومنعهم األستانة إىل أوطانهم
وعزل الجمعية لهذه املركزية اللجنة يف والرتقي االتحاد جمعية إىل املنتسبني العرب
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إىل العثمانية العنارص زعماء لكل والرتقي االتحاد جمعية أعضاء ودعوة العرب موظفي
األمور من ذلك غري إىل العرب بزعماء االكرتاث وعدم الداخلية، الشئون يف مفاوضتهم

العثمانية. الوحدة رابطة يف وتؤثر العواطف تؤلم التي
فقط: ييل فيما تنحرص ١٩١٠ سنة يف العرب شكاوي وكانت

يف سيما وال األستانة، يف فيها كانوا التي الوظائف عن منهم كبري عدد إقصاء أوًال:
بحيث — املأمورين تغيري أي — «التنسيق» قانون بحكم والداخلية الخارجية وزارتي
يكتبون االتحاديون فكان عمًدا، العرب أبناء من املأمورين كل «التنسيق» هذا تناول
العرب أبناء من مأمور كل اسم أمام — عربي أي — ع حرف التنسيق جداول يف

جنسيته. «املنسقون» ليعرف
العثمانية. العنارص بني التأليف غايته اجتماع أي إىل العرب أبناء دعوة عدم ثانيًا:

سالنيك يف املركزية اللجنة يف االتحادية الجمعية أعضاء من عربي إدخال عدم ثالثًا:
الدستور. أعلن من أول كانوا الذين العرب الضباط حتى

التي السياسية املذاكرات يف الجمعية أعضاء من عربي عضو أي قبول عدم رابًعا:
األستانة. يف ألجلها تجتمع الجمعية كانت

االتحاد جمعية وتحويل االتحادية، املركزية اللجان يف عربي قبول عدم خامًسا:
بحتة. تركية جمعية إىل عثمانية جمعية من والرتقي

لم بحيث تركي، وزير إىل وإسنادها عربي وزير من األوقاف وزارة انتزاع سادًسا:
الوزارة. يف العرب أبناء من أحد يبَق

وقضاة ومترصفني بوالة العرب أبناء من والقضاة واملترصفني الوالة استبدال سابًعا:
والعراق. سورية يف العربية باللغة عارف أو عربي موظف تعيني وعدم الرتك من

ذلك مثال العربية، البالد يف أدبي أو علمي مرشوع لكل االتحاديني معارضة ثامنًا:
وألغوا دمشق، يف تألفت التي األدبية السورية» «النهضة جمعية حل عىل عملوا أنهم

إلخ. … فيها منظمة مدرسة إلنشاء نابلس يف تألفت التي الرشكة
يف الدولة سفري نرش فقد بابها، يف غريبة مناهضة العربية للغة مناهضتهم تاسًعا:
مخاطبة أمريكا يف املقيمني العثمانيني عىل فيه حظر إعالنًا ١٩٠٩ سنة واشنطن
عن عددها يقل ال هناك السورية الجالية بأن علمه مع الرتكية، اللغة بغري السفارة

الرتكية. اللغة يحسن واحد رجل بينها ليس وأنه مليون، نصف
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الحني ذلك يف والعراق سورية يف املحاكم رؤساء وبعض القائمقامون وكان
حديث يف النمساويني املسترشقني أحد قال وقد الرتجمان. بواسطة األهلني مع يتفاهمون
الوايل إىل اليمنيني أحد شكوى بأذنِه سمع إنه أقدام جريدة صاحب بك جودت مع له
مما ذلك غري إىل عسًال، الحنظل جعل إنه أي عكًسا؛ املرتجم فعكسها املرتجم بواسطة

تعداده. إىل بنا حاجة وال القراء يعرفه
االتحاديون أظهر لو األثناء تلك يف حسمه يسهل كان الخالف هذا أن يف ريب وال
سنة بعد صارت كما مهضومة كلها تكن لم العرب حقوق ألن للعرب؛ إخالص أقل
االتحاديني حب شدة عن ذلك بعد معظمه نشأ العربية األمة استياء وألن ،١٩١٣
العرب مناهضة إىل أدى تورًطا الجنسية النعرة يف وتورطهم بالسلطة لالستئثار
عىل والعمل النافعة األعمال يف يدهم وغل واإلدارية السياسية املراكز عن وإقصائهم

وعاداتهم. ومدنيتهم لغتهم عىل القضاء

أعضاء من الرأي أصحاب وزعمائهم العرب ضباط بعض دعا ١٩٠٩ سنة أواخر ويف
يجب التي التدابري يف للبحث األستانة يف طويل اجتماع إىل والرتقي االتحاد جمعية
يسفر االجتماع هذا وكاد نهائيٍّا، حسًما والرتك العرب بني الخالف هذا لحسم اتخاذها
أقشورة ويوسف بك أغايف كأحمد — الرتك غالة بعض دخول لوال مرضية نتيجة عن
عىل ويقيض منهم نفورهم ويزيد العرب يمس بما وتفوههم األمر يف — وغريهما بك

فيهم. آمالهم
كذلك وظلت مارس، ٣١ ثورة عقبت التي األوىل السنوات يف ساكنة الحال وكانت
الحملة بإرسالهم جلية واضحة العرب زعماء لبعض االتحاديني نيات ظهرت أن إىل
العربي الرأي يف كثريًا تؤثر لم املؤملة الحوادث تلك ولكن العربية، البالد عىل الحملة تلو
باشا سامي املرحوم عينوا فقد الحني، ذلك يف الدهاء من االتحاديون أبداه ملا العام
ويقنعوهم التعيني بهذا العرب لريضوا حوران عىل أرسلوها التي للحملة قائًدا الفاروقي
الكبري العربي القائد هذا أحاطوا أخرى جهة من ولكنهم ا، رشٍّ لهم يضمرون ال بأنهم
أمام تنصلوا ثم باسمِه خطتهم ونفذوا بهم يدُه فغلوا الرتك، غالة من معظمهم بضباط

منها. بريئًا هو وكان إليه، عزوها التي األعمال تبعة من العرب
أركان يف بك عيل وعزيز اليمن عىل أرسلوها التي للحملة قائًدا باشا عزت وعينوا
زعمائهم، وكبار صميمهم من والثاني العرب، من محبوب وأولهما الحملة، تلك حرب
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بما الدماء حقن من تمكن بك عيل عزيز وأن سيما ال يسوءهم، ما ذلك يف العرب يَر فلم
مصلحة يف جاء يحيى اإلمام سيادة مع اتفاًقا فأبرم السياسة، وحسن املهارة من أبداه

اآلن. إىل ثماره تجني الدولة تزال وال الفريقني،
مجلس يف نوابهم فكان كثريًا، ساءت قد األثناء تلك يف العرب حالة تكن ولم
وصالتهم هادئة بالدهم وحالة فيه مسموعة وكلمتهم النواب أفاضل من املبعوثان
عن رسميٍّا انفصلوا قد يكونوا لم زعمائهم من فريًقا ألن الظاهر؛ يف حسنة باالتحاديني
من إىل ماسة حاجة يف كانت الجمعية هذه وألن الحني، ذلك يف والرتقي االتحاد جمعية
بامليل وتظاهرت العرب بأحرار فتمسكت إليها، العثمانية العنارص ويستميل يؤيدها

آلمالها. تحقيًقا إليهم
أماطوا عظيًما العثمانية البالد يف نفوذهم ورأوا لالتحاديني األمر استتب ملا أنه عىل
برنامج وعدلوا األشهاد رءوس عىل الجديدة خطتهم فأعلنوا حالهم، حقيقة عن اللثام
واأللبانيني العرب أحرار كل حينئذ عنها فانفصل بحتة، تركية جعلها تعديًال جمعيتهم
استلم بعدما بمقاومتها وجاهروا وطنهم، مصلحة عىل الغيورين الرتك وبعض واألرمن
الرتك أحرار وأنشأ دين، وال وطنية وال لهم خربة ال الرتك غالة من شبان زمامها
إداريٍّا استقالًال العثمانية الواليات منح غايتها كانت التي واالئتالف» «الحرية جمعية
الرتك عظماء الجمعية هذه سلك يف فانتظم الالمركزية، أساس عىل اململكة شئون وإدارة
كمال وعيل فكري ولطفي نور ورضا باشا وصالح الدين صباح والربنس باشا ككامل
كبري وفريق واأللبانيني واألروام واألرمن العرب مبعوثي ومعظم وغريهم، بك وصادق
بمظاهرة الجمعية هذه فقامت ألبانيا، ثورة إبان يف ذلك وكان والضباط، القواد من
وتعيني املبعوثان مجلس وحل االتحاديني وزارة سقوط عن أسفرت األستانة يف ثورية
االنقالب بهذا العرب فرس باشا، كامل برئاسة ثم باشا مختار برئاسة ائتالفية وزارة

للبالد. ونفًعا لهم خريًا فيه ورأوا
يف وثورة إيطاليا، مع فحرب األثناء؛ تلك يف ا جدٍّ شديدة الخارجية األزمة وكانت
يف وارتباك الخزينة، يف وفراغ الداخل، يف واستياء ومؤامرات البلقان، يف واتحاد ألبانيا،
يف االئتالفيني لوزارة االتحاديون تركه الذي اإلرث من ذلك كل الجيش، يف وفساد اإلدارة،
الجديدة االئتالفية الوزارة ولكن الراقع. عىل الخرق واتسع الخطب فتفاقم ،١٩١٢ سنة
إصالح عىل يفرت ال وعزم تني ال بهمة تعمل جعلت بل والقنوط، لليأس تستسلم لم

والخارجية. الداخلية الحال
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منهًجا والخارجية الداخلية سياسته يف نهج العايل الباب أن البلقانيون رأى وملا
الفرصة انتهزوا عظيم عناء بعد بينهم أبرموها التي املعاهدات ثمرة يفقدهم قد قويًما
ذلك عززوا ثم مكدونية شأن يف عديدة مطاليب العثمانية الحكومة من وطلبوا السانحة،
مفاوضات بعد العايل الباب قرار قرَّ وقد الدولة، حدود عىل وحشدها جيوشهم بتعبئة
سكانها مصلحة يوافق ما عىل مكدونية مسألة يسوي أن عىل العظمى الدول مع طويلة
لم لحرب اجتنابًا ومنزلتها العثمانية الدولة حقوق ويحفظ البلقانية الدول ويريض
االتحاديون قام العظمى الدول إىل هذا قرارُه يبلغ أن وقبل لها، استعداد عىل األمة تكن
الحال، يف الحرب إعالن طالبني العايل الباب وأمام األستانة شوارع يف عظيمة بمظاهرات
حاربت «لقد له فقال الحني، ذلك يف األعظم الصدر الغازي باشا مختار منهم وفد وقابل
وكان شهداء.» أو غزاة نصري أن فإما أيًضا، نحن نحارب فدعنا غازيًا، ورصت باشا يا
الوزارة عىل وملكيني ضباط من وأنصارها وفروعها والرتقي االتحاد جمعية تشديد من
لحرب واجتنابًا الخواطر تسكني يف رغبة البلقانيني محاربة إىل اضطرت أنها االئتالفية

واإلصالح. السكينة إىل األمة وحاجة الجيش حالة بسوء علمها مع داخلية

العربية األحزاب ظهور (3-4)

وكثرت الهالك، عىل العثمانية الدولة فأرشفت الطرابلسية، الحرب البلقانية الحرب عقبت
األوروبية الصحف يف البحث بساط عىل الرشقية املسألة وُعِرَضْت بالدها، يف األطماع
وأرسع أقوى الدولة عىل الخطر أن العرب زعماء فرأى الرسمية، وغري الرسمية واألندية
األستانة سياج وهو الروميل حفظ عن عجزت التي الدولة وأن يخشون، كانوا مما
عليها هجمت إذا العربية البالد عن الدفاع عن باألوىل ستعجز البلقان أمام وحصنها
أصحاب من لكثري منبًها األمر هذا وكان سالح، وال حصون فيها ليس إذ قوية؛ دولة
وجوب إىل الدعوة وهو الرتك، أذكياء بعض إليه سبقهم ما إىل العرب أبناء من الوطنية
واستعداده قطر كل عمران إىل أدعى ذلك ألن الالمركزية؛ أساس عىل الدولة إدارة جعل
ال التي والجمعيات القراء عند املعروفة األحزاب فألفوا الحاجة، حني نفسه عن للدفاع
العرب، شبان من مخصوصة فئة يف وانحصارها انتشارها لقلة منهم قليلون إال يعرفها
الوطني سعادة ورئيسه القاهرة مرص ومركزه الالمركزية حزب هي: األحزاب وهذه
سورية، أعيان من نخبة وقوامها البريوتية اإلصالح وجمعية العظم، بك رفيق الكبري
الزعيم ورئيسها اإلصالحية البرصة وجمعية العرب، شبان خرية وقوامه األدبي واملنتدى
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تأسست وعسكرية ملكية أخرى وجمعيات وأحزاب … النقيب بك طالب السيد الكبري
والعراق. سورية يف اقرتفوها التي األخرية الفظائع سيما وال االتحاديني، فظائع عقب

الالمركزية حزب

تهمة أعظم البريوتية اإلصالحية الجمعية إىل أو الالمركزية حزب إىل االنتساب كان وملا
خالصة وأبني قانونهما، أنرش أن رأيت العربية، البالد يف االتحاديني فرائس إىل َهْت ُوجِّ
ومفرتياتها، وأكاذيبها السفاحة العصبة تلك فظائع يف الحكم للقراء تارًكا أعمالهما،

بنصه: العثماني الالمركزية حزب قانون هو وهذا

العثماني.» اإلدارية الالمركزية «حزب باسم سيايس حزب أُلَِّف األوىل: املادة
يف الالمركزية اإلدارة محسنات بيان الحزب هذا تأليف من القصد الثانية: املادة
وأديان ولغات أجناس ذات عنارص من املؤلف العثماني للشعب العثمانية السلطنة
قواعد عىل تؤسس بحكومة املرشوعة الوسائل بكل واملطالبة مختلفة، وعادات

العثمانية. الدولة واليات جميع يف اإلدارية الالمركزية
ينرش فهو األرسار، من يَُعدُّ ما فيه وليس خفيٍّا، الحزب هذا ليس الثالثة: املادة
أحد من الخشية دون وعالنية جهًرا الواسعة بالالمركزية املطالبة عىل املبني مقصده
أساس عىل حكومتها بُنِيَْت إذا إال السيايس العالم يف تبقى ال الدولة أن يقينًا العتقاده

اإلدارية. الالمركزية
من العرشين بلغ عثماني لكل مباح الالمركزية حزب يف الدخول إن الرابعة: املادة
غري ثانيًا: املدنية، الحقوق بجميع املتمتعني من أوًال: يكون أن رشط عىل العمر،
يقبل أن رابًعا: السرية، بسوء مشتهر غري ثالثًا: بالرشف، مخل بحكم عليه محكوم

الحزب. برنامج يف املبينة القواعد
الحزب أعضاء أحد دليله يكون أن الحزب يف الدخول يريد ملن يكفي الخامسة: املادة
حزب من دام ما عضو قبول يجوز وال ذلك، عىل املحلية اإلدارة لجنة موافقة مع

والغاية. املبدأ يف الحزب هذا يخالف
شاء. وقت أي يف عضويته من يستقيل أن الحزب إىل للمنتمي السادسة: املادة
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أقله شهريٍّا راتبًا اسمه فيه املسجل الفرع إىل يدفع أن العضو عىل السابعة: املادة
الراتب. من الفقراء ويعفي التربعات، الحزب ويقبل قرشان،

ُوِضَع الذي السيايس الربنامج قواعد غري بيشء أعضاءه الحزب يقيد ال الثامنة: املادة
ألجله.

وسعهم يف ما بكل يسعوا أن الحزب إىل املنتمني «املبعوثني» النواب عىل التاسعة: املادة
املجلس. يف الحزب برنامج قواعد لتنفيذ

الحزب باسم الحكومة مراجعة الحزب إىل املنتمني من ألحد يسوغ ال العارشة: املادة
من اسمه يُْمَحى السلوك هذا مثل األعضاء أحد عىل ثبت وإذا أنفسهم، تلقاء من

الحزب. سجل
أو بلد لكل ويجوز القاهرة، مرص يف العام الحزب مركز أن عرشة: الحادية املادة
له، فرًعا يؤسسوا أن اإلدارية الالمركزية مبدأ عىل أهلها من عرشة فيها اجتمع قرية

بذلك. العام املركز ويخربوا
رئيس، منهم يُنْتََخُب عضًوا ٢٠ من للحزب العليا اللجنة تتألف عرشة: الثانية املادة
أن اللجنة لهذه ويجوز للصندوق، وأمني له، ومساعدان وسكرتري، رئيس، ونائب

للحزب. فائدة فيه ترى من إليها تضم
أعضائها. أحد الجلسة يرأس ونائبه الرئيس غاب إذا عرشة: الثالثة املادة

تأليف يف و١٣ ١٢ املادتني يتبع الحزب فروع من فرع كل عرشة: الرابعة املادة
الصندوق. وأمني والسكرتري الرئيس وانتخاب اإلدارية لجنته

(حزيران) يونيو شهر يف محليٍّا فرعيٍّا مؤتمًرا فرع كل يعقد عرشة: الخامسة املادة
يف ا عامٍّ حزبيٍّا مؤتمًرا العليا اللجنة وتعقد الفرع، أعضاء جميع يحرضه سنة كل من
اللجنة أعضاء يحرضه سنة كل من الثاني) (ترشين نوفمرب شهر يف القاهرة مرص

الفرعية. اللجان ترسلهم ومندوبون العام املركز يف الحزب وأفراد العليا
قبله. من مندوبًا العام للمؤتمر فرع كل يرسل عرشة: السادسة املادة

صندوقها وأمني وسكرتريها رئيسها إدارية لجنة كل تنتخب عرشة: السابعة املادة
االقرتاع. بنتيجة القاهرة يف العام املركز وتعرف الرسي، باالقرتاع أعضائها من
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املرشوعة الوسائل بكل تسعى أن الفرعية اإلدارية اللجان عىل عرشة: الثامنة املادة
سبيل يف واالجتهاد املحازبني، أفراد وتكثري الناس بني وتعميمها الحزب مبادئ لنرش
األكفاء من والبلدية واإلدارية العمومية وللمجالس املبعوثني ملجلس نواب انتخاب

الحزب. مبدأ عىل الذين
للحكومة واللوائح القوانني تعديل تضع العليا اللجنة عرشة: التاسعة املادة

بها. والحكومة الشعب إقناع إىل واألفراد اللجان سائر مع وتسعى الالمركزية،
وأسماء قراراتها لقيد دفاتر تتخذ أن الفرعية اإلدارية اللجان عىل العرشون: املادة

وأمواله. الحزب فروع وموظفي األعضاء
أو الرئيس من بدعوة الحال قضت كلما اللجان تجتمع والعرشون: الحادية املادة
يَُعدُّ عذر غري من متواليات مرات أربع االجتماع يحرض ال الذي والعضو نائبه،

اللجنة. عضوية من مستقيًال
تلك إىل يقدما أن لجنة كل يف الصندوق وأمني السكرتري عىل والعرشون: الثانية املادة
كل وعىل السنة، تلك عن ونفقاته الفرع إيرادات ببيان كشًفا سنة كل آخر يف اللجنة

العليا. اللجنة إىل الكشف هذا من صورة ترسل أن لجنة
أعضائها نصف اجتمع إذا إال قانونية اللجان مذكرات تعد ال والعرشون: الثالثة املادة

حرض. بمن اْكتُِفَي الدعوة ُكرَِّرْت وإذا األقل، عىل
به قيدتها ما إال أعمالها يف التامة الحرية فرع كل للجنة والعرشون: الرابعة املادة

العام. املؤتمر أو العليا اللجنة قرارات
ثالثة كل العليا اللجنة إىل ترسل أن الفروع لجان عىل والعرشون: الخامسة املادة
وأسماء الحزب، يف املدة هذه خالل يف دخلوا الذين أسماء يحوي كشًفا شهور
يحوي آخر وكشًفا مكان، إىل مكان من واملتنقلني خروجهم، وسبب منه، الخارجني

املذكورة. املدة يف أعمالها بيان
الفروع لجان أعمال سري تراقب أن العليا اللجنة عىل والعرشون: السادسة املادة

الحزب. قوانني تنفيذ وحسن
وأحواله، الحزب عن عامة الئحة تهيئ أن العليا اللجنة عىل والعرشون: السابعة املادة
املؤتمر إىل وترفعها الفروع، لجان من والكشوف اللوائح من عليها يرد ما عىل بناء

العام.
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مواعيدها يف العام واملؤتمر العمومية الجمعيات تجتمع والعرشون: الثامنة املادة
املركز وأما اإلدارية، اللجنة رئيس مكان كل يف ويرأسها ،(١٥) املادة حسب املقررة

العليا. اللجنة برئاسة فينعقد العام
بيان ويف الحسابات، نتيجة يف عمومية جمعية كل تنظر والعرشون: التاسعة املادة
وتقرر الختامية، الحسابات عىل وتصادق املاضية، السنة يف أعمالها عن اإلدارة لجنة
وتَُفضُّ اإلدارة، مجلس أعضاء نصف وتنتخب املقبلة، السنة يف به العمل يجب ما

عملها. انتهاء بعد
ومقررات املحارض بضبط يقوم أن إدارية لجنة كل سكرتري عىل الثالثون: املادة
أعمال بضبط يقوموا أن ومساعديه العليا اللجنة سكرتري وعىل العمومية، الجمعية

العام. املؤتمر
العليا اللجنة بيان عىل االطالع العام املؤتمر خصائص من والثالثون: الحادية املادة
يف واملذاكرة عليها والتصديق حساباتها ورؤية املاضية السنة يف الحزب أعمال عن

وتقريرها. املقبلة السنة أعمال عن إليه يُْرَفع ما كل
من األسايس السيايس الحزب برنامج يف وتبديل تغيري كل والثالثون: الثانية املادة
من لجنة أو العليا اللجنة من تحريري بطلب إال ذلك يتم وال العام، املؤتمر حقوق

اآلراء. بغالبية ويُْعَمل الفروع لجان
العام املؤتمر يقرره ما تنفيذ الفروع ولجان العليا اللجنة عىل والثالثون: الثالثة املادة

يخصه. فيما منها كل

البريوتية اإلصالحية الجمعية

يف بريوت يف اإلصالحية العمومية الجمعية عليها صدقت التي الالئحة أيًضا وهذه
الجمعة يوم البلدي، املجلس دار يف الحكومة بإذن املنعقدة الثالثة، العامة جلستها

:١٩١٣ سنة (فرباير) الثاني كانون و٣١ ١٣٣١ سنة صفر ٢٣ يف الواقع
نيابية. دستورية حكومة العثمانية الحكومة أساسية: مادة

األعمال عىل املشتمل هو األول القسم قسمني: إىل الوالية إدارة م تَُقسَّ األوىل: املادة
والعسكرية الخارجية املسائل وهي األساسية، وشئونها السلطنة بكيان املتعلقة

املكوس. ووضع القوانني وسن والتلغراف والبوستة والجمارك
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الداخلية الوالية بشئون املتعلقة املحلية األعمال عىل املشتمل هو الثاني والقسم
الخاصة.

ما وكل املركزية، بالحكومة وإجراؤه تقريره منوط األول بالقسم يتعلق ما فكل
العمومي. الوالية بمجلس تقريره منوط الثاني بالقسم يتعلق

الصفة وبهذه املركزية، الحكومة تمثيل األوىل قانونيتان: صفتان للوايل الثانية: املادة
املركزية. الحكومة لقرارات طبًقا األول بالقسم املتعلقة األعمال جميع إجراء يتوىل

جميع تنفيذ يتوىل الصفة وبهذه يرأسها، التي الوالية حكومة تمثيل والثانية
الوايل حقوق أما العمومي. املجلس لقرارات طبًقا الثاني بالقسم املتعلقة األعمال
قرارات عىل االعرتاض ثانيًا: العمومي. املجلس قرارات تنفيذ أوًال: فهي: ووظائفه
ثالثًا: العمومي». واملجلس «الوايل باب يف بيانها اآلتي الرشوط عىل العمومي، املجلس
ملحوظاته إلبداء العمومي» املجلس «لجنة تعدها التي املشاريع لوائح عىل االطالع
بعد واملديرين والقائمقامني املترصفني تعيني رابًعا: املجلس. إىل تقديمها قبل عليها
خامًسا: العمومي. املجلس يضعه لنظام وفًقا املركزية الحكومة عىل أسمائهم عرض
التوظيف. ألجل أسماءهم االمتحان لجنة عليه تعرض الذين املمتحنني الطالب تعيني
الجتماع دعوته ويمكنه الجتماعه، املعني امليعاد يف العمومي املجلس دعوة سادًسا:

املستشارين». «مجلس أو املجلس لجنة بمصادقة العادة فوق
من نصفهم يُنْتََخُب عضًوا ثالثني من عمومي مجلس الوالية يف يؤلف الثالثة: املادة
منهم ينتخبون وهم سنوات، أربع ملدة املسلمني غري من اآلخر والنصف املسلمني،
التمثيل قاعدة عىل فتُبْنَى العمومية االنتخابات سائر «أما الرسي باالقرتاع لهم رئيًسا

االنتخابات.» دوائر يف العددي النسبي
الوالية أعمال جميع تقرير أوًال: فهي: ووظائفه، العمومي املجلس حقوق أما
من عرشة أو املجلس لجنة أو الوايل قبل من عليه يُْعَرض فيما واملذاكرة الداخلية،
األساسية. السلطنة شئون تمس ال أن برشط الداخلية األنظمة وضع ثانيًا: أعضائه.
أما بالوالية، املختصة الواردات نصف قيمتها تتجاوز ال التي القروض عقد ثالثًا:
رابًعا: املركزية. الحكومة مصادقة لها فيلزم املبلغ هذا قيمتها تتجاوز التي القروض
النافعة العمومية للمشاريع عثمانية (آنونيم) مساهمة رشكات لتأليف رخص إعطاء
أن رشط عىل الوالية داخل العمرانية الشئون وسائر والزراعة والصناعة للتجارة
الحكومة مصادقة فيجب امتياًزا، تتضمن التي املشاريع أما امتياًزا. تتضمن ال
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حق لها يكون أن بمعنى املعنوية، الشخصية الرشكات هذه وتخول عليها، املركزية
رواتب تقرير سادًسا: املقررة. املكوس عىل الكسورية الضمائم تقرير خامًسا: التملك.
استيضاح حق سابًعا: الوالية. حكومة بإدارة هي التي الدوائر ومستشاري موظفي
مطلًقا. العامة السياسية الشئون يف العمومي املجلس يتداخل وال عزله، وطلب الوايل
بمصادقة الوايل عليها يعرتض لم ما نافذة العمومي املجلس قرارات الرابعة: املادة
النظر املجلس فيعيد إياها، تبليغه تاريخ من أسبوع خالل يف املستشارين مجلس
القانونية الصفة القرار يكتسب األصوات ثلثي بأكثرية عليه أرص وإذا قراره، يف

تنفيذه. الوايل وعىل القطعية،
واحد أعضائه من لجنة الرسي باالقرتاع العمومي املجلس ينتخب الخامسة: املادة
مستشار بإدارة فتجتمع واحدة، سنة ملدة الوالية مركز من واثنان لواء كل من منهم

العمومي. املجلس
املشاريع درس ثانيًا: املجلس. قرارات تنفيذ مراقبة أوًال: فهي: اللجنة وظائف أما
بهم لالستعانة اختصاصيني مهندسني تعيني ثالثًا: لوائحها. وإعداد للوالية الالزمة
االمتحان» «لجنة إليها تقدم الذين املمتحنني عىل االعرتاض حق رابًعا: أعمالها. يف
العادة فوق الجتماع العمومي املجلس دعوة خامًسا: الوايل. عىل عرضها قبل أسماءهم

املجلس. مستشار ومصادقة أعضائها ثلثي باتفاق
الرسومات وباشمدير والدفرتدار الوالية مركز يف الرشع وحاكم الوايل السادسة: املادة
الحكومة تعينهم وضباطها؛ الجندرمة وقومندان والتلغراف البوسطة وباشمدير
وايل الرشط هذا من ويُْستَثْنَى تامة، معرفة العربية اللغة معرفتهم رشط عىل املركزية

اإلجراء. موضع الالئحة هذه مواد وضع تاريخ من سنوات خمس ملدة الوالية
عىل تعيينهم ويجري البالد، أهايل من يكونوا أن فينبغي املوظفني بقية أما

بيانه: اآلتي الوجه
التي الدائرة ورئيس مستشار من مؤلفة لجنة أمام الوظيفة طالبو «يمتحن
املجلس لجنة إىل منهم املمتازين اسمي االمتحان لجنة فتقدم فيها الدخول يطلبون
يبلغ تعيينه ولدى أحدهما. فيعني الوايل عىل يُْعَرَضان مصادقتها وبعد العمومي،
ترقيته حقوق عىل محافظة سجلها يف فيقيد إليها، املنسوب للنظارة اسمه الوايل

العمومي. املجلس يضعه لنظام وفًقا فيعينون العدلية رؤساء وأما وتقاعده،
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طلب عىل بناء يدهم تَُكفُّ العدلية رؤساء عدا الوالية قبل من املعينون املوظفون
بناء يدهم فتُكف العدلية رؤساء وأما مًعا، إليها املنسوبني الدائرة ورئيس املستشار
الحالني كال يف اليد كف وقرار املستشارين. مجلس ومصادقة املستشار طلب عىل
من أيام سبعة خالل يف الوايل بمراجعة الحق يده املكفوفة وللموظف الوايل. ينفذه
خارج كان إذا يوًما عرش وخمسة الوالية مركز يف موظًفا كان إذا ذلك تبليغه تاريخ
عدمه. أو العزل وجوب يف ليحكم املستشارين مجلس إىل دعواه الوايل فيحيل املركز،
الحكومة دوائر يف استخدامه يجوز ال بعزله املستشارين مجلس يحكم الذي واملوظف
العدلية املحاكم يف فتجرى جزائيًا املعزول محاكمة أما معزولية، معاش يُْعَطى وال

العمومي. املدعي إىل املستشار من خاصة بمذكرة
الوايل ومصادقة املستشار بطلب يدهم فتُكف املركزية الحكومة موظفو وأما
إليها، املنسوبني النظارة من عليهم املستشارين مجلس حكم بعد عزلهم يطلب الذي

يوًما. ثالثني مدة يف خلفهم يَُعنيَّ أن وينبغي
املستشارين مجلس من الوايل بطلب عزلهم فيكون واملستشارون املفتشون وأما

املجلس. هذا من صادر وبحكم
مجموع ثلثي بأكثرية العمومي املجلس قرار عىل بناء عزله فيكون الوايل وأما

يوًما.» أربعني مدة يف خلفه املركزية الحكومة فتعني أعضائه،
معرفتهم رشط عىل األجانب من مستشارين املركزية الحكومة تعني السابعة: املادة
يف اآلتية للدوائر وذلك الفرنسوية، أو الرتكية أو العربية الثالث اللغات إحدى
والبوسطة، — التجارة غرفة بها وتلحق — واملالية الجندرمة، وهي: الوالية؛ مركز
حق يخول الوالية من لواء لكل ا عامٍّ أجنبيٍّا مفتًشا أيًضا وتعني والجمرك، والتلغراف،
تلك الداخلة الوالية مركز مستشار مرجعه ويكون اللواء، يف كانت دائرة أية تفتيش

اختصاصه. دائرة ضمن فيها املراجع املسألة
مستشارين املركزية الحكومة ترضاها التي الدول من العمومي املجلس ويعني
والبلدية، واملعارف، والنافعة، والعدلية، العمومي، الوالية مجلس وهي: اآلتية؛ للدوائر
مدة أما العمل. أوقات يف العثماني الشعار املستشارون هؤالء ويلبس والبوليس.

تجديدها. ويمكن سنة، عرشة فخمس والتفتيش االستشارة
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وهو السلطنة، مركز إىل برمته يعود أحدهما نوعني: عىل الوالية واردات الثامنة: املادة
ذُِكَر ما عدا وهو واآلخر العسكرية. والبدالت والتلغراف والبوستة الجمارك حاصالت

الوالية. إىل برمته يعود الواردات من
رواتب فيها فيدخل السنوية، الوالية ميزانية العمومي املجلس ينظم التاسعة: املادة
والتلغراف. والبوسطة الجمارك ومستشاري موظفي عدا واملستشارين املوظفني جميع

املجلس إىل الوالية ضمن الداخلة األمريية واألمالك املحولة األرايض تَُسلَّم العارشة: املادة
للوالية. ملًكا برمتها وتكون العمومي،

كل يسلم بل األوقاف، يف العمومي للمجلس وال لإلدارة عالقة ال عرشة: الحادية املادة
جميع عليه بناء — قانونها بموجب الستخدامه إليها املنسوب امللة مجلس إىل وقف

الطوائف. بباقي أسوة ملتهم مجلس إىل تَُسلَّم الوالية يف املسلمني أوقاف
الرسوم بوضع الحق ولها أعمالها، بجميع مستقلة البلديات عرشة: الثانية املادة

املركزية. الحكومة مراجعة دون العمومي املجلس بمصادقة البلدية
رئيس أعضاؤه ويكون املستشارين، مجلس ى يَُسمَّ مجلس يؤلف عرشة: الثالثة املادة
مستشاري وجميع — املجلس لجنة أعضاء من عنه ينيبه من أو — العمومي املجلس

الوالية. مركز يف الدوائر
الحكومة تضعه الذي النظام مواد تفسري أوًال: فهي: املجلس هذا وظائف أما
العمومي. ومجلسها الوالية لحكومة كدستور — الالئحة هذه عىل بناء — املركزية
والحكم النظر ثالثًا: العمومي. املجلس يضعها التي واألنظمة القرارات تفسري ثانيًا:
أحد أو الوايل طلب عىل بناء والحكم النظر رابًعا: عدمه. أو املوظف عزل وجوب يف
أو العمومي واملجلس املستشارين أحد بني يقع الرأي يف خالف كل يف املستشارين
وايل املجلس هذا ويرأس مربًما، حكمه ويكون كانت، دائرة أية أو لجانه إحدى

املجلس. هذا مستشار أو العمومي املجلس رئيس غيابه يف عنه وينوب الوالية،
داخل املعامالت جميع يف الرسمية اللغة تُْعتََربُ العربية اللغة إن عرشة: الرابعة املادة

واألعيان. النواب مجليس يف الرتكية كاللغة رسمية لغة أيًضا وتُْعتََربُ الوالية،
أيام الخدمة وتُْقَىض سنتني إىل العسكرية الخدمة تُْخَفُض عرشة: الخامسة املادة
وللرديف عثمانية لرية ثالثني إىل للنظامية النقدي البدل قيمة وتنزل الوالية، يف السلم

لرية. عرشين إىل واالحتياط

62



العربية املسألة

األدبي املنتدى

املداخلة إىل اضطر ولكنه األمر، بدء يف بحتة علمية جمعية كان فقد األدبي املنتدى وأما
شأن يف باسمه الخليل الكريم عبد املرحوم معتمده تفاوض الحكومة رأى ملا السياسة يف
صداقة النادي لهذا يظهرون والرتقي االتحاد جمعية وزعماء الوزراء كان وقد اإلصالح،
شكري ومدحت بك وفتحي باشا وجمال باشا وأنور بك طلعت مراًرا فزاره عظيمة،
احتفاالته معظم وحرضوا الوالئم، ألعضائه وأوملوا الخطب، فيه وألقوا وغريهم، بك
وأن بحتًا، عثمانيٍّا ناديًا كان النادي هذا أن عىل يدل مما ذلك غري إىل واألدبية، الدينية
أن اليوم يستطيعون وال املاضية، وأفعالهم بأقوالهم بذلك اعرتفوا أنفسهم االتحاديني
والرغبة الرتك كره رائحة منه تشتم كانت واحًدا عمًال أعضائه أحد عىل أو عليه يثبتوا

عنهم. االنفصال يف

اإلصالحية البرصة جمعية

واملنتدى الالمركزية حزب عن وغايتها خطتها يف اإلصالحية البرصة جمعية تختلف وال
وقوانينها، برنامجها، منها: كثرية؛ ذلك عىل واألدلة البريوتية، العمومية والجمعية األدبي
مجلس يف أعضائها من نوابًا وقبولها بها، الحارضة االتحادية الحكومة واعرتاف
العثمانية الحكومة بني التوفيق يف النقيب بك طالب السيد رئيسها ومساعي املبعوثان،
إىل باريس يف ُعِقَد الذي األول العربي املؤتمر قرار عىل وموافقتها السعود، ابن واألمري

الكتاب. هذا يف واضحة للقارئ تظهر التي األدلة من ذلك غري

كانت التي األخطار ولكن رسمية، أخرى جمعيات األوروبية الحرب إعالن قبل يكن ولم
املتنورة الفئة يف أوجدت اإلصالح إىل البالد وحاجة العثمانية، األمالك سالمة تتهدد
الخطر اتقاء حس هو مشرتًكا، طبيعيٍّا ا حسٍّ وعسكريني ملكيني العربية األمة أبناء من
بتقوية وتقويتها العثمانية الدولة كيان عن الدفاع أساسه والغاية املبدأ يف ا تامٍّ واتفاًقا
آخر منهًجا الفئة هذه نهجت وقد الكريم. العربي العنرص سيما وال فيها، التي العنارص
مذابح من منها نجوا والذين والعراق، سورية يف االتحاديون اقرتفها التي الفظائع إثر

عظيًما. انتقامهم وسيكون االنتقام عىل اليوم يعملون السفاح باشا جمال
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عثمان آل لعرش العظيم وإخالصهم العرب وطنية صدق عىل يدلنا يشء وال هذا
املؤتمر ذلك وأمانيها، األمة آمال فيه تجلت الذي األول العربي املؤتمر أعمال من أكثر

شبانهم. ونخبة وأدبائهم العرب بعقالء للفتك حجة االتحاديون اتخذه الذي عينه

األول العربي املؤتمر (4-4)

إىل كتابًا باريس يف املقيمني العرب أدباء بعض أرسل ١٩١٣ سنة (أبريل) نيسان ٤ يف
خالصته: ما فيه جاء الالمركزية لحزب العليا اللجنة

وترقيتهم لسعادتهم العرب أبناء يرتادها التي األماني برنامجكم يف جمعتم «لقد
أن نتوقع ملا مصدًرا واعتربناكم النبيلة، غايتكم لخدمة أنفسنا أوقفنا لذلك حني؛ كل يف
السياسية، األندية يف الخطباء ومغامر الجرائد مناظرات إزاء الديار هذه يف به نقوم
عىل العربية الجالية حمل ما ذلك العربية، البالد بشأن الدولية املخابرات ومجرى
الطوارئ، من املحبوب الوطن لوقاية اتخاذها الواجب التدابري يف والبحث االجتماع
مؤتمًرا تعقد أن ارتأت املناقشات وبعد الالمركزية، أساس عىل بالدنا أمور وإصالح
كانت، دولة أية من االحتالل عادية يدرأون العرب أن لألجانب فيه تظهر للعرب
اإلصالحات تطبيق بوجوب العثمانية الدولة وتصارح الوطنية، بحياتهم ويحتفظون

املؤتمر: مباحث حوله تدور ما وإليكم العرب. بالد يف الالمركزية

االحتالل. ومناهضة الوطنية الحياة •
العثمانية. اململكة يف العرب حقوق •

الالمركزية. قاعدة عىل اإلصالح رضورة •
وإليها. سورية من املهاجرة •

واملعاد البداية فساد من والبالد األمة لوقاية وأيدينا بأيديكم يأخذ أن هللا وحسبنا
عليكم.» والسالم

وقررت بالقبول، الالمركزية لحزب العليا اللجنة أجابت ١٩١٣ سنة أبريل ١٤ ويف
يف واملشاركة النظر حق لهم يكون أن «عىل املؤتمر لحضور قبلها من مندوبني إرسال

وبرنامجه.» الحزب ملبادئ موافقة تكون حتى املؤتمر موضوعات
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املؤتمر عقد أسباب

رئيسه حديث ويف جلساته، يف ألقيت التي الخطب يف فنجدها املؤتمر عقد أسباب أما
وهي: الطان، جريدة محرر مع

املؤتمر: افتتاح خطبة يف الزهراوي الحميد عبد املرحوم قال (١)

الفريقان وامتزج العرب، ألفوا قد وهؤالء الرتك، ألفوا قد كانوا العرب إن
بينهم مزجت كما ولكن قرون، عرشة من أكثر عليه مىض عظيًما، امتزاًجا
إال القديم االمتزاج ذلك من يَبَْق ولم أيًضا السياسة بينهم فرقت السياسة
ثمينة تَُعدُّ تزال ال الرابطة وهذه الرتك، وبعض العرب بعض بني رابطة
نفوس يف عزتها مع ولكنها مًعا، العثمانيني والعرب العثمانيني الرتك عند
أن ومعلوم قبل، من كانت مما أكثر بالسياسة مهددة أصبحت قد الفريقني
الرتك، حكومة بأنها أوروبا تعرفها ولذلك الرتك؛ بيد اململكة هذه يف السياسة
مىض التي السياسة بتلك اململكة هذه إليه وصلت ما اآلن العرب رأى فلما
الرابطة تلك من الباقية البقية عىل حريصني وكانوا اآلن، حتى عليها العمل
ينبغي، كما به مهتمني غري جميًعا والعرب الرتك كان عظيم واجب إىل تنبهوا
العرب ال أنه واضًحا تبني قد فإنه البالد، بسياسة الفريقني اشرتاك وهو
وحدهم بتحملهم انتفعوا الرتك وال البالد، إضاعة ذنب من برباءتهم انتفعوا
الذي بل اإلخاء، ينايف ال االشرتاك هذا أن وبديهي الثقيل، العبء ذلك تبعة

االشرتاك. هذا عدم هو اإلخاء ينايف

يف ألقاها التي الخطبة يف الالمركزية حزب مندوبي أحد عمون بك إسكندر قال (٢)
نصه: ما الثالثة املؤتمر جلسة

ذلك بني فهي هار، جرف شفا عىل األخرية الحوادث بعد العثمانية األمة
وترمق واألسف، الحزن بعني أمسها إىل تنظر املظلم واملستقبل املؤلم املايض
تمر الحياة عىل الخطر موقف املوقف هذا مثل يف والوجل. الخوف بعني غدها
آخذ حلقات املاضية حياتها حوادث األفراد ذهن عىل تمر كما األمم ذهن عىل
الحوادث رهن وهي تره، لم ما االرتباط من بينها فرتى بعض، برقاب بعضها
بما فتستعني صارت، حيث إىل ساقتها التي األرسار وتنكشف وقوعها، أيام
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ذلك سبيل. النجاة إىل ثم كان إن النجاة سبيل إىل لتهتدي ذلك؛ من عرفت
وصوب حدب كل من اجتماعنا عىل الباعث هو فيه األمة أصبحت الذي الخطر

االجتماع. هذا من إليه نرمي الذي هو الغرض وهذا األمني، البلد هذا يف

أسباب عن املؤتمر رئيس الزهراوي السيد املرحوم الطان جريدة محرر سأل (٣)
ييل: بما فأجابه املؤتمر، عقد

الخطرية الحوادث من بأوروبا العثمانية الدولة واليات يف حدث ما إن
الوسائل واتخاذ فيها دخلت التي الجديدة الحالة يف التفكري إىل دعانا الشأن
يؤلفون العرب فإن ثانية جهة ومن جهة، من ذلك نتائجها، التقاء الرضورية
ولهذا كلها؛ العثمانية العنارص أهم إنه عنه نقل لم إن بعدده ا مهمٍّ عنًرصا
هذه وإن وميله، وعاداته لغته بوحدة األخرى العنارص عىل مزية العنرص
لنطلب جئنا ولذلك الساعة؛ حتى مهملة كانت حقوًقا له أحدثت الصفات
بصفتنا الحكومة عىل نعرض وأن العامة، باإلدارة نشرتك أن عثمانيني بصفة

بقوميتنا. خاصة مطالب عربًا

باريس؟ يف املؤتمر ُعِقَد ملاذا

السؤال: هذا عىل ا ردٍّ الطان جريدة ملحرر الزهراوي السيد املرحوم قال

فريق وسجن اإلصالحية، الجمعية اضطهاد أي — األخرية بريوت حوادث إن
مؤتمر بها يتمتع أن يمكن التي الحرية قدر عىل لنا برهنت — أعضائها من
رأينا ونفهم مطالبنا نسمع أن أخرى جهة من رأينا وقد سورية، يف يُْعَقد
وفضلنا يوم، بعد يوًما العثمانية البالد يف أهمية مصالحها تزداد التي ألوروبا
عدًدا أكثر فيها العربية الجالية ألن أوروبا؛ عواصم من غريها عىل باريس

العواصم. سائر يف منها

املؤتمر غاية

اجتماعاته. يف أُْلِقيَْت التي والخطب عليها وافق التي القرارات من املؤتمر غاية وتظهر
فهي: القرارات أما
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بوجه ذَ تُنَفَّ أن فيجب العثمانية؛ للمملكة ورضورية واجبة الحقيقية اإلصالحات إن أوًال:
الرسعة.

يشرتكوا بأن وذلك السياسية، بحقوقهم التمتع للعرب مضمونًا يكون أن املهم من ثانيًا:
فعليٍّا. اشرتاًكا للمملكة املركزية اإلدارة يف

وعاداتها. حاجاتها يف تنظر المركزية إدارة عربية والية كل يف تُنَْشأ أن يجب ثالثًا:
كانون ٣١ يف عليها ُصوِدَق خاصة بالئحة مطالبها قدمت بريوت والية كانت رابًعا:
توسيع وهما: أساسيني؛ مبدأين عىل قائمة وهي اآلراء، بإجماع ١٩١٣ سنة الثاني
وتطبيق تنفيذ يطلب فاملؤتمر أجانب. مستشارين وتعيني العمومية، املجالس سلطة

الطلبني. هذين
أن ويجب العثماني، النواب مجلس يف معتربة تكون أن يجب العربية اللغة خامًسا:

العربية. الواليات يف رسمية لغة العربية اللغة كون املجلس هذا يقرر
واألحيان الظروف يف إال العربية الواليات يف محلية العسكرية الخدمة تكون سادًسا:

األقىص. االستثناء إىل تدعو التي
وسائل لبنان ملترصفية تكفل أن العثمانية السنية الحكومة من املؤتمر يتمنى سابًعا:

ماليتها.
أساس عىل القائمة العثمانيني األرمن ملطالب ميله ويظهر املؤتمر، يصادق ثامنًا:

الالمركزية.
السنية. العثمانية للحكومة القرارات هذه تبليغ سيجري تاسًعا:

ويشكر العثمانية، الدولة مع املتحابة للحكومات أيًضا القرارات هذه وتُبَلَّغ عاًرشا:
بضيوفها. الكريم لرتحابها جزيًال شكًرا الفرنسوية الحكومة املؤتمر

املؤتمر بقرارات ملحق

لجان إىل املنتمون فاألعضاء املؤتمر هذا عليها صادق التي القرارات ذْ تُنَفَّ لم إذا أوًال:
بموافقة إال العثمانية الحكومة يف كان منصب أي قبول عن يمتنعون العربية اإلصالح

إليها. املنتمني الجمعيات من خاصة
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مساعدة يمكن وال العثمانيني، للعرب سياسيٍّا برنامًجا القرارات هذه ستكون ثانيًا:
وطلب الربنامج هذا بتأييد قبل من تعهد إذا إال الترشيعية االنتخابات يف مرشح أي

تنفيذه.
بشارع الجغرافية للجمعية الكربى القاعة يف املنعقد العربي املؤتمر قرارات هي هذه
رجب ١٩١٣ / ١٣ سنة (يونيو) حزيران ١٨ األربعاء يوم من باريس يف جرمن سن
،١٣٣١ سنة رجب ١٩١٣ / ١٣ سنة (يونيو) حزيران ٢٣ اإلثنني يوم إىل ١٣٣١ سنة
املؤتمر غاية كانت الذي العثماني للوطن عظيم وإخالص صادقة وطنية عىل يدل وكلها

الحدثان. طوارئ من عنه والدفاع شأنه وإعالء تأييده
املؤتمر، جلسات يف ألقيت التي الخطب يف جلية واضحة الغاية هذه ظهرت وقد

نصه: ما خطبته يف مطران بك ندرة املرحوم فقال

الضعف مواضع معه يجهلون طيًشا منهم تستوجب ال العرب يف العصبية إن
والء عن االنقطاع جزاًفا لهم يتسنى أنه فيتصورون وبالدهم، أمتهم من
واتصال الدولة بهذه ارتباطنا أن اإلطالق عىل ينكر من وما العثمانية، الدولة
آخر ارتباط أي من للعرب خريًا وأنتج عاقبة، أسلم الرتكية باألمة عالقاتنا

سواه.

فقال: السوريني، املهاجرين مندوب دياب أفندي نجيب وتكلم

بالوطنية واالحتفاظ العثمانية حضن يف البقاء املهاجرون السوريون ويتمنى
ومسلمني، نصارى من الوطن يف املتخلفني إخوانهم حقوق تُْحَفَظ أن برشط
بكهرباء تَُضاء ومدارسهم مأمن يف وأموالهم مصونة أعراضهم تكون وأن

الوطن. بحب تلتهب وأفئدتهم الوطنية

خطبته: يف عمون بك إسكندر وقال

من الغرض أن األتراك إخواننا من املركزي النظام أنصار بعض توهم
األمة فإن الصحة، عن بعيد أمر وهو الدولة، عن االنفصال العربية النهضة
بالدولة يودي كاد الذي — الفاسد الحكم شكل استبدال إال تريد ال العربية
عىل الحكم وهو ولهم، لنا والنجاح الصالح وحده منه يُْرَجى الذي بالحكم —
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لكان قريش صميم من اليوم الحاكمة الهيئة كانت ولو الالمركزية، قاعدة
هذا. موقفنا نفس معها موقفنا

وحجة للدولة العرب خيانة عىل دليًال االتحاديون اتخذه الذي املؤتمر هو هذا
هذا يف خطبائه وأقوال أعماله وخالصة قراراته نرشت آرائهم، وقادة بزعمائهم للفتك

القراء. من للمنصفني وفظائعهم وأكاذيبهم االتحاديني تهم يف الحكم تارًكا الكتاب

العربي واملؤتمر االتحاديون (5-4)

الواليات بإصالح للمطالبة باريس يف عام مؤتمر عقد عىل العرب بعزم االتحاديون علم
التالية؛ بالوسائل ملنعه وتوسلوا املؤتمر، هذا وجه يف واحدة قومة فقاموا العربية،

وهي:
جريدة صاحب املدور أفندي كطه العرب؛ من صنايعهم بعض استدعوا أنهم أوًال:
العربية املسألة يف مقاالت ينرش بأن إليه وأوعزوا األستانة، إىل االتحادية العام الرأي
خطأ سببه اإلصالح من به يطالبون أو يدعونه أو العرب يقوله ما أن خالصتها
بكلمة مسبوقة العرب أسماء يذكر أن اعتاد البعض هذا فإن الرتكية، الصحف بعض
األمة تحقري قصد فالن»؛ و«عرب ملحمة»، و«عرب عزت» «عرب مثًال فيقول «عرب»
املدور طه رأي عىل والرتك العرب بني للخالف هذا غري سبب ثمت يكن ولم العربية،

االتحاديني. وأسياده
عاصمتها. يف العربي املؤتمر عقد بمنع الفرنسوية الحكومة إقناع حاولوا أنهم ثانيًا:
بدعوة القيام عىل أعوانه وبعض جاويش العزيز عبد الشيخ حرضوا أنهم ثالثًا:
العرب بني الشقاق وإلقاء باإلصالح املطالبني مساعي إلحباط اإلسالمية الجامعة
إليه يحج الدين شعار تحت سياسيٍّا مجتمًعا منزله فجعلوا ومسيحيني، مسلمني
أحالم. تحقيق أو وظيفة لنيل األقدام عىل يرتامون والذين والغايات، املآرب أصحاب
العرب، نهضة بمقاومة العربية البالد يف وجواسيسهم صنايعهم إىل أوعزوا أنهم رابًعا:
توقيعها عىل املوظفني من فريًقا حملوا املعنى بهذا برقيات صور إليهم وأرسلوا

تركيا. يف املعهودة بالطرق
أقوالهم متخذة وأعمالها قراراتها يف االتحادية الحكومة توكأت هؤالء مثل فعىل

نفسها. عن دفاعها يف لها حجة الفارغة
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لسان طنني جريدة فقالت املؤتمر، عىل شعواء حملة االتحادية الصحف حملت وقد
تارة تتظاهر التي الفئة بأن الترصيح وأعدنا القول كررنا «ملا معناه: ما الجمعية حال
العربية وعشق العرب مصالح عىل بالغرية وباريس العراق ويف مرص يف وتارة سورية يف
وعبارة للفساد آلة إال هي وما يشء، يف العربية من ليست فئة هي ذلك؛ بأمثال والهيام
حملة العربية الصحف بعض علينا حمل ذلك قلنا ملا أطوارها؛ يف عجيبة طائفة عن
وإذ الشديد، امليل عن يشف بما إال والعربية العرب عن نتكلم ال نحن فبينما شعواء،
لهدم العظيم «املعول تسميتنا يف ترتدد وال األلداء، العرب بأعداء تلقبنا الصحف تلك
نكون ذلك توخينا إذا ألننا التهم؛ هذه نفي نحاول فال نحن وأما العربية»، األمة كيان
املسألة يف كتاباتنا فإن عنها، اإلعراض نريد حيث من واملطاعن الشتائم هذه خدمنا قد
ويردون الحقيقة، عن يدافعون واحدة يًدا فقاموا به العرب استضاء نوًرا كانت العربية

املارقون. الخونة يعمله ما ضد ذلك نتيجة فكانت نحورهم، يف املزورين كيد
أثبتت العربية البالد من وردت التي األخرية فاألنباء عليه، يُْعَىل وال يعلو الحق
يف عظيًما تأثريًا أثرت كتاباتنا يف نتوخاها نزال وال كنا، التي الغاية أن برهان بأملع
الشنيعة التهم رادة رقدتها من هبت قد وعظماءها فضالءها دمشق رأينا فقد سورية،
عىل القراء اطلع منهم برقية رسالة أمس نرشنا فقد املنافقون، بها ألصقها التي
األجالء العلماء هم العربية، الحضارة مهد دمشق أعيان كبار هم فإذا موقعيها، أسماء
العربية األالعيب أصحاب خذالن يكون فكم والتقوى، الزهد وأرباب العظماء واألرشاف

باريس! يف
معدات وأعدوا بروغرامهم نظموا الذين النجباء العرب باسم املؤتمرين هؤالء إن
قاموا والذين ا، جدٍّ أليمة عاقبة لهم ستكون الرسية النرشات يوزعون وأخذوا االختالل
اسمعوا برمتها، عربية والية عن يتكلم أن منهم واحد لكل يصح وجههم يف يصيحون
العرب من ليسوا االحتجاجات يرسلون الذين «إن تلغرافهم: يف العظماء هؤالء يقول ما
اآلن فهبوا ينالوها، لم آماًال الحكومة من طلبوا فقد شأن، وال لهم صفة وال يشء يف
يف يشء ال أنهم كما هؤالء أخالق، وال أدب وال عقل بال فتيان عن عبارة وهم يعادونها،
فنحن وكالة»، وال لهم صفة وال العرب، من مندوبني غري أيًضا فهم االجتماعية الهيئة

الحقائق.» إىل أرشدونا ألنهم شكر؛ ألف وعظماءها الشام أعيان نشكر
بأن دمشق يف فرعها إىل أوعزت فقد االتحادية الجمعية وأما طنني، قالته ما هذا
عىل التلغرافات وانهالت طلبها، فلبى االحتجاج، تلغرافات من وابًال الحكومة يمطر

التايل: النسق عىل وكلها إمضاء، غري من وبعضها بإمضاء بعضها العايل الباب
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وجه من الفارين املترشدين من فئة سورية يف اإلصالح بفكرة القائمني إن
افرتاءاتهم يكذبون ومسيحيني مسلمني سورية أهل فجميع السنية، الحكومة
أعلت التي الحارضة اإلدارة طرز من ورسورهم امتنانهم للحكومة ويظهرون

الدين. منار ورفعت الدولة شأن

«إن معناه: ما غريب» «مؤتمر بعنوان ١٩١٣ سنة مايو ٦ يف أيًضا طنني قالت ثم
بالعربية صلة أقل لهم يَبَْق ولم الفرنسوية، الجنسية يف دخلوا املؤتمر بيان ِعي ُمَوقِّ
أهمية، كل عن عاٍر بيانهم يف جاء ما عىل باريس يف يُْعَقُد الذي فمؤتمرهم واإلسالمية،
البالد كل من مندوبني يدعون ال فلماذا العرب، باسم حقيقة يسعون موقعوه كان وإذا

بالضاد؟» سكانها ينطق التي
ملناهضة عليها االتحاديون اعتمد التي السافلة والدسائس الغريب املنطق هو هذا
جريدة فقالت والعنف، الشدة استعمال قرروا بل فقط، بذلك يكتفوا لم ولكنهم املؤتمر،
تفكر الحكومة وجعلت جديد.» من العربية البالد نفتح أن علينا «يجب أفكار: تصوير

منها: قاضية؛ رضبة العرب لرضب تمهيًدا شتى أمور يف
ال ألسباب ذلك من تتمكن فلم املكرمة. مكة عىل رشيًفا حيدر الرشيف تعيني أوًال:

اآلن.5 لذكرها مجال
فأمطرها بك، ووهيب باشا وحسني باشا جاويد بقيادة العراق عىل حملة إرسال ثانيًا:
ما الشدة من وأظهروا التعيني، هذا عىل االحتجاج تلغرافات من وابًال العراقيون
تُْؤَمن وال رشارها يستطار ثورة مفتاح عليهم حملة إرسالها أن تدرك الحكومة جعل

عنها. العدول إىل فاضطرت عاقبتها،
سورية يف القومية الفكرة عىل تقيض العربية البالد عىل حملة إلرسال السعي ثالثًا:
من وغريه اإلدرييس السيد ملحاربة الجزيرة شبه إىل الزحف تستأنف ثم والعراق،
هذه قائد باشا جاويد وصول بعد الخالف بينهم وقع االتحاديني ولكن العرب، أمراء
وقال اإلدرييس، السيد عىل توٍّا الزحف بوجوب منهم فريق فقال سورية، إىل الحملة
إلغراء العراق عىل الحملة إرسال آخرون وفضل السوريني، تأديب بوجوب آخر فريق

بالعرب. العرب وتأديب باملال واألمراء القبائل
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بريوت يف العثمانية والكلية األستانة يف األدبي املنتدى إقفال عىل الحكومة عزم رابًعا:
وذلك العثمانية، البالد إىل الدخول من املرصية وغري املرصية العربية الصحف ومنع
اإلصالح. ملناهضة الحكومة من بدعوة األستانة جاءوا الذين االتحاديني لصنائع إكراًما
النقيب بك كطالب آرائهم؛ وقادة العرب زعماء اغتيال عىل االتحاديني قرار خامًسا:
فقد الصحف، قراء عند معروفة الكبري العراقي الزعيم اغتيال ومحاولتها وغريه،
يف كبرية وظائف يف االتحاديني الضباط كبار من ضابطني الغرض لهذا عينت
عينته الذي بك وعاكف البرصة، ملوقع قائًدا جعلته الذي بك فريد وهما: البرصة،
زمام استلموا فما الفدائيني، من كبريًا عدًدا معهما وأرسلت فيها، للجندرمة قومندانًا
أوامر تنفيذ لهم ليتسنى األناضول إىل العرب ضباط يبعدون جعلوا حتى وظيفتهم
َفُسلِّم العراق؛ يف اإلصالحيني لزعماء نصبوه الذي الرشك يف وقعوا ولكنهم الحكومة،
خطة وفشلت وأنصاره، أعوانه شمل وتشتت بك فريد وُقِتَل وأصحابه، بك طالب

العربية. البالد يف ا تامٍّ فشًال االتحاديني

العربي املؤتمر بعد االتحاديون (6-4)

عىل دستها التي الدسائس كل يف وفشلت املؤتمر، منع عن االتحادية الحكومة عجزت
وال للعرب، بامليل والتظاهر خطتها تغيري من ذلك بعد ا بدٍّ تَر فلم العربية، األمة
والرتقي االتحاد جمعية سكرتري بك شكري مدحت فأوفدت منهم، اإلصالحيني سيما
الحرة العربية األحزاب معظم يمثل كان الذي العربي املؤتمر مع لالتفاق باريس إىل
فاتفق للبالد، اإلصالح من يطلب فيما ومفاوضته وأمريكا أوروبا يف العربية والجاليات

سيجيء. كما منها قسًما إال الحكومة تقرر لم شتى أمور عىل معه

هوامش

.١٩١٦ سنة أكتوبر ٢٠ يف الصادرة الرشق، فتاة ملجلة مقالة من (1)
إليهم. االنتساب يف االتحاديون يفاخر قوم (2)

الكبري الرتكي للمؤرخ ،١٣٢٥ صفحة األعالم، قاموس من الثاني الجزء راجع (3)
بك. سامي ش.

العرب. زعماء أكرب من لزعيم تُنَْرشْ لم سياسية رسالة من البيان هذا أُِخذَ (4)
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حسني، الرشيف سيادة إىل التايل الكتاب األثناء تلك يف العرب مبعوثو أرسل (5)
وهو:

هللا: أدامه مكة أمري باشا حسني األعظم والرشيف املعظم السند السيد إىل
لك ونعرتف مكة، إمارة عىل نقرك املبعوثان مجلس يف العرب نواب نحن
خالصة اآلن ألنك العربية؛ األقطار جميع عىل الدينية بالرئاسة سواك دون
عند به نجهر بالدنا أهل عن بالنيابة هو هذا وإجماعنا ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول بيت

دينك. عن الرش لدفع ويساعدك ألمتك يحفظك وهللا الحاجة،
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الثالث الفصل

بنيالعربوالرتك املزعوم االتفاق

– وأعماله باريس مؤتمر وفد – والوالئم الخطب – األستانة يف العرب مظاهرات
قرار – األعيان مجلس يف تعيينه – األستانة يف الزهراوي مهمة – االتحادي الوفد

العربية الشيبة

∗∗∗

التايل، الرسمي القرار ١٩١٣ سنة أغسطس أوائل يف االتحادية الوزارة أصدرت
تعريبه: وهذا األستانة، صحف يف ونرشته

وجوب وإىل العثمانية، الواليات يف األمزجة واختالف الرضورات إىل بالنظر إنه
هللا عىل االتكال بعد تقرر رفاهيتهم وزيادة أهلها، وإسعاد البالد، ترقية

الواليات: ومفاوضة
رشوط بحسب املحيل الخري عمل عىل املوقوفة األوقاف إدارة يف يعهد أن
يُنَْرش جديد قانون بموجب وذلك الواليات، يف الجماعات مجالس إىل الواقف

قريبًا.
إذا إال التفتيش دائرة يف السلم زمن يف العسكرية الخدمة تكون أن
فرتسل الجهات، من جهة يف الجنود من قسم حشد ما لسبب الحكومة رأت
وعسري والحجاز كاليمن البعيدة، الواليات إىل النسبية الطريقة عىل العساكر

ونجد.
تتكلم التي الواليات مدارس جميع يف العربية باللغة التدريس يكون أن
إليها تحتاج التي املدنية أسباب لتوفري وذلك اللغة، هذه سكانها أكثرية
التدريس من أساسية فائدة هناك كانت وملا هذا االستقبال. ويف الحال يف
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الرشدية املكاتب يف اآلن ذلك مبارشة فيجب املكاتب، جميع يف العربية باللغة
يبقى أن برشط أيًضا األكثرية بلغة العايل التدريس أسباب وتوفري واإلعدادية،
الواليات، حوارض يف اإلعدادية املكاتب يف كان كما الرتكية باللغة التدريس

الرسمي. اللسان لتعميم وذلك
اللغة عىل عالوة العربية اللغة عىل الواقفني من املأمورون يَُعنيَّ أن
املركزية الحكومة وتعني الرشط، هذا إىل تعيينهم حني يُنَْظر وأن الرسمية،
َفيَُعيَّنُون الثنويون املأمورون أما سنية، إرادة يقتيضلتعيينهم الذين املأمورين
واملعارف الحربية وزارات إىل القرار هذا أُبْلَِغ وقد الجديد، القانون بمقتىض
والية لكل األجانب من مفتشني استقدام تقرر قد وكان به، للعمل واألوقاف
أن الجديد الواليات قانون يف جاء ولذلك الحاجة؛ قدر عىل الواليات من
— األشغال — والنافعة املعارف ميزانية عجز سيما وال املحلية املصاريف
الصالحية دائرة عن تخرج ال أن الوالية وعىل الوالية، ميزانية إىل تَُضاُف

انتهى. … الهمة بذل فيجب الواليات، قانون يف لها املمنوحة

بها العرب وقبل للعرب، االتحادية الحكومة منحتها التي اإلصالحات هي هذه
عن نشأ الوزارة قرار يف يراه الذي الغموض أن القارئ يظنن وال للخالف، حسًما
األصل ذلك الرتجمة يف تحريت وقد عينه، الرتكي األصل يف فالغموض الرتجمة، ركاكة
شأن يف القرار ذلك يف جاء ما مقصوًدا كان الغموض أن عىل يدلنا ومما إمكاني، جهد
سكانها يتكلم التي الواليات يف العربية باللغة يكون التدريس «إن فيه ورد فقد التعليم،
فقط، واإلعدادية» الرشدية املكاتب «يف العربية باللغة التدريس حرص ثم اللغة»، هذه
من شيئًا فهمنا فهل تعميمها»، ألجل كان كما الرتكية باللغة التدريس «بقاء اشرتط ثم
وبغداد، ودمشق بريوت إعداديات تدرس لغة بأية علمنا وهل املتناقضة؟ القرارات هذه

الواليات. حوارض يف إال إعدادية مكاتب العربية البالد يف ليس وأنه سيما ال
وقوفهم رشط إال باملأمورين يتعلق فيما القرار ذلك يف الذكر يستحق ما يرد ولم
تجد كانت الحكومة ألن منه؛ فائدة وال له معنى ال الرشط هذا ولكن العربية، اللغة عىل
أرسارها عىل واقفني إنهم وتقول ظربوا»، «ظرب إال العربية اللغة من يعرفون ال أناًسا
الشأن هذا يف طنني قالت وقد سكانها»، لغة من «لتضلعهم العربية البالد يف وتعينهم
مأمورين عىل اآلن نفتش ال أن «يجب ١٩١٣ سنة أغسطس ٣ يف الصادر عددها يف
واالستقامة القدمية يف ننظر أن يجب بل ا، تامٍّ وقوًفا العربية اللغة كنه عىل واقفني
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دائرة يف إجبارية العسكرية الخدمة جعل مسألة أما اللغة»، عىل الوقوف قبل والعفة
عىل السلطان أكرهوا االتحاديني ولكن للعرب، مرضية فكانت الواليات نفس يف التفتيش
ورد ما إال ذلك بعد القرارات تلك يف يبَق فلم أيًضا، باألوقاف يتعلق ما ورفض رفضها

الواليات. قانون يف ذكره

األستانة يف العرب مظاهرات

ألن األستانة؛ يف سيما وال العربية، األندية بعض يف وقع أحسن القرار لهذا كان وقد
مطالبهم، كل إجابة عىل عزمت بأنها رسميٍّا العرب زعماء وعدت والرتقي االتحاد جمعية
وتحذو بها، العثمانية العنارص سائر تطمع لئال الصحف يف ذلك تعلن أن تشأ لم وأنها
١٩١٣ سنة أغسطس ٥ يف الثالثاء ظهر بعد الثالثة الساعة ويف معها، العرب حذو
يف بالتعجيل ويطالبها وعودها للحكومة ليشكر العايل، الباب العرب أبناء من وفد قصد
العرب أبناء من فريًقا ألن — شديد عناء بعد الوفد ذلك تألف وقد وتنفيذها، بها الرب

تأليفه: إىل مرتاح غري كان
الدين ومحيي مجيد، والرشيف الدين محيي الرشيف ونجليه حيدر الرشيف من
األيوبي، باشا وشكري رشيم، واملونسنيور صوصه، بك وإبراهيم الجزائري، باشا
الرصايف، أفندي ومعروف شقري، بك ونجيب املؤيد، بك وبديع الحسيني، بك وشكري
الكريم وعبد حيدر، حسني والدكتور العظم، بك وسامي جاويش، العزيز عبد والشيخ
فخامته وألقى واحًدا، واحًدا األعظم الصدر إىل حيدر الرشيف فقدمهم الخليل. أفندي
إن فقال والرتك، العرب بني التفاهم سوء إزالة إىل ارتياحه عن فيها أعرب طويلة خطبة
العظمى، للخالفة العثمانية العنارص أخلص الكريم العربي العنرص إسعاد وزارته غاية
إن فقال العواطف، تلك شاكًرا العربية باللغة خطبة جاويش العزيز عبد الشيخ وألقى
الكريم عبد املرحوم تقدم ثم والرتك، العرب بني تفرق أن تقدر املستقبل يف قوة ال

قال: الشبيبة، باسم التالية الخطبة وألقى الخليل،

والنيابة نفيس عن باألصالة يديكم بني باملثول أترشف الفخامة، صاحب يا
األول فالواجب اإلخالص؛ واجبات أهم من بواجبني للقيام العربية الشبيبة عن
الجيش وشكر العدو، يد من أدرنة باسرتجاع العثمانية الحكومة تهنئة هو

الباهر. النرص هذا عىل املظفر العثماني
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عىل الكرام الوزارة أركان وسائر فخامتكم شكر فهو الثاني، الواجب أما
الحقوق بإعطاء وعودها وعىل قدره، حق العربية البالد يف اإلصالح تقديرها
العربية فالشبيبة الحكومة، أمور يف وإرشاكها العربية لألمة والسياسية املدنية
امللك لهذا ورفاه سعادة فاتحة تعده الذي العظيم العمل هذا لكم تشكر
التي العربية األمة ألن الكرام؛ الوكالء وهيئة فخامتكم فلتطمنئ املحبوب،
مساعيها جميع وتبذل طاقتها جهد تسعى قدرها حق القرارات هذه تقدر
الفؤاد صميم من أرجو ولهذا ونجاحه؛ وسعادته املشرتك الوطن هذا لرقي
شكري أرشك أن عىل أتجرأ ولكن يمكن، ما بأقرب اإلصالح قرارات تنفيذ

فخامتكم. لدن من العفو مستميًحا العربية األمة تتمناه ما بعض بذكر
وإننا األسف، إىل يدعو سنتني منذ بريوت يف العرفية اإلدارة بقاء إن
الجرائد بنرش والسماح املرصية، الصحف عن املنع رفع ونرجو رفعها نلتمس
تعميم يف رغبة وذلك امللك، لهذا إخالصها يف نشك ال ألننا املقفلة؛ املحلية
وظيفتها بإيفاء وألنها الصحف، أعمدة إىل الناس قلوب من وانتقاله الشكر

كثريًا. الحكومة وظيفة تسهل الوطنية
يف — الجفالك — املدورة األرايض بيع مسألة وهي ثانية، مسألة وهناك
أهاليها وحرمان إليها األجانب دخول ألن فلسطني؛ سيما وال العربية، البالد
السنية الحكومة حنان من فألتمس فخامتكم، ترضونه ال مما مواردها من

الشأن. هذا يف موافق قطعي قرار اتخاذ

لخمسة توكتليان فندق يف شائقة وليمة العربية الشبيبة أوملت اليوم ذلك مساء ويف
باشا، وأنور باشا، وجمال بك، طلعت منهم: والعرب، الرتك عظماء من مدعوٍّا وأربعني
والرشيف حيدر، والرشيف جعفر، والرشيف البستاني، أفندي وسليمان بك، وخليل
الكريم عبد املرحوم نهض الحلوى توزيع وقبل وغريهم. مجيد، والرشيف الدين، محيي
بإزالة رسوره عن وأعرب العربية، الشبيبة دعوة إجابتهم للمدعوين وشكر الخليل،
وجمعية الوزارة أركان من الحارضين مساعدة وطلب والرتك العرب بني التفاهم سوء

اإلصالح. قرار تنفيذ يف للتعجيل والرتقي االتحاد
بإخالص العرب يخدمون الوزراء وزمالؤه وجمعيته هو إنه فقال بك، طلعت وتكلم
ونسب التفاهم، سوء وجود وأنكر حيدر، بالرشيف ذلك عىل واستشهد بعيد، زمن من
االتحاد جمعية سكرتري بك فتحي من طلب ثم جمعيته، إىل اإلصالحية مساعيه كل
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الجمعية، باسم يتكلم أن — اليوم صوفيا يف الدولة وسفري — الحني ذلك يف والرتقي
االتحاديني عن والنيابة نفسه عن باألصالة العربية للشبيبة وشكر بك فتحي فوقف
عىل عزمها وعن اإلصالح يف الجمعية رغبة عن وأعرب العشاء، إىل بدعوتهم تكرمها
الحني، ذلك يف املعارف وزير بك حقي إسماعيل زاده بابان وتاله به، وعدت ما إنجاز

واالتحاد. االئتالف عىل العنارص فحث
خطبته فاستهل حينئذ، واملعارف الزراعة ناظر البستاني أفندي سليمان وخطب

البيت: بهذا

ب��ارد ح��دي��د ف��ي ت��ض��رب ف��ال��ن��اس ال��ه��وى ع��ل��ى ال��ق��ل��وب ت��أل��ف��ت وإذا

إجراء عىل عزمت بأنها ورصح منها، عضو هو التي الحكومة عن بالنيابة تكلم ثم
ألنها بعد؛ فيها يفكروا لم أموًرا العرب ستنيل وأنها أكيًدا، عزًما الحقيقي اإلصالح

الحال. إصالح وتريد الواجب هو ما تعرف

األستانة يف اإلصالح وفد

العربي املؤتمر أعضاء يدعو باريس إىل الخليل الكريم عبد املرحوم أبرق ذلك أثر وعىل
أفندي سليم هم: أعضائه، من ثالثة املؤتمر فأوفد اإلصالح، تنفيذ ملراقبة الحضور إىل
األستانة إىل فوصلوا بيهم، بك مختار واملرحوم طبارة، أحمد الشيخ واملرحوم سالم،
لم استقبال لهم وجرى ،١٩١٣ سنة أغسطس ١٥ يف الجمعة ظهر بعد الواحدة الساعة
اجتمعوا فيه، هنيهة واسرتاحوا األدبي املنتدى زاروا أن وبعد منه، أعظم األستانة تشهد
إيضاح إنها فقالوا أجلها، من جاءوا التي املهمة وبسطوا العربية، الجمعيات بمعتمدي
األحزاب زعماء بعض تعيني يف ومفاوضتها الحكومة أعلنته الذي االتفاق يف املبهم
بني أُبِْرَم الذي الرسي باالتفاق رسميٍّا االعرتاف عىل وحملها الدولة مناصب يف العربية

العربي. واملؤتمر والرتقي االتحاد جمعية
ثاني منذ والعقد الحل وأهل الحكومة رجال يفاوض باريس مؤتمر وفد وجعل
العرب تعلق عن له فأعربوا السلطان، أعضاؤه قابل أغسطس ٢٣ ويف وصوله، يوم
الرسعة؛ جناح عىل اإلصالح بتنفيذ الحكومة يأمر أن منه ورجوا العثماني، بالعرش
فشكرهم سكانها. وإسعاد ثروتها وإنماء البالد لرتقية الوحيد الطريق هو اإلصالح ألن

خريًا. ووعدهم
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وخطب وارتياح، رسور بكل فقابلهم العهد، ويل الوفد أعضاء زار أغسطس ٢٧ ويف
عن يسمعونه ملا بسموه العرب تعلق عن معربًا بالرتكية سالم أفندي سليم حرضة
املرحوم خطب ثم نفسه، باملعنى فتكلم الخليل، الكريم عبد املرحوم وعقبه لهم. محبته
بلسان سموكم «أخاطب العبارة: بهذه خطبته فاستهل بالعربية، طيارة أحمد الشيخ
فبحبي العرب أحب من القائل: العظيم العربي والنبي الكريم القرآن لسان مبني، عربي
يزور لو وتمنى بنفسه، تحققه قد للعرب سموه حب عن سمعه ما إن وقال أحبه.»
قصارى يفرغ بأن ووعدهم جزيًال شكًرا العواطف هذه للوفد سموه فشكر سورية.

العربية. البالد يف الحال إلصالح جهده
— أغسطس ٢٧ يف األربعاء — اليوم ذلك مساء يف والرتقي االتحاد جمعية وأوملت
العثمانيني الوزراء وكل اإلصالح وفد إليها دعت العربية، الشبيبة باسم شائقة وليمة
فتكلم بك فتحي وقف الطعام من فرغوا وملا األستانة، يف والعرب الرتك عظماء وبعض

معناه: ما فقال والرتقي، االتحاد جمعية باسم
بني تم الذي باالتفاق الرسور عواطف تُبُوِدَلْت االجتماع كهذا مىض اجتماع «يف
املؤتمر وفد أعضاء أمام االجتماع ذلك يف الرسور من أبديته ما اآلن فأعيد والرتك، العرب
وأشكر بيهم، أفندي ومختار طبارة أحمد والشيخ سالم أفندي سليم من املؤلف العربي
عهد مقدمة االتفاق هذا يكون أن وأرجو الصادقة، وغريتهم الحميدة مساعيهم لهم

والدولة.» لألمة سعيد
تعريبه: ما فقال الخليل، الكريم عبد املرحوم وعقبه

الرتك تضم التي االجتماعات هذه مثل رأيت كلما فؤادي ويرس صدري ينرشح
وعواطفه، وأمياله أخيه أفكار عىل األخ لتوقيف واسطة ألنها مًعا؛ والعرب
عىل األخوين من كل فيندفع الحقائق أنجم وتسطع الخواطر تحتك فبمثلها
واحدة الغاية أن منهما لكل يتبني إذ وحنان؛ شوق بكل ويتعانقان أخيه
للمجموع قوة تصافيهما ويف فيتصافيان، واحدة إليها الوصول وطريق
مديونون فإننا ذلك وعىل الحياة، معرتك يف امللك بيضة عن تزود العثماني

الحفالت. هذه بمثل لقيامها املركزية والرتقي االتحاد لجمعية
عقد وتزيل املعضالت، تحل ألنها لعظيم؛ الحفالت بهذه رسورنا إن نعم،
وقد وخوف، خطر ذات باألمس والرتك العرب مسألة كانت فقد املشكالت،
هذه بمثل حلها فتيرس الضب، ذنب من أعقد واألغراض التمويه أهل جعلها
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املسألة هذه كادت فبعدما والرتكي، العربي للعنرصين مالئًما حالٍّ االجتماعات
مادة العنرصين بني التفاهم بحسن اليوم صارت الدولة كيان عىل تقيض
عن الستار كشفوا الذين سعادة فإن وفالحها، الدولة سعادة فيها حيوية
وإنكار تشويهها يف رغبوا الذين تعاسة اليوم تحاكي العربية املسألة حقيقة
بك طلعت هتف هنا — والحمية الغرية أصحاب بريوت أهل كان وملا أهميتها،
للقيام وهبوا املسألة خطر لهم تجسم الذين أول هم — بريوت َفْلتَْحَي قائًال:
األمة وباسم الشبيبة باسم أشكرهم فأنا الحية، ضمائرهم إليهم أوحته بما
أُلَِّفْت التي اإلصالح جمعيات سائر إىل الشكر مزيد أيًضا وأسدي العثمانية،
وأشكر وأمريكا، وباريس مرص جمعيات بالذكر وأخص العالم، أقطار يف
املؤتمر لعقد كلها العربية البالد أرجاء من أتوا الذين األعيان لحرضات أيًضا
وأشكر وقوة، وفهم حكمة بكل املقدس بواجبهم وقاموا باريس، يف العربي
الحقائق إىل نظرهم السنية الحكومة وأركان املركزية والرتقي االتحاد لهيئة
عىل وإقدامهم واالهتمام الغرية نظر باإلصالح القائمون لهم اكتشفها التي

والغايات. األغراض بذوي مبالني غري الالزمة التدابري اتخاذ

املؤتمر وفد باسم التالية الخطبة فقرأ طبارة، أحمد الشيخ املرحوم نهض ثم
وهي: العربي،

وأنماه. االتفاق هذا يف وبارك وأحياه، الرشيف، الجمع هذا هللا حيا
… السادة أيها

صدَّقك.» من ال َصَدَقك من «صديقك أمثالهم: يف العرب حكماء يقول
وأن عينيه، نصب يضعها أن عاقل بكل يجدر بالغة حكمة لعمري وهي
أيدها — العلية دولتنا فإن االجتماعية، حياته يف به يستيضء نرباًسا يجعلها
أن ال وأعمالهم، أقوالهم يف يصدقونها رجال إىل الحاجة أشد يف باتت — هللا
مرارة من تجرعناه ما وحسبنا ضاًرا، أو كان نافًعا يشء كل يف يصدِّقوها

وبعده. الدستور قبل الخرقاء السياسة هذه
عيل تقيض فاملروءة حياته، تهمني بصديق محدًقا الخطر رأيت إن أنا
إنكاري أما العزيزة، حياته عىل حرًصا منه إلنقاذه أسعى وأن إليه، أنبهه أن
أن نعتقد فنحن يشء، يف واملروءة الصداقة مع يلتئم فال أراه وأنا للخطر
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امللك هذا حياة وأن اآلخر، عن ألحدهما غنى ال صنوان إخوان والرتك العرب
بينهما يكون ال أن أيًضا الدولة ومصلحة مصلحتهما فمن عليهما، تتوقف
مًعا، بهما مرضٌّ وجوده مع التفاهم سوء فإنكار اإلطالق، عىل تفاهم سوء
التفاهم سوء إزالة إىل الساعي هو املحب وإنما مًعا، لهما محب غري ومنكره
هو امللك، نجاح أساس هو بينهما والوداد املحبة عرى وتوثيق الفريقني، بني
التقدم من امللك حظ يكون الثقة هذه قدر وعىل والحكومة، األمة بني الثقة
حقه، حق ذي كل وإعطاء بيشء االستئثار عدم هو الثقة وأساس والنجاح.
رأينا بعدما امللك لهذا حفًظا لإلصالح طلبنا بنينا األساسية القاعدة هذه عىل
له حبٍّا أكثر هذا طلبنا يف فكنا حوله، حائمة واألطماع إليه شاخصة العيون
ليس اإلصالح أن مع لإلصالح مناسب غري الوقت إن يقولون كانوا الذين من
له الطبيب استقدام كان املريض عىل املرض اشتد كلما بل معني، وقت له

وأكفل. أحوج له العالج وتناول ألزم
نشأنا أننا ومكان زمان كل ويف اآلن ونرصح أفواهنا بملء رصحنا لقد
ونموت ظله تحت نعيش أن ونريد (تصفيق)، العثماني الهالل ظل تحت
بالضاد ناطق كل بالعرب وأعني العرب، «بنحن» وأعني (تصفيق)، ظله تحت
العلية دولتنا من نرىض ال (تصفيق)، املسلم وغري املسلم بني ذلك يف فرق ال
الحياة لها نطلب وإنما (تصفيق)، وأموالنا بأرواحنا نفديها وإننا بديًال،
قاعدة عىل ورضاء وهناء سعادة يف وإياها لنعيش الراضية والعيشة السعيدة

الحقوق. وتبادل الحكم يف االشرتاك
وبان، الحق حصحص بعدما إيضاح زيادة إىل املقام هذا يف نحتاج وال
الداخلية ناظر وحرضة األعظم الصدر فخامة ورصح للعيان، الصبح وظهر
القائمني أهمية وقدروا الشأن، خطرية بأمور الدولة رجال كبار من وغريهما
يعتقدون هؤالء أن عىل ثناء، أطيب وطنيتهم عىل وأثنوا قدرها حق باإلصالح
لدولتهم واإلخالص والصداقة الواجب عليهم يفرضه ما فعلوا إنما أنهم

وأمتهم. ووطنهم
عنرصيهما، بني تم الذي باالتفاق والرتك العرب من العقالء جميع ُرسَّ لقد
بعدما سيما وال النافع، ثمره الوطن ليجني تنفيذه ينتظرون الكل وبات
زيادة وراءه ما تأكيًدا الداخلية ناظر وحرضة األعظم الصدر فخامة لنا أكد
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تقف ال الدولة وأن العاجل، القريب يف محالة ال واقع التنفيذ هذا أن ملستزيد
الفرصة. سنحت كلما وتعززه تزيده بل الحد، هذا عند باإلصالح

يف بل العرب، يف فوائده تنحرص ال النافع االتفاق هذا أن نعتقد ونحن
يعملون هم إنما ترًكا أو كانوا عربًا به القائمني وأن مًعا، والرتك العرب
يف العرب ارتقاء قدر عىل ألنه العثماني؛ امللك وسعادة مًعا الفريقني لسعادة

ونجاحها. الدولة هذه ارتقاء يكون والعمران الحضارة سلم
عىل املبني السعيد االتفاق بهذا مًعا والعرب الرتك أهنئ ذلك أجل من
فاتحة يجعله أن — سبحانه — هللا إىل وأرضع والسياسية، املدنية الحقوق
اإلصالحات من كثري إىل رجالها يوفق وأن العلية، للدولة مجيد جديد عرص
للساعني وأشكر راقية، سعيدة حياة العثماني الوطن بها يحيا التي الحقيقية

ينهمل.» ثم قطر الغيث و«أول الوطنية، غريتهم فيه
هذه الحكومة أتظهر قائلني: السادة أيها الناس من فريق ويتساءل
مصلحة من ليس أنه أراه فالذي الوجود؟ علم إىل الوعود حيز من اإلصالحات
وأن اآلن، من أقوالها أعمالها تسبق أن بل فقط، والوفاء بالوعد الرب الدولة
العثمانية األمة فتصبح الوطن، إنجاح يف األمة وعىل نفسها وعىل هللا عىل تعتمد
عظم يف ولنا وإسعاده، الوطن إنهاض يف واحدة يًدا مذاهبها اختالف عىل

آن. أقرب يف للنجاح كفيل خري أبنائنا استعداد
وسعادة الدولة خري فيه ما إىل جميًعا يوفقنا أن هللا نسأل الختام ويف
النوائب يف نرى وأن علينا، سلطانًا الذاتية لألغراض يجعل ال وأن الوطن،
ما وكثريًا بعدها، لنا حياة فال بها نعترب لم إن ألننا لنا؛ واعظ خري األخرية

التوفيق. ويل وهللا الفوائد يف سببًا النوائب تكون

تضمر الباطن يف كانت للعرب، باإلخالص تظاهرت التي االتحادية الحكومة ولكن
إىل السوريني صنائعها بعض استدعت فقد الرس؛ يف مكيدة لهم وتدبر الرش، لهم
تحتاج ال العربية البالد بأن واملجاهرة العرب، أحرار معاكسة وكلفتهم األستانة،
شكيب واألمري اليوسف بك الرحمن عبد النفعيني املذبذبني هؤالء جملة يف وكان إصالًحا،
واملرتزقني بها الالئذين من وغريهم شقري، أسعد والشيخ العظم باشا ومحمد أرسالن
حملة حملوا حتى األستانة إىل وصلوا فما بواسطتها. الفقراء نهب من أو وظائفها من
إىل يأتوا لم بأنهم أفكار تصوير ملحرر أحدهم فرصح باإلصالح، القائمني عىل شديدة
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اإلصالح، أمر يف ملشاورتهم إليها استقدمتهم الحكومة وأن أنفسهم، تلقاء من األستانة
يشء عىل ليست عربية لشبيبة ومساملتها الحكومة النخداع ا جدٍّ يأسفون العرب إن وقال
واملسلمني. واإلسالم الدولة عىل والقضاء األجانب إىل البالد تسليم غايتها الوطنية، من
بهم يُْعبَأ ال خائنني مارقني شبان بيد يدها وضعت الحكومة إن منهم ثاٍن وقال

حساب. لهم يُْحَسُب وال
يف كافة العربية األمة بأن العام الرأي إقناع إىل دائًما يسعى فكان الثالث، أما
ما عىل الحال بإبقاء الحكومة مطالبة عىل كلهم أجمعوا وقد أصحابه، وكف كفِه قبضة
بقاء إن الصحف: محرري ألحد قال شقري أسعد الشيخ أحدهم إن حتى عليه، كانت
كتبوا إذا ألنهم أنفسهم؛ العرب مصلحة يف العربية البالد يف رسمية لغة الرتكية اللغة
فيها، إقامتها مدة طالت األستانة إىل وأرسلوها بالعربية «العرضحاالت» االستدعاءات

الخارسين! العرب فيكون الطوال، السنني تظل وقد
الحكومة أن األستانة إىل االتحادي الوفد وصول بعد باريس مؤتمر لوفد اتضح وقد
السنية اإلرادة وأن سيما ال والتسويف، املطل إال تقصد ال وأنها اإلصالح، تنفيذ تنوي ال
اإلصالحيون؛ يتوقعه يكن لم بشكل اإلصالح شأن يف الوزراء مجلس قرار عىل صدرت
البالد يف إجباريٍّا الرتكية اللغة تعليم جعل فيها َوِزيَد عديدة، أماكن يف مبتورة فجاءت
فتحرج والسلطانية، اإلعدادية املكاتب عن فضًال الرشدية املكاتب يف حتى العربية
التايل التقرير أرسلوا وقد العاصمة، مغادرة وقرروا ذلك، بسبب اإلصالح طالب موقف

وهو: منها، سفرهم يوم األستانة يف العربية الجمعيات مندوبي إىل

سمعنا وقد آن، أقرب يف تنفيذها وطلب اإلصالح مواعيد لتحقيق األستانة جئنا
ناظر وحرضة األعظم الصدر وفخامة العهد ويل وسمو السلطان جاللة من
رصيحة وعوًدا والرتقي؛ االتحاد وجمعية الحكومة رجال وسائر الداخلية
األعظم الصدر فخامة لنا وأكد فيها، ارتيابًا نظهر أن نستطيع ال قاطعة
القريب يف محالة ال واقع اإلصالح تنفيذ أن مرة غري الداخلية ناظر وحرضة
وتعززه تزيده بل الحد، هذا عند باإلصالح تقف ال العلية الدولة وأن العاجل،
نتظاهر أن املصلحة من فرأينا األحوال، وساعدتها الفرص لها سنحت كلما
لعرض بالدنا إىل السفر عىل وعزمنا بذلك، علينا تقيض السياسة ألن بالرىض؛
الحكومة أبرت إذا اإلصالح لقبول وإعدادها األمة مسامع عىل برمتها املسألة
وقد الرشيفة، غايتنا إىل للوصول الفعالة الالزمة التدابري التخاذ أو بوعدها
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فيها نرىض مرة آخر هذه إن لهم وقلنا الحال، حقيقة الحكومة رجال أفهمنا
تفاقم عن املسئولني وحدهم هم كانوا آن أقرب يف بها يربوا لم فإن بالوعود،

العاقبة. وسوء األمر

واستخدامهم االتحاديني سياسة من استيائهم عن أعربوا بعدما األستانة تركوا ثم
العربية. البالد يف اإلصالح فكرة عىل للقضاء سورية يف صنائعهم بعض

األستانة يف العرب شبان من أنصاره وبعض الخليل الكريم عبد املرحوم أن عىل
وكانت معهم، مفاوضتهم فواصلوا بهم، الثقة يفقدوا ولم االتحاديني، من يقنطوا لم
بإخالص الزهراوي الحميد عبد املرحوم فأقنعوا ثانية، مرة ُخِدُعوا أنهم ذلك نتيجة

األستانة. إىل واملجيء للعرب االتحاديني
املرحوم وصل الظهر بعد الواحدة الساعة ١٩١٣ سنة أكتوبر ٢٨ الثالثاء يوم ويف
أعيان الرسكجي محطة يف فاستقبله اإلكسربيس، قطار عىل األستانة إىل الزهراوي السيد
وعسكريني ملكيني العرب الشبان وجميع ضباطهم من ضابًطا وسبعون ونيف العرب
بصوت الجمهور هتف نافذته من سيادته وأطل القطر وصل وملا ا. جدٍّ عظيمة بحماسة
أرجاء فارتجت العربية»، األمة وْلتَْحَي العرب، زعماء وْليَْحَي اإلصالح، «َفْليَْحَي واحد

والهتاف. التصفيق من املحطة
يقل ال املركبات من رتل يف املستقبلون وسار له، ْت أُِعدَّ مركبة سيادته استقل وقد
قبو»، «قوم يف دارها إىل لنقلهم أعدتها قد األدبي املنتدى إدارة كانت مركبة خمسني عن

ا. جدٍّ شديدة حماستهم وكانت
حميتهم اإلصالح لطالبي وشكر الزهراوي، املرحوم نهض املقام بهم استقر وملا
ثم باإلصالح، املطالبة يف املتني اتحادهم عىل وأثنى واألمة، الدولة خدمة يف وتفانيهم
وبدأت أوغيل»، «بك يف الكونتيننتال فندق إىل أصدقائه بعض مع األدبي املنتدى من سار
أعضاء وبعض والرتقي االتحاد جمعية سكرتري بك شكري مدحت مع رسميٍّا مفاوضاته

ونصف. بيوم األستانة إىل وصوله بعد أي ١٩١٣؛ سنة أكتوبر ٣٠ يف الوزارة
الزهراوي السيد أدرك حتى األسبوع ونصف أسبوع املفاوضات هذه عىل يَْمِض ولم
وكان مرص، إىل السفر عىل فعزم والتسويف، املطل تنوي الحكومة أن — هللا رحمه —
سوء ويحذرونه بذلك عليه يلحون — الخليل الكريم عبد املرحوم إال — أصدقاؤه
فقابل االتحاديني، مطل من باستيائه يجاهر أن سيادته رأى نوفمرب ٢١ ويف العاقبة،
عليه وقع بعدما التايل الحديث جريدته يف ينرش أن منه وطلب الصحف محرري أحد

وهو: يده، بخط
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ما بعض عىل العام الرأي توقف ألن األستاذ أيها الزمان حان لقد املحرر:
تقول؟ فماذا اإلصالح شأن يف جرى

األستانة، إىل أتيت فقد جديًدا، شيئًا أعلم وال منك، أكثر أعلم ال –
باريس، مؤتمر مع اتفاقهم تنفيذ يف والعقد الحل رجال من فريًقا وفاوضت
الفائدة ما ولكن قبل، من اإلصالح طالبو سمعه ما وعودهم من فسمعت
األستانة، يف لإلقامة متسع الوقت من يل يعد ولم أقواًال؟! ال أعماًال نريد ونحن
وتلغرافات كتبًا أتلقى يوم كل ويف واجب، أمر منها سفري أن أصدقائي ويرى

مرص. إىل السفر يف التعجيل عىل تستحثني
سفرك؟ قبل املسألة هذه من االنتهاء ترجو وهل –

عىل األمور سري فإن ذلك ومع بعد، الحكومة نية بحسن الثقة أفقد لم –
سؤالك. عىل الرد من ويمنعني همتي، ويثبط عزمي، يوهن الحايل منوالها

بتاتًا. الحكومة من الرجا قطع بمثابة يَُعدُّ اآلن سفرك ولكن –
يف تجاهلته إذا لها عذر فال للحكومة، أفهمته وما أخشاه، ما هذا –

األيام. مستقبل
الحكومة؟ مماطلة يف السبب هو وما –

من فريًقا فإن والرتقي، االتحاد جمعية يف قام خالًفا السبب أظن –
مطاليبنا يرفض وفريًقا بالحسنى، معاملتنا ويروم مطاليبنا، يؤيد أعضائها
فإن يرجح، الفريقني أي نعلم وال معنا، الشدة باستعمال ويشري الرفض، كل
كثريًا. العاقبة ساءت وإال طلبنا، ما لنا كان ثانيهما إقناع أولهما استطاع

علًما الرتك خرية من كثريون فجاهر األستانة، يف وقع أعظم الترصيح هذا وقع وقد
وقد املوقف، حرج مدركون أنهم الصحف صفحات وعىل واملجتمعات األندية يف وفهًما
اتفاق تمزيق إن وقالوا مطاليبهم، إىل العرب تجيب الحكومة بأن رجائهم عن أعربوا
بك كمال عيل الشهري الرتكي الكاتب وأنشأ تُْغتََفر، ال جناية بتنفيذه املطل أو باريس
يف وإرشاكهم العرب إرضاء يف الحكومة عىل فيها أََلحَّ بيام، جريدة يف سابغة مقالة

الشأن: هذا يف قاله ما بعض وهذا الحكم،
أحد من وما سريتها، بسوء حكومتهم اشتهار رسيرتهم بطيب العثمانيون «اشتهر
غري املايض يف نهجت ولو تفي، وال وتعد تفعل، وال تقول العثمانية الحكومة أن ينكر

والبالد. لألمة واالرتقاء النجاح أبواب وفتحت صنًعا، ألحسنت املنهج هذا
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املسألة ومستقبلها، الدولة حياة عليهما تتوقف بمسألتني اليوم العايل الباب يعني
العربية. واملسألة األرمنية

ورصحت األشهاد، رءوس عىل هذا اتفاقها وأعلنت العرب مع الحكومة اتفقت فقد
خطتها غريت قد الحكومة كانت فإذا األرمن، مع اتفاقها عن تتأخر وال تتوانى ال بأنها
وتبدأ وعدها تنجز أن عليها فالواجب ظهريٍّا، والوعد التسويف سياسة ونبذت التقليدية

فعًال. باإلصالح
تدك الرجال فهمة دونه، تحول وال وجهه يف العقبات تقف ال يشء يف يرغب ومن
إذا وأما الرتكي. شاعرنا قال ما عىل العزم أرباب أقدام تحت ترتجف واألرض الجبال،
الخذالن. إال النتيجة تكون فال خاطر طيبة غري من مكرًها وعمله يشء عىل املرء أُْرِغَم
من األكثر عىل كان امللك هذا إلصالح الحكومة عملته ما كل أن نعرتف أن علينا
الحالة فبلغنا املعاني، دون واأللفاظ اللباب دون القرش اعتربت فقد الفرعية، األمور

اليوم. منها نشكو التي املؤملة
املصائب ألن اتباعها؛ يحسن ال التي املاضية خطتها عن الحكومة تعدل أن فالرجاء
وأفهمتها العميق سباتها من أيقظتها الطالع املنكودة األمة بهذه نزلت التي والفوادح
العربية املسألة يف باألعمال أقوالها تقرن أن هو الحكومة عىل واجب فأول املوقف، حرج

مندم! ساعة والت والعقد. الحل أهل فيندم الزمان يفوت أن قبل
ألنهم العرب؛ مع اتفاقها يوم ترسها كلمة كل فيها وقلنا الحكومة، أطرينا لقد
اتفقت التي املطاليب تنفذ أن الحال هذه يف فعليها األعظم، وسندها املكني الدولة ركن
عىل املسئولية من قسًما وتلقي الحكم يف ترشكهم أن بل فقط، ذلك وليس عليها، معهم

عواتقهم.
بيننا إن عنا. غرباء هم وعاشوا العرب، عن غرباء الغابر الزمن يف عشنا لقد
جميعنا نكون وأن ا، شدٍّ نشدها أن فعلينا بامللك، االحتفاظ ورابطة الدين رابطة وبينهم
علينا عظيم عار معهم تفاهمنا فعدم عربي، وذاك تركي هذا يقال فال عثمانيني،
عن ابتعدنا الذين نحن ألننا وحدنا؛ الرتك نحن علينا واقع الشديد اللوم ولكن وعليهم،

العنارص. سائر عن ابتعدنا كما العرب
فاقتبسوا الباهرة، واآلداب الزاهرة املدنية من النجباء للعرب ما الغرب أهل عرف
الدولة فبرش الحكم يف العرب اشرتك فإذا معنى، لذلك نفقه فلم نحن وأما عنهم،
وحكمة، وفهم وقوة ذكاء من أوتوه بما طاقتهم جهد يخدمونها ألنهم والنجاح؛ بالفالح
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والسلطنة خالفتهم اإلسالمية والخالفة وطنهم العثماني الوطن أن يرون حني سيما وال
الثابت كالبنيان متآخني متحدين فنكون إليهم؛ وننضم إلينا ينضمون إنهم سلطنتهم.

املتني.
يستطيعون أنهم تماًما وأيقنوا مسلمني، وغري مسلمني من كافة العرب عرف لقد
معهم، أمرنا من اعوج ما فلنقوِّم العثماني، العلم ظل يف الرتك مع إخوة يعيشوا أن
الحكم يف نرشكهم بأن إال ذلك يكون وال معاملتهم، يف ماضينا من فسد ما ونصلح
نصيبهم وليكن كلها، الحكومة دوائر ويف املبعوثان مجلس يف حقوقهم وننيلهم معنا،
بنا نزلت وإذا الدستور، ألحكام طبًقا وفاًقا جزاءً والصغرية الكبرية الدولة مناصب من
يف ويجاهد بكاه يف العربي يشاركه بل وحده، الرتكي مقلة تدفع ال ذلك بعد فادحة
العربي وال سيد هو فال باألمس، غريه اليوم الرتكي أن نفهم أن لنا آن لقد عنه. الدفاع
العربي العنرص سيما وال العثمانية، بالعنارص أزرنا اشتد ذلك فهمنا فإذا مسود،

باألملاني.» وأملانيا بالفرنسوي وفرنسا باإلنكليزي إنكلرتا أزر يشتد كما الكريم،
«الرسعة عنوانها جعل مقالة األثناء تلك يف لوزان من أقدام جريدة صاحب وبعث

فيها: قال العجل»، العجل الرسعة،

أو الحكومة استحسنته إصالحي بيان أي اجروا؛ التواني! من لقومي يا
اآلن إلينا يشري أوروبي هو ما فكل كثرية، معايب فيه كان ولو عليه وافقت
إن تخاذًال، وال إبطاءً تحتمل تَُعْد لم اإلصالح مسألة إن خفي. طرف من
ملصالحها، تأمينًا إجرائه يف أن تعلم ألنها له؛ وتصفق اإلصالح تحبذ أوروبا
بلغت األرمن أن تعلمون أال العمل؟ فأين اآلذان أصم فيه كالمنا ولكن
يردن اللواتي سيما وال العظمى الدول أن تعلمون أال السماء؟ عنان شكواهم
يف هوى منهن مطاليبهم وأصابت األرمن إىل أصغني الجديدة» «اللقمة بلع
بالها فما فعًال، اإلصالح إجراء عىل الحكومة عزيمة صحت لقد النفس؟
أهمية الرشقية كاملسألة أوروبا نظر يف صارت اإلصالح مسألة إن تمطل.
ويقنع العثمانية العنارص يريض حالٍّ والحكمة بالعقل تَُحل لم فإذا وشأنًا،

يُْدَفُع. وال يَُصدُّ ال اململكة عىل خطًرا كانت أوروبا
وال بعد نستعد لم إننا تقولوا وال وصقع، قطر كل يف باإلصالح ابدأوا
عىل حجة يؤخذ هذا فقولكم البالد، يف قضاء أو والية لكل يلزم ما أعددنا

إصالًحا. ترومون وال عمًال تستطيعون ال أنكم وعىل ضعفكم،
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تضاعيف بني ترون أال مالمسها، لني األجنبية الصحف من يغرنكم ال
العمران فطبيعة والجمود، للرتدد وقت لنا يبَق لم مفزعة. آصاًرا سطورها
مصائب بنا ينزل ألنه غًدا؛ عليه نَُحاَسُب اليوم تواٍن كل إن جامدة، تقف ال

وعوا. فاسمعوا أليمة،
يكونوا أن واستحسنا أعمالنا، لرياقبوا أجانب مفتشني نستقدم أن قررنا
إىل عنه كتبوا اإلصالح من نجريه ما بعيونهم رأوا متى إنهم وقلنا إنكليًزا،
وقلناه. قررناه ما آخر إىل … لنا معني خري كتابتهم فتكون بالدهم، صحف
— أوروبا تفاوض لم حكومتنا أن — صدري ملء واألسف — علمت ولكنني

هذا. من يشء يف — وأملانيا إنكلرتا حتى
للطبيعة وأن طبيعية، غري حال حالنا أن فينا باألمر القائمون فليعلم أال

… عليها التميش من بد ال سننًا

قال: أن إىل

لنا املراقبون يراه الذي فما فينا، واألود الضعف هذا نرى نحن كنا فإذا
تعني أن تريد أنها تذيع الحكومة بينما إنه ملكنا؟! من بقي فيما الطامعون
مريدة هي وبينما أوروبا، عواصم إىل هذا عزمها الربق فيطري أجانب، مفتشني
أو طائفة نرى عاتقها عن املركزية الحكومة أثقال ورفع القديم الثوب خلع
إن يقولون األمم ارتقاء أسباب يدركون ال الذين البهال الجهال من طوائف
ومهينان لالستقالل مضيعان اإلصالح ومبارشة األجانب املفتشني استقدام

كذبًا. إال يقولون إن أفواههم من تخرج كلمة كربت الوطن. ألبناء
وزنًا، له يقيمون ال ما الصحف إىل يكتبون املضلني أو الضالني أولئك إن
يكرتون أيام وبعد ذلك، من مستاءٌ العام الرأي إن قائلني عليه ويعلقون
وتضحك؛ تبكي تلغرافات فيستكتبونهم ووطنيتهم، ذممهم بائعي من قوًما

منها. يضحك والثكول لها، يبكي الجهول
تخور حتى الهذيان هذا يقرأون ال الحكومة رجال أن ا جدٍّ املؤلم ومن
ما مرتقبني ستار وراء فيختبئوا إرادتهم، وتضعف قوتهم، وترتخي عزائمهم،
األحوال بهذه مملوءان الحديث وتاريخنا القديم تاريخنا إن األقدار. تحمله

الغريبة. العجيبة والحوادث
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والخطر التحرج من الغاية بلغ وقد موقفها، عىل تأمن ال الدولة إن
وتارة حقيقيٍّا، إحجاًما يحجمون تارة مرتددين والعقد الحل أهل ظل إذا
أحد عنها يُْسأَُل ال التي الحال هذه أوروبا سئمت فقد وهميٍّا، إقداًما يقدمون

عنها. املسئول من يُْعَرُف وال
الداخل يف طالبه صرب عيل فقد اإلصالح، إجراء يف الحكومة أيتها عجيل
مصري يكون أن أتريدين هار. جرف شفا عىل البالد وباتت الخارج، ويف
كمصري العثمانية آسيا مصري يكون أن أتريدين الروميل؟ كمصري األناضول

الشادين؟! ترنم أم الباكني نوح ذلك بعد أيجدينا العثمانية؟ أوروبا

االتحاديني ولكن به، الحكومة وينصحون الرتك عقالء يقوله كان مما نموذج هذا
كل رفض عىل فصمموا بالسلطة، االستئثار يف والرغبة الجنسية النعرة عليهم غلبت
األفراد بعض آمال بتحقيق العربية األمة عىل القضاء عىل وعملوا للبالد، حقيقي إصالح

آرائهم. وقادة العرب زعماء مع والتسويف واملكر والخداع اللني سياسة واتباع
مقدمتها ويف االتحادية الصحف صدرت ١٩١٣ سنة دسمرب شهر أواخر ففي
للجيش رمز يمينه وإىل الزهراوي، السيد املرحوم برسم مزينة أفكار وتصوير طنني
بك وطلعت باشا ألنور صغرية رسوم وتحته لألسطول رمز يساره وإىل العثماني
وعىل امللك، يعتز األبطال هؤالء «بمثل كبرية: بحروف التالية العبارة مع باشا وجمال

العظيم.» مستقبلها العثمانية الدولة تشيد االتحاد هذا مثل
املرحوم بتعيني السنية اإلرادة صدرت ١٩١٤ سنة يناير ٤ يف األحد صباح ويف
أفندي ويوسف بيهم أفندي ومحمد اليوسف بك الرحمن وعبد الزهراوي الحميد عبد
األعيان مجلس يف أعضاء الكخيأ أفندي وأحمد النقيب أفندي الدين ومحيي رسسف
التي الشبيبة يف سيما وال العربية، البالد يف الصاعقة وقوع الخرب هذا فوقع العثماني.
يكن لم الذي اإلصالح عىل رضبة أكرب األعيان بمنصب الزهراوي السيد قبول يف رأت
عليه وألقت منه، وتربأت عمله، إىل ارتياحها عدم فأظهرت اإلطالق. عىل يشء منه نفذ

تتوقعها. كانت التي الحوادث تبعة وحده
أنه الشبيبة فأبلغ ارتكبه، الذي الخطأ عظم الحال يف — هللا رحمه — أدرك وقد
ملساعدة إال املنصب بهذا يقبل لم وأنه ذلك، عىل أرصت إذا استعفائه لتقديم مستعد
القرار قرَّ الذين العرب زعماء بعض مع الالزمة بالرسعة اإلصالح تنفيذ عىل الحكومة
صالتها كل قطعت إنها قائلة الشبيبة فأجابته عالية، مناصب يف قريبًا تعيينهم عىل
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يقرر أن شاء فإذا أعماله، عن املسئول هو الالمركزية حزب وأن معه، السياسية
يف عضًوا باسمه َ ُعنيِّ الذي الحزب ذلك يستشري أن إال عليه فما عدمه أو االستعفاء

األعيان. مجلس
يالئم منهًجا ينهج لم الخليل الكريم عبد املرحوم أن أخرى جهة من الشبيبة ورأت
اإلصالح أمر يف جرى عما الستيضاحه فاستدعته الحكومة، مع مفاوضتِه يف خطتها
املرحوم قبول يف ممانعته وعدم والجمعية الحكومة إزاء موقفِه وعن التاريخ ذلك إىل
له، رضبته الذي املوعد يف األدبي املنتدى دار إىل فوافاها األعيان، بمنصب الزهراوي
وشبانهم، وأدبائهم العرب أعيان من رجل ألف عىل يزيد ما هناك بانتظاره وكان
سياسية بأرسار يبوح أن يستطيع ال أنه — هللا رحمه — أعلن األمر يف املداولة وبعد
بك نجيب انتخاب عىل حينئذ القرار فقرَّ الناس، من مئات أمام العربية باملسألة تتعلق
داغر أفندي وأسعد الخطيب الدين سيف واملرحوم الرتكية بيام جريدة صاحب شقري
ويقفوا رسية جلسة يف به ليجتمعوا حيدر بك وصبحي البخاري أفندي جالل واملرحوم
أعلنوا وإال فبِه، العربية األمة جانب يف تم ما وجدوا فإذا السياسية، األحوال مجرى عىل

له. الشبيبة اعتماد عدم
١٩١٤ سنة يناير ٧ يف الخليل الكريم عبد باملرحوم املنتخبون هؤالء اجتمع وقد
الساعة إىل الظهر بعد الثالثة الساعة من دامت — أوغيل بك — بريا يف رسية جلسة يف
قبول أن الجلسة تلك يف — هللا رحمه — قاله ومما الليل، نصف بعد والنصف الثالثة
يفعل ألنه قبوله؛ عدم من خري األعيان سلك يف االنتظام الزهراوي الحميد عبد املرحوم
والقوة النافذة الكلمة من له يكون إذ خارجه؛ يف فعله عىل يقدر ال ما املجلس يف
إليها يرمون التي املطالب العرب أبناء به يبلغ ما االتحادية الجمعية يف اإلقناع عىل
املنصب هذا يقبل لم هللا رحمه سيادته وأن الشجرة»، عىل عرشة وال اليد يف «وعصفور
يحتوي والرتقي االتحاد جمعية مع اإلصالحيني باسم أبرمه الذي الرسي االتفاق ألن إال
من خوًفا الزمن ومع بالتدريج إال عليها الحصول إىل سبيل ال للعرب عظيمة فوائد عىل
نال ما بمثل ومطالبتها الحكومة عىل العثمانية العنارص وسائر الرتكي العنرص هياج
ردًحا عليها الحصول سبيل يف نفدي أن يجب العظيمة الفوائد هذه فمثل منها، العرب
ووضعت لنا أخلصت والرتقي االتحاد جمعية ألن االنتظار؛ من نتألم ال وأن الزمن من
الحميد عبد اضطرت التي األسباب أهم أن عليكم أنكر «وال قال: أن إىل بيدنا، يدها
عظم واضحة جلية بأدلة الرتكي العربي االتفاق وإثبات األعيان منصب قبول إىل أفندي
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لتحقيق الرتك مع اختالفنا فرصة انتهاز يف ورغبتهم العربية بالدنا يف األجانب أطماع
عن فضًال نظركم، يف الزهراوي السيد لتربئة يكفي وحده السبب وهذا فيها، آمالهم
جمعية مصلحة يف رسمية بعهود معنا وارتباطهم لنا االتحاديني بإخالص التامة ثقتنا
تكن ولم يدها.» قبضة يف الحكومة تظل أن شاءت إذا بها ترب أن والرتقي االتحاد
كل اجتناب يف اللجنة أعضاء رغبة ولكن باإلجمال، مقنعة أفندي الكريم عبد ترصيحات
أُْعِلَن الذي التايل القرار يصدرون جعلهم والعرب الرتك بني األزمة اشتداد إىل يئول ما
صحف يف منه ٢٤ ويف بريوت، صحف يف منه ١٠ ويف األستانة، صحف يف يناير ٩ يف

نصه: وهذا مرص.

الكريم عبد العربية الشبيبة بمعتمد أدناه أسماءنا املوقعني نحن اجتمعنا
معه املفاوضة وبعد خصوصية، جلسة يف طويًال اجتماًعا الخليل أفندي
أمر ولكن يظهر، ما عىل حسنة األوىل العمومية اإلصالحات مبادئ وجدنا
نرى ولكننا الرسور، يوجب ما فيه وليس املطلوبة الدرجة إىل يصل لم التنفيذ
ذلك ألن األحوال؛ سري من االستياء إظهار عىل يساعدنا ال الحارض الوقت أن
اآلن يجوز فال طريقها، يف عقبة يقف وربما العامة، املصلحة عىل يشوش
أربعة من استشارية لجنة انتخاب يجب بل أفندي، الكريم عبد اعتماد عدم
استشارة مفاوضاته يف ويستشريها إليها هو ويرجع أزره، تشد أشخاص
أفندي الكريم بعبد صلتها وإنما بالحكومة، اللجنة لهذه صلة وال خاصة،
والرتقي؛ االتحاد وجمعية والوزارة الشبيبة بني الوحيد الرسول يبقى الذي

العامة. املصلحة إىل أقرب ذلك ألن
اإلمضاءات

أرضائها عىل وتعمل العربية، الشبيبة إىل تتزلف ذلك بعد الحكومة وجعلت
والرتقي االتحاد جمعية وزعماء الوزراء تردد فكثر االتحاديني، نية بحسن وإقناعها
إال األسبوع بعض أو أسبوع يميض ال فكان فيه، خطبهم وكثرت األدبي، املنتدى عىل
الحماسية الخطب فيتبادلون وغريهم، شكري ومدحت وجمال وأنور طلعت ويزوره
الصدد هذا يف بك طلعت من ُسِمَع ما آخر وكان األعضاء، مع واإلخاء الوداد وعبارات

قوله: الرشيف النبوي املولد بذكر األدبي املنتدى احتفال يوم ألقاها خطبة يف
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والرتك العرب بني املزعوم االتفاق

صدورنا، إىل ونضمهم ونلتزمهم، بهم، نتمسك فإننا منا، العرب فر وإذا
ألخيه. األخ مصافحة ونصافحهم

أفرادها بعض بإرضائهم اإلصالحية الجمعيات بني فرَّقوا أنهم االتحاديون ظن وملا
العرب زعماء ببعض وتمسكوا فجأة، خطتهم غريوا العربية البالد يف الحركة وأخمدوا

ألخيه. األخ مصافحة ملصافحتهم ال إلعدامهم ولكن — بك طلعت قال كما —
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الرابع الفصل

الصدماتاألوىل

االنتخابات االتفاق بعد العربية البالد يف الحال – ومحاكمته عيل بك عزيز توقيف
– املعارف – العدلية حالة املبعوثان مجلس يف العرب نواب خطب – النيابية

الحكومة مصالح وسائر

∗∗∗

عىل وقضوا العربية والجمعيات األحزاب بني بدسائسهم فرقوا أنهم االتحاديون ظن
الحركة وأخمدوا زعمائهم بعض خدعوا كما العرب خدعوا وأنهم وحماستها اتحادها
تلك ورسموا القومية، فكرتهم عىل للقضاء الفرصة انتهاز يف فرغبوا بالدهم، يف نهائيٍّا
من يتمكنوا ولم ١٩١٤ سنة فرباير شهر منذ يعدونها جعلوا التي الفظيعة الخطة

العربية. البالد يف ١٩١٦ سنة قبل تنفيذها
ضباط استياء عن نشأ اإلصالح بتنفيذ املماطلة من الشبيبة استياء أن زعموا
الشبيبة يف قتلها عليهم سهل الجيش يف القومية الفكرة قتلوا إذا وأنهم منه، العرب
حلب جهات إىل بوالير يف كانت التي العربية الفرق فأرسلوا العربية، األحزاب سائر ويف
األناضول إىل األستانة عن عربي ضابط أربعمائة من أكثر واحد أسبوع يف وأبعدوا
من انتهوا فلما سامية، اسمية وظائف قلدوهم حيث غليبويل؛ جزيرة وشبه وتراقية
الفتك قرروا األستانة يف عليهم العرب انتقاض من أمن يف أنفسهم وظنوا هذا عملهم
عزيز الكبري العربي بالضابط وابتدأوا وملكيني، عسكريني من فيها الذين العرب بزعماء

برقة. بطل عيل بك



العرب ثورة

عيل بك عزيز القبضعىل (1)

فرباير ٩ يف اإلثنني صباح عيل بك عزيز بتوقيف أمرها االتحادية الحكومة أصدرت
ثالثة منه دنا اليوم ذلك ظهر بعد توكتليان فندق من خارًجا كان فبينما .١٩١٤ سنة
ذاع وملا اسطنبول، يف البوليس دائرة إىل وَدَعْوُه احرتام، بكل امللكي البوليس رجال من
البوليس مركز إىل منهم كثريون وذهب وقعدوا، العرب أبناء له قام األستانة يف الخرب
إن لهم وقال وتلطف، بشاشة بكل العام األمن مدير فقابلهم السبب، عن مستعلمني
يف رساحه وسيُْطَلق فيها، له دخل ال أمور عن يُْستَْوَجُب ولكنه يوقف، لم بك عزيز
فقيل الحال، حقيقة عىل منه ليقف بك طلعت منزل الزهراوي املرحوم وقصد املساء.

بعدئذ. اتضح كما مقابلته يف يرغب لم أنه والحقيقة منزله، يف ليس إنه له
قصد البوليس دائرة من بك عزيز يخرج ولم مساءً العارشة الساعة أزفت وملا
باسم منه وطلب كركور، فندق يف الزهراوي الحميد عبد املرحوم العرب الضباط أحد
العرب استياء وأبلغه التايل، اليوم يف به ويخربه السبب عن يبحث أن العرب الضباط
وشئون األستانة سياسة يف له دخل ال بك عزيز ألن املعاملة؛ تلك من وعسكريني ملكيني
تُْحَفَظ أن يجب العرب نحن دماءنا أن األستاذ أيها الحكومة «أبلغ قال: أن إىل أحزابها،

األفراد.» سبيل يف إراقتها إىل تضطرنا فال الوطن، عن للدفاع
األسباب عىل للوقوف ا مهمٍّ اجتماًعا العربية األحزاب مندوبو عقد فرباير ١٠ ويف
باشا جمال قابلوا ثم الحال، تقتضيه ما وإجراء بك، عزيز عىل القبض إىل أدت التي
أخوهم بك عزيز أن وهو واحًدا، جوابًا كلهم منهم فسمعوا وغريهما، بك وطلعت
بأمر تتعلق التي العسكرية الشئون بعض يف معه تحقق الحربية وزارة وأن وحبيبهم
لم العرب ولكن البرصة!» عىل واليًا تعيينه قررت الحكومة وأن الدولة، عن الدفاع
من وطلبوا األستانة، يف عديدة بمظاهرات فقاموا املرة، هذه االتحاديني بكذب ينخدعوا
يتوىل الذي العسكري املجلس إىل يَُضاَف وأن بك، عزيز محاكمة يف تعجل أن الحكومة
بالشئون الخبريين العسكريني األمراء وكبار الحرب أركان من لجنة املحاكمة هذه أمر
أنور صنائع بعض من العسكري املجلس وألفت ذلك، من شيئًا تفعل فلم الحربية،

أمًرا. له يخالفون ال الذين وبعض وعبيده باشا
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بك عزيز محاكمة (2)

سليمان الشهود بحضور ١٩١٤ سنة أبريل أول يف األربعاء يوم املحاكمة بدأت وقد
ورشيد أفندي، الدين نور واملالزم أفندي، وضيا املهداوي، أفندي ورمزي العسكري، بك
وردت كما الشهود أقوال وخالصة بك، عزيز إىل َهْت ُوجِّ التي التهم القراء وإىل أفندي،

الرسمي: الجلسة محرض يف

العثمانية؛ املصلحة تناقض بك عزيز فكرة «إن العسكري: سليمان قال
ويف األهلني، بني العربية الفكرة بث يف الغرب طرابلس يف وهو سعى فقد
لوال سعيه يف ينجح وكاد شئونها إدارة هو يتوىل مستقلة عربية دولة إنشاء

له.» األتراك الضباط وبعض أنا معاكستي
اجتماًعا الحرب أثناء باإليطاليني اجتمع بك عزيز «إن أفندي: رمزي وقال

الكالم.» من بينهم دار ما أعرف ال ولكني ا، مهمٍّ
باشا ألنور وعدو عموًما، لألتراك عدو بك عزيز «إن أفندي: ضيا وقال

الرتكية.» للدولة خائن فهو خصوًصا،
نهج عىل يحيى اإلمام مع اتفق بك عزيز «إن أفندي: الدين نور وقال
بنغازي يف وهو يسعى وكان مرص، إىل اليمن ضم منها الغرض واحدة، خطة

واحدة.» عربية دولة واليمن بنغازي وجعل الفكرة، هذه تنفيذ إىل
وارتياحه رسوره عن أمامي أعرب بك عزيز «إن أفندي: رشيد وقال
ودفن بنغازي يف العرب بعض ذبح وأنه البلقان، يف املسلمني أصاب ما إىل

أحياء.» العرب من عرشات

يف عليه ُقِبَض «الذي املاس العبد شهادة لسماع ثانية جلسة ُعِقَدْت أبريل ٤ ويف
يف بك عزيز عند قهوجيٍّا كان قاسم يُْدَعى آخر وشخص املايض» العام يف السودان
من مبلًغا اإليطاليني من استلم بك عزيز أن برقة يف «سمعت املاس: العبد فقال برقة،

البالد.» تسليمهم مقابل لريا ألف ١٥ عن يقل ال النقود
حسن اسمه رجًال بك عزيز إىل أوفد مرص خديوي سمو «إن قاسم: القهوجي وقال
بمقابلة ذلك صحة عىل واستشهد اإليطاليني.» إىل البالد تسليم يف ملفاوضته حمادة بك

مرص. يف مروره أثناء السابق الخديوي لسمو بك عزيز
الشهود أقوال خالصة وهذه برقة، بطل إىل االتحاديون وجهها التي التهم هي هذه

عليه. شهدوا الذين
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العربي الرأي اهتمام ولكن محاكمة، بال يعدموه أن االتحاديني قصد كان وقد
العرب هياج أن ورأوا املحاكمة انتهت وملا ذلك، عن العدول إىل اضطرهم به العام
زعماء الخرب فبلغ السجن، يف اغتياله قرروا فيوًما يوًما شدة يزداد كان بل يخمد لم
عرضوا ثم األمر يف وتداولوا فاجتمعوا األستانة، يف االتحادية املصادر أحد من العرب
العظمى الدول سفراء وعىل باشا، ساندرس فون واملرشال األعظم الصدر عىل املسألة
الفظيعة، جريمتهم اقرتاف من االتحاديني منع والقانون العدل باسم منهم طالبني
وفاوضت عيل، بك عزيز بمسألة ا خاصٍّ اهتماًما اهتمت قد العظمى بريطانيا وكانت
يتمكن فلم رساحه، إطالق ووجوب برباءته وأقنعتها شأنه، يف مراًرا العثمانية الحكومة
عظيمة ثورة إىل يؤدي إعدامه أن أدركوا بعدما سيما ال الطلب، هذا إجابة إال االتحاديون

العربية. البالد يف
عزوها التي التهم ألن اإلطالق؛ عىل قانونية تكن لم بك عزيز محاكمة أن وبدهي
وإبرام لوزان معاهدة قبل وقعت قد تكون أن إما وألنها مختلقة، صبيانية تهم إليه
العام القائد باشا أنور عىل الواجب كان قبلهما كانت فإن بعدهما، أو إيطاليا مع الصلح
التعرض يف العثمانية للحكومة شأن فال بعدهما كانت وإن عليها، يحاكمه أن حينئذ
السلطة عن وخرجت إيطالية، أو عربية إما الصلح بعد أصبحت البالد ألن بسببها؛ له
وال فيها مستقالٍّ أمريًا كان بك عزيز فإن عربية االتحاديون حسبها فإن العثمانية،
حكومة إىل تسليمه الواجب من فكان إيطالية حسبوها وإن األستانة، بحكومة له صلة

سواها. دون محاكمته لها يحق التي إيطاليا
لقتله ذلك قرروا بل ملحاكمته، بك عزيز توقيف يقرروا لم االتحاديني أن والحقيقة
الفكرة قتل يف رغبتهم وهو إليه، اإلشارة تقدمت الذي للسبب الطرق من بطريقة

بها. القائمني بقتل العربية

بك؟ عزيز هو من (3)

قبل حياته فإن العثماني، للوطن الباهرة خدمه عىل بك عيل عزيز جزاء كان هذا
االتحاد بجمعية صالته وكانت الحرية، سبيل يف دائم جهاد حياة كانت وبعده الدستور
أعلنه أن قبل الدستور أعلن حيث مكدونية؛ يف اليمنى يدها كان بل متينة، قوية والرتقي
العظيمة بخدمه والرتقي االتحاد جمعية له اعرتفت وقد ساعة، عرش ببضعة نيازي
العتقاده الدستور، إعالن بعد عنها انفصل ولكنه واإلكرام، االحرتام من موضعه وأحلته
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فنصح منتهاها، يُْحَمُد وال عقباها تُْؤَمُن ال اتبعتها التي العنارص ترتيك سياسة أن
بال ارتقائها إىل السبيل ويمهدوا حقوقها، العثمانية العنارص ينيلوا بأن األتراك لرفقائه
عليه فأنكروا منها، يخلصون ال وشواغل مشاكل عنها لهم كان وإن تمييز، وال فرق
العثماني، الجيش يف العربية الفكرة يبث إنه وقالوا والخيانة، باملروق واتهموه نصحه
إقامته فرصة بك عزيز واغتنم سبيله. يف العثرات ويقيمون طرقه عليه يفسدون وجعلوا
إىل السديد الرأي وأصحاب العثمانيني من فريًقا فاستدعى ١٩١١؛ سنة األستانة يف
وعرض الدولة، شأن إلعالء منه بد ال أمر العثمانية العنارص اتفاق إن وقال منزله،
إليهم فتزلف الرتك إىل منافعه قربته األصل رويس واحًدا إال فاستحسنوها آراءه، عليهم
النفور إلقاء يف سببًا الرجل هذا معارضة وكانت عنهم، الناس أبعد الحقيقة يف وهو

والرتكية. العربية الفكرتني بني وبالتايل والرتقي، االتحاد وجمعية بك عزيز بني
جيزان معركة يف العثمانية العساكر وانغلبت اليمن يف الثورة نار شبت وملا
بالجوع وجندي ضابط بني مقاتل ألف وعرشين ثمانية من أكثر وفقدت بالعسري،
بصائب عزيز رأى الطرابلسية الحرب بسبب والذخرية املئونة عنهم وانقطعت والحرب،
اليوم إىل الدولة تزال ال حسنًا صلًحا معه فعقد يحيى، اإلمام سيادة يصالح أن رأيه
يف باملروق واتهموا ومبغضيه، حساده من فريق عىل هذا عمله فشق ثماره، تجني

العثمانية. الدولة مصلحة عىل العرب مصلحة قدم أنه بحجة الوطنية
ونفاد جنوده قلة عىل تمكن حيث الغرب؛ طرابلس إىل الصادقة وطنيته دفعته ثم
بالبسالة أعداؤه له شهد وقد طويًال، زمنًا الساحل عىل اإليطاليني يوقف أن املال من يده
أعظم من فيها انترص التي يوليو ١٦ معركة وكانت القتال، ميادين يف والتفوق واملقدرة
«كان» بمعركة شبهتها الغرب صحف بعض إن حتى الحربية، الوجهة من املعارك

الرومانيني. عىل هنيبال فيها انترص التي الشهرية
قبل أي ١٩١٤؛ سنة يناير ٢٠ يف العثماني الجيش من بك عزيز استعفى وقد

استعفائه: ترجمة وهذه يوًما، عرش بخمسة سجنه

الجليلة الحربية وزارة إىل
املاضية العسكرية حياتي ولكن التاريخ، هذا من العثماني الجيش تركت لقد
حرب شبت فإذا فصمه، عىل األيام تقوى ال متني برباط به تربطني تزال ال
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القومسريية من الجليلة الحربية وزارة فلتطلبني أبنائه إىل الوطن واحتاج
أقودها. التي الفرقة يل تعني أن عىل إقامتي، محل بمرص العثمانية

عيل عزيز اإلمضاء:

وعهودهم االتحاديون (4)

االنتخابات مسألة (1-4)

٧٠ للعرب يكون أن عىل الزهراوي املرحوم مع اتفقت قد االتحادية الحكومة وكانت
املجن، ظهر للعرب وقلبت التنفيذ، ساعة االتفاق هذا فألغت املبعوثان، مجلس يف نائبًا
والية من وقسم والبرصة بريوت يف إال تعيينًا ُعيِّنُوا العرب نواب أن النتيجة فكانت
ومعظمهم الرتك، من كبري عدد وبينهم الخمسني، يبلغ لم مبعوثيهم عدد وأن الشام،
التقرير األستانة يف العربية الجمعيات مندوبي عىل ورد وقد االتحاديني، صنائع من

بنصه: وهو النيابية، االنتخابات إبان يف العراق جمعيات من التايل

الالزمة التدابري اتخاذ من لتتمكن العراق يف النيابية االنتخابات الحكومة َلْت أَجَّ
رئيس الفاروقي باشا هادي انتخاب يف يرغبون فالبغداديون مرشحيها، لفوز
واملريلوا باشا الفتاح عبد واملريلوا سابًقا العثماني الجيش يف الحرب أركان
من التقاعد عىل أحيلوا الذين الجيش قواد أكرب من والثالثة باشا، عيل محمد
أتراك من أفندي الدين صالح تنتخب أن فرتيد الحكومة وأما قريب، عهد
املرحوم شقيق بك وخالد بغداد نزالء األتراك الشبان من أفندي وفؤاد كركوك
أرسلت وقد العمر. من الثالثني دون الثالثة من وكل باشا، شوكت محمود
وعرشين وتسعة بغداد، إىل بكبايش برتبة ضابًطا وثالثني خمسة الحكومة
ولم املوصل، عن تركيٍّا مبعوثًا وعينت العراق، أنحاء سائر إىل أيًضا بكباشيٍّا
الحديدة عن نوابًا الرتك بعض وانتخب العرب، من اثنني إال حلب عن يُنْتََخب
إلخ، … ماردين لواء عن تركي مبعوث وخرج موظفني، كانوا حيث اليمن؛ يف

إلخ.

سيما وال العرب، أفواه كمت بل كله، بذلك االتحادية الحكومة تَْكتَِف ولم
كما احتقارهم يف وبالغت الشديدة، املراقبة تحت كلهم ووضعتهم منهم، اإلصالحيني
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نواب وخصوًصا — نوابهم قبول عدم يف رغبت ثم وإكرامهم، احرتامهم يف تبالغ كانت
العرب زعماء من خوفها لوال ذلك يف تنجح وكادت املبعوثان، مجلس يف — البرصة
القسم يف تقريبًا استقل قد كان الذي النقيب بك طالب السيد سيما وال وأحزابهم،

العراق. من الجنوبي

البالد يف الحالة (2-4)

— أنفسهم الرتك سماه كما — العربي الرتكي االتفاق بعد العربية البالد حالة أما
عن نقًال املبعوثان مجلس يف خطبهم يف العرب نواب قاله ما عنها أذكر بأن فأكتفي

العثمانية. الرسمية الجريدة وهي وقايع» «تقويم جريدة

العربية البالد يف العدل (3-4)

يوليو ١١ يف النواب مجلس يف ألقاها خطبة يف البرصة مبعوث بك فيظي سليمان قال
تعريبه: ما — الحقانية — العدلية وزارة ميزانية يف املناقشة أثناء ١٩١٤ سنة

ويقول والقانون، العدل منبع يتصور العدلية نظارة اسم املرء يسمع حينما
ديدنًا والقانون االستقامة غري يعرف ال العدل فيه يَُقاُم الذي املكان إن
القوانني يخالف ال العدل منبع تصورناه الذي املكان ذلك أن حني يف وطريًقا،

العربية. البالد يف سيما وال عينه، األسايس القانون بل فقط، العادية
إال الحكام عزل يجوز ال إنه تقول األسايس القانون من ٨١ فاملادة
أرسل وقد موجب، وال سبب غري من تعزلهم العدلية وزارة ولكن ألسباب،
عزله، عىل فيه يحتج الوزارة إىل تلغراًفا ُعِزلُوا الذين العدلية مأموري أحد
عليه فردت حقوقه، عن للدفاع األستانة إىل املجيء يف له يُْؤذَن أن ويطلب

جهنم. إىل اذهب أي: كيت.» «جهنمة التايل: بالتلغراف النظارة
فإذا ُعِزلُوا، ولكنهم الرتقية، يستحقون العرب أبناء من كثريين نعرف إنا
املأمورين تعامل العدل منبع هي التي — الحقانية — العدلية وزارة كانت

إذن؟! أمرنا نشكو من فإىل القانون، يخالف بما
املحلية اللغة عىل واقفني املأمورون يكون بأن يقيض الواجب أن تعلمون
ذلك، من الضد عىل األمر نرى ولكننا العباد، بحقوق احتفاًظا بها ملمني أو
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فنجيب العربية؟ اللغة الرتك إخواننا يتعلم أن ينبغي وهل يقول: قائل ولرب
العربية. البالد يف كلهم يَُوظَُّفوا أن أيًضا ينبغي ال بأنه

املحاكمة موجبة ١٣٢٩ سنة أغسطس ٢٢ يف السنية اإلرادة صدرت لقد
نرى ولكننا وابتهجوا، بذلك الجميع فرس العربية، البالد يف العربية باللغة
باللغة مثًال العراق يف تجري تزال ال املحاكمة أن صدورنا ملء واألسف

اللغة. هذه يفهم املائة يف واحد العراق أهل بني وليس الرتكية،

عثمانيون. فجميعنا ذلك، يف فرق ال الرتك): مبعوثي (أحد أفندي زلفي
أيًضا. املحاكم حالة إىل العدلية وزارة أنظار ألفت وإني الخطيب:

فيعني وااللتماس؛ بالشفاعة دائًما يعمل العدلية وزير حرضة إن عربي: مبعوث
رفضه. هو يريد من ويرفض تعيينه، هو يريد من

عني. بعيدة فالرشوة وأنقضه، الكالم هذا أرد الوزير:
وهما الرشوة، غري هما وااللتماس والشفاعة بالرشوة، أحد يتهمك لم املبعوث:

«بتسليم». أو زيارة ببطاقة ذلك يكون وقد عوض، بال يجريان

العربية البالد يف املعارف (4-4)

يف العربية البالد يف املعارف حال يصف بريوت، مبعوثي أحد سالم أفندي سليم وقال
املعارف: بميزانية املناقشة أثناء ١٩١٤ سنة يوليو ١٤ يف النواب مجلس يف ألقاها خطبة

إعدادية ومدارس كذا سلطانية مدارس عندي تقول بأن املعارف وزارة تكتفي
تعيني مسألة السادة أيها خذوا املدارس. هذه حال يف تفكر ال ولكنها كذا.
اللغة لتدريس تعني إنها والكالم، للتطبيق مثاًال واملعلمات واملعلمني املديرين
هي بل العوام، معارف من بأكثر بها معارفهم ليست أناًسا الرشيفة العربية
املعارف، يف وظيفة الوزارة تحدث منهم، هللا إىل اإلدارة تربأ مديرين تعني
تمتحن، وتارة وإرادتها، هواها تتبع فتارة حساب؛ بغري تشاء من فتقلدها
كبري. رجل إىل واالنتساب وااللتماس الشفاعة إال أصول وال قاعدة بال ولكن
هذه تعرفونه، الذي االنحطاط يف الرسمية مدارسنا جعلت األسباب هذه كل
طالبها عدد يبلغ وال سنة، ٣٠ منذ تأسست بريوت يف السلطانية مدرستنا
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طالب، ومائة ألف األمريكية الكلية يف الطلبة عدد أن حني يف طالب، مائتي
سبعمائة الفرير مدرسة ويف طالب، سبعمائة بريوت يف اليسوعيني كلية ويف
اإلقبال هذا سببت التي هي األجانب بمدارس الثقة إن تقولون ولعلكم أيًضا.
رغبة ولوال وعمل، جد غري من تُْكتََسُب ال الثقة ولكن الثقة، إنها نعم عليها،
الدولة، مكاتب أبنائنا من أحد دخل ملا الوظائف بسلك االنتظام يف األهلني
يتعاطى الحكومة مدارس من متخرًجا اآلن حتى أرأيتم للعيان، ظاهر وذلك
من يتعاطونها الذين جميع فإن ، كالَّ ثم كالَّ الزراعة، أو الصناعة أو التجارة

الرسمية. املدارس ال األهلية أو األجنبية املدارس خريجي
املوظفني لصنع معامل باتت الرسمية مدارسنا أن أبلغكم أن يحزنني
وجدهم، بكدهم يعيشون رجاًال للوطن تُْخِرَج لكي إال تُنَْشأ لم املدارس أن مع

عقولهم. بثمرة ينفعونه رجاًال
فماذا البنات، مدارس أما العربية، بالدنا يف الصبيان مدارس حال تلك
األسفل! الدرك لفي إنها األمة؟ نواب يا أقول أن مني تريدون ماذا فيها؟ أقول
منحطة دامت فما االجتماعية، الهيئة وركن األدبية، الحياة قوام املرأة
تتخرج لم بريوت يف العثمانية البنات مدرسة إن أيًضا، منحطة تظل فاألمة
بخالف العلمي، باالحرتام جديرة واحدة تلميذة اآلن إىل إنشائها منذ فيها
الفتيات من كبري عدد سنة كل منها يتخرج التي األجنبية البنات مكاتب

الراقيات.
توجب العربية البالد يف والبنات الصبيان مدارس حال أن القول وخالصة
أحوال عىل واقف املحرتم املعارف وزير وأن العجاب، والعجب الشديد األسف

الحال. إصالح عن يتقاعد فهو ذلك ومع سورية، يف املعارف
سورية؛ يف سيما وال واجباتها، املعارف وزارة تهمل أن ا جدٍّ ليحزننا وإنه

األجانب. بمزاحمة عليها تقيض السياسية املصلحة حيث
ألف ٤٣ فيها سورية يف مدارس الكرام النواب أيها فرنسا لجمهورية
واألملانية اإليطالية املكاتب عدا ما تلميذ، ألف ٣٥ فيها مدارس ولروسيا تلميذ،
ذلك دون الرسمية املدارس تالميذ عدد أن علمتم فإذا وغريها، واألمريكية

البالد. يتهدد الذي الخطر أدركتم بكثري الكبري العدد
وإهمالها معارفنا وزارة وتواكل الرسمية مكاتبنا عن موجز بيان هذا
العرب حقوق هضم تعمدت بل فقط، اإلهمال بهذا تكتِف ولم العربية، بالدنا
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ألعلم كثريًا سعيت فقد أوروبا، إىل األمة نفقة عىل الرتك من مئات بإرسالها
أن عن فضًال املائة، يف واحًدا وجدت فما واحد، عربي الطلبة هؤالء أَبنَْيَ
أنشأتها التي املدارس عدد نصف عن يقل العربية البالد كل يف املدارس عدد

كلها. العثمانية األمة بمال فقط ١٩١٣ سنة الرتكية الواليات يف الحكومة

والعرب. الرتك بني تفرق ال تركي: مبعوث
أيًضا كاإلخوة ولكننا األجنبي، وجه يف والرضاء الرساء يف إخوان إننا الخطيب:

الخصوصية. مسائلنا يف يشء كل يف نتحاسب

يف االتحاديون النواب ورغب الجدال، واشتد حينئذ، املجلس يف الضجة قامت وقد
مؤقتًا. الجلسة فُعطَِّلت الخطابة، منرب عن النزول عىل الخطيب إكراه

والتلغراف الربيد مصلحة (5-4)

١٧ يف املبعوثان مجلس يف ألقاها خطبة يف دمشق مبعوث الخوري أفندي فارس وقال
العربية: البالد يف والتلغراف الربيد حالة عن ١٩١٤ سنة يوليو

بعد إال أصحابه إىل يُْرَسُل وال العربية البالد يف يُْفتَُح املكاتيب بعض إن
كذا إشاعة مثًال دمشق يف أسمع وكنت يُْرَسُل، ال أنه األكثر ويف عليه، االطالع
تلغراًفا أن الجواب فكان اإلشاعات، هذه منبع عن فسألت العاصمة، عن وكذا
بمكتب فمر املرصية، الجرائد إحدى إىل األستانة من أُْرِسَل املوضوع هذا يف
واجبات أهم من والخصوصية السياسية الناس أرسار صون إن التلغراف.

وأقدسها. والتلغراف الربيد
غري املأمورين أن ذلك يف والسبب واضحة، غري التلغرافات ترد ما وكثريًا
يجعل مثًال الشام يف العربية اللغة يجهل الذي فاملأمور املحلية، اللغة عارفني
املراد، فهم إليه امُلْرَسل عىل فيتعذر واحدة، كلمة الكلمتني أو كلمتني الكلمة
مرسليها مراجعة إىل فاضطررنا الشكل، هذا عىل تلغرافات كلنا تلقينا وقد
فيه، ما والخسارة الوقت ضياع من ذلك ويف فحواها، عن منهم واالستفهام
بني أليس املحلية؟ اللغة عىل الواقفني من التلغراف موظفو يكون ال فلماذا

الوظائف؟! لهذه يصلح من العرب أبناء
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بني املزعوم االتفاق بعد العربية البالد يف وأعمالها الحكومة دوائر كل كانت وقد
فكاد عينه، النواب مجلس يف االنتقاد هذا من أشد النتقاد عرضة واالتحاديني العرب
الكالم من النواب منع — الحني ذلك يف املجلس رئيس — بك خليل أن لوال األمر يتفاقم
العرب نواب به رصح ما أن وبديهي األذهان»، «تخديش بحجة املواضيع هذه مثل يف
وألنهم محدودة، كانت حريتهم ألن بمراحل؛ الحقيقة دون كان بالدهم حالة عن الكرام
ووضوح. برصاحة آرائهم عن أعربوا هم إن باالغتيال أو باملشنقة مهددين دائًما كانوا
وال العرب، فيه أظهر الذي املشئوم االتفاق ذلك نتائج من نتيجة أول هذه
ورط ما العثماني للعرش واإلخالص النية سالمة من وغريه الزهراوي املرحوم سيما
كافأ وقد معهم. قطعوها التي بالعهود والحنث احتقارهم عىل وجرأهم بهم االتحاديني
بقوله الرتك مع لالتفاق العظيمة مساعيه عىل الزهراوي املرحوم االتحاديني كبار أحد
«بوزهراوي أيام: ببضعة األعيان منصب قبوله بعد دوريان» «الرسكل نادي يف عنه
— الزهراوي الحميد عبد املرحوم أي — الزهراوي هذا «إن أي: كلري» دن زهراوي
القائل: قول صحة بذلك فأثبت فرنك» نحو قيمتها عثمانية عملة زهراوي؛ من مشتق

ت��م��ردا ال��ل��ئ��ي��م أك��رم��ت أن��ت وإن م��ل��ك��ت��ه ال��ك��ري��م أك��رم��ت أن��ت إذا

االتحاديني سيما وال الرتك احتقار إىل اإلشارة عدم الكتاب هذا يف تعمدنا وقد هذا
أن لهم نذكر فلم العرب، أبناء من القراء يؤلم ما ذلك يف ألن الكريمة؛ العربية لألمة
عن ترفعهم عند قولهم الشهرية أمثالهم من وأن «عرب»، األسود الكلب يسمون الرتك
نعرب ولم عربيٍّا، أكون هذا فعلت إن أي يم» اوله عرب م بارسه يا «بوني الدنايا:
يبيعون العرب «إن فيها وقال العربية، البالد يف أقدام جريدة مندوب كتبها التي املقاالت
الرتكية، البالد يف االتحاديون وزعها التي النرشة وال باملال» أعراضهم حتى يشء كل
يف ظهر نبي أي من خري الرتكي حصان وأن علينا، بلية هم العرب «إن فيها وجاء
األستانة زار من كل يعرفها التي والكتابات واألقوال األمثال من ذلك غري إىل العالم»

األخرية. السنوات يف واألناضول
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إخالصالعربلالحتاديني

الحرب قبل العربية األحزاب خطة والتاريخ للعربة كتاب – العرب أمراء موقف
املشنوقني العرب زعماء من رسية سياسية كتب وبعدها األوروبية

∗∗∗

لهم وأخلصوا وبعده، الدستور قبل لالتحاديني وأحزابهم أمراؤهم العرب أخلص
األوروبية الحرب إعالن وبعد ،١٩١٣ سنة أواخر يف معهم أبرموه الذي االتفاق بعد
ما اآلن منها وأذكر السابقة، الفصول يف بعضها ذكرت عديدة ذلك عىل واألدلة أيًضا،

ناقض. ينقضه وال راد يرده فال وجالء إيضاًحا يزيده

العرب إخالصأمراء (1)

األزمان، من زمن يف لهم العرب أمراء إخالص دون وفظائعهم االتحاديني أعمال تَُحْل لم
لم العرب جزيرة شبه يف أراقوها التي والدماء العرب أمراء عىل أرسلوها التي فالحمالت
املحافظة يف ورغبة باإلسالم حبٍّا عليها املحافظة يف العرب رغب التي الصلة تلك تقطع
بواسطة الشهري االتفاق ذلك معهم أبرم يحيى اإلمام سيادة فإن القومي، كيانهم عىل
ال جىل خدًما األستانة حكومة فخدم عظيم، بإخالص بنوده كل ونفذ عيل، بك عزيز
بواسطة االتحاديني حكومة مع السعود ابن األمري واتفق اليوم، إىل ثمارها تجني تزال
األحساء، عىل عثمانيٍّا قومندانًا يعني أن ذلك أثر عىل وقبل النقيب، بك طالب السيد
التي الفظائع كل مع اآلن إىل لها مواليًا العراق يف العربية القبائل بعض يزال وال
ملا ولوالها الحرب هذه يف عظيمة خدًما القبائل تلك خدمتها وقد بالدهم، يف اقرتفتها
االتحاديون ينويه ملا جاهًال مكة رشيف سيادة يكن ولم العراق. يف أثر لالتحاديني بقي



العرب ثورة

وتفاقم الكأس طفح أن إىل لهم والئه عىل محافًظا ظل فإنه ذلك ومع الكريم ولبيته له
البالء. وعم الخطب

لهم كرهه مع كان فقد لالتحاديني، كرًها العرب أمراء أشد اإلدرييس السيد أما
سكوته بدليل االتفاق ذلك يف وراغبًا معهم، االتفاق إىل مياًال سياستهم بسوء واعتقاده
حروب يف سببًا كانت التي املشاكل لحسم بذلها التي واملساعي شدائدهم إبان يف عنهم
السيد أرسله سيايس كتاب صورة املقام هذا يف أنرش أن رأيت وقد وبينهم، بينه عديدة
أمراء نية حسن عىل تدل تاريخية حقائق وضمنه يحيى، اإلمام سيادة إىل اإلدرييس
بنصه:1 الكتاب هو وهذا معهم، االتحاديون اتبعها التي الخرقاء السياسة وعىل العرب

الرحيم الرحمن هللا بسم
اإلمام أوىل2 باملحامد هو الذي املوىل جناب إىل اإلدرييس عيل بن محمد من
جده، سنن عىل مراتبه وأعىل سعده، شموس هللا أرشق الدين، حميد يحيى
هذه نجوى يدي بني تحيات تقديم وبعد وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم
النور، أطباق عىل اإلخالص ونفحات الوداد نسمات إليكم تهديها السطور
األعالم العلماء األجالء السادة بصحبة هو ما آخرها الكرام كتبكم وردت فقد
والصنو عامر قاسم بن يحيى بن أحمد الصنو اإلسالم صفي العالمة السيد
العالمة والصنو الذاري حسني بن أحمد بن عيل بن محمد العزي العالمة
بن محمد العزي العالمة والصنو املتوكل بن يحيى بن العزيز عبد الوحيد
البال وانرشح قدومهم، ورشيف وصولهم رسنا وقد الحويل، الرسعي محمد

شتى. أبحاث يف وتذاكرنا فهومهم وظرائف علومهم لطائف من
هو إليه ندعو وما يوم أول فمن الحكومة، وبني بيننا الصلح مادة أما
األخرية، املدة هذه يف كان بما وكفى نقضوه، ذلك عقد أرادوا وكلما الوفاق،
— أربع بل مرات، ثالث املوضوع هذا يف وبينهم بيننا حصلت املذاكرة فإن
تيًها أعرضوا الوفاق فيه بما أجبنا فإذا إلينا، رسلهم وصول بعد — مرات

لنا. واحتقاًرا وكربًا
ذاكرين فأجبناهم األخري، مجيئه يف توفيق محمد بواسطة املرات فأوىل
دماء، سفك وبينهم بيننا وقع قد يكن لم الوقت ذلك يف ألن بسيطة؛ مواد
املنكر، عن ناهني باملعروف، آمرين جهاتنا يف نكون أن هي املواد وتلك
الحاصالت، تُساق وإليهم مراكزهم، بقاء مع الفساد، من للبالد ضابطني
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الربيات، مصالح يف واملرتددين القضاة معاش من يلزم بما القيام وعليهم
البالد، يف القوة من زيادة يحدثوا ال وأن املعتاد، برتبة «جازان» يبقوا وأن
فيما نتوسط وأن الحجاج، من وصاحبه حسن بن صالح مكة أمري يفك وأن
ال لبساطتها ألنها منها؛ يُْضَحُك مما املواد وهذه الصلح، من وبينهم بينكم

والعباد. للبالد الراحة حب ذلك إىل أدانا ولكن مطالب، تكون أن تكاد
محمد يقدمها التي القوة تلك فساقوا ذلك، بنقيض إال الجواب كان فما
عىل عدوانًا وازدادوا باآلالف، ومألوه جازان، عىل باشا عيل ومحمد بك راغب
هذا حج يف «أملع» رجال بعض حبس يف وقع كما لحبسهم، الحجاج طلب
إلينا وأرسلوا عون،3 بن حسني إلمارة تابع العسريي أن وأشعروا العام،
السالمة أردت إن أني عزت4 برفق العامة القوة وصول حني يف مرص بطريق
ففوضنا بيدنا، التي البالد طرف عىل تمر التي األمام إىل الطريق لهم أفتح

كان. ما كان قد هللا وبحمد مدافعتهم يف به واستعنا هللا إىل األمور
فكان ووافقناكم، عزيز،5 إليكم وصل عندما بواسطتكم املرات ثاني
لحضور إجابتنا وهو املستحيل، حكم يف هو ما عىل بالتعليق الجواب منهم
الجهد، بذلتم قد أنكم مع اإلعراض، نهاية هذا من لكم تحقق وقد األستانة،
من كررتموه وبما بذلك، أصدقائنا لبعض مرص وصوله عند عزيز أخرب كما
طابوًرا وثالثني تسعة نحو تجهيز يف وأخذ عزت ومنع هنالك، فيما املراجعة
عنا فكشف األخرية، رحمته من به تداركنا بما هللا وبينهم بيننا حال أن إىل
وسلط القضية، عليهم وعكس املؤمنني، عباده مع سنته هو كما ونجانا، الغمة
مفعوًال. وعًدا وكان الديار، خالل فجاسوا شديد، بأس أويل له عباًدا عليهم

فكان فأجبنا، إخواننا بعض مع الرشاعي السيد بواسطة كان ثالثها
بالسكوت. منهم الجواب

عليهم قامت أن بعد جوابه أتانا ملا عسري، مترصف سليمان مع رابعها
فأجبنا الشقاق، ونهجر إخوانًا نكون وأن الوفاق، إىل فيه يدعونا الطليان فتنة
بقرب وصل أن إىل أصحابنا خلص بعض فأرسلنا والتسهيل، بالرتحيب عليه
يساجل فكان الشأن، يجمع فيما املذاكرة ألجل بحضوره وخاطبه معسكرهم،
رأى فلما عادًما، كان الوقت ذلك يف ألنه ومعاش؛ أرزاق من تمكن أن إىل
فرجع للمخالفني الجملة الطوابري وإعداد بالغلظة وأجاب تكرب استغنى أنه

بذلك. صاحبنا
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فأمسكنا العطف، أخذنا بهم الطليان فتك من رأيناه ما مع املدة هذه يف ثم
فكان مناعون، فلكم يشء دهمكم إن «ميدي» مفرزة يف ملن وكتبنا حركة، كل
بمصلحة اشتغاله قرص مر ملا وليته القنفدة، بطريق مر عيل6 محمد أن منهم
ألن العلماء؛ السادات بيوت من طريقه يف وجد ما يحرق أخذ بل العسكر،
(كان) األستانة يف الرشف من ناله ما ألن الدين؛ ألهل عداوته أكرب الرجل هذا
هناك، والنصارى املسلمني بني وقع تنازع أيام أطنة يف لعالم شنقه بأسباب
البلدة، تلك جامع إال خانه» «خسته لهم يخرت لم بالعساكر جازان قدم وملا

فيه. الجمعة إقامة وتعطلت بالنجاسة، تلوث أن يهمه وال
باب من والرتب النياشني ارتزاقه يف األسباب هي هذه أن يظن وكأنه
من وجهناه ما تجهيز يف السبب هو وهذا فليلزمه»، يشء من رزق «من
أهل مراكز عىل واملحافظة الطغيان، هذا مدافعة ألجل الشام7 جهة إىل الجند

واإليمان. الدين
أن إىل األحوال هذه يف اإلخوان هؤالء وبني بيننا املذاكرة حصلت وقد
قالع رضب قد الطليان أن وأخربناهم «ميدي» مفرزة إىل الكالم بنا ساق
بمدافعه الحصون تلك وهد جدة، إىل املندب باب من ومراكزها الدولة
له سبقت قد فيها التي البلدة شيخ أن مع القلعة، هذه إال يبَق ولم امُلسلَّطة،
والطليان الرتك بني الخالف طال سبنوك شهادة بواسطة الطليان مع جناية
فشهد، لها بالشهادة الدولة وتهددته الشيخ هذا شهادة عىل األمر وتوقف فيه
البلد؛ تلك إىل يتعداها بل عليها، يقترص ال املفرزة هذه الطليان قصد فإذا

عرفته. كما البلدة هذه رضبوا قد وسابًقا عليهم، شيخها جناه ملا
رضب إذا موضع كل يف من كجملة العساكر هذه أن املشاهد ومن
وال يدافعوا ولم العامة، محالت إىل تلك مواقعهم من هربوا املواقع الطليان
كما منها وخرجوا شهر نحو من القلعة هذه بَْت ُرضِ وقد واحد، مدفع يرضب
إصالح عن عجزت ملا الدولة فإن العجب، يف الناس أوقع مما وهذا ذكرنا،
الرعايا عن باملدافعة القيام أو الخارجية حفظ منها يرجى كان الداخلية
أن إال لهم بقي فما وهذا، هذا عن اآلن الدولة فعجزت بسوء، قصدهم ممن

يعقلون. كانوا لو الخلق بحسن الناس يسعوا
يُْخَىش حالة إىل للحديدة بمحارصتهم الطليان من الخطب اشتد قد إنه ثم
بها بقاءهم بأن القلعة يف الذين العسكر مع فتكلمنا الحديدة، تحتل أن معها
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ومن ملحقاتها، يتبعها احتلت إذا الحديدة ألن واملسلمني؛ اإلسالم عىل رضره
وجاء الحديدة احتلت إذا أنه أصولهم حسب املعلوم ومن القلعة، هذه ذلك
بالتسليم اإلذن ومعهم للمركز تبًعا النقطة هذه الستالم ببوابريهم املحتلون
املسلمني إىل وال اإلسالم إىل يلتفت ال النقطة هذه يف من فإن الرتك، كرباء من
إىل التسليم يف الالزم الرتتيب يعملون حاًال بل الوطن، بأمر يهتمون وال
وترضب القالع من يرضبوا بأن الوطن أهل مع الحرب بطريق ولو املحتلني،
الحرب، موقع لهم ويدفعوا باملحتلني يتصلوا حتى الساحل من البوابري
مترصفيات إحدى غازي، بني يف فعلوا كما األرس، إىل الوطن أهل ويسلموا
بالساحل الطليان بوابري رأوا ملا الطليان احتالل عشية أهلها فإن طرابلس،
يف وأموالهم أهاليهم ويودعوا للقتال ليستعدوا الحكومة مركز إىل أرسعوا
فلما بيوتهم، إىل فرجعوا الطمأنينة، وألزموهم األتراك فمنعهم مكني، محل
فقاموا طليانية، عساكر صارت بأجمعها واملترصفية إال يشعروا لم الليل جن
وهم والذرية، النساء دون للرجال إال املنازل من الخروج يمكن ولم للدفاع
ما بأسباب العساكر من املعاملة هذه أن واشتهر الطليان، قبضة تحت اآلن
أن فتبني الصدر، استقال ذلك وبأسباب خفية، الطليان من كرباؤهم أخذه
ملن الالزم هو كما الثغور وحماية للدفاع ال الحربية املواقع يف حينئذ بقاءهم
الشخصية، للمصلحة البالد وبيع الفانية، لألغراض بل املسلمني إمارة يتوىل
من لهم مما فليندبه الدين يندب ومن الرتك، من فلينعِه اإلسالم ينع فمن
العربية العساكر مع ليبقوا معنا النزول يف خاطبناهم فلما اإلفك، اختالق
بأيدي امليدية املفرزة موقع يكون الحديدة احتلت إذا حتى بجنب جنبًا
أرادوا وإن إلزام، فال امتنعوا وإن عليهم هللا أوجب ما فيه يؤدون املسلمني
بأهله.» إال السيئ املكر يحيق «وال وهذا هذا فأبوا ذلك، فلهم بكربائهم اللحاق
كما للمدافعة تركهم يف السبب أننا يذكرون الناس هؤالء من والعجب
بيننا قرب وأي وجه؟ أي من شعري فليت الواصلون، السادة عنهم روى
وبني بيننا األقل يف إذ بنارين؛ نصىل أن نخىش يقولوا أن املسافة يف وبينهم
الطليان احتالل يف جوابهم يكون فما هذا سلم ولو أيام، ثمانية الحديدة
املخلصني من الجهة تلك أهل أن مع هناك املدافعة من املانع وما لطرابلس؟
الحكومة أن العجاب ومن اآلن، من للمحتلني بالقتال قائمون هم بل للحكومة،
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وبعد قليًال، شيئًا إال والعسكر والوايل األسلحة رفعت املحتلون يحتل أن قبل
أن سابًقا عرفناكم أنا عهدي ويف نفر، أو بدرهم وال املجاهدين تمد لم ذلك
بوسطة جاءت بعده الذي اليوم ويف جازان من األتراك خروج ليلة صبح يف
ترجمتها يحتوي رسائلها بعض فإذا املجاهدين، بيد فوقعت البحر بطريق
اإليطاليني برعايا العناية هنا مآمريهم يلزم وأنه لهم، إيطاليا حرب إعالن عىل
وإذا األكرب، بالعداء ناوءوهم ملن هذا معاملتهم حسن من فتعجبنا وحفظهم،
يف نحن وبينما القيامة، قامت معهم يشء أدنى املسلمني معارش منا حصل
كل وسنويف والتكريم، بالرتحيب فتلقيناه كريم، كتاب ورد إذ املوضوع؛ هذا

هللا. شاء إن حقه إليه أرشتم مما بحث
كما أمراؤها كان وإن العثمانية «والدولة قولكم: من إليه أرشتم ما أما
سابًقا كان ما أما — قلتم أن إىل — األحقاد تذهب الشدائد عند فإنه عرفتم،
اإلنصاف.» اآلن يغرنا ال فإنه الصالح، عن العثمانية تباعد من ذكرتم مما

جاءني وملا عندنا؟ حقد أي يخفاكم فال راماها، من الغارات أنصف وقد
وأجبت وافقت الطليان قيام وقت يف السلم إىل يجنح (باشا) سليمان كتاب
هذه بحل يقوم من إخواننا أخصاء من وأرسلت صورته إليكم صدرت بما
من منهم سبق ما إىل نلتفت ولم الجواب، أول يف لكم أرشنا قد كما املشاكل،
سليمان جواب جاء فلما الحوامل، بطون بشق حتى املهالك بأنواع اإلبعاد
من تعجبنا للرتبية الطوابري وإعداد بالتهديد — مندوبه يعني — األخ لذلك
فما الصواب، إىل يهتدوا أن رجاء حركة أي عمل عن نتوقف زلنا وما ذلك
بيوت يحرق الحجة ذي شهر يف (باشا) عيل محمد مرور إال ذلك بعد كان
ليت فيا الكتاب، أول لكم ذكرنا قد كما الناس، وأفاضل والعلماء السادات
حتى اإلنصاف؟ هذا من أعظم إنصاف فيه وهل هذا؟ بعد نصنع ما شعري!
كان بل ليشء، ال باملودة إليه نتقرب أصبحنا لدوًدا عدوٍّا باألمس لنا كان من
عىل ولو إليه بأنفسنا نرمي أن ذلك بعد العقل من وهل مزيًدا! للصالح حبٍّا
َوَال تَِهنُوا ﴿َوَال يقول: القائلني وأصدق كال! الدين؟ من هذا وهل املهالك؟

ُمْؤِمِننَي﴾. ُكنْتُْم إِْن اْألَْعَلْوَن َوأَنْتُُم تَْحَزنُوا
هم ما نَْدِر ولم قبلكم، من كونه عن يَِزْد لم هو إليه أرشتم ما إن ثم
ويف ذلك يف معه املخاطبة تحسن من وأعيانهم كربائهم من يَِرْد لم إذ عليه؛
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منقطعة اآلن صارت اليمن والية ألن األستانة؛ إىل الخطاب مواصلة كيفية
اإليطالية. بالقوة للحيلولة العثمانية الوالية عن

وبينهم» بينكم ما بصلح وبينهم بيننا ما اقرتن لو «أن إليه أرشتم ما أما
ألنه هنالك؛ مما ينكرس خاطري أجد ذلك أتلو عندما أني اإلمام أيها فاعلم
كررتم — خريًا هللا جزاكم — كنتم وإن يفَّ، الفرصة يغتنموا أن أرادوا حني
الصلح كان ملا اآلن بخالف الرشطية طريق عىل ال لكن الصلح، يف التوسط
هو الذي والخل القديم، الصاحب أني مع عيلَّ، فآثرتموهم أوفق، ملصلحتهم

مقيم: املمات إىل العهد عىل

األول ل��ل��ح��ب��ي��ب إال ال��ح��ب م��ا ال��ه��وى م��ن ش��ئ��ت ح��ي��ث ف��ؤادك ن��ق��ل
م��ن��زل ألول أب��ًدا وح��ن��ي��ن��ُه ال��ف��ت��ى ي��أل��ف��ه��ا األرض ف��ي وم��ن��ازل

سهام فوقت — عرفنا كما — الكفرية امللل «أن ذكرتموه ما وأما
ما آخر إىل … األفاعيل أقبح باملسلمني وفعلت القويم، الدين عىل انتقامها
وهي الطويلة، األزمان هذه أخذت قد األمة هذه أن يخفاكم فال رشحتموه»،
بحماية قائمني عثمان آل سالطني كان ملا األحوال؛ وسكون بال، اطمئنان يف
دينهم حقوق يف اإلسالمية األمة نواب أنهم إال لهم مظهر وال الرشيف، الرشع
السياسة؛ هذه هدم عىل يتجارسون ال املختلفة امللل أهل أن شك وال الحنيف،
الشاسعة، األقطار جميع يف وغريهم املسلمني بني العامة الثورة تستدعي ألنها
السلطان يتهددهم كان وبها الدينية، الحرب هذه من األجانب عىل أرض وال
وعشتم عشنا فلهذا املوافقة، إىل فيجنحون الدولية، املشاكل عند السابق
ما األخرية املدة آخر يف كان بل بمشاقة، الخارج يف نسمع لم النشأة طول
بقوة ملكهم عاصمة واحتلت باليونان، ظفرت حيث مكان؛ ألعىل الدولة رفع
تظاهروا األتراك من األخرية النشأة هذه جاءت فلما والشأن، القدر عظيمة
الرسالة تلك إلينا جنابكم أرسل وقد األخرى، امللل أهل لريضوا بالحرية
عىل — هللا عافاكم — ونبهتم صاحب، محمد زاده رسي اإلسالم لشيخ املؤلفة
ضج أمران: حدث فحينئذ اإلفادة، بتلك خريًا هللا وجزاكم اإللحاد من فيها ما
الجمعية لنفور األتراك يف امللل أهل وطمع عنهم، األتراك رغبة من اإلسالم أهل
البلغار، والية فاستقلت منهم، البالد انتهاب يف فأخذوا منهم، اإلسالمية
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واليتا وبيعت ياوران، برتبة السابق السلطان زمن يف ملكهم كان أن بعد
تونس، تبعية عىل لفرنسا َق وُصدِّ خفية، وطرابلس علنًا والهرسك البوسنة
احتالل إىل أيديهم فمدوا بعض، من بعضهم يغار األجانب قامت وحينئذ
— وفاس كتربيز أوىل بطريق العثمانية ولغري األسباب لهذه العثمانية البالد
يف السابق السلطان سعى قريبة أعوام من هذه فاس أن مع — ذكرتم كما
كان ما فكان أهلها، من اإلسالمية السياسة األيام هذه يف فتغريت استقاللها،
كل من الشدائد تتداعى فيها أقبلت الرابعة وهذه سنوات، ثالث مسافة يف

املختلفات. النواحي من شاء ما إىل يده يمد فريق وكل الجهات،
البالد محاق يف السبب هم من لتعرفوا األحوال، هذه بمنشأ عرفناكم وقد
الكرامة. وسلب والتوبيخ والتقريع باملالمة األحق فهم واالضمحالل، اإلسالمية
لقصد كان فإن إليها، أرشتم التي الرابطة يف منا املراد ما شعري! ليت ويا
وبينهم بيننا يكن لم كأن يثبوا ثم األمور معهم توافق أن إىل املجرد التسكني
لهم نَّا وأَمَّ للسك، عود آالف عرشة لهم قدمنا إذ املايض؛ بالعام كان كما صداقة،
ويغدون يروحون حقيقية دولة صاروا حتى باإلصالح لهم وتعهدنا الطرق،
فنجانا علينا للقبض الهجوم يف الحيلة تدبري إال منهم كان فما رشف؛ بكل
باهلل. إال قوة وال حول وال والحرية. اإلهانة من فيه هم ما إىل األمر وآل هللا

املؤمنني خواطر يستعطفوا لم إن املنتظر هو كما األمور توافق أَوال
وال لهم األتراك يسلمها الغري بأيدي البالد سقوط إىل آل أن الحال واشتد
من علينا الحجة إقامة إال هذه يف فما وأبرموه، حلوه ما قبول إال يلزمنا
وهم نحن نكون أن القصد كان وما اإللهي، املقام ذلك يف املعذرة وما هللا،
عن الدفاع يف رشكاء واالستقبال، الحال يف خداع بدون املواقع يف رشكاء
ربنا، علينا أوجب ما ونؤدي بنا، يَُراُد ما نعلم حتى الرأي يف رشكاء الدين،
هللا، بوجه والعياذ شاءوا متى الغري إىل يسلموننا لألتراك ألعوبة نكون وال

وسهًال. بالوفاق فأهًال كله، ذلك من أمن عىل نكون بل
القفراء الربية هذه يف هللا بتأييد قام رجل إال هو إن الحقري الحقيقة ويف
دونها لنا حرز ال التي الرشيعة وإقامة املنكر، عن والنهي باملعروف لألمر

ويخدمونها. اإللهية بتعاليمها يحتفلون ممن كنا إن عصمة، وال
املصحوبة العساكر وحشدوا األتراك، من الجديدة النشأة هذه فقامت
سلطانية، إرادة صدرت أنه وذاع وشاع البواتر، والسيوف باملدمرات
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هللا، بيد األمر أن يعلمون وال باستئصالنا، الجمعية، لدن من وإشارة
اإليمان من وكساه بريته، من عليه منَّ من يضيع ال األكرمني، أكرم وهو
العزيز، كتابه يف وعد كما عاداه ممن وينتقم ينرصه بل كرامته، بحلل
َلنَنُْرصُ َّا ﴿إِن وجل: عز فقال قيًال! هللا من أصدق ومن ا، حقٍّ هللا وعد
عز وقال اْألَْشَهاُد﴾، يَُقوُم َويَْوَم نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف آَمنُوا َوالَِّذيَن ُرُسَلنَا
اْلُمْؤِمِننَي﴾، نَْرصُ َعَليْنَا ا َحقٍّ َوَكاَن أَْجَرُموا الَِّذيَن ِمَن ﴿َفانْتََقْمنَا وجل:
فتداعت الدولة، هذه أُِخذَْت أين من أعلم اآليات هذه عند وهللا وإني
معروف، أسلوب غري عىل واحدة جملة جانب كل من األهوال عليها
َمَردَّ َفَال ُسوءًا ِبَقْوٍم هللاُ أََراَد ﴿َوإِذَا مألوف الحساب يف تقدير وال

َلُه﴾.
فسبحان حيلة، كل مدافعته يف وانقطعت بغتة، اإللهي القهر فاجأها
العلة، تلك بدواء ألعلم وهللا وإني َواٍل﴾، ِمْن ُدونِِه ِمْن َلُهْم ﴿َوَما القائل
هذه تلبث تكاد وال الرباني، الطبيب أكون أن إىل سبيل من فهل
إىل سياستها رجعت إن لكن األنحاء، جميع يف هللا يشفيها ساعة الدولة
األمور تفاصيل الواصلني للسادة ذكرنا وقد الرحماني، املستقيم الرصاط
هنا؛ ذلك رشح عن ببيانهم واكتفينا املقام يف يصلح ما لهم وأبدينا
وهم لكم، سيوضحون كما مختلفة، ومباحث طويلة مقامات للكالم ألن
وخالص التآليف وبينهم بيننا جعل أن الحمد وله هللا، عباد أفضل من
صالح فيه ما أن يقني عىل وكونوا بالبيان، يقوم ومثلهم هللا، يف الوداد
وكذلك وفاق، عىل فيه فإنا خداع بدون البالد وحفظ واإلسالم املسلمني
وقد جماعة»، «بني إىل «الرشق» من الحدود مادة يف ببيانهم اكتفينا
بن أحمد السيد الآليل بدر املفضال العالمة بخط ورقة بذلك تحررت
هللا ورحمة باملقام ومن يعمكم وأسناه السالم ورشيف هذا عامر. يحيى

وبركاته.
اإلمضاء

أمراء سائر مع سياستهم غري اإلدرييس السيد مع االتحاديني سياسة تكن ولم
من زمن يف العرب يألفها لم واعتداء وكذب ونفاق خداع سياسة كانت فقد العرب،
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ورد التي لألسباب واللني والحكمة بالصرب االتحاديني من قابلوها ولكنهم األزمان،
يحيى، اإلمام إىل كتابه يف اإلدرييس السيد إليها وأشار السابقة، الفصول يف ذكرها
من فريًقا إن نعم القومي. كيانهم عىل واملحافظة اإلسالم، منار رفع يف رغبتهم وأهمها
نفسه عن دفاًعا حاربها ولكنه األخرية، السنوات يف مرة غري الدولة حارب العرب أمراء
دائًما وكان منها، أهم هو ما أو اإلدرييس سيادة ذكرها التي كاألسباب حيوية، وألسباب

خارجية. حرب غمار خاضت أو مأزق يف دخلت كلما يصالحها أو يهادنها
تساهًال أعظم وكانت عظيًما، إخالًصا لالتحاديني أخلصت فقد العربية األحزاب أما
خطتها عن ذكره سبق ما ذلك عىل دليل وأكرب الجزيرة، شبه يف العرب أمراء من معهم
السياسية الكتب من الفصل هذا يف سأثبته وما زعمائها وأقوال وقراراتها وأعمالها
والعراق سورية يف أُْعِدُموا الذين الرأي وأصحاب الزعماء بعض بني تُبُوِدَلْت التي الرسية
هي وهذه السفاحني، األرشار يد إليهم تصل لم الذين السياسيني أصدقائهم وبعض

بالسياسة: عالقة له ليس وما األحياء، أسماء إال منها يُْحذَْف لم بنصها الكتب
يف السياسيني أصدقائه أحد إىل الجزائري بك سليم الكبري الضابط املرحوم كتب

نصه: ما ١٩١٤ سنة يناير ١٥

عزيزي…
االتفاق إن نعم لنا، إخالصهم يف للشك مجال فال لالتحاديني، أخلصنا لقد
نحتاج ما كل فيه وليس يسعدنا ال الكريم وعبد الزهراوي مع أبرموه الذي
الكردي» «كجراب أنه األصدقاء من فريق زعم وإن اإلصالحات من إليه
وننتقده الزهراوي نخطئ أن لنا أيجوز العمل؟ ما ولكن يشء كل عىل يحتوي
مع يتفق لم لو الزهراوي ألن الرأي؛ هذا عىل لست أنا االتفاق؟ هذا عىل
استقالل يهدد بعمل نقوم أن فإما حرًجا، املآزق أشد يف اآلن لُكنَّا الحكومة
من حقوقنا نيل وهي إليها، نرمي التي الغاية عكس إىل ويؤدي العلية الدولة
سكانها وإسعاد الدولة تقوية إىل يئول ما كل يف ومشاركتهم الرتك إخواننا
ويحتقرنا بنا العالم فيهزأ «القرقعة» هذه كل بعد السكينة إىل نخلد أن أو

الناس. بني مثًال ونصري أنفسهم االتحاديون
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االتحاديون ييسء ما فبقدر العزيز، أيها ا جدٍّ حرجة السياسية الحال إن
الحظ. املنكودة الدولة هذه كيان عىل حرًصا إليهم نحسن أن يجب اآلن إلينا
الجزائري سليم

أكتوبر ٢٦ يف مرض يف السياسيني أصدقائه أحد إىل بيهم مختار املرحوم وكتب
نصه ما فقط أيام بخمسة الحرب يف العثمانية الدولة دخول قبل أي ١٩١٤؛ سنة

حرفيٍّا:

العزيز أخي
واألمل الحلفاء، ودول العلية الدولة بني محالة ال واقعة الحرب أن إيلَّ يَُخيَُّل
التي الخسارة من الدولة تعيض ظافرة قومية حربًا تكون بأن ا جدٍّ عظيم
وقد العالم، نظر يف العثمانيني شأن وترفع األخرية، السنوات يف بها ُمِنيَْت
املشرتكة املصلحة ألن الداخلية؛ اختالفاتنا وتناسينا السياسية أحزابنا ألغينا
يف أعمالنا من االتحاديون سيما وال الرتك إخواننا يرى وسوف بذلك، تقيض
خدمة يف وتفانينا العثماني للعرش إخالصنا عظم لهم يظهر ما الحرب هذه
أظهر الذي الحكومة حزب مع يَُراُم ما أحسن عىل اآلن ونحن املشرتك، الوطن
األبد، إىل هللا شاء إن كذلك وسنظل الشديدة، األزمة هذه يف عظيمة وطنية
يقع فال قبلها، منها أحسن الحرب إبان يف ستكون سورية بأن ثقة عىل فكن

أحياء.8 زلنا ما األهلني جانب من يكدر ما
بيهم مختار

ما ١٩١٤ سنة أغسطس ٦ يف أصدقائه أحد إىل الخليل الكريم عبد املرحوم وكتب
نصه:

اضطرت التي التدابري ألن سورية؛ إىل السفر وشك عىل أنا العزيز، أيها
كل عىل تقيض العظمى الحرب لخطر دواءً اتخاذها إىل السنية حكومتنا
أحسن عىل تنفيذها سبيل يف جهده يبذل أن وأمته لدولته مخلص عثماني
الحكومة أزر شد عىل األمة كلمة جمع سورية يف مهمتي وستكون يَُراُم، ما
العثمانية، العنارص بني النفور أسباب من وقوعه يحتمل ما كل ملنع والسعي
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املطالب كل إىل وتجيبني املهمة هذه يف أزري تشد بأن الحكومة وعدتني وقد
أبنائها، من األفراد باسم أو العربية األمة باسم منها أطلبها التي العادلة
وإظهار األوروبية الحرب عواقب من الدولة إلنقاذ واحدة يًدا كلنا فلنكن
علينا الغربية الدول اعتداء منع من لنتمكن مظاهرها بأتم العثمانية الوحدة

مقاًما. وأعىل شأنًا أرفع الحرجة األزمة هذه من والخروج
الخليل الكريم عبد

مرص يف بالبقاء نصحوه الذين أصدقائه بعض إىل املحمصاني محمد املرحوم وقال
أبنائه من فرد كل إىل حاجة يف الوطن «إن العثمانية: الدولة يف العامة التعبئة إعالن بعد

نحوه.» علينا بالواجب نقوم ال أن الخيانة فمن العصيب، األوان هذا يف
صاحب رضا رشيد السيد األستاذ صديقه إىل الزهراوي الحميد عبد املرحوم وكتب
سنة يناير ١٦ يف مطوًال رسيٍّا كتابًا الالمركزية حزب أركان وأحد اإلسالمية املنار مجلة
وأعرب السياسية، آرائه كل وضمنه أحد»، كل عن كله «مكتوم أعاله: يف كتب ،١٩١٤
برمته الكتاب أنرش أن فرأيت لهم، اإلخالص ووجوب باالتحاديني التامة ثقته عن فيه
الرجل هذا بإعدام االتحاديون اقرتفها التي الجناية عظم القراء ليدرك املقام هذا يف
رغبة عليه أمته وحقد أصحابه النتقاد نفسه عرَّض الذي الرسيرة الطيب النية الحسن
نص وهذا الداخلية، مشاكلها أعظم من الدولة وإنقاذ والرتك العرب بني التوفيق يف منه

املقدمة:9 بعد الكتاب

املؤتمر فكرة مؤسيس أمر وجدت كيف باريس جئت إذ لكم فصلت قد كنت
— هللا من بتوفيق مرونًقا املؤتمر وإيجاد األمر سرت يف تعبنا وكيف فوىض،
تلفيًقا، لفق الذي الجمع تفرق املؤتمر انقضاء وبعد املأمول، فوق — تعاىل
استانبول، طريق عن بالدهم إىل فذهبوا البريوتيني، صرب نفد قليل بعد ثم
وهما ثابت وأيوب زينيه خليل وبقي الفكرة، أمثل وحدي عزيزي يا وبقيت
الجامعة من وال حتى واحدة، قطرة وال العربية الجامعة مرشب من يرشفا لم
متعلمان ألنهما ولكن لها، رشيك ال وحدها بريوت همهما وإنما السورية،
وال التواد هذا مثل يكن ولم سفري، حتى جيًدا وتوادينا وسايرتهما سايراني

املسلمني. البريوتيني رفقتهما وبني بينهما ربعه
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مقطومة املسألة لبقيت مرص إىل الفور عىل ورجعت األيام تلك عجلت لو
وبجماعتنا بأشخاصنا واألقوام والجماعات األفراد استهزاء فيكثر برتاء،
هناك الصرب عىل وقدرني هذا، من سلمني — وجل عز — هللا لكن وقومنا،
ونعمت — الكثرية وال بالقليلة هي وما — أشهر خمسة مدة للفكرة ممثًال
أحوجنا وما ألوروبا، اختباري فيها وعظم كثري، عىل فيها ْقت ُوفِّ كانت، املدة

االختبار. هذا مثل إىل
ال بالقديم املعرفة ألن فيها؛ جدَّ ما ألرى استانبول إىل ذلك بعد جئت
املبني العلم أرض وما صحيح، غري مآخذها من كثري بعد عن واملعرفة تغني،

صحيح! غري مأخذ عىل
مدة وبعد هنا، الحارضة األحوال من كثريًا عرفت بقليل وصويل بعد
اآلن ولكن اإلحاطة، كل وأحطت اكتفيت أظنني وكدت أكثر، عرفت أخرى
منهما — سبحانه — الفاطر مكنني اللذان والتأني الصرب لوال أنه يل تبني
إحاطتي، تمت أقول أن أجرس ال أصبحت ولذلك كافية؛ غري بمعرفة لرجعت
وأن الطمأنينة، من بيشء وأرشح أفصل أن يل يجوز أصبحت أقول وإنما

وقته. يف اليوم وجاء أنفع كان والرشح التفصيل هذا تأخري
أوروبا (١) موضوعات: أو — مواضيع بثالثة يتعلق هنا ها الرشح
العرب وأبناء الحقيقي اإلصالح رجال (٣) وغريهم االتحاديون (٢) والعثمانية
وأشفع فيه، البحث لقرص باألول لكم أبدأ وإني األخرى. الجهات ويف هنا
عىل أعمالنا من وكثري التفاهم لتوقف وطوَّلته لطوله، الثالث وأخرت بالثاني،

فيه: املرشوحة الحقائق بهذه اإلحاطة
يف السياسة سرت من ستار آخر أوروبا كشفت لقد والعثمانية: أوروبا
يزالون ال وإنما شئونها، سائر يف التداخل وقررت العثمانية، املسألة
توزيعه وصورة وكميته التداخل هذا كيفية يف االختالف بعض مختلفني
وال املوضوع، هذا عىل ُمَقدَّم موضوع اليوم أوروبا يف وليس بينهم، فيما
الذي الجديد الشكل ذلك فتلد الليايل تتمخض حتى أشهر ثالثة يميض
مما أحسن وتعيش ذلك بعد ستبقى الدولة أن أظنه والذي عليه، يتفقون
املوت أن إىل ذهبت إذا مغاليًا ولست طب، التداخل بعض ألن عائشة كانت
بعدم قلنا إذا فإنا ذلك، من يشء مع منه البتة التداخل عدم مع إليها أقرب
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فتُْؤَخذ عليها، الحرب إلنشاب سببًا واحدة كل تخلق فحينئذ البتة التداخل
واحدة. دفعة السكتة بداء

اآلن يُوَجُد ال غريهم؟ فمن معروفون، االتحاديون وغريهم: االتحاديون
ال وحينئذ هذا، من شيئًا أشم ولم خفيٍّا، يكون أن إال آخر سيايس حزب
وجماعات الروم كجماعات األجناس جماعات إال االتحاديني مقابل نجد

العرب. وجماعات األرمن
هذا؟ مثل للعرب فهل جماعات، ولألرمن جماعات للروم أن نعرف

ننظر: هلَّم
ربطوه يستبد ال ولكي البطرك، يرأسهم واحدة جماعة كلهم الروم أوًال:
مثل لهم فليس العرب أما األرمن، وهكذا وجسماني، روحاني بمجلسني

ذلك.
وليس غنية، مرتبة منظمة سياسية جمعيات لهم واألرمن الروم وثانيًا:
غري إذن بريوت، يف وجماعتنا مرص يف جماعتنا إال اللهم ذلك، مثل للعرب
بريوت. يف وجماعتنا مرص يف وجماعتنا واألرمن الروم هم االتحاديني

بعزائم يتسلحون اليوم وهم مبارشة، األمر أولياء هم فاالتحاديون
ما بقدر الدولة شباب يجددوا أن قاطعة نية وناوون ماضية، شديدة
فضالؤهم ويساعدهم العرب إليهم يخلص أن ويشتهون الظروف، تسمح
إىل يعودوا ال أن ويودون املاضية بخطيئاتهم ويعرتفون السبيل، هذا يف
كثرية ألدلة اإليمان كل هذه وأقوالهم بنيتهم مؤمن أنا اإلمكان، بقدر مثلها
وعىل النية، عىل العمل لتطبيق قابليتهم جهة من مرتاب ولكنني يل، ظهرت
تقوى أن به ويُْرَجى تركهم، من خري وحدهم تركهم عدم أن أرى حال كل
كما — الدرجة هذه إىل الظن بتحسني تخطئوني أن شئتم فإن قابليتهم،
رأيكم أجل ألني بالتخطئة؛ أخطئكم ال فإني … كتاب يف ذلك إىل أرشتم
ذلك أرجو الربكة، من يشء خطأي يف يكون أن أرجو وإنما رأيي، من أكثر
ِفيِه هللا َويَْجَعَل َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿َفَعَىس سبحانه: — قوله مصداق من

َكِثريًا﴾. َخرْيًا
يف قلوا فقد الروم أما اليوم، عليه هم بما االتحاديني وصف هذا
وحق البطركية امتيازات من بيدهم ما عىل يحافظوا أن وقصاراهم اململكة
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روسية، بيد آلة اليوم فهم األرمن وأما إليهم، االلتفات وسيقل املبعوثية
العرب معرش نحن وأما يأملون، مما قريب حظ املبعوثية يف لهم وسيتم
الكتاب يف يدي عىل تم ما فصلت وقد جماعتنا، ممثل يُْعتََربُ اآلن أخاكم فإن

سأزيد. هنا وها املايض، الربيد يف الرفيق األخ إىل أرسلته الذي
ما األخرى: الجهات ويف هنا العرب وأبناء الحقيقي اإلصالح رجال
أن بيان إىل حاجة يف أنكم أعتقد ما — هللا أستغفر — أظنكم
منهم تعرفون أنكم أعتقد وما كثريين، غري الحقيقيني اإلصالح رجال
جمعوا من الحقيقيني اإلصالح برجال وأعني أربعة، أو ثالثة من أكثر
تجاربهم كثرت من العمل، وصدق النظر صدق بني اإلصالح موضوع يف
اختالطهم كثر من ماضيهم، لهم وشهد عزيمتهم وصحت رويتهم ومرنت
متنوع عىل وصربهم النزعات، متباين عىل ووقوفهم الطبقات، بمختلف
الفساد وكره هللا يحبه الذي النظام بحب روحهم امتزجت من العقبات،
ومن اإلصالحي، الجهاد معامع بأخبار سريتهم وامتزجت هللا، يكرهه الذي
فنحن وتعشقها، محبتها وأفئدتهم الرابطة معنى فهم أفكارهم أرشبت
والحاجة تكثريهم، إىل الحاجة عظميني؛ حاجتني أمام واقعون هؤالء لقلة
قلتهم مع نحن ثم وطبعيتهم، جنسهم من ليس من مع هؤالء اشتغال إىل
الذي السبات األول عظيمني؛ مشكلني أمام غريهم مع اشتغالهم وصعوبة

فيه. أوروبا الذي الجشع والثاني فيه، األمة
موضوع، كل يف هي وحسبنا لحكمتكم، اإلجمال هذا تفصيل أترك
صنف عىل مراًرا األمل علقتم ألنكم هنا العرب أبناء حال بحكاية اآلن وآخذ

هنا. ها منهم
فالصنف ومأمورون. ومتعلمون، متاجرون، أصناف: ثالثة هنا العرب
غاية يف هو ثم واإلصالح، السياسة جهة من النفري يف وال العري يف ال األول
تليق وال للسياسة يليقون ال العمر ناشئة يف أوالد الثاني والصنف القلة،
املنصوبون واملأمورون الضباط، أقسام: أربعة الثالث والصنف لهم،10
واملأمورون هنا، املقيمون املتقاعدون واملأمورون الوظائف، بعض يف
هذه يف لهم تجربة فال الضباط فأما لينصبوا؛ جاءوا الذين املعزولون
التي القليلة التجربة هذه فإن فيها، دخولهم عدم واألوىل البتة املسالك
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… أن ذلك منا: الضباط فيها يشرتك سياسة كل يف زهدتني اآلن سأقصها
نسًفا، ونسفها الدولة زعزعة هذا ألجل فيشتهي الحكومة، عىل اليوم ناقم
زعمه عىل ألنه له؛ ومضاد الحكومة مع ائتالفنا عىل ناقم ذلك ألجل وهو
وأين تسري وأين العرب حركات هي ما أدري وال العرب، حركات يؤخر
ومن منا وينفرهم األوالد أولئك بعض حوله يجمع أن يجتهد وهذا تريس،
يحافظ هو أخرى جهة ومن — تعاىل — بحوله ينجح ال ولكن صنيعنا،11
مصالحة إىل يجنح فوجدته اختباره أردت وقد بيننا، الصداقة ظاهر عىل
الذين إىل عزيزي يا فانظر يشء، كل عن يرىض وحينئذ األمور، أولياء

رجالنا. مصاف يف أنفسهم يعدون
يشء يرضيهن ال العجائز كمثل فمثلهم املتقاعدون املأمورون وأما
حفظ إال لهم هم فال املنصوبون املأمورون وأما يشء، عمل يستطعن وال

املنصب.
إال اإلصالح من يفهمون ال مساكني فجياع املأموريات طالب وأما
اإلصالح، ُمِنَع فقد تجئ لم وإن اإلصالح، جاء فقد جاءت إن املأمورية،
فيها ليس الحارضة حالتها يف العاصمة أن لك يظهر التفصيل هذا ومن
ورابطة صلة تعمل أن أو منهم، أحد عىل تعتمد أن جماعتنا تستطيع عرب
عنه أخربكم ما وكل وفالن»، «فالن يكون أن إال اللهم منهم، أحد مع
وبعض شيئًا، يجده فلم الظمآن أخوكم جاءه بقيعة رساب وهو «فالن»
إنالتهم من يتمكن لم وبعضهم الكريم، عبد الشاب يحسدون األوالد أولئك
قيل من عليه أكثروا هنا ها فمن مثًال، عمهم ابن أو أخيهم أو ألبيهم إربًا

وهواء. هراء وكله وقال،
وأهل العراق وأهل سورية أهل فهم األخرى الجهات يف العرب وأما
وتعودوا الذل ألفوا قد حٌرض والعراقيون فالسوريون الخلص؛ الجزيرة
وال يساعدون ال يفهموا، أن يريدون وال يفهمون ال واالستكانة، االستخذاء
الجزيرة أهل وأما يوقظوا، أن لهم يروق وال يهبون ال يساعدوا، أن ينوون
وصل يجب أولئك سواعدهم، وشد الخري هللا وقاهم األهل فهم الخلص
فهمت قد غنائهم، قلة عىل الحرض مع نقطعها أن غري من بهم الرابطة
أن البرش وسع يف كان ولو كثريًا، واستنبطت كثريًا «فالن» األخ كتاب من
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وعسري اليمن عىل أوزاًعا روحي لكان متعددة أمكنة عىل أرواحهم تتوزع
يمكن ال الباب هذا يف الصوفية نظرية ولكن وحرضموت، ونجد والحجاز

تطبيقها.
محل هنا فإن هنا، إىل والزم تشري كما لهناك الزم أنا عزيزي يا انظر
الذين رجالنا عدد هنا بوجودي يكثر أن أرجو فإني بقليل، ليس عمل
وعمل معجالن عمالن فعليك الرأي هذا عن رضيت فإن عليهم، يُْعتََمُد
تبشريي املعجلني من فاألول املقر، بعد عىل فيه معك وأنا الزمان مع يميش
مهم، وهو عامة الرفاق ورضاء األهم، وهو خاصة رضائك عن بتلغراف
هذا فيه يحبذون للصدارة تلغراف تقديم عىل الرفاق حملك منهما والثاني
رقيقة بعبارة كلها الرغائب تنفيذ عىل إقدامهم دليل ويجعلونه التعيني
عليهم يُْعتََمُد الذين الرجال إيجاد أمر من بيننا ما فهو الثالث أما تشويقية،
والعميل. العلمي اإلصالح لبث واملكان الزمان يساعد ما بقدر وتوزيعهم

من جهة كل ومبينًا مفصًال إيلَّ فاكتب الرأي، هذا عن ترَض لم وإن
وليه. رأي إىل أخريًا رأيه يدع من عهدت من وأنا املوضوع، جهات

اليأس أن وهي الخالصة، خالصة وإليك املفصلة، الخالصة هي هذه
يُْعتََمُد بحالة ليست أطرافها كل يف األمة ولكن األحوال، من بحال يجوز ال
من إهمال يجوز ال وكذا إهمالها، يجوز ال هذا مع وأنه يشء، يف عليها
وأن هنا، ها رجال من لنا بد ال وأنه وحدهم، وتركهم اململكة أمر بيدهم
أمركم منتظر وإني صحيح، غري األخبار من الرواة به يترصف ما أكثر

عظيم. شوقي وإن برسعة،

الزهراوي الحميد عبد

العرب إخالص عظم للمأل تثبت أمثالها12 من ومئات الرسية السياسية الكتب فهذه
يظهر ال العظيم اإلخالص هذا ولكن وبعدها، األوروبية الحرب إعالن قبل لالتحاديني
كل حينئذ العرب تناىس فقد الحرب، يف العثمانية الدولة دخول بعد إال مظاهره بأتم
جنودهم فخاض املشرتك، الوطن عن دفاًعا وقالبًا قلبًا إليهم وانضموا الرتك مع خالفهم
يف األلوف عرشات منهم ومات والقنال، والدردنيل والقوقاس العراق يف املعارك غمار
الرضائب دفع يف العثمانية الشعوب جميع مع العربية األمة واشرتكت القتال ميادين
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من العرب دفعه ما أن رسمي إحصاء إىل استناًدا أقول أن يمكنني بحيث واألموال،
الرتكية األمة عىل َب ُرضِ ما أضعاف كان خاطر طيبة عن الحربية والتربعات الرضائب

الحرب. هذه يف الرتك به تربع وما
وجنوبي الجزيرة شبه يف العرب أمراء أما العثمانيون، العرب فعله ما بعض هذا
معها، خالفهم وتناسوا بإخالص املساعدة يد الدولة إىل مدوا فقد وسورية، العراق
وشدوا الجمال، من تحتاجه ما إليها وأرسلوا جيشها، يف رجالهم من كبري عدد وتطوع
بهمة يعملون وكانوا عدن، وجهات والقنال العراق يف سيما وال القتال ميادين يف أزرها

الرجال. من عندهم ما بكل جانبها يف الحرب غمار خوض عىل تني ال
أفكار واتجهت العثمانية، الحرب إعالن بعد كلها حلت فقد العربية الجمعيات أما
أقىصدرجاتها، الحماسة منهم وبلغت شأنها، وإعالء الدولة عن الدفاع إىل قاطبة العرب
السيد فوجه تأييدهم، يف ورغبة عليهم غرية أعظمهم لالتحاديني كرًها أشدهم وصار
إىل خطابًا الالمركزية حزب أركان وأحد اإلسالمية املنار مجلة صاحب رضا رشيد

نصه: ما فيه قال سورية،13 مسلمي

للدولة والطاعة اإلخالص يف والهمة النجدة من أظهرتموه ما لكم أشكر ثم
وتقديركم منها، اإلصالح طلب عن والكف لها والثمرات واألموال األنفس وبذل
التي األرض أمم أرقى هذا يف ساهمتم إنكم حتى قدرها، الحارضة الحال

إلخ. … الداخلية ومنازعاتها مطالبها جميع عن سكتت

عليهم ُحِكَم أو أُْعِدُموا الذين العربية األحزاب وزعماء الدين رؤساء من غريه ونرش
عظم كله للعالم أثبتت املعنى، هذا يف عديدة بيانات االتحاديني محاكم يف باإلعدام

سبيلها. يف ونفيس غاٍل كل بذل عىل وعزمهم االتحادية للحكومة العرب إخالص

هوامش

.١٣٣١ سنة املنار، مجلة من الرابع الجزء يف الكتاب هذا نُِرشَ (1)
والسجع. األلقاب من اْعِتيَد ما املكان هذا من حذف (2)

عون. بن حسني الرشيف مكة ألمري تابعة عسري بالد جعلوا أي (3)
الدولة لجيش العام القائد كان وقد حينئذ، اليمن حملة قائد باشا، عزت هو (4)

شطلجة. يف العثمانية
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والحكومة اإلمام بني الصلح واسطة كان الذي املرصي، عيل بك عزيز هو (5)
العثمانية.

حينئذ. العام وقائدها اليمن وايل باشا، عيل محمد هو (6)
الشام. جهة يسمونها لعسري، الشمالية الحدود هي (7)

بريوت. لبلدية رئيًسا األثناء تلك يف — هللا رحمه — كان (8)
سنة القعدة (ذي شهر أوائل يف الصادرة املنار مجلة يف الكتاب هذا نُِرشَ (9)

.(١٩١٦ سنة ١٣٣٤/سبتمرب
بعد الزهراوي واملرحوم الشبيبة بني وقع الذي الخالف إثر الكتاب هذا ُكِتَب (10)

السابقة. الفصول يف إليه وأرشنا األعيان. منصب قبوله
امللكيني الشبان بعض تهديد إثر عىل ذلك الزهراوي املرحوم توهم (11)
فريق إىل بخطأه — هللا رحمه — اعرتف وقد األعيان، منصب قبوله بعد له والعسكريني

قالئل. بأيام الكتاب هذا كتابة بعد األستانة يف العرب أبناء من
الفرصة. سنوح حني ذلك كل سيُنَْرشُ (12)

أي ١٩١٤؛ سنة سبتمرب ١٦ يف الغراء األهرام جريدة يف الخطاب هذا نُِرشَ (13)
الحرب. يف العثمانية الدولة دخول قبل
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معداتاالحتاديني
العرب وسحق اإلسالم ملحو

الحماسية األناشيد – الرتك يف القومية الفكرة – وفروعها أوجاغي ترك جمعية
– االتحاديني نظر يف اإلسالم – واألمة والجيش الضباط يعلمون كيف الوطنية
املالئكة عنهم) (ريضهللا الراشدون وخلفاؤه وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص النبي وتعاليمه أركانه

اإلسالم يف مقدس هو ما وكل واألنبياء

∗∗∗

أوائل يف الجو لهم صفا بعدما فإنهم االتحاديون أما العرب، أمر من كان ما ذلك
مطالبتهم عن اآلخر الفريق وسكوت العرب زعماء من فريق مع باتفاقهم ١٩١٤ سنة
العرب لسحق الهائلة املعدات يعدون وجعلوا الفرصة، انتهزوا االتفاق بنود بتنفيذ
املهضومة، بحقوقهم املطالبة إىل ثانية العودة من ومنعهم القومية فكرتهم عىل والقضاء
اإلسالم دام ما تُْسَحُق ال وإنها اإلسالم، أساسها العربية القومية إن أنفسهم يف قالوا وقد

سافلة. وسيلة بكل لذلك وتوسلوا أيًضا، اإلسالم محو عىل فعملوا محرتًما، قويٍّا

العظيم االتحادي املعول (1)

طائفة أي — أوجاغي» «ترك جمعية سموها عظيمة تركية جمعية االتحاديون أنشأ
العثمانية، العنارص وترتيك اإلسالم محو غايتها وجعلوا — الرتكية العائلة أو الرتك
ومن والداخلية األوقاف وزارتي تخصيصات من ومصاريفها األستانة، يف ومركزها
والقوقاس األناضول يف وقرية بلدة كل يف منترشة وهي أيًضا، اإلسالمية املشيخة
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وهذه به، خاصة مهمة منها لكل فروع أربعة ولها ومكدونية، وتراقية وتركستان
هي: الفروع

بطرق الرتكية باآلداب العناية ومهمته — الرتكية اململكة أي — يوردي» «ترك أوًال:
بحتة، مغولية لغة وجعلها العربية الكلمات من الرتكية اللغة «تطهري» أهمها شتى
الرتكية، البالد يف ونرشها املدارس، يف وتعليمها اللغة بهذه القومية الكتب وتأليف

شبه. أقل العربية اللغة وبني بينها يبقى ال لكي منفصلة؛ بحروف وكتابتها
ال تركي غري أو تركي كاتب كل مقاومة يوردي» «ترك جمعية أعضاء ووظيفة
الرتك بني الحماسية واألناشيد القومية الكتب ونرش معتقدهم، يعتقد وال رأيهم يرى
اختارتها العالم يف أمة أعظم الرتك أن وإفهامهم القديم، التوراني التاريخ وتدريسهم
أنفسهم الرتك عقالء من فريق مع عديدة حوادث لهم جرى وقد األمم، لسيادة األقدار
هؤالء فاتهموا وغريهم، بك فكري ولطفي بك نور رضا والدكتور بك كمال كعيل
أصل من وأنهم منهم، يتربأ الرتكي العنرص إن وقالوا بالقتل، وتهددوهم بالخيانة

رشف. وال قومية وال لهم وطنية ال وأنه يوناني
الرتك يف القومية الفكرة بث ومهمته — الرتك ثبات أي — درنكي» «ترك ثانيًا:

األمم. تواريخ يف مثيل له يسبق لم بشكل العثمانيني وغري العثمانيني
يف ورغبة للعنارص كرًها وأشدهم االتحاديني غالة من درنكي ترك وأعضاء
والنشاط، الهمة من عظيم جانب عىل وهم فيها، القومية الفكرة عىل والقضاء ترتيكها
ثمرة فكانت عقولهم، عىل الجهل من ستاًرا وأسدل أبصارهم أعمى الغرور ولكن

ووباًال.1 الدولة عىل ا رشٍّ نشاطهم
إىل العلمية الكتب ترجمة أعضائه ومهمة — الرتكي العلم أي — بلكييش» «ترك ثالثًا:
يف الرتكية القومية الفكرة وبث الرتك، بني اللغة هذه ونرش القديمة، الرتكية اللغة

متني. سيايس برباط االتحاديني بدولة وربطهما والقوقاس تركستان
وتقوية الرتك، بصحة العناية ومهمته — الرتكية القوة أي — كوجي» «ترك رابًعا:

بينهم. الرياضية األلعاب ونرش أجسامهم،
طالب يكون أن فروعها أحد يف أو أوجاغي» «ترك جمعية يف للدخول ويشرتط
إلعالء وماله ونشاطه حياته ببذل يتعهد وأن شهريٍّا، رسًما يدفع وأن تركيٍّا، الدخول
به يُْعَرُف توراني باسم اسمه يغري وأن األخرى، األمم عىل سيادتهم وبسط الرتك شأن
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ايشلداق باسم أصحابه بني اليوم يُْعَرُف صار مثًال أنور اسمه كان فمن أصحابه، بني
سعيًدا أو حسينًا أو سليًما أو محمًدا اسمه كان ومن — القديمة بالرتكية أنور أي —

إلخ. … أوغوز أو هوالكو أو جنكيًزا أو تيموًرا اليوم اسمه صار
الحكومة رجال وكذلك تورانية، بأسماء أسماءهم االتحاديني الضباط كل بدل وقد
بأسماء الرتك أصحابهم بني ويُْعَرُفوَن أوجاغي»، «ترك جمعية من كلهم ألنهم الحالية؛

الرتك. غري بها يعرفهم التي أسمائهم غري تورانية
والقرى املدن جميع يف عديدة أندية وفروعها أوجاغي ترك جمعية أنشأت وقد
خان، وجنكيز وأوغوز هوالكو تاريخ سيما وال القديم، الرتك تاريخ لتدريس الرتكية
كل يف األخرى األمم عىل بتفوقها تعتقد وجعلها الرتكية، األمة يف الرتكية الفكرة وبث
القديم، التاريخ الرتكيات النساء لتعليم األسبوع يف أيام ثالثة الجمعية هذه وعينت يشء،
تركية، قومية تربية أطفالهن برتبية العناية عىل وحملهن فيهن، العنرصية الفكرة وبث
أوجاغي» «ترك لجمعية عثمانية لريا ألف بخمسني أخريًا املسلمني أوقاف وزارة وتربعت

وتيمورلنك. وجنكيز وأوغوز لهوالكو مفصلة تواريخ تأليف ألجل
إليها يدخل أن يود من فكل الرتك، غري عىل دخولها محرم أوجاغي» «ترك وأندية
جمعية سعت وقد والدته، وتاريخ ورسمه اسمه عليها ورقة للبواب يظهر أن عليه يجب
الجمعة خطبة مع القديمة الرتكية إىل الكريم القرآن ترجمة يف أخريًا أوجاغي ترك
عىل وعزمت العربية، باللغة تالوته اإلسالمي الدين يوجب مما وغريها الدينية واألدعية
الجوامع يف العربية األسماء هذه وجود بأن العتقادها الجوامع؛ من الصحابة أسماء نزع

الرتك. يف القومية الفكرة يضعف مما املقدسة واألماكن
فروًعا إال عسكرية؛ أو ملكية إعدادية، أو كانت رشدية العثمانية املدارس وليست
الجمعيات وجميع والرتقي االتحاد جمعية وكذلك أوجاغي»، «ترك جمعية فروع من
الحرب قبل واألناضول األستانة يف تأسست التي واألدبية والدينية والعلمية السياسية

وبعدها. األوروبية
الحربية املدرسة سيما وال العالية، مدارسها برنامج يف الحكومة أدخلت وقد
وآدابهم الحربية وعلومهم التورانني تاريخ درس األستانة يف الحرب أركان ومدرسة
يف بك هللا وحمد بك ضيا وخالد بك وأمني بك أغايف أحمد إىل وعهدت ونظاماتهم،
الحقوق ومدارس الحربية املدارس تالمذة عىل املواضيع هذه يف يومية محارضات إلقاء
التالمذة واستعاض نفوسهم، يف الرتكية الفكرة وترسيخ وغريها، والهندسة والطب
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«ترك بمجموعة العرصية الكتب من والعالية واإلعدادية االبتدائية املدارس جميع يف
توران وتاريخ — الرتكي السيف — قليجي ترك وكتاب — الرتكية اململكة — يوردي»

وغريهم. خان وجنكيز وهوالكو تيمورلنك وتاريخ
ويستلون مدارسهم ساحات يف الحربية املدارس تالمذة يجتمع يوم كل ويف

األبيات: بهذه يبتدئ الذي الوطني نشيدهم وينشدون سيوفهم

ص��ان��الن��دي ش��ان��ل��ي آن��ل��ي ب��اي��راغ��ي خ��ان��ك ج��ن��ك��ز
اك��الت��دي ب��وي��ل��ه ح��رب��ده ب��اي��راغ��ي خ��ان��ك آي��ت

آيت أعالم وأرشدتنا والرشف، املجد جو يف خان جنكيز أعالم تموجت لقد أي:
إلخ. … الحرب يف املجيد الطريق هذا نهج إىل خان

وجعلت يوردي»، «ترك جمعية ألفتُه الذي الجديد الدعاء كله هذا من واألغرب
يف الجوامع يف استعماله أخريًا قررت وقد ومدارسهم، منازلهم يف يستعملونه الرتك

ترجمته: وهذه واألناضول، األستانة

وأحسن والعافية، بالصحة الرتك عىل أنعم يشء، كل عىل القادر اإلله أيها
األعظم. السلطان موالنا برعاية واشملهم أبيض،2 بذئب إليهم

إليك؛ املؤدية الطريق إىل أرشدينا املحبوبة، الجميلة توران مملكة يا وأنت
ينادينا. الكبري أوغوز جدنا ألن

أمتنا واجعل أمامنا، توران طريق أنر يشء، كل عىل القادر اإلله أيها
املستقيم. الرصاط واهدنا النارض، كالورد

الجيش يف الحماسية األناشيد (2)

إىل املنتسبني ومن االتحاديني من الرتك وجنوده ضباطه فمعظم العثماني الجيش أما
العثمانية العنارص أبناء من والجنود الضباط يحتقرون وهم أوجاغي، ترك جمعية
العثمانية؛ الدولة تسميتها من وينفرون الرتكية، الدولة إال الدولة يسمون وال األخرى،
بالسيف، الرتك فتحها مستعمرة إال ليست الرتكية غري العثمانية البالد أن العتقادهم

الجيش: يف بها يرتنمون التي الحماسية األناشيد من نموذج وهذا
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امانتسك تركلكه سن بزتركز
ويرميز. اولورسني هب قورقمه هيج

نفديك ألننا ا؛ رشٍّ تَْخَيشْ فال الرتك، بيد أمانة آسيا» «يا وأنت ترك نحن أي:
بأرواحنا.

اويومه ارتق يتيشري كنجي ترك اي
دورمه. امدادينه كويلينك قوش

بالد إمداد إىل الحال يف وأرسع طويًال، نمت فقد الرتكي، الفتى أيها انهض أي:
أجدادك.

صانالندي شانيل انيل بايراغي خانك جنكيز
اكالتدي. بويله حربده بايراغي خانك ايت

ترجمته. سبقت وقد

نافله بزه تركلك مزسك آله انتقامي
بوولوله. يتيرش بايقوشلري لم صوصرته

نعيقه، عن اليوم فلنسكت أعدائنا، من ننتقم لم ما أتراًكا نُْدَعى أن لنا يحق ال أي:
والنحيب. الضجيج من سمعناه ما وليكفنا

تبه طاغ لم اتاليه يه ايلري يورييالم
يرلره. كريسون جانلر بومبالري باطالتالم

الديناميت، قنابل وتتفجر واآلكام، الجبال أمامكم فتنبسط األمام، إىل هلموا أي:
واألجراس. النواقيس البتالع فاها األرض وتفغر

يورودي انآلرم التنده بايراغك آل
بيودي. توران يكي التنده بايراغك كوك
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توران عظمة مصدر هو الذي األحمر العلم تحت املجد إىل أجدادنا سار لقد أي:
الجديدة.

ويرسون اردوشان التون اينسني طاغلر يورين
يوكسلسك. اوزرنده نغينلر يا بايراق! آل

سيشاد مجدنا فإن الرشف، التاي3 جيوش وتكسبنا الجبال لتنبسط سريوا أي:
والحرائق. األنقاض عىل الرتكي العلم تحت

اوه طاغ قوناغمز دونميز بزايغورز
هبمز. تركز تركز اسيا بزمدر تركز

نحن والبطاح، الجبال مسكننا ألن األمام؛ إىل سرينا عن نرجع فال سعداء، نحن أي:
كلنا. أتراك أتراك نحن لنا، كلها وآسيا ترك،

األمة؟ يعلمون كيف (3)

عىل القتال ميادين يف الرتك بها يرتنم التي الوطنية الرتكية األناشيد من نموذج هذا
وضباطهم. العرب جنود من مسمع

يف العثمانيني التالمذة عىل يلقيها التي والدروس الخطب من نموذج القراء وإىل
لترتيك باهظة برواتب ُعيِّنُوا أوجاغي» «ترك جمعية أعضاء من أساتذة الدولة مدارس

العثمانية. العنارص أبناء
عىل ألقاه درس يف األستانة يف الحربية املدرسة يف العسكرية الرتبية أستاذ قال
أن السادة أيها «أود خالصته: ما بأيام العثمانية الحرب إعالن بعد الضباط صف
الغرب، يف وقعت التي العظيمة الحوادث بمناسبة األهمية غاية يف كلمة عليكم ألقي
بها، نعترب أن ينبغي وعربًا قبل من بالنا يف تخطر لم أموًرا الرتك معارش لنا فأظهرت
يزيد ال بجيش ووقفت العظيمة أملانيا محاربة عىل تجارست الصغرية البلجيك فإن
القضاء دون فحالت البرش، بني تاريخ ذكره جيش أعظم أمام جندي ألف مائة عىل
رءوسنا نطأطئ أن إال البلجيك أعداء الرتك نحن يسعنا ال لذلك فرنسا؛ حليفتها عىل
البلجيك َفت وقَّ ملاذا األصدقاء أيها أتعلمون ولكن الباسل، لجيشها واحرتاًما لها إجالًال
الوطن، وباسم القومية باسم تحاربه كانت ألنها وقفته العظيم؟ األملاني الجيش تيار
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األرض أمم أعىل ورصن العالم وسدن وأملانيا وإنكلرتا فرنسا عظمت ملاذا أَوتعلمون
فعلينا الدين، باسم ال القومية باسم الحياة معرتك خضن ألنهن ثراءً؟ وأكثرها مقاًما
نرضب وأن املقدسة، القومية بصبغة العالم أمام وصاعًدا اآلن من نظهر أن األعزاء أيها

الحائط. عرض الدينية بالعصبية
الذي عثمان هو فمن عثمانيني، تسميتنا من ألعجب وإني أتراك، السادة أيها نحن
إىل فانتسابنا الرتكي، بجيشه البالد هذه واجتاح آلتاي من جاء تركي إنه إليه؟ ننتسب
األسالف فبئس املايض، يف أسالفنا بجهل ُخِدْعنَا ولقد إليه، انتسابنا من أرشف أصله
أساتذة وستكونون قريبًا، بالجيش ستلحقون األعزاء أيها إنكم قوميتنا. أنسونا الذين
العلم وتحت الرتك أجل من العدو حاربوا إذا وأنهم ترك أنهم فعلموهم األبطال، جنودنا
أن وتأكدوا والفخر، املجد من البلجيك أحرزته ما ويحرزون عليه ينترصون الرتكي
االجتماعية.» الهيئة فضائل أكرب من للجنسية التعصب وأن اإلسالم، من لنا خري الرتكية
ال تقاليد الرشقية لألمم أن القائد أيها «تعلم قائًال: العرب ضباط أحد فأجابه
الدولة سالمة وكفلت التقاليد هذه العثمانية الجنسية حفظت وقد عنها، اإلغضاء يمكن
الدولة اضمحالل إىل يؤدي عليها قوميتها إنكار أو العثمانية العنارص فترتيك اآلن، إىل
اإلسالمية الرابطة إن رصاحة بكل وأقول الكالم هذا عىل أحتج فأنا العاجل، القريب يف
أن اآلن تعلمني حرضتك كنت وملا بالرتك، تربطنا التي الوحيدة الرابطة هي العثمانية
تركي؛ علم هو عنه الدفاع يف إيل عهدت الذي العلم هذا وأن تركية، دولة الدولة هذه
عواطفي كل وأخمدت مربًما، قضاء املعنوية قوتي عىل قضيت فقد عني أجنبي علم أي
جنب يف نحارب ال الرتكية غري العنارص أبناء وجميع العرب، وأبناء أنا ألني الوطنية؛

والعثمانية.» اإلسالم حياض عن وذبٍّا متحدة ملقاصد إال الرتك
فأنت عربيٍّا تكن وإن وأنك العواطف، غري الحقيقة أن «اعلم قائًال: القائد فأجاب
العثمانية إن بالسيف؟ يفتحوها ألم بالدك؟ الرتك يستعمر ألم تركيا، تبعة من وعنرصك
أما غايته، إىل للوصول الضعيف يستعملها اجتماعية حيلة هي لك حجة تتخذها التي
الرتكي العلم وتحت الرتكية باسم قريبًا وسننهض السياسة، يف له شأن فال الدين
أن فعليكم جنسك وأبناء أنت أما الثنوية، الشخصية األمور من ألنه جانبًا؛ الدين ونرتك

عربي.»4 وطن أو عربية قومية العالم يف ليس وأنه ترك أنكم تعرفوا
منها وطلبوا الحربية، وزارة إىل الخطبة هذه سمعوا الذين العرب ضباط احتج وقد
التدابري اتخذت بل طلبهم، إىل أجابتهم وال باحتجاجهم تعبأ فلم األستاذ، القائد عزل
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بال العدو لرصاص وعرضتهم القتال، ميادين إىل بهم فقذفت منهم، للتخلص الالزمة
وهذه بالدهم، يف القومية الفكرة قتل ذلك بعد لها ليتسنى محوهم يف رغبتها إال سبب
العرب ضباط عثر فقد االتحاديني؛ الرتك يف العهد قديمة — العرب قتل رغبة — الرغبة
جاء كبري اتحادي قائد إىل االتحاديني زعماء أحد من كتاب عىل بوالير يف ١٩١٢ سنة
أما يفيدنا. قتلهم ألن منهم؛ التخلص عىل واعملوا العدو، لرصاص العرب «عرضوا فيه:

األرمن!»5 بالد يف لنا يلزمون ألنهم بهم؛ فاحتفظوا الكرد

واإلسالم االتحاديون (4)

يَْمِض فلم الرتك، يف القومية الفكرة بث يف باهًرا نجاًحا أوجاغي» «ترك جمعية لقت
األستانة شبان من األلوف مئات سلكها يف انخرط حتى أشهر بضعة إنشائها عىل
يف ومعوًال لهم سالًحا االتحاديون فاتخذها وتركستان، والقوقاس واألناضول وتراقية
واملحارضات الخطب إلقاء يف أعضائها من املعممني إىل وعهدوا اإلسالم، لهدم يدهم
إىل أقصائها من الرتكية البالد يف واإللحاد الكفر كتب ونرش واملدارس الجوامع يف الدينية
الدينية والدروس الخطب إلقاء يف إليهم عهدوا الذين املعممني أشهر من وكان أقصائها،
مبعوث هللا عبيد غري وهو هللا، عبيد اسمه األصل أفغاني رجل الشهري أياصوفيا جامع يف
«قوم كتاب رواًجا اإللحاد كتب أعظم وكان واإلسالم، العرب كره يف مثله ولكنه آيدين،
— أياصوفيا جامع يف املذكور هللا عبيد ألقاها التي الخطب خالصة وهو — جديد»
الشهرية «اجتهاد» ومجلة كتاب»، «وصوك بك، نوري لجالل املستقبل» «تاريخ وكتاب
والكتب األستانة جوامع أعظم يف أُْلِقيَْت التي الخطب من نتف القراء وإىل وغريها، …
باملاليني َوُوزَِّعْت والداخلية األوقاف ووزارتي اإلسالمية املشيخة نفقة عىل ُطِبَعْت التي

الرتكية: البالد يف

األخرى األمم وأرشاف ورؤساء الرتك خيل (1-4)

يف ْت ونُِرشَ املبارك رمضان شهر يف أياصوفيا جامع يف ألقاها خطبة يف هللا عبيد قال
نصه: ما جديد قوم كتاب من ٩٠ صفحة

كار فدا شجيع سنى. مستقله حكومت ترك برشيت جهان وبتون أوروبا
سيله جليلة آيت َضبًْحا﴾ ﴿َواْلَعاِديَاِت طانيور رق اوله حكومتي برقومك
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أقوام ايتديككز تقديس سزك باركريلري اوردوسنك. ترك ايديلن تقديس
فضله ايله مضاعفة أضعاف وحرمتندن رشافت وروؤساسنك أرشاف. سائرة

در.

حكومة بأنها املستقلة، الرتك حكومة يعرفون املتمدن العالم وكل أوروبا «إن أي:
﴿َواْلَعاِديَاِت آية تقديسها يف نزلت التي الرتكي الجيش خيل وأن غيور، شجاع شعب
أرشاف من تقدسونهم ممن مضاعفة بأضعاف واحرتاًما رشًفا أعظم هي َضبًْحا﴾
ال الرتك فإن بيان، إىل يحتاج ال واضح العبارة هذه ومعنى ورؤسائها»، األخرى األمم
آل وأئمة الراشدين وخلفائه ملسو هيلع هللا ىلص النبي إال األخرى األمم ورؤساء أرشاف من يقدسون

العرب. عند الطاهرين البيت

الرشيفني الحرمني يف االتحاديني رأي (2-4)

هللا بيت وحج الرشيفني الحرمني عن نصه ما ٨٦ صفحة جديد قوم كتاب يف وجاء
الحرام:

قاطعة وقوت نفوذ سنك. اسالميه خالفت ترك رشيفني حرمني كه دام ما
نك اليها مشار مقامات اوحالده. دكلدر مصون تماميله التنده يس وحافظة
ايتدي، تناقص نسبتنده وقدرتي نفوذ. تناقص خالفتك ده وحرمتي رشف
اسالمية خالفت رشًعا اعتباًرا بوكوندن شودركي. نتيجة جك جيقه بوندن
وبالخاصة برٍّا مقدسة مقامات أو كلن الزم اومليس نده. ونفوذ إدارة تحت نك
معروضدر، يه تهلكه بحًرا تحتنده مهابتي دوننمالريك ودشمن. نصارى
احضار اوردولر دوننمالر دهادهشتيل جك ايده ورفع دفع يي. تهلكه أو
إلخ. ِسَقايََة﴾ ﴿أََجَعْلتُْم كيدنلر دكلدر، فرض ادايس حجك ايتمدكجه واعداد.
حرمينك زيرا. اوالنلردندر، كرفتار عتابه يالن بيور خطاب سيله جليله آيت
باملكيندر مكان رشافت. كمزكبي ديد اولجه دكلدر ذاتية رشافت رشافتي

در. عثمانية دولت اومكني

خالفة بنفوذ ينبغي كما مصونة ليست الرشيفني الحرمني مقامات دامت «ما أي:
وحرمتها املذكورة املقامات رشف فإن والحافظة، القاطعة وقوتها اإلسالمية الرتك
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املقدسة املقامات تلك أن ذلك ونتيجة وقدرتها، الخالفة نفوذ تناقص بنسبة يتناقصان
الرب، جهة من معرضة هي ونفوذها الرتكية الخالفة إدارة تحت تكون أن يجب التي
عىل فرًضا الحج يكون ال ولذلك واألعداء؛ النصارى أساطيل إىل البحر من سيما وال
وجيوشهم األعداء أساطيل من أعظم وجيوًشا أساطيل الدولة تنشئ أن قبل املسلمني
— قوله يف املالم طائلة تحت يقعون فإنهم الحج إىل يذهبون الذين أما أخطارها، لدفع
قلنا كما هو بل بذاتهما، قائم غري الحرمني رشف ألن إلخ؛ ِسَقايََة﴾ ﴿أََجَعْلتُْم تعاىل:
هو الرشيفني الحرمني رشف به الذي الساكن وهذا بساكنه، املكان رشف قبيل من قبًال

الدولة.»

الراشدين الخلفاء يف االتحاديني رأي (3-4)

يف جديد قوم كتاب يف ْت ونُِرشَ أياصوفيا، جامع يف ألقاها خطبة من هللا عبيد وقال
نصه: ما ٨٩ صفحة

اسملريني عربك خلفاي. جامعلركزه دركه غفلت مرتبِه نه جهالت بونقدر
خلفاي اوالن بيورملش تقديس. ايله نبوية أحاديث برجوق اصارصكزده
تركك خلفاي ده خطبه سكز ايتمز ياد. حرمتله اسمنى برينك هيج تركدن
جمعه اينرسكز اشاغي براياق وتنزيلده تذليل مقام. اولنوركن ذكر اسمنى
سياسًة بونلرهب ايدرسكز. ضم نماز برده رك ديه ظهر آخر. نمازنده
قومكز وار: دهايس شيلردر. ومبدع محدث. ايجون واعتباريكز تنزيل سزك
كيالنيلر القادر عبد دن سائره أقوام. حالده اولديغي ومبجل مقدس برقوم
ومالئكه ونكري منكر جنت وأهل تقدييس وفالنلرك. فالن وشيخ بدويلر شيخ
كبي شام آخر شام أول ايتملرى تكلم عربجه هب قدر. حقه وتاجناب
أيده ظهور برمهدى أيجنده عربك قوم قائديرمليس تركلرك بتون. سوزلره

… خرافات نيجه ودهانيجه يس اولنمه انتظار اكا اعتقادله جكنه.

خلفاء أسماء تعلقون عليكم؟! استولت التي الغفلة هذه وما الجهل هذا «ما أي:
عنهم هللا ريض وعيل وعثمان وعمر بكر أبي أسماء أي — جوامعكم جدران عىل العرب
النبوية األحاديث قدستهم الذين الرتك خلفاء أسماء من اسًما باالحرتام تذكرون وال —
درجات من درجة الخطيب ينزل الرتكي الخليفة اسم الخطبة يف ذُِكَر وإذا الكثرية،
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فكل ظهر»، «آخر باسم الجمعة يوم ركعتني تزيدون ثم له، وتذليًال ملقاله تنزيًال املنرب
تركتم بل ذلك، عند بكم الحال تقف ولم سياسة، شأنكم من للحط ومحدث مبتدع هذا
البدوي والشيخ الكيالني القادر عبد تقدسون ورصتم املبجلني املقدسني قومكم أبناء
ونكري منكر القرب بعذاب منهم املوكلني حتى ومالئكته هللا أن وتدعون الفالني، والشيخ
لتضليل وتسعون شام»، وآخره شام «أوله دائًما: وتقولون العربية، اللغة يتكلمون

الخرافات.» من ذلك غري إىل … مهدي العرب من سيخرج بأنه وإقناعهم الرتك

االتحاديني نظر يف واألولياء الخرضواملالئكة (4-4)

املوضوع هذا يف خطبة املبارك رمضان شهر يف أياصوفيا جامع يف هللا عبيد وخطب
نصه: ما فيها ٨٨ صفحة جديد» «قوم كتاب يف ْت نُِرشَ

جليل ترك اوغيل ترك اوالن. قومكزدن كي باطلكزه واعتقاد عقلكزه شاشارم
ايمشكه نرده خرض أول ايتمزدن فتح. وجامعي بوبلده حكمداريكز بر الشان
صكره ايتدكدن ضبط فاتح حرضت ده. مش جويرمه يه قيله بنايي كلوب
وسلم أصحابه وعىل عليه هللا صىل — فاتح حرضت بيلمش. كريه بوجامعه
ومخيل موهوم ايتمزسكزده تقديس برحكمداري الشوكت. قوي كبي —
جامعده اسكي ده ادرنه كبي بونك ايلرسكز، حرمت إسناد. لره خرض
واردر. اعتقاد بر خلقجه بولنديغنه خرضك اثناسنده نمازي صباح. هر
نريه اوخرض زمان. كريدكلري ايجري بلغارلر ده أولوب غلوب إسالم اردوي
يلرمي؟ قاجمد اول دن. عسكر وملكلر وخرضلر اوليا بيكلرجه قاجمش؟
مهم جريجه فن سنده. محاربه أحد طورمديلر؟ ايجون قارشونه كفاره
يس معنوية قوة نك مالئكة مليونلرجه. متعاقب تركني نك نقطة بر أوالن
عليه تعاىل هللا صىل — كربيا ورسول مغلوب. اردويس اسالم أيكن الحق
ومغلوبيتك غالبيت بيننده محارب وايكي اولديغي. مجروح افندمز — وسلم
ايله نبوية وأحاديث آيات اولديغي بيطرف حق وجناب. منوط قوته مادي

دكلميدر؟ مثبت
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يفتح أن قبل الخرض كان أين الباطلة! واعتقاداتكم عقلكم من للحرية «يا أي:
ملاذا املبجلني؟ قومكم من تركي ابن تركي الشأن جليل سلطان الجامع وهذا البلد هذه
الجامع هذا يدخل أن يَْستَِطْع لم وملاذا القبلة، إىل الكنيسة فيدير قبله، الخرض يأِت لم
كحرضة الشوكة قوي سلطان تقديس ترتكون إنكم الفاتح؟ السلطان دخله بعدما إال
احرتامكم وتوجهون (كذا)، وسلم وأصحابه آله وعىل عليه تعاىل هللا صىل — الفاتح
يحرض الخرض أن يعتقدون أدرنة» يف العامة «وكذلك كالخرض، موهوم خيايل لشخص
انغلبت ملا الخرض هذا هرب أين فإىل هناك، القديم الجامع يف يوم كل الصبح صالة
واملالئكة األولياء من وألوف الخرض ينهزم ألم أدرنة؟ البلغاريون ودخل الدولة عساكر
يُْغَلْب ألم الكفار؟ وجه يف واألولياء املالئكة هؤالء يقف لم ملاذا عساكرنا؟ تنهزم أن قبل
أهملوا ألنهم أحد غزوة يف — والسالم الصالة عليه — الرسول ويُْجَرح اإلسالم جيش
اآليات يف ثابتًا أليس املالئكة؟ من املاليني قوة وجود مع الحرب فن من مهمة نقطة
سبحانه — املوىل وأن املادية، بالقوة منوطان واالنخذال االنتصار أن النبوية واألحاديث

ذلك؟» يف له شأن ال — وتعاىل

االتحاديني عند اإلسالم أركان (5-4)

من اإلسالم هدم حاولوا بل الحد، هذا عند وإلحادهم كفرهم يف االتحاديون يقف ولم
و٥٢: ٥١ صفحة يف — ييل بما جديد» «قوم الشهري القومي كتابهم يف فرصحوا أركانه،

شهادتي وكلمة. وزكات وحج وصالت صوم اوالن دن دينية أحكام جديد قوم
عدايتميوب دين أركان. آكلري فقط متمسكدر كلرده ايتمزآ انكار حاشا
شونلردر دين أركان جيقارديغي. دن وأحاديثيه آياتيه أحكام جديدك قوم
جهاد وبدنًا ماًال رابًعا: حسنة. أخالق ثالثًا: شهادت، كلمة ثانيًا: عقل، أوًال:
ايله واتفاق اتحاد التنده سنجاغي عثمانيه. معظمه خالفت خامًسا: وحرب،

حربدر. لوازم تحصيل

وأعضاء االتحاديني من تتألف التي الرتكية الشبيبة — الجديد النشء «إن أي:
الدين أحكام من ينكر ال — الرتك غالة من األلوف وعرشات أوجاغي ترك جمعية
من يعدها ال ولكنه بها، يتمسك بل الشهادة، وكلمة والزكاة والحج والصالة الصوم
هي، وهذه واألحاديث القرآن أحكام من الجديد النشء استخرجها التي الدين أركان
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ماًال والحرب الجهاد رابًعا: الحسنة، األخالق ثالثًا: الشهادة، كلمة ثانيًا: العقل، أوًال:
املعظمة الخالفة راية تحت واالتفاق باالتحاد الحرب لوازم إلعداد السعي خامًسا: وبدنًا،

العثمانية.»

املقدسة واألماكن الجوامع يف االتحاديني آراء (6-4)

نصه: ما ١٩ صفحة يف جديد» «قوم كتاب يف وجاء

أفنديمز ذيشان. نبي يسيله علو مقصد محافظة اتحادي اسالمده ملت
ويكديكرينه ويرملزدى. مساعده بناسنه جامع بمحله محله بخطوه خطوه

ايديورلردي. كفايت جامع بر يه قرية برقاج أوالن يقني

أن يرى وكان محلة، كل ويف املتقاربة املساجد بناء يمنع ملسو هيلع هللا ىلص النبي «كان أي:
اإلسالمية.» امللة يف االتحاد عىل املحافظة بقصد وذلك قرى؛ لبضع يكفي الواحد املسجد

نصه: ما منه ١٤ صفحة يف وجاء

ايدره طرف بر لري. وتكيه سني عدا ما جامعلرندن سالطني خالفتده مركز
اوالدر. تخصيص يه عسكرية لوازم لريني واقعه مصارف ك

عدا ما الخالفة مركز يف املوجودة والتكايا املساجد نعطل أن بنا «األوىل أي:
العسكرية.» للوازم نفقاتها نخصص وأن السالطني، بناها التي املساجد

القرآن وترجمة االتحاديون (7-4)

نصه: ما جديد قوم كتاب من ١٥ صفحة يف وجاء

وتعممنه تعلم عربك. لسان تركياده عموم برنده لردن غزته سيايس كجنلرده
ايديلن قرائت كونلري. جمعه أوملزسه هيج ملت كه ايمش ويرميل أهميت
يى خطبه اثريدر. بالهت بوسوزده دينيليوردي. بيلسون آكاليه لري خطبه
تركجه يى خطبه ايسه اوكرتمكدن يى عربجه تركلره بتون. ايجون آكالتمق
قرآن مذهبنجه أعظم أمام ذاتًا ايديلورمي؟ تصور برشئ قوالي ايتمك. ايراد

جائزدر. ترجمه يى وخطبة وحديث
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اللسان بتعليم االهتمام يجب أنه مدة من السياسية الجرائد إحدى يف «جاء أي:
األقل. عىل الجمعة خطبة تفهم أن األمة تستطيع حتى تركيا؛ كل يف وتعميمه العربي
يشء يوجد العربية اللغة تعليم من بدًال ألنه البالهة؛ آثار من أثر أيًضا القول وهذا
هذا؟ من أسهل شيئًا العقل يتصور فهل الرتكية، باللغة الجمعة خطبة إلقاء وهو آخر

والخطبة؟!» والحديث القرآن ترجمة أجاز حنيفة أبا اإلمام وأن سيما ال

الفقهية والكتب واملذاهب الدين وأركان االتحاديون (8-4)

نصه: ما و٣٩ ٣٨ صحيفتي يف جديد قوم كتاب يف وجاء

آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿َيا ويرييور خرب نه كريمة آيت باقيكز اسالميه امت أي
َعَىل أَِذلٍَّة َويُِحبُّونَُه يُِحبُُّهْم ِبَقْوٍم هللاُ يَأِْتي َفَسْوَف ِدينِِه َعْن ِمنُْكْم يَْرتَدَّ َمْن
دن كريمه آيت بو ايشته اآلية، يَُجاِهُدوَن﴾ اْلَكاِفِريَن َعَىل أَِعزٍَّة اْلُمْؤِمِننَي
جبني اسالم حقيقت وخالف. وحديث قرآن خالف اولوركه مستبان رصاحة
وسياسيه دينيه اعتقادات قوم بو واردر. عتيق) (قوم بر مسكني ذليل جاهل
وفنون علوم أخالقه وحسن حرب ولوازم حرب. رق اوله قرآن خالف يه
موجب وبرشيتك آدميت وسائر وسياست وثروت وصنايع وتجارت حكمت
تدن كماال بوكبي ايتمز واعتقاد اعتبار وترقياته كماالت اوالن ورشيف شان
فيوًما ويوًما رلر، اولو ومقهور مغلوب دائًما جهتله قلري اولد محروم
واجد جناب بونلر كريرلر. ديننه خرستيان تدريًجا درلر. اوزره ارتداد ديندن
هيج سني بيكلرجه شيلردن بيورديغي أمر باشليجه حرضتلرينك الوجود
وكلمة زكاة حج صالة صوم يعني شيئه يالكزبش ديني أركان رق آمليه قاله
وأحاديث قرآنيه أوامر وحركاتده معامالت. وكافۀ ايدرلر حرص شهادته
منية كنز. شافعي. حلبي. كوي. بر كنديلرينه دخي أولسه خالفنده نبويه
العمل دستور كتابلري طاقم بر كبى إلخ، … حنبيل فتاوي. مالكي. املصيل.
مملودر، ايله. ومنافرات وشقاق نفاق كثرية اختالفات بوكتابلر ايدرلر، اتخاذ.

جائزدر. غري عمل اجراى له بونلر
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آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا الكريمة اآلية يف ورد ماذا انظري اإلسالمية، األمة «أيها أي:
أَِعزٍَّة اْلُمْؤِمِننَي َعَىل أَِذلٍَّة َويُِحبُّونَُه يُِحبُُّهْم ِبَقْوٍم هللاُ يَأِْتي َفَسْوَف ِدينِِه َعْن ِمنُْكْم يَْرتَدَّ َمْن
قوم ُوِجَد أنه الكريمة اآلية هذه رصيح من وظاهر اآلية، يَُجاِهُدوَن﴾ اْلَكاِفِريَن َعَىل
القوم وهذا اإلسالم، وحقيقة والحديث القرآن يخالف مسكني ذليل جاهل جبان عتيق
ولوازمها الحرب يحرتم ال للقرآن خالًفا وأنه والسياسية، الدينية االعتقادات يعتقد ال
وكل والسياسة، والثروة والصناعة والتجارة الحكمة وفنون والعلوم األخالق وحسن
من محرومون وألنهم اإلنسانية، وترشف البرش شأن ترفع التي والرتقيات الكماالت
يوم، بعد يوًما الدين عن يرتدون وهم مقهورين، مغلوبني دائًما تراهم الكماالت هذه
أمر التي األولية األشياء بألوف يهتمون ال وأنهم بالتدريج، النرصانية دين يف ويدخلون
والصالة، الصوم، وهي: أشياء؛ خمسة الدين أركان أن ويرون بها، — تعاىل — هللا
جعلوا وحركاتهم معامالتهم كل ويف غريها. دون الشهادة، وكلمة والزكاة، والحج،
والفتاوى وامللكي املصىل والكنزومنية والشافعي والحلبي الربكوي كتب العمل دستور
هذه وأن النبوية، واألحاديث القرآنية األوامر الكتب هذه خالفت وإن إلخ، … والحنبيل
العمل يجوز وال والتنافر، والشقاق والنفاق الكثرية باالختالفات الواقع يف مملوءة الكتب

بها.»

األمة بقتل يفتون االتحاديون (9-4)

ما فقال املبارك، رمضان شهر أوائل يف أياصوفيا جامع يف هللا عبيد الشيخ وخطب
:٢٥ صفحة جديد» «قوم كتاب عن نقًال — ترجمته

املعدم الفقري منهم ويُْستَنْثَى الناس، جميع أن من آنًفا قلته ما أكرر وهنا
ورثة أنهم يدعون الذين املشايخ بينهم ويدخل فقط، واألعور واألعرج
والتجار، والدراويش، الطرق، ومشايخ والقضاة، واملفتون، واملدرسون، النبي،
مرتدين املجيد القرآن حكم يف أصبحوا الناس؛ جميع والحاصل والصناع،
باملال الجهاد ترك تعمدوا ألنهم قتلهم؛ وجب ثم ومن املنافقني، زمرة ومن

… البينات اآليات من آالف بوجود الثابت والنفس
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قال: أن إىل

عىل وثانيًا بالحرب، بدنًا االشرتاك عىل أوًال هؤالء إيمان تجديد ويتوقف
أصحاب من كانوا إذا الرتكية الخالفة دار إىل يمتلكونه ما نصف إعطاء
والخارج الداخل يف أعدائهم من االنتقام الرتك لرجال ليتسنى واألموال؛ الغنى
مساجدنا إىل «هللا» كلمة ذكر وإعادة أيديهم، من انتزعوها التي البالد ونزع
للدولة، يمتلكونه ما نصف يدفعوا لم إذا أي هكذا؛ يفعلوا لم وإذا وجوامعنا،
ويلحقون وكفرة، مرتدون وهم وَن فيُْحَرشُ اإليمان؛ تجديد منهم يُْقبَل فال
«… باهلل «آمنت مرة ألف مائة اليوم يف قرأوا ولو منه، بد ال وهذا جهنم. بأهل
حجوا ولو النبي، وراء صلوا الذين من كانوا ولو والنهار، الليل صلوا ولو
أو العلم من األعظم اإلمام بدرجة كانوا ولو مرة، ألف مائة الحرام هللا بيت

القطبية. من الكيالني القادر عبد الغوث بدرجة

:٢٧ صفحة يف أيًضا وقال

يتبعونهم ممن وكثريين األستانة يف والحجاج والحفاظ املشايخ بعض إن
بالكتب، اشتغلوا املنكرات؛ أنواع ارتكاب عىل يجرؤون الذين من وكلهم
اآليات فرسوا منهم والبعض الجهاد، فرتكوا التوراة، تحمل التي كالحمري
فلعنة دنيوي، غرض عىل وللحصول منافعهم، تقتضيه ما حسب واألحاديث
املنافقني وعىل بالدراهم، القرآن يقرأون الذين الحفاظ هؤالء أمثال عىل هللا
يف هي التي والرتقي االتحاد فرقة عىل الدين أعداء مع باالشرتاك تسلطوا الذين
تشييد سبيل يف واملجاهدة اإلسالم، التحاد والساعية املحاربة الفرقة الحقيقة
الدسائس طرق سلكوا الذين أولئك عىل هللا لعنة وبالنتيجة اإلسالم، قوى
وأنفسهم بأموالهم يجاهدوا أن يريدون كانوا الذين ملنع والتزوير والتغفيل
ومصنفاتهم تآليفهم وعىل وأقوالهم آلهم وعىل عليهم هللا لعنة هللا، سبيل يف

أجمعني. واعتقاداتهم
الجهاد عن اليوم وأعرضوا والحج، والصالة الصوم يف ثبتوا الذين فكل

املنافقني. أكرب ومن هللا رسول أعداء أصبحوا وبدنًا ماًال املفروض
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املسلمني يف االتحاديني رأي (10-4)

باملال الجهاد ترك تعمدوا ألنهم الناس» «جميع بقتل املحرتم الخطيب أفتى وبعدما
فقال اإلسالمية، العنارص جميع إىل الكالم يف استطرد االتحاديني؛ صفوف يف والنفس

ترجمته: ما

بالنص خالفتها الثابتة العثمانية اإلسالمية الدولة رعايا من يشرتك ال َمن إن
والحاصل واليمن، مكة أبناء أو األلبان أو التتار أو العرب من القاطع!
هو الذي بالجهاد ونقًدا وبدنًا ماًال يشرتكوا لم إذا املختلفة، األقوام جميع
وبكر وشكري ورضا وجمال الرحيم عبد حرضات صفوف يف العبادات أعظم
هم الذين الرتك أبناء من وأمثالهم وطلعت وعزت وأنور ورءوف وجاريد
أرسارهم؛ هللا وقدس وأصحابهم آلهم وعىل عليهم تعاىل هللا صىل — هللا أولياء
الباطل، الصليب دين طوًعا واملعتنقني الدين عن املرتدين صف يف يكونون
السالح الستعمالهم إما اإلسالم؛ عن ارتدوا فإنهم األرناءود، القبيل هذا ومن
الرتكي الجيش قوة إلضعاف أو الكفار، مع مشرتكني الرتكية الجنود ضد
الكفرة، من وأصبحوا الرتك انهزام بذلك فسببوا القتال؛ ساحات من بفرارهم
الروسيون والتتار والبخاريون والهنود املرصيون أيًضا القبيل هذا ومن
من قسم يكتِف ولم واليمن، الحجاز وأهل والجزائر وتونس فاس وسكان
والبطركخانة وبوشو قوزميدي مع اتفقوا إنهم بل بذلك، األتراك العثمانيني
اإلسالم، عىل وطوًعا سمًعا العصيان وأعلنوا الصليب، دين وأعانوا الرومية،

اإليمان. أهل عىل الدنيا وأقاموا

االتحاديني نظر يف والرشيعة السياسة (11-4)

ترجمته: ما و٥٧ ٥٦ صفحة يف عينه الكتاب يف وجاء

خطبة تَُقرَّر ثم الرتكية، باللغة واألعياد الجمعة أيام الخطب تقرأ أن يجب
أن أيًضا ويجب السياسية، األحوال تتضمن الحكومة من بتلقني جمعة كل
تكن لم ولو الرشعية، األمور عىل األحوال بعض يف السياسية األمور َم تُْقدَّ
جواز ويوجد الرشعية. األمور مؤقتًا فتَُعطَّل الرشعية! األحكام عىل منطبقة
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وقعة يف الصلح عهدة عىل توقيعه النبي وضع بدليل هكذا، للعمل رشعي
وكما قريش، كفار طلب حسب النبوة ونعوت ألقاب من مجرًدا الحديبية
من هي واملنسوخة الناسخة اآليات وكذلك الزمان، ويوجبه األحوال، تقتضيه

السياسة. مقتضيات

االتحاديني غري تكفري (12-4)

نقًال — ترجمته ما املوضوع هذا يف هللا عبيد الشيخ ألقاها التي الخطب إحدى يف وجاء
و٧١: ٧٠ صفحة جديد» «قوم كتاب عن

البلقانية الحرب يف أثبتوا ومشايخهم علمائهم من حتى املسلمني من كثري
مع واتفقوا واالئتالف، الحرية حزب يف دخلوا ألنهم دينهم؛ عن ارتدوا أنهم
والجنود الضباط أيًضا القبيل هذا ومن واملنافع. الدراهم ألجل البطركخانة
هم بل مسلمني، ليسوا فهؤالء القتال، ساحات من فروا الذين واملعممون
حاربوا الذين فهم الحقيقيون املسلمون أما دينهم، عن ومرتدون منافقون
وجاويد وأسعد ورضا أنور إمرة تحت البلقان وحرب الغرب طرابلس يف
االتحاد جمعية رجال وبقية (كذا)، — عليهم تعاىل هللا صىل — ورءوف
جهادهم يف داوموا بل العدو، إىل ظهورهم يولوا لم الذين املقدسة والرتقي
ينتمون الذين عدد كان وقد الحقيقون، املسلمون هم فهؤالء هللا، سبيل يف
الباقون أما ألف، مائة يتجاوز ال الحرب هذه يف والرتقي االتحاد جمعية إىل
واالئتالف) الحرية حزب (أي االئتالف إىل املنتمني املرتدين من كانوا فإنهم

والبطركخانات.

وُوزَِّعْت األستانة، جوامع يف أُْلِقيَْت التي الدينية والكتب الخطب من نموذج هذا
ُطِبَع فقد جديد» «قوم كتاب أما وتركستان، والقوقاس األناضول يف باملاليني مجانًا
الدين يف آرائها خالصة وتضمن االتحادية، الحكومة نفقة عىل باألستانة شمس بمطبعة

الحقيقيون. املسلمون فليتدبره املبني. اإلسالمي
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هوامش

أمام البلقانيني جيوش كانت فبينما العقل، يتصوره ال مبلًغا الغرور منهم بلغ (1)
يف مقاالت سلسلة ينشئ — بك أغايف أحمد — أحدهم كان الدولة كيان تهدد شطلجة
أعظم إيران بشئون تركيا تهتم أن «يجب ترجمته: ما فيها جاء أفكار تصوير جريدة

والصني!» الهند إىل طريقنا إيران ألن اهتمام،
أيًضا. لهم شعاًرا كان وقد األقدمني، الرتك آلهة من إله األبيض الذئب (2)
األصلية. بالدهم التورانيون الرتك يعده الذي طاغ» «آلتون لجبل اسم (3)

يف الحربية املدرسة يف العرب ضباط من مئات مسمع عىل املناقشة هذه جرت (4)
للقراء. فعربناها منهم، واحد غري إلينا نقلها وقد األستانة،

العربية. الصحف معظم يف حينه يف الكتاب هذا نُِرشَ (5)
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∗∗∗

فذهب نستحق.» بما عاملونا نريد كما العرب نعامل لم «إن الرتك: عظماء أحد قال
مثًال. قوله

املستقبل» «تاريخ عنوانه كتابًا الشهري الرتكي الكاتب بك» نوري «جالل وألف
فيه: جاء

أوطانهم، ترك عىل السوريني بإكراه األستانة حكومة عىل تقيض املصلحة إن
تركية مستعمرات إىل تحويلها يجب والعراق اليمن سيما وال العرب بالد وأن
عنه لنا مندوحة ال ومما الدين، لغة تكون أن يجب التي الرتكية اللغة لنرش
ألن تركية؛ أقطار إىل العربية األقطار جميع نحول أن كياننا عن للدفاع
بنكبة يهددنا وهو جنسية، بعصبية اليوم يشعر صار الحديث العربي النشء

اآلن. من لها نحتاط أن يجب عظيمة

طنني: جريدة يف بك رشيف أحمد وقال

كأنهم ا، تامٍّ جهًال الرتكية اللغة يجهلون وهم بلغتهم يلهجون العرب يزال ال
ينسيهم أن الحال هذه يف العايل الباب واجبات فمن الرتك، حكم تحت ليسوا
الواجب هذا أهمل فإذا تحكمهم، التي األمة لغة تعلم عىل ويجربهم لغتهم
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وتاريخهم لغتهم ينسوا لم إن العرب ألن بظلفه؛ حتفه إىل يسعى كمن كان
الضائع مجدهم اسرتجاع عىل آجًال أو عاجًال سيعملون فإنهم وعاداتهم

الرتك. دولة أنقاض عىل جديدة عربية دولة وتشييد

وهذه زعمائهم، من فريق بها رصح كما العربية باألمة االتحاديني آراء هي هذه
وقد العثمانية، البالد يف األحكام زمام تقلدوا منذ أعينهم نصب وضعوها التي الغاية هي
العربية املسألة حسم قرروا االتحاديني أن وعلموا الحني، ذلك من مصريهم العرب أدرك
بالسيف االجتماعية العلل مداواة وهي منهم، ألفوها التي بالطريقة باتٍّا نهائيٍّا حسًما
إليها، الفساد يتطرق أن يخشون التي األعضاء ببرت الرتك دولة سالمة عىل واملحافظة
واستئصالها سحقها عىل االتحاديون عمل التي العثمانية العنارص أن ذلك عن فنشأ
الوجود، يف حياة ذي كل شأن كيانها عن للدفاع واستعدت كلمتها وجمعت شعثها ملت
الفصول يف بعضها إىل أرشنا التي الجمعيات فألفوا العنارص، تلك أثر العرب واقتفى
الذي املشئوم االتفاق ذلك إىل أدى ما العثمانية للدولة إخالصها شدة من وكان السابقة،

االتحاديني. عصبة مع الزهراوي املرحوم أبرمه
مع اتباعها قررت التي الخطة عن لتعدل تكن لم السفاحة العصبة تلك أن عىل
إال األمر بدء يف زعمائهم بعض إىل بامليل تظاهرها وما لها، أخلصوا مهما العرب
العربية األمة لسحق املعدات من ينقصها ما إلعداد الوقت اكتساب منها قصدت خدعة

قاضية. رضبة العرب رضب من تمكنها فرصة ألحسن والرتبص

بحماسة االتحاديون فقابلها ،١٩١٤ سنة أغسطس أوائل يف األوروبية الحرب أُْعِلنَْت
ألنهم بل جانبها، يف الحرب غمار خوض قرروا التي أملانيا بانتصار لثقتهم ال عظيمة
فرصة خري بسواهم العام املتمدن الرأي واهتمام عنهم األوروبية الدول انشغال يف رأوا
التعبئة فأعلنوا بعيد، زمن من رسموها التي الخطة وتنفيذ آمالهم لتحقيق ينتهزونها
زعماءهم ويعينون منهم العرب أحرار يقربون وجعلوا العثمانية البالد يف العامة
فتطمنئ بهم العربية األمة ثقة ليكسبوا والعسكرية امللكية املناصب أسمى يف وأدباءهم

سبيل. أهون عىل فيها خطتهم فينفذون لهم، تحتاط وال إليهم
زكي الفريق األوروبية الحرب بدء يف عينوا االتحاديني فإن فعًال، وقع ما وهذا
مرابطة كانت التي الجيوش عىل قائًدا — العرب ضباط كبار من وهو — الحلبي باشا
العرب، أبناء من يقودها كان التي والجنود ومساعديه أعوانه معظم وجعلوا سورية، يف
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باإلخالص وتظاهروا املناصب، فقلدوهم معاملة، أحسن والعراقيني السوريني وعاملوا
بينهم، املشرتكة الدولة كيان عن للدفاع واحدة يًدا معهم سيعملون إنهم وقالوا لهم،
وأجمعوا االتحاديني، أزر شد إىل الوطنية بعامل واندفعوا األكاذيب، هذه العرب فصدق
املعارك غمار جنودهم فخاض سبيلهم، يف ونفيس غال كل وبذل تأييدهم وجوب عىل
وألغوا والدردنيل، والعراق القوقاس يف حسنًا بالءً وأبلوا القتال، ميادين معظم يف
أشهر سبعة يف ودفعوا الداخلية، املنازعات كل وتناسوا السياسية، وأحزابهم جمعياتهم
الرتك به تربع وما الرتكية األمة عىل َب ُرضِ ما أضعاف الحربية واإلعانات الرضائب من
املتني الدولة درع والعرب املنوال، هذا عىل الحال ظلت وقد اآلن. إىل الحرب بدء منذ
زكي للفريق خلًفا السفاح باشا جمال َ ُعنيِّ أن إىل والرجال املال يف العظيم وموردها

سورية. يف العامة القيادة منصب يف الحلبي باشا

السفاح باشا جمال

سفك عىل وجرأته واالغتيال القتل طرق يف بتفننه بعيد زمن من باشا جمال اشتهر
وهو عليها، واليًا كان إذ الدستور؛ بعد أطنة يف األرمن مذابح مدبر فهو األبرياء، دماء
الذي وهو جمعيتهم، يف والفدائيني الجواسيس فرع ومدير االتحاديني مؤامرات منظم
عليهم، ثبت لجرم ال باشا شوكت محمود اغتيال عقب األستانة يف األبرياء من مئات قتل
والرتقي االتحاد جمعية اختارته وقد السفاحني، جمعية أنصار من يكونوا لم ألنهم بل
الخطة تنفيذ عىل رجل أقدر فيه رأت ألنها سورية؛ يف املرابطة العثمانية الجيوش لقيادة

العربية. البالد يف اتباعها قررت التي
أشهر، سبعة بنحو األوروبية الحرب إعالن بعد سورية إىل باشا جمال وصل
والعراقيني السوريني أحرار يقرب وأخذ العرب، إىل وامليل االتحاديني1 بكره فتظاهر
بعض فاستعمل له، وأخلصوا جانبه أمنوا أن إىل رغائبهم، وينفذ ويستشريهم منه،
وغريه الخليل قاسم الكريم عبد كاملرحوم والعرب الرتك بني التفاهم واسطة كانوا الذين
وظائف بقبول آرائهم وقادة العرب ضباط إلقناع السعي عىل وحملهم خطته، لتنفيذ آلة
أمثالهم إىل حاجة يف الدولة أن بحجة الحدود، وعىل األناضول يف وعسكرية ملكية كبرية
الحرب بعد دمشق يف ُفِتَح الذي الضباط» «صف مكتب بإقفال أمر ثم األنحاء، تلك يف

العرب. شبان خرية من ضابط وخمسمائة نيف فيه وكان األوروبية،
بعض وإقناع والعراق سورية عن العرب والجنود الضباط إبعاد من تمكن فلما
البالد خارج يف وعسكرية ملكية مناصب بقبول آرائهم وقادة وزعمائهم العرب أحرار
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وفتح املشانق، فنصب املجن؛ ظهر للعرب وقلب حاله، حقيقة عن اللثام أماط العربية؛
املرحوم االتحاديني وصديق صديقه شنق من أول وكان املنايف، وطرق السجون أبواب
نيته وحسن بإخالصه وساعد بظلفه، حتفه إىل سعى الذي الخليل قاسم الكريم عبد

واملوبقات. الفواجع من ارتكبه ما ارتكاب عىل العظيم السفاح ذلك
فصبوا السفاح، باشا جمال اتخذها التي التدابري بعد العرب جانب االتحاديون ن أمَّ
النساء ونفوا ووحدانًا، زرافات املشنقة إىل واألدباء الزعماء ساقوا نقمتهم، جام عليهم
منهم فأماتوا والعراق؛ سورية يف العرب وجوعوا األناضول، إىل واألطفال والشيوخ
من نجا ومن املشنقة، من يَنُْج لم القتال ميادين من نجا فمن األلوف، ومئات األلوف

جوًعا. املوت أو االغتيال أو النفي من يَنُْج لم هذه
عرفيٍّا مجلًسا فألفوا طريقتهم، عىل قانونية بصبغة فظائعهم االتحاديون صبغ وقد
يف جمعيتهم تصدرها التي اإلعدام أحكام عىل التوقيع مهمته جعلوا «بلبنان» عاليه يف
أوامر تنفيذ يف والرسعة الفظائع ارتكاب عىل الجرأة من املجلس هذا فأبدى األستانة،
قىض حتى أشهر بضعة تأليفه عىل يَْمِض فلم أنفسهم، االتحاديني أدهش ما األستانة
يحسن رجل ألف من رجًال فيها يبِق ولم قضاء، أعظم سورية يف العربية األمة عىل
يف االتحاديني لعصبة الحقيقي الرئيس دام ما ذلك يف عجب وال والكتابة، القراءة

العرص. هذا وهوالكو وتيمورلنك جنكيز حفيد السفاح باشا جمال سورية

أولهما: أمرين؛ عىل اإلعدام أحكام باشا جمال إرادة ينفذ الذي العريف املجلس بنى
من العثمانية للدولة إخالًصا أشد كانت التي العربية الجمعيات إحدى إىل االنتساب
أعمالها وخالصة برنامجها مراجعة من للقارئ يتضح كما لها اإلخالص يدعي من كل
البعض وعزوا بعضها، االتحاديون اختلق سياسية رسائل وثانيهما: الكتاب، هذا يف
صورتها ينرشوا فلم اختلقوها التي الرسائل أما العربية. األحزاب زعماء إىل اآلخر
أكثر تركية وبلغة يدهم بخط مكتوبة ألنها األخرى؛ بالرسائل فعلوا كما بالزنكوغراف
فينتهي العربية، األحزاب زعماء بعض إىل عزوها التي الرسائل وأما عربية، منها
الفوتغرافية صورتها نرشوا وقد بأعوام، األوروبية الحرب إعالن قبل ما إىل تاريخها
أن مدعني الكاتب رأي حقيقة يظهر ما كل منها حذفوا ولكنهم سورية، صحف يف
بحيث ومسًخا وتشويًها وتحريًفا حذًفا فيها عملوا وقد الدولة، حلفاء يمس حذفوه ما
يف متحدين املقصود املعنى تفيد هي وال بينها رابطة ال متقطعة عبارات إال يرتكوا لم

القائل: العربي الشاعر طريقة والتحريف الحذف

150



الخطب تفاقم

ل��ل��م��ص��ل��ي��ن��ا وي��ل رب��ك ق��ال ب��ل ك��ف��روا ل��ألل��ى وي��ل رب��ك ق��ال م��ا

فنرش للمأل، العريف مجلسه عدالة يثبت أن ذلك بعد السفاح باشا جمال رأى ثم
.١٩١٦ سنة مايو و٧ ١٣٣٤ سنة رجب ٥ يف سورية صحف يف بإمضائه التايل البيان

وفصه: بنصه البيان هو وهذا

مرص يف املتشكل الحزب إىل املنتسبني األشخاص بعض القصاصعىل جرى ملا
ُحوِكُموا والذين الالمركزية»، «حزب عنوان تمويه تحت العثمانية واملمالك
أوائل يف نرشته الذي البيان يف كتبت كنت بعاليه؛ العريف الحرب ديوان يف
أعوانهم بحق دقيقة بصورة جارية التحقيقات أن ١٣٣١ سنة أغسطس

قبًال. عليهم ُقِبَض يكن لم الذين األرشار
العرييس الغني عبد واعرتاف عليها عثرنا التي السياسية الوثائق إن
خرب البيان يف ذكرنا أن بعد أخريًا عليه القبض أُْلِقَي الذي املفيد صاحب
السابق، حيفا بداية محكمة عضو الخطيب الدين سيف واعرتاف فراره
من املسألة َر نُوِّ قد اآلخرين؛ ورفقائهم االحتياط ضابط سلوم رزق ورفيق
لهم أن ظهر الذين األشخاص عاليه حرب ديوان إىل وِسيَق أطرافها، جميع
املساعي يف دخًال لهم أن تبني من مع متفاوتة بدرجات املسألة هذه يف عالقة
التحقيقات ختام ويف وأعمالها، وتشبثاتها الجمعية ترتيبات بتنفيذهم الخائنة
املقتضاة األحكام صدرت عاليه يف العريف الديوان أجراها التي واملحاكمات
ترتيبات يف اشرتاكه حسب عىل كلٌّ والفارين املوقوفني من فيهم املظنون بحق
راية عن والعراق وفلسطني سورية سلخ ومقصدها غايتها التي الجمعية هذه
مؤيد أحمد بن شفيق عىل: فُحِكَم مستقلة، إمارة وجعلها العثمانية السلطنة
ورفيق حمد، مصطفى بن وعمر القادر، عبد األمري بن عمر واألمري العظم،
عيل بدري بن وشكري الشنطي، حسني بن ومحمد سلوم، رزق موىس بن
وتوفيق الشهابي، محمد بن وعارف العرييس، محمد بن الغني وعبد العسيل،
بن أحمد والشيخ الخطيب، النرص أبي بن الدين وسيف البساط، أحمد بن
عقل، فاضل بن وسعيد اإلنكليزي، أحمد بن الوهاب وعبد طبارة، حسني
الجزائري، سعيد محمد بن وسليم الحداد، موىس بن وجرجي وبرتوباويل،
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بن لطفي وأمني الشمعة، أحمد بن ورشدي عمر، حاجي بن محمد بن وعيل
هذه يف اشرتاكهم لثبوت باإلعدام؛ البخاري؛ سليم بن وجالل حافظ، محمد
الدسيسة يف دخولهم تبني من وعىل فعلية. وبصورة األوىل بالدرجة التشبثات
سنني. خمس بالقلعة باالعتقال مظلوم مصطفى بن سالم فرعية: بصورة
وحسني سنني. بعرش سليمان مخيرب بن ويوسف الناطور، محمد بن وتوفيق
مؤبد. بنفي الصلح رضا بن رياض وعىل سنة. عرشة بخمس حيدر خليل بن
مع الذين وعىل الكريك. يف سنني بعرش الجزائري أحمد بن طاهر األمري وعىل
هذه مع لهم مساٍع وجود وثبت الحقيقي والتشبث املقصد يفهموا لم كونهم
يوجد لم وإنما التصاف، أو الجهل بسائق إما محسوسة، بصورة الجمعية
واشرتاكهم، مجروميتهم وتثبت الحاكمة الهيئة وجدان تنور وثائق عليهم
القرار وأُْعِطَي منفاهما، إىل بإعادتهما حيدر؛ وأسعد الصلح، رضا وهم:
القاسم، إبراهيم الهاشم، كامل أفندي محمد من كل وبراءة محاكمة بمنع
محيي الرسم، معلم الحميد عبد الخطيب، الدين جمال الشيخ العظم، سامي
الغزي، بسيسو عاصم الغزي، رشدي صربي، حسني البيطار فريحة، الدين
الدين، حسام الدقتور حنون، الرحيم عبد الكيالني، مصطفى األعظمي، عزت
جميل الطيارة، سليم قدري، أحمد الدقتور هللا، فتح الشيخ شقري، نجيب
فائز البخاري، سليم الشمعة، سليم الباني، أفندي سعيد املفتي الحسيني،
أمني الدقتور رضا، عيل البكبايش األتايس، عمر الخشيمي، رشيد الخوري،
اليايف، باشا فريد جميل، اليوزبايش الحفيظ، عبد الدقتور عدرة، سعيد قازما،

العظم. عثمان
عمر، األمري املؤيد، شفيق وهم: اإلعدام، حكم بحقهم صدر الذين ومن
سلوم؛ رزق رفيق الشمعة، رشدي اإلنكليزي، الوهاب عبد العسيل، شكري
بريوت. يف إعدامهم جرى واآلخرون الشام، يف الصباح هذا إعدامهم جرى
تقرر الصورة هذه وعىل وحبوسهم، منفاهم إىل سوقهم صار املجرمني وسائر

األبد. إىل إليهما املحتاج واألمن السكون وفلسطني سورية يف إذن
املجرمني اعرتافات مع حدة، عىل الوثائق جميع حاٍو كتاب وسيُنَْرشُ

املسألة. لهذه صغري وتاريخ املهمة،
ضحوا قد األشخاص هؤالء أن أوًال: يفهم؛ الوثائق يف النظر إمعان ومن
منافعهم لقاء والوطنية الدينية املقدسات من لديهم ما جميع تردد بال
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ونفوذهم مساعيهم يف أرشكوا قد األشخاص هؤالء إن واملادية. الخسيسة
تجاوزات تجاه الداخل يف الطاعة إعداد يف وسعوا الدولة، أعداء وقدرتهم

الخارج. يف األعداء
ُجِبَل ملا بالنظر تتسع لم التشبثات هذه إدارة أن بالتقدير جدير هو ومما
العارية الدينية والصالبة والطاعة الصداقة من النجيب العربي العنرص عليه
أشخاص بعض بني ْت ُحِرصَ بل بأرسها، والشكوك الظنون شوائب عن
املحكوم من املائتني عددهم يتجاوز يكاد وال لهم أهمية ال ومسيحيني مسلمني

وغيابًا. وجاًها وقديًما حديثًا عليهم
املؤرخ القانون من الثانية املادة إياها تخولني التي الصالحية عىل وبناءً
العسكرية للجهة ينبغي التي التدابري املتضمن ١٣٣١ سنة مايو ١٤ يف
وإجراءاتها؛ الحكومة عىل الخارجني ضد العام النفري وقت يف بها التوسل
ومقدساتها الدولة حقوق يتخذون الذين األشخاص أولئك إبعاد يف ساٍع فإني
أرسهم من معهم عالقة لهم من مع الشخصية منافعهم سبيل يف ملعبة
األسباب اتخذت وقد األناضول. واليات بعض إىل بعيد أو قريب من وعائالتهم
تحت إليها يُنَْفْوَن التي املحال يف ورفاهيتهم العائالت هذه إلعاشة الكافلة
قيمتها وأمالًكا أراض هناك وسيُْعَطْوَن وعاطفتها، السنية الحكومة عناية
جميع أويص وإني سورية، يف يملكونها التي وأراضيهم أمالكهم تعادل
فصاعًدا اآلن من أنه عىل والطمأنينة، بالسكينة وفلسطني سورية يف األهلني
أحد حق يف العثمانية الواليات إىل واإلبعاد التعقيبات إلجراء محل يبَق لم

خيانته.2 عىل تدل قوية وثائق تظهر لم ما مطلًقا
البحرية وناظر الرابع الفيلق قومندان
جمال أحمد

بعض إىل عليه الرد يف الكالم نرتك أن رأينا وقد السفاح، باشا جمال بيان هو هذا
السفاح باشا جمال «نرش العرب: زعماء من كبري زعيم قال العربية؛ األحزاب زعماء
واضطهاد األبرياء بقتل سورية يف أجرمها التي وجريمته الفظيع عمله فيه يربئ بيانًا
كان وبما فعله، بسوء شعوره هو البيان ذلك كتابة عىل له الدافع أن ويظهر املساملني،
عليهم وقع الذين أسماء فيه ذكر وقد العربية، البالد جميع يف السيئ الوقع من له
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هذه يف عرفناه ما إال وبيناته البيان هذا يف يرد ولم واملعتقلني، الشهداء من ظلمه
إال حكًما عليها يبني ال التي األسباب وانتحال بالهوى العمل من السفاكة العصابة
إن النيات يف ما عىل واملعاقبة النفوس يف ما عىل املحاسبة وهي أال والسفاحون، الجهلة
العقاب، أجله من استحقوا الشهداء أولئك نفوس يف بيانه يف ذكره مما يشء هناك كان
أنوي أني لك اعرتف إني له وقال رجل جاءه أحمق قاٍض مثل إال هذا يف مثله وما

السارقني. عقوبة بأقىص عليه فحكم فالن، بيت رسقة
أنهم الشهداء بعض به اعرتف مما له ثبت أنه بيانه يف باشا جمال زعم هكذا
إمارة وجعلهما السلطنة، راية عن والعراق سورية سلخ غايتها جمعية إىل ينتسبون
عىل يدل واحد بدليل بيانه يف يأِت ولم القتل، عقوبة هذا أجل من فاستحقوا مستقلة،
العقوبة. تلك بمثل حكمه يربر كلهم أو األفراد أولئك بعض من ظهر عدائي عمل أدنى
كل ألُِبيَدْت القتل عقوبة تستوجب فيه الرغبة مطلق أو االستقالل نية أن صح لو
يتعلموا لم باشا جمال قضاة ولكن فيه، ترغب وهي استقاللها فقدت التي الشعوب
بل والرحمة، والوجدان العقل تحكيم إىل تحتاج التي الفلسفية النظريات هذه أمثال
ثم «حكمت»، ويقولون ثالثة أو سؤالني يسألوا وأن به يؤمرون بما يعملوا أن تعلموا

قبل. من وضعها قد يكون أو «وحيثياته» الحكم أسباب عصابتهم رئيس ينظم
اليوم سورية بأهل حلت التي االتحاديني نقمة أن فيها ريب ال التي والحقيقة
وسيلة يجعلوا أن أرادوا الصوري الدستور أُْعِلَن منذ أنه األول: أمرين؛ إىل أسبابها ترجع
األهايل كحزب واألحزاب، الجمعيات وجوههم يف فقامت السلطنة، بأمور الستئثارهم
أطراف يف زعماءها ورشدوا مطاردة، أشد فطاردوها االئتالف، وحزب الحر والحزب

قتلة. رش بعضهم وقتلوا البالد،
البالد من يمحوا وأن بالقوة، ولو العنارص «يرتكوا» أن عىل تصميمهم والثاني:
كيانها عىل الخطر من ذلك يف بما العربية األمة شعرت وملا تركية، غري صبغة كل
بعد أثًرا وإياهما تصبح بأن تسمح ال وتاريخ مدنية ذات أمة وهي ولغتها، وجنسيتها
هذه مقاومة إىل فيها الرأي وذوو وأدباؤها علماؤها هب آخر؛ بعنرص باندماجها عني
واألحزاب؛ الجمعيات فألفوا الدستورية، والوسائل القانونية بالطرق االتحادية الفكرة
وكلها باألستانة، العرب شبان وجمعية الالمركزية، وحزب البريوتية، اإلصالح كجمعية
نوع عىل الحصول وهو التفاصيل، يف اختلفت وإن واحد، غرض إىل بمبادئها ترمي
منوًطا التعليم يكون أن الحكم من النوع هذا مقتىض ومن اإلداري، االستقالل من
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هذا من املراد وكان البالد، بلغة كلها الحكومة معامالت تكون وأن املحلية، بالحكومة
يكن ولم األغرار، االتحاديني عبث من بالدهم يف مصونة وجنسيتهم العرب لغة تبقى أن
قط، السلطنة راية عن باالنفصال التحدث الحركة بهذه القائمني من أحد خلد يف يدور
يبادئهم لم لو منهم أحد بال عىل لتطرأ تكن لم نفسها اإلداري االستقالل فكرة إن بل

الرش. من للعرب يضمرونه وما الغرض من نفوسهم يف بما االتحاديون
رفع إال منه الغرض يكن لم الذي مؤتمرهم عقد إىل أيًضا بالعرب أدى ما وهذا
هدًفا تكونا أن وجنسيتهم بلغتهم يسمحون ال بأنهم أجمع العالم لدى عاليًا صوتهم
العربية األمة عقالء سائر وقراراته املؤتمر هذا عىل وافق وقد االتحاديني، ألغراض
تركيا عن باالنفصال غرض يومئذ للعرب كان ولو البالد، أنحاء كل يف فيها واملتنورين
بالقيام املؤتمرات هذه أمثال عن مندوحة لهم لكان األتراك إخوانهم نحو سيئة نية أو
مضعضعة البلقان حرب من خارجة تركيا كانت وقد السالح، بقوة االتحاديني وجه يف
ما عقولهم ورجاحة نفوسهم ورشف أناتهم طول من للعرب ولكن الحول، فاقدة القوة
مقتنعون. حقوقهم من وبالقليل راغبون عنه وهم األمر، ذلك مثل إتيان من يمنعهم

وال غرة، عىل تؤخذ ال العربية األمة أن وعلموا املؤتمر هذا أمر االتحاديني هال وملا
وحياة األمم يف نهضة كل أساس وأن جنسيتها، من تتجرد أن الوجوه من بوجه تسمح
التي الفكرة وأن فيها، والنابغني والعقالء املتعلمني كواهل عىل مبني الشعوب جسم يف
ذلك وهدم املتنورة الطبقة هذه عىل بالقضاء إال تتم ال العرب بالد يف تنفيذها حاولوا
اإلصالحيني فوعدوا وعقالءها، وشبانها النهضة هذه رجال يدارون أخذوا املتني؛ األساس
كالزهراوي املناصب، بعض إليهم ووسدوا األستانة، إىل بعضهم وأخذوا كثرية، مواعيد
يحبذون وأخذوا بريوت، يف اإلصالحية الجمعية أعضاء بعض من وتقربوا هللا، رحمه —
يفلت فال إليهم، ويأمنوا باالتحاديني، ليأنسوا هذا كل العرب؛ شبان نشاط دمشق يف
الطبقة هذه رقاب من تمكنهم التي للفرص تحيُّنًا كله وذلك البالد، خارج إىل أحد منهم
يف سيدخلون بأنهم عارفني كانوا وربما استئصاًال، ليستأصلوها كافًة؛ املتنورين من
التي الذاتية والقوة جهة، كل من أبوابها ستُْقَفل البالد وأن األملان، صف يف عامة حرب
لتنفيذ لهم سانحة الفرصة فتكون الحرب، ميادين أقىص إىل بها سيُْقذَُف البالد يف

اليوم. العرب قلوب أدمت التي الشنعاء خطتهم
من كان فماذا فيها، االتحاديني حكومة ودخلت الحرب وأُْعِلنَْت الساعة جاءت
كجسم واندفعوا اإلصالح، مطالب من طلب كل عن كفوا إن منهم كان العرب؟
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أولئك لهم خبأه ما يعلمون يكونوا ولم الرتك، دولة عن والدفاع الجيش لخدمة واحد
وأهلها شبانها من البالد وأقفروا السورية، الجنود فرقوا بعدما الذين املاكرون الغادرون
يطالب كان من وكل الحرية، ريح منه تنسموا من كل عىل يقبضون أخذوا األقوياء
جماعات املشانق إىل ويقدمونهم ومتنوريها، البالد شبان من باإلصالح املطالبني مع
البريوتية، اإلصالح جمعية أعضاء وعىل الشبان، جمعية أعضاء عىل فقبضوا جماعات؛
لهم عالقة ال الذين من كثريين أفراد وعىل الالمركزية، حزب إىل املنتسبني بعض وعىل
لهم، قديمة ذنوب أو نبوغهم إال عليهم للقبض سبب وال العربية، األحزاب من بحزب
مثل: املبعوثان؛ مجلس يف أعضاء كانوا ملا شديدة معارضة لالتحاديني معارضتهم هي
يكن لم فهؤالء وغريهم. … العسيل بك وشكري املؤيد، بك وشفيق الشمعة، بك رشدي
االتحاديني عصابة ألن إال ُقِتلُوا وما العربية، واألحزاب الجمعيات يف دخل أدنى ألحدهم
الحساب االتحاديني حكومة وناقشوا النواب مجلس يف كانوا منذ باإلعدام عليهم حكمت
أن هذا عىل يدلك بيشء؛ الدولة منها تنتفع ولم الدولة باسم اقرتضتها التي القروض يف
ا جدٍّ غريبًا انقالبًا االتحاديني نحو عواطفه انقلبت الحرب أُْعِلنَْت ملا بك شفيق املرحوم
قابل السجن يف وزجوه عليه قبضوا وملا وأصدقائه، أخصائه بعض لوم استوجب حتى
عىل إخوانك قبض أستغرب إني له وقال باشا، جمال أذناب أحد … الدكتور صديقه
بك لشفيق إن له فقال تعلم، ما عىل لكم ومساعدته نحوكم وعواطُفُه وحبسه بك شفيق
املبعوثان، مجلس يف عضًوا كان ملا بك لطلعت إهانته وهو حسناته، كل سرت قديًما ذنبًا

كان. وقد قتًال، الذنب بهذا يُْقتََل أن بد وال
لهم يكن ولم سنني، بضع منذ سورية يف يكونوا لم آخرين أشخاًصا هناك إن ثم
البكبايش الجزائري بك سليم املرحوم مثل فيها، حاصل هو ما كل يف دخل وال علم
وقد سنني، خمس من أكثر منذ أزمري يف ثم األستانة يف يقيم كان فإنه الحرب، أركان
مفتًشا كان فقد اإلنكليزي، بك الوهاب عبد املرحوم ومثله وُقِتَل، أزمري من به ِجيء
الذين من وغريهما وُقِتَل، سورية إىل ثم األستانة إىل به وجيء األناضول، أنحاء يف
فريد الشيخ املرحومني مثل اللبنانيني من آخرون أناس وُقِتَل أسماؤهم، تحرضني لم

باآلخرين. أبًدا لهم عالقة ال الذين من وغريهم الخازن فيليب والشيخ
ينتحل بيانًا باشا جمال ينرش بالقتل هؤالء من جماعة عىل ُحِكَم كلما كان وقد
وما سببًا، لهم انتحل اإلصالحية الجمعية فأعضاء لقتلهم؛ األسباب من سببًا فيه
وأعضاء العربي. املؤتمر وأعضاء اإلصالح جمعية مؤسيس من أنهم إال الحقيقي السبب
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أصل إىل ترجع كلها واألسباب كذلك، والالمركزية سببًا، لهم انتحل الشبان جمعية
العرب وبالد سورية من واملفكرين العلماء استئصال عىل االتحاديني عزم وهو واحد،
تلك أن ذلك عىل يدلك سبيل، أهون عىل العربية البالد ترتيك لهم يتسنى لكي عامة،
إىل يدها مدت سورية يف الربيئة النفوس إزهاق من فرغت بعدما السفاحة العصبة
وأدبائها بغداد علماء من بجماعة بلبنان عاليه يف جمال مجزرة إىل منها فجاءت العراق،
عىل نقف لم الذين من وغريهم وشلبي، والسويدي، األلويس، أفندي شكري كالعالمة
من صد دونها يقف لم لو أيًضا الحجاز إىل يده يمد أن عزمه يف وكان بعد، أسمائهم

القراء. يعلم كما والنار الحديد
عليهم حكمه يربر سببًا جماعة لكل ينتحل باشا جمال أن عىل الناصعة األدلة ومن
منتسبون إنهم البيان ذلك يف أسماؤهم وردت الذين الشهداء عن بيانه يف قوله بالقتل
سورية استقالل غايتهم وأن العثمانية، والبالد مرص يف املؤلف الالمركزية حزب إىل
واحد اسم سوى األسماء هذه بني ليس أنه ونتحققه نعلمه الذي أن عىل والعراق،
فيه تُنَْرشُ يوم سيأتي التي نفسه الحزب سجالت بشهادة الحزب هذا من اسمني أو
يموهون التي السفاحني عصابة أقوال قيمة عىل لتربهن بالفوتوغراف املأل عىل صورته
جديد قانوني لحزب يتسنى كيف شعري وليت وبيناتها. الشعب عقول عىل اليوم بها
باشا جمال قال وقد األتراك، عن لالنفصال يعمل أن العثمانية البالد نفس يف موجود
يتجاوز لم مختلفة بأحكام عليهم وُحِكَم وُحوِكُموا عليهم ُقِبَض الذين كل إن بيانه يف
حكم وقد واحد، غرض يجمعهم ال مختلفة جماعات من وأنهم نفس، مائتي عددهم
الستقالل ليعمل القليل العدد هذا لدى حول وأية قوة فأية أيًضا، مختلفة ألسباب عليهم
ليؤلف املختلفة الجماعات هؤالء أغراض بني باشا جمال جمع وكيف والعراق، سورية

والعراق. سورية استقالل سبيل يف يقاتل عرمرًما جيًشا شخص مائتي من
اغتنام أرادوا — قلنا كما — االتحاديني أن هي تُقال أن يجب التي الحقيقة إن
العربية، األمة نوابغ باستئصال العقيم بيانهم بتطبيق ليبدأوا الحرب هذه فرصة
يف وتعجلهم هوسهم من فكان األمة، هذه يف التي الحياة قوة تقديرهم يف وأخطأوا
آن يف ويُبِْكي يُْضِحُك ما البالد من عربية صبغة وكل أثر كل ومحو الترتيك خطة تنفيذ

واحد.
أنه هو صنعوه ما فأول الرتكية، بالصبغة البالد بصبغ لوا عجَّ أنهم يُْضِحُك فما
التي اللوحات يحطمون أعوانهم كان وبريوت دمشق يف تُنَْصُب املشانق كانت بينما
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باستبدالها أصحابها ويأمرون بالعربية، مكتوبة ألنها والدكاكني؛ املخازن عىل توضع
لتغيري لوحاتهم بتغيري األطباء أمروا أن الهوس بهم بلغ حتى بالرتكية مكتوبة بلوحات
«دكتور» كلمة من الكاف حرف وهو والعربية، الرتكية بني الفارق هو واحد حرف

«دوقتور». هكذا ليكون القاف بحرف واستبداله
رفاته، واستخرجوا الجزائري، القادر عبد املرحوم قرب هدموا أنهم فهو املبكي وأما
خمس وطنه عن الدفاع سبيل يف شهرته كسب شهري عربي أمري ألنه الهواء؛ يف فذروها
كل ذلك يعرف كما حاربهم الذين عند حتى ًال وُمبَجَّ ُمْحَرتًَما اسمه وصار سنة، عرشة

التاريخ. قراء
التي واللوحات َفُقِتلُوا، االستقالل بحب متهمني األحياء الرجال كان فإذا وبعد،
فما الهواء؛ يف رفاتهم فذروا بذلك متهمة واألموات فُحطَِّمْت، بذلك متهمة الدكاكني عىل
هؤالء ذنب ما عائليهم؟ قتلوا الذين واأليامى اليتامى ذنب ما واألطفال؟! النساء ذنب
قانون أي أو عدل وأي األغنام؟ سوق األناضول بالد إىل زرافات زرافات يَُساُقوا حتى
وانتهاك أهلها من البيوت إقفار القلوب الغالظ أولئك ملثل يسوغ وبربربة توحش أو

وغريها! دمشق يف فعلوا كما حرماتها،
العوجاء وسياستهم الخرقاء بأعمالهم فيها ودولتهم أنفسهم زجوا التي املآزق إن
وستنالهم أبًدا، ساملة الدولة بهذه منها الخروج هؤالء أمثال استطاعة يف ليس ملآزق
ويكربون.» لهم اليوم يهللون الذين أشياعهم حتى النتيجة ظهور عند ويلعنهم الندامة،
الالمركزية حزب زعماء وأحد املنار مجلة صاحب رضا رشيد السيد األستاذ وقال

نصه: ما

أوطانهم عن الناس وإجالئه الدماء لسفك باشا جمال به احتج ما كل
السيد منهم بقليل، ليس عدًدا بيانه يف ذكرهم من بعد قتل وقد أباطيل،
ديوانه ورأي برأيه القتل تسمية أباطيله وأول الشهري، الزهراوي الحميد عبد
بغري قتله بمن الجاني يُْقتََل أن هللا رشع يف القصاص وإنما قصاًصا، العريف

واملماثلة. املساواة اللغة يف ومعناه حق،
جمعية يف االشرتاك هي والنفي للقتل املوجبة التهمة إن يقول إنه ثم
راية من سلخها بعد مستقلة مملكة وفلسطني وسورية العراق جعل غايتها
الذي الحزب أن «منها»: كثرية؛ بأدلة التهمة هذه بطالن نعتقد نحن الدولة،
مطبوع معروف برنامج له الناس هؤالء بها رمى التي للتهمة موضًعا جعله
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يف بقتلهم الباشا اعرتف الذين هؤالء أن «ومنها»: التهمة، تلك بكذب ينطق
الحزب، هذا يف الداخلني من اثنان أو واحد إال فيهم يوجد ال البيان هذا
ال أنهم لآلخرين به نثق من واختبار لبعضهم باختبارنا نعلم أننا «ومنها»:
عىل ذلك مع يتفقون فكيف معرفة، وال سكنى وال مودة وال رأي يجمعهم
استحقوا وبه يجمعهم الذي األكرب الجرم وإنما به؟ اتُِّهُموا كالذي عظيم أمر
قومهم محافظة بوجوب يقولون الذين العرب أذكياء من أنهم هو العقاب
بالدهم، إدارة يف الحكومة مشاركة من حظ لهم يكون وأن لغتهم، عىل
لطلعت بك شفيق كإهانة االتحاديون يغفرها ال سابقة ذنوبًا لبعضهم وأن
يضيعونها املاليني، من عرشات لالتحاديني أوروبا إقراض لعدم والسعي بك،
األستانة يف األدبي املنتدى أعضاء وتوثيق للدائنني، بها رهينة البالد وتبقى
لصاحب وإهانتهم فيها، الحكومة مدارس يف العرب طلبة بني اإلخاء عرى
الطريقة إن كاتبها فيها قال التي املقالة تلك نرش يف الرتكية إقدام جريدة
العرب «ألن باملال؛ بعض بقتال بعضهم إغراء الجزيرة بعرب للتنكيل املثىل

والناموس.» العرض حتى باملال يشء كل تبيع
باليقني، التهمة تلك عليهم تثبت فلم بالظن، أخذوا بأنهم يرصح إنه ثم
رأي عن عبارة ألنها قانونًا؛ وال رشًعا بها منهم أحد قتل جاز ملا ثبتت ولو
أثناء يف الدولة عىل بالخروج تنفيذه يف رشعوا أنهم قاتلهم يَدَِّع لم سيايس
كهؤالء قليل نفر يقوم أن يعقل وكيف بقانونه، حاكمهم الذي العام النفري
جمال باعرتاف فيه يخالفهم قومهم من األعظم والسواد الدولة عىل بالخروج
شبان وجميع القاسية العرفية باألحكام بالدهم تحكم والدولة نفسه باشا
املنافع تلك ما شعري! ليت ويا يديها؟ بني مسلحون جنود وكهولها األمة
ألجلها، ووطنهم دينهم الفضالء األذكياء أولئك ضحى التي الخسيسة املادية
ال عالية سياسية غاية فتلك املزعومة، جمعيتهم غاية من ذكره ما كانت إن

هي؟ فما غريها كانت وإن خسيسة، مادية

و١٦ ١٣٣٤ سنة شوال ١٧ يف املقطم يف نُِرشَ سيايس بيان يف العرب وقال
نصه: ما باشا جمال بيان عىل ا ردٍّ ١٩١٦ سنة أغسطس

أو ُشِنُقوا الذين بني ليس أنه األشهاد رءوس عىل رسميٍّا نعلن ونحن
يف يفكر كان من العربية بالفكرة والقائمني العرب ضباط من اضطهدوا
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ارتكب وقد العثمانية. الدولة عن االنفصال أو أجنبية دولة إىل االنضمام
البالد يف يبدر أن غري من واملوبقات الفظائع من ارتكبه ما باشا جمال
ما إال باشا جمال يفعل فلم العصيان، رائحة منها تشتم بادرة أقل العربية
اليوم االتحاديون يفعله وما وهوالكو، وجنكيزخان تيمورلنك قبل من فعله
يرصح أن بك طلعت زعيمها يَْخَش لم السفاحني، األرشار من عصبة بقيادة
وشيوًخا نساء األرمن من واألبرياء املجرمني «ذبح بأنه األشهاد رءوس عىل
العثمانية. الدولة جسم يف فاسًدا عضًوا املستقبل يف يكونوا أن مخافة وأطفاًال

قبل بالسياسة اشتغالهم بحجة العرب من األبرياء بإعدام االتحاديون يكتِف ولم هذا
من رشيعة يرتكوا فلم األبدان، لهوله تقشعر ما الفظائع من ارتكبوا بل الحرب، إعالن
أمامنا وضعنا ولو اغتصبوه، إال ا حقٍّ وال انتهكوها، إال حرمة وال داسوها، إال الرشائع
وجدنا ملا االتحاديني أعمال وبني بينها وقابلنا واملوضوعة، املنزلة والقوانني الرشائع كتب
وخالفوا اإلسالم احتقروا فقد بأقدامهم، يدوسوه لم واحًدا قانونًا أو واحدة رشيعة
وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني نبي كرامة من وحطوا أعمالهم، من عمل بكل كلها رشائعه
عىل للقضاء وسعوا أقوالهم،3 من ذكره إىل سبقنا ما بدليل الراشدين خلفائه وأعظم
عرض وقوانينها برشائعها ورضبوا األخرى، األديان حرمة وانتهكوا اإلسالمي، الدين
تمزيًقا، فمزقوها وبعده الدستور قبل ونظاماتها الدولة قوانني إىل عادوا ثم الحائط،
يف ظاهر ذلك وكل قوانينها، من قانونًا يحرتموا ولم نظاماتها، من نظاًما يراعوا ولم
الذين ارتكبها اإلعدام تستحق جناية فأية النهار، رائعة يف كالشمس أعمالهم، جميع
والعراق، سورية مدن من وغريهما ودمشق بريوت يف العربية الفكرة أصحاب من ُشِنُقوا
واالنفصال االستقالل يف فكروا وال عصيان، أو ثورة إىل دعوا وال فتنة يوقظوا لم وهم
إجابة عىل القانونية بالطرق االتحادية الحكومة حمل آمالهم جل كان بل الرتك، عن

بها. إال أمة تعيش ال التي الحيوية مطالبهم إىل العرب
ذنب هو فما املشرتك، الوطن عىل بغريتهم اإلعدام استحقوا األبرياء هؤالء أن وهب
املساكني لهؤالء كان وإذا األناضول؟ إىل نُُفوا الذين قرباهم وذوي وأطفالهم نسائهم
أُْخِرَجْت التي الجزائري القادر عبد األمري الكبري العربي ذلك رفات ذنب هو فما ذنب،
ذنب، الطاهرة الرفات لتلك كان وإذا الريح؟ وذرتها باألقدام وِديَسْت وبُْعِثَرْت قربها من
اليوم يموتون الذين والعراق سورية أبناء من والشيوخ واألطفال النساء ذنب هو فما

األرض؟ بقاع أخصب يف جوًعا
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أقفلوا التي املدارس ذنب هو ما ولكن االتحاديني، نظر يف هؤالء كل أذنب لقد
ونهبوها دمروها التي واآلثار حرمتها انتهكوا التي واملقابر والكنائس والجوامع أبوابها
فيها، األوبئة نرش عىل ساعدوا التي والبالد استغاللها من العالم منعوا التي واألرض
البوم فوقه ينعق صفصًفا قاًعا وجعلوها سكانها من وأقفروها وغاللها أموالها ونهبوا

الغربان؟ إليه ويأوي

فرادى تأتي ال املصائب

ودروز ومسيحيني مسلمني من وطوائفهم مذاهبهم اختالف عىل سورية يف العرب عانى
يسبق لم ما والفقر والجوع والضيق والشدة االضطهاد من وغريهم ويهود ونصريية
مصائب جانب يف يُذَْكر شيئًا تكن لم الستني سنة فمصائب العصور، غابر يف مثيل له
وشدائده وضيقاته حروبه ويالت يف تاريخ يضاهيه ال الذي سورية وتاريخ الحني، هذا
روى كما األيام، هذه ويقاسونه سورية أهل قاساه ملا نظري الزمان غابر يف فيه يرد لم
الفظائع من التعسة البالد بتلك حل ما العني رأي رأوا الذين الصادقني الرواة بعض
يُتاح ريثما الرواة أولئك بعض رواه ما خالصة الكتاب هذا يف نثبت نحن وها واألهوال،

املعمور. أقطار أربعة يف العام الرأي عىل االتحاديني فظائع كل لنرش الوقت لنا
عيان شاهد له رواه ما املقطم جريدة إىل «الرحالة» الفاضل الكاتب حرضة نقل

له: طويلة مقالة يف فقال ،١٩١٦ سنة أكتوبر شهر أواسط يف القاهرة إىل وصل

بك رشدي املرحوم ابنة أن سورية من أخريًا وصل الذي الصديق أخربني
فأمر والدها، عىل الحكم صدور قبيل املعوية بالحمى مصابة كانت الشمعة
ولكن أسبوع، بنحو التنفيذ قبيل العائلة أفراد بقية مع بإبعادها باشا جمال
أحمد أن إال حياتها، عىل الخطر من األمر هذا يف ما وأظهر اسرتحم الطبيب
وأصدر رأيه عىل أرص شائبة تشوبه ال الذي الرصاح» «املسلم باشا جمال
فُحِمَلْت خطًرا، كريمته مرض يكن مهما الشمعة بك رشدي أرسة بنفي األمر
ومنها الربامكة محطة إىل وإخوتها ووالدتها هي وِسيَقْت الرجال، ظهور عىل
أباه فرأى عرًضا، الشباك من الصغري أخوها أطل حيث رياق؛ محطة إىل
ذلك يف سيُْشنَق من مع دمشق يف ليُْشنََق عاليه من آتيًا بريوت قطار يف
ينادي وصار الحنون، مرضعه يرى عندما الفطيم رصاخ الولد فرصخ اليوم،
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بنفسها، الحلم هذا لتتحقق الشباك من رأسها مريضتنا ومدت أبي!» «أبي!
من فصاحت تقبيله، عىل املحروق ابتسام ولده وجه يف يبتسم والدها فرأت
ولكن رضاه، وتطلب األخري الوداع وتودعه تخاطبه أن وأرادت االنفعال، شدة
لكموها املقدس» «الجهاد هذا يف «املؤمنني» حماية إليهم املوكول الجندرمة
ابتسامة مبتسًما بقي الذي أبيها عيني أمام املقعد عىل فسقطت وجهها، عىل
وهي حماة، إىل وصولها قبيل الحياة فارقت حتى املساء أمىس وما االحتقار،
يف حملتها طاملا التي األيدي تقبل كأنها وعي، غري من وفمها بيديها تشري

صغرها.
بأربعة التبليغ قبل باإلعدام عليهم الحكم صدور املشنوقون عرف وقد
األستاذ املسن الشيخ لوالده البخاري جالل الضابط الشاب وداع وكان أيام،
أباه الشاب شجع وقد القلوب، يفطر مثله مسجونًا كان الذي البخاري سليم
يعزونك إخوة يل إن تجزع، وال تخف، ال أبت، «يا له فقال مؤثًرا؛ تشجيًعا
لك أرجوه والذي تموت، ولن ماتت ما أمتي فإن أنا مت وإذا فقدي، عن
الباغني مرصع بعينيك ترى حتى عمرك هللا يطيل أن منه نفيس وُحِرَمْت
يعد ولم صوابه، فاقًدا املسكني الوالد فسقط والفساد»، الظلم أهل وعاقبة

اآلن. إىل رشده إليه
بريوت، مدينة إىل عاليه من باألتوموبيالت بريوت يف ُشِنُقوا الذين ونُِقَل
طول الحماسية األناشيد ينشدون وظلوا األكباد، يفتت منظرهم وكان
أن وعرف بواجبه، بقيامه شعر كمن القومية باألهازيج ويرتنمون طريقهم،
األرشار. من البالد وتحرير القومية الرابطة عرى لتشديد سببًا سيكون دمه
الذي االعتيادي الركاب قطار يف إليها سيقوا فقد دمشق، يف ُشِنُقوا الذين أما
نزل الزبداني محطة إىل القطار وصل وملا مرتني، والشام بريوت بني يسافر
(اإلنكليزي) املليجي الوهاب عبد واملرحوم الجزائري عمر األمري املرحوم منه
فرآهما «بلودات» ُربا من نظرة بآخر والتمتع الجلوس عناء من الجسم إلراحة
الوهاب عبد فأجابه هللا»، شاء إن «خري لهما وقال لهما، صديق املحطة يف
املشنقة إىل إشارة شيئًا يخنق كمن وضمها عنقه عىل يده وضع بأن بك
باإلعدام عليهم املحكوم وصل وقد الليلة. تلك ولرفقاهما لهما ستُنَْصُب التي
ويف الربامكة، يف العسكرية الثكنة يف وأُنِْزلُوا اليوم، ذلك مساء يف دمشق إىل
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العمود حوايل السدد لهم ْت أُِعدَّ حيث املرجة؛ ساحة إىل سيقوا الليل منتصف
البقعة تلك عىل املطل أمريكا نزل إىل باشا جمال وأتى الحميدي، التذكاري
العربية. األمة من غلته ويشفي وأفاضلها سورية علماء بمشانق نظره ليمتع
مقدمتهم يف وكان املثال، نادرة جأش برباطة املشانق إىل كلهم تقدموا
فيها بنيَّ مخترصة بليغة خطبة فألقى سنٍّا، أكربهم وهو املؤيد، بك شفيق
األسايس واإلصالح العرب رجال تحقيقها إىل يسعى كان التي الرشيفة الغاية
الفاتحة قراءة الختام يكون أن طلب ثم العثمانية، للبالد ينشدونه كانوا الذي
كالم آخر وهو — املشنقة سدة عىل يقول العسيل بك شكري وُسِمَع الرشيفة،
الكريس أُِزيَح وملا الظَّاِلُموَن﴾، يَْعَمُل ا َعمَّ َغاِفًال هللاَ تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال — به نطق
فُرِفَع به، فانقطع الحبل، يحمله لم الزهراوي السيد املرحوم أقدام تحت من

قويٍّا. ا شدٍّ رجليه من وشد ثانية مرة

املشانق حرضوا الذين أحد إلينا نقل وقد عيان، شاهد عن «الرحالة» نقله ما هذا
أولئك بها ُعومل التي والقسوة الشنق طريقة عن األكباد تفتت أخباًرا بريوت يف األوىل
إن فقال املشنقة، إىل صعودهم قبل ألقوها التي الخطب من ونتًفا السعداء الشهداء
نظمها كان حماسية قصيدة املشنقة شدة عىل وهو ألقى طبارة أحمد الشيخ املرحوم
املشنقة سدة إىل صعد املحمصاني محمد املرحوم وأن وبريوت، عاليه بني الطريق يف
أعرب السجن يف «كنت فقال: واحد، بيوم معه شنق الذي محموًدا أخاه ودع بعدما
وأخي أنا حظنا أسعد فما شهيدين، أخوين بدماء تحررت التي إيطاليا استقالل تاريخ
سدة وأزاح العرب» «فليحي هتف ثم العربية.» لألمة حياة موتنا كان إذا محمود

تحته. من املشنقة
فيها: قال مؤثرة وجيزة خطبة الخليل الكريم عبد املرحوم وألقى

وسيعرفه أجله، من باشا جمال شنقني الذي الحقيقي السبب أعرف إني
أيًضا. التاريخ

خطبًا كلهم وألقوا رابط، وجأش ثابت بقدم املشنقة إىل املشنوقني جميع وتقدم
يف وأقوالهم كتاباتهم سائر مع قريبًا وستُنَْرشُ اآلن، نرشها إىل سبيل ال املعنى بهذا

العريف. الديوان ويف السجن
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ولكنهم والعراق، سورية يف العربية األمة أبناء من ُشِنُقوا الذين عدد أحد يعلم وال
يف أُْعِدُموا الذين العرب والجنود الضباط عن فضًال باأللوف، يعدون حال كل عىل

الجيش.
والتجويع النفي إىل عمدوا ولكنهم األمر، لهان األفراد بإعدام االتحاديون اكتفى ولو
باإلعدام عليهم ُحِكَم أو أُْعِدُموا الذين أرس فنفوا وأطفالها؛ ونسائها شيوخها األمة لقتل
يؤيدوا لم الذين وكل السكان من النفوذ أصحاب ومعظم قرباهم وذوي أصدقائهم مع
تركيا، يف اإلعدام طرق من طريقة النفي أن وبديهي املايض، يف والرتقي االتحاد جمعية

والعراقيني. السوريني بالعرب اآلن يحل األرمن من نُُفوا بالذين حل ما وأن
يف جوًعا ماتوا الذين عدد الصحف قدرت فقد حرج، وال عنها فحدث املجاعة أما
فروا الذين الثقات أحد ووصف أشهر، ثالثة خالل يف ألًفا وثمانني بخمسة فقط لبنان

قال: ييل؛ كما البالد تلك يف االقتصادية الحال سورية من
برصه يستوقف ما فأول بسالم، إليها بالدخول وفاز بريوت إىل املسافر وصل «إذا
فيها والعطاء األخذ فحركة الحرب، إعالن بعد عليها طرأ الذي العظيم التغيري فيها
التي واألسواق خاوية، وبطونهم هزيلة، وأبدانهم شاحبة، قاتمة الناس ووجوه ساكتة،
تُبَاُع التي واألسواق خالية، تقريبًا خاوية وغريه الطويلة كسوق الكماليات فيها تُبَاُع
مملوءة كانت بعدما يسرية بضائع إال تحوي ال وملبس مأكل من الحاجيات فيها

الكثرية. بالبضائع
زادت الخارج من ترد التي البضائع فأسعار هائًال، ارتفاًعا األسعار ارتفعت وقد
غريها، أو خشبية أو حديدية أو كتانية أو قطنية أو كانت حريرية مضاعفة، أضعاًفا
أن النادر ومن عنده، ما عىل يقترص إنسان فكل الكماليات، رشاء عن الناس وامتنع
الخياط وصار ومخازنهم، دكاكينهم والتجار الخياطون وأقفل جديدة، بدلة أحد يفصل

سعيًدا. نفسه يعد جديًدا ثوبًا ليخيط الشهر يف واحد زبون يقصده الذي
ولكن الحال، مقتىض يراعي اإلنسان ألن لهان؛ الكماليات عىل األمر اقترص ولو
النقطاع ا جدٍّ قلت الحبوب وسائر فالقمح كالكماليات؛ الحاجيات عم األسعار غالء
حاجات لقضاء الدواب من وغريها والبغال الخيل الحكومة صادرت بعدما النقل وسائل
وهذا بقدر، إال يجدونه فال الخبز يطلبون الناس صار حتى األسعار فارتفعت الجيش،
وإذا غرًشا، ١٧ الشامي الرطل فثمن ذلك ومع رؤيته، النفوس تعاف قذر أسود الخبز
أن من خوًفا منزله إىل ينقله أن يجرتئ فال الدقيق من كيس برشاء وفاز مورس سعى

مراًرا. جرى كما ويتخاطفوه عليه الناس يهجم
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حفاًة عراًة ونساءً وأطفاًال رجاًال رأيت نظرك أدرت وأين ببريوت ُجْلَت فكيف
القليلة املطاعم من مطعًما يدخل من كل أمام ويقفون جهاًرا، الجوع ألم من يشكون

فمه. إىل تدخل لقمة كل عىل ويغبطونه فيه ليأكل مفتوحة الباقية
سنة يف سورية عىل الجراد سطو شدة عىل شدة األسعار ارتفاع بلية زاد ومما

شتى. بمحصوالت وذهب البالد، داخل يف الزرع من جانبًا فالتهم ،١٩١٥
بعدها يستغرب ال والرتقي االتحاد حكومة وباليا الجراد باليا يتدبر الذي واللبيب
باليرس واشتهرت وعسًال، لبنًا تفيض بالد بأنها الزمان قديم منذ ُعِرَفْت التي البالد أن
بالًدا تميس الوالئم؛ وإيالم الضيف بقرى وغربًا رشًقا وُعِرَفْت األقطار يف والرخاء
فقراؤها صار حتى فيها، أطنابه والجوع الفقر ورضب عليها، والضيق العرس خيم
بعدما بها يقتاتوا لكي السكر قصب ومصاصة والربتقال الليمون قشور عىل يتزاحمون

الزراعة.» يف العاملة األيدي وقلت الصناعة دوالب ووقف التجارة فيها بارت
الذي الضيق فإن — لبنان سيما وال — سواها من بكثري حاًال أحسن وبريوت
آثاره، رأسه بعيني القاهرة إىل القادمني أحد رأى أهله، يقاسيه الذي والجوع به يحيق
خائري بأناس يلتقي حتى وطرابلس بريوت بني طريقه يف قليًال يسري ال كان إنه فقال
وهم كالخالل، صارت حتى أجسامهم رقت قد وأطفال ونساء األبدان، نحييل القوى
عىل فأدركهما خائرين، الطريق يف وقعا قد اثنني ورأى الجوع، من ويتأملون يشكون
أن لبنان شمال يف قضاء قائمقام وأخربه عينيه، أمام جوًعا أحدهما ومات رمق، آخر
به يحفظ طعام تدبري يف الحيل به ضاقت وقد جوًعا، يتضورون نفس ٦٠٠ عنده
لجمع فيها واألوالد النساء انترشت حتى الحقول يف البقول نبتت وما قال: رمقهم،

اآلن. بها يقتاتون التي الشجر وجذور الربية األعشاب
وواليتي لبنان يف الغابات أشجار الحكومة وقطعت سورية، يف الفحم نفد وقد
عىل الحرب هذه يف سورية مصائب تقترص ولم جرداء، البالد فصارت ودمشق، بريوت
الرزق أسباب وانقطاع أنواعها، اختالف عىل واملهن والحرف والصنائع املتاجر تعطيل
وزوال أصنافها، تباين عىل والكماليات الحاجيات أسعار وغالء أبوابها، اختالف عىل
الحكومة وسلب املحصوالت، من لكثري الجراد والتهام أشكالها، تعداد عىل النقل وسائل
الناس عىل الضيق اشتد حتى الورقية بنقودها الناس عند الباقي القليل للمال االتحادية
لتساعد أيًضا القتالة األمراض دهمتهم بل الجوع، وأضناهم الفقر وطأة عليهم وثقلت
إىل حلب من وانترشت مختلفة، أماكن يف التيفوس حمى بهم فتفشت قتلهم؛ عىل الجوع
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األطباء من البالد خلت وقد جاورها، وما بدمشق اتصلت حتى وطرابلس وحماة حمص
األدوية من الصيدليات وخلت الحرب، ساحات إىل جنودها مع الحكومة أرسلتهم بعدما
االحتياطات من كلها البالد وخلت جنودها، ملداواة فيها كان ما الحكومة أخذت بعدما
القليلني األطباء استثنينا إذا إال اللهم الصحية، االحتياطات باتخاذ يهتم وممن الصحية
السن يف لتقدمهم املختلفة املدن يف الباقني األطباء وبعض األمريكية الكلية املدرسة يف

الجيوش. ومرافقة الحرب مشقات تحمل عن وعجزهم
والية يف بالتيفوس نفس آالف ثمانية تويف أنه سورية من آخر بقادم اتصل وقد
عىل وِقْس أيًضا، بالتيفوس مصابًا ستون لها مفارقته يوم طرابلس يف مات وأنه حلب،

املوبوءة. البالد سائر ذلك
املساكني، األهايل إغاثة عىل قادرون رجال البالد يف بقي أنه فرضنا ولو هذا
أن ذلك عىل والشاهد طوًعا، عنه يمتنعوا لم إن كرًها ذلك من يمنعونهم فاالتحاديون
أجرة الفقراء عىل يوزعونها ثم بالدهم يف املحسنني من اإلعانات يجمعون كانوا األمريكيني
يستأجرونهم كانوا التي النافعة األعمال من ذلك ونحو املدن طرق إصالح يف لعملهم
جهة من بتعبهم بالدهم تنتفع وحتى جهة، من جبينهم بعرق خبزهم يأكلوا حتى لها
الشام، بر يف وأخريًا األناضول بر يف أوًال ذلك من األمريكيني االتحاديون فمنع أخرى،
إغاثة عن يمنعه كان الذي االتحادي املوظف إىل التفت أمريكيٍّا أن ثقة إلينا نقل وقد
ماتوا املساكني هؤالء إغاثة عن امتنعنا إذا له: وقال األناضول، بر يف املرهقني العثمانيني
نقصده.» ما عني «وهذا له: وقال كالمه، سماع عند االتحادي املوظف فغضب جوًعا.

أرى «كنت :١٩١٦ سنة صيف يف سورية من عاد مقام، ذو أمريكي طبيب وقال
يلتقطون والرجال والنساء األوالد اللبنانية القرى وبعض بريوت شوارع يف طوايف يف
الليمون وقرش الرتاب عيني بأم وشاهدت ويأكلونه، األوحال من والليمون البطيخ قرش
وقد بريوت، يف املستشفيات أحد يف الجراحية العمليات لهم أجريت ممن كثريين معد يف
والزيتون، والعنب التني حتى ولبنان سورية يف الغالل جميع عىل الحكومة استولت
تالميذ إن حتى املأكوالت، من إليه تحتاج ما ثلث تقريبًا بلد كل عىل توزع وأخذت
وجود لعدم بيوتهم إىل الذهاب عىل املدرسة يف البقاء يفضلون كانوا األمريكية الكلية
لنفاد منها؛ أحد شفي وقلما البلدان، جميع يف األمراض تفشت ثم فيها، الكايف األكل
واملأكوالت الحاجيات أسعار وارتفعت والجراحني، األطباء ولقلة الطبية والعقاقري األدوية
السلطة وقطعت لريات، خمس سعره بلغ البرتول صندوق إن حتى فاحًشا ارتفاًعا
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قرى من قرية كل عىل وفرضت الحديد، سكة ملد واستعملتها الزيتون، أشجار الرتكية
اللبنانيني، من الحياة قيد يف الباقني لتجنيد مقدمة ذلك كان ولربما جنود، عرشة لبنان
قيمتها بثلث إال الورق عملة الحنطة بتوزيع واملكلفون الحوانيت أصحاب يقبض وال
املغموسة األموال من جيوبهم ليمألوا الغالل احتكروا الرتك أن عىل يدل مما الذهبية،

األبرياء.» بدماء
يوم، كل جوًعا يموتون السوريني من األلوف عرشات إن أمريكية: سيدة وقالت

املوتى. لدفن يكفون ال األصحاء وإن
خالصتها العربات، وتسيل األكباد تفتت روايات سورية من فروا الذين جميع وروى
لبنها نضب صدور إىل ناحلني أطفاًال ضامات الطريق قارعة عىل جوًعا يمتن األمهات أن
انتزاع يحاولون والغابات، الحقول يف وجوههم عىل هائمون والرجال عظامها، وتقوست
منصوبة املشانق يرون والجميع الجراد، عليه أبقى بما الرمق ليسدوا األشجار جذور
لم فمن األناضول، داخل يف املنفى إىل زرافات تَُساُق والناس مفتوحة، السجون وأبواب
أو السجن يف مات شنًقا يمت لم ومن شنًقا، مات الحرب ساحات يف السوريني من يمت
بطيئًا موتًا يموت أن إىل جوًعا ويتضور الغصص يتجرع اآلن إىل حيٍّا بقي ومن املنفى،

وألوانًا. أشكاًال واآلالم العذاب من يقايس بعدما القاحل وحقله املقفر منزله يف
عنها يكتب بما تعبأ تعد فلم سورية، يف الحال هذه االتحادية املراقبة ألفت وقد
البالغ جريدة يف ْت نُِرشَ قصيدة املوضوع هذا يف قرأناه ما وأغرب السيارة، الصحف يف
عن تشف ألنها املبارك؛ رمضان شهر بحلول وتهنئته باشا جمال مدح يف البريوتية
الرقيب وسمح بها، قلمه مداد ففاض مرارتها، إخفاء من الشاعر يتمكن لم حقائق

القصيدة: تلك من أبيات بعض القراء وإىل الحقيقة، دون رآها ألنه بنرشها

ت��ع��ان��ي ف��ي��ِه ال��ج��وع ف��ب��ع��ض إل��ي��ك، ذري��ع��ة ال��ص��ي��ام ش��ه��ر ل��ي ت��خ��ي��رت
ع��ي��ان��ي ال��س��م��اع ه��ذا ع��ن ف��ي��غ��ن��ي��ك ب��ي��ن��ن��ا ال��ت��ف��اه��م ص��ح ل��و ت��م��ن��ي��ت
وش��ان��ي ال��ب��ائ��س��ي��ن ش��أن ف��ت��ع��ل��م ق��ري��ب��ة ال��ق��ل��وب دق��ات وت��س��م��ع
وه��وان ض��نً��ى م��ن ك��م��ي��ت وح��ي ف��م��ائ��ت ال��ع��ف��اة ح��ول��ي��ك وت��ش��ه��د
ال��ث��ق��الن ي��ح��ت��اج��ه أب وأن��ت خ��ش��ع ب��اب��ك ع��ن��د ق��ي��ام ع��ي��ال
ث��ان ب��الدك ف��ي خ��ص��م ش��ر ف��ه��م واح��ت��ك��اره��م ال��غ��ن��ى أص��ح��اب ح��ي��ف أزل
ي��ص��ط��ح��ب��ان واإلم��الق ال��ج��وع ب��ه��ا م��ش��ى ف��ق��د ال��ب��الد ب��ن��ع��م��اك ف��أدرك
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ومنها:

ل��خ��وان ع��ادًم��ا اذك��ر ت��ف��ط��ر وإن ح��ي��ات��ه ي��ص��وم م��ن ف��ارح��م ص��م��ت إذا
ال��ح��دث��ان ال��ض��ح��ى ع��ن��د ف��ي��غ��ت��ال��ه ط��اويً��ا وي��س��ح��ر ط��اٍو ال��دج��ى ي��ب��ي��ت

ومنها:

ال��ل��م��ع��ان ب��اه��ر ف��خ��ر وإك��ل��ي��ل رف��ع��ة ن��ال م��ج��رًم��ا ق��ب��ًال أَر ف��ل��م
أوان ك��ل ال��ت��اري��خ ي��م��ج��ده ط��م��اع��ة ع��ن إخ��وان��ه ق��ات��ًال وال

ومنها:

ج��ان أك��ب��ر وه��و ي��دع ق��ام إذا ص��دره ي��ق��رع ك��ال��س��ف��اح أر ول��م

تقلص التي األماكن يف إال سورية يف منها أحسن العراق يف الحالة وليست هذا
القبائل. فيها تقطن التي والبالد الرتك ظل منها

هوامش

األمر، بدء يف معهم اتبعها التي بالسياسة فقط العرب باشا جمال يخدع لم (1)
عىل عصيانه خرب مرة غري ذكرت الغرب صحف إن حتى أيًضا كله العالم خدع بل

مستقلة. عربية دولة إنشاء عىل العرب مع واتفاقه االتحاديني
بريوت. صحف عن نقًال الغراء املقطم جريدة يف البيان هذا نُِرشَ (2)

– العرب وسحق اإلسالم ملحو االتحاديني معدات السادس: [الفصل انظر (3)
واإلسالم]. االتحاديون
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الربكان انفجار

الرشيف منشور االستقالل – النهضة فاتحة – العرب منقذ – محنتهم يف العرب
األعظم

∗∗∗

بني وتركتهم الحياة، نسيم عنهم فحجب العرب حول املصائب غيوم تكاثفت
لبثوا فما صوابهم، أضاعت وال رشدهم تفقدهم لم ولكنها الفناء، ومخالب املوت لهوات
عن دفاًعا األسود وثبة وثبوا حتى الذهول، من أصابهم مما وصحوا شعثهم ملوا أن

مهانني. أذالء املوت عىل الحياة سبيل يف املوت مفضلني أمتهم وكيان كيانهم
حال إىل وصلوا أنهم النكبات عليهم وتوالت املصائب دهمتهم بعدما العرب رأى
درء عىل الكلل تعرف ال بهمة فعملوا األزمات، أحرج يف مثيل لها يسبق لم الخطر من
أدركوا وقد البالد، يف القوة من عندهم بقي ما وعىل هللا عىل متكلني العظيم الخطر ذلك
يحوالن عنهما العربية الجيوش وإبعاد والعراق سورية يف الرتكية الجيوش وجود أن
وكل وأحزابهم جمعياتهم كلهم يلتفوا أن فقرروا فيهما، شأن ذي بعمل القيام دون
سيطرة عن البعيدين زعمائهم من كبري زعيم حول االتحاديني مذابح من منهم نجا من
االتحاديني وجه يف للوقوف كافية عربية قوة إمرته تحت ينظموا وأن واألجانب، الرتك
همة وأمىض نفًسا أكرب العرب أمراء بني يروا فلم مخالبهم، من العربية األمة وإنقاذ
ألفوا وقد املعظم. وأمريها مكة رشيف عيل»1 بن «الحسني األعظم الرشيف سيادة من
واملشارك عنها واملسئول منقذها نفسه يعد التي العربية األمة لشعور مدرًكا سيادته
خري فكان مستنجدين، مستغيثني الرتحال عصا عنده فألقوا وأميالها، عواطفها يف لها

وأنجد. أغاث من
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والفواجع الفظائع تلك هي فاألوىل وقومية، دينية ألسباب ندائهم إىل العرب سيادته أجاب
ويعاف ارتكابها، عليهم اإلسالم ينكر والتي العثمانية البالد يف االتحاديون ارتكبها التي
ومجده اإلسالم عن مسئوًال سيادته كان وملا رشيفة، وعاطفة أبية نفس ذي كل ذكرها
القيام من ا بُدٍّ ير لم بالعار، االتحاديون لطخه الذي العظام أجداده إرث وعن وسمعته
القومية، األسباب أما وطغيانهم. ظلمهم من له وإنقاذًا لإلسالم انتصاًرا وجوههم يف
اختالف عىل العرب باضطهادهم العربية، األمة استئصال عىل االتحاديني تصميم فأهمها
الرأي وأصحاب وأدبائهم زعمائهم وشنق وتجويعهم، لهم، ونفيهم ومذاهبهم، أديانهم
الوهاب وعبد الشمعة،4 ورشدي الخليل،3 الزهراوي،2 الحميد «كعبد وعدوانًا ظلًما فيهم
وسليم الشهابي،8 عارف واألمري البساط،7 أفندي وتوفيق العسيل،6 بك وشكري بك،5
أفندي ورفيق املحمصاني،10 أفندي ومحمد الحرب،9 أركان ضباط من الجزايري بك
عمر واألمري البخاري،14 وجالل طبارة،13 وأحمد بيهم،12 بك ومختار سلوم،11 رزق
العرييس،18 الغني وعبد الخطيب،17 الدين وسيف املحمصاني،16 ومحمود الجزايري،15
الوطن يرفع الذين الحرية شهداء من وغريهم … املؤيد20 وشفيق عقل،19 وسعيد
ُكِتبَْت التي الجديد تاريخه صفحات من صفحة أول يف أسماءهم ويدون أقدارهم

الربية». بدمائهم
مذابح من نجوا الذين العربية الجمعيات أعضاء بعض األثناء تلك يف وتمكن
خارج وإىل العرب جزيرة شبه إىل والعراق سورية ترك من السفاح باشا جمال
املقامات وبعض وجمعياتهم العرب زعماء بني بواسطتهم التفاهم فتم العثمانية، البالد
بحركاتهم للقيام الحجاز اختاروا وقد الحجاز، يف الثورة إعالن عىل القرار وقر العالية،
العرب أرشف فيه النافذة الكلمة صاحب أن أهمها: وحربية؛ سياسية ألسباب التمهيدية
واحد، آن يف البحر من وقريبة الرتكية القوات مركز عن بعيدة الحجاز بالد وأن نسبًا،
سكة قطع وسهولة إليها، العدو وصول وتعذر صيفها، وحر مسالكها وعورة عن فضًال
البالد تلك بقوة األمر بدء يف يكتفوا أن العرب رأى وقد بسورية. تصلها التي الحديد
استعدادهم يكملون ريثما عليها، كراتهم من بمأمن وجعلها الرتك يد من النتزاعها
البالد من االتحاديني عصبة لطرد واحدة قومة ويقومون الهجوم خطة فيتخذون فيها

وطغيانهم. جورهم من تنئ تزال ال التي العربية
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النهضة فاتحة

١٣٣٤ / ١٠ سنة شعبان ٩) يف الحجاز يف االتحاديني وجيوش العرب بني القتال بدأ
املكرمة، مكة يف العسكرية الثكنات عىل العرب فهجم الفجر، ُقبَيَْل (١٩١٦ سنة يونيو
طلب مقاومتهم عن عجزه «جرول» ثكنة قائد أدرك وملا فيها، الرتكية الجنود وحرصوا
إىل حينئذ اإلمارة قائمقام فذهب الحركة، أسباب يعرف أن األعظم الرشيف سيادة من
الرتك بخروج إال تُْحَسُم ال املسألة وأن استقاللها، أعلنت البالد أن قائدها وأبلغ الثكنة،
ذلك الرتك فرفض والسالح، الذخرية من فيها ما بكل للعرب وتسليمها الثكنات من

الليل. دخل أن إىل شدة بأقىص القتال واستؤنف
هجم (١٩١٦ سنة يونيو شعبان/١١ ١٠) األحد يوم أي التايل اليوم صباح ويف

عنوة. عليه واستولوا الصفاء، حول الواقع قول» قره «باش عىل العرب
«الحميدية»؛ عىل شديدة حملة العرب حمل يونيو) منه/١٢ ١١) اإلثنني يوم ويف
الوايل وكيل وصل وملا فيها. من وأرسوا عنوة، عليها واستولوا الوايل، وكيل كان حيث
األول يده؛ بخط كتابني أرسل األمور حقائق عىل واطلع اإلمارة دار إىل األرسى مع
وأمر أمره من كان بما يخربهما جياد، قلعة قائد إىل والثاني جرول، ثكنة قائد إىل
القلعة وجعلت ذلك. فرفضا للدماء؛ حقنًا للعرب يسلما أن منهما ويطلب جنوده،
فيه العبادة تعطلت حتى الحرام، واملسجد املنازل عىل والرصاص القنابل إطالق تشدد
وكل جبلية مدافع أربعة القلعة هذه يف وكان إليه، الدخول املصلني عىل وتعذر تماًما،
فوقعت الرشيفة الكعبة عىل قنبلتني منها الرتك فأطلق الحجاز، فرقة يف املدفعية مهمات
أذرع، ثالثة نحو عنه تبعد والثانية ونصف ذراع بنحو األسود الحجر فوق إحداهما
بالضجيج لهيبه إلطفاء املسلمني من األلوف هرع حتى البيت أستار بنارهما فالتهبت
إطفاء من للتمكن سطحه إىل والصعود البيت باب فتح إىل الحال واضطرهم والنحيب،
عليه — إبراهيم بيت عىل بثالثة االثنتني عززوا بل بهذا؛ الرتك أمر انتهى وما اللهيب،
غالب يف الوحيد هدفهم اتخذوه الذي املسجد بقية يف منها وقع ما عدا وهذا — السالم
كل املسجد نفس يف واألربعة الثالثة يقتلون زالوا وما والرصاص، بالقنابل مقذوفاتهم
األعمال هذه مثل عىل يقدم ال أنه يخفى وال منه. القرب العباد عىل تعذر حتى يوم

األعداء. من الجبان إال قاطبة املسلمني نفوس يف وقع أسوأ وقعت التي املنكرة
أسريًا ١٣٤٦ فيها العرب فأرس أيام، ستة قتال بعد جدة سقطت األثناء تلك ويف
مدافع من مدافع وأربعة جبلية مدافع وأربعة ميدان مدافع عرشة وغنموا تركيٍّا،
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من فيها للرتك كانت التي الحربية املهمات وكل والذخرية السالح ومستودع املرتاليوز
ونصبوها املكرمة، مكة إىل غنموها التي املدافع نقلوا ثم يشء، منها يتلف أن غري
كل وأرسوا عنوة، فاحتلوها منها، جانبًا دمروا بعدما عليها وهجموا جياد، قلعة أمام
ثمانية ونحو جبلية مدافع وثالثة الكبرية املدافع من مدفعني منها وغنموا حاميتها،
يف الثالثاء يوم ذلك وكان والبارود، والرصاص القنابل من كبريًا ومقداًرا بندقية آالف

يوليو). ١٣٣٤ / ٤ سنة املبارك رمضان ٤)
العربي الجيش إىل انضموا «جياد» قلعة يف مهمتهم من املدفعية رجال فرغ وبعدما
حاميتها وكانت مدافعهم، من حامية ناًرا وأصلوها «جرول» ثكنة يحارص كان الذي
االسرتاحة من لتتمكن األبيض العلم برفع العرب تخدع أن وآخر حني بني تحاول
الدنيئة الحيلة بهذه مرة من أكثر ينخدعوا لم العرب ولكن الثكنة، من َر ُدمِّ ما وترميم
عىل وأكرهوهم األبيض، بالسالح عليهم فهجموا الحامية، لرجال احتقاًرا زادتهم التي
الشمس، غروب بعد يوليو) املبارك/٩ رمضان ٩) يف األحد يوم ذلك وكان التسليم،
و١١٢٠ ضابًطا ثالثني الثكنة هذه حامية من العرب أرسهم الذين األرسى عدد وبلغ

جنديٍّا.
أوملج سقوط وكان األحمر، البحر عىل وأوملج ليث ثغري عىل العرب استوىل ثم

أغسطس. و١٥ شوال ١٦ يف الثالثاء يوم
األعظم الرشيف سيادة نجل هللا عبد األمري أعلن سبتمرب) القعدة/٢٢ ذي ٢٤) ويف
سيادة إىل أرسله بتلغراف يده قبضة يف الطائف سقوط العربية الجيوش قواد وأحد
وجميع الحجاز وايل باشا غالب «حرض خالصته: ما فيه وقال املكرمة، مكة يف والده
جييش وانرصف الليل، منتصف عند أنفسهم وسلموا العربي، املعسكر إىل الضباط
سالحها، الرتكية القوات فسلمت املدينة، يف ومرابطهم الجنود ثكنات احتالل إىل حينئذ
جار هو ما يجهلون السكان جميع وكان املدينة. العرب الفرسان وطوق منها، وخرجت

واحتللناها. املدينة دخلنا الصباح وعند املفاوضات، يف دخل لهم كان الذين إال
جنديٍّا و١٩٨٢ ضابًطا ٨٣ الطائف يف أرسناهم الذين األرسى مجموع بلغ وقد
يف ووجدنا أيام»، منذ غنمناه قد كنا مدفًعا عدا «ما مدافع عرشة وغنمنا موظًفا. و٧٢
من رصاصة و١٦٠٣١٠٨ وقذيفة قنبلة و٨٠٠ بندقية ١٧٠٠ من أكثر الجيش مخازن

موزر.» رصاص
ألتمس «وإني بقوله: والده سيادة إىل املرفوع البالغ هذا هللا عبد الرشيف وشفع
حتى عملهم جراء من بنا لحق الذي الرضر عن بالتجاوز تتفضلوا أن سيادتكم من

172



الربكان انفجار

فإن لطف؛ بكل األرسى يَُعاَمَل أن سيادتكم أسأل أني كما أعمالنا، جميع يف هللا يوفقنا
إلينا.» ينظر كله اإلسالمي العالم

فيه الحربية املعدات يعدون وبدأوا بالدهم، من كبريًا قسًما العرب طهر وقد هذا
أن رأوا الحرب نتيجة يف كثريًا يؤثر ال البالد احتالل كان وملا األمام. إىل زحفهم ليواصلوا
أخذوا التي العظيمة باملهمة القيام عىل قادرة وجعلها جيوشهم تنظيم إىل همهم يرصفوا
يف صارت التي البالد يف حساب أقل اليوم للرتك يحسبون ال وهم عاتقهم، عىل قضاءها
بمركز العرب جزيرة شبة تصل التي الوحيدة الحديد سكة دمروا ألنهم يدهم؛ قبضة
يحبذون أمورهم وقادة وزعمائهم وجمعياتهم العرب أمراء جميع وألن الرتكية، القوات
يف العرب وأمراء اإلدرييس السيد جاهر فقد فيها، لالشرتاك ويستعدون الحركة هذه
الرتك، مع العداوة خطة ونهجوا األعظم، الرشيف لسيادة بصداقتهم الحجاز جنوب
الخصوصية فأحوالهما السعود وابن يحيى اإلمام أما الشعالن. نوري األمري وكذلك
عاجًال العربية والجمعيات الرشيف سيادة مع يتحدا بأن تقتيض القومية ومصالحهما
الجمعيات، تلك إىل املنتسبني بعض إىل جيوشه تنظيم يف عهد السعود ابن ألن آجًال؛ أو
الذين حرب بني من قبائله معظم وألن قاطبة، العرب آمال لتحقيق معداته يعد وجعل

أزره. ويشدون األعظم الرشيف سيادة يجلون
اليمن يف الذي الرتكي الجيش صار وقد مشهورة، للرتك فعداوته يحيى اإلمام أما
الحجاز بطريق الجيش هذا عىل ترد كانت التي واملهمات املؤن ألن يده؛ قضبة يف
فيه تجتمع الذي فاليوم األنحاء، تلك يف العرب واستقالل الحديد21 سكة بقطع ُقِطَعْت
ا، جدٍّ قريبًا بات الحربية معداتهم إعداد بعد أمورهم وقادة وزعمائهم العرب أمراء كلمة
العربية األمة يف اقرتفوها التي الفظائع جزاء فيه االتحاديون ينال عصيبًا يوًما وسيكون

عليها. والقضاء سحقها عىل وتصميمهم أبنائها من األفراد باغتيال
سيادة ولكن اآلن، إىل فعلوا مما أكثر يفعلوا أن العرب طاقة يف كان أنه وبديهي
جيوشه قواد إىل املشددة أوامره فأصدر الحجاز، يف الدماء سفك أبى األعظم الرشيف
الدماء سفك واجتناب التسليم عىل وإرغامها الرتكية الجنود عىل الحصار نطاق بتضييق
كما — وجعلها وتنظيمها جيوشه بإعداد أخرى جهة من مهتم وهو اإلمكان، جهد

قضاءها. عاتقها عىل أخذت التي باملهمة القيام عىل قادرة — تقدم
خطري بخطاب االتحاديني حكومة عن واالنفصال االستقالل سيادته أعلن وقد
الخطاب: نص هو وهذا ومغاربها؛ األرض مشارق يف اإلسالمي العالم إىل وجهه الشأن

173



العرب ثورة

الرحيم الرحمن هللا بسم
اْلَفاِتِحنَي﴾ َخرْيُ َوأَنَْت ِباْلَحقِّ َقْوِمنَا َوبنَْيَ بَيْنَنَا اْفتَْح ﴿َربَّنَا

اعرتف من أول هم املكرمة مكة أمراء أن يعلم بالتاريخ إملام له من كل
املسلمني كلمة جمع يف منهم رغبة وأمرائهم؛ املسلمني حكام من العلية بالدولة
طاب العظام عثمان» آل «من سالطينها لتمسك جامعتهم لعرى وتحكيًما
صلوات — رسوله وسنة هللا بكتاب بالعمل مثواهم الخلد دار وُجِعَل ثراهم
الرفيعة السامية الغاية تلك ولنفس أحكامهما. إنفاذ يف وتفانيهم — عليه هللا
عىل بالعرب حملت إنني حتى عليها، يحافظون إليهم املشار األمراء زال ما
حصار لفك وعرشين وسبع وثالثمائة ألف ١٣٢٧ سنة يف بذاتي العرب
هذه عني جرت تلتها التي السنة ويف الدولة. رشف عىل محافظة «أبها»
هو كما املعنى هذا يف هو مما ذلك غري إىل … أبنائي أحد قيادة تحت الحركة
إىل وتوصلت والرتقي، االتحاد جمعية الدولة يف نشأت أن إىل ومعهود، مشهور
ما املمالك من انتقاصها نتيجته فكانت شئونها، وكافة إداراتها عىل القبض
الحروب غمرات بخوضهم وخصوًصا العالم، أفراد عرفه مما عظمتها قوض

بيان. إىل تحتاج ال التي الهلكة موقف يف إياها وإلقائهم الحارضة
تفطر وتستدعي فيها، البحث إحساساتنا تأبى معلومة غايات ملحض هذا
من بقي ما وتمزيق اإلسالم دولة عىل وحزنًا أىس املعمورة مسلمي قلوب
اإلعدام، وأنواع بالصلب منهم فريق وذمييهم؛22 مسلميهم ممالكها سكان
عىل عالوة املشهودة، والحالة املعهودة الصورة وعىل وطنه عن بإجالئه وفريق
األخرية هذه سيما وال الحروب، آفات من وأنفسهم أموالهم يف به أُِصيبُوا ما
من باإلجمال يُْعَلُم كما األعظم، النصيب منها املقدسة لألرض كان التي
دورهم أبواب بيع إىل األهايل من الثانية الدرجة أبناء حتى الكثريين اضطرار
للحصول وذلك يملكون؛ ما لجميع بيعهم بعد سقفها وأخشاب ودواليبها

الرمق. سد عىل
من يظهر كما لغرضها، كافيًا تََرُه لم االتحاد جمعية وكأن هذا كل
العثمانية السنية السلطنة بني الوحيدة الرابطة إخالل عىل وإقدامها تجاوزها
وصفت فقد والسنة؛ بالكتاب التمسك وهي أال املعمورة: مسلمي وجميع
ِسرَيَُه السنية السلطنة دار يف الصادرة «باالجتهاد» املوسومة صحفها إحدى
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بمرأى وهذا العافية)، هللا (نسأل السري برش — وسالمه عليه هللا صلوات —
ووزرائها علمائها وسائر إسالمها وشيخ األعظم الدولة وزير من ومسمع

رجالها. وأعيان
،﴾ اْألُنْثَينَْيِ َحظِّ ِمثُْل ﴿ِللذََّكِر تعاىل: — قوله بإلغاء الجرأة هذه وُشِفَعْت
أركان أحد هدم وهي الكربى، بالطامة وعززتهما املرياث، يف بينهما فساوت
املنورة باملدينة املقيمني الجنود أمرت إذ رمضان؛ صوم وهو الخمس: اإلسالم
وبني بينهم للمساواة رمضان يف باإلفطار مثًال الشام أو املكرمة مكة أو
رصاحة ملعارضة أقاويل لهذا ولفقت الروس، حدود يف يقاتلون الذين الجنود
مما ذلك غري إىل … َسَفٍر﴾ َعَىل أَْو َمِريًضا ِمنُْكْم َكاَن ﴿َفَمْن تعاىل: — قوله
مرتكبيها أحكام املعلومة املنكرات عىل اإلقدام من اإلسالم؛ بأساسات يمس
وسلبته املعظم السلطان شوكة يدي عىل رضبت أن بعد بالرضورة، الدين من
أو الرشيفة سلطنته بني) (ما كتاب رئيس انتخاب عىل االقتدار حق حتى
ومصالح املسلمني أمور يف النظر عن فضًال املنيفة، املبجلة خاصته رئيس
بها يطالب التي الخالفة لرشوط إسقاطهم من هذا يف وما والعباد، البالد
ما هذا ومع فيه، مشاحة ال مما هذه والحالة منهم الرباءة فوجوب املسلمون.
وبواعث التفرقة تهمة نسبة من وحذًرا هربًا الجرأة هذه صحة نتناول زلنا
يف أصبحت الدولة أن واتضح الغطاء وانكشف الخفاء ظهر حتى االختالف،
ويفعلون يشاءون، بما فيها يحكمون بك؛ وطلعت باشا وجمال باشا أنور يد
لقايض أخريًا ورد الذي األمر هذا صحة عىل دليل وأبسط يريدون. ما بها
محكمته يف تحررت التي بالشهادة إال يحكم ال بأن الرشعية مكة محكمة
غري بينهم فيما املسلمون يكتبها التي الشهادات إىل يلتفت وال يديه، وبني
واحد آن يف صلبهم األخرى ومن جهة، من كله هذا البقرة؛ آية يف بما مبالني
بعد ومن «قبل من العرب23 نوابغ وكرباء املسلمني أفاضل عظماء من لكثري
وشكري املؤيد، بك وشفيق الشهابي، عارف واألمري الجزائري، عمر «كاألمري
الزهراوي، الحميد وعبد البساط، بك وتوفيق بك، الوهاب وعبد العسيل، بك
القاسية القلوب ذوي عىل حتى يصعب أنه ريب وال العرييس»، الغني وعبد
األنعام. بهائم من كانت ولو واحد، آن يف الكثرية الجماعات أنفس إزهاق

األفاضل، هؤالء قتل يف مسوًغا لهم وانتحلنا عذًرا لهم التمسنا أننا وهب
األطفال من وفيها ذنب كل من الربيئة البائسة عائالتهم لنفي املسوغ فما
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حرسات األنفس وتذهب القلوب لهم تنفطر من الخدور وربات والشيوخ
بقتل املصيبة سم من جرعوه قد ما فوق العذاب أنواع وإلذاقتهم عليهم،
تَِزُر ﴿َوَال يقول: — تعاىل — وهللا منازلهم، بفقده خربت الذي عميدهم
لهم يسوغ الذي فما أيًضا، مسوًغا لهذه انتحلنا وإذا أُْخَرى﴾؟!24 ِوْزَر َواِزَرٌة
قضوا أن بعد بها ويعيشون إليها يأوون التي وأموالهم أمالكهم مصادرة
كله هذا عن تعامينا وإذا عزهم؟! أسباب أيديهم من وسلبوا عزيزهم عىل
مسوًغا ننتحل أن يمكن فكيف لهم سوغه مسوغ لهم كان ربما وقلنا أيًضا
القادر عبد الرشيف موالنا الزاهد التقي واملجاهد األبَر األمري قرب عىل لجرأتهم

وتحقريه؟! وإهانته الحسني الجزائري
فيه الحكم تاركني مختًرصا به أتينا األعمال، من أبدوه ما بعض هذا
ما عىل برهانًا وحسبنا خصوًصا، اإلسالمي والعالم عموًما اإلنساني للعالم
أضافتُه الذي العتيق للبيت رميهم والعرب اإلسالمي للدين صدورهم تكنه
ِللطَّاِئِفنَي﴾، بَيْتَِي ْر ﴿َوَطهِّ تعاىل: — قوله يف السبحانية لذاتها األحدية العزة
بحصن التي مدافعهم قنابل من بقنبلتني املوحدين؛ وكعبة املسلمني قبلة وهو
الحجر فوق إحداها وقعت باستقاللها، باملطالبة البالد قيام أثناء جياد
التهمت أذرع ثالثة بمقدار عنه تبعد والثانية ونصف، ذراع بنحو األسود
بالضجيج لهيبه إلطفاء املسلمني من األلوف هرع حتى البيت، أستار بنارهما
من للتمكن سطحه إىل والصعود البيت باب فتح إىل واضطروا والنحيب،
مقام عىل بثالثة االثنتني عززوا حتى بهذا أمرهم انتهى وما اللهيب، إطفاء
يف الوحيد هدفهم اتخذوه الذي املسجد بقية يف منها وقع ما عدا إبراهيم
يف واألربعة الثالثة يقتلون زالوا وما والرصاص، بالقنابل مقذوفاتهم غالب
هذا ويف البيت، من القرب العباد عىل تعذر حتى يوم كل املسجد نفس
والحكم القول نرتك ما وحرمته وتعظيمه بالبيت واالزدراء االستخفاف من
الحكم نرتك «نعم» ومغاربها، األرض مشارق يف املسلمني لعموم أيًضا فيه
الديني كياننا نرتك ال ولكنا اإلسالمي للعالم واالزدراء االستخفاف هذا يف
للبالد — وتعاىل تبارك — هللا يرس وقد االتحاديني، أيدي يف ألعوبة والقومي
بالفوز مساعيها وتكليل استقاللها ألخذ وقوته بحوله وفقها كما نهضتها
حامياتهم، ورجال بيننا االتحاديني موظفي أيدي عىل رضبت أن بعد والنجاح
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املتغلبني سلطة تحت تنئ تزل لم التي البالد عن وانفصلت فعًال، فاستقلت
تشوبه ال الذي االستقالل معاني بكل مطلًقا ا تامٍّ انفصاًال االتحاديني من
دين نرصة ومبادئها غيتها جاعلة خارجي، تحكم وال أجنبية مداخلة شائبة
أحكام أساس عىل أعمالها كل يف قائمة املسلمني شأن إلعالء والسعي اإلسالم
جميع يف غريه مستند وال سواه مرجع لنا يكون ال الذي الرشيف الرشع
عىل ينطبق ما كل لقبول استعدادها مع وفروعه، القضاء وأصول األحكام
النهضة وأسباب الحديث الرتقي فنون أنواع من شعائره ويالئم الدين أصول
الناس بني وتعميمه العلم إلعزاز والطاقة الجهد يف ما كل باذلة الصحيحة،

واالستعداد. الحاجة حسب وعىل الطبقات اختالف عىل
املسلمني إخواننا من راجني علينا، الديني الواجب ألداء به قمنا قد ما هذا
من عليهم لنا واجبًا يرونه ما كذلك يؤدوا أن ومغاربها األرض مشارق يف
ومتوسلني األرباب لرب الرضاعة أكف رافعني اإلسالمي، اإلخاء روابط أحكام
خري فيه ما إىل بالهداية ويمدنا بالتوفيق يتوالنا أن الوهاب، امللك برسول
النرص. ونعم حسبنا وهو الكبري، العيل هللا عىل واالعتماد واملسلمني، اإلسالم

وأمريها مكة رشيف
عيل بن الحسني

املنشور».25 لهذا ملحق «وسينرش

هوامش

بن محسن بن عون بن املعني عبد بن محمد بن عيل بن حسني الرشيف هو (1)
بن بركات بن األمري محمد بن األمري بركات بن محمد نمي أبي بن حسن بن هللا عبد
بن الدين نجم نمي أبي محمد بن الدين أسد عرارة أبو رمية بن عجالن بن حسن
عيىس بن الكريم عبد بن مطاعن بن إدريس بن قتادة بن عيل بن الحسن سعيد أبي
بن هللا عبد بن موىس بن الثائر محمد بن هللا عبد بن عيل بن سليمان بن الحسني بن
اإلمام ابن السبط محسن اإلمام ابن املثنى الحسن بن املحض هللا عبد بن الجون موىس
عبد ابن ملسو هيلع هللا ىلص محمد» «النبي بنت الزهراء فاطمة السيد زوجته من طالب أبي بن عيل

177



العرب ثورة

بن كعب بن مرة بن كالب بن قيص بن مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن هللا
مدركه بن خزيمة بن كنانة بن النرض بن مالك بن — قريش — فهر بن غالب بن لؤي
الهميسع بن اليسع بن أدد بن أد بن «عدنان» بن معد بن نزار بن مرض بن إلياس بن
— السالم عليه — «إبراهيم» بن إسماعيل بن قيذار بن حمل بن نبت بن سالمان بن
بن شالح بن قحطان» «أبو عابر بن فالج بن رعو بن رسوج بن ناحور بن نارح ابن

السالم. عليه — «نوح» بن سام بن ارفكشاد
معارًضا — هللا رحمه — كان وقد العثماني، األعيان مجلس أعضاء أحد (2)
مع واتفق حينئذ األستانة إىل باريس من فجاء ١٩١٣ سنة إىل االتحاديني لحكومة
الكتاب، هذا يف مر كما منها شيئًا الجمعية تنفذ لم أمور عىل والرتقي االتحاد جمعية
من فصار األعيان، مجلس يف والعراقيني السوريني من ستة وتعيني بتعيينه واكتفت
منه نفر العرب أبناء من كبريًا فريًقا إن حتى الحميم، االتحاديني صديق الحني ذلك
كعزيز العرب زعماء ببعض الفتك عىل االتحادية الحكومة مع والعمل بالخيانة واتهمه
االتحاديني عىل غرية يقل ال اتحاديٍّا كان األوروبية الحرب أُْعِلنَْت وملا وغريه. عيل بك
استمالة إىل وسعى العامة، التعبئة أمر إصدار عىل الحكومة فوافق زعمائهم، أكرب عن
مجال ال الشأن هذا يف طويل حديث السطور هذه كاتب مع له جرى وقد إليها. العرب
وعدوانًا ظلًما االتحاديون ساقه الذي الزهراوي الحميد عبد املرحوم هو هذا اآلن. لذكره

الشام. دمشق يف املشنقة إىل
كان وقد األستانة، يف امللكية واملدرسة الحقوق مدرسة من خرج لبناني شاب (3)
االتفاق الثالث: [الفصل راجع ١٩١٣ سنة والرتك العرب بني لالتفاق سعوا الذين من
االتحاديني صديق صار ثم األستانة] يف اإلصالح وفد – والرتك العرب بني املزعوم
صندوق من كبريًا راتبًا يتقاىض وكان منه، العرب نفر حتى التاريخ ذلك بعد الحميم
تاريخ عىل الواقفني من أحد يجهلها ال عظيمة خدم مقابل والرتقي االتحاد جمعية
إىل سورية يف اليمنى االتحاديني يد — هللا رحمة — ظل وقد وأدوارها. العربية املسألة
واعتقاده بهم ظنه حسن نتيجة لهم إخالصه وكان بريوت، يف املشنقة له نصبت أن
العربية األمتني عىل تقيض الحارضة األحوال وأن ا رشٍّ للعرب ينوون ال بأنهم التام
راجع املشرتك الوطن عن دفاًعا وقالبًا قلبًا واالتحاد املاضية املنازعات بتنايس والرتكية

العرب]. أمراء إخالص – لالتحاديني العرب إخالص الخامس: [الفصل
االتحاديني إىل انضم السابقني، ومبعوثيها دمشق أعيان أحد الشمعة بك رشدي (4)
تنفيذها عن عدل املهمة تلك كشفت وملا سورية، إىل رسية بمهمة وأُْرِسَل ١٩١٣ سنة يف
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رحمه — كان وقد فيها. صوت له يُْسَمُع يَُعْد فلم بالسياسية االشتغال عن وامتنع
النواب مجلس يف خطبه ذلك تؤيد العثمانية، الدولة عىل غرية الناس أشد من — هللا
علم يف ذكره تحيي عديدة آثاًرا ترك بليغ وشاعر مجيد كاتب وهو وأعماله. وكتاباته

األدب.
رجالها، وخرية دمشق أدباء من باإلنكليزي امللقب املليجي الوهاب عبد املرحوم (5)
املرحوم معهم أبرمه الذي االتفاق بعد للعرب بإخالصهم واعتقد لالتحاديني أخلص
الدولة وخدم األناضول، واليات إحدى يف ملكيٍّا مفتًشا َ فُعنيِّ الزهراوي، الحميد عبد
أنفسهم، االتحاديني عىل وغريته ونشاطه بمعارفه عظيمة خدًما االتحادية والحكومة
التي الحرب عواقب من الدولة وإنقاذ العربية البالد يف موقفهم تعزيز عىل يعمل وكان

وعدوانًا. ظلًما الشام دمشق يف املشنقة إىل ساقوه يوم غمارها خاضت
النواب مجلس يف ألقاها التي بالخطب اشتهر دمشق، مبعوثي أحد هو (6)
االتفاق بعد العربية لألمة االتحاديني بإخالص اعتقد ولكنه العرب، عن دفاًعا العثماني
يف ملكيٍّا مفتًشا َ يَُعنيَّ أن وقبل املؤتمر يف العربية الجمعيات مندوبي مع أبرمته الذي

العثمانية. الواليات إحدى
الحقوق مدرسة من تخرج العرب، شبان أذكى من — هللا رحمه — كان (7)
هو ومما تلميذ، أربعمائة بني صفه يف األول دائًما وكان األستانة، يف امللكية واملدرسة
أنهم يعتقد كان وقد االتحاديني، بنشاط وإعجابه وطنيته عظم به يُذَْكر بأن جدير
أن إىل االعتقاد هذا عىل وظل العثمانية، البالد يف األحكام زمام بتقلد األحزاب أجدر

مظاهرها. بأتم فظائعهم له ظهرت
َ وُعنيِّ األستانة، يف امللكية املدرسة من تخرج الفؤاد، ذكي املعرش، لطيف شاب (8)
الحميم صديقه عن السياسية وآرائه أفكاره يف يختلف وال الشام، والية يف ملكيٍّا موظًفا

البساط. توفيق املرحوم
هللا رحمه — كان العثماني، الجيش يف الحرب أركان ضباط كبار من ضابط (9)
دولة إىل االنضمام يف يوًما يفكر لم نفًعا، للبالد وأعظمهم وطنية الناس أشد من —
بعد به األخري اجتماعه يف السطور هذه لكاتب قال وقد الرتك، عن االنفصال أو أجنبية
األدنى، الرشق ومصري الدولة كيان يتوقف الحرب هذه «عىل األوروبية: الحرب إعالن
ضمان أكرب العصيب الحني هذا يف الرتك إخوانهم مع وقالبًا قلبًا العرب اتحاد وسيكون
يف وتفانيه منا فرد كل بإخالص لنا مكفول هو والذي ينتظرنا الذي املجيد للمستقبل
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يرسم العربي» «الربكار سماه «بركاًرا» هللا رحمه اخرتع وقد املشرتك.» الوطن سبيل
ولكن باسمه، له يسجله من أوروبا إىل يرسل أن وقرر اختالفها، عىل الهندسية الرسوم
فتخرج الدولة؛ خدمة يف حياته الجزايري سليم املرحوم قىض ذلك. دون حالت الحرب
الثورات معظم قمع يف واشرتك طويًال، زمنًا الحربية مدرستها يف ودرس مكاتبها، من
أركان لهيئة رئيًسا كان حيث بوالير يف األوىل البلقانية الحرب غمار وخاض الداخلية،
وكان الثانية، البلقانية الحرب يف أدرنة مدينة فرقته واسرتجعت الفرق، إحدى حرب
عينته األوروبية الحرب أُْعِلنَْت وملا العثمانيني، والضباط القواد من دخلها من أول
للجنرال رسموا الذين أحد فكان الدردنيل، يف الحرب أركان هيئة يف الحربية وزارة
وصول دون وحالت األستانة أنقذت التي البديعة الدفاعية الخطة تلك ساندرس فون
يف مرابًطا كان الذي العثماني الفيلق حرب أركان يف ذلك بعد َ ُعنيِّ ثم إليها، الحلفاء
املشرتك الوطن عن دفاًعا هناك يحارب هو وبينما باشا. برتو بقيادة وضواحيها أزمري
خدمه عىل له مكافأة سورية يف املشنقة إىل وساقوه القتال ميدان من االتحاديون أخذه
العرب]. األمراء إخالص – لالتحاديني العرب إخالص الخامس: [الفصل راجع الباهرة،
وحرر فرنسا، يف العالية املدارس يف تخرج شبانها، وخرية بريوت أدباء من (10)
إىل فيها يبقى أن إمكانه يف وكان األوروبية، الحرب إعالن بعد مرص جاء املفيد، جريد
بذلك مرص يف أصدقائه بعض عليه أشار وقد مجاريها، إىل املياه وتعود األزمة تنتهي أن
فمن العصيب، األوان هذا يف أبنائه من فرد كل إىل حاجة يف الوطن «إن جوابه: فكان
الوطن خدمة آثر الذي العظيم الوطني فهذا نحوه.» علينا بالواجب نقوم ال أن الخيانة
باإلعدام االتحاديون جازاه خيانة خدمته عن تقاعده وعدَّ عيشها ورغد مرص نعيم عىل

والدمار. الهالك وهدة يف وألقوه بالعار، ولطخوه خانوه الذي الوطن ذلك باسم
كفتني مدرسة يف العلوم مبادئ وتلقى حمص، يف ُولَِد وشاعر، كاتب (11)
طول عىل تدل فيه آثار وله الحقوق، علم لدرس األستانة إىل وسافر تركها ثم اإلكلريكية،
سعوا والذين الزهراوي الحميد عبد املرحوم أصدقاء من — هللا رحمه — وكان باعة،
قبل يكن ولم االتحاديني، مع أبرمه الذي االتفاق يف وأيدوه والرتك العرب التفاق معه
األدبي؛ املنتدى عىل الرتدد كثري كان ولكنه الجمعيات، من جمعية إىل ينتسب الحرب
غيوًرا بالرتك، التعلق شديد كان أنه عنه يُذَْكُر ومما اإلنكليزية، للغة مدرًسا َ ُعنيِّ حيث
عظيم، برسور الحرب بدء يف العامة التعبئة خرب قابل وقد العثمانية، املصلحة عىل
ساقه يوم الدولة عن يدافع وكان االحتياطي، يف ضابًطا العثماني الجيش يف وتطوع

املشنقة. إىل االتحاديون
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بعد مرتني األستانة زار الدولة، عىل غرية وأشدهم العرب رجال أذكى من (12)
أعز من كان الذي باشا جمال سيما وال االتحاديني بزعماء فتعرف باريس، من رجوعه
االمتيازات من ذلك وغري الحولة، أرايض بتجفيف امتياًزا الحكومة من ونال أصدقائه،
الحرب إعالن بعد بريوت لبلدية رئيًسا َ ُعنيِّ وقد إليه. االتحاديني ميل عىل تدل التي
الحلفاء، هاجمها إذا املدينة عن للدفاع محلية حكومة تأليف يف إليه وُعِهَد األوروبية،
إخالص الخامس: [الفصل راجع عنها الجالء العثمانية القيادة قررت بعدما وذلك
صحف وردت السطور هذه كتابة وبعد العرب]، أمراء إخالص – لالتحاديني العرب
فنتمنى يُْرَزُق، حيٍّا يزال ال بيهم مختار أن وفيها نوفمرب، أوائل يف القاهرة إىل أمريكا

الفؤاد. صميم من ذلك
ُعِقَد الذي العربي املؤتمر أعضاء وأحد العثماني االتحاد جريدة صاحب هو (13)
بريوت يف ُولَِد مفوَّه، وخطيب بليغ كاتب األستانة. إىل منها قدم الذي والوفد باريس يف
يف اإلصالح وفد – والرتك العرب بني املزعوم االتفاق الثالث: [الفصل راجع فيها وُشِنَق

األستانة].
إحدى يف عضًوا َ وُعنيِّ األستانة، يف السلطانية الحقوق مدرسة يف تخرج (14)
لطيف — هللا رحمه — وكان االحتياطي. يف ضابط برتبة الجيش يف دخل ثم املحاكم،
بالسياسة. صله له ما كل عن بعيًدا الخلق، نبيل الصوت، حسن الفؤاد، ذكي املعرش،
كان وقد الجزائري، القادر عبد األمري الكبري العربي القائد أنجال أحد هو (15)

فرنسا. رعايا من — هللا رحمه —
الربيد مصلحة يف موظًفا كان وقد املحمصاني، محمد املرحوم شقيق هو (16)

بريوت. يف واحد بيوم أخيه مع وُشِنَق العثمانية،
ثم ،١٩١٤ سنة األستانة يف الحقوق مدرسة من تخرج نبيه، أديب شاب (17)
األدبي املنتدى أعضاء من — هللا رحمه — كان وقد حيفا، بداية محكمة يف عضًوا َ ُعنيِّ

ومؤسسيه.
شبان خرية ومن بريوت، يف تصدر كانت التي املفيد جريدة صاحب هو (18)
بليغ كاتب وهو األول، العربي املؤتمر يف واشرتك باريس، يف العالية دروسه أتم سورية،
بزعماء واجتمع ،١٩١٤ سنة بيهم بك مختار صديقه مع األستانة زار مفوه، وخطيب
سياستهم وحسن بإخالصهم وأقنعوه وريائهم، بكذبهم فاستمالوه فيها، االتحاديني
بعد صارت التي «املفيد» جريدته سياسة يعدل وجعلوه للعرب، صداقتهم وعظم
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نية سوء أدرك بعدما الفرار من تمكن وقد لهم. املوالية الصحف من بريوت إىل رجوعه
وصديقه رفيقه مع صالح مدائن بجوار الحظ لسوء عليه قبضوا ولكنهم االتحاديني،

البساط. توفيق املرحوم
التي النصري جريدة تحرير رئيس كان الدامور، معلقة من لبناني شاب (19)
صلة أقل له يكن ولم املشهورين، وخطبائها سورية أدباء ومن بريوت يف تصدر
يف له صديق إىل أرسله كتاب من للقراء فتظهر السياسية آراؤه أما العربية، باألحزاب

نصه: ما فيه وقال ،١٩١٠ سنة مارس ٢٩ يف األستانة

يخدم أن اإلنسان وعىل العرب، بالد ويف عربية ولكنها عثمانية جريدة النصري
ثانيًا، العربية ثم أوًال، العثمانية نخدم فنحن العمومي؛ املبدأ ثم األعم املبدأ
مما نتنصل أن علينا أوجبت والعرب الرتك مسألة يف إخواننا بعض وخطة
صالحنا «أن هي وخطتنا مبدأنا ألن استثناء؛ بدون أجمعهم العرب به يُْرَمى
إىل طنني نظر تلفت أن وأرجوك هذا األتراك»، إخواننا مع نكون أن كعرب
الدولة «حياة مقالتنا سيما وال الداخلية السياسة عن آخر بعد حينًا نكتبه ما

اإلثنني. عدد يف واملنشورة باسمي املوقعة الجمعية» بحياة

ومن سورية، يف الشهرية العظم أرسة من العظم، املؤيد بك شفيق هو (20)
وظائف أعظم يف تقلب العثمانية، البالد يف املاليني وأكرب السابقني، دمشق مبعوثي
كان وقد واإلدارية، واالقتصادية السياسية الشئون يف عظيمة خربة واكتسب الدولة،
طلعت مع النواب مجلس يف مشهورة وقائع له وكانت املايض يف املعارضني حزب من
تمسًكا الناس أشد من كان ولكنه االتحاديني، زعماء من وغريهما بك وجاويد بك
البلقانية، الحرب أثناء يف املعارضني عن انفصل وقد عليها، غرية وأعظمهم بالعثمانية
أصدقائه من كبريًا فريًقا إن حتى ذلك، بعد عظيمة خدًما االتحادية الحكومة وخدم
والسيايس الغيور الوطني فهذا والرتقي. االتحاد جمعية يف بدخوله اعتقد السياسيني
مًعا كانا ملا عليه بك طلعت حقد وهو واحد حقيقي لسبب دمشق يف شنًقا أُْعِدَم املحنك

العثماني. النواب مجلس يف
األوىل، املرة بخالف فنيٍّا تدمريًا الثانية للمرة املدينة حديد سكة العرب دمر (21)

مرتًا. كيلو ١٥ مسافة عىل نسًفا والكباري الجسور ونسفوا
يوم خصمته خصمه كنت ومن خصمه، فأنا ذميٍّا آذى «من ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال (22)
يف املخيفة األحاديث ومن مسعود. ابن حديث من التاريخ يف الخطيب رواه القيامة.»
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دولة الدولة كانت الذمة أهل ُظِلَم «إذا جابر: حديث من الطرباني رواه ما الباب هذا
والسنن. الصحاح يف أحاديث والعهد الذمة أهل حقوق بحفظ الوصية ويف العدو.»

ال سلمان، «يا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: سلمان حدثنا العراقي: الحافظ قال (23)
وجل؟» عز — هللا هداني وبك أبغضك كيف رسول، «يا قلت: دينك.» فتفارق تبغضني
لكن غريه ورواه جامعه، يف هكذا الرتمذي أخرجه فتبغضني.» العرب «تبغض قال:
بلفظ ولكن األدب مبلغ يف حجر ابن الحديث هذا أورد الجمع. بضمري «هدانا» بلفظ
قال: — عنه هللا ريض — عيل عن أيًضا: العراقي وقال دينك.» يفارقك تبغضني «ال
النبي سمعت قال: عمر ابن وعن منافق.» إال العرب يبغض «ال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال
الحديثني هذين أورد وقد مؤمن.» ثقيًفا يحب وال مؤمن العرب يبغض «ال يقول: ملسو هيلع هللا ىلص
عن جرير حدثنا القرب: يف أيًضا العراقي وقال األدب. مبلغ كتابه يف أيًضا حجر ابن
والقرآن عربي، ألني لثالث؛ العرب «أحبوا قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول أن عباس، ابن عن عطاء،
الحاكم ورواه الكبري، املعجم يف الطرباني رواه هكذا عربي.» الجنة أهل وكالم عربي،
املعجم يف رويناه هريرة أبي حديث من شاهد عباس ابن ولحديث بعينه. املستدرك يف
عربي، والقرآن عربي، «أنا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: هريرة أبي عن للطرباني األوسط

عربي.» الجنة أهل وكالم
الجامع يف أيًضا السيوطي أورده صحيح، حديث املتقدم عباس ابن وحديث
وأورده للبيهقي، اإليمان وشعب للحاكم واملستدرك للطرباني الكبري املعجم عن الصغري
أخر لفًظا فيه وأورد العرب»، فضل يف األدب «مبلغ كتابه يف الهيتمي حجر ابن العالمة

لثالث.» العرب يف «احفظوني وهو أيًضا
رسول قال قال: أنس عن ثابت عن جماز بن الهيثم أخربنا أيًضا: العراقي وقال
أبغض ومن أحبني، فقد العرب أحب من كفر، وبغضهم إيمان، قريش «حب ملسو هيلع هللا ىلص: هللا
من شاهد وله صحيح، حسن وقال: املستدرك، يف الحاكم أخرجه أبغضني.» فقد العرب
ابن عن دينار بن عمرو رواية من للطرباني الكبري املعجم يف رويناه عمر ابن حديث
ومن أحبهم، فبحبي العرب أحب «فمن فيه: قال حديث أثناء يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عمرو

بإسناده. تقدم وقد أبغضهم.» فببغيض العرب أبغض
وبغضهم إيمان، العرب «حب قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن أبيه عن سالم حدثنا أيًضا: وقال

نفاق.»
ا.» حقٍّ أحبني العرب أحب «من ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال حجر: البن األدب مبلغ ويف

حبان. أخرجه
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عن لريتد قتاله ألمر مقارنًا وطنه من املرء نفي أمر — تعاىل — هللا جعل (24)
ِللَِّذيَن ﴿أُِذَن بالجهاد اإلذن تعليل يف — تعاىل — فقال القتال، ملرشوعية وسببًا دينه
ِبَغرْيِ ِديَاِرِهْم ِمْن أُْخِرُجوا الَِّذيَن * َلَقِديٌر ِهْم نَْرصِ َعَىل هللا َوإِنَّ ُظِلُموا ِبأَنَُّهْم يَُقاتَلُوَن
َعِن هللا يَنَْهاُكُم ﴿َال واإلحسان والرب بالعدل املسلمني غري معاملة شأن ويف اآلية، ﴾ َحقٍّ
هللا إِنَّ إَِليِْهْم َوتُْقِسُطوا تََربُّوُهْم أَْن ِديَاِرُكْم ِمْن يُْخِرُجوُكْم َوَلْم يِن الدِّ ِيف يَُقاِتلُوُكْم َلْم الَِّذيَن
ِديَاِرُكْم ِمْن َوأَْخَرُجوُكْم يِن الدِّ ِيف َقاتَلُوُكْم الَِّذيَن َعِن هللا يَنَْهاُكُم ََّما إِن * اْلُمْقِسِطنَي يُِحبُّ

الظَّاِلُموَن﴾. ُهُم َفأُوَلِئَك يَتََولَُّهْم َوَمْن تََولَّْوُهْم أَْن إِْخَراِجُكْم َعَىل َوَظاَهُروا
العرب، بحركة املتعلقة والحربية السياسية املسائل لوصف اآلن نتعرض لم (25)

املناسبة. الفرصة سنوح حني هللا شاء إن فاعلون ولعلنا
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العرب واستقالل أوروبا

– العام اإلسالمي والرأي العربية الحركة – والعرب فرنسا – والعرب إنكلرتا
صحف آراء – املكرمة مكة يف املسلمني وفود – الرسمية والتلغرافات البالغات

وأقوالها الغرب

∗∗∗

وقابله طربًا، اإلسالم له فماد كله، العالم يف وقع أعظم العرب استقالل خرب وقع
مزيد ال واضطراب بقلق والجرمان التام باالرتياح واملحايدون عظيم بابتهاج الحلفاء

عليهما.

والعرب إنكلرتا

وهذا التايل، الرسمي البالغ لندن صحف نرشت املبارك) رمضان يوليو/٢٨ ٢٨) ففي
مرص: يف املطبوعات إدارة عربته كما نصه

الذي اليوم ينتظرون الرتكي الحكم بسوء املعذبون والعرب سنني منذ
بثورات املايض يف قاموا وقد السابقة، حريتهم اسرتجاع من فيه يتمكنون

العربية. البالد يف الرتكي االستبداد ضد عديدة
التام وخضوعها األستانة يف الحالية الحكومة ترصف سوء أدى وقد
األحوال أوصلت مشئومة حرب يف مضطرة تركيا دخول إىل األملان لسلطة
العربية. البالد يف الزعماء من وغريه مكة رشيف فرأى النهاية، حد إىل فيها
باستقاللهم. واملناداة أعناقهم عن الرتكي النري لخلع آن قد األوان أن
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صداقتها ولكن العرب، عىل دائًما تعطف العظمى بريطانيا وكانت
وقد اآلن أما الحياد، عىل البقاء إىل املايض يف اضطرتها لرتكيا التقليدية
أصبحت فقد والنمسا) (أملانيا الوسطى الدول صف إىل تركيا انضمت
يف انخرطوا الذين العرب أولئك عىل عطفها إظهار يف حرة العظمى بريطانيا

املشرتك. العدو ضد الحلفاء عداد
يف السابقة سياستها عىل محافظة ستبقى العظمى بريطانيا أن عىل
إبقاء يف جهدها غاية بذل وعىل الدينية الشئون يف مداخلة أية عن االبتعاد

خارجي. طارئ كل من أمينة املقدسة األماكن
بريطانيا سياسة يف والتغيري التبديل تقبل ال التي املهمة النقط ومن
مستقلة. إسالمية حكومة أيدي يف املقدسة األماكن هذه تبقى أن هو العظمى
واألخطار الكثرية العقاب تلقي الحارضة الحرب أحوال أن يخفى وال
به قام الذي العمل ولكن الحج، بفريضة القيام يف يرغبون الذين سبيل يف
الحجاج تمكن التي الالزمة التدابري اتخاذ يف كبريًا األمر يجعل مكة رشيف

واطمئنان. بسالم املقدسة األرايض زيارة من املستقبل يف

الربيطاني، األعيان مجلس يف كرومر اللورد وقف شعبان) يونيو/٢٧ ١٨) ويف
التيمس: جريدة عن نقًال خالصته ما فيها قال العرب ثورة عن خطبة وألقى

الشأن عظيمة العرب جزيرة يف جرى عما الصحف نرشتها التي األخبار إن
النفوس يف وقًعا يزيدها ومما أيًضا، االرتياح إىل داعية أنها رأيي ومن ا، جدٍّ
ما كل فألن الشأن خطرية كونها أما انتظار؛ وبال غرة حني عىل حدثت أنها
كونها وأما تقريبًا، كله اإلسالمي العالم اهتمام يثري املقدسة باملواطن يختص
معه املشرتكني وسائر مكة رشيف قام الذي العمل يف فألن االرتياح إىل داعية
نرشه يف امللك جاللة حكومة أصابت الذي اإلعالن يف التامة ثقتهم عىل دليًال
أو الحجاز أهل إدارة شئون يف الدخول تنوي ال أنها وهو الحرب، أول يف

استقاللهم.
يف كانت العرب جزيرة أن ومع منتظرة، تكن لم الحركة هذه إن قلت
شئون عىل املطلع سئل فلو املاضية، العديدة السنني يف مزمنة ثورة حالة
أن عىل تدل الحال ظواهر كانت وقد فيها، ثورة حدوث احتمال َلنََفى الرشق
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فكرة لخنق يكفي اإلمارة كوت يف (العثمانيون) األتراك أحرزه الذي الفوز
فكان لها، مناقضة جاءت الحقيقة ولكن اكتمالها، قبل العرب بالد يف الثورة
أنه وهي تقدمها، التي العرب من مئات إىل تضاف جديدة عربة ذلك من لنا
عنه نعرفه ما جل إذ الرشق؛ يف سيقع بما ينبئ أن األوروبي عىل يستحيل

الحسبان. يف ليس وما املنتظر غري حدوث فيه نتوقع أن هو

دمر مكة رشيف أن من الصحف روته ما صحة عن فسأل بريس، اللورد وعقبه
بالد أحوال عىل الوقوف أود «إني وقال: املنورة، املدينة شمال الحديد سكة من قسًما
األمراض فيها وتفشت املجاعة بها حلت التي التعسة البالد تلك سورية، سيما وال العرب
قبل.» من بمثلها يسمع لم التي املظالم من ابتدعته وما االتحادية الحكومة جور بسبب
نرشته ما عىل أزيد أن يسعني «ال قال: الحكومة باسم يأتي بما كرو املركيز فأجاب
لم امللك جاللة حكومة أن سوى يُذَْكر شيئًا العرب جزيرة يف الحال سري عن الصحف
آخره إىل األمر أول من الحكومة خطة كانت فقد غرة، عىل العرب بالد بأخبار تُْؤَخذُ
إسالمية، سلطة تحت العربي والعراق الحجاز يف املقدسة األرايض عىل املحافظة وجوب
للدين املمثلة كالدولة منزلتها تضيع أخذت العثمانية الحكومة أن ظهر ملا أنه عىل
أن اتضح األملانية، والسيطرة األجنبي النفوذ بفعل الحقيقي اإلسالمي والعالم اإلسالمي
العثمانية الحكومة فإن االحتمال؛ بعيد يكن لم اآلن جرت التي كالثورة ثورة حدوث
للدهشة مجال يَبَْق لم ولذلك طويلة؛ مدة منذ لإلسالم كممثلة حقها تضيع أخذت

اإلسالمي.» للدين الحقيقيني املمثلني أنفسهم يعدون قوم به قام مما واالستغراب
يفرغون الذين أولئك إىل وامليل العطف عن نفسه يردع أن منا أحد يسع «وال قال:

عنهم. األجنبي النري نزع يف جهدهم قصارى
لتحرير العرب يبذلها التي املساعي عىل العطف عىل يحملنا الذي اآلخر العامل أما
تأثريًا الحج موسم يف أثرت الحرب هذه أن فهو الرتكية، السيادة ربقة من أنفسهم
جاللة رعايا من وألوف ألوف كان وقد منا، كره عىل الحربية الرضورة أوجبته عظيًما
اآلن جرى ما أن ويُْحتََمل املقدسة، املواطن إىل رشًقا ورائها وما الهند من يحجون امللك
املوانئ حرص بسبب شأنه يف بالدخول الرضورة قضت الذي الحج موسم إعادة يسهل

عظيًما. تنشيًطا وينشطه العرب جزيرة سواحل عىل العثمانية
ليس ولكن الحجاز، حديد سكة تدمري خرب صحة ينفي ما الحكومة عند وليس

الصدد.» بهذا أخرى معلومات أو أخبار لديها
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عن األخبار صحة يؤيد ما الحكومة عند «إن فقال: سورية إىل الكالم واستطرد
يد ومدوا فيها، الجور عقال باشا جمال تحت أطلقوا األتراك فإن لألكباد، املفتتة حالتها
االتحادية، الحكومة عند الشبهة عليهم وقعت الذين السوريني أعيان إىل والقسوة الشدة
أو سواهم كثريون ونُِفَي والوجاهة املكانة أصحاب من األقل عىل عرشون أُْعِدَم وقد
اللورد إليها أشار التي املرعبة الحالة تلك اآلن سورية يف أن ذلك عىل وعالوة ُسِجنُوا،
الحرص بهذا أهله يجوعون وأخذوا لبنان عىل محكًما نطاًقا األتراك رضب فقد بريس.
العثمانية الحكومة األمريكية الحكومة خاطبت وقد املعيشة، حاجيات من ويحرمونهم
الذي املعتاد للسري املخالفة من العمل هذا يف ما إىل مشرية — اآلن تخاطبها هي أو —

املتمدنة. الحكومات عليه تجري
التعس. الشعب هذا كربة تفريج من تمكننا أخرى بطريقة نفكر أن يصعب ولكن
رسخ الذي بعد سورية بأهل يحيق الذي املصري لسوء القلق أشد قلقنا إذا غرو وال
سورية مسيحيي بمصري يهتمون الذين الفرنسويني وأن بأرمينية، حل مما األذهان يف
سورية مستقبل أن البديهي ومن أيًضا، السوريني املسلمني مصري يهمهم اهتمام أشد
العالم أنحاء يف إحرازه يمكن الذي الفوز أن الوحيد ورجاؤها ا، جدٍّ الحكومة بال يشغل

املشكل. هذا حل عىل يساعد قد الحربية الوجهة من املختلفة
ويُْستَنْتَُج مشاهدها، أحد عىل النار وأطلقوا كربالء هاجموا األتراك أن اآلن ظهر وقد
للحكومة معاٍد العربي العراق يف الشقة تلك سكان العرب من األكرب الجانب أن ذلك من

حكمها.» عىل وناقم الرتكية
ما العرب ثورة عن أنشأتها افتتاحية مقالة يف الشهرية التيمس جريدة وقالت

ترجمته:

من األتراك طردوا الحجاز عرب أن عن اليوم أُِذيَع الذي املدهش الخرب إن
العالم يف وقع أعظم له سيكون العرب بالد استقالل وأعلنوا املكرمة مكة
وقد ومغاربها، األرض مشارق يف املسلمني نفوس يف هزة ويحدث اإلسالمي،
إليهم، الرتكية حاميتها وسلمت مكة، ميناء جدة عىل أيًضا العرب استوىل
الرشقي الجنوب إىل ميًال سبعني مسافة عىل الواقعة الطائف مدينة لهم ودانت

يدهم. قبضة يف اآلن وهي مكة من
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نبي قرب حيث الرشيفني؛ الحرمني ثاني املدينة اآلن العرب وحارص
الحجاز وراء تمتد أخذت العربية الثورة أن عىل متوفرة واألدلة املسلمني،

نطاقها. ويتسع
إذا نخطئ وال مكة، رشيف سيادة الحارضة العربية الحركة وزعيم
«الرشيف أما فيها، كبرية يًدا والكفاءة باملقدرة املوصوفني ألنجاله أن استنتجتا
واسعة وسلطة كبري نفوذ دائًما له كان وقد الحقيقي، مكة أمري فهو األعظم»
نبي من متحدرة إمارة بيت سليل وهو وأوسطها، العرب جزيرة شبة غرب يف
تركيا سلطان أن ومع الدينية. بالصبغة ومصطبغة زمنية ووظيفته املسلمني،
األرشاف هؤالء معظم فإن األخرية، السنني عقود يف مكة أرشاف يعني كان
مكة رشيف يحرتمون واملسلمون االستقالل، من كثري بيشء يتمتعون كانوا

النبي. قبيلة قريش وصميم النبي عرتة من ألنه عظيًما؛ احرتاًما
كربالء يف مثلها فتنة تقدمتها مكة يف نارها شبت التي الثورة أن وعندنا
سبط الحسني قرب عىل الحتوائها الشيعة يجلها مدينة وهي العربي، بالعراق

منها. كلهم ُطِرُدوا األتراك أن واملفهوم النبي،
يد من املقدسة األرايض عىل الوالية فيها انتُِزَعْت مرة أول هذه وليست
قام فقد فقط، قرون أربعة منذ عليها الوالية حق ادعوا الذين العثمانيني الرتك
القديمة اإلسالمي الدين شعائر إحياء راموا الذين الوهابيون سنة مائة منذ
وكربالء العرب جزيرة شبه وسائر الرشيفني الحرمني من األتراك وطردوا

أيًضا.
فتن العرب جزيرة شبه عىل سيادتهم بسط حاولوا منذ للرتك واعرتض
الجيش بسوق نارها وإخماد قمعها إىل اضطروا متعاقبة، وثورات متوالية
ذلك ومع ،١٨٧٢ سنة يف إال اليمن والية غزوة للرتك يتسن ولم الدماء، وإراقة
حربًا أهلها يحاربون الطوال السنني تلك وقضوا تدويخها، من يتمكنوا لم

نار. لها تخمد لم عوانًا
من وطردوها الحسا يف الرتكية الحامية عىل ١٩١٣ سنة يف العرب وقام
خليج يف منحدرة كانت بريطانية باخرة إىل فالتجأت مهانة، ذليلة األنحاء تلك

فنحت. العجم
منذ اإلدرييس السيد ثار فقد تماًما الحجاز جنوبي العسري بالد يف أما

باستقالله. ونادى تركيا عىل الطاعة عصا وشق ،١٩٠٩ سنة
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مما كثري من قليل وهي املتقدمة، الحوادث ذكر املقام هذا يف نعيد وال
إال ليس اآلن واملدينة مكة يف يجري ما أن لنظهر إال العرب؛ بالد يف جرى
وتتأصل تنمو وهي طويل، زمن عليها انقىض التي لألميال الكربى النتيجة

تدريجيٍّا. وتتعاظم العرب نفوس يف
نرشتها افتتاحية مقالة يف الحوادث هذه بحدوث التيمس أنبأت وقد
ومالزمة العربية القوة تجدد إىل فيها أشارت ١٩١٣ سنة أغسطس ٢٠ يف
الرشيفني الحرمني طرق إن وقالت العرب، جزيرة شبه يف للرتك الضعف

املنصورين.» العرب زعماء رحمة تحت اآلن «باتت
منذ يعمل كان أحدهما عامالن؛ الحجاز يف اآلن نارها شبت التي وللثورة
يذعنوا لم العرب أن فهو األول العامل أما سنوات، منذ واآلخر عديدة، قرون
إخضاًعا وإخضاعها العرب بالد تدويخ من الرتك تمكن وال الرتك لحكم
لقيام توقًعا إال املدينة إىل الحجاز حديد سكة الحميد عبد يمد ولم حقيقيٍّا،
هذه فأنشأ أخرى، مرة الرتك من املقدسة األماكن وانتزاعهم يوًما العرب
وبأعظم الرسعة جناح عىل الحجاز إىل بها الجنود نقل من ليتمكن السكة

ممكن. عدد
استبدوا الذين املتآمرين جماعة أن فهو األهم، وهو الثاني العامل أما
عصابة ساعد اشتد فلما عنه، وارتدوا اإلسالمي الدين جحدوا تركيا يف بالحكم
ال أنه حينئذ ثبت االتحادية الجمعية عىل املسيطرين وامللحدين الغرباء الغجر
من مكة رشيف زعمائهم أكرب الذين العرب بالد يف الحقيقيني للمسلمني بد

املكرمة. مكة من الرتك طرد
أنور وأن كدولة، كيانها زال تركيا أن املايض الخريف يف الناس رأى وملا
الضباط وأن وهاًجا، ذهبًا ثمنها وقبضوا لألملان البالد باعوا وزمالءه باشا
بالسيادة استأثروا وقد الرتكية للسلطة الحقيقيني الوراثني صاروا الربوسيني

قرب. وأجلها َدنَْت تركيا آخرة أن لهم اتضح كلها؛
ملا املسلمني نفوس يف واحرتام اإلسالمي العالم يف مقام لرتكيا وكان
وزراؤها وصار أملانية والية صارت بعدما ولكنها باستقاللها، متمتعة كانت
نفسها عىل وقضت وهيبتها سلطتها أضاعت جهاًرا برلني من األوامر يتلقون

بنفسها.
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إىل التاريخية رسالته يف الحوادث من سيقع بما خان أغا أنبأ وقد
فقال تركيا، مع الحرب نار شبت ملا الربيطانية األمالك وسائر الهند مسلمي
عن النائب «املقيم» ويصري ألملانيا خاضعة تصبح فرتكيا أملانيا فازت إذا إنه
الحرمني شئون إدارة عىل واملرشف لرتكيا الحقيقي الحاكم أملانيا إمرباطور
لم فإنها األملان، بيد آلة نفسها تركيا جعلت وقد اآلن «أما قال: ثم الرشيفني،
بد وال اإلسالم، عىل الزعامة من لها كان ما أضاعت بل فقط، نفسها تخرب

الرش.» يدركها أن
اآلنف بكالمه وعناه خان أغا قصده ما هو اآلن مكة من األتراك فطرد
ألنفسهم الرتك يدعيه ما له ثأروا لإلسالم نقموا الذين العرب أنكر فقد الذكر،

الرشيفني. الحرمني وخدمة السيادة حق من
فإن الغريبة، الثورة هذه من الزمنية الوجهة نغفل ال أن علينا والواجب
أخريًا سورية يف عوملوا فقد للشكوى، الشأن عظيمة عديدة أسبابًا للعرب
من األملانية القرائح ابتكرته طرز آخر وعىل األبدان منها تقشعر معاملة
مكان كل يف عكفوا األتراك أن ذلك عىل وعالوة والفظاعة، الجور أساليب
أموال وابتزاز وجمعها الباهظة الرضائب رضب عىل العرب بالد يف دخلوه
فالحركة التفات، أقل شئونه إدارة أعاروا وال حكمه يحسنوا ولم الناس،
أن واملرجح والعسف، الحكم لسوء مبارشة نتيجة إال ليست القومية العربية
إىل فهبوا أرمينية يف نقوال الغرندوق فوز فرصة اغتنموا بها قاموا الذين

الثورة.
السياسية وآراؤهم والحصافة، بالفطنة موصوفون العرب زعماء إن
بانسحابنا يُْخَدُعوا فلم سديدة، صائبة اإلجمال بوجه فيها وأحكامهم صحيحة،
رأوا بل اإلمارة، كوت يف لنا اتفق الذي املشئوم بالحادث وال الدردنيل من
عدتهم، لذلك فاتخذوا القدر، لوح عىل مسطورة تركيا زوال بقرب النبوءة

األوان. هذا ملثل طويل زمن منذ أقروها التي التدابري إىل وعمدوا
ألفيناه الزمنية الوجهة من اآلن حتى الحجاز يف جرى ما إىل نظرنا وإذا
الوجهة من إليه نظرنا إذا أما الداخلية، ومسائلهم البحتة العرب شئون من

سواه. إىل يتعداه ال ولكنه أيًضا، اإلسالمي العالم يهم نراه فإننا الدينية
ال أنهم فاصًال قاطًعا إعالنًا ١٩١٥ سنة أوائل يف الحلفاء أعلن وقد
البحتة، الدينية بالصبغة مصطبغة تكون التي اإلسالمية املسائل يف يدخلون
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املواطن عىل الوالية أمر يف تؤثر التي املسائل هذه مثل ألن صنًعا؛ فأحسنوا
الشأن. عظيمة عويصة مشاكل إىل تؤدي قد املقدسة اإلسالمية

العرب يكن وإن أنه أولهما: أمرين؛ إىل التنبيه من الختام يف لنا بد وال
عدًدا لألتراك فإن عليها، يحافظوا أن عليهم بقي فقد مكة عىل استولوا قد
تنقصها كانت العرب قبائل إن ثم فلسطني، يف املحشودة الجنود من كبريًا
عىل اآلن تربهن أن وعليها املاضية، العديدة القرون يف واالتحاد التآزر روابط

بينها. التفريق عوامل ونبذ وتآزرها اتحادها وشدة كلمتها اجتماع
بريطانيا — البالد هذه صحف عىل الواجب أن فهو الثاني: األمر أما
عىل تعلقه ما يف االندفاع وعدم واالحرتاس الحذر تراعي أن — العظمى
واألنباء البالغات تؤول أن تحاول فال العرب، بالد من إليها تصل التي األخبار
كلمة كل ألن األوان؛ هذا يف الحال تسوغه أو حقيقة تتضمنه مما بأكثر
يف أثًرا فيه وترتك الرشق إىل صداها يصل التامة العناية بكتابتها يُْعنَى ال

األذهان.

والعرب فرنسا

اإلعراب يف فرنسا فكرت حتى املباركة الحجاز أرض يف العربية الحركة تظهر كادت وما
مكة رشيف حسني الرشيف سيادة إىل فأرسلت عليها، وعطفها نحوها صداقتها عن
املغرب يف املسلمني رجال خرية من وفًدا انطوائه بعد العربي العلم ورافع وأمريها
الذين واملسلمني الفرنسوية الحكومة ميل عن له يعربون وتونس، والجزائر األقىص
رئيس إىل شكر تلغراف سيادته فأرسل الجديدة، وحكومتهم العرب إىل حكمها تحت
التلغراف: ترجمة وهذه الحجاز، إىل الوفد هذا رجال وصول إثر الفرنسوية الجمهورية

من املؤلف الفرنساوي اإلسالمي الوفد بوصول عليه مزيد ال برسور أبرشكم
فأهًال بمقامه، يليق فخيًما استقباًال األهايل استقبله فقد وعسكريني، ملكيني
لألمة ونعرب إلينا، أوفدوه الذين الفؤاد صميم من لنشكر وإنا به، ومرحبًا
عن وحلفاؤها هي به تدافع الذي الوقت هذا يف بعملها إعجابنا عن الفرنسوية
العواطف عىل شاهد ألكرب التاريخ فإن ذلك خال وما األمم، وحقوق املدينة
من أتمنى لهذا واملسلمني؛ لإلسالم الفرنسوية األمة أظهرتها التي الكريمة
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عواطفي أخلص عن لحرضتكم وأعرب العواطف، هذه دوام فؤادي صميم
الفرنسوية. ولألمة الكريم لشخصكم

حسني

ترجمته: وهذه التايل. بالتلغراف بوانكاره املسيو فأجاب

باريس يف قرصاإلليزه عن
وأمريها املكرمة مكة عيلرشيف بن الحسني العظمة صاحب إىل

الذي الوفد وصول عن بإخباري بذاتكم تفضلكم لعظمتكم أشكر إنني
شك أدنى عندي يكن ولم الفرنسوية، الجمهورية حكومة عظمتكم إىل ندبته
األمة بأن الثقة تمام لعظمتكم وليكن له، أقمتموها التي الودية باملقابلة
أشاطرها وإني لجيوشكم، املبني النرص اإلخالص بمنتهى تتمنى الفرنسوية

الفوز. لعظمتكم وأتمنى العواطف، هذه بنفيس

بوانكاره رايمون

ترجمته: ما فيها قالت العرب يف مقالة الشهرية الطان جريدة وأنشأت

التي الدائرة وسع حسني1 الرشيف جنود أحرزته الذي الجديد الفوز إن
مكة أمراء يعرتف ولم العرب. استقالل معيدة مكة، ثورة أسس عىل قامت
أبوا لذلك اإلسالم؛ شأن بتعزيز منهم رغبة إال العثمانية الحكومة بسلطة
أصحاب أناس يديرها لألجنبي بيعت تركية حركة لنفوذ يخضعوا أن اليوم
النبي» «ابن العرب يسميه الذي األعظم الرشيف رأى فلما وزندقة، بدع
وأن األستانة، عىل األملاني يد ضغط العالم يف السياسة مجاري عىل الواقف
التي األملانية املطامع يحاذر بدأ فيوًما؛ يوًما ضغًطا عليها تزداد اليد هذه
العهد ذلك منذ فبدأ الكاذبة، غليوم2 الحاج مواثيق ستار تحت استكشفها
ضد بدأ ولكنه عليه، األستانة إسالم شيخ أملانيا إمرباطور حمل الذي الجديد

ضدنا. ال وأذالئها أملانيا عبيد األتراك
محلية كونها رغم عىل شأن ذات مكة يف بدأت التي العربية الحركة إن
ويدعمها مظلوم شعب بها قام التي الحركة هذه يؤيد الذي والفوز اآلن، إىل
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أرض عىل نفوذه بسط إياه أكسبه الذي النفوذ األستانة سلطان يد من ينزع
صالتها ستُْقَطُع والتي أرمينيا يف ْت ُكِرسَ التي العثمانية فالسلطنة الحجاز،
فالثورة بالدها، من الجنوب جهة يف تتهدم اليوم منذ أخذت بأوروبا غًدا
منذ أي مىض؛ قرن منذ لبثت أن بعد األبية العرب صدور يف اليوم تتمخض

املتوالية. اليمن ثورات يف حني بعد حينا للوجود تظهر الوهابيني ثورة
حسني األمري وتبادل استقاللها، املقدسة الحجاز أرض استعادت لقد
توازي وهي الجمهورية، حكومة رئيس مع الربقية الرسائل األعظم الرشيف
الرشيف شكر فقد فرنسا، صديقة الجديدة اإلسالمية الحكومة بهذه االعرتاف
التي العسكرية امللكية اإلسالمية البعثة إرسال عىل الحكومة رئيس حسني
له. وإخالصها اإلسالمي للعالم فرنسا صداقة عن له ولتعرب لتحييه ذهبت
نري عنها ارتفع أن بعد أحراًرا املكرمة مكة زيارة اليوم املسلمون ويستطيع
عىل بمساعدتهم لهم صداقتها عن اإلعراب يف مرسورة ففرنسا االتحاديني.
إىل أعاد الذي واملدني الديني الرئيس تحية حسني الرشيف تحية ويف الحج،
وأي أجنبية مداخلة أية تزعجها ال مستقلة، عربية حكومة العرب بالد قلب

خارجي. نفوذ

فيها قالت الحجاز» واستقالل سورية «مذابح بعنوان أخرى مقالة الطان وأنشأت
خالصتُه: ما

أن الجمهورية حكومة من الفرنسوي النواب مجلس يف الخارجية اللجنة «طلبت
يف سورية، سكان يف يرتكبونها األتراك جعل التي الفظائع لتوقيف الفعالة التدابري تتخذ
العثماني النري وخلعوا شديدة، رضبة ورضبوهم الرتك عىل قاموا الحجاز عرب أن حني
لبنان يف ويُْشنَُقون جوًعا ويموتون يُضطهدون العثمانيون العرب فبينما عاتقهم. عن
وهاتان حقوقهم. عن دفاًعا القوة إىل يعمدون املنورة واملدينة جده بني نراهم ودمشق،
يف اتبعناها التي السياسية الخطة أمامنا تعرضان أسبابهما اختلفت مهما الحادثتان
العثمانية البالد يف نهجت واملنطق العقل من أكثر التقاليد راعت التي فرنسا فإن تركيا،
وتعمل جهة، من املحكومة األمم عن تدافع فكانت الحرب، قبل متناقضتني خطتني
األمم لتلك حمايتها جعلت إنها ثم أخرى، جهة من املايل االتحاديني مركز تقوية عىل
أحوال تجهل وهي لبنان عن الدفاع إىل بسياستها فرمت للتقاليد، مراعاة محضة دينية

سورية. من أكثر العرب بالد أحوال وبالتايل سورية
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حمايتها تود التي األمة إيقاع إىل فأدت فعالة، وغري مذبذبة الحماية هذه كانت ولقد
نوايل األثناء تلك يف وكنا واقتصاديٍّا، سياسيٍّا توقيتها عىل تعمل أن غري من املشاكل يف
العنارص اضطهاد سياسة الحميد عبد عن أخذوا الذين االتحاديني مع القروض عقد
أُْعِلنَْت فلما أيًضا، والخارجية الداخلية الحروب يف سببًا تزال وال كانت التي الرتكية غري
العذل. السيف سبق ولكن للرتك، أقرضناها التي املاليني عىل أسفنا األوروبية الحرب

شديًدا؛ قلًقا لذلك الرتك حكومة فقلقت الحجاز، يف الثورة وأعلن اليوم الرشيف قام
مضطهدة. أمة حقوق عن الدفاع الثورة هذه غاية ألن

كفاءتهم إظهار عىل الحظ يساعدهم فلم منهم اللبنانيني سيما وال السوريون أما
من نصيبهم ونالوا واضطهدوا وا ُحوِرصُ أنهم منها أصابهم ما وكل الحرب، هذه يف
الذي البحري الحرص االقتصادية الوجهة من شقاء زادهم ومما وويالتها، مصائبها
غياهب يف يُْلَقوا أن قبل بنابه الجوع فعضهم حربية، ألسباب إعالنه إىل الحلفاء اضطر
بواسطة ومصائبهم ويالتهم نخفف أن — يَُظن ما عىل — طاقتنا يف كان وقد السجون،

البحر. بطريق بالدهم من الخروج عىل بمساعدتهم أو املحايدة الدول
يسمونه ملا عرضة دمشق يف العرب وأعيان اللبنانيون املفكرون اليوم صار وقد
البالد. اإلرهاب حكم وساد انقطاع، بال والشنق النفي حوادث فتوالت الرتكي؛ بالعدل
بدليل حكامها إىل القطعية أوامره أصدر بعدما وبرحها سورية باشا أنور زار
كان سؤال السوريني؟ نسلح لم فلماذا فاعله، عىل ينم الفعل إذ اليوم؛ فيها نراه ما
نفكر أن فيجب اليوم أما عليهم، الشبهات تقع أن نخىش كنا يوم والرد األخذ يحتمل

فقط. إنقاذهم يف
يف كان وقد التشيع، عىل يدل الحقيقة هذه وإنكار حرجة، سورية يف الحالة إن
ذلك يف فكرنا لو بهم نزلت التي املصائب من كبريًا قسًما السوريني عن نمنع أن إمكاننا
أزرهم ونشد نساعدهم أن يجب بل نحبكم، إننا للعرب نقول أن يكفي ال إذ اآلن؛ قبل

بالدهم.» ومستقبل كيانهم عن الدفاع يف
باري» «ايكو-دي جريدة يف فصًال املشهور والسيايس الكاتب هربيت املسيو وأنشأ
تستعمل أن تحاول ال فرنسا «إن فيه: قال الحجاز إىل اإلسالمية البعثة إرسال بمناسبة
ترى وأنها الديني، أو السيايس النفوذ من نوع أدنى املقدسة اإلسالمية األماكن حول
الذي الرجل انتقاء أمر للمسلمني وترتك التام، االستقالل يف الحق مكة رشيف لسيادة

خليفة.» يكون أن له يحق
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فرنسا بني دائم اتفاق بإبرام حكومته الفرنسويني الكتاب كبار أحد ونصح
نرشه.3 عن الكتاب نطاق ويضيق املوضوع، هذا يف ذُِكَر ما آخر إىل … والعرب وإنكلرتا

األخرى األوروبية والدول العرب

القوقاس لجيش الرويس القائد فأعرب أوروبا؛ يف وقع أعظم العرب استقالل خرب وقع
بمعاملة أمرها برتوغراد حكومة وأصدرت العرب، بحركة املسلمني جنوده رسور عن
عن الحلفاء دول وسائر إيطاليا وأعربت خاصة، معاملة العثمانيني العرب األرسى

العرب. عىل شديد عطف
واعرتفوا عظيم، بارتياح األعظم الرشيف استقالل خرب قابلوا فقد املحايدون أما

املندثر. مجدهم تجديد لهم وتكفل لالستقالل تؤهلهم التي املزايا من للعرب بما
أحد فقال العربية، الحركة جراء من وحلفائهم والرتك األملان عىل القلق واستوىل
الكاتب وأنشأ مقتًال. منها أصابت تركيا عىل رضبة أكرب الحركة هذه إن الرتك رجال
عن فيه تكلم الشأن، خطري سياسيٍّا فصًال هاردن الهرمكسميليان الشهري األملاني
فإن إليه، العرب استمالة من مكة رشيف حسني األمري تمكن «إذا فقال: العرب ثورة
وأصفهان وطهران والعراق سورية يف يُنَاَزُع وال يَُخاَلُف ال مطاًعا أمًرا تصبح إرادته

املربم.» القضاء الرشق يف أملانيا نفوذ عىل ويقيض وأفغانستان،
بأن — سويرسا — هنا إىل األخبار «وصلت سويرسا: يف مقيم كبري كاتب وقال
خصوًصا الحجازية، النهضة من عليهما مزيد ال وخوف وجل يف أصبح باشا جمال
للمحافظة جندي ألف عرشين طلب فقد بالجيش، له األستانة مساعدة من يئس بعدما
جندي عن تستغني أن تستطيع ال األستانة ألن طلبه؛ برفض الجواب فجاء سوريا، عىل

ا. جدٍّ قليلة واملدافع الذخرية وألن واحد،
بك جاويد جملتهم ومن سويرسا، يف املوجودين االتحاديني من كثري مع بحثت وقد
ال بأنه وعاملني العربية الحركة أهمية مقدرين فوجدتهم باشا، ورفعت بك رضا وأحمد

االستقالل.» إىل العرب وصول طريق يف يشء يقف
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العرب واستقالل املسلمون

يف بومباي يف مكاتبها من تلغراًفا شعبان و٢٥ يونيو ٢٦ يف التيمس جريدة نرشت
فيه: قال الهند

مزيد ال باهتمام الحجاز يف العرب ثورة سري يرقبون الهنود املسلمني إن
الحج، طريق تأمني من األعظم الرشيف سيادة يتمكن أن يرجون وهم عليه،
حسني الرشيف يفوز هل هي: الهنود املسلمني بال تشغل التي واملسألة
الزمنية السلطة يحرتمون الهند مسلمي ألن البالد؛ عىل الزمنية سيادته ببسط

الروحية. كالسلطة

التايل املنشور بالدهم خارج يف املقيمون املسلمون والهرسك البوسنة شبان وأذاع
وهو:

الرشيف عمل عن باإلجماع راضون املسلمني والهرسك البوسنة شبان نحن
خراب سببوا الذين االتحاديني عىل قيامه ونربر املكرمة، مكة أمري حسني
ترض عوجاء سياسة باتخاذهم األنحاء سائر يف أهلها وهالك اإلسالمية البالد
وموافقتنا اعتمادنا إظهار الواجب من رأينا وقد واملسلمني، اإلسالم بمصالح
وحفظ الدينية شعائرنا لتحقيق األمري سيادة يتخذها التي الوسائل لجميع
االتحاديون عمله ما أن ونرى الرتك، فتيان به يتالعب الذي اإلسالم كيان

اإلسالم. وعىل علينا عار التوتونيتني الدولتني أزر لشد املارقون املالحدة
مصلحة يف الجهاد بإعالن تهورها به تربر عذر أدنى لرتكيا وليس
مسئولة إذن فهي لإلسالم، عدوتني تُْحَسبَان اللتني الجرمانيتني الدولتني
نعلم ونحن اإلسالمي، والعالم الرشيف سيادة أمام العوجاء سياستها عن
بأمورنا تالعبها ونعرف رعاياها، الجرمانية الحكومة بها تحكم التي األساليب

الدينية.
الدين حرمة عن للدفاع نهضت التي العربية لألمة الهتاف إال يسعنا وال
األبطال وجميع حسني الرشيف يوفق أن هللا نسأل املسلمني. وإلغاثة القويم
وعواطفنا إخالصنا إظهار الواجب من نرى فعليه الدين. كيان لنرصة القائمني

والشعوب. األديان حرية مبادئ عن للدفاع عندهم ما أثمن يبذلون للذين
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أواخر يف املكرمة مكة إىل وصلت التي اإلسالمية الوفود إىل اإلشارة سبقت وقد
نجمل أن فرأينا العرب، نحو املسلمني عواطف عن لإلعراب (سبتمرب) القعدة ذي شهر
الرسمية مقابلته يف األعظم الرشيف سيادة مسامع عىل ألقوها التي الخطب املقام هذا يف

األقىص: املغرب سلطان جاللة مندوب قال لهم،

سلطان املؤيد أمرينا جاللة به أمرني ما باهلل العايل لجنابكم أرفع إني سيدي،
الرفيع ملقامكم التهنئة بعد الحسن: موالنا السلطان ابن يوسف موالنا املغرب
االحرتام بعني امللحوظ األسمى بمنصبكم الالئقة التحيات وتأدية الجليل،

والتبجيل:
عما العجز بلسان لكم أعرب الرشيف جنابة عن النيابة بحسب فإني
باستقاللكم األصيل، مقرها إىل العربية السيطرة باسرتجاع الرسور من داخله
سلفكم مع الطاهر لسلفه سلف فيما والتذكار الودية الروابط مجدًدا التام،

املصاهرة. من الطاهر
بما اإلشارة يف لجنابكم وتشكراتي احرتاماتي قبول حرضتكم من فأرجو
ما وفق إبرامه عىل الرشيفة الحرضة عزمت الذي الوقف يف النظر يف يناسب
والخديم. الوفد ورئيس الرشيف جنابكم مع فيه املفاوضة بعد به تشريون

فاقبلوا رسور، بكل لسيادتكم مزفوف — هللا أيده — موالنا كتاب وها
الجود. ودوام الشكر مزيد ولكم املباركة، هديته

تونس: باي سمو مندوب وقال

الخطري األمري أيها
وقد بأفريقية، املسلمني طبقات جميع بني عظيمة رنة الستقاللكم كان لقد
باشا النارص محمد وموالنا سيدنا — وعاله عزه دام — موالنا سمو أرسع
إذنه للعاجز وأصدر التهاني. واجب بتبليغ التونسية اململكة صاحب باي
نفيس وأرى الحرام، هللا بيت عىل الخاصة خزينته من حبس تأسيس يف املطاع
ومن السامية حرضتكم من وأرجو املحمود، املرشوع هذا ملبارشة السعداء من
اإلرشاد من إليه نحتاج أن عىس ملا يرشدنا من تأمروا أن الهاشمية همتكم

املراد. يحصل حتى
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نصه: ما طويلة خطبة يف الفرنسوية اإلسالمية البعثة رئيس حرضة وقال

األمري وموالنا سيدنا
سيدنا حرضة به نهضت ما يُنَْكر وال أمره ويُْحَمد فيُْشَكر يُذَْكر أن يحق مما
الدينية السياسة كمال بني الجامع املرشفة مكة رشيف املنيف املوفق األمري
— العينيني لإلسالم به هللا أقر الذي الحسني موالنا معرفة بإتقان والدنيوية
بنهضته وذلك — متناسقة باهية باهرة وآياته خافقة، بالنرص راياته دامت

الحرام. البلد تأمني يف الوسائل واتخاذ اإلسالم شعائر لحفظ الحجاز يف
قيام أحسن بها قام التي الفضيلة بهذه لحرضته اعرتف من أجل وإن
العربية األمة سيطرة بحفظ املرام املسلمني يبلغ ما فيها الطرق من وسلك
املدنية أم هي التي الفخيمة الفرنسوية الدولة رجال هم األبية؛ النفوس ذات

واإلنسانية.
مع الكريمتني يديكم بني باملثول جمهوريتنا رئيس فخامة رشفنا وقد
التهاني مراسم لتبليغ الفخيمة؛ بمالقاتكم للترشف بمعيتي الذي الوفد بقية
اسرتجاع يف القلبية املودة خلوص عىل الدالة األفئدة صميم من الصادرة

األصلية. منابعها يف إليكم الكرام أسالفكم حقوق
أخال قد املربورة حرضتكم باستقالل واإلعالن املشكورة نهضتكم وإن
الفادحة املظالم مواد حسم ذلك يف رأت حيث فرنسا؛ دولة عىل كبريًا رسوًرا
عليهم استحوذ الذين األتراك فتيان حزب من األغراض ذوو ارتكبها التي
للعرب ونظروا اإليمان، ظهورهم وراء نبذوا حتى وغرهم، الشيطان حزب
كل من أهلها ونفي العربية اللغة محو وأملوا البغض، بعيون كانوا أينما
أحرار بأجلة وفتكوا والديار، القصور تخريب يف بالعتو قرصوا وما أرض،
املعظمة، الحرمات هتك مع محرتمة عائلة لكل التعدي يد ومدوا أبرار،
توقري وعدم أفاضلهم، بعض بشنق الجزائري القادر عبد األمري عائلة مثل
اإلنسانية وتمجها الدين يأباها التي الشنيعة الفعال هذه وغري رضيحه،

الدين. يوم إىل واملدنية
وأموات أحياء من الحق ألهل باالنتصار الخلق يف هللا عادة جرت ولكن
به هللا مد بما املعتدين األحزاب هؤالء من االنتقام فكان األوقات، طول عىل

املبني. والفتح املكني النرص من السامية حرضتكم
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الساكنني املسلمني من املاليني نفوس يف الجنسية النهضة هذه أثرت وقد
واملحرتمة اإلسالمية لألمة املوقرة الدولة هذه حماية ظل تحت الذين بإفريقيا
عليه ما وحبوًرا رسوًرا واإلنسانية املدنية من عليه جبلت بما الدينية، للعوائد

مزيد. من
الديار هذه يف حادث حدوث خشية كدر يف كانوا كلهم املسلمون وهؤالء
واستبرشوا وفرحوا نشطوا وقد الحربية، الظروف تقتضيه مما املقدسة
الحجازي القطر تحرير فيها تحقق التي القويمة بنهضتكم وانرشحوا

أجنبية. مداخلة كل من بوجودكم
الصدور: به انرشحت الذي الرسور من لهم حصل ما عىل والشاهد

حقوق ألداء يديه بني الوفد هذا أعيان مثول من موالنا شاهده ما أوًال:
املباني. أقوم عىل املبنية التهاني

األقىص واملغرب وتونس الجزائر قطر مسلمي أعيان من غفريًا ا جمٍّ أن ثانيًا:
هللا بيت حج إىل نفوسهم تاقت قد الفرنسوية الدولة حكم ظل تحت ممن
بمطلوبهم، للحكومة فأعلنوا واملقام؛ الركن بني بالوقوف والترشف الحرام
الحسنة، املراكب لهم فهيأت مرغوبهم؛ بكمال الحني يف منها فُسوِعُدوا
لعقائد االحرتام من لها ملا مستحسنة؛ طريقة عىل وقوف أتم معهم ووقفت
وعبادتهم، عادتهم يف عليهم الرسور بإدخال واالهتمام وديانتهم املسلمني
أمس أُْخِربُْت وقد وارتياح، ونشاط كمال يف املسلمون هؤالء األثر يف وسريد

وكرامة. احتالل حلول بسالمة املحروسة جدة حلوا أنهم
بحول قريب يف بأنه الهمام األمري لسيدنا الختام يف نقول أن بأس وال
املتحدة املتمدنة الدول بجانب الحارضة، الحالة يف النهائي النرص يشاهد هللا
للمسلمني املساعدة يد املادية والظاهرة الخفية بالحقوق لإلنسانية املؤيدة
الباغي أن شك وال مبني. ضالل يف منهم املغرور صري من يد عىل الضاربة

الدوائر. تدور الباغي عىل وسوف باغر
عمره يف ويمد السنني، ممر عىل املبني التأييد الرشيف ملوالنا هللا ونسأل

وحركة. سكون كل يف سالمته ويديم الربكة،
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آم��ي��نً��ا آالف ل��ه��ا أض��ي��ف ح��ت��ى ب��واح��دة أرض��ى ال آم��ي��ن آم��ي��ن

فيها: قال مرتجلة بخطبة الكرام الوفد أعضاء األعظم الرشيف سيادة فأجاب

القدوم يف العناء تجشمكم عىل وأشكركم وموفديه، بالوفد الرتحيب اآلن أكرر
ونرصة الحق لتأييد قامت إنما إليها أرشتم التي نهضتنا «إن أقول: ثم إلينا،
جاه زيادة لنفيس أرد ولم ملسو هيلع هللا ىلص، رسوله سنة وإحياء هللا كتاب وإعزاز العدل
أردت ولو ذلك، من يشء كل عىل حاصًال كنت أن بعد الدنيا هذه يف وثروة
ملا واإلصالح اإلنسانية حق يستلزمه عما العني إغماض يف املسايرة مع الدنيا
أضع ألن مستعد بأني هللا وأشهد أشهدكم إني وها منها، يشء عيلَّ امتنع

األمر. هذا بأعباء للقيام الكفاءة املسلمون فيه يرى من كل يد يف يدي
بهذه الظن املسلمني من أحد ييسء أن غري شيئًا أخىش أكن لم وإني
أقوالكم ولكن الواقع، بغري فيفرسوها حقيقتها عىل وقوفهم لعدم النهضة
يعىل وال يعلو الحق بأن فاستبرشت الجهة، هذه من طمنتني قد السديدة
إخفاءها. الحق أعداء أراد مهما أحد عىل تخفى ال الخالصة النية وأن عليه،
عىل حملني الذي هو وأهلها البالد سالمة عىل والغرية للحق فالغضب
هللا رحمة من قربًا يزيدنا ما كل لصيانة والقوم؛ والولد بالنفس الجهاد

بالتزامه. الصالح سلفنا وأوصانا باتباعه هللا أمرنا مما ورضاه
والقومي، الديني كياننا عىل املحافظة غاياتنا أعظم أن ترون هذا من
أسباب عن باالختصار فيه أعربت الذي منشوري يف بذلك رصحت كما
عىل للحصول نستطيعه ما كل سنبذل وإننا ومقاصدها. النهضة هذه
املالية األسباب وإعداد وبينهما، بيننا يحول من كل ومقاومة الغايتني هاتني
العزَّ خاصة والعرب عامة للمسلمني تخلد التي السامية الرشيفة والوسائل

واملنعة.
املوقرة أمتها ومحاسن الفخيمة الفرنسوية الحكومة مزايا ننىس ال وإننا
لها شهد كما واملسلمني لإلسالم ومؤازرتها لإلنسانية معاضدتها وحسن
تلقت إذا عليها يُْستَنَْكُر ال لذلك والضيق؛ الشدة أوقات يف بذلك التاريخ
ذلك إىل أرشتم كما والتأييد التعضيد من تستحقه بما الحديثة العرب نهضة
حيس دليل أعظم وإن فتُْشَكر، تُذَْكُر لها جديدة منقبة وتلك خطابكم، يف
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والوفاء الود عبارات من تحملونه بما إلينا حرضاتكم إيفادها ذلك عىل أتخذه
لحكومتنا واملؤازرة املعاضدة ملحض رصحتم كما وذلك الكريمة، والنفائس
من هذا يعرف من كل وبلسان خاصة قومي ولسان فبلساني اإلسالمية،
املسلمني، نحو السابقة لعواطفها الالحقة اليد بهذه لها أعرتف عامة املسلمني

مؤازرتها. وبحسن بها ثقتنا من ثقة عىل حكومتكم ولتكن
من كل إىل يدنا نمد أن عىل ُفِطْرنَا قد واملسلمني العرب معارش وإننا
حسب عىل منها بأعظم الحسنة فنقابل لنا، واملصادقة املصافحة يد يمد
كانت وإذا الدهور، عليه تقادمت مهما ألهله بالجميل ونعرتف استطاعتنا،
املطهرة، رشيعتنا بذلك تقيض كما الخارجية الدول حلفائنا مع خطتنا هذه
األجناس اختالف عىل ذمتنا وأهل ديارنا وساكني رعيتنا مع سريتنا فإن
أسالفنا، عليها وسار رشعنا بها أمر التي واإلحسان العدل سرية هي والنزعات

الذكر. وجميل األحدوثة حسن زمان كل يف والعرب املسلمون بها فنال
املغرب سلطان جاللة العظيمني األمريين تَي ِلَحْرضَ أشكر وإني هذا
واهتمامهما بنهضتنا عنايتهما املحرتم تونس باي وسمو املعظم األقىص
ممثليهما تَي َحْرضَ َشْخَيص يف وأحييهما واملحبة، املودة أوارص بتوثيق

املصلحني. ويل وهللا والصالح الخري فيه ملا هللا وفقنا الفاضلني.

العيد يوم املكرمة ملكة املجاورة منى يف الحجاج يقيم أن الحج مناسك ومن هذا
الحرم، ألهل يهدونها التي الذبائح وذبح هللا لذكر بعده؛ الثالثة الترشيق وأيام األكرب

اإلسالم. بالد من الحجاز غري يف األضاحي تسمى وهي
مكة رشيف الناس بها يهنئ التي األكرب العيد حفلة تكون بأن العادة جرت وقد
العيد لصالة املكرمة مكة العيد يوم يهبط ألنه الترشيف؛ أيام أول يف بالعيد وأمريها
املحملني أمريا العادة يف يحرضها الحفلة وهذه املعظمة، الكعبة وكسوة اإلفاضة وطواف
السلطاني الفرمان فيها يُتَْىل وكان اإلسالم، بالد كل من الحجاج وكرباء واملرصي الشامي
من العظيمة الحفلة هذه ففي الهدايا، من وغريها األوسمة مع مكة لرشيف املرسل
مجلة صاحب رضا رشيد السيد األستاذ فضيلة ألقى هجرية ١٣٣٤ سنة األخري الحج
كثري ذكر عىل فيها جاء األعظم، الرشيف سيادة يدي بني شائقة خطبة اإلسالمية املنار
النفيسة: الخطبة تلك خالصة وهذه عامة. املسلمني تهم التي السياسية الحقائق من
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أن تعلمون إنكم الحرام، بيته وحجاج هللا حرم سكان من الكرام، املسلمون «أيها
تعاىل — لقوله أهله أحكامها ليقيم أُنِْزَلْت رشيعته وأن وسلطة، سيادة دين اإلسالم
وتعلمون لآلية. املشهور التأويل عىل ِمنُْكْم﴾ اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا
وأساسه أصله هو الذي القرآن أنزل إذ عربيٍّا؛ الدين هذا جعل قد — تعاىل — هللا أن
بني قد وسلم. وآله عليه هللا صىل — محمد العربي األمي النبي لسان عىل العربية باللغة
اآليات من أخص اآلية فهذه َعَرِبيٍّا﴾، ُحْكًما أَنَْزْلنَاُه ﴿َوَكذَِلَك بقوله: ذلك — تعاىل — هللا
بأن العلم مع عربي، الدين هذا حكم بأن مرصحة ألنها عربيٍّا؛ القرآن بإنزال الناطقة
ومرشق وحيه ومهبط الدين هذا مهد هي العربية البالد وهذه عربي. به امُلتََعبَّد كتابة
عرب من غريهم فيه تبعهم ثم به، واالهتداء تلقيه إىل السابقني هم أهلها وكان نوره،
فيها، ونرشوه األقطار، سائر إىل العرب حمله ثم العربية، الجزيرة هذه فسائر الحجاز،
أحكامه بإقامة األمم وأروا والغرب، الرشق نوره عم حتى منهم األول الجيل يف فامتد
من املنصفون بذلك اعرتف كما نظريًا، له يسمعوا ولم يعرفوا لم ما والرحمة العدل من

وغريهم. اإلفرنج
وتغلغل لها الكافلة العربية الوحدة بتفرق اإلسالمية السلطة عىل الضعف طرأ
كانت أن فبعد الخالفة، سلطة ضعف بسبب تعددت التي اإلسالمية الدول يف األعاجم
وجزر مد بني اإلسالمية الطوائف دول صارت معه جزر ال مد يف اإلسالمية الفتوحات
سامية ومكانة عالية درجة إىل منها العثمانية الدولة وصلت حتى وضعف، وقوة
حكامهم بعض وريض املسلمون، بها فرس والتغلب، الفتح وسعة الحربية القوة من
أمراء كان وقد اضطراًرا، تحتها بعضهم دخل كما واختياًرا، طوًعا بسيادتها املستقلني
أيد من مقدمة يف امللك) جاللة إىل الخطيب (وأشار هذا سيدنا بيت أهل العظام مكة
شأن وإعالء بها، املسلمني كلمة جمع ألجل وسيادتها؛ بسلطتها واعرتفوا الدولة، هذه

صدقت). للخطيب: امللك جاللة قال هنا (ها بنفوذها اإلسالمية الرشيعة
قرون.» ثالثة زهاء من الوهن إليها ودب الضعف إليها رسى قد الدولة هذه إن ثم
إىل العثمانية الدولة بها مرت التي األدوار عن سياسية تاريخية ملحة الخطيب وذكر
بها العهد ألن معروفة؛ فهي الحميد عبد السلطان سرية «وأما قال: ثم الحميد. عبد عهد
الجمعية وتولت واعتقلته، الدولة، جند بقوة والرتقي االتحاد جمعية خلعته وقد قريب،
السالطني أولئك من خريًا كانت هل أمرها: من كان فماذا بعده، الدولة عىل السيطرة
إن كال! وأجدادهم؟ آبائهم عن ورثوه الذي ملكهم يصلحوا أن يقدروا لم الذين العظام
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وصلوا قد املارقني املالحدة من هم أمرها عىل الدولة غلبوا الذين الجمعية هذه زعماء
أنصارهم؛ أقوى وأملانيا النمسا يف ورشكائهم سالنيك عودتية بكيد إليه وصلوا ما إىل
هم بل عليه، فيغارون الدولة هذه دين عىل هم فال املال، جمع همهم أكرب نرى ولذلك
من حياتها عىل أحرص فيكونون فيها راسخ أصل من هم وال ويهدمونه، يقاومونه

وأساطينها. سالطينها أبناء
من الدولة يف فعلوا قد أنهم نرى وآرائهم عقيدتهم دون أعمالهم إىل نظرنا وإذا
بهم. أصيبت أن إىل بالضعف أُِصيبَْت منذ فيها غريهم يفعله لم ما والتخريب اإلفساد
ليجددوا جنيه مليون خمسني الحربية لنظارة الدولة مال من أخذوا أنهم ثبت
يتم ولم الدولة، واليات من والية كانت التي — البلغار دولة رأينا ثم العسكرية، قوتها
شطلجة يف مدافعها وكادت الدولة، جيوش كرست قد — عهدكم يف إال االستقالل لها
من العثماني الجيش عند ما قلة لذلك الحيس السبب وكان األستانة، أهل مسامع تمزق

الحرب. أسباب وسائر والدواب والذخرية املؤنة
أجيال: عدة يف مثله تخرس لم ما املمالك من املشئوم عهدهم يف الدولة خرست وقد
ببيعها وبرقة الغرب وطرابلس للنمسا، إياهما الجمعية ببيع والهرسك البوسنة خرست
يف خرسته عما ونسكت األرخبيل. وجزائر وكريت وألبانيا ومكدونيا إليطاليا، إياهما
من فيها وحملوها سنني، بضع يف الدولة نصف أضاعوا فقد الواليات؛ من الحرب هذه
كما فأفقروها األمة إىل عادوا ثم قرون، بضعة يف قبلهم مثله تحمل لم ما الديون أثقال
وخليفتها الدولة سلطان به القيام ألجل خلعوا الذي اإلصالح هو فهذا الدولة. أفقروا

بعده! من خلفه عىل وحجروا الحميد عبد
الرسمي الدولة تاريخ من ثبت قد كان إذا املبرصون، الغيورون املسلمون أيها فيا
األرزاء هذه قبل الزوال من عليها يُْخَىش ضعيفة كانت أنها شواهده من لكم ذكرته بما
اصطلت وقد اآلن حالها يكون فكيف الجمعية، هذه بشؤم بها ُمِنيَْت التي واملصائب

األرض؟! دول أكرب لعداوة وتعرضت الحرب هذه بنار
االستقالل دوام لها ويتمنون الدولة هذه عىل يغارون األعظم املسلمني سواد إن
يعرف من املسلمني يف يقل ولكن الكالم، فاتحة يف بيناه الذي للسبب القوة وكمال
ما لتدارك يسعى من ذلك يعرف فيمن ويقل بها، الحائق الخطر وكنه حالها حقيقة
وحرمان رشيعته، أحكام من بقي ملا اإلسالم فقد من وقع؛ إذا الخطر هذا عىل يرتتب

عالته. عىل السيايس االستقالل من لهم كان ما آخر من املسلمني
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إليها وصل التي الخطرة الحال قدر وكربائهم املسلمني زعماء من أحًدا نر لم
فإنه امللك)؛ جاللة إىل (وأشار العظيم الرجل هذا إال لتداركها، وانربى قدرها اإلسالم
مالحدة وأن جرف، شفا عىل أمست قد — بحالها أهلها أعلم وهو — الدولة أن رأى
العربية باألمة للتنكيل ذريعة العسكرية والقوة العرفية األحكام اتخذوا قد االتحاديني
يف رجاء فيها يبقى ال حتى الثروة؛ أهل أموال ومصادرة والعمل، الفكر رجال بتقتيل
أنجاله وأنفس الكريمة بنفسه الخطر ومصارعة الخطب لتدارك فانتدب عمل، وال عامل
ودم دمه ذلك يف بذل ولو لفعل الخطر من نفسها الدولة ينقذ أن استطاع ولو النجباء،

صدقت). للخطيب: امللك جاللة قال (هنا الكرام األنجال هؤالء
غريه وطاقة طاقته فوق أصبح قد الخطر من نفسها الدولة إلنقاذ العمل لكن
مما نوره ومرشق اإلسالم مهد الحجاز إنقاذ وهو باملستطاع يبدأ أن فرأى (صدقت)،
ليكون العربية؛ البالد من إنقاذه يمكن مما غريه إنقاذ ثم والشقاء، البالء من به نزل
بالدولة يحل أن ُع ويُتََوقَّ يُْخَىش بما زواله وعدم اإلسالمي االستقالل لحفظ بيئة ذلك

تعاىل. — باهلل والعياذ العثمانية
الحجاز يف جيوشهم من األلوف حشدوا ما االتحاديني أن بصرية ذي عىل يخفى وال
عىل االستيالء يحاولون ال الحلفاء من أعداءهم أن نعلم كما يعلمون ألنهم سيئة؛ بنية إال
أعدائهم قتال إىل الجيوش تلك يرسلوا أن املعقول من فكان أهله، يحاربون وال الحجاز
من عندهم أهم بالعرب التنكيل ولكن الرتكية، الواليات من فتحوه ما وإنقاذ الروس
ما الحجاز يف فظائعهم من لرأينا أرادوا ما لهم تم ولو دارهم، عقر عن الروس دفع

(تصديق). الشام يف فظائعهم من أشد هو
ألجأهم فيه االتحادية الجيوش وجود ولكن الحجاز، يحاربون ال الحلفاء إن نعم
حليهم باعوا حتى أهله عىل املعيشة فضاقت ثغوره، عىل البحري الحرص رضب إىل
ألكلتهم أخرى سنة ذلك أمد عليهم طال ولو سقفها، وخشب بيوتهم وأبواب وأثاثهم

(تصديق). األوبئة من عادة يتبعها وما املجاعة
وصل حتى إليه اشتدت قد والحاجة الحجاز، يف العرب استقالل هذا سيدنا أعلن
آتاه من كلها اإلسالمية األمة وال العربية األمة يف ليوجد كان وما الرضورة، حد إىل
العبء بهذا للقيام به ينهض ما عليه والتوكل باهلل والثقة والشجاعة البصرية من هللا
يف يوجد ال أنه نعلم كلنا ألننا ذلك؛ عىل تجرأ ملا عليه وتوكله باهلل ثقته ولوال العظيم،

(تصديق). العمل هذا مثل يف عليها يعتمد مالية ثروة وال عسكرية قوة الحجاز
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تخلف إسالمية دولة لتأسيس يصلح مكان كلها الدنيا يف يوجد ال أنه نعلم كلنا
البالد من بها يتصل وما العرب جزيرة إال عليها نخشاه ما بها وقع إذا العثمانية الدولة
أن يعقل وال الخصائص، من وأهلها البقعة هذه به — تعاىل — هللا خص ملا العربية
ومحل نشأته وموطن مهده من زال هو إن األفغان بالد مثل يف اإلسالم استقالل يُْحَفَظ
اإلسالمي العالم بقاع أجدر بأنها املقدسة الطاهرة البقاع هذه انفردت شعائره. إقامة
من يجب بما للنهوض العرص هذا يف وأمريها سيدها انفرد وكذلك استقالله، إلقامة
هذه أهل أعناق يف منه أكرب بعمله له فكان االستقالل، هذا لتجديد واالستعداد العمل
املصالح أهم هو االستقالل هذا أمر بأن يشعرون الذين املسلمني جميع أعناق ويف البالد

الشعور. هذا فقد من منهم ولكن واالجتماعية، الدينية العامة
أكفر فهو النعمة هذه املنقذ املصلح الرجل لهذا يكفر من إن الحجازيون، أيها
هذا يف لإلسالم خدمة أعظم العمل هذا أن تعلموا أن يجب املسلمون، أيها للنعم. الناس
استقالل يكن لم استقاللها وُحِفَظ السقوط من سلمت إن العثمانية الدولة فإن الزمن؛
حقوق حفظ مع والرتك العرب تعاضد من وال ذلك، من مانًعا وغريه الحجاز يف العرب
ولكنه فيه، السبب هو االستقالل هذا يكن لم استقاللها وفقدت سقطت وإن منهم، كل
عن يغيب هل اإلسالم. بقاع أرشف يف اإلسالمي الحكم استقالل حفظ سبب يكون
حرم وقوع العثمانية الدولة سقوط عىل لرتتب االستقالل هذا إعالن لوال أنه أذهانكم
بعد تركوها فإن الفاتحة، الدول أيدي يف غنيمة ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وحرم — تعاىل — هللا
— باهلل والعياذ سيادتهم تحت كانا وإال علينا، بهما التصدق ِمنَُّة لهم كان لنا ذلك
قد العظيم الزعيم هذا به قام الذي العظيم العمل هذا أن لكم يتبني وبهذا تعاىل.
لحفظ أساس أقوى ووضع الجسيم، الخطر من حولهما وما الرشيفني الحرمني أنقذ
املسلمني، جميع عىل منة أكرب بهذا فله له، جديدة دولة بإنشاء اإلسالمي االستقالل
لكم بينتها الناصعة البيضاء الحقيقة وإنما شعريٍّا، مدًحا وال له تملًقا هذا أقول وما

والسالم.» املقام. يحتمله الذي باإليجاز
وآرائه أفكاره حقيقة عن عرب ألنه عاطًرا؛ ثناء الخطيب عىل امللك جاللة أثنى وقد
وإني شائبة، تشوبه ال الذي التام باالستقالل لنا مكفول السيايس وجودنا «إن قال: ثم
العمل هذا أن ولو سبييل، يف وماٍض النتيجة حسن من — وتعاىل سبحانه — باهلل لواثق
أحد كان ولو بسوء أحد يعرتضه وديني وبالدي لقومي الصالح كل فيه أعتقد الذي
يشء كل من أكثر وديني وبالدي قومي أحب ألني عليه؛ آسف غري بيدي لصلبته أوالدي
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خطتي يف مستمرٍّا وسأبقى النهضة، هذه نهضت ملا املحبة هذه ولوال الوجود، هذا يف
ينرصه.» من هللا ولينرصن أمره. هللا يقيض حتى عنها متحول وال فيها متزعزع غري

النهضة هذه «إن وقال: الخري عىل يساعده من ولكل لحلفائه والءه سيادته أكد ثم
مخلًصا لوطنه صادًقا يكون أن رشط عىل كان، من كائنًا عربي كل تشمل عربية

لقومه.»

هوامش

الطائف. سقوط إثر عىل املقالة هذه ُكِتبَْت (1)
املسلمني. لخدع غليوم اإلمرباطور اختاره لقب (2)

الحكومات بلسان تنطق التي الغرب صحف أهم قالته ما إجمال عىل اقترصنا (3)
يف ْت نُِرشَ التي املقاالت وكثرة الكتاب هذا يف املقام لضيق وذلك األمم؛ آراء عن وتعرب

العرب. استقالل إثر عىل العالم صحف
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البيعة العرب ملك عيل بن الحسني – األعىل الشيوخ مجلس – العربية الوزارة
العامة

∗∗∗

أكتوبر و٥ ١٣٣٤ سنة الحجة ذي ٧ يف الجديد العهد يف عربية وزارة أول تألفت
الوزارة: تلك بتأليف املؤذنة السنية اإلرادة صورة هي وهذه ،١٩١٦ سنة

هللارساج عبد الشيخ الكامل العالم حرضة
ال العمران أسباب وتوفر املجتمع شئون وانتظام الرعايا مصالح كانت ملا إنه
ذلك معنى يف هو وما الحكومة، يف النظر عليها يتوزع دواوين من لها بد
عليه تُبْنَى الذي الوظائف أساس بها ويتعني والخاصة، العامة املصالح من
فيكم تحققناه ما إىل وبالنظر املحروسة، لبالدنا حكومة وتكوين املسئولية
توجيه عىل — وجل عز — باهلل االستعانة بعد عزمنا واالستقامة؛ الكفاءة من
العظام، الوكالء رئيس عن وكيًال وتعيينكم لعهدتكم القضاة قايض منصب
عبد ولدنا وهم: أسماؤهم؛ اآلتية الذوات حرضات الوكاالت لبقية اخرتنا وقد
وعبد الداخلية، وكيل عن وكيًال ويكون الخارجية، لوكالة الحسني بن هللا
درجته ترفيع مع الجند رياسة ووكيل حرب أركان رئيس عيل بن العزيز
بن يوسف والشيخ للمعارف، وكيًال مالكي عيل والشيخ الحارضة، رتبته عن
مدير أمني محمد والشيخ العمومية، للمنافع وكيًال سابًقا البلدية رئيس سالم
ما وكل الحرم أمور نظارة يف بقائه مع لألوقاف وكيًال سابًقا الرشيف الحرم
للمالية؛ وكيًال باناجة الرحمن عبد بن أحمد والشيخ الرشيفة، بوظيفته يتعلق
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وأهلها البالد مصالح عىل للسهر واستعدادهم درايتهم من توسمناه ملا وذلك
والدواوين الدوائر تأسيس إىل املبادرة منكم ننتظر وإننا هللا، يريض ما عىل
يجعلنا أن — سبحانه — هللا وأرجو لها، واملوظفني العمال وتعيني الرسمية

ويرضاه. يحبه ما كل يف وهداه توفيقه مظهر
١٣٣٤ سنة الحرام الحجة ذي ٧ يف
وأمريها مكة رشيف
عيل بن الحسني

وهذا األعىل. الشيوخ مجلس بتأليف أخرى سنية إرادة صدرت عينه اليوم ويف
نصها:

وجعلنا الشيوخ»، «مجلس اسم عليها أطلقنا هيئة تعيني استنسبنا قد أننا بما
أعمال عىل واملراقبة البالد بمنافع يتعلق ما كل يف النظر املجلس هذا وظيفة
وكيل مقام عىل الدوائر تعرضه فيما الرأي وإبداء الرسمية والدوائر الدواوين
جعلنا وقد العايل. املجلس هذا صالحية بعد فيما وسيقرر الوكالء، رئيس
صالح محمد الشيخ الحرام هللا بيت فاتح األجل الفاضل جناب له رئيًسا
هللا عبد السيد الشافعية مفتي األجالء: األفاضل حرضات وأعضاءه الشيبي،
عبد والشيخ حسني، عابدين الشيخ املالكية ومفتي الزواوي، صالح محمد بن
شيخ ووكيل عيل، بن إبراهيم السيد الحرم ونائب الشيبي، عيل بن القادر
والشيخ رضا، عيل هللا عبد والشيخ السقاف، علوي بن محمد السيد السادة
السيادة وذوي خوقري، محمد بن بكر أبو والشيخ الرشبايص، هللا عبد بن عيل
بن أحمد بن وسليمان محسن، بن وفتن الفعر، هللا عبد بن حمزة والرشف
الحجة ذي ٧ يف تحريره اقتىض ذُِكَر ما ولتبليغهم شكر. بن ونارص سعيد،

.١٣٣٤ سنة
وأمريها مكة رشيف
حسني

الحلفاء دول عواصم يف لها معتمدين اآلن إىل العربية الحكومة تعني ولم هذا
من فشاب القاهرة يف الحايل معتمدها أما قريبًا. ذلك تفعل ولعلها املحايدة، والدول
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،١٩١٦ سنة أوائل يف مرص جاء العراق، يف العربية األرس وأرشف العرب شبان خرية
سبيل يف والتفاني واإلخالص الفطنة من أوتيه بما عظيًما خدًما فيها العرب فخدم
القائمني مع فتفاهم العربية، الثورة إعالن قبيل الحجاز إىل سافر وقد العامة، املصلحة
بعدما إليه عاد أن لبث فما املرصي، القطر يف العرب ملك لجاللة وكيًال َ ُعنيِّ ثم بها،

األسبوع. وبعض أسبوًعا الحجازية األقطار يف أقام

العرب ملك فليحَي

يف الخميس يوم عليهم بامللك عيل بن الحسني الهاشمية الجاللة صاحب العرب بايع
أزفت فما مسيحية، ١٩١٦ سنة أكتوبر ٦ ليوم املوافق هجرية ١٣٣٥ سنة محرم ٦
القرص من جاء قد املعظم امللك جاللة كان حتى اليوم ذلك صباح من الثامنة الساعة
الرشع وعلماء البيت آل به يحف فدخلها الحرام، هللا لبيت املالصقة مدرسته إىل امللكي
الوزارة رئيس نائب الفضيلة صاحب حرضة سلم املقام بهم استقر وملا األمة. ووجوه
من مسامع عىل ليتلوها الخطيب هللا عبد الشيخ حرضة إىل والعقد الحل أهل عريضة
الحرم رواق أمام أُِقيَمْت دكه عىل الخطيب حرضة فصعد األمة، رجال من يسمعها لم
قايض حرضة أقبل ثم يُوَصف، ال برسور فقابلوها الجماهري، عىل وقرأها الرشيف،
وتبعه بامللك، فبايعه العربية البالد ملك الهاشمية الجاللة صاحب يد عىل القضاة
األمة فجماهري البالد ووفود واألعيان والعلماء الدولة ورجال والسادة األرشاف حرضات
وانتباه، دقة بكل النظام عىل يحافظون الرشطة رجال وكان طبقاتها، اختالف عىل
املبايعة برشف الناس من ألوف بضعة ترشف أن بعد القضاة قايض حرضة رأى وقد
يجيزوه أن منهم فطلب ذلك، يف الكثرية األلوف الستمرار يتسع ال الوقت أن السعيدة
منهم، مسمع عىل عنهم فبايع مطلق، عام إجماع إجازة فأجازوه عنهم، البيعة أخذ يف
القلوب له خشعت بليًغا دعاءً فتال الدكة عىل مرداد امللك عبد الشيخ حرضة صعد ثم
فيها فلبث املدرسة، إىل املحبوب امللك جاللة عاد الدعاء ختام وعند األلسنة، عليه وأمنت
له تهتف األمة وجماهري العايل، الهاشمي الديوان إىل الفخم موكبه يف سار ثم برهة
تنشد املنصورة العربية األعالم تحت مصطفة املدارس وتالميذ والتأييد، والعز بالنرص
إىل الفخم املوكب وصل وملا السعيد. الباهر باملستقبل واالستبشار الحماسة أناشيد
طبقتهم يف ومن والتجار واألعيان العظماء من الناس ألوف أقبلت العايل امللكي القرص
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األمة عواطف بيان يف يتبارون والشعراء الخطباء وأخذ الهاشمية، باألعتاب للترشف
واإلسالم. للعرب األعظم العيد بهذا

إىل بامللك الهاشمية الجاللة صاحب مبايعة خرب العربية الخارجية وزارة وأبلغت
امللك بجاللة االعرتاف منها طالبة املحايدة، الدول ويف الحلفاء دول يف الخارجية وزارات

مغتصبيه. الرتك من العرب ملك واسرتداد العرب عىل ملًكا حسني
بالذكر الطالع امليمون الجد السعيد ملكه يبدأ أن العرب ملك جاللة رأى ولقد
عىل الخاص جيبه من جنيه ألف وعرشون خمسة َع تَُوزَّ بأن فأمر الخالد، واألثر الحسن
السنية إرادته وصدرت والضنك، الضيق ألسباب وإزالة للكرب تفريًجا الحاجة، ذوي
األجور مشاكل وتسوية النقود تلك توزيع تتوىل والعظماء الكرباء من لجنة تَُؤلََّف بأن
وأُِزيَل يَُرام، ما عىل األمر فتم العامة، ويقبلها الخاصة تريض تسوية والديون والرهون
لصاحب العرب فشكر والدائن، واملدين واملستأجر املؤجر بني خالف كل وُسوَِّي الضيق،
عظم من كان وما منهم املحتاجني جميع وشمل عم الذي كرمه الهاشمية الجاللة

بشئونهم. اهتمامه
البالد يف عام رسور عيل بن حسني الجاللة لصاحب بامللك البيعة لعقد وكان
وصوب حدب كل من املكرمة مكة العرب وفود فأتت أقصائها، إىل أقصائها من العربية
بالفوز الباسل ولجيشه والتأييد بالعز لجاللته داعية الوالء وصدق اإلخالص يحدوها

والنرص.
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بنتائجها، ُمرة بتأثريها، قاسية كانت األزمنة مختلف يف بالعرب نزلت التي املصائب إن
إىل طمحت طاملا آماًال منهم أبادت وال بها، ُعِرُفوا كبرية روًحا فيهم تقتل لم ولكنها
انتهزوها، حتى الفرص سوانح لهم ابتسمت فما مذهب، كل املجد إىل بهم وذهبت العىل
املندثر، مجدهم واستعادة املهضومة حقوقهم السرتجاع الرئبال األسد نهضة ونهضوا

راقية. حية مدنية إىل جديدة حياة طريق يف اآلن يسريون هم وها
كبار بأعمالهم، كبار بنفوسهم، كبار أنهم عىل دولتهم إبان يف العرب برهن لقد
عندهم املال قيمة املظاهر، بكذب ينخدعون وال الظواهر، برقشة تأخذهم ال بآمالهم،
قيمة بينهم الفرد وقيمة الحضارة، لواء ونرش العلم تعزيز يف إليه يحتاجون ما قيمة
من به امتازوا ما ورأى املجيد تاريخهم راجع ومن والبالد، لألمة منه املرجو النفع
وال املجد ذروة بهم بلغت التي السامية واألخالق الجميلة والخصال الفريدة الخالل
عظم من لهم سيكون بما يحكم أن استطاع اآلن؛ إىل أحفادهم نفوس يف متأصلة تزال

الشأن.
واستعباد اضطهاد فمن بحوادثها؛ قاتلة كانت بالعرب مرت التي العصور إن
أساس يف اندس الذي الجهل جراثيمها ولد نفسية أمراض إىل واغتيال وقتل ونفي
عىل فرضبت الرتكية وغري الرتكية التعاليم جاءت ثم فأفسده، القديمة العربية املدنية
كما األجانب بيد لعبة العربية األمة أصبحت بحيث منها، كل مرشب يالئم ما نغماتها
العوامل هذه من عامل كل أن ومع الفظيعة. لحوادثه وهدًفا القدر بيد لعبة كانت
األمة عىل كلها اجتمعت فقد واملنعة، القوة من بلغت مهما أمة يقتل ألن وحده يكفي
ظفر، قالمة العرب نفوس عزة من تَنَْل فلم القاتلة، سهامها نحوها وصوبت العربية
عىل سدلت أنها فعلته ما وجل قوميتهم، عىل والقضاء شوكتهم خضد من تمكنت وال



العرب ثورة

يتخبطون وتركتهم الهداية نور عنهم فحجبت الجهل، نسيج من كثيًفا نقابًا عيونهم
العروس ورائه من فربزت الحجاب، ذلك بتمزيق اآلن انقىض زمنًا الظلمة دياجي يف

والجمال. البهاء من به ُعِرَفْت ما أجمل يف العربية
من لها العمر مقتبل يف عروًسا الحياة ميدان إىل العربية األمة اليوم برزت أجل
طريق يف لها أن كما األمام، إىل ويدفعها قدمها يثبت ما واستعدادها ونشاطها حميتها
عليها يُْخَىش ال لذلك األنام؛ بني مقام أسمى لها يكفل ما سلكتها التي الصادقة الوطنية
الحال هذه يف عظيمة فثقتنا األخطار، بمواقع الحوادث علمتها وقد سيما ال العثار، من
أرواح وظللتها دماؤهم وروتها اختباراتهم مهدتها أمينة سبٍل يف سيسريون العرب بأن

شهدائهم.
بعقول هللا زانهم رجاًال فيها أن الكريمة العربية األمة بنجاح اآلمال يقوي ومما
البالد خري فيه باب كل وطرق األمة، مصلحة يف والتفاني اإلخالص يقويها ثاقبة،
العرب إلنهاض وسيلة كل وبذل الثروة، موارد وتوفري والصنائع والفنون العلوم وترقية

وأدبيٍّا. ماديٍّا
مجموعها قيادة سهلت وحجى رأي أصحاب مفكرون رجال األمة يف ُوِجَد ومتى
نقية طفلة الطبيعية فطرتها عىل اآلن العربية األمة أن سيما وال سبلها، واستقامت
استعداد عىل فهي الفاسدة، التقاليد تشوهها ولم الكاذبة املظاهر تلطخها لم الصفيحة
التي والغاية ومزاجها حالها تالئم طريق أقوم عىل الصحيحة املبادئ فيها تنطبع ألن
وسيلة يهملون ال بأنهم ثقتنا يحقق ما اليوم حتى العرب إجراءات من ولنا تتوخاها،
الجديدة. العرب مدنية عليه ستقوم الذي األساس ودعم األمة إلنهاض كبرية أو صغرية
ال مدنية بزور فيها ُغِرَسْت أنحاء العربية الجهات بعض يف أن نجهل ال أننا عىل
وأورثتهم الضعيفة معدهم عىل فثقلت بها؛ للتغذي يستعدوا لم أفراد بني ونمت تالئمها،
يف يتخبطون جرائه من فباتوا نظرهم، يف وانحراًفا أخالقهم يف سقًما الهضم سوء من
اهتمام من لنا أن عىل رساب، ظلماتهم يف ونرباسهم خالب، تقليد عكازهم الضالل، فيايف
إصالح يكفل ما وأميالهم نزعاتهم اختالف عىل العرب بشئون الجديدة العربية الدولة
وما وطنيته وصدق رؤيته ومحكم العربي حزم من لنا أن كما العلل، ومداواة الخلل
السوي. السبيل إىل عجل عىل يستميلُه ما بشئونه؛ واعتنائها حكومته عدل من سرياه

وال إليها، فيلجأون تجمعهم وطنية ال مشتتني أقواًما األخرية القرون يف العرب كان
وال بها، فريتبطون بهم خاصة مدنية وال خدمتها، عىل فيتكاتفون بهم تعنى حكومة
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هذه والحالة عجب فال خرياتها؛ من ويرتزقون بها فيعملون تربتهم كنوز تستخرج آالت
املستعارة؛ بجنسيتهم وخجلوا الظاملة، حكومتهم وتجنبوا العزيزة أوطانهم هجروا إذا

الراقية. األمم نظر يف انحطاطها من يلقون ملا
إىل عادوا حكومتهم وعدل أمتهم شأن واعتزاز ملكهم مناعة رأوا متى ولكنهم
واحد: بصوت وهاتفني مهللني الجميل العربي العلم تحت وانضووا فرحني، أوطانهم

العربية.» األمة ولتحَي العرب، «فليحَي
يفاخر راقية وأمة بها يعتز قوية دولة له تكون أن يود العالم يف إنسان كل
أفهامهم درجات وتباين نحلهم اختالف عىل العرب أن يف مشاحة وال إليها، باالنتساب
واحدة ويًدا واحًدا قلبًا جميعهم ويكونون العربي العلم ظل تحت سينضوون وأحوالهم

مدنيتهم. وتجديد بالدهم وإنهاض أمتهم لخري العمل يف
فاألحزاب العربية. البالد بها تَُداُر التي اإلدارة شكل اآلمال هذه فينا يقوي ومما
خري أن الرتك عهد يف ترى كانت الحجاز يف العرب استقالل عىل ساعدت التي العربية
إنما العثمانية كالبالد واألخالق العادات مختلفة األطراف مرتامية بالد إلدارة الطرق
الالمركزية: حزب برنامج من الثانية املادة يف جاء فقد الواسعة؛ الالمركزية اإلدارة هي
بكل واملطالبة الالمركزية اإلدارة لحسنات بيان الحزب هذا تأليف من القصد «أن
الدولة واليات جميع يف اإلدارية الالمركزية قواعد عىل ُس تَُؤسَّ بحكومة املرشوعة الوسائل

العثمانية.»
تبقي ال الدولة «أن يقينًا يعتقد أنه الحزب هذا برنامج من الثالثة املادة يف وجاء

اإلدارية.»1 الالمركزية أساس عىل حكومتها بُنِيَْت إذا إال السيايس العالم يف
العربية؛ األحزاب وسائر األدبي واملنتدى والعراقية البريوتية اإلصالح جمعية وكذلك
من الثالثة املادة يف فجاء البالد، يف المركزية إدارة عىل الحصول غايتها كانت فقد
العربية األحزاب معظم يمثل وكان باريس، يف ُعِقَد الذي األول العربي املؤتمر قرارات
وعاداتها»،2 حاجاتها يف تنظر المركزية إدارة عربية والية كل يف تُنَْشأ أن «يجب أنه
يف رأيهم عن عدلوا وأحزابهم وزعماءهم العرب مفكري أن عىل اآلن يدلنا ما وليس

الالمركزية. اإلدارة
قبل اإلسالمي العالم إىل وجهُه الذي الديني الخطاب يف العرب ملك جاللة وقال
بحوله وفقها كما نهضتها، للبالد — وتعاىل تبارك — هللا يرس «وقد بامللك: يُبَايََع أن
أيدي عىل رضبت أن بعد والنجاح بالفوز مساعيها وتتويج استقاللها ألخذ وقوته
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البالد عن وانفصلت — فعًال — فاستقلت حامياتهم، ورجال بيننا االتحاديني موظفي
معاني بكل مطلًقا ا تامٍّ انفصاًال االتحاديني من املتغلبني سلطة تحت تنئ تزال ال التي
غايتها جاعلة خارجي، تحكم وال أجنبية مداخلة شائبة تشوبه ال الذي االستقالل
عىل أعمالها كل يف قائمة املسلمني، شأن إلعالء والسعي اإلسالم دين نرصة ومبادءها
جميع يف غريُه مستند وال سواُه مرجع لنا يكون ال الذي الرشيف الرشع أحكام أساس
الدين أصول عىل ينطبق ما كل لقبول استعدادها مع وفروعه، القضاء وأصول األحكام
الجهد باذلة الصحيحة، النهضة وأسباب الحديث الرتقي فنون أنواع من شعائره ويالئم
الحاجة حسب وعىل الطبقات اختالف عىل الناس بني وتعميمه العلم تعزيز يف الجهيد

واالستعداد.»3
وإسعاد البالد إنهاض متوخني الداخلية سياستهم يف العرب يسري املنوال هذا فعىل

وأدبيٍّا. ماديٍّا األمة شأن وإعالء العباد
واالنتصار العمل يف واإلخالص القول يف الصدق عىل الخارجية سياستهم وستقوم
يف مرص يف نُِرشَ سيايس بيان يف قالوا وقد األيام. مستقبل ويف اليوم واملدنية للحرية
الخارجية سياستنا يف نرمي «وال :١٩١٦ سنة أغسطس و١٧ ١٣٣٤ سنة شوال ١٨
ال ألنه األهمية؛ من عظيم جانب عىل ترصيح وهو عليه»، الحصول يمكننا مما أكثر إىل

املستقبل. يف للخالف مجال أقل يرتك
بالدها وثروة أفرادها وطنية صدق عىل يتوقف األمة مستقبل كان وإذا هذا
الوطنية صدق من العرب رجال أظهر وقد باهر، مجيد العرب فمستقبل الطبيعية
يحسنون بأنهم اإليقان عىل يحملنا ما العامة املصلحة سبيل يف والتفاني النظر وبعد
بالد أغنى من هي التي بالدهم موارد باستثمار ويعنون العظيمة بمواهبم االنتفاع

واملجد. املتعة درجات أسمى إىل بها فينهضون العالم

هوامش

– العرب وسحق اإلسالم ملحو االتحاديني معدات السادس: [الفصل راجع (1)
الالمركزية]. حزب

املؤتمر]. غاية – العربية املسألة الثاني: [الفصل راجع (2)
النهضة]. فاتحة – الربكان انفجار الثامن: [الفصل راجع (3)
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هو الكتاب هذا ختام يف الكريمة العربية ِلألمة وصيته ندون أن نود الذي الشهيد إن
وُشِنَق صالح، مدائن يف االتحادية السلطة يد أدركته الذي العرييس، الغني عبد املرحوم
الناطقني جميع إىل التايل الخطاب أرسل بعدما املخلصني الوطن شهداء مع بريوت يف

هللا: رحمه — قال بالضاد.

األشاوس خلف ويا األماجد، األركام نسل يا قحطان، ساللة ويا يعرب، بني يا
الهمم ذوي يا بعدلهم، الدنيا وملكوا بعزمهم العالم دوخوا الذين الصيد
الذمار حماة ويا الضيم، أباة يا الغراء، واملآثر العصماء والنفوس الشماء
املعمور العالم أنحاء جميع يف املنترشون اإلخوان أيها يا العهود، وحافظي

سالم. وأقطاره
الوحش براثن وبني املوت، هاوية شفري عىل وأنا إليكم، هذا خطابي أوجه
نساءكم، ورمل أطفالكم، ويتم بيوتكم، ودمر بالدكم، خرب الذي الرتكي
أطفالكم عن وقوامها الحياة مالك وحبس حرمتكم، وامتهن أخواتكم، وأذل
أبناء بها وليقيت ألطماعه طعاًما ليقدمها الصارخني؛ وأوالدكم املعولني
مضارب بني من الشام، بادية من هذا خطابي إليكم أوجه الخبيث. عنرصه
عرش ودك البالد، إنقاذ يف األكرب املعول عليهم الذين األسود األعراب إخوانكم

ومنكر. فاحشة وكل والجور والبغي الظلم
الكفرة الظاملني األتراك ألن منعاي؛ وصول قبل هذا كالمي يصلكم ال وقد
سورية، أبناء خرية من غريي عرشات وعىل عيلَّ الجائرة أحكامهم أصدروا قد
بأسمى الحرية تتجىل حيث — حرٍّا وأصبحت أيديهم من أفلت وبعدما
إىل يدعوني عيلَّ الواجب أرى — الظباء ومضارب األسود خيام بني مظاهرها
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النجدي … الجهاد يف أخي إىل أعهد أن بعد غًدا مبكر وإني الشام، نواحي
مرة واإلفالت الخالص يل تيرس فإن يراها، التي بالطريقة خطابي إبالغكم يف
نقطة آخر حتى وبالدي أمتي خدمت أنني فحسبي وإال الواجب، أتممت ثانية
العربية، القومية سبيل يف اليوم يموت الذي األول بالفدائي ولست دمي، من
ضحايا تقتيض إليها وندعو بها نقوم التي النبيلة والغاية كثروا، فالرفاق
تَُصان وال الزكية، الدماء عىل إال تثبت ال واالستقالل الحرية أركان ألن كثرية؛
األمة رجال نخبة من مئات أن غًدا بلغكم إذا تيأسوا فال األبية، النفوس بغري

هللا. شاء إن فرج غد وبعد أيًضا، غد يتلوه فالغد ُقِتلُوا، العربية
له وتقشعر الفرائص له ترتعد بما — سمعتم وربما — ستسمعون
تيمورلنك وساللة املغويل خان جنكيز أبناء يمثلها التي الفظائع من األبدان
الشعب إفناء قرروا قد ألنهم النجيبة؛ العربية األمة يف الضاري الوحش
األقوات احتكار عىل عاملون أشهر منذ وهم األطفال، حتى برمته السوري
يف ولكنهم األباة، العراقيني محق أيًضا قرروا وقد العسكرية، سلطتهم تحت

سورية. يف هم مما يًدا أقرص العراق
املشنقة من ينجو من ألن الحاليني؛ سكانها ثلثي من سورية خلت ربما
األناضول إىل ينفونه القدر دفرت يف عمر له ُكِتَب ومن وهزاًال، تجويًعا يميتونه
الزمن من قليل بعد تركيٍّا ويصبح الرتكي العنرص يف هناك فيندغم والروميل،
العرب رفع الذين الكفرة هؤالء بارش وقد الرشيف، أصلهم أحفاده يذكر ال
واملشنقة، السيف فأعملوا وإبادتهم؛ العرب إذالل عرشهم وصانوا مجدهم
معدات يعدون وأخذوا املحبوبني، ولبنان سورية من كثرية عائالت ونفوا
من — املفداة سورية يف — واملدن القرى ويخلون البيوت ويفرغون الهالك
تمثيل بواسطتهم ويعيدوا واألتراك، األكراد مهاجري يسكنوا لكي سكانها
العربية باألمة الباسل الرشيف األرمني بالعنرص مثلوها التي املفجعة املأساة

الكريمة.
الجهد وبذلوا القومية، عاطفتنا يميتوا أن وجربوا لغتنا، قتل حاولوا لقد
بارشوا وقد أما الكرام، صرب صابرون ونحن هذا كل يفلحوا. فلم ترتيكنا، يف
حيث إىل السورية البالد عن والعمال املزارعني من يبقى من وإجالء إبادتنا

طاقة. وال هذا عىل صرب فال الرشيف عنرصه جوهر يفقد
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بحيله عرقل قد األكرب الجاسوس باشا جمال الرابع الفيلق قائد إن
القطر واسرتجاع مرص بغزوة خيبته بعد فإنه قيامنا، وأخر مساعينا،
كبار من عرشات إىل وأرسَّ العرب، إىل بامليل تظاهر العبودية إىل الشقيق
الخاصة الوالئم يف مرات أملع وقد بسورية، االستقالل يريد أنه السوري الشعب
والقيام النهوض عىل املتنفذين وحث سورية، استقالل إىل له تُقام كانت التي
اآلخر البعض ولكن به، منا كثريون فوثق الحكومة، عىل الطاعة عصا وشق
حبائل يف الوقوع من الحذر إىل إخوانه تنبيه عن تغافل وال غدره يأمن لم منا
اكتشاف من السياسية واألكاذيب الخداعة األساليب بهذه تمكن وقد مكره،
سيفه ولكن قتًال، فيهم وأمعن السيف، فيهم فأعمل السوريني، دخائل بعض
كلها هذه الفظيعة ومنكراته الجائرة وأحكامه العسكرية دواوينه ومشنقة
وإن وهي جهادنا، يف لنا منشط وأعظم دعوتنا عىل لنا مساعد أكرب كانت
والتعقل التحفظ إىل ودعتنا وثبتته وطدته أنها إال بِه القيام آن أو رت أُخِّ تكن

والتفكري. والروية
يجب، كما منظمة خطتنا إن املوت، براثن من حياتنا نطلب اآلن نحن
أسنة عىل معقود والفرج العربي، االستقالل بدين باملبرشين سورية وستجود
والجذوة البادية، من يأتي الفرج الظبي، بيض شفار عىل ومكتوب األسل

جمعاء. العربية للبالد الربكات فاتحة هي الحجاز يف اآلن املتقدة امليمونة
األمداد، إليه تصل عندما يثب أن العراقي واألسد تثور أن نجد تلبث ال
النخوة ستهبُه الحديدي، قفصه يف املحبوس الضعيف السوري والشبل
الفوالذي سجنه قضبان فيكرس وعزًما، قوة الجنسية الغرية وتكسبه القومية
الشتاء عواصف وتهب الخريف ينقيض ال وقد مقيده، رأس بقوائمه ويحطم
األجالف األوغاد الظالم هامات عىل صواعقنا وتنقض زوابعنا وتثور إال

العلوج.
األتراك مظالم عن البعيدة األصقاع يف املهاجرين األعزاء إخواني فيا
ال أن إليها ننتمي التي الرشيفة القومية باسم إليكم أطلب وجورهم،
واالستقالل والحرية الوطنية نداء عن تتصاموا وال تتقاعدوا وال تتقاعسوا
االنضمام إىل الوئام إىل التعاضد إىل االتحاد إىل االتفاق إىل يدعوكم الذي العذب
وأعراضكم وحريمكم ذويكم ونجاة بالدكم وخري خريكم فيه ملا وااللتفاف؛

والدنس. واالنتهاك واملوت والفناء الدمار من
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سبيل يف نفوسهم ويضحون أرواحهم، يقدمون هنا إخوانكم أن اعلموا
فرًقا تفرتقوا ال أن منكم ألتمس واالتفاق. باالتحاد أنتم تضنوا فال القومية،
بل وثني، وال درزي وال يهودي وال مسلم وال مسيحي ال فاليوم وطوائف،
وال شامي، وال بريوتي، وال لبناني، ال وللعرب، العرب ويف عرب الجميع
الشام وحظ لبنان حظ هو بريوت فحظ حموي، وال حميص، وال حلبي،

واليمن. والحجاز والعراق وفلسطني وحلب
أفكاركم، وحدوا جمعياتكم، وحدوا تشكوا، فال أقول مما ثقة لعىل إني

ومساعيكم. وأذواقكم مشاربكم بني وفقوا آرائكم، وحدوا
عرشة منكم اجتمع وحيثما كنتم أينما املحبوبون اإلخوان أيها أدعوكم
وتتفاهمون بها تتعارفون سورية، باسم جمعيات تأليف إىل تبادروا أن
سورية ألجل وأمواله ونعمه وبركاته خرياته من هللا رزقكم مما وتكرسون

املستقلة. سورية ألجل الجديدة

استقالل حيا من أول كان الذي الخطيب فؤاد العربي الشاعر فهو املجاهد أما
وهي: واإلخالص الوطنية بمداد كتبها شائقة بقصيدة الحجاز يف العرب

وال��ذم��م��ا ال��ع��ه��د ي��رع��ى ف��م��ث��ل��ك وان��ه��ض وال��ح��رم��ا ال��ب��ي��ت وح��يِّ ال��ش��ري��ف ح��يِّ
وال��س��أم��ا االب��ن ي��رض��ي غ��ي��رك ك��ان إن ل��ه��ا أن��ت ال��ش��م��اء ال��ه��م��ة ص��اح��ب ي��ا
رج��ًم��ا ش��ئ��ت��ه��ا أو ش��ه��بً��ا ش��ئ��ت��ه��ا إن م��ك��ام��ن��ه��ا م��ن ث��ارت ق��ص��ائ��د وأس��م��ع
وال��ك��ل��م��ا ال��ن��ف��س م��ن��ه ال��ل��ه ب��ارك ق��د ع��وج ذي غ��ي��ر ع��رب��ي ش��اع��ر م��ن

∗∗∗
ن��ع��م��ا ل��ه��م ك��ان��ت ف��ق��د ال��ش��ع��وب ع��ل��ى م��ظ��ال��م��ك��م ت��ث��ق��ل إن ج��ن��ك��ي��ر»1 آل «ي��ا
ُظ��ِل��َم��ا أن��ه ل��وال ي��ن��ه��ض ك��ان م��ا س��ن��ة ذي ك��ل م��ن��ه��م أي��ق��ظ ف��ال��ظ��ل��م
م��ن��ت��ق��م��ا ال��س��ي��ف وس��ل اس��ت��ف��اق ح��ت��ى م��ف��اص��ل��ه ف��ي ض��ربً��ا ال��ش��ع��ب أره��ق��ت��م
وال��ه��م��م��ا ال��ش��م ال��ع��زم��ات أره��ف ق��د وم��وج��دة م��ن��ك��م ح��ن��ق ع��ن ف��ال��ش��ن��ق
وال��ص��ن��م��ا ال��ط��اغ��وت ع��ب��د ول��و ح��ر ي��ص��اف��ح��ك��م أو ع��ن��ك��م ي��ص��ف��ح ه��ي��ه��ات

∗∗∗
م��ل��ت��ط��م��ا ال��ب��ح��ر وص��اح ال��رس��وم ف��ي��ك ن��ط��ق��ت إن ق��س��ط��ن��ط��ي��ن دار ي��ا ب��ال��ل��ه
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ح��ك��م��ا م��ا ف��ي��ك وأم��ض��ى ال��ق��ص��اص ش��ر ث��ان��ي��ة ال��ل��ه ق��ض��اء م��ن��ك واق��ت��ص
ان��ح��ط��م��ا ال��ذي وال��ع��رش ال��روم م��ص��رع ع��ن وص��اح��ب��ه��م ج��ن��ك��ي��ز آل ف��ح��دث��ي
األم��م��ا ت��س��ت��أص��ل ال��ت��ي ال��ش��رور ت��ل��ك ل��ت��ه��م��ل��ه��م ك��ان��ت ف��م��ا أم��ه��ل��ت��ه��م إن
ال��ن��ق��م��ا ي��دف��ع وردءًا ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ع��ض��ًدا ل��ه��م ك��ان��ت أم��ة ع��ل��ى أن��ح��وا
ف��م��ا ُرِزْق��ُت م��ا ك��أن��ي إل��يَّ ج��اش��ت ب��ب��ادرة أن��ب��س ف��ل��م س��ك��تُّ وق��د
م��ه��ت��ض��م��ا ال��دار ح��ل��س ال��ع��ج��ائ��ز ن��دب وأن��دب��ه��م ث��أر ع��ن أق��ع��د وك��ي��ف
ق��ل��ًم��ا ل��ي ال��س��ي��ف ح��د ك��ان إذا إال م��رث��ي��ة ال��ي��وم م��ن��ذ أك��ت��ب ه��ي��ه��ات
ال��ص��م��م��ا ي��ح��س��م ص��وتً��ا ال��ي��وم ف��ل��ي��س��م��ع ص��م��م ف��ي ال��ض��ي��م أب��اة ع��ن ي��ك��ن ف��م��ن
واألك��م��ا ال��ب��ي��د ف��ش��ق ال��ح��ج��از م��ن م��رت��ف��ًع��ا ال��ن��ار ص��وت ت��ك��ل��م ف��ق��د

∗∗∗
م��ن��ف��ص��م��ا ك��ان م��ا م��ت��ص��ًال ع��اد ق��د ن��اص��ره ال��ي��وم وأن��ت ال��ن��ب��ي اب��ن ي��ا
م��غ��ت��ن��م��ا ال��م��وت ي��رون األن��وف ش��م غ��ط��ارف��ة أب��ط��ال ح��ول��ك وال��ت��ف
ان��ه��دم��ا ل��ه ت��ع��رض أن ال��ت��رك م��ن ا ص��دٍّ م��خ��ت��رًق��ا ال��ده��ر ح��دث��ان ب��ه��م ف��اص��دم
م��ت��ه��م��ا اإلس��الم ي��ك��ن ل��م ل��واله ل��ه ح��ي��اة ال ع��ض��ًوا ب��س��ي��ف��ك واب��ت��ر
وال��ش��ي��م��ا األخ��الق ي��رث ف��ل��م ع��ج��بً��ا ب��ه ال��م��دلَّ ال��م��ج��د ورث ق��د ك��ان إن
ع��دم��ا ك��ل��ه��ا أم��س��ت ال��ح��ض��ارة، أي��ن ب��ل ال��م��ك��ارم أي��ن ب��ل ال��م��ف��اخ��ر أي��ن
وال��ع��ل��م��ا ال��س��ه��ل ت��ظ��ل ال��م��ش��رق��ي��ن ف��ي وارف��ة األي��ام ع��ل��ى ت��ك��ون وق��د
م��ح��ت��ك��م��ا ب��األن��ف��اس ي��م��س��ك وال��ش��ر ب��زن��ط��ي��ة م��ن خ��ي��ر ي��ص��در وك��ي��ف
دم��ا ال��ب��الد ت��ب��ك ل��م ف��ل��والك ي��وًم��ا وع��ت��رت��ه ج��ن��ك��ي��ز ي��وم ي��ا ك��ن��ت ال
م��ل��ت��ئ��ًم��ا ك��ان ش��م��ل ت��ف��رق وق��د م��م��ت��ن��ًع��ا ك��ان رك��ن ت��ه��دم ف��ق��د

∗∗∗
األل��م��ا م��ث��ل��ن��ا وج��رب ال��م��الم ب��ع��ض م��الم��ت��ه ف��ي ع��ل��ي��ن��ا أل��ح م��ن ي��ا
زع��م��ا ال��ذي ب��ال��زع��م ض��ج ل��م��ا م��ض��نً��ى ك��ص��اح��ب��ه��ا ال��ش��ك��وى ي��س��م��ع م��ن ك��ان ل��و

∗∗∗
م��ب��ت��س��م��ا األك��وان ع��ل��ى أط��ل ف��ج��ًرا ل��ك��م إن األح��رار، ال��ع��رب ب��ن��ي إي��ٍه
ال��رم��م��ا أن��ش��ر ح��ت��ى ال��ش��رق ف��ي ه��ب م��ا أرج أن��ف��اس��ه م��ن ال��ن��اس ي��س��ت��ق��ب��ل
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س��ق��ًم��ا وال ت��خ��ش��ى س��أًم��ا ال ال��غ��ي��ب ف��ي م��ح��ج��ب��ة ك��ان��ت ال��ت��ي ال��ح��ي��اة ت��ل��ك
ع��م��م��ا ن��ه��ض��ة ف��ك��ان��ت اس��ت��ت��ب��ت ح��ت��ى ح��ض��ر إل��ى ب��دٍو م��ن ال��ده��ر م��ع س��ارت
ق��دًم��ا أج��دادك��م م��ش��ت ال��ط��ري��ق ت��ل��ك ع��ل��ى — ال��ب��ط��اح ت��ل��ك م��ن — ال��ب��ي��ت ذل��ك م��ن
ال��خ��ذم��ا ال��ص��ارم ك��ان ال��ص��وارم ب��ي��ض ان��ت��س��ب��ت إذا وث��اب أروع ك��ل م��ن
م��ق��ت��ح��ًم��ا ال��م��وت غ��م��رات ف��ي وان��غ��ل م��ن��ص��ل��تً��ا ال��دار ع��دواء م��ن وان��ق��ض
أم��م��ا س��ع��ي��ه��م م��ن س��ع��ي��ك��م ي��ك��ن ل��م إن س��الل��ت��ه��م م��ن ول��س��ت��م ب��ن��ي��ه��م ل��س��ت��م
ال��ع��ل��م��ا واح��م��ل��وا س��ي��روا ال��ج��زي��رة، أق��ص��ى إل��ى ال��ع��راق، أرض إل��ى ال��ش��آم، إل��ى

هوامش

فيها ووضعوا ألنفسهم اختاروها التي التسمية وهي االتحاديون، بها يُْقَصُد (1)
واألناشيد. األغاني
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