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في واقع تراجيدي حزين

استرقاق العرب...
ِسفٌر طويل للظلم واإلذالل

دخلت الدولة العثمانيـــة الحرب العالمية 
األولـــى عام 1914م متحالفة مع دول الوســـط ضد 
دول المحور، فما كان من العثمانيين إال أن أعطوا 
أوامرهم لحشد الناس من البلدان العربية الواقعة 
في حكم الدولة العثمانية، فـــكان لزاما من النفير 
العام؛ وذلك لخوض تلك الحرب الضروس فُحشد 
الناس قســـرا وظلمـــا دون الرغبة فـــي التهجير 
وخـــوض الحرب  التي أطلقوا عليها الســـفر برلك. 
وهـــي كلمٌة تركيـــٌة مكونٌة من مقطعين (ســـفر) 
العربـــي، و(برلك) وتعني  المعنـــى  وتحمل نفس 

(معاً) أو (جماعة)، بمعنى النفير العام للحرب.

"العثمانية"... مسيرة دمار 
وخراب عربي باقتدار.  

كانت واقعة ســـفر برلك مخطط عثماني 
سياســـي محض، لعزل المـــدن العربيـــة، ومنها 
المدينة النبوية التي ســـعى العثمانيون إلى سلخ 
هويتها، وجعلها واحدة من مدن الدولة العثمانية 
ومركـــزا يضفي عليهـــا الطابع التركي؛ وما (ســـكة 
الحجـــاز) التي قـــام ببنائهـــا األتراك إلـــى المدينة 
المنورة إال طريـــق آخر للعذاب والتهجير، فلم تكن 

إال لغايات سياسية ِصرفة.

أضحت حادثة ســـفر برلك صورة من صور 
المآسي والثكالى تحكي مشـــاهد أليمة آلالف من 
رت قسرا، حكايات  األسر ُشـــرِّدت من موطنها وُهجِّ
من الظلم والقهر ســـطرتها أروقة المدينة وغيرها 
من المـــدن العربية، إنه التمرد على ســـنن الكون 

والحياة.. واالمتهان للقيم النبيلة.

"سفربرلك" عمدت إلى 
تحويل أعداد كبيرة من 
رين العرب أرقاء.  الُمهجَّ

اســـتعمر األتراك البالد العربية بأبشع صور االستغالل واالستبداد، وقاموا بتهجير السكان قوًة 
وقهًرا نحو المجهول، والزج بهم في أتون حروبهم من دون أن يعوا سبب هذه الحرب والمشاركة فيها.

مارس العثمانيون التعجرف والغطرســـة العنصريـــة للعرب؛ فلم يراِع األتـــراك حرمة الدين 
والجوار، فقلبوا ظهر المجن، وامتألت قلوبهم على العرب باألحقاد واإلحن، وتنكروا لكل شيء يربطهم 
بهم، ولم يعطوا وإنما نهبوا وأْكدوا، واخترعوا كل داهية للتنكيل والبطش، ورســـموا بســـاطور البغي 
صورة مأساوية من صور العبودية واالســـتعباد النفسي والجسدي، خاصة إذا كان ذلك يقوم به نظام 

يزعم أنه دولة الخالفة اإلسالمية آنذاك!. 

وجريمة ســـفر برلـــك واحدة من تلك الجرائم الشـــنعاء التي ارتكبهـــا العثمانيون فألحقت 
الضرر الجســـدي والنفسي  في حق الشـــعوب العربية، والداللة النفســـية لدى اإلنسان العربي في 
بدايات القرن العشـــرين، توحي بالرعب والبؤس والحظ السيئ والسفر المشؤوم الذي ال رجعة منه، 
كمـــا تؤكد ذلك كتابات المؤرخين الذين عايشـــوا تلك الفترة، فالتهجير الجماعي أو العمل ســـخرة 
دون مقابل جانبان مظلمان تشـــير إليهما السفر برلك، الصورة األخرى الستعباد الناس وقهرهم.  

مرت بعض المناطق العربية بســـنوات مريرة جراء سفر برلك الحكم التركي، حتى غدا ِسْفًرا 
طويًال من المعاناة واإلذالل، فاســـتفحل الظلم وبلغ مبلغه، وضاق النـــاس بذلك، وانبرى العلماء 
والكتّاب واألدباء للدفاع عن العرب، وضجت أســـفارهم بالتوضيح تارة والتلميح تارة أخرى، فتصدوا 

للمؤامرات، وكشفوا جانًبا من جوانب هذا الظلم. 

كان العثمانيـــون وباًء أصاب األمة العربية في مقتل ورمها بداٍء عضال، فاستشـــرى في كل 
أنحاء الجســـد المنهـــك الذي توالت عليه المصائب واألدواء، فلم تكن فلســـطين وســـوريا وبغداد 
بعيـــدة عن المآســـي التي نالـــوا  منها نصيبـــا عظيًما من الحـــرب والتهجير، فقد حشـــد الطغاة 
العثمانيون اآلالف من أشـــد أبناء بالد الشام فُوجهوا حيث الحرب في بالد القفقاس، فتضوروا جوًعا  
وهلكوا بـــرًدا، وعانوا من الُبعد والجـــروح واآلالم فما عاد منهم إال خلق بســـيط، فال يخل بيت من 

الشام إال وهو مكلوم بفقد أو ُبعد عزيز.

ومن المنطقي أن يقنع المؤرخ بأن اللحظة التي اســـتعمر فيها العثمانيون األتراك العالم 
العربـــي، كانت بداية رفقة  العذاب باســـتعباد الناس وقتلهم، فقد تشـــّرب العثمانيون الســـادية، 
وتعطشـــوا للدماء، فأخذوا قتًال وســـفًكا وإرهاًبا بالعرب بســـبب ودون ســـبب، وقتلوا من العوام 
والفتيان من ال ذنب لهم، ففي أربعة أيام قتل ســـليم األول في مصر عشـــرة آالف نســـمة من أهل 
أحيـــاء في مدينة واحدة، أما الســـلب والنهب فهي جزء من طبائعهم، فقـــد كان الجيش العثماني 
يدخل بيوت المصريين فيســـرق كل ما فيها، ويبيع النســـاء واألطفال في ســـوق النخاسة، وكتب 

التاريخ تزخر باألحـــداث األليمة التي ارتكبها العثمانيون في مصر.

ســـطر التاريخ صفحات سوداء لحكم األتراك من بني عثمان؛ تاريخ ينفث بالعبودية واإلرهاب 
وأبشـــع الجرائم، لم يكن األمر وليد ظروف سياســـية محددة، أو خاًصا بفترة زمنية محددة، بل كان 
نمـــط حكم يغلب على ســـالطين وقادة العثمانيين األتراك، لقد تشـــّبع بعضهـــم إجراًما ونزًقا في 
ســـفك دماء العرب، وكأن ذلك مبدأ متجذر ومتأصل في سياساتهم ضد العرب منذ بدايات االحتالل 
التركي لألراضـــي العربية، وكأنها مســـيرة للدمار والخـــراب للعرب في ظل حكمهـــم، فغدا واقًعا 

حزينًا. تراجيدًيا 
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