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)1( يُنشر هذا البحث على قسمين، األول فيه حياة عبد الرحمن باشا اليوسف من الوالدة وحتى بداية الحرب العالمية األولى، والثاني من الحرب العالمية األولى 
والمرحلة الفيصلية وبداية االنتداب الفرنسي وصواًل إلى مقتله في 21 آب 1920.

)2( رئيس مؤسسة تاريخ دمشق.
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ص البحث ملخَّ
كان عبــد الرمحــن باشــا اليوســف مــن أعيــان دمشــق يف الربــع األخــر مــن القــرن التاســع عشــر وســنوات 
ــه ســنة 1920. وقــد تســلّم إمــارة احلــج الشــامي ســنة 1890، وحافــظ  القــرن العشــرين األوىل حتــى مقتل
عليهــا حتــى هنايــة احلــرب العامليــة األوىل، إضافــة النتخابــه ممثــاً عــن دمشــق يف جملــس )املبعوثــان(، 

ــان يف إســطنبول.  وعضــوًا يف جملــس األعي
يتطــرق هــذا البحــث يف قســمه األول إىل مســرة الباشــا يف عهــد الســلطان عبــد احلميــد الثانــي، 
وعاقتــه جبمعيــة االحتــاد والرتقــي، الــي أطاحــت بالعهــد احلميــدي ســنة 1909. وينتهــي عنــد تســلُّم 
ــا لشــقيقه، وكيــف متكــن عبــد الرمحــن  الســلطان حممــد رشــاد اخلامــس عــرش الســلطنة العثمانيــة خلًف

باشــا مــن االنتقــال السياســي مــن العهــد احلميــدي إىل عهــد االحتاديــن.
_ متهيد:

يف صيــف العــام 1920 وقعــت جرميــة مروِّعــة يف قريــة خربــة غزالــة مشــال شــرق مدينــة درعــا، أودت 
ــس  ــي رئي ــن الدروب ــا، وعــاء الدي ــس الشــورى يف حينه ــس جمل ــد الرمحــن باشــا اليوســف، رئي ــاة عب حبي

احلكومــة الســورية.
لقــد كان مــن املفــرتض أن هتــزَّ هــذه اجلرميــة اجملتمــع الدمشــقي مــن أعاه، نظــرًا ملكانة اليوســف الرفيعة 
ــه وبــن كــرى العائــات احلاكمــة يف  ــى بين ــا، وصــات القرب ــا واقتصاديًّ ــان، سياســيًّا واجتماعيًّ بــن األعي

ســورية يومئــذ.
عــرف الدمشــقيون اليوســف _ قبــل توليــه رئاســة جملــس الشــورى _ طــوال ثاثــة عقــود مــن الزمــن، 
ــة احلجــاج املتجهــة ســنويًّا مــن دمشــق إىل مكــة املكرمــة، ومــع  ــدًا لقافل أمــرًا حملمــل احلــج الشــامي، وقائ
ــف عنــده أحــد، ال مــن األعيــان وال مــن احلــكام، وال حتــى مــن  ذلــك، فقــد مــرَّ مقتلــه مــرور الكــرام، ومل يتوقَّ

املؤرِّخــن املعاصريــن ملدينــة دمشــق ورجاالهتــا. 
أواًل _ ظروف مقتل عبد الرمحن اليوسف:

ــاع أهــايل حــوران  ــوزراء، إلقن ــس ال ــة رئي ــوب ســورية، برفق ــا إىل جن ــد الرمحــن اليوســف متجهً كان عب
ــت مدينــة دمشــق يــوم 25  بدفــع غرامــة ماليــة، فرضتهــا عليهــم حكومــُة االنتــداب الفرنســي بعــد أن احتلَّ
ــرون  متــوز 1920. وكانــت وصلــت عــدة تقاريــر إىل العاصمــة الســورية تُفيــد بــأن أهــل حــوران كانــوا يُحضِّ
لعصيــان مســلَّح ضــد الفرنســين، نصــرةً للملــك املخلــوع فيصــل بــن احلســن، الــذي نــزل ضيًفــا يف ديارهــم 
بعــد هروبــه مــن دمشــق، وقبــل مغادرتــه البــاد متجهـًـا إىل أوروبــا عــر األراضــي الفلســطينية، حتــت هتديــد 

الطــران احلربــي الفرنســي. 
وقامــت فرنســا بفــرض غرامــة ماليــة علــى احلورانيــن مقدارهــا مخســة عشــر ألــف دينــار ســوريًّا، عقابـًـا 
علــى موقفهــم الداعــم للملــك فيصــل، ومبالــغ أضخــم علــى مدينــي دمشــق وحلــب، وصلــت إىل أربعــن ألــف 

دينــار لــكل واحــدة منهــم. 
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رفــض أهــايل حــوران دفــع املبلــغ املطلــوب، 
فاســتوجب ذلــك تدخُّــاً ســريعًا مــن احلكومــة 
الســورية، فأرســلت وفــدًا رمسيًّــا إىل املنطقــة، 
برئاســة الدروبــي وعضويــة اليوســف ووزيــر 
الشــيخان  ومعهــم  األيوبــي،  عطــا  الداخليــة 
ــدرَّة.  ــل ال ــد اجللي ــب وعب ــادر اخلطي ــد الق عب
كان الشــيخ اخلطيــب مــن علمــاء الشَّــام، 
والشــيخ  األمــوي،  اجلامــع  يف  إمامًــا  ويعمــل 
ــة  الــدرَّة كان مــن املدرِّســن القدامــى يف مدين
ــك أراضــيَ  ــا اليوســف فقــد كان ميل درعــا. أمَّ
ــاك  ــه هن ــاد، وكان وكيل ــوب الب واســعًة يف جن
الزعيــم أمحــد مريــود، أحــد قــادة النضــال يف 
قــرى اجلــوالن، الــذي ُقتــل علــى يــد الفرنســين 

ــل اليوســف)3(.  بعــد ســتِّ ســنوات مــن مقت
حمافــظ  مــع  الدروبــي  الرئيــس  اجتمــع 
حــوران أبــو اخلــر اجلنــدي، ووعــده بــأن يضــع 
حــدًّا لاضطرابــات يف جنــوب البــاد، مشــرًا 
إىل صابــة ومكانــة الوفــد املرافــق لــه، وقدرتــه 

ــة)4(. ــى مشــايخ املنطق ــر عل ــى التأث عل
خربــة  أهــايل  مــن  املســلحن  بعــض  كان 
غزالــة ينتظــرون الوفــد احلكومــي القــادم مــن 

دمشــق عــر ســكة القطــار، وظهــر أحدهــم عنــد نافــذة العربــة األوىل، شــاهرًا ســاحه يف وجــه اجلنــود 
الســنغالين املرافقــن للوفــد، الذيــن كانــت فرنســا تعتمــد عليهــم يف ســورية ولبنــان، ظنًّــا منهــا أهنــم قــادرون 
علــى التفاهــم مــع أهــايل هــذه البــاد ألهنــم مســلمون مثلهــم، ومل تـُـدرك فرنســا، يف ذلــك الوقــت املبكــر مــن 
حكمهــا يف الشــرق األوســط، أن هــؤالء اجلنــود، القادمــن باإلكــراه مــن مســتعمراهتا يف مشــال أفريقيــا، مل 
يكونــوا علــى درايــة بأهــايل ســورية، وال يتكلمــون اللغــة العربيــة، وال يعرفــون شــيًئا عــن عــادات بــاد الشّــام 
وأعرافهــا، فأطلــق أحدهــم الرصــاص يف وجــه احلورانيــن، بعــد أن رأى البنــادق يف أيديهــم، وحصــل تبــادل 
إطــاق نــار أشــعل فوضــى عارمــة يف احملطــة، ُقتــل علــى أثرهــا اجلنــودُ الســنغاليُّون الثاثــة املرافقــون 

للوفــد)5(.

)3( ميسلون: نهاية عهد، صبحي العمري، 80.
)4( سورية واالنتداب الفرنسي، يوسف الحكيم، 33.
)5( سورية واالنتداب الفرنسي، يوسف الحكيم، 35.

عبد الرحمن باشا اليوسف
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ترجَّــل عبــد الرمحــن اليوســف مــن القطــار، وحــاول الوصــول إىل الــدور الثانــي، حيــث يســكن مديــر 
احملطــة، وهــو يصيــح بأعلــى صــوت: »هاتــوا املشــايخ لنتفاهــم!)6(« يف داللــة واضحــة علــى أنــه أراد إخفــاء 
هويتــه لشــعوره بأنــه هــو املســتهدف مــن كل مــا جيــري حولــه، لبــس اليوســف مايــة ســوداء، كانــت النســاء 

الســوريات ترتديهــا عنــد خروجهــنَّ مــن منازهلــنَّ، غطــت وجهــه ورأســه حتــى القدمــن)7(. 
ــرًا، وحــاول االتصــال بدمشــق، وتبعــه الدروبــي الــذي أُصيــب برصاصــةٍ  ثــم دخــل اليوســف احملطــة مُتنكِّ
يف ظهــره، أســقطته قتيــاً علــى الفــور. وهنــاك روايــٌة أخــرى، رواهــا نقيــب الصحفيــن الســورين نصــوح 
بابيــل، تقــول بــأن الدروبــي اجتــه حنــو مقصــورة الدرجــة الثالثــة يف مؤخــرة القطــار، فعُثــر عليــه، ومتَّ قتلـُـه 

بــن الــركاب)8(. 

ــدان كان موجــودًا  ــن حــيِّ املي ــوت بفضــل تاجــر دمشــقي م ــن امل ــي م ــة عطــا األيوب ــر الداخلي وجنــا وزي
بالصدفــة يف أرض احملطــة، فقــام مبســاعدته علــى تفــادي مصــر زمائــه ونقلــه إىل مــكان آمــن)9(. 

ــه،  ــل ب ــل التنكي ــةٍ مــن جســده قب ــن خمتلف ــى أماك ــارُ عل ــت الن ــم أُطلق ــا، ث ــا مُرِّحً ــرب اليوســف ضربً ُض
ليفــارق احليــاة وهــو غــارق بدمائــه، ومل يكــن قــد جتــاوز التاســعة واألربعــن مــن عمــره.  

ثانيًا _ تاريخ األسرة: 
اســتوطنت عائلــة اليوســف الكرديــة مدينــة دمشــق يف بدايــات القــرن التاســع عشــر، قادمــة مــن ديــار بكــر 

يف جنــوب شــرقي تركيــا)10(.  
كان اجلــدُّ األكــر لعبــد الرمحــن اليوســف تاجــرَ أغنــام ومــواٍش، أحــبَّ دمشــق واســتقرَّ هبــا نظــرًا ملناخهــا 
الطيــب ووفــرة الفــرص االقتصاديــة فيهــا. ولــد ابنــه الوحيــد أمحــد يف دمشــق، وعمــل مــع أبيــه يف توســيع 
أعمــال األســرة، ثــم حتالــف مــع األمــر بشــر الشــهابي، حاكــم جبــل لبنــان يف منتصــف القــرن التاســع عشــر، 
وصــار وكيــاً معتمــدًا ألعمالــه يف ســورية. منحــه األمــر بشــر قريــة جمــدل عنجــر يف ســهل البقــاع، مبــا 

فيهــا مــن أرزاق وأمــاك، تقديــرًا لوالئــه)11(. 
ــا جــرَّارًا  ــذي أرســل جيشً ــي باشــا، ال ــع وايل مصــر حممــد عل ــف األمــر بشــر م ويف عــام 1831، حتال
إىل بــاد الشَّــام لضمهــا إىل حكمــه، وانتزاعهــا بالقــوة مــن العثمانيــن. وخــال ســنوات احلكــم املصــري يف 
دمشــق )1831-1840( عمــل أمحــد اليوســف مــع إبراهيــم باشــا، ابــن حممــد علــي باشــا، مظهــرًا والءً تامًّــا 

ــا علــى املدينــة)12(.  ألســرته، لدرجــة أنــه عَيَّنــه قبــل مغادرتــه دمشــق عــام 1840 متســلِّمًا، أو حاكمً
ــح  ــوا بأشــد احلاجــة لفت ــتٍ كان ــن جمــدَّدًا، يف وق ــن اليوســف وضــع نفســه حتــت تصــرف العثماني ولك

)6( الكواكب الدرية في تاريخ عبد الرحمن باشا اليوسف، عبد القادر بدران، 113.
)7( لقاء المؤلف مع السيدة فاتن اليوسف، حفيدة عبد الرحمن باشا اليوسف (فينا، 5 آذار 2019(.

)8( الصحافة والسياسة في سورية، نصوح بابيل، 37.
)9( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 35.

)10( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيلشر، 184.

)11( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيلشر، 184.
)12(دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيلشر، 185.
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صفحــة جديــدة مــع أهــايل دمشــق، فقبلــوا بــه واســتدعوه إىل إســطنبول لنيــل لقــب الباشــاوية، ليعــود بعدهــا 
ــا.  ــا ومتمــوِّاًل وزعيمً إىل دمشــق وجيهً

ــاع القــرار يف عاصمــة اخلافــة، فقــام  اســتفاد أمحــد اليوســف مــن مكانتــه اجلديــدة ونفــوذه عنــد صُنَّ
بإدخــال اثنــن مــن أبنائــه يف العمــل احلكومــي، وصــار األول، حممــود، قائممقــام علــى مدينــة بعلبــك، وبــات 

الثانــي حممــد )والــد عبــد الرمحــن اليوســف( حاكمًــا علــى مدينــة محــص)13(.
ثالًثا _ مصاهرة آل مشدين آغا:

تتالــت املناصــب الرفيعــة يف درب حممــد بــن أمحــد اليوســف، فبعــد محــص أصبــح متصرًِّفــا علــى مدينــة 
عــكا، ثــم علــى طرابلــس الشَّــام، وخــال مســرته السياســية اقتنــى أراضــيَ زراعيــة خصبــة يف كل مدينــةٍ حــلَّ 

هبــا، إضافــة ملــا ُقــدِّم لــه مــن هدايــا وهبــات مــن ســاطن بــي عثمــان. 

واشــرتى مــن الوجيــه ســليمان كاراميــي قصــرًا فاخــرًا يف حــيِّ ســوق ســاروجا العريــق، ظــلَّ مقــرًّا لعائلتــه 
حتــى خروجهــم منــه للســكن يف مناطــق حديثــة عــام 1964)14(. 

ولكــن أكــر إجنازاتــه وأكثرهــا رحبـًـا باملطلــق كان زواجــه مــن بنــت حممــد ســعيد مشديــن آغــا، أحــد زعمــاء 
الكــرد يف دمشــق، املكلَّــف يومهــا بتحصيــل الضرائــب مــن األهــايل، ممثِّــاً عــن الدولــة العثمانيــة)15(. 

ــا علــى مدينــة نابلــس، ويف صيــف  ــذة وثريــة للغايــة، وقــد مت تعينــه حاكمً كانــت أســرة مشديــن آغــا متنفِّ
ــام، وهــو مــن أجــلِّ املناصــب اإلســامية، وأعظــم الوظائــف الدينيــة. العــام 1870 أمــرًا علــى حجــاج الشَّ

رابعًا _ معارضة أمحد عزت باشا العابد:
ــه  ــازل عــن منصب ــن آغــا التن ــى هــذا التكليــف، قــرر حممــد مشدي بعــد مــرور واحــد وعشــرين ســنة عل

ــد الرمحــن اليوســف.  ــد، عب لصــاحل ســبطه الوحي
لقــد وُلــد عبــد الرمحــن يف دمشــق ســنة 1871 وتســلَّم إمــارة احلــج مــن جــده، وهــو يف التاســعة عشــرة 
مــن عمــره، عــام 1890. وكل مــن عــرف تعلُّــق مشديــن آغــا الشــديد حبفيــده مل يســتغرب هــذا القــرار، كونــه 
مل يُــرزق بــأي ذريــة ذكوريــة، ومل يرغــب بــأن تذهــب إمــارة احلــج مــن بعــده إىل خــارج أبنــاء األســرة، مــع العلــم 
أن هــذا املنصــب الكبــر مل يكــن وراثيًّــا، وقــد وهبــه كلَّ مــا ميلــك مــن مــال وأرض وعقــارات، فصــار اليوســف 

الشــابُّ زعيمًــا معتــرًا يف دمشــق بالرغــم مــن صغــر ســنه)16(. 
وقــد أغضــب انتقــاُل إمــارة احلــج هبــذا الشــكل العائلــي غــر املؤسســاتي الكثــرَ مــن األعيــان، الذيــن رأوا 
فيــه جتــاوًزا هلــم وألحقيتهــم هبــذا املنصــب احلسَّــاس. وأول املعرتضــن كان أمحــد عــزت باشــا العابــد، جــار 
آل اليوســف يف حــيِّ ســوق ســاروجا، وأحــد أقــرب املقرَّبــن مــن الســلطان عبــد احلميــد الثانــي، الــذي كان 

)13( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيلشر، 153-151
 .Stefan Weber. Damascus: Ottoman Modernity and Urban Transformation, volume II, 299 )14(

)15( أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر هجري، محمد جميل الشطي، 404
)16( الكواكب الدرية، بدران، 25.
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ــاع الســلطان بالعــدول عــن تعيــن اليوســف يف  ــد بإقن ــى عــرش الســلطنة عــام 1876. وجنــح العاب قــد تولَّ
إمــارة احلــج، حبجــة صغــر ســنه وانعــدام خرتــه)17(. وكان يريــد أن تذهــب اإلمــارة إىل أحــد أبنــاء آل العابــد، 
بعــد أن أوصــل الكثــر مــن أقربائــه إىل مناصــب رفيعــة، مثــل شــقيقه مصطفــى )والــد نــازك العابــد(، الــذي 

عيَّنــه واليًــا علــى املوصــل، وصهــره حســي ســيفي، الــذي أوصلــه إىل منصــب متصــرف)18(. 
وهنــا تدخــل الشــيخ أبــو اهلــدى الصيَّــادي لفــضّ اخلــاف، وقــد كان مثــل أمحــد عــزت العابــد، مــن 
املستشــارين الســورين املقرَّبــن مــن الســلطان عبــد احلميــد. ومل تكــن العاقــة طيبــة بــن الصيَّــادي والعابد، 
وكانــا يف تنافــس دائــم علــى القربــى مــن الســلطان. األول كان مــن أصــول متواضعــة، وهــو مــن أبنــاء بلــدة خان 
شــيخون يف ريــف إدلــب، وصــل إىل مــا وصــل إليــه مــن مقــام وجــاه بســبب علمــه الوســيع يف الفقــه والشــؤون 
ــذة حديثــة العهــد، الــي ظهــرت علــى الســاحة الدمشــقية  اإلســامية. أمــا العابــد فقــد كان مــن األســر املتنفِّ

منــذ ســتينيات القــرن التاســع عشــر. 
وضــع الصيَّــادي كامــل ثقلــه خلــف عبــد الرمحــن اليوســف، نكايــة بالعابــد، ورمبــا دعمًــا جليــل الشــباب، 

أو حبًّــا بالتجديــد. 
يف مذكراتــه، يقــول مجــال باشــا، حاكــم واليــة ســورية خــال احلــرب العامليــة األوىل، إن الشــيخ الصيَّــادي 

دفــع 12 لــرة ذهبيــة لتمكــن اليوســف يف منصبــه، وإجهــاض اقــرتاح العابــد بعزلــه)19(.
ــد، جــران احلــي يف دمشــق  ــي اليوســف والعاب ــن عائل ــل ب وهــذا التدخــل أدى إىل نشــوب صــراع طوي
وزمــاء البــاط يف إســطنبول، اســتمرَّ حتــى زواج زهــراء اليوســف، شــقيقة عبــد الرمحــن باشــا، مــن حممــد 
علــي، جنــل أمحــد عــزت باشــا، والــذي ُكتــب هلمــا أن يكونــا أول عائلــة رئاســية يف ســورية بعــد انتخــاب العابــد 

رئيسًــا للجمهوريــة عــام 1932.
خامسًا _ حممل احلج الشامي:

قبــل التنــازل حلفيــده عــن إمــارة احلــج، قــام مشديــن آغــا بإحضــار أشــهر مدرســي إســطنبول، لتعليــم 
ــر بعلــوم الكيميــاء والرياضيــات  ــن مــن أحــكام احلــج، والتَّبحُّ عبــد الرمحــن أصــول الفقــه والشــريعة، ليتمكَّ
ــن،  ــارة احلــج الشــامي حسَّاســة جــدًّا بالنســبة للعثماني ــت إم ــخ اإلســامي)20(. كان ــي والتاري واألدب العرب
يضعــون كامــل ثقلهــم خلــف مــن يتوالهــا، إلظهــار متسُّــكهم باإلســام ومبقدســاته، وفيهــا جتسَّــدت عظمــة 
الدولــة وهيبتهــا، انطاًقــا مــن أمهيــة كل مــن مكــة املكرمــة ودمشــق، أو »شــام شــريف« كمــا كانــوا يُطلقــون 

ــا.  ــام شــأًنا وأعاهــا مقامً عليهــا، وهــي عندهــم أكثــر واليــات بــاد الشَّ
ــى اإلمــارة أن يكــون علــى درجــةٍ عاليــة مــن الشــجاعة واهليبــة واهلدايــة لقيــادة ركــب  وكان علــى مَــن يتولَّ
احلــج. فــكان عليــه مثــاً معرفــة الطــرق الريــة الــي جيــب ســلكها، وتلــك الــي جيــب جتنُّبهــا، وحفــظ مجيــع 
ــر امليــاه يف كل واحــدةٍ منهــا. ومــن واجبــات األمــر كانــت معرفــة  املنــازل الــي تقــع علــى الطريــق، ومــدى توفُّ

)17( سورية والعهد العثماني، يوسف الحكيم، 60.

)18( سورية والعهد العثماني، يوسف الحكيم، 59.
)19( المذكرات، جمال باشا، 240.
)20( الكواكب الدرية، بدران، 25.
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ــة أو  ــه، أو القري ــى احلــي الــذي جــاؤوا من ــا عل ــاءً إمَّ مجيــع النــاس يف ركبــه، لتوزيعهــم علــى جمموعــات، بن
البلــدة، مــع إعطــاء رعايــة خاصــة للمســنِّن واملرضــى. 

كان هلــذا املنصــب جانــب اقتصــادي مهــمٌّ أيًضــا، يــدرُّ مــااًل وفــرًا علــى خزينــة الدولــة العثمانيــة، وعلــى 
ــا يف خــان احلرمــن  ــون إمَّ ــع شــهر رمضــان، وينزل ــون دمشــق يف مطل ــوا يصل النــاس، ومعظــم احلجــاج كان

القريــب مــن بــاب الريــد، أو علــى مقربــة مــن جامــع الــورد يف ســوق ســاروجا)21(. 
وكان األعاجــم يُقيمــون يف حــيِّ اخلــراب داخــل دمشــق القدميــة أو يف الســويقة، حيــث يشــرتون كميــات 
كبــرة مــن املــؤن مــن أســواق املدينــة، تكفيهــم طــوال مــدّة احلــج )أي ثاثــة أشــهر كاملــة( )22(. وكانــت دمشــق 
تتأهَّــب الســتقبال احلجــاج القادمــن إليهــا مــن القوقــاز وأذربيجــان والبلقــان والقــرم، وتضــع كلَّ إمكاناهتــا يف 
لون دخــاً ســنويًّا ثابًتــا للمدينــة وألهلهــا.  ــار ومساســرة، حيــث كانــوا يشــكِّ خدمتهــم، مــن فنــادق وأســواق وجتَّ
ــار الشَّــام يرســلون بضائعهــم إىل األراضــي املقدســة مــع حممــل احلــج، كونــه حمميًّــا مــن قبــل الدولــة،  وكان جتَّ
ومُعًفــى مــن أي ضريبــة، ويســتقبلون عــن طريقــه البضائــع القادمــة مــن اهلنــد والصــن وأقاصــي املعمــورة)23(.

وكان أمــر احلــج ينطلــق يف رحلتــه الســنوية علــى مــن حممــل مرفــوع علــى ظهــر مجــل كبــر، مزيَّن بســتائر 
خممليــة عليهــا آيــات قرآنيــة، جمللــة بعلــم عثمانــي مصنــوع مــن احلريــر. وكان خــط مســر احملمــل حماًطــا 
ــا بكثافــة عســكرية ومدفعــن وفرقــة موســيقية ترافقــه حتــى مشــارف املدينــة، مــع آالف املُودِّعــن مــن  دومً
املســؤولن والشــيوخ والضبــاط واألشــخاص العاديــن، الذيــن خيرجــون إللقــاء التحيــة علــى احملمــل وأمــره، 

يف اليــوم اخلامــس مــن شــهر شــعبان. 
وعرفــت الدولــة العثمانيــة مخــس حمافــل كبــرة علــى هــذا الشــكل: األول كان ينطلــق مــن عاصمــة 
اخلافــة، والثانــي مــن مصــر، والثالــث مــن اليمــن، والرابــع مــن العــراق، إضافــة طبعـًـا للمحمــل الشــامي الــذي 

حنــن اآلن يف ذكــره)24(. 
كان عبــد الرمحــن اليوســف يُرافــق احملمــل مــن حلظــة االنطــاق حتــى العــودة، جالسـًـا داخــل احملمــل، أمــا 

بقيــة احلجــاج فكانــوا يتبعونــه ســرًا علــى األقــدام أو علــى اجلمــال واخليــول واحلمــر. 
وكانــت القلعــة هــي نقطــة االنطــاق، عنــد الركــن الشــمايل الغربــي مــن ســور دمشــق، حيــث يبــدأ املســر 
باجتــاه حــيِّ بــاب اجلابيــة، ثــم بــاب مصلَّــى يف امليــدان، ثــم قريــة الكســوة، الــي تبعــد ثاثــة عشــر كيلــو مــرت 

مــن دمشــق)25(.
ونظــرًا حلجــم املوكــب، وخوًفــا مــن ضيــاع احلجــاج أو تفرُّقهــم، كان املســر بطيًئــا جــدًّا، ال يتحــرَّك إالَّ يف 
الليــل، لتفــادي هــاك احلجــاج والــدواب مــن شــدة حــرِّ الصحــراء. ويف معظــم األحيــان كان املوكــب ال يَعــر 

أكثــر مــن أربعــن كيلــو مــرت يف اليــوم الواحــد)26(. 
)21( محمل الحج الشامي، منير كيال، 50.

)22( المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني، ليلى الصباغ 95.
)23( محمل الحج الشامي، كيال، 50.

)24( المحمل وقافلة الحج الشامي، بسام ديوب، 24
)25( المحمل وقافلة الحج الشامي، بسام ديوب، 49.

)26( مذكرات، الجزء األول، خالد العظم، 11.
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ــاوة  ــن آغــا لدفــع إت ــا باملخاطــر واللصــوص، فاضطــرَّ حممــد ســعيد مشدي ــق إىل مكــة مليًئ وكان الطري
خــال موســم احلــج، لعــدم مهامجــة القافلــة مــن قبــل البــدو وقاطعــي الطريــق. ولكنــه ُقبَيــل تقاعــده قــرَّر 
مشديــن آغــا العــدول عــن هــذا العــرف، فجــاء عبــد الرمحــن اليوســف، وأكمــل هبــذه السياســة، ظنًّــا منــه أن 
طريقــه ســيكون آمنـًـا وســالًكا. ولكــن يف أول رحلــة لــه مــع احلجــاج تعــرَّض موكــب األمــر هلجــوم مُســلح مــن 
البــدو، حيــث قامــوا مبحاصرتــه يف معــان، قبــل أن تصــل تعزيــزات عســكرية لنجدتــه، قادمــة مــن دمشــق)27(.

ــى كل لســان،  ــر عل ــار الباشــا الصغ ــام، وصــارت أخب ــان إىل مســامع أهــايل الشَّ ــة مع وصــل خــر حادث
ــدو.  ــا عــن بســالته ورباطــة جأشــه يف وجــه الب ــون قصصً ــاس بإعجــاب، ويتناقل ــه الن يتحــدث عن

وعنــد عودتــه إىل دمشــق قــام الباشــا بفتــح أبــواب قصــره أمــام الفقــراء واحملتاجــن، حيــث صــارت مأدبتــه 
ــاول الطعــام أو  ــا مــن أعــراف ســوق ســاروجا، يأتيهــا النــاس مــن كل حــدٍب وصــوب، إمــا لتن ــة عرًف اخلري
للتوسُّــط لــدى الباشــا حلــل مشــاكلهم يف دوائــر الدولــة العثمانيــة. وقــد حــاول جاهــدًا مســاعدة كل مــن وصل 

إليــه مــن األهــايل، لتــزداد شــعبيته بــن النــاس، ويــزداد احــرتام العثمانيــن لــه. 
وخــال أوقــات اجملاعــة أو املــرض كان الباشــا أول املترِّعــن للمحتاجــن، ففــي عــام 1909 مثــاً قــدَّم 
160 لــرة ذهبيــة للجمعيــات اخلريــة يف دمشــق، وبعدهــا خبمــس ســنوات أيَّــد الضريبــة الــي فرضهــا 
العثمانيــون علــى أثريــاء دمشــق، وقــدَّم للحاكــم العســكري 3500 لــرة ذهبيــة، ومعهــا مخســة آالف كيلــو مــن 

ــا مــن األعيــان املبــادرة باملثــل ملســاندة الدولــة يف عجزهــا املــايل)28(. احلنطــة والشــعر، طالبً
ــرًا مــن زواجــه مــن آل مشديــن آغــا، ومــن جــده  ــة والــده، الــذي اســتفاد كث ــم الباشــا مــن جترب كمــا تعلَّ
ألبيــه، الــذي كان متزوجـًـا مــن ســيدة مــن آل الــرازي، فقــام اليوســف بعقــد قرانــه علــى »فايــزة خــامن« كرميــة 
خليــل باشــا العظــم، وهــي ســليلة أســرة سياســية عريقــة وثريــة، حكمــت دمشــق طــوال القــرن الثامــن عشــر، 

ــى الكثــر مــن أبنائهــا إمــارة احلــج مــن قبلــه)29(.  وقــد تولَّ
أدَّت هــذه الزجيــة إىل مضاعفــة ثــروة عبــد الرمحــن اليوســف، الطائلــة أصــاً، وإىل متتــن صــات 
القربــى بينــه وبــن أعيــان دمشــق، إضافــة ملــا ورثــه عــن جــدِّه ومــا اكتســبه مــن مــال عــن طريــق مصاهرتــه 
ــة  آلل العظــم، وكانــت أراضيــه الزراعيــة الــي ورثهــا عــن أبيــه تــدرُّ عليــه مــا ال يقــل عــن عشــرة آالف ذهبيّ

ســنويًّا)30(. 
وكان اليوســف كرميـًـا جــدًّا مــع كل مَــن عمــل معــه، لكســب احــرتام النــاس ووالئهــم، فعلــى ســبيل املثــال كان 
راتــب وكيلــه العــام عشــر لــرات ذهبيــة يف الســنة، وهــو أعلــى راتــب عرفتــه مدينــة دمشــق يف حينهــا، وكان 
يدفــع مخــس لــرات ذهبيــة ســنويًّا لــكل حماســب، ولــرة ونصــف اللــرة لــكل خمتــار مــن خماتــر القــرى الــي 

كان ميلكهــا، مــع نســبة مــن أربــاح عائداهتــا الزراعيــة املومسيــة)31(. 

)27( وزارة الخارجية البريطانية (195-1765( من أيرز (دمشق( إلى فورد (لندن(، ملف رقم 16، بتاريخ 31 أيار 1892.
)28( Talha Çiçek. War and State Formation in Syria, 241.

)29( محمل الحج الشامي، كيال. 44.
)30)  Hanna Batatu: Syria’s Peasantry, the Descendants of its lesser rural notables and their politics, 40.
)31)Hanna Batatu: Syria’s Peasantry, the Descendants of its lesser rural notables and their politics, 40.
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ومــع مطلــع القــرن العشــرين كان عبــد الرمحــن اليوســف ميلــك كامــل الشــاطئ الشــرقي مــن حبــرة طريــا، 
وثــاثَ قــرى بأكملهــا يف غوطــة دمشــق الشــرقية، إضافــة خلمــس قــرى يف ســهل البقــاع، وأربــع وعشــرين 
قريــة يف اجلــوالن، ممــا جعلــه، حبســب أقاويــل النــاس يف حينهــا، الرجــَل األغنــى بــن املســؤولن العــرب يف 
الســلطنة العثمانيــة، ال يضاهيــه أحــدٌ إال جــارُه ومنافسـُـه، الــذي أصبــح الحًقــا صديَقــه وقريبــه، أمحــد عــزت 

باشــا العابــد)32(.
سادسًا _ الباشا والسلطان:

ــذي  ــي، ال ــد الثان معظــم ســنوات عمــل اليوســف يف حممــل احلــج كانــت يف عهــد الســلطان عبــد احلمي
حكــم مــن منتصــف ســبعينيات القــرن التاســع عشــر وحتــى عــام 1909. وعندمــا وُيلَّ اليوســف إمــارة احلــج 
كان الســلطان عبــد احلميــد يف الســنة السادســة عشــرة مــن حكمــه، بعــد أن ورث إمراطوريــة منهكــة 
ــا، وســاعيًا  ــا مُصلحً ــا. وقــد عرفــه اليوســف حاكمً ــا وسياســيًّا، مهــدَّدةً مــن الداخــل واخلــارج معً اقتصاديًّ

ــة.  ــة أو الديني ــا القومي ــاده، دون املــس هبويته ــى ب إلدخــال التطــور والعمــران عل
وكان الســلطان يــرى أن احلضــارة اإلســامية تفــوق الغربيــة مبراحــل، علــى كافــة املســتويات إالَّ العلــوم 
احلديثــة، الــي أراد هلــا أن تدخــل بــاده بــداًل مــن طــرق احليــاة الغربيــة أو أنظمــة احلكــم املوجــودة يف 

أوروبا)33(. 
ــس  ــي، ويف آذار 1877 افتُتحــت جلســات جمل ــرَّ الدســتور العثمان ــام 1876، أُق ــن الع ــون األول م ويف كان
املبعوثــان )الرملــان( يف إســطنبول، لتكــون أول ســلطة تشــريعية منتخبــة يف كافــة أرجــاء العــامل اإلســامي)34(. 
ــت تطــارده مــن روســيا القيصريــة، الــي كانــت مــا تــزال طامعــة بالعــودة إىل عاصمتهــا  ولكــن املخاطــر ظلَّ
القدميــة، عاصمــة اخلافــة العثمانيــة آنــذاك، القســطنطينية )أو إســطنبول(، تلــك املدينــة التارخييــة الــي 
كانــت حتــى منتصــف القــرن اخلامــس عشــر مركــزًا لألورثوذوكســية املســيحية. وقد دخل الســلطان العثماني 

يف حــرب ضــروس مــع روســيا ســنة 1877، أضعفــت جيشَــه وأفرغــت خزينتــه وكادت أن تُــودي حبكمــه.
شــروط اهلدنــة املُذّلــة الــي فرضهــا الــروس علــى الســلطان العثمانــي قتلــت روح التجديــد لديــه، وحوَّلتــه 
إىل حاكــم تقليــدي وحــذر، دائــم اخلــوف مــن الدســائس واملؤامــرات. وبعــد احلــرب مــع روســيا قــام بتعطيــل 
ــد خــال ســنواته األخــرة يف احلكــم.  ــد مــن حدي ــم بي ــق العمــل بالدســتور، ليحك ــي، وتعلي ــان العثمان الرمل
ومُورســت رقابــة مشــددة علــى الصحــف، ومت اعتقــال مجيــع املعارضــن حلكمــه، ومت زرع املخريــن يف طــول 
البــاد وعرضهــا، وحتديــدًا يف اجلامعــات واملــدارس واملقاهــي، ملراقبــة أفــكار النــاس وتوجُّهاهتــم السياســية. 
ولكــن بالرغــم مــن هــذا اجلــو املضطــرب، واملشــحون قوميًّــا، حافــظ عبــد الرمحــن اليوســف علــى والئــه 
التــام للســلطان عبــد احلميــد، حتــى يف أشــد حلظــات ضعــف األخــر، ويف املقابــل أكرمــه الســلطان كثــرًا، 
وكان ينظــر إليــه دومًــا علــى أنــه نقطــة ارتــكاز للدولــة العثمانيــة داخــل اجملتمــع الدمشــقي، ال يهــدد كياهنــا 

باملطلــق، وليــس لــه طمــوح سياســي خــارج مشــورة البــاب العــايل ومباركتــه. 
)32)Hanna Batatu: Syria’s Peasantry, the Descendants of its lesser rural notables and their politics, 40.

)33( مذكرات السلطان عبد الحميد، السلطان عبد الحميد، 27.
 .Lord Kinross. The Ottoman Centuries, 529  )34(
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ــة، ال يف جمالســه  ــة العثماني ــد الرمحــن اليوســف أي معارضــة قــط لسياســات الدول مل يُســمع عــن عب
اخلاصــة وال العامــة، وكان دومًــا يصــف الســلطان بــويل النعــم، ويقــول أنــه جنــدي مُطيــع مــن جنــوده 

األوفيــاء)35(.
وانعكــس ذلــك علــى األلقــاب والرتــب الــي مُنحــت لعبــد الرمحــن اليوســف يف العهــد احلميــدي، والــي 
كانــت تشــر إىل علــو مكانتــه االجتماعيــة، ومــدى حظوتــه عنــد الســلطان عبــد احلميــد. وكانــت هــذه األلقاب 
ــة،  ــة النبيل ــى الســالة والذري ــة عل ــتعمل للدالل ــاء الطبقــة األرســتقراطية مــن النبــاء، وتُس ــى أبن ــق عل تُطل
جنبًــا إىل جنــب مــع اســتعمال أنســاق مــن األلقــاب كانــت تســبق االســم، للداللــة علــى املكانــة االجتماعيــة. 
فعلــى ســبيل املثــال، كان لقــب »خاندانــدن« يعــي »النبيــل« و«أشــرافندن« )الشــريف( و«وجوهنــدن« 
)الوجيــه( و«متحيزانــدن« )احلائــز علــى اإلنعامــات الســلطانية(. وكانــت الرتــب الرمسيــة الــي مينحهــا 
الســلطان تُقســم إىل فئــات: مُلكيــة، ويقصــد هبــا املدنيــة، و«قلميــة« أو إداريــة، و«علميــة« يف إشــارة إىل 
ــل الباشــا  ــكل واحــدة منهــا لقــب مرافــق، مث ــة، وأخــرًا »الســيفية،« أو العســكرية)36(. وكان ل ــب الديني املرات

والبــك واألفنــدي، ونعــوت وألفــاظ التخاطــب، مثــل »دولــة« و«عطوفــة« وعــزة« و«رفعــة« وغرهــا. 
ــرف عبــد الرمحــن اليوســف يف حياتــه بلقــب »عطوفــة الباشــا«، وكان ذلــك بســبب ترعاتــه الســخية  عُ
للخزينــة العثمانيــة يف عهــد الســلطان عبــد احلميــد، وبشــكل تلقائــي عُــرف مجيــع أوالده، يف تذاكــر ســجات 
ــا،  ــا واجتماعيًّ األحــوال املدنيــة )النفــوس(، بلقــب »البــك.« وظــلَّ هــذا اللقــب الوراثــي ماصــق هلــم، رمسيًّ
حتــى قيــام مجهوريــة الوحــدة مــع مصــر عــام 1958، حيــث مت جتريدهــم منهــا، وشــطبها هنائيًّــا مــن ســجات 

النفــوس، متاشــيًا مــع السياســات االشــرتاكية للرئيــس مجــال عبــد الناصــر. 
يُذكــر أن »الباشــاوية« مل تكــن مرتبــة واحــدة، ويف طيَّاهتــا تســع مراتــب وعــدة دالالت، أعاهــا تلــك 
املقرتنــة برتبــي الوزيــر أو املشــر، ومهــا أعلــى مراتــب يف الدولــة العثمانيــة. بذلــك يكــون حممــد فــوزي 
العظــم، وزيــر األوقــاف اإلســامية ووالــد الرئيــس خالــد العظــم، مــن هــذه الفئــة. وتليهمــا الرتبــة ذات املنشــأ 
العســكري، امللحقــة برتبــة »فريــق أول« والــي كان ترتيبهــا الثالــث ضمــن النســق األول بــن املراتــب التســع. 
وبعدهــا رتبــة الباشــاوية للفريــق، وبعدهــا أصحــاب املناصــب اإلداريــة الرفيعــة، امللحقــة برتبــة »روم أيلــي 
بكلربكــي«، وهــي الرتبــة الــي كان حيملهــا عبــد الرمحــن اليوســف، وهــو مــن القائــل الذيــن وصلــوا إليهــا 

خــارج العاصمــة إســطنبول)37(.
سابعًا _ التقارب مع أملانيا:

أدَّى اليوســف دورًا مهمًّــا يف التقــارب العثمانــي األملانــي، وشــارك بالتحضــر والتخطيــط لزيــارة القيصــر 
غليــوم الثانــي إىل دمشــق يف تشــرين الثانــي مــن العــام 1898، الــي هدفــت إىل تقويــة التحالــف العســكري 

والسياســي بــن البلديــن، وإجيــاد فــرص اســتثمارية لألملــان يف بلــدان الشــرق األوســط. 
حتمَّــل اليوســف كافــة نفقــات إقامــة القيصــر وصحبــه يف دمشــق، مــع كل اهلدايــا النفيســة الــي ُقدِّمــت 

)35( لقاء المؤلف مع زهير اليوسف، حفيد عبد الرحمن باشا اليوسف (دمشق، 1 شباط 2017(.
)36( األلقاب في المجتمع السوري بين األمس واليوم، عمرو المالح، (2018(.

)37( لقاء المؤلف مع الباحث عمرو المالح (4 آب 2019(.
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هلــم، مــن جموهــرات وخيــول وســجاد وحريــر، كمــا قــدَّم دارَه يف ســوق ســاروجا للضيــف الكبــر، ليُقيــم فيههــا 
خــال وجــوده بدمشــق. 

وقــام اليوســف أيًضــا بشــراء عــدد كبــر مــن اآلليــات الزراعيــة األملانيــة، الــي كان القيصــر غليــوم شــديد 
ــه. وقــد  ــه وأصحاب ــروِّج هلــا أمــام املاكــن الســورين مــن أقربائ ــه، ويُ ــى أراضي االفتخــار هبــا، ليوزعهــا عل
طلــب مــن هــؤالء مقاطعــة البضائــع والصناعــات األوروبيــة، واالعتمــاد فقــط علــى الصناعــة األملانيــة، لزيــادة 

مبيعاهتــا يف املنطقــة)38(. 
ــون وفــاء  ــا نفيســة للباشــا، جــاءت معــه مــن إحــدى قصــوره، عرب ــَل، وقــدَّم ثري ــا اجلمي رد قيصــر أملاني
ــت معلقــة يف القاعــة الرئيســية لبيــت ســوق ســاروجا لســنواتٍ طويلــة، حتــى قيــام أحــد أبنــاء  وصداقــة، ظلَّ
الباشــا ببيعهــا يف ســنوات متقدمــة مــن القــرن العشــرين، وهــي موجــودة اليــوم يف مقــر الســفارة الكويتيــة يف 

بــروت)39(. 
بعــد ســنتن شــارك عبــد الرمحــن اليوســف بالذكــرى اخلامســة والعشــرين جللــوس الســلطان عبــد 
احلميــد علــى العــرش، وقــام باملســامهة يف متويــل كليــة الطــب العثمانــي يف حــيِّ الرامكــة، الــي أراد هلــا عبــد 
ــة جــاءت  احلميــد أن تُضاهــي جامعــة بــروت األمركيــة واجلامعــة اليســوعية. ومعظــم التجهيــزات املخري
مــن أملانيــا، تقدمــًة مــن عبــد الرمحــن اليوســف، كمــا تــرَّع ملشــروع حمطــة احلجــاز احلديــدي، الــذي وقــف 
خلفــه خصــمُ األمــس وصهــر اليــوم أمحــد عــزت باشــا العابــد، كمــا قــام بشــراء اآلالت الكهربائيــة أيًضــا مــن 

أملانيــا)40(.
ثامنًا _ عالقة اليوسف مع مجعية االحتاد والرتقي:

يف متــوز 1908 وقــع انقــاب عســكري يف إســطنبول، محــل توقيــع مجعيــة االحتــاد والرتقــي، أول األحــزاب 
الســرية يف الدولــة العثمانيــة، وقــد أُجــر الســلطان عبــد احلميــد علــى التخلــي عــن معظــم صاحياتــه 
حتــت ضغــط مــن الباشــوات الثــاث، طلعــت وأنــور ومجــال. مجيعهــم كانــوا مــن أصــول متواضعــة، سياســيًّا 
وعائليًّــا وثقافيًّــا، فــكان األول موظًفــا مدنيًّــا صغــرًا يف مصلحــة الــرق والريــد، حتــول بــن ليلــة وضحاهــا 
إىل وزيــر للداخليــة، والثانــي ضابًطــا صغــرًا يف الســابعة والعشــرين مــن عمــره، اختــار لنفســه، بعــد جنــاح 
االنقــاب، منصــب وزيــر احلربيــة. أمــا الثالــث، مجــال باشــا، فقــد خــدم يف اجليــش العثمانــي وتبــوّأ منصــب 
وزيــر البحريــة، ثــم حاكمـًـا عســكريًا علــى واليــة ســورية خــال احلــرب العامليــة األوىل. وهــؤالء فرضــوا علــى 

الســلطان إعــادة العمــل بالدســتور املعلــق منــذ ثاثــة عقــود، وعــودة احليــاة النيابيــة. 
اســتُقبل االنقــاب حبفــاوة بالغــة يف دمشــق، نظــرًا لتذمــر النــاس مــن ضيــق املعيشــة، وتدهــور حياهتــم 
االقتصاديــة، لعــدم قــدرة الدولــة علــى تســديد الرواتــب للموظفــن والعســكرين، وقمعهــا ألي صــوت معارض 

لسياساهتا)41(. 
 .Çiçek. War and State Formation, 152  )38(

 .Weber. Damascus, 299 )39(
)40( يوسف (1 شباط 2017(.

)41( وزارة الخارجية البريطانية، 195-2122، من ريتشاردز (دمشق( إلى أو كونور (لندن(، ملف رقم 103، تاريخ 2 كانون األول 1908.
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ــه أصبــح جمــرد واجهــة سياســية  ــي باتــت معــدودة، وأن ــد الثان ــام عبــد احلمي ــا أدرك اليوســف أن أي هن
ــن، دون  ــة مــع االحتادي ــة ودي ــاث، فســارع لنســج عاق ــه يف ظــلِّ حكــم البشــوات الث ــة ل ال ســلطة حقيقي
قطــع عاقتــه بالســلطان، وقــدَّم نفسَــه كحليــف اســرتاتيجي للنظــام اجلديــد، قــادرًا علــى محايــة مصاحلــه 
ليــس فقــط يف دمشــق بــل يف كافــة الواليــات العربيــة داخــل الســلطنة. وحلســن حظــه جــاء إىل احلكــم يف 
ــا  ــا يف شــباط 1909، وكان صديًق ــن صــدرًا أعظمً ــذي عُيِّ إســطنبول رجــل يُدعــى حســن حلمــي باشــا، ال

ــا لليوســف منــذ أن خــدم يف دمشــق هنايــة القــرن التاســع عشــر)42(.  قدميً
قــام حلمــي باشــا بــدور الوســيط بــن اليوســف والباشــاوات الثاثــة، يف وقــت كان عبــد الرمحــن اليوســف 
ــة منــذ عشــرين  يقــرتب مــن ســن األربعــن، ويطمــح للعــب دور سياســي أكــر مــن ذلــك املــوكل إليــه بالوراث
ســنة، إذ ضاقــت بــه إمــارة احلــج وزعامــة دمشــق، وصــار يُفكــر بزعامــة مــن نــوع آخــر، أكثــر تأثــرًا بالسياســة 

العليــا للدولــة العثمانيــة. 
مل يرغــب اليوســف أن ينهــي حياتــه السياســية باإلقصــاء والعــزل، كمــا أهناهــا كلٌّ مــن أمحــد عــزت العابــد 
وأبــو اهلــدى الصيَّــادي، اللــذان ســقطا ســقوًطا مدويـًـا مــع ســقوط الســلطان عبــد احلميــد. فقــد أُقيــل العابــد 
مــن منصبــه، واســتقلَّ ســفينًة حربيــة بريطانيــة طالبًــا اللجــوء السياســي مــن لنــدن، ثــم أقــام يف مصــر، بعــد 
مصــادرة أماكــه يف إســطنبول ودمشــق، وعُــزل جنلــه حممــد علــي عــن منصبــه ســفرًا للدولــة العثمانيــة يف 

واشنطن)43(. 
أمــا الصيَّــادي فقــد عُــزل هــو اآلخــر، ونُفــي إىل جزيــرة برنكيبــو الرتكيــة، حيــث تــويف عــن 59 عامًــا عــام 

 .1909
مل يُــِرد اليوســف أن تكــون هنايتــه السياســية مثــَل هنايــة هــؤالء، وقــد يكــون رأى يف زواهلــم فرصــة 
ذهبيــة لتعويــم نفســه يف إســطنبول، كمــا فعــل جــاره وصديقــه حممــد فــوزي باشــا العظــم، ثالــث الســورين 
ــى نظــارة األوقــاف  احمليطــن بالســلطان عبــد احلميــد، الــذي تأقلــم فــورًا مــع نظــام احلكــم اجلديــد، وتولَّ

ــن، يف متــوز 1912.  ــام االحتادي ــار، أي ــة املشــر أمحــد خمت اإلســامية يف حكوم
ــا لفرعهــا يف دمشــق)44(. وقــد ســاهم يف  ــد اليوســف مجعيــة االحتــاد والرتقــي، وطلــب أن يكــون رئيسً أيَّ
تطهــر املدينــة مــن أي معارضــة حلكــم الضبــاط الثاثــة، وقــام بإقصــاء قائــد الــدرك عمــر جــواد بــك، وقائــد 
الشــرطة خورشــيد بــك، وكامهــا مــن األتــراك، والدفــرتدار ســعيد البنــا )الدمشــقي(، احملســوبن علــى 

الســلطان عبــد احلميــد)45(. 
ولكــن ويف نيســان عــام 1909 وقــع انقــاب مضــاد يف إســطنبول، بقيــادة موالــن للســلطان مــن اجليــش 
ــن، مــن دســتور  ــق، وإىل نســف إصاحــات االحتادي ــم املطل ــودة األخــر إىل احلك ــون بع ــوا يُطالب األول، كان

ــا أفــكارًا مســتوردة مــن الغــرب، ُفرضــت لضــرب وحــدة اإلمراطوريــة مــن الداخــل.  وبرملــان، الــي يرونَه
)42( وزارة الخارجية البريطانية، 195-1514، من ديكنسون (دمشق( إلى وايت (لندن(، ملف رقم 32، تاريخ 6 تشرين األول 1885.

)43( سورية والحكم العثماني، الحكيم، 170.
)44( دمشق، شيلشر، 186.

)45( وزارة الخارجية البريطانية، 195-2277، من ديفيه (دمشق( إلى لوثار (لندن(، ملف رقم 33، تاريه 12 آب 1908.
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ومــن قصــره احملصَّــن يف دمشــق، كان اليوســف يتابــع أخبــار الغوغــاء الــي كانــت جتتاح شــوارع إســطنبول، 
وقــد تريَّــث كثــرًا قبــل اختــاذ موقــف علــي مــن االنقــاب اجلديد، ولكنه حســم أمره بالوقوف مــع االحتادين، 
ــه، كوهنــم اســتطاعوا  ــا بالنســبة ل ــد التمــرُّد)46(. وكــم كان قــرارًا صائبً ــذي أيَّ ــد، ال عكــس عــزت باشــا العاب
ــرش، واســتبداله بشــقيقه الســلطان  ــا عــن الع ــد هنائيًّ ــد احلمي ــرُّد، وعــزل الســلطان عب ــى التم ــب عل التغل

حممــد رشــاد اخلامــس. 
ــا مــن  ًف ــه إىل إســطنبول ملبايعــة الســلطان اجلديــد، مؤلَّ ــا مــن األعيــان للتوجُّ ل اليوســف وفــدًا رفيعً شــكَّ
الشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار، ممثــاً عــن علمــاء الشَّــام، وعطــا الكيانــي، ممثــاً عــن جملــس دمشــق 
البلــدي)47(، ومــع إدراكــه الكامــل بــأن الســلطان رشــاد مل يكــن يتمتــع بــأي صاحيــات حقيقيــة احننــى 
ــحٌ أن الســلطان  ــة دمشــق. صحي ــا، واعــدًا ببســط األمــن واألمــان يف مدين اليوســف أمامــه إجــااًل واحرتامً
فقــد صاحيــات كثــرة، مثــل قدرتــه علــى تعيــن الصــدر األعظــم مثــاً، ولكنــه بقــي قــادرًا علــى عــزل أمــر 
ــه اليوســف  ــدَّم ل ــر، ق ــا حلــدوث هــذا األم ــأي شــخصية أخــرى. وجتنُّبً ــك، واســتبداله ب ــو أراد ذل احلــج، ل
فــروض الطاعــة والــوالء، ومل يتوقــف عــن مصادقــة االحتاديــن ودعمهــم، ماليًّــا وسياســيًّا، وبذلــك بقــي يف 

ــة األوىل. ــة احلــرب العاملي ــى هناي ــه أمــرًا للحــج حت منصب
تاسعًا _ اليوسف نائبًا يف جملسي املبعوثان واألعيان:

قــرَّر اليوســف دخــول املعــرتك السياســي مــن أوســع أبوابــه، فقــام برتشــيح نفســه لانتخابــات الــي دعــت 
هلــا مجعيــة االحتــاد والرتقــي، وفــاز مبقعــد نيابــي يف إســطنبول، ممثــاً عــن واليــة ســورية)48(. 

لقــد كانــت هــذه االنتخابــات حقيقيــة ال صوريــة، شــارك هبــا مجيــع املواطنــن يف الدولــة العثمانيــة، 
مســلمن ومســيحين، ممــن جتــاوز الواحــد والعشــرين مــن عمــره وحصــل علــى شــهادة غــر حمكــوم. 

وافتُتــح الرملــان اجلديــد يف العاصمــة العثمانيــة يــوم 17 كانــون األول 1909، حبضــور 288 نائــب، ورئاســة 
الســلطان حممــد رشــاد اخلامس)49(. 

ــع واحــد وعشــرين  ــس، م ــاح اجملل ــااًل بافتت ــت الشــوارع احتف ــة يف دمشــق، وُزيِّن ــاب الناري وأُطلقــت األلع
ــب يف ســاحة املرجــة)50(.  ــت باســتعراض عســكري مهي ــع، ترافق ــة مدف طلق

وغــاب اليوســف عــن هــذه االحتفــاالت، ومل حيضــر اجللســة االفتتاحيــة يف إســطنبول، حبجــة أنــه كان 
علــى موعــد مــع حجــاج بيــت اهلل احلــرام، ألن تاريــخ انطــاق احملمــل كان مُقــرَّرًا يف 11 كانــون األول، وأنــه 

ال يســتطيع التغيُّــب عــن هــذا املوعــد، مهمــا كانــت الظــروف أو األســباب)51(.
ــى  ــم حت ــد وقــف معه ــه السياســية، فق ــن نقطــة حتــول يف حيات ــة اليوســف مــع االحتادي ــت عاق كان
النهايــة، بالرغــم مــن ظــروف احلــرب القاســية، وسياســة »الترتيــك« الــي اتبعوهــا بعــد وصوهلــم إىل 

)46( وزارة الخارجية البريطانية، 195-2277. من ديفيه (دمشق( إلى لوثار (لندن(، ملف رقم 29، تاريخ 3 آب 1908.
)47( جريدة القبس (17 حزيران 1909(.

)48( جريدة القبس (20 كانون األول 1909(.
 .Kinross. The Ottoman Centuries, 576 )49(

)50( وزارة الخارجية البريطانية 195-2277، من دوفيه (دمشق( إلى الوثر (لندن(، ملف رقم 29، 3 آب 1908.

)51( وزارة الخارجية البريطانية 195-2277، من دوفيه (دمشق( إلى الوثر (لندن(، ملف رقم 29، 3 آب 1908.
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احلكــم، وأدَّت إىل خلــق فجــوة كبــرة بينهــم وبــن ســكان املناطــق العربيــة، بســبب حماربتهــم للغــة العربيــة 
يف املــدارس والدوائــر احلكوميــة، وختلِّيهــم عــن الكثــر مــن اإلداريــن واملوظفــن العــرب. ولكــن عبــد 
الرمحــن اليوســف مل يكــن مــن ضحايــا »الترتيــك«، ألنــه كان حمســوبًا علــى النخبــة العربيــة املقربــة جــدًّا 
مــن االحتاديــن. وقــد أبقــى علــى مقعــده النيابــي مــن عــام 1909 وحتــى عــام 1914، عندمــا عُيِّــن عضــوًا 
يف جملــس األعيــان، مــع عــدد مــن الشــخصيات البــارزة، مثــل الشــيخ عبــد احلميــد الزهــراوي ممثــاً عــن 

محــص، وأمحــد كتخــدا ممثــاً عــن حلــب)52(. 
كانــت الســلطة التشــريعية يف الدولــة العثمانيــة مقسَّــمة إىل جملــس مبعوثــان )نــواب( منتخــب، وجملــس 
ــان، أبقــى  ــس املبعوث ــد أعمــال جمل ــد احلمي ــق الســلطان عب ــل الســلطان. وعندمــا علَّ ــن مــن قب ــان مُعيَّ أعي
علــى جملــس األعيــان طــوال مــدة حكمــه، ولكــن اليوســف مل يدخــل جملــس األعيــان إالَّ يف العــام 1914، أي 
بعــد انتهــاء عملــه يف جملــس املبعوثــان، ألن القانــون العثمانــي كان مينــع النــواب مــن دخــول اجمللســن يف آن 

واحــد.
ينتهــي اجلــزء األول مــن هــذا البحــث عنــد هــذا احلــد، ويف اجلــزء الثانــي منــه ســيتطرق إىل مســرة عبــد 
الرمحــن باشــا يف عهــد االحتاديــن خــال احلــرب العامليــة األوىل، وصــواًل إىل ســقوط الســلطنة العثمانيــة يف 
ســورية وتوّلــي األمــر فيصــل بــن احلســن زمــام احلكــم ســنة 1918. يف املرحلــة األخــرة مــن حياتــه، عمــل 
اليوســف مــع األمــر فيصــل علــى مضــض، وأسَّــس حزبًــا سياســيًّا معارًضــا، كمــا انتُخــب عضــوًا يف املؤمتــر 
الســوري األول، ثــم رئيسًــا جمللــس الشــورى عشــية ســقوط دمشــق يف يــد الفرنســين، وهــو املنصــب الــذي 

كان فيــه عنــد مقتلــه يف 21 آب 1920.
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