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העיתון העות'מאני 'מֻצוו ֶר צ'ול' )' ,Musavver Çölהמִדבר בתמונות'( ,שרובו המכריע נכתב בתורכית
ומקצתו בערבית ,החל לצאת לאור בבאר–שבע בסוף  1916והופיע כחצי שנה ,גיליון מדי חמישה–עשר
יום .גיליון  1יצא ב– 28באוקטובר  1332לפי המניין הפיננסי העות'מאני ) 14במֻחרם  1335לפי המניין
ההִג'רי 10 ,בנובמבר  ,(1916והגיליון האחרון הנמצא בידינו ,גיליון  ,12הוא מן ה– 15במאי 1333
) 23ברג'ב  1335לפי המניין ההג'רי 15 ,במאי  .(1917העיתון היה אפוא קצר ימים ,וככל הנראה נסגר
בשל התבוסות המתמשכות של העות'מאנים בחזית ,ומשהוברר כי הם צפויים לסגת בקרוב מן הארץ.
מתכונת העיתון הייתה בינונית .בגיליון  1היו שמונה עמודים ,ומספרם לא עלה על תריסר בגיליונות
המאוחרים .בכל עמוד נדפסו שני טורים .איננו יודעים הרבה על העיתון ועל השפעתו ,ולפי עדות
עורכו הייתה תפוצתו מוגבלת ל– 780מנויים בלבד 1.אף על פי כן יש טעם להכירו ,מכמה סיבות:
היה זה אחד משני כתבי–העת התורכיים שיצאו בארץ בסוף התקופה העות'מאנית )האחר היה העיתון
הרשמי של ירושליםֻ' ,קדס–י שריף'(; 2מקום הוצאתו הראשון ,באר–שבע — החל בגיליון  7הופיע
בירושלים — מעניין כשלעצמו ,מאחר שעיר חדשה וקטנה זו בלב המדבר ודאי לא הייתה אז במעמד
של עיר שהופיעו בה עיתונים או כתבי–עת; העיתון הופיע בימיו האחרונים של השלטון העות'מאני
בארץ ,כך שניתן אולי להתחקות באמצעותו אחר הצעדים והלך הרוח של השליטים ושל האוכלוסייה
בשעה קריטית זו בתולדות האימפריה העות'מאנית ובתולדות הארץ3.
שם העיתון טעון הסבר .המונח מִדבר כוון לאזורי הנגב וסיני ,שעמדו במרכז העניין של העיתון,
ונדפסו בו תמונות רבות יחסית של אישים ,אתרים ואירועים .בשנותיה האחרונות ייחסה האימפריה
העות'מאנית חשיבות רבה לאזורי המדבר שלה ,בהיותם שטחי ספר על גבול אזורים שנשלטו בידי
זרים שלא פעם איימו על שלום הטריטוריה שלה 4.דרום ארץ–ישראל היה אכן למעשה אזור ספר על
1
2
3

ח' ג'מאל' ,צ'ול רסאלהסי'נן אלתי אייליק דוורה–י חיאתי' ,מצוור צ'ול.12 ,
ד' קושנירֻ"' ,קדס–י שריף" " /אלֻקדס א–שריף" :העיתון הרשמי של מחוז ירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית',
קתדרה) 129 ,תשרי תשס"ט( ,עמ' .84#67
הסקירה מבוססת על הגיליונות שאיתרתי בספריות תורכיות בעזרת קטלוג כתבי–העת של דומאן .ראוH. Duman, :
Başlangıcından Harf Devrimine Kadar Osmanlı Türk Süreli Yayınlar ve Gazete Bibliyografyası ve Toplu
 .Kataloğu, 1828–1928, I, Ankara 2000, pp. 607–608גיליון  ,11שאמור להיות בספריית אוניברסיטת איסתנבול ,לא
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נמצא שם ,ואילו גיליון  3אינו מצוי ,על פי הקטלוג ,בשום ספרייה .הסקירה מבוססת אפוא על עשרה גיליונות .לעתים
נקרא כתב–העת 'צ'ול רסאלהסי' )איגרת מהמדבר( .ראו' :נזר–י דקתה' ,מצוור צ'ול ;6 ,דומאן )שם( ,עמ'  .608בכמה
מחקרים על העיתונות הערבית נזכר העיתון במהדורה ערבית' ,א–צחרא אל ֻמצַורה' .ראו לדוגמה :פ' טראזי ,תאריח'
א–צחאפה אלערבייה ,ב ,ביירות  ,1929עמ' M. Kabha, The Palestinian Press as Shaper of Public Opinion ;141#140
 .1929–1939: Writing up a Storm, London & Portland 2007, p. xixלא מצאתי דוגמאות למהדורה ערבית כזאת,
ואינני חושב שהיה לה טעם כיוון שהעיתון הדפיס גם חומר בערבית .לדברי יהושע ,במחקרו על העיתונות הפלסטינית
בתקופה העות'מאנית ,הוא בדק עם עארף אלעארף ,מושל מחוז באר–שבע בתקופת המנדט ,את שאלת קיומו של
העיתון ,אך זה טען שלא שמע עליו דבר .ראו :י' יהושע ,תאריח' א–צחאפה אלערביה פי פלסטין פי אלעהד אלעת'מאני
 ,1918#1908ירושלים  ,1974עמ' .143
על חשיבות המדבר בעת הזאת בעיני העות'מאנים ראו לדוגמהS. Deringil, ‘They Live in a State of Nomadism :
and Savagery: The Late Ottoman Empire and the Post-Colonial Debate’, Comparative Studies of Society and
 .History, 45, 2 (2003), pp. 311–325על גישתם של העות'מאנים למדבר כפי שבאה לידי ביטוי בזמן המלחמה
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גבול מצרים .במאה התשע–עשרה ,בתקופת שלטונם של מֻחמד עלי ויורשיו ,הלכה מצרים והשתחררה
מעול שליטיה העות'מאנים ,ובשנות השלושים של המאה אף שאפה להתפשט על חשבונם וכבשה
את ארץ–ישראל וסוריה .משום כך גדלה מאוד חשיבותו הביטחונית של האזור ,ואף כי לאחר תום
הכיבוש שוב נתכנסה מצרים בתחומה ,לא יכלו העות'מאנים להתעלם מן הנעשה בגבולם הדרומי,
שהיה למעשה ,אם כי לא להלכה ,לגבול בין שתי מדינות .הכיבוש הבריטי של מצרים בשנת 1882
הוסיף על הסכנה ,באשר ֵמעֵברו האחר של הגבול ישב מעתה גורם זר ועוין .הבריטים מסיבות שונות
נסתלקו מן התמיכה הקודמת בעצמאותה ובשלמותה הטריטוריאלית של האימפריה העות'מאנית,
והתקיימה מחלוקת קשה בינם לבין העות'מאנים על עצם המשך הכיבוש .נוסף על כך שררה ביניהם
אי הסכמה על תוואי הגבול המדויק בין סיני ה'מצרית' לארץ–ישראל ה'עות'מאנית' .הסֻלטאן עבד
אלחמיד השני ) (1909#1876ביקש כל העת לממש את שליטתו לפחות על חלק מסיני ,ובשנת 1906
כמעט הביא הדבר את הצדדים למלחמה .חילות עות'מאניים נשלחו לתפוס קטע של חוף סיני באזור
טאבה ,ונסוגו רק לאחר שהבריטים הציבו אולטימטום לפינוים .בעקבות התקרית הוסכם על הקמת
ועדה לסימון מדויק של הגבול — הוא הגבול הבין–לאומי היום בין ישראל למצרים — אולם המתיחות
בין הצדדים לא פגה.
על רקע החשיבות הגאו–אסטרטגית של הנגב ושל סיני זכתה מטבע הדברים אוכלוסיית המקום,
השבטים הבדוויים ,לחשיבות רבה בעיני השליטים .נאמנותם או אי נאמנותם של השבטים הבדוויים
לצד זה או אחר הייתה מכריעה לקביעת הריבונות על השטח ולהתוויית הגבול בין הצדדים .מסיבה זו
נאבקו הן הבריטים והן העות'מאנים על נאמנותם של הבדווים וביקשו לקנות את לבם בהטבות שונות.
בצד העות'מאני השתלב המאמץ הזה במדיניות העות'מאנית הכללית שחתרה להעמיק את השליטה
באזורי הפריפריה של האימפריה על ידי הידוק הקשרים של האוכלוסייה הנוודית לשלטון המרכזי
והעברתה להתיישבות קבע .באופן זה רצו העות'מאנים גם ליצור תנאים שיאפשרו גיוס חיילים ,גביית
מסים יעילה והרחבה של שטחי העיבוד .למהלכים אלה סייעה המדיניות הפאן–אסלאמית שפיתח
הסלטאן עבד אלחמיד ,שהדגישה את מעמדו הדתי כח'ליף של כלל המוסלמים ואת אופייה הדתי
של המדינה כמג ִנת האסלאם 5.לאוכלוסייה הבדווית הערבית נועד בדוקטרינה זו מעמד מיוחד .היא
נראתה לעות'מאנים כמייצגת את התרבות הערבית המוסלמית בראשוניותה ובטהרתה ,ועל כן נחשבה
יעד ייחודי הראוי לעידוד ולטיפוח .בעניין זה חלה אצל העות'מאנים תפנית מעניינת :בתקופות
קודמות נראו בעיניהם הבדווים כיסוד פרוע וגורם של אי יציבות ואנרכייה ,אך עתה הפכו ליקירי
השלטון ,והושקע מאמץ מיוחד בהעלאת מעמדם ובשיפור מצבם החברתי–הכלכלי.
השינויים המנהליים שעשו העות'מאנים באזור הנגב בסוף תקופת עבד אלחמיד היו תוצאה ישירה
של חשיבות האזור ותושביו הבדווים .בשנת  1900הוקמה בְּשטח שהופרד מנפת עזה ,נפה )קזא(
בכתב–העת של הצבא 'חרב מג'מועהסי' ראוE. Ginio, ‘Presenting the Desert to the Ottomans during WWI: The :
Perspective of the Harb Mecmuası’, New Perspectives on Turkey, 33 (2005), pp. 43–62
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מפעלו הבולט של הסלטאן בטיפוח מעמדו הדתי כח'ליף היה בניית מסילת הברזל החג'אזית ,מפעל שהיו לו מניעים
דתיים ,אסטרטגיים ופוליטיים .ראוJ.M. Landau, The Hejaz Railway and the Muslim Pilgrimage: A Case of :
Ottoman Political Propaganda, Detroit, MI 1971
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חדשה ומרכזה באר–שבע ,שתוכננה כעיר חדשה .לנפה מונה מושל בדרג קאימקאם .המטרה הייתה
להגביר את הנוכחות השלטונית באזור ולשפר את תנאי חייהם של הבדווים על ידי הקמת מוסדות
שישרתו אותם בקרבת מקום מושבם .באר–שבע נועדה לשמש מרכז הפעילות השלטונית באזור.
בשנת  1908הוחלו שינויים נוספים .עקב עליית חשיבותה של באר–שבע קיבל מושלה ,שהיה כפוף
למושל )מֻתצִרף( מחוז ירושלים ,את התואר עוזר
המתצרף ,ובכך ניתן לו מעמד גבוה מזה של
הקאימקאמים האחרים .בד בבד הוקמו מסגרות
מנהליות חדשות — נפה נוספת בעוג'ה–אלחפיר
)כיום ניצנה( ותת–נפה )נאחיה( בתל אלמליחה.
בתקופת 'התורכים הצעירים' ,שראשיתה
במהפכת  ,1908לא השתנו יחסם ומדיניותם
של העות'מאנים כלפי הנגב ויושביו ,וכניסתה
של האימפריה העות'מאנית למלחמת העולם
הראשונה בשלהי  1914העלתה עוד את חשיבות
האזור בעיניהם .האימפריה העות'מאנית ובריטניה
ניצבו משני עברי המתרס ,והסכנה שארבה
לשטחי האימפריה מדרום הייתה עתה מוחשית
ביותר .יתר על כן ,בראייתם של העות'מאנים
הביאה עמה המלחמה הזדמנות חדשה להשיב
לידיהם את מצרים או לפחות לערער את
השליטה הבריטית בה .ארץ–ישראל הפכה אפוא
באורח טבעי לבסיס קדמי של המערכה ,ומכאן
יצאו שתי פשיטות הנפל של העות'מאנים לעבר
תעלת סואץ בפברואר  1915וביולי  .1916מאוחר
יותר ,בשנת  ,1917נהפכו היוצרות ,והנגב היה
לבסיס הגנה מפני התקדמותם של הבריטים
לעבר ארץ–ישראל וסוריה .אולם אף שלא עלה
 „ÂÓÚ — ßÏÂßˆ ¯ÂÂˆÓßבידי העות'מאנים בשלב הראשון של המלחמה לחצות את התעלה ולהשתלט על מצרים ,הם הצליחו,
¨± ÔÂÈÏÈ‚ Ï˘ ¯Ú˘‰
לפחות לשעה קלה ,להרחיב את גבולם אל תוך סיני ואף לכונן שם מחוז )מֻתצִרפל ִק( חדש.
∞±π±∂ ¯·Ó·Â· ±
המדבר שנכתב עליו ב'מֻצוור צ'ול' ,הנגב וסיני ,הפך אפוא באותה עת לזירת קרב ,והדבר השתקף
בעיטור הסמלי שנדפס בעמוד השער .כבר בגיליון  1שולב בשם העיתון איור לא גדול של גמלים,
דקלים ופירמידות ,אך החל בגיליון  6התרחב האיור לציור גדול שתפס את כל הצד הימני של העמוד.
בתחתיתו מופיע קו הרכבת הארוך שנמשך אל תוך המדבר — מסילה שהחלו העות'מאנים לבנות
בראשית המלחמה אל תוך הנגב וסיני ,ושנועדה להגיע בסופו של דבר עד התעלה .בצד הרכבת
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מופיעים כלי רכב צבאיים עות'מאניים ,ומעליהם ,בלב המדבר ,לוחמים צועדים בסך או רכובים
על סוסים ,ובשטח פרושים מחנות האוהלים שלהם .במעלה הציור נראית תעלת סואץ ,שעליה נטוי
גשר ולאורכה שדרת דקלים .מעבר לה נראות ערי מצרים ובהן צריחי מסגדים ופירמידות ,ובקצהו
העליון של העמוד מופיעים גמל ומה שנראה כסמלים תורכיים ומצריים .בעיטור זה הובעה בבירור
התפיסה העות'מאנית של המקום כאזור
אחד ומאוחד ,והוא ביטא ללא ספק את
היעד הסופי של המערכה — איחודו מחדש
של האזור כולו בשלטון הריבוני של המדינה
העות'מאנית.
הנהלתו ועריכתו של העיתון הייתה בידי
מטה 'המפקח הכללי של תחנת המדבר',
שהקימו העות'מאנים בבאר–שבע לתיאום
פעולותיהם באזור בזמן המלחמה .ואמנם
נראה שהרשויות הצבאיות והמנהליות הן
שיזמו את הוצאתו ,וליוו אותו כל תקופת
הופעתו .בבואו לסכם את ששת חודשיו
הראשונים של העיתון ציין המנהל האחראי
חאג'י ג ֶ'מאל בין המייסדים והתומכים אישים
בכירים ביותר בהייררכייה השלטונית באזור,
ובראשם ג ֶ'מאל פאשא ,שהיה שר הימייה,
מפקד הארמייה הרביעית והמושל הכללי
של ארץ–ישראל וסוריה בזמן המלחמה6.
ג'מאל פאשא יזם את הוצאת העיתון ועשה
לשכלולו ולהפצתו .שמו ותמונתו הופיעו
תכופות בעיתון ,ואמרות מפיו שימשו
מוטו בעמוד השער .החל בגיליון  6הופיעה
האמרה 'אמונתנו הפוליטית היא תכלית
חזוננו' ,ומגיליון ' — 10ה"אסלאמיות" נועדה כדי לשלוט ולא להיות עבדים ,ונולדה כדי למשול ולא
להיות אסירים' .ג'מאל פאשא זכה לתשבחות רבות על פעולותיו לפיתוח המדבר בפרט והארץ בכלל.
בד בבד הועלו על נס צעדיו למניעת פגיעה כלכלית באוכלוסייה בשל המלחמה ,למשל עקב עליית
המחירים וירידת ערך הכסף 7.לא במפתיע הביא העיתון בתרגום קטע מן העיתון העברי 'החרות'
6
7

ג'מאל )לעיל הערה .(1
ח' ג'מאל' ,מציב ביר אג'ראאת' ,מצוור צ'ול.10 ,
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שנתפרסם לרגל ביקורו של ג'מאל פאשא בירושלים ,ושנקשרו בו כתרים למעשיו לפיתוחה של ארץ–
ישראל ,במיוחד בתחומי החקלאות והחינוך8.
באותה כתבה מסכמת ציין חאג'י ג'מאל נוסף על ג'מאל פאשא שני קצינים עות'מאנים בכירים:
קולונל עלי פואד בֵּיי ,ראש מטה הארמייה הרביעית ,וקולונל בהג'ת ביי ,שמילא באותה עת את
התפקידים של מפקד ,מושל סיני ו'המפקח על המדבר' .כל השלושה זכו לדברי הערכה והוקרה
מיוחדים על תרומתם לעיתון ולהמשך קיומו .בעזרתם ,כתב חאג'י ג'מאל ,עלה בידו לגבור על כל
הקשיים שניצבו בדרכו .אגב כך הזכיר את היזמה של 'בית הדפוס של המדבר' ,שבו נדפס העיתון,
לפרסם ידיעון חדשות יומי בארבע שפות ,תורכית ,ערבית ,צרפתית ועברית .יזמה זו באה למלא את
החסר בפרסום כזה בארץ ,ולדבריו היה לתושבים עניין רב בפרסום החדש9.
קבוצה לא גדולה של סופרים ,משוררים ועיתונאים פרסמו מפרי עטם ב'מצוור צ'ול',
ושמות הכותבים חזרו ונשנו בדרך כלל .בלטו ביניהם ִרזא טורגות ,שכתב תורכית ,ושהיה ככל
הנראה העורך ,סופרים–משוררים בשם נאג'י סֶניח ות'אבִּת ,תורכים אף הם ,וכן ֻרשדי שעת' ,שכתב
ערבית .חלק מן הדברים שפורסמו הועתק כלשונו מעיתונים אחרים )אִקתִבאס( ,כפי שהיה נהוג
אז בעיתונות לעתים קרובות .העיתון פרסם גם מפרי עטם של כמה סופרים והוגי דעות תורכים
ידועים ,כיוסֻף אקצ'ורה ,ממבשרי הלאומיות התורכית החדשה 10,והמשורר עבד אלחק חאמִד
' 8ג'מאל פאשא חזרתלרי' ,מצוור צ'ול.9 ,
 9ג'מאל )לעיל ,הערה .(1
 10יוסף אקצ'ורה ) (1933#1876היה טטרי שנולד בעיר סימבירסק שברוסיה והיגר בילדותו לאימפריה העות'מאנית .הוא
קשר קשרים עם 'התורכים הצעירים' והצטרף לחוגים הלאומיים התורכיים שצמחו בתורכיה אחרי מהפכת  .1908ככל
הנראה הוא שחתם בשם העט אקאי ,שהופיע לעתים כשם המחבר של מאמרים ורשימות.
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)טרח'אן( 11.הדמות הבולטת ביותר בין אלה הייתה ללא ספק הסופרת
התורכית הגדולה ח'אל ִֶדה אֶדיב )אדיוואר( ,שנשאה גם בתואר עורכת
הכבוד של העיתון 12.ח'אלדה אדיב ביקרה בסוריה ובארץ–ישראל
בזמן המלחמה ,ובהזמנת ידידהּ ג'מאל פאשא סיירה גם בנגב ובסיני
ואף טסה בשמי המדבר .בזיכרונותיה סיפרה על הקסם שהילך עליה
המדבר ותיארה בין השאר את גבעות החול האין–סופיות ,את הקברים
שנחפרו בהן ואת תחנות הסהר האדום ,שפעלו בהן מרפאות ובתי
חולים .היא סיפרה גם על תחושת ההיסטוריה ששרתה עליה בעת
ביקורה בארץ 13.היא אמנם לא הזכירה את הקשר שלה ל'מצוור
 11עבד אלחק חאמד )טרח'אן (1937#1852 ,נולד באיסתנבול .הוא נחשב
המשורר הגדול ביותר של תקופת הרפורמה )תנ·זימאת( באימפריה העות'מאנית
ונודע בחדשנותו .מלבד שירים כתב פרוזה ומחזות רבים .כמו כן מילא תפקידים
דיפלומטיים וכיהן כציר פרלמנט' .מצוור צ'ול' הביא מדברי ההקדמה שכתב
להוצאה חדשה של מחזהו הידוע על כובש ספרד טארק אבן זיאד' .טארק'ן
מקדמהסי' ,מצוור צ'ול.7 ,
 12ח'אלדה אדיב )אדיוואר (1964#1884 ,נולדה באיסתנבול והוכשרה להוראה .בתקופת 'התורכים הצעירים' הייתה פעילה
באגודות לאומיות תורכיות ונודעה במלחמתה לזכויות הנשים ובפטריוטיזם הלוהט שלה .במלחמה התנדבה לשרת
כחיילת וכאחות .היא הגיעה לסוריה ולארץ–ישראל כדי ללמוד על תנאי המקום ובמיוחד על מערכת החינוך .לאחר
המלחמה התקרבה למֻצטפא כֶּמאל )אתא–תורכ( ונטלה חלק במלחמת העצמאות התורכית .כמה שנים חייתה באנגליה
ובארצות–הברית ועם שובה כיהנה תקופות אחדות כמורה באוניברסיטה וכציר בפרלמנט .כתבה עשרות רבות של
ספרים ופרסומים אחרים.
Memoirs of Halide Edib, New York & London 1972 [1926], pp. 412–428 13
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צ'ול' ,אך באחד הגיליונות נדפסה רשימה מפרי עטה — 'רוח המדבר' — שהייתה תולדה של ביקורה,
ושביטאה את הרושם הכביר שעשה עליה חבל הארץ הזה בהוד ובדממה שבו14.
 14ח' אדיב' ,צ'ול'ון רוחו' ,מצוור צ'ול.2 ,
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תכנים :המלחמה
'מצוור צ'ול' ,שהופץ למנויים בלבד ,הגדיר עצמו בפשטות ,בעמוד השער' ,עיתון פוליטי ,חברתי,
טכנולוגי ,וספרותי' ולעתים גם 'חקלאי' .זו הייתה הגדרה כללית ורחבה מאוד ,אך בפועל ,כפי שעולה
מתוכנו ,היו לעיתון יעדים חדים וברורים .מטרתו הייתה בראש ובראשונה להביא את דבר השלטון
והישגיו לידיעת הקוראים ולעורר בקרבם רגשי פטריוטיות והקרבה בשעה שהאימפריה נאבקה על
עצם קיומה .הדברים כוונו הן לקצינים ולפקידים התורכים הרבים שהיו באזור והן למשכילים מקרב
התושבים המקומיים .מגמה זו בא לידי ביטוי כמעט בכל מה שפורסם בעיתון — חדשות ,רשימות,
מאמרים ,דברי שירה ואף איורים ותמונות .פה ושם נדפסו גם רשימות על נושאים מנושאים שונים
שניתן לכנותם ניטרליים ולפחות כלפי חוץ בלתי מגמתיים .כאלה היו לדוגמה רשימה על גורל
בית המלוכה הרוסי שנלקחה מעיתון אחר ופרק ספרותי שכתב מחבר תורכי בשם אֶג'וו ֶד שֶׁג'יע על
זיכרונות מימי בחרותו באיסתנבול שעלו בו בהיותו בירושלים 15.מדי פעם הופיעו כתבות בנושאי
מדע ועיון ודברי ספרות ושירה ,ופעם אחת פורסמה מודעה מסחרית 16.אולם רוב רובו של מה
שפורסם היה בבחינת קריאה להתעוררות וכּוּון להגביר את התמיכה באימפריה :דיווחים על מצב
המלחמה ועל מעשי הממשלה והצבא ,מאמרים ורשימות להצדקת דרכה והתנהלותה של המדינה,
שירים פטריוטיים וכל דבר שיכול היה לעורר בקוראים את תחושת הנאמנות והשירות למולדת.
החדשות שפורסמו בעיתון כמעט לא כללו חדשות כלליות מן העולם ואף לא מן הנעשה
בכלל האימפריה העות'מאנית .יוצא מן הכלל אחד היה ידיעה על החלפתה של ממשלת סעיד
חלים פאשא בממשלה חדשה בראשותו של טלעת פאשא בפברואר  17,1917וגם המהפכה ברוסיה
סוקרה בקצרה 18.אולם עיקר תשומת הלב ניתנה למערכה הצבאית שניהלה המדינה .כמעט בכל
גיליון פורסמו בפירוט רב ידיעות מן החזיתות השונות של המלחמה ,ביבשה ,בים ובאוויר ,כפי
שהובאו על ידי סוכנויות הידיעות .סוקרו קרבות חשובים ,קרבות שהאימפריה העות'מאנית
לחמה בהם ,וקרבות של שאר מעצמות המרכז שאליהן חברה .המגמתיות ניכרה בכל מה שנכתב:
בכל האירועים הללו תוארו העות'מאנים ומעצמות המרכז האחרות כמי שידם על העליונה ,ואילו
אויבי האימפריה ,מדינות ההסכמה ,תוארו תמיד כמובסים ונסוגים 19.בלי ספק באה בכך לידי ביטוי
מובהק המטרה העיקרית שהציב לו העיתון :שמירת התקווה והמורל הגבוה בקרב הקוראים .כך
היה גם בתיאור החזית הקרובה של סיני וארץ–ישראל .העיתון דיווח על מתקפות אוויריות כושלות
לדבריו שביצעו הבריטים בבאר–שבע 20,ובאפריל  1917סיקר את הקרב המר שהתחולל בסביבות
עזה ,לאחר שהעות'מאנים כבר פינו את צפון סיני .גם במערכה על עזה ,התפאר העיתון ,זכו
15
16
17
18
19
20

א' שג'יע' ,ח'אטראתמ'דן' ,מצוור צ'ול.10 ,
זו הייתה הודעה על מאזן בנק המסחר הפלסטיני בירושלים' ,קדס תג'ארת פלסטין באנקהסי' ,מצוור צ'ול.6 ,
'ביר הפתהלק אז'אנס ח'לאצהלרידר' ,מצוור צ'ול.6 ,
'אז'אנסלר'דן ח'לאצהדר' ,מצוור צ'ול.9 ,
הדברים מופיעים כמעט בכל גיליון כקיצור חדשות השבוע כפי שנמסרו על ידי סוכנויות הידיעות' ,אז'אנסלר'דן
ח'לאצהדר'.
'טיארה הג'ומו' ,מצוור צ'ול' ;1 ,אנגליז ג'באנתנ'דן ביר נמונה דהא' ,שם.4 ,
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העות'מאנים לניצחון גדול הודות לפיקוד הטוב ולגבורת החיילים; התקפות הבריטים ,שנעזרו גם
בכוח ימי ,נבלמו21.
ההבחנה הברורה בין ידיד לאויב עברה כחוט השני בכל מה שפורסם .רשימה מלאה של מעצמות
המרכז ואויבותיהן ,מדינות ההסכמה ,הופיעה בשיר בערבית שנלקח מהעיתון 'סוריה' ,ופורטו בו
התכונות שאִפיינו את כל אחד מן הצדדים 22.מקום מיוחד היה שמור לבריטניה כמטרה למילות
גנאי והאשמות ,ובריטניה והבריטים כונו בכינויים כגון 'נחש'' ,פחדנים' ו'עם של חנוונים' .בדיווח
על כישלון ההתקפה האווירית הבריטית בבאר–שבע העיר העיתון' :אנו מאושרים מאוד שכן המשך
מבצעים מטורפים כאלה של אומה פחדנית ונתעבת זו חשף עוד הפעם את שפלות ערכיה ותכונותיה'23.
במאמר על 'פשעי' הבריטים במצרים נכתב כי למצרים לא היה יום אחד של נחת מאז שהחל הכיבוש.
בניגוד לטענות הבריטים ,הרי מרגע הגיעם למצרים חוללו שם פשעים אין–ספור ,שהעידו על פראותם.
במאמר תוארו מעשי ההרס והחורבן שעשו והתעמרותם בכפריים ,ונלווה למאמר תצלום של הוצאה
להורג של נדונים מצרים 24.נאג'י סניח הקדיש 'לאנגלים' את שירו 'הוי אויבי בן הדמים' ,ולא חסך
מהם את שבט לשונו25.
21
22
23
24
25

'אז'אנסלר'דן ח'לאצהדר' ,מצוור צ'ול.10 ,
'אלחרב ולסאן חאל א–דוול' ,מצוור צ'ול.12 ,
'אנגליז ג'באנתנ'דן ביר נמונה דהא' ,מצוור צ'ול.4 ,
'פז'איע אלאנגליז פי מצר' ,מצוור צ'ול.12 ,
נ' סניח' ,איי קאנלי דשמאנם' ,מצוור צ'ול.7 ,
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גם כלפי שאר אויביה של המדינה וכלפי מורדים מבית נקט העיתון התייחסות שלילית מובהקת.
המורדים נחשבו גרועים מן האחרים ,שכן הם פעלו לקעקע את האחדות המוסלמית .חאג'י ג'מאל תקף
בחריפות במאמר על אחדות לאומית את מי שפועלים ממניעים אישיים ומנצלים את הדת לצורכיהם.
לכל המוסלמים יש נביא אחד ,כתב ,ואין הוא מבין בשם מה מפרידים בין תורכים ,ערבים ,כורדים
ואחרים אף שברור לכול שרק באחדות השורה ניתן לעמוד מול האויב החיצוני 26.בגיליון הראשון
של העיתון פורסמה האִראדה )צו( המלכותית על גזר דין המוות שנגזר על הח'דיו )המושל( המצרי
ֻחסַין כאמִל בעוון קבלת החסות הבריטית וההכרזה על עצמו כסלטאן 27.העיתון פרסם גם את האיגרת
הקשה ששלח אבן א–רשיד עבד אלעזיז ,השיח' רב ההשפעה במזרח חצי האי הערבי ,אל השריף
חסין ההאשמי מחג'אז ,שהרים את נס המרד באימפריה ובכך קרא תיגר על הח'ליפות ועל אחדות
האסלאם .עבד אלעזיז האשים את חסין בבוגדנות והזהירו מפני הצפוי לו מצד הסעודים 28.בפנייה
נרגשת למוסלמים כתב רשדי שעת' דברים חריפים בגנות ההאשמים .האימפריה הצטרפה למלחמה
לדבריו כדי לשמור על האסלאם ,והוא הביע את פליאתו כיצד ההינו מורדי חג'אז לצאת כנגד הח'ליף.
הוא קרא לכלל המוסלמים שלא להטות להם אוזן אלא לצאת נגדם במלחמת קודש 29.בצד ה'בוגדים
הגדולים' אזכר העיתון גם חיילים עות'מאנים שערקו מן הצבא או שיתפו פעולה עם האויב ,ונראה
שההודעות בעניינם כוונו לא רק לחפש אחריהם אלא גם להרתיע אחרים ממעשים דומים30.
'מצוור צ'ול' ביקש להעביר לקוראיו מסר של אמונה בצדקת המלחמה ובצדקת ההחלטה
העות'מאנית להצטרף אליה .המלחמה תוארה כמלחמת אין בֵררה שנכפתה על המדינה העות'מאנית
במאבק להישרדות מול מי שקמו עליה לכלותה .היציאה למלחמה ,כתב סניח במאמר על המלחמה
מנקודת ראות אסלאמית ,לא נבעה מרגשות או משיקולי יוקרה אלא ממניעים רציונליים לחלוטין
והייתה חיונית .הוא הסביר כי המדינה לא יכלה להתנתק לא מעברהּ ולא מן העולם המוסלמי .מול
הכוונות התוקפניות של האויב ,שבוטאו בגלוי ,נדרשה נחישות ,שכן האפשרות החלופית היחידה
הייתה שעבוד והשפלה 31.העיתון הבהיר לקוראיו שהאימפריה אינה אחראית גם להתמשכות
מעורבותה במלחמה ,באשר ניסיונותיה להביא לה קץ לא צלחו .בהצהרה של הסלטאן לחיילים נאמר
שהאימפריה ובעלות בריתה ,מעצמות המרכז ,הציעו למדינות ההסכמה לפתוח בשיחות שלום ,כדי
לחסוך בדם ובהרס ,אך ההצעות כולן נדחו .הסלטאן הביע תקווה שהחיילים ימשיכו לגלות גבורה
ותעוזה כפי שעשו עד אז ,ושבעזרת האל יעלה בידם לנצח את האויבים32.
בצד תיאור המלחמה כמקור חורבן ושפיכות דמים הביא העיתון לעתים דברים שיכלה להשתמע
מהם השלמה עם עצם תופעת המלחמה .במאמר אחד ניסה חאג'י ג'מאל להשיב על השאלה כיצד
26
27
28
29
30
31
32

ח' ג'מאל' ,קלם ,מטבועאת וסונרה ] [...אתחאד' ,מצוור צ'ול.9 ,
'אראדה–י סניה' ,מצוור צ'ול.1 ,
'אבן א–רשיד חזרתלרי ] ,'[...מצוור צ'ול.10 ,
ר' שעת'' ,ציחת מתאלם ואנין אאסף' ,מצוור צ'ול.10 ,
'אעלאן' ,מצוור צ'ול.2 ,
נ' סניח' ,אסלאמיית נקטה–י נזר'דן חרב' ,מצוור צ'ול.10 ,
מ' רשאד' ,ביאננאמה–י הומאיון צורתי' ,מצוור צ'ול.6 ,
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יכולה מלחמה הרסנית לפרוץ כאשר האנושיות מצווה על בני אדם לעזור זה לזה ולשרת זה את זה.
התשובה על שאלה זו קשה ,אך היא נעוצה בתחרות הקיימת בין אנשים ועמים ,תחרות המביאה אותם
לידי שאיפה למאבק באחר עד כדי ביטול עצמיותו .הוא ראה בכך חוק טבעי והוסיף שלולא המלחמה
לא יכול היה כדור הארץ להכיל את כל בני האדם .מסקנתו הייתה שחלק מבני האדם חייב להיות נכון
להקריב את עצמו ,ושיש להתלכד ולפעול על פי הנחה זו .רק כך יובטחו קיומה של האומה וקיומה
של המדינה 33.במאמר אחר העלה גם רזא טורגות היבט חיובי של המלחמה .הוא תיאר אותה כתמריץ
להתפתחות צבאית וטכנולוגית .על אף כל המאמצים שנעשו בעולם כדי להשיג שלום נצחי ,לא עלה
הדבר בשל הקנאה והשאפתנות האנושית ,ואם משהו בכל זאת שמר על השלום הרי זה הכוח הצבאי
שבידי המדינות .אומות המבקשות לשרוד צריכות לדאוג אפוא לעליונותן הצבאית ,ולהיות נכונות
להשתמש בכוחן ,וכך עשתה האימפריה העות'מאנית34.
המלחמה שבה נמצאה האימפריה תוארה כמלחמת קודש .בסיפור מצמרר מאת רשדי שעת' מסופר,
בגוף ראשון ,על צעיר שנפרד מאמו כדי לצאת לשדה המערכה .אמו עודדה אותו לצאת ולנקום את
נקמת אביו ואחיו שנפלו ,והוא עשה כן .אך בסופה של מערכה עקובה מדם נהרג ,נשמתו ניתקה מגופו
והוא הגיע לגן עדן ושהה שם בחברת עלמות ומלאכים .משם קרא לאמו' :שלום שלום אמי .אל תפחדי
ואל תיעצבי! רוחו של בנך מרחפת בעולם האמת יחד עם רוחות אבותיה סביב כיסא אלוהים'35.
סיפור זה נועד בלי ספק לעודד את הקוראים שלא יחששו להקריב את חייהם במלחמה ,לשכנע אותם
שקיימים חיים אחרי המוות ,ושיש שכר ופיצוי לנופלים במערכה .נושא הנופלים בקרב ,השהידים,
שב והופיע בשירים שפורסמו מפעם לפעם בעיתון והם תוארו כקדושים36.
דומה כי לכותבים בעיתון לא היה שום ספק באשר לניצחון הצפוי ולתוצאות החיוביות שתפיק
המדינה מן המלחמה .כפי שכתב ת'אבת ,שיחק לה מזלה של האימפריה שניצבת לצדה במערכה
המעצמה החזקה ביותר ,גרמניה .בסופו של דבר תצא המדינה מורווחת ,והעולם המוסלמי יתאחד
וישתחרר מן ה'נחשים' )דוגמת רוסיה ובריטניה( שקמו עליו מכל צד 37.גם אם כיום נראה המצב עגום,
הוסיף וכתב ,אין ספק שתורכסתאן תעשה יד אחת עם הח'ליפות ,איראן ואפגניסטן יתאחדו ויקשרו
את גורלן עם עולם האסלאם ,ואף אם מצרים רתומה לכאורה לעגלה הבריטית ,צפויה התקוממות של
הצעירים המצרים נגד המושלים בהם .דברים רבים בעולם אינם צפויים ,סיכם הכותב בנימה הזויה
משהו ,ועל כן אין לאבד תקווה38.
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תכנים :אזור המדבר
מקום רב הוקדש ב'מצוור צ'ול' לתיאור האזור ,סיני ,הנגב והעיר באר–שבע .סדרת מאמרים על
ההיסטוריה ,הגאוגרפיה ,הכלכלה והדמוגרפיה של חצי האי סיני הופיעה בהמשכים כבר מגיליון .1
המסר העיקרי מבחינה היסטורית היה קדמות היישוב בסיני וחשיבותו של חצי האי בעבר ובהווה כאזור
מעבר 39.דגש מיוחד הושם באופן טבעי על התפקיד שמילא האזור בדברי ימי האסלאם ועל גולת
הכותרת — מסעו של סלים הראשון העות'מאני דרך סיני בשנת  1517במסגרת מאבקו בממלוכים.
עם כיבושה של מצרים ,נכתב ,השיג סלים לעצמו וליורשיו אחריו את התואר ח'ליף וכן את התואר
משרת אלחר ַמי ְן א–שרי ַפי ְן )הערים הקדושות ,מכה ומדינה( ,ובכך היה הסלטאן העות'מאני למאחד
גדול של האסלאם .העיתון הביא את מכתב בשורת הניצחון ששלח הסלטאן סלים לבנו סֻלימאן
לרגל הכיבוש וכן את תשובתו של הנסיך לאביו 40.סלימאן העלה על נס בתשובתו את גבורת אביו
ותיאר את התגובה הנלהבת של אזרחי המדינה .האסוציאציה המתבקשת הייתה ברורה ,ואמנם בפתח
הדברים נאמר בהערה שאפשר לראות במסע הנוכחי למדבר ביטוי ל'היסטוריה החוזרת על עצמה'.
סיני ,האסלאם והמדינה העות'מאנית היו יעדים חשובים שאבות העות'מאנים נלחמו עבורם בכל
מאודם והם נותרו בכל חיוניותם גם במאבק הנוכחי.
מוטיב מרכזי בעיתון היה התרומה הגדולה של העות'מאנים לפיתוחה של ארצם ובמיוחד לשינוי
פני המדבר ולקידום יושביו .מוטיב זה השתלב בגישה ה'קולוניאלית' החדשה שהתפתחה אצל מדינאים
ואינטלקטואלים עות'מאניים בשנותיה האחרונות של האימפריה .על פי גישה זו ,שכבר עמדו עליה
חוקרים אחדים ,המאבק להגנה על האימפריה לא היה לשם כיבוש ושליטה גרדא ,אלא לשם מילוי
שליחות קדושה להפצת הציוויליזציה )תמדין( באזורי שלטונה .נראה שהעות'מאנים הושפעו בכך
מרעיון 'השליחות הציוויליזטורית' ) (mission civilisatriceשל אימפריות אירופיות שהיה רווח
באירופה באותה תקופה ובא להצדיק את שלטונן באזורים נחשלים מעבר לים .העות'מאנים סיגלו
לעצמם גישה דומה והשתמשו בה במיוחד כלפי המחוזות הערביים ואזורי המדבר 41.ב"מצוור צ'ול"
ובפרסומים עות'מאניים אחרים נדונו בהרחבה הצורך באימוץ הציוויליזציה )מֶֶדניית( המודרנית וכן
תרומתם של העות'מאנים להפצתה באזורי שלטונם 42.מחברים אחדים אף הרחיקו לכת וראו את
העות'מאנים לא רק כמעביריה של ציוויליזציה ,אלא גם כיוצריה של ציוויליזציה משלהם .בברכה
ששלח יוסף אקצ'ורה לעיתון לאחר שהגיע לידיו העלה על נס את העובדה שהעות'מאנים הצטיינו
לא רק בניצחונות צבאיים ובהקמת דפוסי מנהל חזקים אלא ביצירת ציוויליזציות המתחרות עם אלו
של האומות המתורבתות בנות התקופה43.
' 39סינא' ,מצוור צ'ול.12#1 ,
' 40אחיא–י תאריח'' ,מצוור צ'ול.5 ,4 ,
S. Deringil, The Well Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876– 41
1909, London 1999

 42ר' טורגות' ,גלדסתה–י שכראן' ,מצוור צ'ול.7 ,
 43י' אקצ'ורה' ,תת'בית–י ח'אטרה' ,מצוור צ'ול5 ,
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דוגמה למעשיהם של העות'מאנים בתחום זה הייתה מאמצי הפיתוח של ג'מאל פאשא באזורי
סוריה וארץ–ישראל שהופקדו בידיו .כאמור העיתון לא חסך בדברי שבח לאישיותו ולפועלו של
המושל ,אולם אזור המדבר הוא שזכה בו למרב תשומת הלב .בעבר לא ידעו אזרחי המדינה כמעט דבר
על אופיו של אזור זה ועל מציאות החיים בו ,ומתוך הבוּרות צמח דימויו השלילי והתקבל אפילו בקרב
יושבי המדבר ,הבדווים .כל זה השתנה עתה .העיתון דיווח בפירוט על בואה של משלחת רמת דרג
מאיסתנבול לאזור ,משלחת שהייתה מורכבת
מצירי פרלמנט ומאנשי רוח ידועי שם44.
מטרתה הייתה לבקר את החיילים הלוחמים
בחזית ,אך אגב כך הכירה מקרוב את המדבר
ואת יושביו .ההיכרות עם המציאות האמִתית
במדבר גרמה לשינוי תדמית ,ודווקא
המלחמה ,כפי שצוין ,היא שאפשרה שינוי
זה .בתגובה על ביקור המשלחת כתב חאג'י
ג'מאל כי חשש מאוד מה תהיה התרשמותם
של חברי הוועדה ממסעם במדבר ,שכן הם
יכלו לגלות גם את חסרונותיו וחולשותיו.
אולם הוא נפעם למקרא הרשמים החיוביים
ודברי ההערכה של חברי המשלחת כפי שפורסמו ב'זיכרונות מן המדבר' על ידי אחד מחבריה בעיתון
'טנין' .לדידו הצביע הדבר בעליל על הצורך בביקורים נוספים מעין זה .הוא החליט לפרסם את
הרשמים הללו כלשונם גם בעיתונו ,והסדרה אכן פורסמה בהמשכים בכמה גיליונות45.
רשימות אחדות בעיתון יוחדו לתמורה שחלה במדבר ובקרב יושביו .סניח סיפר לקוראיו על
המהפכה שהתרחשה באזור — בעבר זוהה המדבר עם חול ,חום ,יובש ,בדידות ודממה ,אך בהווה,
לאור ההישגים שכבר הושגו ,גדלה האמונה ביכולתו של המדבר להתעורר .ביצירת השינוי במדבר
הושטה יד ליושביו ,הבדווים ,שסבלו תמיד ממחסור ,אך עתה יכלו לקחת חלק בעושרה של האומה
כולה 46.לדברי טורגות הפך המדבר בשנים האחרונות מאזור צחיח ושומם לאזור חי ופורח ,ששואבים
בו מים ,מעבדים שטחים חדשים ,מקימים יישובי קבע וסוללים דרכים ומסילות ברזל .לדעתו האשמים
במצבו העגום של המדבר בעבר היו הבריטים ,שהזניחו את המקום ,ואילו התמורה היא מעשה ידי
העות'מאנים .כדי להוכיח זאת הזמין הכותב משקיף אירופי בלתי משוחד שיבוא לאזור וישווה בין
מצבו בתקופת הבריטים למצבו בהווה 47.מחבר ערבי בשם אבן יעקוב כתב גם הוא על התמורה
הגדולה שחלה במדבר .הוא הגיע לראשונה למדבר שנים ספורות בלבד קודם לכתיבת הדברים ,כאשר
44
45
46
47

'מחתרם סימאלר' ,מצוור צ'ול' ;1 ,ערז–י תשכר' ,שם.2 ,
ח' ג'מאל' ,תשבת'–י פכרי' ,מצוור צ'ול .6 ,הסדרה 'צ'ול ח'אטראתי' הופיעה מגיליון זה ואילך.
נ' סניח' ,צ'ול'דה ובדווי'דה אנקלאב–י חיאת' ,מצוור צ'ול.7 ,6 ,
ר' טורגות' ,צ'ול' ,מצוור צ'ול.4 ,
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לחם במסע הראשון לעבר התעלה ,ואז ראה סביבו מרחבים צחיחים ללא מים וללא עצים .אך עתה
הפך המדבר למקום שחיים מפכים בו ,והכול לדבריו תולדה של מאמציהם הבלתי נלאים של 'מנהיגינו
הנכבדים המנהלים את עניינינו'48.
בעיתון הודגש התפקיד שמילא הצבא העות'מאני בהפצת הציוויליזציה )תמדין( במדבר .לדברי
טורגות הצבא העות'מאני אינו רק צבא לוחם והוא לא הסתפק בניצחון הגדול שבעצם כיבוש סיני
אלא השיג ניצחון נוסף במפעליו הגדולים למען הפיתוח והִקדמה באזור 49.כהוכחה לכך שימשו
התכניות שיזם הצבא לחלוקת אדמות וליישוב הבדווים ,למשל בסיר )בית–אשל( ,עוג'ה–אלחפיר
ועסלוג' .המחבר הודה לצבא על מפעלי ההתיישבות שלו ,שהבטיחו ליושבי המדבר את זכות הקיום
והאושר ,ובכך נתנו בידי האוכלוסייה הבדווית הזדמנות לקטוף מפֵּרות הציוויליזציה 50.העיתון
פרסם בתורכית ובערבית ,לשימושם של המעוניינים ,את ההנחיות המפורטות באשר לתנאים
לקבלת אדמות51.
חשיבות גדולה ייחס הצבא גם להפצת חינוך והשכלה ,התורמת לבניין האומה .טורגות כתב כי
כאשר השתלטו העות'מאנים על סיני מצאו כי יושביו שרויים בבערות גדולה .האשמה גם בעניין זה
הייתה בבריטים ,שהותירו את הבדווים בבערותם ,ובכך הוכיחו את נחיתותם וריקנותם שלהם .בניגוד
להם ראה הצבא העות'מאני את משימתו בגאולת התושבים מן הבערות ,וכדי לספק את צורכי הבדווים
ולהקנות לילדיהם חינוך מקצועי והשכלה כללית הקים הצבא בבאר–שבע בית ספר מקצועי 52.תכנית
הלימודים שלו פורסמה בערבית ,עבור הקוראים המקומיים ,ובפירוט רב .התכנית כללה הקניית
כישורים בתחומי מלאכה שונים אך גם לימודים עיוניים וערכים של אחדות ,אהבה ומוסר .המצטיינים
מקרב בוגרי בית הספר אמורים היו להיקלט במוסדות המשך באיסתנבול 53.בקשר לפתיחת בית הספר
הקדיש העיתון דברים לחשיבות החינוך בחייה של האומה ,ושיבח במיוחד את תפקידה של האם
בהכשרת דור צעיר האוהב את מולדתו ונכון להקריב למענה .האומה היפנית הגיעה להישגיה ,נכתב,
לא מעט בזכות נשותיה המשכילות ,שידעו לגדל את ילדיהן כראוי54.
העיר באר–שבע הייתה כמובן מרכז להפצת הציוויליזציה במדבר ,ותיאורים רבים של העיר,
היסטוריים ועכשוויים ,פורסמו בעיתון .תופיק שאתילא כתב )בערבית( כי בעבר יצא לעיר שם
רע של מקום פרוע ,אך הוא ביקר בה ומצא כי היא עיר נקייה ומודרנית ,מוארת בחשמל ,יש בה
בניינים חדשים ,בתי מלאכה ,בית חולים ובית ספר ,ועוד היד נטויה 55.גם חבר המשלחת הספרותית
שביקרה באזור סיפר על רשמיו מבאר–שבע :העיר נקייה ומסודרת והיא סמל של תמדין; יש בה
מפעלים ובנייני ציבור ,והחיים בה מלאים ותוססים ,הן בשעות היום הן בשעות הלילה ,כאשר העיר
48
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אבן יעקוב' ,מענא אלחיאת' ,מצוור צ'ול.6 ,
טורגות )לעיל הערה .(47
טורגות )לעיל ,הערה .(42
'סיר ג'פתלכי אסכאן תעלימנאמהסי' ' /תעלימאת אלסכנא פי אראדי ג'פתלכ אלסר אלמיריה' ,מצוור צ'ול .5 ,
ר' טורגות' ,גנג'ה–י זפר' ,מצוור צ'ול.5 ,
'מדרסת אלאטפאל אלרחל א–צנאעיה' ,מצוור צ'ול.6 ,5 ,4 ,
'במנאסבת אפתתאח מכתב אלאטפאל' ,מצוור צ'ול.2 ,
ת' שאתילא' ,ביר סבע' ,מצוור צ'ול.7 ,
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מוארת באור נגוהות .הוא הלך עם חבריו לטייל בגן יפה במרכז העיר וגילה שאדמת באר–שבע
מצמיחה שפע עצים ופרחים ושופעת מים .יום אחד ,ניבא ,תטבול באר–שבע ביערות .גם בידור לא
חסר בבאר–שבע :המחבר צפה בסרט בעיר ,ורווה נחת למראה התושבים שהפגינו בצורה בולטת את
הנאתם56.

סיכום :הישות העות'מאנית ובעיית הזהות
ברור מן האמור לעיל כי מגמתו של 'מצוור צ'ול' הייתה קודם כול לעורר לנאמנות ,למסירות ולהקרבה,
וזאת עשה בדרכים שונות :צידוק המלחמה ,שכנוע בנכונות מעשיה של המדינה ,עידוד הקרבת
החיים ,הפחת אמונה ותקווה בניצחון ועוד כהנה וכהנה .בגיליונות המאוחרים הורגש יותר ויותר
המהפך במהלך המלחמה והתרבו הקריאות הישירות לאזרחים ,לעתים קריאות רגשניות ופואטיות,
למצות את כל הדבקות ותחושת ההקרבה שנותרה בהם57.
בשם איזו מסגרת מדינית או קהילתית ביקש העיתון לעורר נאמנות זו ,ומה היה מוקד הזהות
הלאומית שביקש לטפח אצל קוראיו? המדובר היה קודם כל בנאמנות למולדת )וַטַן( ,ואכן המושג
מולדת חזר ונשנה במאמרים ,ברשימות ובדברי שירה שנדפסו בעיתון .אנשים נקראו להפגין את
הפטריוטיות שלהם ,להזדהות עם מולדתם ולהיאבק למענה בכל דרך אפשרית .אולם הגדרת המולדת
נותרה מעורפלת משהו .זיהוי המולדת עם אזור בעל גבולות ברורים בתוך האימפריה לא היה אפשרי
בתנאי הזמן ההוא ,ועל כן הכוונה לא יכולה הייתה להיות לחבל ארץ כמו ארץ–ישראל או סוריה וגם
לא למדבר .ראשית ,השליטים העות'מאנים לא אפשרו טיפוח נאמנות מקומית כזאת ,שיכלה להוביל
להתנתקות של שטח משטחי האימפריה .שנית ,רבים בקהל הקוראים של העיתון באזור לא היו ילידי
המקום והייתה להם 'מולדת' אחרת .מתקבל יותר על הדעת שהמונח שימש בדרך כלל במשמעותו
המקורית ,הלא פוליטית ,היינו :סביבתו הקרובה של האדם ,שהוא חש כלפיה קשר מיוחד ונאמנות
טבעית .המונח נותר במשמעותו הכללית הלא מוגדרת ובמובן זה התיישב היטב עם נאמנויות ועם
מוקדי זהות אחרים שהייתה לעות'מאנים זיקה ברורה אליהם.
אחד ממוקדי הזהות הללו היה המולדת העות'מאנית ,שבה ישבה האומה ) ִמל ֶת( העות'מאנית —
ישות ששליטי האימפריה העות'מאנית טיפחו זה עשרות בשנים כחלק ממאמציהם ליצור קהילה
פוליטית נאמנה למדינה ,ולעמוד בפני הבדלנות הגוברת של מיעוטים דתיים ולאומיים .כל האזרחים,
ללא הבדל דת ומוצא אתני ,נחשבו עות'מאנים וזכו לשוויון חוקי מלא .המושג עות'מאני הוא אכן
זה שרווח ביותר בעיתון לתיאור זהותה של המדינה וזהות אזרחיה .האימפריה העות'מאנית היא
המסגרת המלכדת את כל האזרחים; ההיסטוריה שלה ותרבותה הן ההיסטוריה והתרבות של כל עמיה
ואזרחיה; הסלטאנות היא הסלטאנות של כולם; והמדינה פועלת במעשיה למען האומה העות'מאנית
' 56צ'ול ח'אטראתי' ,מצוור צ'ול .9 ,8 ,לדברי המחבר הבדווים עמדו על הקרנת הסרטים כי טענו שאינם יכולים להירדם
בלי שצפו קודם לכן בסרט.
 57ראו למשל :אקאי' ,וטן' ,מצוור צ'ול ;8 ,ר' טורגות' ,וטנדאש' ,שם ;9 ,אקאי' ,איי תורכ אורדוסו' ,שם.12 ,
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על כל רבדיה .גם הבעיות של המדינה הן בעיות הכלל ,ואף המלחמה שהיא לוחמת עתה היא מלחמה
עות'מאנית ,למען המשך קיומה ,שלמותה ושלומה של המדינה .הקריאה לפטריוטיות נסמכה בעיקרה
על הנאמנות האזרחית הזאת למדינה.
עם זאת לא ניתן היה להתעלם מן הקשר העמוק בין האימפריה העות'מאנית לדת האסלאם.
האימפריה נתפסה גם בהקשר של ההיסטוריה המוסלמית ,שהייתה חלק מן ההיסטוריה שלה עצמה.
גיבורי האימפריה היו לא רק הסלטאנים והלוחמים העות'מאנים הגדולים שהביאו לכינונה ,אלא גם
גיבורי האסלאם שקמו לפניה ,כמו עמר אבן אלעאץ ,כובש מצרים ,צלאח א–דין ,הלוחם בצלבנים,
ואחרים .בראשה עמד לא רק סלטאן אלא גם ח'ליף ,שנחשב יורשו של הנביא בהנהגת הקהילה
המוסלמית .האימפריה פעלה תמיד בשם האסלאם והייתה מג ִנתו הנאמנה .כדברי ת'אבת' ,מה ששמר
על האסלאם באסיה ,ובכל העולם ,הוא הופעת המדינה העות'מאנית והלאומיות העות'מאנית' .וכך גם
בהווה :לולא המלחמה הנוכחית ולולא כניסתה של המדינה למלחמה זו ,היה עולם האסלאם כולו נמחק
ועמו המדינה העות'מאנית 58.הנאמנות שנדרשה אפוא מן האזרחים ,לפחות מן המוסלמים שבהם,
התחייבה גם מן האמונה באסלאם .כפי שכתב חאג'י ג'מאל' ,על רגשות הלאומיות ]ַקומִיי ֶת[ להתלכד
עם ]אלו[ של בני דת אחת למקשה אחת' 59.הדת הייתה מרכיב חשוב בחיזוק הנאמנות למולדת ,ובהיותה
הדת המשותפת של מרבית האזרחים חיזקה את הסולידריות והאחדות בקרבם .נראה שבימי המלחמה,
לאחר שאזורים נוצריים מובהקים כבר ניתקו מן האימפריה ,וכאשר באוכלוסייתה היה רוב גדול של
תורכים וערבים מוסלמים ,ניתן תוקף מחודש למעמד הדת באימפריה ולזיהויה כמדינה מוסלמית.
זיהוי המושגים מולדת ,אימפריה עות'מאנית ואסלאם בא לידי ביטוי מובהק ברשימה פרי עטו של
אקאי ,כנראה שם העט של יוסף אקצ'ורה .כותרת הרשימה 'מולדת' ,והיא קריאה נרגשת להתגייסות.
הכותב פנה תחילה אל אלוהים וביקש שייתן לו כוח בשעה הקשה' .לבי במולדת ואמונתי בך' ,כתב,
ונשבע לנקום את נקמתו מן האויב .לאחר מכן פנה אל 'אחיו האזרח' ושאל אם לא הבחין באויב ולא
שמע את קולות התותחים ,ומתי יכיר בכך שהוא עות'מאני מאמין וייחלץ לעשות למען המולדת.
מולדת זו נחוצה לכולם והיא גם צו האמונה .המחבר קרא לנמענו לוותר למענה על הבלי העולם הזה
ולהצטרף לשורות הלוחמים ,שאם לא כן הוא נותן הכול בידי האויב 60.טורגות כתב דברים דומים
ברשימה קצרה שהופנתה ל'אזרח' )וטנדאש( .הוא שאל אותו מדוע לא הגיב למראה הדם הנשפך
והלוחמים המקריבים את חייהם למען המולדת ,וחזר והקשה' :היכן הֻקראן שלך? היכן מצפונך?'61.
בצד הפנייה לפטריוטיזם עות'מאני אזרחי ולאמונה הדתית ,שלמעשה לא היה חידוש בשימוש בהם
לשם הפחת נאמנות למדינה ,הועלה ב'מצוור צ'ול' מוטיב נוסף — הקשר בין המדינה לבין מייסדיה בני
העם התורכי .הזדהות עצמית כבני הקבוצה האתנית–הגזעית התורכית כבר הייתה קיימת זה זמן מה
בקרב האליטה התורכית ,אך דוברים עות'מאנים נרתעו מפני זיהוי האימפריה עם העם התורכי כדי שלא
58
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60
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ת'אבת' ,ג'ריאנ–י אסלאם' מצוור צ'ול.8 ,
ג'מאל )לעיל ,הערה .(33
אקאי' ,וטן' )לעיל ,הערה .(57
טורגות )לעיל ,הערה .(57
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לגרום נזק לפטריוטיזם העות'מאני או לסולידריות המוסלמית שביקשו לטפח .נראה שעם התהפוכות
במלחמה והתחושה כי קריסת המדינה קרבה ,החלו חומות הזהירות ליפול .בזיכרונות מביקור במדבר
כתב המחבר על 'הרוח התורכית' שהולידה את המוסדות החדשים שהוקמו במקום 62.וטורגות ,כאשר
הזמין משקיף אירופי להשוות בין מצב המדבר בעבר ובהווה ,ציין את הִקדמה שהביאו התורכים לאזור.
לדבריו אותו משקיף אירופי 'ישתכנע וישכנע אחרים עד כמה שוחרי קדמה והתחדשות הם התורכים,
עד כמה הם ראויים לשמר את שמם וקיומם ,ועד כמה הם אומה נעלה העולה מכל הבחינות על רבות
מן האומות האירופיות הנושאות את שם הרוח האירופית' 63.ברשימה על בית הספר הבדווי נאמר
ש'אם ברצוננו שתזרח שמש האושר בשמי תורכיה היפים ] [...עלינו להזין את מוחות צעירינו בחינוך
נכון ובמדע אמתי' 64.ובתכנית הלימודים של בית הספר הופיע המקצוע 'היסטוריה של תורכיה'65.
בגיליון האחרון של 'מצוור צ'ול' הנמצא בידינו פנה אקאי בקריאה נרגשת 'לצבא התורכי' — 'אתם',
כתב' ,תקוות האומה ואתם תחזירו לנו את הכבוד ותשמרו על מולדתנו .היו ראויים לאבותיכם ושברו
את ידיהם של האויבים'66.
כאמור קשה להעריך מה הייתה השפעת העיתון .אם אמנם ביקש להשפיע על קוראיו בצורה שתטה
את פני המערכה ,כי אז ברור שמשימה זו לא צלחה .אולם מעניין בכל זאת הניסיון ,הפתטי אולי,
שנעשה להציל את מה שניתן היה להציל בשעה קריטית זו בהיסטוריה של המדינה העות'מאנית.
גורלה היה מוטל עתה על כף המאזניים ,וכל הסמלים והסיסמאות שימשו את השליטים ודובריהם כדי
לעורר את האזרחים לפעולה ולקדם את המשימה הבלתי אפשרית .כך גויסו המושגים מולדת ,מדינה,
אסלאם והעם התורכי .הסתירות בין המושגים הללו היו כמובן גלויות לעין ,שהרי אי אפשר היה
לדבר על נאמנות למקום ,למדינה ,לאמונה הדתית ולקבוצה האתנית–הגזעית בעת ובעונה אחת .אולם
הכותבים שהשתמשו במושגים אלה לא הציגו משנה סדורה שהיה בה ניסיון ליישב ביניהם .נראה
איפוא שיש להסביר את השימוש בהם בעובדה שקהל היעד שאליו כוונו הדברים היה עדיין רב פנים
ומגוון — מוסלמים ולא מוסלמים ,תורכים ,ערבים ובני לאומים אחרים' .מצוור צ'ול' ביקש לדבר אל
כל אלה בשפתם והשתמש לשם כך בכל הכלים שעמדו אז לרשותו .באותה שעה ,רגע לפני הנפילה
הסופית ,לא היה ככל הנראה מנוס מכך.
מצב זה עתיד היה להשתנות בתוך תקופה קצרה .הבריטים כבשו את ירושלים בדצמבר ,1917
ועד סוף השנה שלאחריה הושלם כיבושה של הארץ כולה .בתורכיה עצמה קמה וצמחה מציאות
חדשה — במקום האימפריה רבת העדוֹת והלאומים קמה קהילה הומוגנית יחסית של בני העם התורכי,
והיא זנחה את הדוקטרינות והסיסמאות של אתמול והקימה מדינה חדשה ,הרפובליקה התורכית.
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'צ'ול ח'אטראתי' ,מצוור צ'ול.8 ,
טורגות )לעיל ,הערה .(47
'במנאסבת' )לעיל הערה .(54
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