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القارئ املتابع ملا يصدر عن القضية
َّ
الفلسطينية يعرف كاتب هذا املؤلف
من إصــدارات سابقة له ،أهمها ،بال
شك« ،التطهير العرقي في فلسطني»
ال ــذي ص ــدرت ترجمته العربية عن
«مؤسسة الــدراســات الفلسطينية»،
إض ــاف ــة إل ــى «خـ ــارج اإلط ـ ــار :الـقـمــع
األكاديمي والفكري في «إسرائيل»»
ال ـص ــادر عــن «دار ق ــدم ــس» .وإي ــان
بــابــه أثبتت كتاباته ليس فقط أنه
مــؤرخ مــن ط ــراز رفـيــع ،وإنـمــا أيضًا
إنسان شجاع ،ألنه يغامر بالوقوف
في وجه الصهيونية ،في عقر دارها
الشرقي القائم في فلسطني ،أي في
كيان العدو «الديمقراطية الوحيدة
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط» ،و»ال ـش ـع ــب
امل ـع ـج ــزة ال ـ ــذي بـفـضـلــه اسـتـحــالــت
الصحارى القاحلة إلى جنان عدن»،
و»أرض ب ــا ش ـعــب إل ــى ش ـعــب بال
أرض» ومــا إلــى ذلــك مــن الـشـعــارات
الغوغائية التضليلية.
الـشـعــارات آنـفــة الــذكــر ،ومثيالتها،
هي التي يناقشها الكاتب عبر مؤلفه
«ف ـك ــرة إس ــرائ ـي ــل  -ت ــاري ــخ سـيـطــرة
وم ـع ــرف ــة» ال ـ ــذي خ ـص ـصــه لتفكيك
الفكر أو االيديولوجية الصهيونية.
فـمــن امل ـعــروف أن ت ـيــودور هرتسل،
الذي يعد أب الصهيونية املعاصرة،

ط ــرح مـشــروعــه «دول ــة الـيـهــود» من
مـنـظــور اسـتـعـمــاري نـفـعــي لـلـغــرب،
وهــو ردد ذلــك م ــرات عــديــدة فــي كل
كـتــابــاتــه ،لـكــن ال ـعــدو يـطــرح خلفية
تأسيس كيانه في فلسطني ،وعلى
أنقاضها وأنقاض شعبها ،على أنه
عـمــل حــداثــي منسجم مــع الـســائــدة
ح ـي ـن ـئــذ فـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــرب ،أي تــأس ـيــس
الدول القومية ،ويتماشى معها.
الجهة التي مارست هذا الدور ،يؤكد
الكاتب ،هي األكاديميا اإلسرائيلية،
التي عملت على كتاب التاريخ من
مـنـظــور ف ـكــري إيــديــولــوجــي وليس
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى ال ـح ـق ــائ ــق .مــوضــوع
الـكـتــاب «إســرائـيــل كـفـكــرة» ،يوضح
ف ـيــه حـقـيـقــة أن ك ـي ــان الـ ـع ــدو نـتــاج
استعماري ولـيــس أي أمــر آخ ــر .أي
إن إس ــرائ ـي ــل ،ك ـف ـكــرة ،ع ـمــل رجـعــي
معاد للتطور قائم على االضطهاد
ٍ
وال ـت ـم ـي ـي ــز الـ ـعـ ـنـ ـص ــري وال ـت ـف ــرق ــة
الـعـنـصــريــة وع ـلــى الـسـلــب والـنـهــب
والغزو.
التيار اإلسرائيلي الــذي تبنى هذه
األفـ ـ ـك ـ ــارُ ،عـ ـ ــرف ب ـص ـفــة «امل ــؤرخ ــن
ال ـجــدد» الــذيــن تـمـيــزوا بـعــد توقيع
ات ـفــاق ـيــات أوس ـل ــو ف ــي تـسـعـيـنـيــات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي وأص ـ ـ ــدروا مــؤلـفــات
ع ــدي ــدة ت ـضــع ت ــاري ــخ ق ـي ــام ال ــدول ــة
الـصـهـيــونـيــة فــي اإلطـ ــار الصحيح.
لـكــن كـثـيــر م ــن أع ـض ــاء ه ــذا الـتـيــار،
ال ـ ـ ــذي أخـ ـض ــع الـ ـت ــأري ــخ ال ــرس ـم ــي،
الـصـهـيــونــي ،لـلـمـســاء لــة ،لــم يتمكن
من الصمود حيث ُع َّد األمر خيانة،
ف ــارت ــد م ـن ـهــم م ــن ارت ـ ـ ــد ،وحــاف ـظــت
قـلــة عـلــى مــوقـفـهــا الـعـلـمــي ،ومنهم
ال ـك ــات ــب ،لـكـنـهــم اضـ ـط ــروا مل ـغ ــادرة
«إسرائيل».
إيـ ـ ـ ــان بـ ــابـ ــه يـ ــؤكـ ــد وجـ ـ ـ ــود رأي ـ ــن
مـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــارب ـ ــن ع ـ ـ ــن دول ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو،
أول ـه ـمــا ي ـقــول إن ـهــا تـمـثــل اإلرهـ ــاب
واالض ـط ـه ــاد ومـ ـص ــادرة ممتلكات
الـ ـبـ ـش ــر واالس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار وال ـت ـط ـه ـي ــر

الـ ـع ــرق ــي ،وآخ ـ ــر ي ـق ــول ع ـك ــس ذل ــك.
مــن مـنـظــور ال ـكــاتــب ،ال ـخــاف ليس
على إسرائيل نفسها بل على فكرة
إسرائيل .املسألة الرئيسة في املؤلف
إذن هي األخالقية التي تقف خلف
فـكــرة تأسيس الــدولــة الصهيونية.
خـلــف ال ــرأي ــن ،ي ـتــواجــه مـعـسـكــران.
املـ ـعـ ـسـ ـك ــر امل ـ ـ ـعـ ـ ــادي ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة
واملعسكر الصهيوني .األمر الخطير
في طرح مسألة «فكرة إسرائيل» أن
وجــود يهود يشككون فــي أخالقية
فكرة الصهيونية يشكل أكبر تهديد
للدولة .فاملسألة هنا ليست انتقاد
ه ــذه أو تـلــك مــن امل ـمــارســات ،وإنـمــا
الـتـشـكـيــك ف ــي ص ـحــة األسـ ــس الـتــي
قامت عليها الدولة.
إيــان بابه يقول إن أي فكرة يمكن
ت ـســوي ـق ـهــا ،ل ـك ــن ذلـ ــك ي ـح ـت ــاج إل ــى
تعليبها ضـمــن رواي ـ ــة ،لـهــا بــدايــة.
وب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة رواي ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـكـ ـي ــان
الـ ـ ـصـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــون ـ ــي ت ـ ـك ـ ـمـ ــن فـ ـ ـ ــي م ـ ـبـ ــرر
ال ــوج ــود ( .)raison d›êtreفـ ـ «األم ــة
الـ ـيـ ـه ــودي ــة» امل ـ ــوج ـ ــودة م ـن ــذ األزل
وإل ــى مــا بعد األزل ،ول ــدت كمفهوم
مثالي ،ولذا وجبت املحافظة عليها
وحمايتها .الــدولــة يمكنها الــدفــاع
عــن نفسها عبر أدواتـهــا العسكرية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،لـكــن
ف ـك ــرة ال ــدول ــة ت ـح ـتــاج إل ــى تـســويــق
أكـ ــادي ـ ـمـ ــي ال ي ـم ـك ــن ت ـن ـف ـي ــذه عـبــر
ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة أو ال ــرش ــى .ال بد
مــن وج ــود تـســويــغ يـثـبــت عــدالـتـهــا
وصـحـتـهــا .إذا ك ــان بــإمـكــان الفكرة
ـ ـ ـ ف ـك ــرة ال ــوج ــود ـ ـ ـ ش ـمــل ف ــرد م ــا أو
إقصاءه من الدولة ،وتحديد هويته
إن كان صديقًا أو عدوًا ،وعندما يتم
تداول الفكرة عبر عمل أكاديمي ،أو
باالحرى شبه أكاديمي ،فسيصعب
عـلــى امل ــرء ت ـفــادي االن ـت ـمــاء للفكرة،
خ ـص ــوص ــا إذا كـ ــان األخـ ـي ــر مــرفـقــا
بمجموعة من االمتيازات ،املمنوحة
إيديولوجيًا.

بقلم زياد منى

فكرة إسرائيل
عمل رجعي
قائم على
االضطهاد
والتمييز
العنصري
لــذا نــرى أن إيــان بابه يتعرض في
الفصل األول من مؤلفه إلى التحدي
امل ــوج ــه ن ـحــو ال ــرواي ــة الـصـهـيــونـيــة
وخ ـطــاب ـهــا .وألن ف ـكــرة «إســرائ ـيــل»
مــرتـبـطــة ارت ـبــاطــا وثـيـقــا بفلسطني
والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ،ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـكـ ــاتـ ــب
خـصــص الـفـصــل ال ـثــانــي ملوقعهما
ف ــي ال ـخ ـطــاب ال ـص ـه ـيــونــي .الـفـصــل
الثالث خصصه للحديث في الرواية
الصهيونية عن عام  1948أكاديميًا
وسينمائيًا.
نـقــد «ف ـكــرة إســرائ ـيــل» لـيــس بــاألمــر
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ،بـ ـ ــل ظ ـ ـهـ ــر م ـ ـنـ ــذ والدة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وهـ ــي،
م ــن م ـن ـظــوري ال ـخ ــاص ،ف ــي األص ــل
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة امل ـس ـي ـح ـي ــة ،ول ــذل ــك
خـصــص إي ــان بــابــه الـفـصــل الــرابــع
لتلك االنتقادات املبكرة.

الفصل الخامس يتعرض بإسهاب
للعوامل التي قادت إلى ظهور ذلك
الجدل بخصوص فكرة «إسرائيل»،
التي تبلورت على نحو مكثف بعد
عـ ـ ــدوان عـ ــام  1967وح ـ ــرب تـشــريــن
ع ــام  1973حـيــث س ــاد ال ـه ــدوء على
حـ ــدود دولـ ــة الـ ـع ــدو ،م ــا أف ـس ــح في
املجال أمام ظهور التناقضات التي
تعصف باملجتمع.
الـتــأثـيــر الـعــاملــي فــي مـســألــة الـفـكــرة
ظـ ـه ــرت م ـط ـل ــع ت ـس ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ،أي ب ـعــد هــزي ـمــة املـعـسـكــر
الشيوعي وتحلله ،وهــذا املوضوع
يـشـكــل مـ ــادة ال ـف ـصــل ال ـســابــع الـتــي
يكشف فــي الــوقــت نفسه النقاشات
ال ـف ـل ـس ـف ـيــة امل ــرافـ ـق ــة الـ ـت ــي ت ــرك ــزت
حـيـنـهــا ك ـيــف أن ال ـق ــوة أو السلطة
أو القدرة ،بصفتها إيديولوجية أو
موقفًا سياسيًا أو هــويــة ،تؤثر في
إنتاج املعارف العلمية.
ال ـف ـصــل ال ـس ــاب ــع خ ـص ـصــه ال ـكــاتــب
للحديث في دور ما يسمى املحرقة
في تأسيس خطاب فكرة إسرائيل.
الـتـحــدي األكـبــر للفكرة كــان مصدر
العرب اليهود ،أي املــزراحـيــم ،وهذا
م ــوض ــوع ال ـف ـص ــل الـ ـث ــام ــن .ف ـصــول
ال ـك ـت ــاب امل ـت ـب ـق ـيــة تـلـتـفــت إلـ ــى دور
الوسائط األخرى في الجدل ومنها
املسرح والفنون وغيرهما .وينهي
الكاتب مؤلفه بالحديث في أسباب
هــزي ـمــة ت ـي ــار م ــا ب ـعــد الـصـهـيــونـيــة
وانـ ـتـ ـص ــار ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ـج ــدي ــدة
عليه ،وكذلك في األبحاث الجديدة
الـتــي تـعــالــج الـصـهـيــونـيــة آخـ ـذًا في
االع ـت ـب ــار االضـ ـط ــراب ــات ف ــي بعض
الـبــاد العربية وظـهــور االستيطان
االس ـت ـع ـمــاري .كـتــاب ثـمــن عـلــى كل
م ـ ـشـ ــارك فـ ــي دراسـ ـ ـ ــة كـ ـي ــان الـ ـع ــدو
ومحاربته على الصعد كافة ،وكذلك
صهاينة العرب الجدد الذين كثيرًا
مــا يـصـمــون آذان ـنــا عــن ديمقراطية
دولة العدو املزعومة.

تاريخ سياسي
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ميشال كامبس« :األمة العثمانية» ليست خياال
َ
ميشال كامبس :أخوة عثمانيون -
مسلمون ومسيحيون ويهود في
فلسطين مطلع القرن العشرين.
Michelle U. Campus, ottoman
brothers: muslims, christians,
and jews in early twentiethcentury palestine. stanford
university press, california
2011. 510 pp.
م ـي ـش ــال ك ــام ـب ــس ،ص ــاح ـب ــة «أخ ـ ــوة
عثمانيون  -مسلمون ومسيحيون
ويـ ـه ــود ف ــي فـلـسـطــن م ـط ـلــع ال ـقــرن
الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن» ،أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذة مـ ـح ــاض ــرة
ف ــي ال ـت ــاري ــخ ف ــي «جــام ـعــة ف ـلــوريــدا
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة» .ومـ ــوضـ ــوعـ ــة امل ــؤل ــف
الــرئـيـســة تـتـنــاقــض عـلــى نـحــو شبه
كــامــل مــع األط ــروح ــات الـســابـقــة عن
األوضـ ــاع فــي فـلـسـطــن /العثمانية
فــي الـعـقــد األول مــن ال ـقــرن املــاضــي.
مع أنها تعتمد على مؤلفات صدرت
ً
قـبــا عــن امل ــادة ،إال أنـهــا تعد عملها
إبـ ــداعـ ــا دراس ـ ـيـ ــا ل ـل ـن ـضــال م ــن أج ــل
محتوى واملــواطـنــة وشـكــل االنتماء
ل ــأم ــة عـشـيــة تـحـلــل اإلم ـب ــراط ــوري ــة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة .م ـي ـش ــال ك ــام ـب ــس ت ــرى
أن فـ ــي ج ــوه ــر ال ـ ـثـ ــورة ال ـع ـث ـمــان ـيــة
م ـ ــا ي ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـت ــه بــال ـع ـث ـمــان ـيــة

املــديـنـيــة ،أي بــرنــامــج ج ــذري لخلق
م ــواطـ ـن ــة ع ـث ـم ــان ـيــة ت ــدف ــع ب ــات ـج ــاه
هوية اجتماعية -سياسية عثمانية
تــوحــد كــل مـكــونــات مــا تــدعــوه األمــة
العثمانية .ومن خالل تتبعها عالقات
املسلمني واملسيحيني والـيـهــود في
فلسطني ،تثبت أن األمة العثمانية لم
تكن متخلية وإنما حقيقة ملموسة.
ت ــرى الـكــاتـبــة أن ال ـث ــورة العثمانية
شكلت مـصــدر إل ـهــام لشرعنة ثــورة
الـفــاحــن عـلــى اإلقـطــاعـيــن ،وأيـضــا
لتعبئة األرثوذكس من يونان وأرمن
ويـهــود شرقيني ضــد تحكم قادتهم
ال ــدي ـن ـي ــن والـ ـتـ ـح ــرر م ــن سـلـطـتـهــم
وف ـ ــق الـ ـشـ ـع ــار ال ـ ـ ــذي رف ـع ـت ــه وهـ ــو:
حرية ،أخــوة ،مـســاواة .هــذا يوضح ـ ـ
َّ
برأي املؤلف ـ ـ وجود شعور مواطنة
إمبراطوري (عثماني) موحد ،وليس
قوميًا منفردًا ،ضــد اإلمبراطوريات
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،وت ـ ـقـ ــدم دلـ ـي ــل عـلــى
صـ ـح ــة رأي ـ ـه ـ ــا بـ ـتـ ـق ــدي ــم م ـ ـثـ ــال عــن
تــوحــد مــواط ـنــي ال ــدول ــة العثمانية
فــي مقاطعة بـضــائــع اإلمـبــراطــوريــة
املجرية  -النمساوية بعد اقتطاعها
إق ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــة وال ـ ـه ـ ــرس ـ ــك مــن
إس ـط ـن ـب ــول وضـ ـم ــه إل ـ ــى أراض ـي ـه ــا
فــي ع ــام  .1908بـعــدمــا ثـبـتــت صحة
رأيـ ـه ــا ف ــي وج ـ ــود ان ـت ـم ــاء عـثـمــانــي
ش ــام ــل ،خ ـص ـصــت ال ـكــات ـبــة فصلني
للحديث عن كيفية تمظهر املواطنة
الفلسطينية العثمانية حيث تمتع
سـ ـك ــان ف ـل ـس ـطــن ب ـح ــري ــة م ـم ــارس ــة
مـ ـعـ ـتـ ـق ــداتـ ـه ــم وح ـ ـ ـقـ ـ ــوق املـ ــواط ـ ـنـ ــة
املكتسبة جديدًا.

كما عملت املؤلفة على تتبع تنافس
َ
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ـ َّـي ـ ــات ف ـ ــي اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة
ـاو
الـعـثـمــانـيــة ح ـيــث ظ ـهــر ع ــدم ت ـسـ ٍ
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــالـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق
وال ــواج ـب ــات .وم ــن األمـثـلــة الـعــديــدة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــرت ـ ـهـ ــا املـ ـ ــؤرخـ ـ ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـن ـق ــاش الـ ـ ــذي دار فــي
الـصـحــافــة ،مــع الـتـشــديــد عـلــى أنها
كانت متعددة اللغات فــي موضوع
فــرض التجنيد اإلجـبــاري على غير
املسلمني من مواطني اإلمبراطورية.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ت ــوض ــح
الكاتبة أن تــدخــل الـقــوى األوروبـيــة
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى وهـ ـ ـ ـ ــي اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة
امل ـج ــري ــة-ال ـن ـس ـم ــاوي ــة وبــري ـطــان ـيــا
وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وروسيا
ال ـ ـق ـ ـي ـ ـصـ ــريـ ــة ،شـ ـجـ ـع ــت ال ـ ـنـ ــزعـ ــات
الطائفية واالنفصالية املسيحية في
أقاليم الدولة العثمانية في اليونان
وبـلـغــاريــا ورومــان ـيــا والـبـلـقــان ،في
مــواج ـهــة نـ ــزوع الـ ـث ــورة الـعـثـمــانـيــة
ل ـتــوح ـيــد مــواط ـن ـي ـهــا ض ـم ــن هــويــة
واحدة متعدد اللغات والثقافات.
تـ ـع ــود ال ـك ــات ـب ــة ل ـت ــؤك ــد مـ ـ ــدى ق ــوة
الـ ـ ــوحـ ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ق ــائـ ـم ــة بــن
م ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــي ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب
ويهودها في العقد األول من القرن
امل ـ ــاض ـ ــي .ال ـ ـعـ ــاقـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
كــانــت قــائـمــة بــن مسلمي فلسطني
مــن الـعــرب ويـهــودهــا ومسيحييها،
ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت ع ـ ـلـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـهـ ـمـ ــوم
املشتركة للسكان.
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ت ـ ــورد ال ـكــات ـبــة
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أرق ــام ــا ع ــن إح ـص ــاء س ـكــان مختلف
ح ـ ــارات ال ـق ــدس الـقــديـمــة ع ــام 1905
ليتبني أن ثالثًا فقط كانت متجانسة
ديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ح ـ ـ ـ ــوت الـ ـ ـح ـ ــارات
ال ـخ ـمــس امل ـت ـب ـق ـيــة س ـكــانــا يـنـتـمــون
إلــى أديــان وطــوائــف دينية مختلفة.
ك ـمــا تـسـتـشـهــد ال ـكــات ـبــة ب ــامل ــذك ــرات
الـشـخـصـيــة للفلسطينيني الـعــائــدة
إلى تلك الفترة والتي عكست تآخيًا
ب ــن مـخـتـلــف امل ـكــونــات الــديـنـيــة في

ال ـب ــاد .وت ــؤك ــد أن ع ــاق ــات الـتــأخــي
كــانــت قــائ ـمــة ب ــن امل ــزراح ـي ــم وبـقـيــة
ّ
ال ـعــرب فــي فلسطني ،بــل إن الـصــدام
ب ــن ال ـط ــرف األول وامل ـهــاجــريــن من
يهود أوروبــا ،الذين تحدثوا بلغات
مختلفة أهمها اليديشية التي تعرف
بأنها لهجة أملانية تشكل  %80من
مفرداتها ،منع قيام أي رابطة بينهم.
وص ــل ال ـن ــزاع إل ــى حــد ق ـيــام الـيـهــود
اإلشـ ـكـ ـن ــاز ع ـ ــام  1867بــال ـط ـلــب مــن
قيادات فلسطينية إسالمية التوسط
لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،م ـت ــوس ـل ــن
االعتراف بهم ملة قائمة بحد ذاتها.
عملت الكاتبة عبر كل فصول الكتاب
على تأكيد خطأ االدعــاء القائل بأن
فلسطني فــي العقد األول مــن القرن
امل ــاض ــي سـيـطــر عـلـيـهــا االض ـط ـهــاد
والـتـخـلــف والـكــراهـيــة املـتـبــادلــة بني
الـ ـط ــوائ ــف .ع ـل ــى ال ـع ـك ــس م ــن ذل ــك،
فلسطني مرت في تلك الفترة بحقبة
تطور وإص ــاح ومشاركة سياسية
نشيطة مــن املـسـلـمــن واملسيحيني
وال ـي ـه ــود .ف ـشــل الـ ـث ــورة الـعـثـمــانـيــة
هو الــذي أدى إلى تراجع في وتيرة
اإلصالح وتوحيد مختلف قطاعات
سـ ـ ـك ـ ــان فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ض ـ ـمـ ــن الـ ـه ــوي ــة
الـعـثـمــانـيــة املـشـتــركــة ال ـتــي أزعـجــت
القوى االستعمارية األوروبية التي
عملت على تحطيم ذلــك واملسارعة
إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء حـ ـ ـ ــدود املـ ـش ــرق
العربي على أسس دينية ومذهبية،
وه ـ ــو األمـ ـ ــر امل ـت ـج ــدد ف ــي املـ ـش ــروع
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـم ـ ــاري الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط
الجديد.

