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ينتمي حسن كيايل إىل جيل من الدارسين الشباب املوهوبين، الذين 
يستخدمون تشكيلة واسعة من املصادر لتحدّي نماذج تاريخية قومية راسخة، وذلك 

ويناقش كيايل يف هذا الكتاب نشأة الوعي . ةعلى أسس جتريبية ومنهجية ونظري
القومي العربي يف األراضي العثمانية، يف إطار السياسات العثمانية، ومن خالل 
التفاعل مع سياسات احلكومة املركزية العثمانية، بعرض أبعاد كانت، إىل اآلن، مغفلة 

ومية يف دول فهو يعارض وجهة النظر املتكرّرة كثيراً يف أن احلركات الق. ومهملة
البلقان ولّدت القومية التركية، التي غذّت بدورها سياسات التتريك، وولّدت، بالتايل، 

فبدالً من ذلك، يوجّه كيايل اهتمامنا إىل التعقيدات املتضمّنة يف . القومية العربية
  .بروز املشاعر القومية بين السكان املسلمين يف اإلمبراطورية العثمانية

لى استخدام مصادر متنوعة باللغات التركية العثمانية، إن قدرة كيايل ع
وأجزاء الكتاب . والعربية، واإلنكليزية، واألملانية، تمكّنه من تقديم معلومات جديدة

. التي تتناول االنتخابات النيابية والسياسات احلزبية مفيدة ومبتكرة بصورة خاصة
ي املعلومات الغنية التي واملساهمة املهمة األُخرى التي يقدمها كتاب كيايل ه

يعرضها بشأن الطبيعة املتقاطعة عرقياً للتحالفات السياسية التي تتشكّل على أساس 
املسائل والسياسات االستعمارية، مثلما يُمهّد التقاء املصالح اإلقليمية لقيام 
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التكتالت األكثر انسجامًا نسبياً، والتي تسعى لتمييز نفسها على صعد عرقية أو 
ويف هذا اإلطار، يُلقي كيايل الضوء على االضطرابات والتصدّعات الداخلية . ةإقليمي

يف الدولة العثمانية، وعلى أزمات صانعي السياسة االستعمارية والقادة السياسيين 
  .احملليين، وعلى جذور احلركات السياسية اإلقليمية املتعددة

أهمية يف السياسات  ويصبح من الواضح أن املسار املغلوط فيه الوحيد األكثر
العثمانية تمحور حول مسألة تقاسم السلطة بين احلكومة املركزية واحلكومات 

ويركّز كيايل اهتمامه . احمللية، أو حول النقاش بين دعاة املركزية ودعاة الالمركزية
على مواقف الالعبين الناطقين بالعربية والتركية يف ميدان الصراع السياسي 

إن جلنة االحتاد والترقّي، . لنقاش، ويراقب املواقف املتعارضةالعثماين يف هذا ا
 1908تاعتبارها القوة السائدة يف السياسات العثمانية خالل الفترة املمتدة من سنة 

، والدعامة األساسية للسياسات املركزية، كان لديها نواة صارمة 1918إىل سنة 
ية، بينما كان املثقفون والقادة للقيادة، تتكوّن، بصورة أساسية، من ناطقين بالترك

ومع ذلك، وحتى حين . السياسيون الناطقون بالعربية ناشطين يف معسكر الالمركزية
 ـ 1912تولّت جلنة االحتاد والترقّي املسؤولية الكاملة عن احلكومة يف النهاية، خالل 

  .، كان عليها تقديم تنازالت إىل دعاة الالمركزية الناطقين بالعربية1913
ويقترح كيايل أيضاً أنه يف حال شكّلت اخلالفات يف وجهات النظر بشأن 
تقاسم النفوذ قوة نابذة عن املركز، فإن هموم احملافظة على الدولة العثمانية، ذات 
العرقيات املتعددة، كحصن ضد املزيد من العدوان اخلارجي واملعارضة الداخلية، أو 

وبحلول سنة . وة معاكسة جاذبة إىل املركزالنزعة العثمانية، على العموم، شكّلت ق
، أدّت األوضاع الديموغرافية والسياسية إىل تقليص نطاق النزعة العثمانية 1912

لتقتصر على السكان املسلمين يف اإلمبراطورية، إىل حد كبير، األمر الذي أعاد نزعة 
هي ما التزمته، " ةالعثمانية اإلسالمي"وهذه النزعة . التعددية الدينية فيها إىل الوراء

وباملثل، فإنه بينما . يف النهاية، جلنة االحتاد والترقّي، ال برنامج القومية التركية
يتصدون لسياساتها ) وسواهم(كان مناهضو جلنة االحتاد والترقّي من العرب 

املركزية، فقد ظلّوا موالين، يف الغالب، للنزعة العثمانية، نظراً إىل خليط من األسباب 
إالّ إن احلركات . بينها اخملاوف احلقيقية من احتالل أوروبي الحت بوادره للعيانالتي 

العروبية، وحتى التركية، ظلّت يف معظمها ثقافية أكثر من كونها سياسية أو 
  .أيديولوجية بطبيعتها، حتى سنوات احلرب الكبرى على األقل
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سنوات احلرب يف وكبقية مؤرخي هذه الفترة، يرى كيايل أن الدمار الناجم عن 
ظل حكم عسكري صارم، والهزيمة النهائية للجيوش العثمانية، شجّعا على البحث عن 

لكن على العكس من معظم . استراتيجيات وحتالفات وكيانات سياسية جديدة
املؤرخين، يتمسّك كيايل برؤيته أن األيديولوجيات اجلديدة الناشئة يف املنطقة مل تكن 

وهو بذلك يظل يلقي الضوء، حتى نهاية سرده، على . جاهزة بانتظار إطالقها
التحالفات املتغيرة واملفاوضات وااللتزامات املتعددة اجلوانب، وعلى الوجوه 
املتعددة للهوية، التي ظلّت تميّز احلياة السياسية يف املنطقة على عتبة مرحلة جديدة 

  . من تاريخها احلديث
يف كتاب خمتصر نسبياً، تقدّم قراءة  إن جهود كيايل لعرض هذا الوضع املعقّد

وهي أيضاً مساهمة كبيرة يف أدبيات نامية عن ثالثة موضوعات وثيقة . مكثفة فعالً
صعود القومية العربية؛ أوضاع الواليات العربية؛ احلركات : الصلة فيما بينها

ت وتميل معاجلة كيايل للحركا. اإلسالمية يف العقود األخيرة من التاريخ العثماين
إن الكثير من األحداث املذكورة، . اإلسالمية إىل اعتبار اإلسالم فئة ال تمايز داخلها

للسلطان عبد احلميد الثاين يف سياساته ) وجلنة االحتاد والترّيف(كاملعارضة السلفية 
اإلسالمية على أسس دينية، والثورات الدينية ضد احلكومة العثمانية يف اليمن وأماكن 

" اإلسالمية ـالعثمانية "الشريف حسين إىل الدين يف ثورته ضد النزعة  أُخرى، أو نزعة
فمن الواضح أن اإلسالم يمثّل . للجنة االحتاد والترقّي، يشير إىل وضع أكثر تعقيداً

وإذا كان قد بدا . خلقياً غنياً، يمكنه التكيف وفق قضايا خمتلفة كثيرة ـتقليداً ثقافياً 
كيايل فيما يتعلق بالقضايا الدينية، فإن هذا مل يبرز فارق ضئيل يف مستوى معاجلة 

 Arabs andإالّ قياساً باملستوى الرفيع الذي عالج فيه القضايا األُخرى يف كتابه 

Young Turks.  
  

  إنغن دينيس أكاريل
  أستاذ التاريخ يف جامعة براون،
 بروفدانس، رود آيلند



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


