
(7624) 
 

 
 Volume 18- Issue 4- December 2021 0208 كانون األول – 4العدد  -81المجمد 

 دخول القومية الى الدولة العثمانية
 أ.م.د. ضرار خميل حسن

  كمية التربية -الجامعة العراقية 
Dr.dhirar77@gmail.com 

 :الممخص
كانت الفكرة القومية دور كبير في تاريخ الدولة العثمانية في العصر        

الحديث كون ان الدولة العثمانية قد جمعت تحت رايتيا قوميات واديان 
وطوائف متعددة عاشت لمده ستة قرون ونيف تحت كنف دولو واحده و 

وقد ساىمت الفكرة القومية في تفتيت مسمي واحد ىو العنصر العثماني 
ىذا الكيان الكبير بعد ما تم زرع ىذه الفكرة في عقول وقموب ابناء الدولة 
في اختالف توجياتيم واخالقيم واعماليم ، واستغمت من قبل االعداء 

 ونجح في تمزيق بنيتيا ووحدتيا.
ز قسمت الدراسة الى اربعة مباحث ومقدمة وخاتمة وممخص المبحث ، رك

المبحث االول عمى نشأة فكرة القومية وتطورىا في اوروبا، وبين المبحث 
الثاني الجذور التاريخية لدخول القومية الى الدولة العثمانية ، وناقش 
المبحث الثالث مصادر نشاه الفكرة القومية في الدولة العثمانية ووضح 

تحاديين المبحث الرابع ترسيخ القيم القومية لدى االتراك في عصر اال
 والعصر الجميوري .
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Abstract: 

But after the national idea was a major role in the history 

of the Ottoman Empire in the modern era, since the 

Ottoman Empire had gathered under its banner 

nationalities, religions, and multiple sects that lived for 

seven centuries under it, under one state and one name is 

the Ottoman component, and the national idea 

contributed to the fragmentation of this great entity after 

What this idea was planted in the minds and hearts of the 

people of the state in different directions, morals and 

actions, and was exploited by the enemies and succeeded 

in tearing it and its unity 

The study was divided into four sections, the 

introduction and the conclusion of the topic summary. 

The first topic focused on the rise of nationalism and its 

establishment in Europe, and the second topic discussed 

the historical roots of nationalism entering the Ottoman 

Empire, and the third topic discussed the sources of the 

emergence of nationalist ideas in the Ottoman Empire. 

The era of federalists and the Republican era and thank 

Allah the god of everything 
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مثمت فكره القومية اىمية كبيرة في تاريخ الدولة العثمانية في العصور الحديثة ، كونيا 
كانت احدى ابرز الوسائل االوروبية ، التي تم استخداميا في سبيل تفكيك وسقوط 

ن فكره القومية  في اوروبا كان ليا اثر  تقسيم االمبراطورية االمبراطورية العثمانية السيما ا
 الرومانية الى دول قوميو بعد حركو مارتن لوثر .

واسقاط  ٜٛٔٔوازدادت اىمية الفكرة القومية بعد نياية الحرب العالمية االولى عام 
قوميو  الدولة العثمانية واعالن الجميورية التركية عمى اساس قومي ، كذلك تم تأسيس دول

اخرى في اجزاء الدولة العثمانية التي انسمخت منيا بعد الحرب ال سيما ان الفكر القومي قد 
انتشرت في تمك الحقبة في اوروبا والعالم االسالمي وظيور اعتى الدول القومية في التاريخ 

 الحديث والمتمثمة في القومية االلمانية والقومية االيطالية .
مة والخاتمة وممخص واربعة مباحث ، تناول المبحث االول قسمت البحث الى المقد 

تعريف القومية ، وانشائيا في اوروبا ومن ثم انتشارىا كفكرة واصبح ليا قبول في المجتمع 
االوروبي كيفيو ، وناقش المبحث الثاني الجذور التاريخية لمدخول في فكرة القومية الى الدولة 

ان يعتنقيا االتراك قبل دخول الفكرة القومية ليم ، والمبحث العثمانية ، وما ىي االفكار التي ك
الثالث مصدر نشاه الفكرة القومية من الدولة العثمانية ،  وما ىي االسباب التي ساعدت عمى 
نشط الفكر القومي لدى االتراك وينابيع ومرتكزات نشاه الفكر القومية لدى االتراك ،  وركز 

القيم والمبادئ القومية في عيد االتحاديين بعد االنقالب  المبحث الرابع عمى عمميو ترسيخ
وفي الخاتمة اسالو تعالى ان  ٖٕٜٔوالعصر الجميوري بعد اعالن الجميورية عام  ٜٓٛٔ

 اكون قد وقفت ان اكون قد وقفت في تقييم شيء يسير لممكتبة العممية 
 
   

 نشأة القومية وانتشارىا في اوروبا: المبحث األول
ىي ايدلوجية وحركة اجتماعية وفكرية وسياسية ، تستند في  -تعريف القومية : 

تكوينيا عمى وحده الجنس والمغة والتاريخ ، وما يتبعو من المشاعر والمنازع واآلمال 
 .(ٔ)المشتركة
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ولم يتضح مفيومًا نظريًا لمقومية بمعناىا الحديث طوال فترات التاريخ السابقة اال في  
، بعد ان تكونت الدول االوروبية عمى (ٕ)الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر  نياية القرن

 اساس قومي مثل فرنسا والمانيا وانكمترا ...الخ .
فمقومية لم يكن ليا وجود في أوربا في زمن اإلمبراطورية الرومانية الوثنية ، او في 

 . (ٖ)اصدار مرسوم ميالنزمن اإلمبراطورية الرومانية المسيحية ، والتي تكونت بعد 
نجحت النصرانية في توحيد اإلمبراطورية الرومانية ، اال ان ىذا التوحيد لم يرتقي الى 
تكوين امة واحدة، كما ىو الحال في توحيد االمة االسالمية عمى لغة القران ، الذي لم تحدث 

 .(ٗ)فييا خالفات عقدية خالل فترة طويمة من التأريخ 
 .(٘)دة وسمطان الكنيسة البابوية اثر في تحقيق الوحدة النصرانية وكان لتأثير العقي

اال ان انحراف رجال الكنيسة اثر في تمزيق تمك الوحدة ، وكانت اول بذور التمزق 
ىو تمرد مموك اوروبا عمى طغيان الكنيسة ، ومساندتيم لتمرد رجال الدين المتنورين  كمارتن 

 . (ٙ)م  ٙٗ٘ٔ -م  ٖٛٗٔلوثر 
م مموك اوروبا لمحركات االنفصالية عن الكنيسة ال من اجل االصالح ، وال كان دع 

لذلك فانيم   (ٚ) الدعوة الى مذىب جديد ، بل كان ىدفيم إضعاف الكنيسة باي طريقة كانت ،
قد اظيروا اقصى بوادر الخشية والقمق من عدم سيطرتيم عمى حركات االصالح الديني ،  

، بقدر ما كان يعنييم رسم العالقة مع كنيسة روما وبالتالي  النيم لم يكن يعنييم االصالح
 .( ٛ)اضعافيا ، ومن ثم يمكنيم الخروج عمى تعاليميا واوامرىا 

وىكذا يتضح لنا  ان صراع لوثر مع الكنيسة ادى بالتالي الى استعانتو ببني جنسو 
لم تعد تربطيم رابطو ، ومن ثم نجاح حركتو و انفراط عقد دول اوروبا التي (ٜ)مموك المانيا 

بعد تمزق النصرانية ، وظيور فكره القومية والوطنية في دول اوروبا عمى حساب العقيدة 
 النصرانية.
وىكذا كان ظيور الفكر القومي في اوروبا ، نتيجة حركات اصالحية مبتورة غير  

ذلك  ،واشترك في (ٓٔ)ناضجة ، استغمت من قبل مموك اوروبا ذوي االىواء لحسابيم الخاص
 فأفسدوىا وحولوىا الى منحنى شرير. (ٔٔ)الييود الحقا وضغائن عقديو مع المسيحية 

فالقومية نزعو غير انسانيو تحد من عالم االنسان ، فتجعمو محصورا في بني قومو 
 .(ٕٔ)وجنسو ، بدال من ان يكون أفقو العالم واالنسانية جمعاء
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االنسان في االرض ، وعمى فالقومية في تناقض مع الدين الذي ىو أساس حياه 
اساسو يختار االنسان ما بين االيمان والكفر ، اما القومية فتجعمو ينحبس في دائرة ضيقو ىم 

 بني قوميتو وعشيرتو وفي خصام مع الشعوب والقبائل االخرى .
َناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل قال سبحانو وتعالى )َياَأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعمْ 

فكون الناس شعوبا وقبائل ىي  (ٖٔ)ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر( 
حقيقو ممموسو ومن مشيئة الباري عز وجل ولكن لم يأمر اهلل سبحانو و تعالى ان يعيش 

بل جعل اساس االختالف في الشعوب والقبائل لتعارفوا ولمتزاوج  االنسان مغمقا عمى بني قومو
، اما المفاضمة بين الناس فيي بالتقوى )إنَّ َأْكَرمُكْم ِعْند المَّو َأْتَقاُكْم إنَّ المَّو (ٗٔ)و المتاجرة 

 وىي الكممة الجامعة لمخير في الحياه. (٘ٔ)َعِميم( 
معينين يربط مصيره مع  ينة ولناسففكره القومية تجعل االنسان مقيدا في بيئة مع

مصيرىم ويكون حبو وبغضو مع ما يحبو ىؤالء الناس ومع ما يبغضون اي انو مسير ال 
 .(ٙٔ)مخير

 نيةاانعكاسات انتشار الفكر القومي في اوروبا النصر
كانت ثورة مارتن لوثر سبب رئيسيًا في القضاء عمى الوحدة الدينية والثقافية والسياسية  

، مما سببت حروبا (ٚٔ)اذ سادت اوروبا بعد الثورة الموثرية موجو االفكار القومية  االوروبية
طويمو بين دول القارة واىميا الحرب االيطالية بين فرنسا واسبانيا و التي استمرت اكثر من 

 . (ٛٔ)م(ٜ٘٘ٔ - ٜٗٗٔسنو ) ٘ٙ
وعندما جاءت الثورة الصناعية  في اوروبا ، و سيطر الييود عمى كافو المشاريع  

االستثمارية لمثورة فغيروا وجيتيا بما يخدم مصالحيم فكانت الثورة الصناعية االوروبية ذات 
 . (ٜٔ)وجية مادية بحتة تحت ذريعة المقولة الرأسمالية البقاء لألصمح 

ة الدينية التي كانت تجمع بين غالبيو الشعوب حاولت اوروبا بعد انفصام الرابط 
االوروبية كنظام حكم ونظام حياه لممجتمع االوروبي بمحاولو ربط المسيحيين برباط القومية 
والوطن وجعميم يشعرون بالواجب والغيرة عمى بناء جنسيم ووطنيم ، بعد ان كانوا يشعرون 

 . (ٕٓ)بالواجب عمى ابناء ممتيم
ر االفكار القومية في اوروبا وانقساميا الى قوميات مختمفة ، وكان من اثار انتشا 

تتقاتل فيما بينيا كل منيا يدعي بانو اعمى مكان وشرفا من االخر وكان ظيورىا بدرجات 
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متفاوتة في المجتمع االوروبي وظيرت في اعمى درجاتيا في المانيا وايطاليا ونودي باصطفاء 
  (.ٕٔ)االمة االلمانية واالمة االيطالية 

)واستغمت الصييونية العالمية الفكرة القومية ، وعدتيا وسيمو من وسائل اضعاف 
فأن انتشار الشعور القومي بين  الشعور الديني بين افراد االديان المخالفة لمصييونية ، وبالتالي

 . (ٕٕ)الشعوب يجعميا تنشئ رابطيا الية( 
يا لقرون عديدة بعد ان وبذلك كان الظيور الجديد لمصييونية التي فقدت مكانت

والديانة االسالمية (.ٖٕ)سيطرت الديانة النصرانية بقياده الكنيسة عمى غرب الكره االرضية 
 والخالفة عمى شرقيا .

فمصييونية قد وجدت في فكرة القومية التعصب لمجنس والوطن والتراب وسيمة في 
 .(ٕٗ)تفتيت اوصال الديانتين ، ثم الييمنة عمييما 

نية العالمية بالسيطرة عمى القرار السياسي االوروبي بعد ضعف نجحت الصييو 
الكنيسة، وابتدعت قواسم مشتركو مع النصرانية مثل توحيد التوراة واالنجيل في كتاب واحد 
اسموه الكتاب المقدس مقسم الى جزئين االول العيد القديم )التوراة( والثاني العيد الجديد 

العالمية في تّسّير النصرانية وفق المنيج الذي رسمتو  )االنجيل( وىكذا نجحت الصييونية
 .(ٕ٘)ليا

وصمت الفكرة القومية في اوروبا الى قمو مجدىا بقيام الثورة الفرنسية القومية  
، وعمى الرغم ان ىدف الثوار الفرنسيين ىو القضاء عمى االقطاع ودين الكنيسة (ٕٙ)الالدينية 

ىبان ، وكان من الممكن تصحيح المسار نحو المزيف والمغطى بأباطيل القساوسة والر 
االفضل لوال دخول الييود عمى خط الثورة وتحويميا لثورة عممانية تحارب اي توجو ديني ، 
وىكذا نجحوا في تحطيم آخر معاقل النصرانية وسيطروا عمى توجيات الثورة بصورتيا 

 .(ٕٚ)العممانية 
رن الثامن عشر وبداية القرن التاسع وانقسمت الحركة القومية في اوروبا في نياية الق

 (ٕٛ)عشر الى مدرستين ىما 
المدرسة الفرنسية وترجع في اصولو الى الفيمسوف الفرنسي جان جاك روسو في   -ٔ

وسميت بالمدرسة القومية الواعية  ٓٙٛٔكتابو العقد االجتماعي وكان اول ظيورىا عام 
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يعيا مدلوالت في شيء واحد و ىو مفيوم االرادية واكدت عمى ان الدولة واالمة والقومية جم
 .(ٜٕ)الدولة ، الذي يعبر عن عقد برمتو ارادة المتعاقدين الحرة الطميقة 

المدرسة االلمانية : وىي نتاج وتطور تاريخي اللمانيا وتسمى )بالمدرسة   -ٕ)
الالارادية،  ( وىي فكرة تتخطى حدود الدولة ، وتستند في اصوليا الى المغة والعادات والتقاليد 
فالقومية في المدرسة االلمانية تعني االمو واالفراد الذين يعيشون في مكان معين و تتميز 

 .(ٖٓ)كة حتى وان لم يظيروا الرغبة  في العيش المشترك في ما بينيم بصفات مشتر 
وتطور مفيوم النظرية خالل القرن التاسع عشر والعشرين مع بقاء اسسيا ثابتة ، 

 ( .ٖٔومازالت الحركات القومية مطبوعة بطابعيا بين النظريتين)
 مانيةالمبحث الثاني :الجذور التاريخية لدخول فكره القومية لمدولة العث

لم يكن لألتراك العثمانيين ادراك لمفيوم القومية التركية بشكميا الواضح ، وبمفيوميا  
السياسي الحديث حتى منتصف القرن التاسع عشر وكان من اسباب دخوليا ىو ما آلت اليو 

 .(ٕٖ)الدولة العثمانية من حالو ضعف ووىن شديدين 
واثبتت الوقائع التاريخية انو لم يكن لدى االتراك العثمانيين اي نزوع قومي او عرقي  

طيمة مدة  فتره ستة قرون ونيف ، وكانوا  يعبرون عن القومية بكممة )الممة( و دمجت 
 . (ٖٖ)بالمفيوم الديني  لمممل االخرى اي ان مفيوميا كان يختمف عن مفيوم القومية الحديث 

العثمانية عمى االسالم ، ونمت وتوسعت بمفيومو ، وبعد الفتوحات  نشأة الدولة  
ضمت الدولة العثمانية خميطا من اجناس وقوميات مختمفة ومن دول متعددة ضمتيم دولة 

 .  (ٖٗ)واحدة 
ولم يبحثوا طيمة القرون السابقة عن اصوليم القومية ، وكان والئيم لمسمطان العثماني 

، وكانت (ٖٙ)كل ما عرفو االتراك العثمانيين انيم مسممون اوال واخيرا ، و (ٖ٘)والقومية العثمانية 
الفتوحات العثمانية باسم االسالم وعمو شأن الدولة بين دول العالم ، واستقرار الدولة السياسي 

لإلسالم والدفاع عنو ، وكان كفيال  بأن تغيب  واقتصادي ، االثر الكبير بتمثيل العثمانيون 
 .(ٖٚ)فتره طويمة اصوليم القومية وانتماءاتيم العرقية عن العثمانيون ول

ومن الجدير بالذكر انو لم تكن المغة التركية  اىمية في عيد السالجقة ولم تستعمل 
في الدواوين ، كما انيا لم تكن لغة ادب او شعر ، بل كانت العربية والفارسية ، واستقر ذلك 

 .  (ٖٛ)في عيد الدولة العثمانية 
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االمريكي لوثروب ستودارد في منتصف القرن العشرين يصفًا واقع  وكتب المؤرخ
الدولة العثمانية قائال )قبل حوالي ثالث عقود او اربعة من السنين لم يكن ىناك شيء من 
طوالع ىذه الحركة القومية وقد اخبرنا ارمينيوس مباري انو لما زار القسطنطينية ألول مرة عام 

وتعد من مرادفات الشكاسة واليمجية ولما كنت اقدم عمى كانت كممو )ترك(  تفيم  ٙ٘ٛٔ
تنبيو الناس الى الخطورة العظمى التي يجب اعتبارىا في شان منحدر الجنس التركي ،الذي 
ينتشر من ادرنو حتى الباسفيك كانوا يحمفونني ، باهلل ال تجعمنا في مصاف القرغيز و احالق 

 .(ٜٖ)التتار( 
كانت ىذه صورة الفكر القومي التركي لدى عامو االتراك ويذكر ساطع الحصري ان 
التركية اصبحت في عرف رجال الدولة وكتابيا مرادفو لمعامية والبدائية وكانت ال تستعمل اال 
لمداللة عمى السوقة والنماذج من الناس حتى ان بعض المؤرخين عندما يضطرون الى ذكر 

 .(ٓٗ)رادفونيا بتعبير بي ادراك بمعنى المحرومين من االدراك كممو االتراك كانوا ي
وبينت الموسوعة االسالمية بانو ) حتى القرن التاسع عشر لم تكن لدى االتراك أي 

 .(ٔٗ)نوازع  قوميو بل كان اسم ترك يعني لدييم شخص ريفيا  خشنا و ثقيل الظل 
الدينية ، بوصفيا الدعامة  ويعد العثمانيون اول امة في التاريخ تأخذ مبدا الحرية 

، كما انيم لم يتعامموا بالعنصرية عمى اساس الجنس ولم يكن ىناك (ٕٗ)االساسية لقيام الدولة 
اما ما سبقيم من االمبراطوريات فقد تعامموا وفق . (ٖٗ) عنصر معين لمسيادة في اداره الدولة

طر عمييا العنصر االلماني، مبدا سياده جنس عمى بقيو االجناس ، فإلمبراطورية النمساوية سي
والروسية سيطر عمييا العنصر الروسي ، والبريطانية مقادة من العنصر االنجميزي ، اما 

 .(ٗٗ)الدولة العثمانية، فقد كانت بعيد عن القومية واستند حكميا عمى الدين والشريعة االسالمية
موذج لمتعايش بين وفي ذلك يقول دونالد كواترات ) قدمت الدولة العثمانية لمعالم ن 

 . (٘ٗ)مختمف الطوائف واالعراف( 
ويذكر برنارد لويس ) لقد نجح االسالم حين فشمت المسيحية بمزج االيمان العميق 
والتسامح الديني ، الذي لم يصل الذي يشمل فقط غير المسممين من االديان االخرى ، بل 

لتشريع االسالمي المقدس، ىو شمل حتى اليراطقة والكفار، وتعايش مدارس فكرية عده ، في ا
 . (ٙٗ)برىان اخر عمى التعايش والتسامح االسالمي
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كانت الشريعة االسالمية ، ىي الدافع لحركو الدولة العثمانية ، وتمثل الحاكم لسموك  
قادتيا،  وكان مشروعيا يستند عمى الفكر االسالمي ، وجوىرة الرغبة في تحويل الدين 

 .(ٚٗ)عبير حي يعيشون بالدين وسيؤمنون بو االسالمي الى واقع وحركو وت
ويؤكد برنارد لويس )ان االمبراطورية العثمانية من بداية نشؤىا الى نياية امرىا ،  

كانت دولة االسالمية ، نذرت نفسيا لحمل رايو االسالم لألقطار الجديدة ، ثم الدفاع عنو ضد 
 .( ٛٗ)الكفار وكانت اخر االمبراطوريات االسالمية ، وأطوليا عمرا ، ولعميا أعظميا قاطبة

السمطان كان يمثل قمب النظام السياسي العثماني ، فانو لم يجرؤ عمى ان ورغم ان 
، رقيب افعال عمى سموك السالطين فمم تكون  (ٜٗ)يتحدى الشريعة او يخالفيا ،  وكان المفتي

الحروب تعمن او عقد المعاىدات او تنفيذ االحكام او اصدار قوانين من السمطان اال بعد 
 .(ٓ٘)مراجعو المفتي ليا 

ىكذا يتضح لنا انو لم يكن لدى االتراك اي وازع قومي او عرقي  غير اسالمي و  
حتى القرن التاسع عشر .وادت اليزائم العسكرية والتنازالت السياسية ، الى التخمي عن القيم 
الحضارية، التي  ميزت الدولة العثمانية كدولو اسالمية ، وحددت عالقاتيا الداخمية ، 

يا مؤسساتيا منذ نشأتيا حتى بداية التغيير في منتصف القرن الثامن والخارجية و قامت عمي
. وان تخمي الدولة العثمانية عن (ٔ٘)عشر، اي منذ بداية ما يسمى بالتحديث او االصالح 

االثر الكبير  (ٕ٘)نظميا االصيمة ، التي بنيت عمييا ووصمت بيا الى ذروه المجد والفتح والرقي
 . (ٖ٘)ممت الييا مفاىيم التغريب والعممانية والقومية في ضعفيا وتفككيا بعد ان تس

 مصادر نشأة الفكر القومي لمدولة العثمانية: المبحث الثالث 
 االسباب التي ساعدت عمى نشوء الفكر القومي لدى االتراك  -اوال: 
تدىور االوضاع السياسية واالقتصادية والعسكرية لمدولة نتيجة توقف الدولة عن  -ٔ
 . (ٗ٘)اليزائم العسكرية التي منيت بيا ، مما نتج عن تأخر الدولة وجمودىاالفتوحات و 
المعاىدات القاسية التي فرضت عمييا ، و افقدتيا اجزاء واسعو من اراضييا مثل  -ٕ

م خسرت بموجبيا المجر لصالح النمسا ، معاىده بسارو فيتر  ٜٜٙٔمعاىده كارلوفيتز 
بعد  ٗٚٚٔفي البمقان ، معاىده كوجك كينارجي م  التي تخمت بموجبيا عن اراضي  ٚٔٚٔ

خساره حربيا مع روسيا ، ثم عدم قدرتيا عمى مواجيو الغزو الفرنسي لمصر والشام 
ٜٔٚٛ(٘٘). 
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االمتيازات التي منحتيا الدولة العثمانية لدول اوروبا بدء من معاىدة االمتيازات   -ٖ
، مما وفر ليا التدخل في (ٙ٘)اخرى  م ثم تبعتيا امتيازات لدولٖٗ٘ٔالتي منحت لفرنسا عام 

الشؤون الداخمية لمدولة بحجو حمايو مصالحيا ورعاية المسيحيين وشجع الكثير من االقميات 
 .(ٚ٘)السيما المسيحية منيا بتبني الفكر القومي والمطالبة باالستقالل 

قيام الثورة الفرنسية و انتشار مفيوم الحقوق القومية و الشعبية والوطنية وتأثرت   -ٗ
بيا اغمب دول اوروبا ، وبحكم جوار الدولة العثمانية مع المحيط االوربي فقد وجدت افكار 

 .(ٛ٘)الثورة متسعو وقبوال من قبل البعض في عيد الدولة العثمانية 
اوروبا وروسيا ، منذ مطمع القرن التاسع عشر،  انتشار االفكار القومية في  -٘ 

وظيور الحركات القومية السيما تيار الجامعة السالفية وتيار الجامعة الجرمانية وما نتجو عنو 
من تحقيق الوحدة االلمانية وااليطالية مما كان لو االثر في بموره الفكر القومي لدى العثمانيين 

 .(ٜ٘)السيما نصارى البمقان 
ع التركيب االثني لممجتمع العثماني التي ضمت العديد من القوميات تنو  -ٙ 

واالقميات خاصة شبو جزيرة البمقان الذين تبنوا االفكار القومية ومطالبين بتحقيق االستقالل 
 القومي لدوليم .

فشل كل محاوالت االصالح العثماني التي ىدفت أحداث تغييرات مواكبو لما في  -ٚ
و  ٜٖٛٔتحقق اىدافيا المرجوة السيما اصالحات السمطان عبد المجيد  اوروبا اال انيا لم

ٔٛ٘ٙ (ٙٓ). 
 نشأة الفكر القومي عند االتراك 
 تأثير الكتاب والمفكرين الغربيين في وضع أسس الفكر القومي التركي  -ٔ 

اىتم الفالسفة والمستشرقين الغربيين بالتأريخ التركي وحضارة االتراك ، وابرز من  
م بكتابو ) التاريخ العام لميون ٙ٘ٛٔىذا المجال المؤلف الفرنسي ، جي دي كيني  كتب في

وقد كشف ىذا الكتاب  ٜٓٗٔالترك والمغول وبعض التتار الغربيين ( الذي اصدره عام  -
 . (ٔٙ)االسس التاريخية الذي يمكن ان يقوم عميو المشروع القومي التركي

اب )تاريخ المغول( في بداية القرن التاسع ثم جاء المؤرخ توم دواسون الذي اصدر كت
عشر، ثم نشر الكاتب االنجميزي لوممي ديفيدز كتابو الموسوم قواعد المغة التركية العامة عام 

، واكد الكتاب عمى دور العنصر التركي في الدولة العثمانية و منجزات (ٕٙ)في لندن  ٕٖٛٔ
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البحث عن اصوليم القومية ، وتاريخ  حضارتيا .لقد نبيت ىذه الدراسات االتراك عمى اىميو
 . ( ٖٙ)وماضي اجدادىم قبل االسالم 

 (ٗٙ)دور المفكرين الييود في التأسيس لمفكر القومي التركي )الطورانية ( -ٕ

لقد كان لمكتاب و المفكرين الييود دورا واضحا في وضع اسس الفكر القومي التركي  
الف  ٜٓٙٔ،  ففي عام (٘ٙ)المتطرف )الطوراني( سواء كانوا من ييود اوروبا او ييود الدونمة 

الكاتب الييودي ليون كاىن كتابو الموسوم )مقدمو في تاريخ اسيا ( ، والذي عرض رأيو في 
، واثر ىذا الكتاب في الجيل الثاني من القوميين االتراك ، من امثال سميمان  الجنس الطوراني

 . (ٙٙ)كوك الب  حسين واحمد وفيق و ضياء
عن المغة الطورانية ، وعدىا  ٜٗ٘ٔثم ظيرت كتابات المؤرخ الييودي يونسن عام 

ي لدى االتراك، ، وبغيو تعميق الشعور القوم (ٚٙ)لغة مستقمو بذاتيا ، وسمي ابا لمغة الطورانية 
بتأليف كتابو )  (ٛٙ)وبمورة ما يسمى باآلمة التركية قام الييود المجري )ارمينيوس فامبيري(

رحمو درويش شاب في اسيا الوسطى( تنكر بمباس درويش تركي وطاف في ارجاء اسيا 
الوسطى ، وجمع معمومات عن االتراك ، مبمورًا في كتابو نظريو قيام اتحاد قومي تركي سماه 

 )بان نوركيزم ( يمتد من بحر ايجو الى حدود الصين .
وىاجم فامبري االسالم وعده العائق الرئيسي امام وحدة االتراك ، وكتب يقول   

االسالم ينافى الوطنية ، وىؤالء ال وطن ليم ، ومن العسير ان تبني االوطان وفقا لإلسالم ، 
 .(ٜٙ)ألنو ينزع صفو القومية عن االنسان 

م اصدر الييودي الفرنسي ليون كوىين كتابو مقدمة في تاريخ اسيا ٜٙٛٔوفي عام  
 .(ٓٚ)موضحا فيو مزايا العنصر االري ، والذي اصبح مرجعا لالتحاديين و ترجمو الى التركية 

وفي نياية القرن التاسع عشر وفي حدة الصراع بين تياري الجامعة العثمانية  
ماني موسى كوىين عشرات المقاالت التي يدعو فييا ، اصدر الييود االل(ٔٚ)والقومية التركية 

الى الوحدة القومية التركية ، وكان يصدرىا باسم )تكن الب ( بوصفو كاتبا تركيا متحمسا لبني 
، ثم اصدر كتابو ) االتراك والجامعة التركية ( وتأثر االتراك بكتاباتو ولم يكتشف (ٕٚ)جنسو 

 . ( ٖٚ)و الموسوعة االسالمية طبعو باريس(بعد ان نشرت ٖٜٗٔاسمو الحقيقي اال عام 
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يتضح مما سبق ان اغمب ما كتب في تأصيل الفكر القومي التركي ىم الكتاب  
الييود واألوروبيين ،  وذلك لم يكن مصادفة ، بل مخطط مدروس ومعد لو سمفا من قبل 

 الصييونية العالمية .
ي التركي ثم ، الطوراني  نشط ييود الدولة العثمانية في نشر وترويج الفكر القوم

، (ٗٚ)المتعصب فيما بعد وقد برز عدد من الييود العثمانيين في ىذا المجال منيم ، قراصوا 
، واالخير يعد االكثر تأثير بين الكتاب الييود ويتضح ذلك من خالل ما (٘ٚ)ومؤير كوىين 

يبينو في كتابو بقولو انو من االلزام ان يتحد جميع االتراك ، في سبيل سمو الجنس التركي ، 
و طالما ان ىذا التيار وىذه الفكرة لم تتم و لن تتسع ، فمن الصعب عمى االتراك العثمانيون 

 .(ٙٚ)ة التي يسعون اقامتيا منذ امد خمق الحضارة الجديد
وبذكر كذلك ) انو ستنيار روسيا كما انيارت من قبل االمبراطوريات وسيرفع االتراك 
التاج الذىبي لجدىم جنكيز خان ، فوق صدورىم الممتيبة بالفكر القومي ، وسيرتفع ىذا التاج، 

تركية قوميو تعيش حية تتدفق الن طوران  ليس تعبيرا تاريخيا ، ان طوران حقيقو عرقيو الن ال
بالحياة وان طوران اكبر من االناضول بعشر مرات ، لكنيا تعيش تحت مخمب الصين وحذاء 
الروس ، اسيرة وذليمة ومظمومة وان عمى كل تركي انقاذ طوران من التنين الصيني واظافر 

 . (ٚٚ)النسر الروسي الدامية(
  -تتمخص باالتي :ىدف زعماء الحركة الطورانية  لقد كان       

 جعل روح القومية مستقمو عن روح المسمم. -ٔ
 جعل التركي العثماني تركي اوال ومسمم ثانيا . -ٕ
 تحرير المغة التركية من االلفاظ العربية والفارسية . -ٖ 
ترسيخ مبدا العداء لمعرب كونيم من جمب االسالم لألتراك وكان سبب  -ٗ 

 .(ٛٚ)تأخرىم
ىدف الييودي كوىين ىو جعل االتراك امو مستقمة من دون وىكذا يتبين لنا ان 

الناس، يكون بنائيا االساس الجنس والعرق ، وثقافتيا وحضارتيا ىي عاداتيا وتقاليدىا قبل 
االسالم وىذه تتعارض تماما مع مبادئ وقيم االسالم التي قامت عمييا الدولة العثمانية فكان 

الى دويالت متصارعة فيما بينيا ليسيل االنقضاض  ىدفو الحقيقي تفتيت الدولة العثمانية
 عمييا من قبل دول الغرب والييود وىو ما حصل الحقا .
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 المياجرون االتراك من روسيا -ٖ
كانت روسيا تضم في تركيبيا السكاني شعوبا كثيره ذو اصول تركية ، وكان من اثر 

يم ، الى الدولة العثمانية طمب السياسية الروسية ضد المسممين االتراك ، ان ىاجر الكثير من
، وكان سبب توجييم نحو الدولة العثمانية كونيم اتراك ، السيما وانيم قد تأثروا في  (ٜٚ)االمان

روسيا بعد اطالعيم  عمى افكار الجامعة السالفية التي تطالب وحده العنصر السالفي في 
 . (ٓٛ)دولة واحدة

اسماعيل كاسبر نسكي و حسين زاده  ومن ابرز العناصر التركية القادمة من روسيا
عمي. وكان ىدف ىؤالء االتراك القادمين من روسيا بعد ان تشربوا باألفكار القومية إقامة دولة 

 تركية تقف بوجو االطماع الروسية بالدولة العثمانية .
ساىم ىؤالء في نشاه وبموره مفيوم القومية لدى اتراك الدولة العثمانية ويعد كاسبر  
ن انشط المفكرين الذين ساىموا في نشر القومية بين االتراك ، وكان ىدفو ربط اتراك نسكي م

، وأوجد لغة مشتركة ، جمع فييا لغة االناضول و (ٔٛ)الدولة العثمانية بأتراك اسيا الوسطى 
اتراك الشرق واتراك الغرب ، واصدار صحيفو )ترجمان( والتي كانت وسيمتو لنشر افكاره 

االتراك بأىمية االعتزاز بقوميتيم التركية والدعوة الى اقامة دولة قومية القومية وتوعية 
 .(ٕٛ)تركية

 جمعية تركيا الفتاة -4
ساىمت الجمعية بدورا كبيرا في نشر الوعي القومي بين االتراك ، وبث ما سمي 
 باألفكار القومية و التحررية واالصالحية في الدولة العثمانية ، وساعدت عمى ترسيخ مفيوم

القومية التركية في اذىان وعقول االتراك بل تعدى ىدفيا عمى فرض مفيوم القومية التركية ، 
 . (ٖٛ)عمى القوميات االخرى في الدولة العثمانية

 جمعيو االتحاد والترقي  -5
م بالذكرى المئوية لمثورة الفرنسية ، بين صفوف  ٜٜٛٔآيار  ٕٔتأسست الجمعية في 
ة العسكرية ، وىدفيا معارضة سياسة السمطان عبد الحميد عدد من طمبو الكمية الطبي

.حاول االتحاديون العمل بسياسة )الجامعة العثمانية ( عمى ان يكون االتراك ىم  (ٗٛ)الثاني
قادتيا ، وتتقوي باقي القوميات تحت خيمة القومية التركية ، اال ان تمك السياسة أثبتت فشميا 
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ىان شعوب الدولة العثمانية ، ومطالبتيا باالنفصال بعد ترسيخ المفاىيم القومية في اذ
 . (٘ٛ)واالستقالل القومي

حاول االتحاديون صير كافو القوميات في بوتقة القومية التركية ، بمختمف السبل ،  
 عززت ىذه السياسة من شأن القومية التركية ، وعممت عمى ترسيخيا بين االتراك .

اقامة دولو عمى اساس قومي ، وكان لمحروب اذ طالبت شعوب البمقان باالنفصال و  
التي خاضتيا ضد الدولة العثمانية ، دورا كبيرا في بموره الفكر القومي لدى االتراك ، حتى 

. وامام تمك الدعوات القومية لم يجد االتحاديون بدا من العمل (ٙٛ)بالنسبة القوميات االخرى 
التركي ، والدعوة الى نيضو قوميو تركيو لتعزيز ارساء اسس القومية التركية ، في المجتمع 

.عن طريق توحيد عناصر الوحدة القومية (ٚٛ)تكون بداية لمتضامن والتكاتف القومي التركي 
لخدمة اليدف الوطن التركي ، وقد ترتب عمى تأصيل الوعي القومي بين االتراك ان غرست 

 .(ٛٛ)الفرد التركي  مفاىيم الوطنية والقومية والوالء لموطن بدل الدين ، في عقميو
 المثقفين الترك الذين تأثروا بالفكر الغربي

كان من نتيجة التخمف و التأخر عن ركب التطور الغربي ، ان ارسل السالطين  
العثمانيون ،  اعداد كبيره من االتراك الى اوروبا لمدراسة واالستفادة من الخبرات ومعرفو 

لى الدولة العثمانية ليتسنى لمدولة االلتحاق بركب مفاتيح التطور االوروبي ، ومحاولة نقميا ا
. وتأثر ىؤالء االتراك باألنظمة االوروبية ، وتطور الحياة االجتماعية ، كما (ٜٛ)الدول المتقدمة

تأثروا باألفكار االوروبية الحديثة ، السيما افكار الثورة الفرنسية . وشكل ىؤالء الشباب تيار 
لتغيير، وطالبوا بتطبيق النظام النيابي و اقرار دستور لمدولة ، ثقافي ، يدعوا الى االصالح وا

 .( ٜٓ)ثم تبنوا مفاىيم الحرية والوطنية والقومية
ان الجيل العثماني المثقف الذي تربى في ظل المدارس الغربية ، بمناىجيا واىدافيا 

، (ٜٔ)ووسائميا قد صبغ بصبغة تمك المدارس ، وفي مقدمتيا تجييل المسممين بإسالميم 
وتشويو صورتو بأذىانيم ، واستبدالو بالفكر والمنيج والسموك الغربي ، المحدد في مناىج تمك 

، السيما وان  معظم المدرسين  (ٕٜ)المدارس ، والذي فرض في عقميو الجيل العثماني الجديد
والمعممين الغربيين قد ارسموا الى مدارس الدولة العثمانية في مرحمو الحقو بصفو ما سموا 

 .  (ٖٜ)خبراء وفنيين بحقبة حركة االصالح والحداثة والتطور في الدولة العثمانية(
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ي المرحمة لذلك فقد جيل اغمب ىؤالء الشباب العثماني الذين اصبحوا قادة الدولة ف 
الالحقة ، حقيقو دينيم واسالميم فحسبوا االسالم نصرانية اخرى عقيده بال شريعة ودين بال 
دولة ، واسالم بال جياد . ودينا بال دولة ، وىو المعنى الذي اريد تصديره الى الدولة العثمانية 

 .( ٜٗ)، بغيو اخراج فيم االسالم من عقول المسممين
فشل حركات االصالح في الدولة العثمانية ، عمى مفيوم  وركز الشباب العثماني بعد
، وبمرور الزمن اعتنق اغمب الشباب مبادئ العممانية (ٜ٘)الوطن والوطنية ، وحب الوطن 

الوطنية الى ان طغت عمى مبادئ وقيم واخالق االسالم ، بعد ان اختمط عمييم الموقفين 
 بسبب تواجدىم في الغرب ، ثم عودتيم لبمدىم .

ى ما يعتذر ليؤالء ، انيم اما  شاطح معترفا بشطحو او جاىال معذورا واقص
 . (ٜٙ)بجيمو

 ترسيخ الفكر القومي في عيد االتحاديين والعصر الجميوري: المبحث الرابع
م ، ثم عزل السمطان عبد  ٜٛٓٔسيطر االتحاديين عمى الحكم بعد انقالب عام 

رفة ، وكان الدافع لذلك ىي فكره القومية م فانتيجوا سياسة قومية متطٜٜٓٔالحميد الثاني 
 . (ٜٚ)التركية ،  وبعدىا كرسوا سياسة التتريك ، ضد قوميات الدولة العثمانية االخرى

باقي القوميات في الدولة   وحرص االتحاديون عمى عمو وسيادة القومية التركية عمى 
التحاديين ، فساعد ذلك العثمانية ، مما دفع  بفكره القومية ، خطوات كبيره في مدة حكم ا

 .( ٜٛ)عمى تثبيت مفيوم القومية في عقول ومشاعر واحاسيس االتراك
حاول االتحاديون في بداية حكميم  استغالل مفيوم الجامعة العثمانية لممحافظة  

عمى شعوب الدولة العثمانية ، عمى ان يكون االتراك ىم قادة ىذه الجامعة ، وحصر باقي 
.وترسخت اسس القومية التركية في المجتمع التركي (ٜٜ)لقومية التركية القوميات تحت بوتقة ا

، مما ساعد  (ٓٓٔ)بعد فرض المغة التركية عمى كافو مواطني الدولة بمختمف قومياتيم واديانيم
عمى رسم االطار العام لمقومية التركية وفيم االتراك معنى الوطنية والقومية ووحده االتراك 

 ( .ٔٓٔ)التركي والوالء واالخالص لموطن
وبعد الحرب العالمي االولى وخروج الدولة العثمانية خاسرة ، وانفصال اغمب اجزائيا 
في البمقان بدافع قومي ، ازداد تعمق االتراك بقوميتيم  ، واصبحت القومية التركية حديث 
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، وكانت الشعار في حرب التحرير التي خاضيا االتراك ضد الحمفاء (ٕٓٔ)الصحافة والشارع 
 .(ٖٓٔ)واليونان و بروز نجم مصطفى كمال كزعيم لمقومية التركية 

نشأة العديد من الجمعيات القومية في العيد االتحادي ولعبت دورا كبيرا في نشر 
الجمعيات المنتدى  ، ومن اىم ىذه (ٗٓٔ)الوعي القومي ، وتذكير االتراك في اصوليم القومية

م من قبل يوسف بيك اقجورا و احمد فريد بيك ، والشاعر  ٜٛٓٔالتركي الذي تأسس عام 
محمد امين وعدت ىذه الجمعية اول جمعية ادبية ثقافيو كرست جيودىا لخدمة القومية 

تأسست جمعية المممكة التركية ، ومن مؤسسييا يوسف اقجورا  ٜٔٔٔ. وفي عام (٘ٓٔ)التركية
امين ، وكانت اىدافيا ثقافيو ادبيو اجتماعيو ، ركزت من خالل عمميا عمى فكرة ومحمد 

 . (ٙٓٔ)القومية التركية و اصدرت صحيفة جمعيتي
تأسيس جمعية الوطن التركي من قبل حسين جاىد وتوفيق  ٜٔٔٔوفي تموز عام 

ة التركية فكره وحسين باغي ثم انضم الييم يوسف اقجورا واالديبة خالده اديب ومنظر القومي
، عمى رفع مستوى اآلداب والثقافة ، واجراء اصالحات (ٚٓٔ)ضياء كوك الب  وتركز نشاطيا 

سياسية في الدولة وتغيرات جذرية في الميادين الصناعية والزراعية والتجارية عمى ان تكون 
، كما اسست جمعيات قومية ( ٛٓٔ)القومية التركية االساس الذي تستند اليو تمك االصالحات

ى اقل تأثير من الجمعيات السابقة ، منيا جمعيو )تورك بالكيشي( أي العمم التركي وكانت اخر 
، وجمعيو )تورك كوجي( اي القوة ( ٜٓٔ)مياميا ترجمو الكتب العممية الى المغة التركية القديمة 

التركية وأنصب نشاط ىذه الجمعية عمى القوه البدنية والنشاطات الرياضية لالتراك ، وحث 
 .(ٓٔٔ)اك عمى االىتمام بالرياضة ، بغيو انشاء مجتمعا تركيا رياضيا قويا االتر 

 تطور مفيوم القومية في عيد الجميورية
تطور مفيوم القومية في عيد الجميورية التركية . حتى اصبحت مصدرا يستميم منو  

تركي ، وقام النظام الجميوري ال (ٔٔٔ)االتراك مسيرتيم في تحقيق الوحدة الوطنية والقومية 
بسياسة تتريك شعوب وقوميات الدولة االخرى ، وربطوا كافو ابناء الجميورية بمفيوم القومية 

، وصورا لمشعب التركي ان حضارتو ىي من اقدم الحضارات وىي متصمة في  (ٕٔٔ)التركية
الحضارات البابمية واالشورية القديمة ، وال صمو لو بالحضارة االسالمية وان طريق المجد ىو 

لصمة بالشعوب االسالمية ، والسير في ركب الغرب االوروبي ، وىدم جميع االبنية قطع ا
 (.ٖٔٔ)االسالمية القائمة  بينيم ، وصوروا لالتراك ان خطوات االصالح تبدا من ىذا المنطمق
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كان لممبادئ االتاتوركية المتمثمة في الجميورية والممية والشعبية والدولية والعممانية  
.وتعد الممية من (ٗٔٔ)واالنقالبية ىي  االساس الذي استند الييا حزب الشعب في تركيا الحديثة 

 اىم تمك المبادئ والتي أكد  من خالليا انو كل من يتكمم التركية وينشا نشأه تركية ، ويعتنق
الوطنية التركية ، ممن يعيش ضمن حدود الجميورية مواطنا تركيا ميما كان عنصره ودينو 

 ومنشأه .
، القومية التركية داخل المجتمع ، (٘ٔٔ)لقد رسخ النظام الجميوري التركي مرتكزات  

من خالل مجموعة من القرارات التي اتخذىا مصطفى كمال اتاتورك خالل فتره رئاستو 
 ية .لمجميورية الترك

تم الغاء  ٖٕٜٔفبعد اعالن الجميورية في التاسع والعشرين من تشرين االول عام  
م ، وابدال عطمو نياية االسبوع بيوم االحد بدل الجمعة ٕٜٗٔاذار  ٖمنصب الخميفة  في 

، ٕٜ٘ٔثم الغاء التقويم اليجري عام  ٕٜٗٔ، واغالق المدارس الدينية عام (ٙٔٔ) ٕٜٗٔعام 
و اقرار القانون المدني  ٕٜٙٔاذار  ٔوبات عمى غرار القانون االيطالي وتشريع قانون العق

و ابدال الحروف العربية بالحروف الالتينية  ٕٜٙٔ/ ٓٔ/ٗعمى نسق القانون السويسري في 
شباط عام  ٘وادراج مبدا العممانية في الدستور في  ٕٜٛٔ/  ٔٔ/ ٔلمغة التركية في 

ٜٖٔٚ(ٔٔٚ.) 
قطع صمة الجميورية التركية بكل ما يربطيا بالتاريخ  لقد ساىمت ىذه القرارات في

 .(ٛٔٔ)العثماني والمضامين االسالمية 
اىتمت الحكومة التركية خالل فتره العيد الجميوري بتوعيو االتراك بأىمية قوميتيم ، 

عمى  ٕٜٓٔوتعزيز مسيره الحركة القومية في الساحة التركية ، ووقعت مع اليونان عام 
يوناني  ٖٓٓٓ٘ٔميات القومية والدينية وبموجب ىذا االتفاق غادر تركيا محضر تبادل االق

( الف تركي و اصبح غالبيو الشعب التركي ذو قومية  ٕٖٗ) ٕٜٚٔواستقبمت تركيا عام 
 .(ٜٔٔ)تركيو 

منو ،  ٛٛاذ نصت المادة  ٕٜٗٔشغمت فكره القومية فقرات ميمو في دستور عام 
وجعل المغة التركية  مف قوميات واقمياتيم اتراكا ،اعتبار كل افراد الشعب التركي بمخت

 ( .ٕٓٔ)بالحروف الالتينية ، ىي المغة الرسمية ، ومنع استخدام اي لغة اخرى
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واتسمت فكره القومية التركية خالل العشرينات والثالثينات من القرن الماضي  
ل مثل مطالبتيم بالتطرف والتوسع ، اذا اخذت تطالب بحقوق االتراك القومية خارج االناضو 

بمواء االسكندرونة السوري ، ووالية الموصل في العراق ، وقد حققت ىدفيا في لواء 
 .(ٕٔٔ)االسكندرونة بعد اتفاق مع فرنسا وبريطانيا عمى حساب الحقوق السورية 

ومن الخطوات التي أتخذىا مصطفى كمال اتاتورك ىي سياسو التغريب موازية مع  
، أي (ٕٕٔ)ن ان الفكرتان تسيران باتجاه واحد وىو تغريب الدولة سياسة ترسيخ القومية ، كو 

جعل  تركيا دولو غربية عممانية ، بعد ان كانت الدولة العثمانية دولة شرقية اسالمية تتخذ 
 االسالم اساس لتكوينيا .

فجعل اتاتورك القومية والعممانية اساسا لتركيا الحديثة ، وجعل الغرب نموذجا يحتذى  
مثال اعمى لبالده ، وتطمب ذلك قطع الصمة بالقران والعموم االسالمية ، لذلك أتخذ ، و (ٖٕٔ)بو 

قرارا بإلغاء التعميم العثماني وىو التعميم الديني الشرعي ، واستبدالو بتعميم ومناىج غربية 
عممانية ، واغالق المدارس الدينية االسالمية و مدارس الوعظ واالرشاد ، ثم الغاء العموم 

 ية .االسالم
وبغية وضع التعميم العالي تحت رقابو الدولة ، صدر مرسوم بإنشاء كمية اإللييات ، 
اي العقائد تابعو  لجامعة انقره لتدريس العموم االسالمية ، إلحكام سيطرة الدولة عمى مناىجيا 
)واصبح الطالب التركي يفيم بأن التقاليد االسالمية ىي من اسباب تأخر تركيا ونموىا 

 . (ٕٗٔ)تيا لمتطور العممي (ومواكب
كانت نتيجة تبني مصطفى كمال اتاتورك الفكر القومي ان اصبحت التجربة 
االصالحية  كما يسمييا  فريس روسن تقف امام ثوابت التاريخ واليوية االسالمية اذ ان تركيا 

ومحاكاة المعاصرة التي اسست عمى ايدلوجية الدولة ال االمة وفق النزاعات القومية العممانية  
الغرب في الصناعة والعمم والحداثة  واجبرتيا الوقائع التاريخية الصمبة باستحالة حكم التماثل 

 (.ٕ٘ٔ)مع الغرب كونو عسير المنال
اذ ال يكتفي  التنكر ليوية الشعب الدينية والثقافية وفرض قانون غربي  محل   

الشريعة اإلسالمية والغاء التعميم الديني واحالل الزي االوربي محل الزي المحمي بغية القبول 
في عضوية االتحاد االوروبي ، في حين قبمت عضوية دول عربية  اسالمية في أحالف 

 (ٕٙٔ)تقدم أي منيا تنازالت كما فعمت تركيا  غربيو  كحمف بغداد دون
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وىكذا يتبين لنا ان النيضة التركية في زمن اتاتورك ماىي اال تقميد سطحي لما عند  
الغرب وان تحقيق الوحدة القومية و التصنيع الثقيل والزي االوروبي والمغة الالتينية كل ىذه 

قد ىويتو ال يمكنو االبتكار واالبداع الن االمور ال يمكن ان تولد ابداعا الن االنسان الذي  يف
العالم ينظر  لو بمنظاره ىو وليس بمنظار االخرين ولو فقد ىويتو ونظر بمنظار غيره فانو 
يكرر ما يقولو االخرين ويصبح تبعا ليم وسيكون ىمو التقميد واالبداع داخل اطار معين بعيدا 

 ذا ما حصل لتركيا اتاتورك.عن واقعو وتاريخو فيحدث النقاش ويحصل التناقض وىك
 النتائج

بتوفيق من اهلل وعونو تم انجاز بحث دخول القومية الى الدولة العثمانية ، وقد توصمنا 
 -الى االستنتاجات االتية :

ان القومية ىي فكره ايدلوجية وحركو اجتماعية وسياسية ، ولم يتبين مفيوم  -ٔ 
الفكرة القومية بمعناىا الحديث اال في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، بعد ان 

 تكون الدول  االوروبية عمى اساس قومي مثل فرنسا والمانيا واسبانيا
المبراطورية الرومانية الوثنية ، او االمبراطورية لم يكن لفكرة القومية وجود في ا -ٕ

 الرومانية النصرانية . 
كان لطغيان رجال الكنيسة ، وظيور رجال دين متنورين ، مثل مارتن لوثر و  -ٖ

مساندتو من قبل مموك اوروبا ، من اجل اصالح اوضاع االمبراطورية الفاسدة ، السبب 
 ا .الرئيسي في ظيور فكره القومية في اوروب

ان القومية نزعة غير انسانيو ، النيا تحد من عالم االنسان الواسع ، و تحصره  -ٗ
في بني قومو وجنسو ، فبدل من ان يكون افقو العالم كمو ، فبنبذىا لمدين تجعل االنسان في 

 خصام وصراع مع القبائل والشعوب االخرى.
قومية  مثل الحروب كان ظيور القومية في اوروبا ، سببا في حدوث الحروب ال -٘

االيطالية بين فرنسا واسبانيا ، وحرب السبعين بين فرنسا والمانيا ،والحربين العالميتين االولى 
 والثانية .
استغمت الصييونية الثورة الصناعية ، ووجيتيا الوجو المادية ،ودعمت الفكرة  -ٙ 

ة عمى االعالم وراس المال ، القومية بغيو اشعال الحرب القومية في اوروبا واستئثارىا بالسيطر 
 عن طريق تكوين الشركات االحتكارية ، التي سيطرة عمى القرار السياسي االوروبي .



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ٕٗٛٙ ) 
 

 انقسمت نظريو القومية في اوروبا ، ما بين المدرسة االلمانية والفرنسية -ٚ
لم يكن لدى العثمانيون اي معرفو وعمم بالفكر القومي حتى نياية القرن الثامن  - ٛ  

وبداية القرن التاسع عشر، و كان يطمق عمى الرجال الخشن الثقيل الظل بانو تركي  عشر
 تيكما وازدراء.

كانت الدولة العثمانية منذ نشأتيا دولة االسالمية حممو رايو االسالم في مناطق  -ٜ
جديده في اوروبا ودافعت عنو ضد الكفار، وكانت اخر االمبراطوريات االسالمية عظمة 

 را . واطوليا عم
ان من العوامل التي ساعدت عمى دخول الفكر القومي الى الدولة العثمانية  -ٓٔ 

ىو تدىور االوضاع االقتصادية والعسكرية والمعاىدات القاسية التي فرضت عمييا واالمتيازات 
التي منحتيا الدول الدولة العثمانية لدول اوروبا ، و قيام الثورة الفرنسية و انتشار االفكار 

 ومية في اوروبا .الق
كان اىم مصادر الفكر القومي لألتراك ىم الكتاب والمفكرين الغربيين والمفكرين  -ٔٔ

الييود ،والمياجرين االتراك من روسيا ، بعد ان نما الفكر القومي فييا، وجمعيو تركيا الفتاه ، 
 وربي .وجمعيو االتحاد والترقي ، والمثقفين االتراك الذين تأثر بالفكر القومي اال

تم ترسيخ الفكر القومي بقيمو ومبادئو ومؤسساتو كان في زمن االتحاديين ،  -ٕٔ 
 .ٜٛٓٔبعد انقالب عام 

تبني االتراك مفيوم القومية بعد سقوط االمبراطورية العثمانية ، واعالن  -ٖٔ
، والغاء كل ما يربط كل ما يربط الجميورية الجديدة  باإلسالم منيا ٖٕٜٔالجميورية عام 

 الغاء الخالفة حتى بداليا 
تبني االتراك مفيوم القومية بعد سقوط االمبراطورية العثمانية واعالن الجميورية  -ٖٔ

والغاء كل ما يربط كل ما يربط الجميورية الجديدة في االسالم من الغاء  ٖٕٜٔعام 
و  ٕٜٛٔحتى ابداليا الحروف العربية لمغة التركية بالحروف الالتينية عام ٕٜٗٔالخالفة

  ٖٜٚٔادراج مبدا العممانية في الدستور عام
  االحاالت
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 .ٙ٘ٔص  ٕ، ج ٕٙٓٓ( سامى خشبو مصطمحات الفكر الحديث مكتبو االسرة ، القاىرة ٔ)
(صالح العقاد ، دراسة مقارنو الحركات القومية في المانيا ايطاليا الواليات المتحدة تركيا ، د  ط ، القاىرة ، ٕ)

 .٘ٔٔ، ص  ٜٚٙٔ
م ، والذي نص  ٖٔٔالمرسوم الذي اصدره االمبراطور الروماني قسطنطين عام ىو  -( مرسوم ميالن ٖ) 

م اعتنق قسطنطين النصرانية، فأصبحت  الدين الرسمي  ٖٖٔعمى حريو النصارى في عباداتيم وفي عام 
 محمد احمد الحاج ، النصرانية من التوحيد الى التثميث ، دار القمم ، دار الشامي ، -لإلمبراطورية ، ينظر:

 . ٖٔٔ، ص  ٕٕٓٓبيروت ، -دمشق 
حسن صبحي ، احداث مميزه لتاريخ اوروبا من فتح القسطنطينية قيام الثورة الفرنسية ، د . ط  ، د. ت ،  ٗ))

 . ٖٗص 
الموسوعة الميسرة في االديان والمذاىب المعاصرة ، الندوة العالمية لمشباب العالمي ،الطبعة االولى ، ( ٘)

 . ٖٜٕ،  صٜٜٛٔالرياض ، 
م عندما اعترض عمى الباب عند ٚٔ٘ٔمارتن لوثر ىو قس الماني  انحراف الكنيسة الكاثوليكية عام (  ٙ)

توزيع صكوك الغفران ، في عيد الشيداء ، وكان خروجو ىو بداية الخروج من صميم العقيدة الكاثوليكية ، 
عبد العزيز نوار ومحمود جمال   -ر:وكان من نتائج ثورتو ، انقسام المسيحية الى كاثوليك وبروتستانت ،ينظ

الدين التاريخ االوروبي من عصر النيضة حتى الحرب العالمية االولى، د .ط  ، دار الفكر، مصر، د .ت ،  
 . ٖٔٔصفحو 

جورج سباين ، تطور الفكر السياسي ، دار المعارف بمصر بالتعاون مع مؤسسو فرانكمين لمطباعة  ( ٚ)
 . ٘ٗ، ص  ٜٔٚٔك ، والنشر ، القاىرة ، نيويور 

،  ٕنور الدين حاطوم ، دار الفكر ، ط  -نور الدين حاطوم ، تاريخ الحركات القومية ، تعريب : ( ٛ)
 . ٗ٘ٔ، ص  ٔج ٜٜٚٔالكويت 

 . ٜٕٓ،  صٕٛٓٓ، القاىرة ،  ٓٔمحمد قطب ، مذاىب فكريو معاصره ، دار الشروق ، ط  ( ٜ)
 . ٜٕٗصفحو الموسوعة الميسرة.. المصدر السابق ، (  ٓٔ)
كان الييود يتحينون لالنتقام من النصارى ، بسبب اضطيادىم طول فترة التأريخ التياميم بصمب  ( ٔٔ)

المسيح عميو السالم ، وىو ثابت في العقيدة النصرانية ، لذلك فقد وقف الييود مع كل معارضة تخرج ضد 
المصدر نفسو صفحو  -ييود، ينظر:الكنيسة سواء كانت لالصالح او لالفساد فيي في النياية لصالح ال

ٕٜ٘. 
، العدد العاشر  ٜٓٛٔخالد دوران ، ازمو اليوية في االسالم ، مجمو قضايا عربيو السنو السابعة اذار  ( ٕٔ)

 . ٖٖصفحو 
 . ٖٔالحجرات اآلية  ( ٖٔ)
 ٘ٗمحمد الغزالي ، مع اهلل ، مطبعة السعادة المصرية ، القاىرة ، د . ط ، د .ت ص ( ٗٔ)
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  (ٖٔالحجرات اآلية  ( ٘ٔ) 
 ٜٛٚٔمحمد احمد خمف اهلل ، عروبة االسالم ، مجمو المستقبل العربي ، السنو الثانية ، تموز  ( ٙٔ)

 .ٜٕص
 ٕٜٛٔ، الكويت ،  ٖابو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسممين ، دار القمم ، ط( ٚٔ)

 . ٕٛٔص
 . ٚٛسابق ، ص محمد قطب ، قضايا فكريو معاصره ، المصدر ال (ٛٔ)

كان ىدف الييود استقالل القوميو لتفتيت دولتي االسالم ، في الشرق والمسيحية في الغرب كونيم كانوا (  ٜٔ)
اذلو في ارضي الدولتين ،ينظر . يونس حنا سعد ، ىمجية التعميم الييودي ، دار الكتاب العربي ، د.ط ، 

 .ٖٔد.ن ص 
(ٕٓ ) Fmerson F-From empire and nation combridge londonv 1960 p.75 . 
 . ٗٔيونس مسعد المصدر السابق ص ( ٕٔ)
 .٘ٔٔابو الحسن الندوي ، المصدر السابق ، ص  ( ٕٕ)
ص  ٜٙٙٔمصطفى زياده مصر،  -ىو فيشر ، تاريخ اوروبا في العصور الوسطى ، ترجمو : -أ ( ٖٕ)

ٖ٘. 
مصر د.ط ،  ٕمحب الدين الخطيب ط -:أ . ل  المشاتمية الغارة عمى العالم االسالمي ، ترجمو  ( ٕٗ)

 . ٕٔص
 . ٓٙ، مصر ، ص ٘محمد خميفو التونسي ط -بروتوكوالت حكماء صييون ، ترجمو :(  ٕ٘)
 ٖٔعبد الفتاح حسن ابو عميو و ابو اسماعيل احمد ياني ، تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر، طبعو  ( ٕٙ)

 ٖٕٛص  ٖٜٜٔالرياض ، 
 . ٛٚمحمد قطب المصدر السابق ص ( ٕٚ)
،القاىرة  ٜٛٙٔ - ٜٜٓٔسمعان بطرس فرج اهلل ،العالقات السياسية الدولية في القرن العشرين   ( ٕٛ)

 . ٔٔٗ، د . ط ، صٜٗٚٔ
 . ٕٔٗسمعان بطرس فرج اهلل ، المصدر السابق ، ص  ( ٜٕ)
 . ٘٘ٔنورالدين صاطوم ، المصدر السابق ، ص ( ٖٓ)
 ٘ٚلمصدر السابق ، ص عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوار، ا ( ٖٔ)
،  ٜٓٛٔالظفر االسالم خان ، لندن   -كميم صديقي  ، الحركة االسالمية ، قضايا واىداف ، ترجمو : ( ٕٖ)

 . ٚٗص
محمد عبد الرحمن يونس ، الجذور التاريخية الحركة القومية التركية ، مركز الدراسات التركية  ،  ( ٖٖ)

 . ٕجامعو الموصل ، د.ن ص
 . ٔج ٕٜٙٔ، القاىرة  ٕاالتجاىات الوطنية في االدب العربي ، مكتبة اآلداب ، ط  محمد حسين ، ( ٖٗ)
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 ٙٔاحمد السعيد سميمان ، التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة ، القاىرة ، د. ت  ، ص ( ٖ٘)
 . ٖٖٔ، ص ٜٙ٘ٔ، بيروت  ٖٔساطع الحصري ، محاضرات في نشوء الفكرة القومية ، ط ( ٖٙ)
 ٜ٘ٗ، بغداد  ٔجعفر الخياط ، ج -جورج لنثوفكي ، الشرق االوسط في الشؤون العالمية ، ترجمو : ( ٖٚ)

 . ٔٗص
 . ٘ٙٔمحمد احمد حسين ، المصدر السابق ، ص  ( ٖٛ)
 ٔ، ج ٖٖٗٔعجاج نوييض ، القاىرة ،  -لوثورب ستودارد ، حاضر العالم االسالمي ،  ترجمو : ( ٜٖ)

 . ٔٔٔص
 . ٓ٘ات في نشوء القومية ، المصدر السابق ، صساطع الحصري محاضر  ( ٓٗ)
(ٗٔ ) Encycio pediai I Isam Tomeiv capris 1934.p. 927 . 
عبد العزيز محمد الشناوي ، الدولة العثمانية ، دولة اسالمية مفترى عمييا ، مكتبة االنجمو المصرية ،  ( ٕٗ)

 . ٛٙ، ص ٔد .ن ، د . ت ، القاىرة ، ج
  . ٜٙالمصدر نفسو ص(  ٖٗ)
 -فيميب فارس ويونس كرباج ، المسيحيين والييود في التاريخ اإلسالمي العربي والتركي ، ترجمو : ( ٗٗ)

 .  ٙٛٔص ٜٜٗٔالقاىرة  ٔبشير السباعي ط
،  ٔ، تعريب ايمن ارمنازي، مكتبو العبيكان ، ط ٕٕٜٔ - ٓٓٚٔدونالد كوتاريت ، الدولة العثمانية ،  ( ٘ٗ)

 . ٓٙص ٕٗٓٓ
،  ٔمخموف ، التاريخ تحوالت الفكر السياسي في التاريخ العثمانية ، دار االفاق المصرية ، طماجده  ( ٙٗ)

 . ٘ٔ، ص ٜٕٓٓالقاىرة ، 
ترجمو صالح سعداء ،   -اكمل الدين احسان اوغموا ، العالقات العربية التركية ، من منظور تركي :(ٚٗ)

 ٖٚص ٕ، ج ٖٜٜٔ، اسطنبول ، مركز ابحاث وتاريخ الفن والثقافة االسالمية ، د.ت ، د.ط 
 . ٚٚٔبدناد لويس ، المصدر السابق ،  ص (  ٛٗ)
ىو لقب يطمق عمى من يرأس مجمس االفتاء في الدولة العثمانية ، وقد استحدث في القرن  -المفتي : ( ( ٜٗ)

العاشر ميالدي ، يطمق عميو المفتي او شيخ االسالم ، وكان يتمتع بصالحيات واسعو تصل الى حد عز 
او  ٔسٖٗٔ -ٕٛٛاحمد صدقي شقيرات ، مؤسسو شيوخ االسالم في العيد العثماني  -لسالطين ينظر :ا

 . ٕ٘، ص ٔم ٕٕٓٓ، االردن ،  ٕم  دار المكتبة الوطنية ، طٕٕٜٔ -ٕ٘ٗٔ
 . ٕٙالمصدر نفسو ، ص  ( ٓ٘)
 ٜٕٓٓ ، بيروت ٕىاشم صالح ، دار الساقي ، ط -محمد اركون ، الفكر االسالمي ، ترجمو : ( ٔ٘)

 . ٕٔص
 . ٘ٔماجد ، مخموف ، المصدر السابق ، ص (  ٕ٘)
 . ٚٗجورج لينوشوفيسكي ، المصدر السابق ص ( ٖ٘)
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 . ٔٚٔ، ص ٜٜٓٔ( نوري النعيمي ، الييود والدولة العثمانية  ، بغداد ،  ٗ٘)
،  ، جامعة الموصل ٜٙٔٔ- ٙٔ٘ٔ( ابراىيم خميل احمد ، تاريخ الوطن العربي في العيد العثماني  ٘٘)

 . ٚٚٔد.ط ، ص
(٘ٙ )stanforrdj shawand ezeikur alshaw hishory of the ottoman empire and 

modernturkey . voi.2.l Cambridge -1977 p.301 .  
 .  ٖٕٕص ٜٜٛٔمحمد نور الدين ، تركيا في زمن المغول ، د.ط ، بيروت (  ٚ٘)
 . ٖٚمحمد نور الدين ، المصدر السابق ، ص ( ٛ٘)
 ٜٓٔص ٜٗٛٔرفيق شاكر نيتشو ، السمطان عبد الحميد الثاني و فمسطين ، االردن ،  ( ٜ٘)
(ٙٓ )  feroz ahmao theyurkish London 1967.p. 155 .  
(ٙٔ  )fahir armaoglu zoyuzy lsiyasi tarini 1914- 1980 d 40 baski ankaara 1987 

s9.v.d .  
(ٕٙ ) ziyaa gokal. The principles of Turkism transiated frommthe turkis 

handannotated bd rodert devereux ne ther lands .1968.p.p1-2 .  
، مركز دراسات االسالم  ٔقيس جواد العزاوي،  الدولة العثمانية ، قراءه جديده لعوامل االنحطاط ، ط ( ٖٙ)

 . ٔٙ، ص ٜٜٗٔفي العالم ، 
رجع اصحابيا ، بانيم ينتمون الى العراق )الطوري ارى ( حركو قوميو تركيو متطرفة ي -الطورانية : ( ٗٙ)

 ٜٖٛٔالذي ينتمي اليو االلمان والعثمانيون وعدد اخر من شعوب اوروبا وقمت خدمو مصطمح اول مره عام 
م من قبل كتاب المجريون والذين اراد من خالل الحصول عمى دعم االتراك ضد الخطر السالقي ، وبين ان 

جمال كمال اسماعيل ،  -وعو الشعوب التركية المغولية المجرية والفمندية ، ينظر:كممو طراز تعني مجم
 . ٗٚالمصدر السابق ، ص

وىم ييود االندلس الذين لجأوا الى الدولة العثمانية بعد طردىم من قبل النصارى ،  -ييود الدونمة : ( ٘ٙ)
 . ٕٓص ٜٜٙٔ،  ٕموقف بن مرجو ، صحوه الرجل المريض ، دار البيان ط -ينظر:

ضياء كوك ، عالم اجتماع وفيمسوف ولد في ديار بكر تأثر بأفكار دوركمايم الييودي الفرنسي في  ( ٙٙ)
                -مسائل عمم االجتماع ، انتمى الى تركيا الفتاه واصبح منظر لمفكرة الطورانية ، ينظر:

nationalism and western civili zation transl atedand edited niyazi berkessec and 
edition . connesticut 1981. P.20 . 

 . ٕٔٔصالح العقاد ، دراسة مقارنة الحركات القومية ، المصدر السابق ، ص ( ٚٙ)
المغة ، واعتنق خمسة اديان ،  ٕٔارمينوس فاميري ، ييودي مجري تخرج من جامعو بودابست ، يتقن  ( ٛٙ)

 . ٘ٙ، ص ٔ، ج ٜٔٛٔالصييونية مركز االبحاث الفمسطيني ، بيروت ، صبري جرجيس ، تاريخ  -ينظر:
   ٗٓ٘، ص ٖٜٔٔايمول  ٕٛ،  ٗ، ج ٜٔالحركة الطورانية الجديدة ، في بالد تركيا مجمو المنار،  م ( ٜٙ)
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(ٚٓ ) Cahuni intro duction alhis toire de iasiie. Paris 1865 .p.85  . 
، قيس جواد  ٖٕٛ، ص ٜٙٔٔايمول   ٕٛ،  ٗ، جٜٔ، مجمو المنار ، ماالسالم والجامعة الطورانية  ( ٔٚ)

 . ٖٖٔالعزاوي ، المصدر السابق ، ص
 . ٘ٚٔاحمد نوري النعيمي ، الييود و الدولة العثمانية ، المصدر السابق ، ص ( ٕٚ)
(ٖٚ ) Encyclope dei islam. Paris p.926 . 
، ريزولت الماسوني ،كان احد اعضاء جمعية  ييودي اسباني من اعضاء محفل مقدونيا -قراصوا  ( ٗٚ)

،  ٕمحمد حرف ، العثمانيون في التاريخ والحضارة ، دار القمم ،ط -تركيا الفتاه االتحاد والترقي ، ينظر:
 . ٓ٘، ص ٜٜٜٔدمشق ، 

 -محمد حرب ، مؤثيركوىين  -موئير كوىين_ ييودي عثماني يعد مؤسس الفكر الطورانية ، ينظر: ( ٘ٚ)
 . ٛٛ، ص ٕٜٛٔآيار  ٕٕٔٛاني من قادة الطورانية ، مجمو العربي ، العدد ييودي عثم

 .  ٙٚٔاحمد نوري النعيمي ، المصدر السابق ، ص ( ٙٚ)
 . ٛٛمحمد حرب ،  مايكل كوىين ييودي عثماني ، ص ( ٚٚ)
(ٚٛ  )walter f.weaker otto mans tuykscnd thrksand the wisn polity anis tory of 

tukey cu.s.al the terusaem center publicaffairs university pressof amer ca.1997 
.p102 .  :احمد حمدي الطاىر ، مؤامرات الييود العرب و -ينظر 

 .ٙٗٔ، ص ٜٜٙٔ، عمان،  ٔالمسممين ، مطبعة الشاىين ،ط
 . ٚٔ، بيروت ، ص ٔعمي حسون ، العثمانيين والروس ، المكتب االسالمي ، ط(  ٜٚ)
نبيو امين وفارس منير البعمبكي ، دار  -عادل بروكممان ، االتراك العثمانيون ، وحضارتيم ، ترجمو : ( ٓٛ)

 . ٘ٓٙ، ص ٜٜٗٔ، بيروت ،  ٔالعمم لمماليين ، ط
(ٛٔ  )tarkza for tanaya turkiye de siyasal partiler cilt . t istanbul 1988.ss.3.v.d 
م ، اطروحة دكتوراه ، ٖٛٗٔ -ٜٖٗٔرية في مركز الدولة العثمانية ضرار خميل حسن ، الحركة الفك ( ٕٛ)

 .  ٕٙٔ، ص ٕٗٔٓغير منشورة ، كميو التربية ، جامعو تكريت 
 . ٖٛ، ص ٜٜٛٔ، بيروت  ٔنور الدين زين ، تركيا الجميورية الحائرة ، ط ( ٖٛ)
 . ٘ٔٔصالح محمود العقاد ، دراسة مقارنو ..، المصدر السابق ، ص ( ٗٛ)
 . ٕٕ،ص ٜٓٙٔم ، القاىرة ، ٜٗٔٔ-ٜٛٓٔتوفيق برو ، العرب والترك ، العيد الدستوري  ( ٘ٛ)
ناديو ياسين عبد ، االتحاديون دراسة تاريخيو ، في جذورىم االجتماعية وطروحاتيم ، الفكرية اواخر  ( ٙٛ)

 . ٖ٘ص ٕٙٓٓاطروحة  دكتوراه غير منشوره ، في جامعو بغداد ، كميو اآلداب  ٜٛٓٔالقرن التاسع عشر 
تحقيق ودراس ، خالد زياده  ٜٛٓٔمحمد روحي الخالدي ، اسباب االنقالب العثماني ، وتركيا الفتاه  ( ٚٛ)

 . ٕٔٔ، القاىرة ص  ٔرؤيا لمنشر والتوزيع ، ط
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، في تاريخ الدولة العثمانية ، د.ط ، د.ت ،  ٜٛٓٔ – ٜٛٚٔفرانسوا جورج ، وسوف النزع االخير  ( ٛٛ)
 . ٘ٚٔ، ص ٕج
سممان داود الواسطي محمد حميد الدوري ، بيت الحكمة ، د.  -فيروز احمد ، تركيا الحديثة ، ترجمو : ( ٜٛ)

 . ٘ٙط ، ص
 . ٓٓٔ، ص ٖٜٓٔك ، ٔ،  ٛٔ، ج ٕٛالمقتطف ، مج(  ٜٓ)
محمد الحسناوي ، صفحات والفكر االدب ، في الفكر واالدب ، دار القمم ، دمشق الدار الشامية ،  ( ٜٔ)

 .  ٜٙ، ص ٕٓٓٓ،  ٔبيروت ، ط
، بيروت ،  ٗمحمد عابد الجابري، الدين والدولة ، وتطبيق الشريعة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط ( ٕٜ)

 . ٖٖٔص ٕٗٓٓ
(ٜٖ ) kedourie flie young turkes fre masonsand jewy middle eastrn studies yol .no I 

january london .1977. p.94 . 
الخمفية العثمانية ، ظيور الواقعية في الفكر العربي المعاصر في العالقات العربية التركية بيتر حران ،  ( ٜٗ)

 . ٕٕٙ، ص ٔ، جٕٜٛٔعقيل محمد عقيل ، ليبيا ،  -، تحرير :
 . ٗٙاحمد عبد الرحيم مصطفى ، اصول التاريخ العثماني ، دار الشروق ، د.ت ، ص ( ٜ٘)
، دمشق  ٗٔ  -ٖٔلوطنية والحرية ، مجمة المعرفة ، العددان وحيد بياء الدين ، نامق كمال شاء ا ( ٜٙ)

 . ٘ٔ، ص ٜٔٙٔ
 . ٕٕٔالعقاد ، المصدر السابق ، ص(  ٜٚ)
 . ٖٗٔ، ص ٜٙٗٔمحمد عزه دروزه ، تاريخ تركيا الحديثة ، بيروت ،  ( ٜٛ)
 . ٘ٛنور الدين ، المصدر السابق ص ( ٜٜ)
(ٔٓٓ ) hahnskonn ahistory of natpnaism in the east London .1929.p.237. 
 . ٛٚ٘توفيق برو ، المصدر السابق ، ص ( ٔٓٔ)
(ٕٔٓ ) landon 1929 p.237. 
(ٖٔٓ ) ahmad.op.cit p54 . 
 .ٖٕٖتوفيق برو ، المصدر السابق ، ص ( ٗٓٔ)
 . ٗٛنور الدين حاطوم ، تركيا .. ، المصدر السابق ، ص ( ٘ٓٔ)
عبد المطيف الحارس ، ومراجعو سعد ضارب ، دار  -د زوكر ، تاريخ تركيا الحديث ، ترجمو:اري ( ٙٓٔ)

 . ٖٕٔٓ، ليبيا ،  ٔالمدار االسالمي ، ط
 ٓ٘، صٜٜٓٔمحمد االرناؤوط االردن ،  -حسن كمشي ، الوجو االخر ، االتحاد والترقي ، ترجمو :(  ٚٓٔ)
. 
 . ٕٖٙتوفيق برو ، المصدر السابق ص ( ٛٓٔ)
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 . ٓٗ، ص ٜٚٚٔي اي سي بي الكوفا ، ثوره تركيا الفتاه ، دار نشر لمعمم ، موسكو ف ( ٜٓٔ)
 . ٘ٚفيروزا احمد ، صنع تركيا الحديثة ، المصدر السابق ، ص ( ٓٔٔ)
 . ٖٗٔساطع الحصري ، المصدر السابق ، ص ( ٔٔٔ)
الدراسات التركية ، محمد عبد الرحمن يونس، العرب في تركيا ، مجمو اوراق تركيو معاصره ، مركز  ( ٕٔٔ)

 . ٙ،ص ٕٕٓٓ، ربيع ،  ٛٔجامعو الموصل ، العدد 
االستعمار  -عبد الرحمن حسن حبنكو الميداني ، اجنحو المكر الثالثة وخوافييا ، التبشير االستشراق  ( ٖٔٔ)

 .ٖٙٚ، ص ٕٙٔٓ، دمشق ،  ٖٔ، دار القمم ، ط
 . ٖ٘ٔ، العقاد ، المصدر السابق ، ص ٖٙٔمحمد عزه دروزه ، المصدر السابق ، ص ( ٗٔٔ)
 . ٛٗٔ، ص ٜٓٙٔطارق خباطوف آيو ، حركات التغريب  في تاريخ السياسة التركية ، اسطنبول (  ٘ٔٔ)
كمال خوصيو دار السالم ، لمطباعة والنشر  -مصطفى حوران ، االنقالب العثماني ، ترجمو : ( ٙٔٔ)

 . ٓ٘ص ٜٓٛٔ، بيروت ،  ٖ، طوالتوزيع 
م ، ٕٜٛٔ -ٕٖٜٔقاسم خمف عاصي الجميمي ، تطورات واتجاىات السياسة الداخمية التركية ،  ( ٚٔٔ)

 . ٜٓٔ، ص ٜ٘ٛٔرسالو ماجستير ، مقدمة الى كميو اآلداب ، جامعو بغداد ، 
 . ٜٖٚعمي سمطان ، المصدر السابق ، ص ( ٛٔٔ)
  ٕٛٔصعباس العقاد ، المصدر السابق ، (   ٜٔٔ)
 . ٜٕٓمحمد عزه دروزه ، المصدر السابق ، ص(  ٕٓٔ)
وجيو كوثراني ، افكار النيضة بين االمس واليوم ، من الدعوة ليا الى البحث عنيا منتدى المعارف ، (   ٕٔٔ)

 . ٕ٘د.ط ، بيروت ، د.ت ، ص
االوقاف العربية ، ىدى درويش ، االسالميون وتركيا العممانية ، نموذج االمام سميمان الحمبي ، دار (   ٕٕٔ)
 . ٜ، ص  ٜٜٛٔ، القاىرة ،  ٔط
 . ٕٗٔص ٜٓٙٔ، د.ط ، بيروت ،  ٕمحمد احمد باشميل ، القومية في نظر االسالم  ، ط(  ٖٕٔ)
 . ٖٗٔالمصدر نفسو  ، ص(  ٕٗٔ)
ميخائيل نجم خوري ، دار قرطبة لمنشر والتوزيع  -فيميب روبنسن ، تركيا والشرق االوسط ، ترجمة :( ٕ٘ٔ)

 ٓٗ،ص ٖٜٜٔ، د.ط ، قبرص ،  واالبحاث
دار ابن النديم لمنشر والتوزيع ،  ( محمد شعبان حوران ، السمطان والتأريخ لماذا نقرأ التأريخ العثماني ، ٕٙٔ)

 . ٕٔ٘، ص ٕٙٔٓ، الجزائر  ٔدار الرواشد الثقافية ، بيروت ، ط
 Sami khachba, terminology of modern thought, Family Library, Cairo, 2006 . 

 Salah Al-Akkad, a comparative study of nationalist movements in Germany, 

Italy, the United States, Turkey, D I, Cairo, 1967 . 

 Mohamed Ahmed al-Haj , Christianity from monotheism to trinitarianism, Dar 

Al - Qalam, Dar al-Shami, Damascus-Beirut, 2002 . 
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 Hassan Sobhi, special events of the history of Europe from the conquest of 

Constantinople to the French Revolution, Dr. I, Dr. T . 

 The accessible Encyclopedia of contemporary religions and doctrines, World 

Symposium for World Youth, First Edition, Riyadh, 1989. 

 Abdel Aziz Nawar and Mahmoud Gamal El Din European history from the 

Renaissance to the first World War, Dr.I, Dar Al-Fikr, Egypt, d .T, t. 

 George spin, the development of political thought, Dar Al-Maarif in Egypt in 

cooperation with the Franklin printing and publishing establishment, Cairo, 

New York, 1971 . 

 Nour al-Din Hatoum, history of national movements, Arabization: - Nour al-

Din Hatoum, Dar Al-Fikr, 2nd floor, Kuwait 1979 p.1. 

 Mohammed Qutb , contemporary intellectual doctrines, Dar Al-Shorouk, 10th 

floor, Cairo, 2008. 

 Khaled Duran, the crisis of identity in Islam, the magazine of Arab issues of the 

seventh year, March 1980, the tenth issue. 

 Mohammed Al-Ghazali, with God , Egyptian happiness press, Cairo, D. I, Dr 

.T 

 Mohammed Ahmed khalafallah, Arabism of Islam, Arab future magazine, 

second year, July 1978. 

 Abu al-Hassan al-Nadawi, what the world has lost with the degeneration of 

Muslims, Dar Al-Qalam, i3, Kuwait, 1982. 

 Younes Hanna Saad, the barbarism of Jewish education, Dar Al-Kitab al-Arabi, 

Dr.I, Dr.N. 

 Fmerson F-From empire and nation combridge londonv 1960 p.75 . 

 E. Fisher, the history of medieval Europe, translated by :- Mustafa Ziada Misr, 

1966. 

 a . For the arboretum raid on the Islamic world, translated by: - mohebb al-Din 

al-Khatib i2 Egypt Dr.I . 

 Protocols of the elders of Zion, translated by :- Mohammed Khalifa Al-Tunisi 

i5, Egypt . 

 Abdul Fattah Hassan Abu Ali and Abu Ismail Ahmed Yani, modern and 

contemporary European history, 31st edition Riyadh, 1993 

 Simon Boutros faragallah, international political relations in the twentieth 

century 1990 - 1968, Cairo 1974, D. I . 

 Klim Siddiqui, the Islamic Movement, issues and goals, translated by :- Zafar 

Islam Khan, London, 1980 . 

 Muhammad Abdul Rahman Yunus, historical roots of the Turkish nationalist 

movement, Center for Turkish Studies, University of Mosul, Dr.N. 

 Mohamed Hussein, national trends in Arabic literature, library of literature, 2nd 

floor, Cairo 1962. 

 Ahmed said Suleiman, national and religious currents in contemporary Turkey, 

Cairo, D. T  ، 
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 Sati Al-Hosri, lectures on the emergence of the National idea, Vol.31, Beirut, 

1956. 

 George linthofsky, the Middle East in world affairs, translated by: - Jafar Al-

Khayyat, P.1, Baghdad. 

 Lowthorpe Stoddard, the present of the Islamic world, translated by: - Agag 

noaihed, Cairo, 1343, P.1. 

 Abdel Aziz Mohamed El-Shenawy , the Ottoman Empire , a slandered Islamic 

State , the Anglo-Egyptian library, D.N, Dr . T., Cairo . 

 Philip fares and Younes karbaj, Christians and Jews in Arabic and Turkish 

Islamic history, translated by :- Bashir al-Sibai, Vol.1, Cairo, 1994. 

 Donald koutarit, the Ottoman Empire, 1700 - 1922, the Arabization of Ayman 

armnazi, his Obeikan library, Vol.1, 2004. 

 Magda Makhlouf, history, transformations of political thought in Ottoman 

history, Egyptian horizons House, i1, Cairo, 2009 . 

 Ekmeleddin Ihsan oclu , Arab-Turkish relations, from a Turkish perspective :- 

translated by Saleh Saeed, Center for research and history of Islamic art and 

Culture, Dr.T, D.I, Istanbul , 1993 

 Ahmed Sedki shaqirat, founder of the sheikhs of Islam in the Ottoman era 828 - 

134s1 or 1425-1922 Ad Dar National Library, 2nd floor, Jordan, 2002 M1,. 

 Mohamed Arkoun , Islamic thought, translated by Hashem Saleh, Dar Al-Saqi, 

i2, Beirut, 2009. 

 Nuri al-Nuaimi, the Jews and the Ottoman Empire, Baghdad, 1990,. 

 Ibrahim Khalil Ahmed, history of the Arab world in the Ottoman era 1516-

1916, University of Mosul, Dr.I . 

 stanforrdj shawand ezeikur alshaw hishory of the ottoman empire and 

modernturkey . voi.2.l Cambridge -1977 p.301 . 

 Muhammad Nuruddin, Turkey in the time of the Mongols, d.I, Beirut 1998. 

 Rafik Shakir Nietzsche, Sultan Abdul Hamid II and Palestine, Jordan, 1984 

P109 

 ziyaa gokal. The principles of Turkism transiated frommthe turkis 

handannotated bd rodert devereux ne ther lands .1968.p.p1-2 . 

 Qais Jawad al-Azzawi, the Ottoman Empire, a new reading of the factors of 

decadence, Vol.1, Center for Islamic Studies in the World, 1994,. 

 The Jews of dunma: - they are Andalusian Jews who took refuge in the 

Ottoman Empire after being expelled by the Christians, see:- the position of Ibn 

Marja, the awakening of the sick man, Dar Al-Bayan i2, 1996. 

 nationalism and western civili zation transl atedand edited niyazi berkessec and 

edition . connesticut 1981. P.20 . 

 Sabri Zarzis, history of Zionism, Palestine Research Center, Beirut, 1981, Vol 

.1, p. 65. 

 The new Turanian movement , in the country of Turkey, al-Manar magazine, 

M19, C4, September 28, 1931, P504  
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.  Ahmad Hamdi Al-Taher , the conspiracies of Arab Jews and Muslims, Al-

Shaheen press, Vol .1, Amman, 1969. 

 Ali Hassoun , Ottomans and Russians, Islamic Bureau, 1st floor, Beirut. 

 Adel prokelman , the Ottoman Turks and their civilization, translated by :- 

Nabih Amin and fares Mounir Baalbaki, Dar Al-Alam for millions, i1, Beirut, 

1949,. 

 tarkza for tanaya turkiye de siyasal partiler cilt . t istanbul 1988.ss.3.v.d 

 Dirar Khalil Hassan, the intellectual movement in the center of the Ottoman 
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