المقاالت  -الدرا�ســات

�إعادة تخيل الما�ضي العثماني في ال�سيا�سة
التركية :الما�ضي والحا�ضر
علي أركان
باحث سياسي

ملخص

موضوعا مركز ًّيا يف السياسة
حتلل هذه الورقة استخدام املايض العثامين باعتباره
ً
الرتكية منذ الستينيات .وتناقش كيفية تعامل اخلطاب اإلحيائي مع قضية التغريب،
كام ترسم تصور الناشطني الشباب للعثامنيني .وبام أن موضوعات املواجهة مع
ريا يف املناقشات ،فقد أصبح البحث عن «نظام» جديد أكثر
الغرب تشغل مكا ًنا كب ً
واقعية ال مفر منه .وعالوة عىل ذلك ،رفضت أحزاب احلركة القومية ،والسالمة
الوطني ،والرفاه نظرة التاريخ اجلمهوري السلبية للرتاث العثامين ،والسيام أتباع
هذه األحزاب من الشباب واملتعلمني .وحاز هذا التوجه قبولاً عىل نطاق واسع
يف عهد حزب العدالة والتنمية؛ نتيجة سياسة احلكومة اخلارجية وإشاراهتا إىل
التاريخ العثامين يف خطاب قيادات احلزب.

تقدم

هذه الورقة حتليلاً للاميض
العثامين «كموضوع مركزي

يف السياسة الرتكية .وتبدأ بمناقشات وجيزة

عن التاريخ اجلمهوري للتاريخ العثامين،
واآلراء املثرية للجدل يف األربعينيات
واخلمسينيات .ثم تواصل التحليل مع

إعادة تقييم التاريخ العثامين يف الستينيات
والسبعينيات

يف

األوساط

الفكرية،

وتبحث يف كيفية استخدامه يف اخلطاب
السيايس لألحزاب ذات اإليدولوجيات:

حزب الفالحني اجلمهوري القومي

CKMP(Cumhuriyet Köylü Millet
Partisi-Republican Peasant Nation
 ،Partyوحزب احلركة القومية(Milliyetçi

 ، Hareket Partisi MHPوحزب النظام

الوطني MNP،(Milli Nizam Partisi-
 ،Nationalوحزب السالمة الوطني MSP

 .)(Milli Selamet Partisiتفرتض هذه
الورقة أن اعتامد اخلطاب اإلحيائي املستمد
من املايض العثامين ،يف السياسة كان له تأثري

قوي عىل تشكيل تصور الشباب وطالب

رؤية تركية
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و«التغريب» .القسم األخري من هذه الورقة
يقارن هذا التوجه السيايس مع اخلطاب
القومي يف مرحلة ما بعد الثامنينيات ،والدور
املؤيد للخطاب العثامين وتأثريه يف صعود
حزب الرفاه  .RPكام تربط هذا النقاش
باستخدام التاريخ العثامين كإطار لسياسة
حزب العدالة والتنمية اخلارجية .فهي هتدف
إىل اإلسهام يف فهم املناقشات احلالية التي
تدور حول صعود «العثامنية اجلديدة» يف
السياسة الرتكية.

التاريخ الجمهوري والتراث العثماني:

كانت النخبة اجلمهورية هي املدافعة
عن القومية السياسية يف العرشينيات
والثالثينيات ،وفضلت هذه النخبة التغيري
االجتامعي وفق النموذج من أعىل إىل
أسفل ،وفرضت رؤيتها القومية العلامنية
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من خالل خمتلف الوسائل .عزمت النخبة
اجلمهورية عىل بناء هوية وطنية تركية
مستقلة بعيدة عن أي دالالت دينية،
تدرجييا من برنامج
ومتت إزالة اإلسالم
ًّ
بناء الدولة الكاملية .لذا يمكن القول إن
وترية التغريب جتاوزت الوترية القومية
 ،1930 1923كام أشعل اللجوء إىلمرشوع التغريب -الذي امتدت جذوره
إىل إصالحات التنظيامت Tanzimat
يف منتصف القرن التاسع عرش -الرصاع
الثقايف يف القرن املايض .لكن يف هذه
املرة ،جرت اإلصالحات التغريبية بقوة
أكرب وعىل نطاق أوسع؛ فصدرت قوانني
اإلصالح برسعة ،وتم تنفذهيا عىل خمتلف
رشائح املجتمع خالل العقد األول من
اجلمهورية اجلديدة.
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عزم�ت النخبة اجلمهوري�ة عىل بناء هوية
وطنية تركية مس�تقلة بعي�دة عن أي دالالت
ديني�ة ،ومت�ت إزال�ة اإلسلام تدرجييًّ�ا م�ن
برنامج بناء الدولة الكاملية.

لق�د تابع�ت النخ�ب املتعلم�ة والقي�ادة
السياس�ية يف تركي�ا ع�ن كث�ب التي�ارات
الفكري�ة والسياس�ية يف أوروب�ا يف ذل�ك
الوقت ،واس�تمدت منها اإلهل�ام يف كثري من
األحي�ان ،وترمجته يف س�لوكها الس�يايس(.)1
ً
أيضا سعت النخبة احلاكمة إىل االستفادة من
الدراسات األكاديمية لبناء ثقافة وطنية تركية
جديدة .فعىل س�بيل املثال ُأنش�ئت كلية اللغة
والتاري�خ واجلغرافيا(Dil Tarih Coğrafya
 )Fakültesi-DTCFيف جامع�ة أنق�رة ،يف
ع�ام  1935لتش�جيع البح�وث يف اللغ�ة،
والتاري�خ ،والثقاف�ة( .)2لق�د كان�ت النخب�ة
احلاكمة عىل اس�تعداد للصق بعض الصفات
باألم�ة الرتكي�ة بأدل�ة م�ن البح�وث العلمية
ح�ول التاريخ الرتكي .وبنا ًء على ذلك ،فإن
أول مؤمت�ر عن التاريخ الرتك�ي عقد يف أنقرة
يف ع�ام  1932بحض�ور مصطف�ى كمال.
وشارك يف املؤمتر أكثر من مئة شخص ،وقدم
مخس�ة عشر باح ًثا دراس�اهتم ح�ول جوانب
خمتلف�ة م�ن التاريخ الرتك�ي( .)3ورأى معظم
الباحثين أن أجداد األمة الرتكي�ة جاؤوا من
آس�يا الوسطى منذ آالف الس�نني( .)4ولرسم
تاريخ الش�عب الرتكي ،ركزت البحوث عىل
التاريخ الرتكي ما قبل اإلسالم ،وتم تقليص
العصر العثماين ملرحل�ة قصيرة م�ن تاريخ
األتراك املمتد عىل مدار عرشات اآلالف من
السنني( .)5وتتو ًجيا لتلك الدراسات النظرية،

يف أوائل عام  1930تم تقديم دراس�ة محلت
عن�وان «أطروحة التاريخ الرتك�ي Turkish
 »History Thesisإىل مصطف�ى كمال ،ومنذ
ذل�ك احلين ت�م الرتوي�ج هل�ذا املنظ�ور م�ن
التاريخ عرب وس�ائل اإلعالم وكذلك الكتب
املدرسية.

أب�رز التاري�خ اجلمه�وري وجه�ة نظ�ر
النخب�ة احلاكم�ة يف التباه�ي واالفتخ�ار
بالتجرب�ة العثامني�ة .وكان هن�اك إمج�اع بين
املؤرخين والنخب�ة اجلمهوري�ة أن العثامنيني
أس�اؤوا تفسير دور الدي�ن يف املجتم�ع،
ووقفوا يف وجه االكتشافات العلمية ،وتركوا
مهمة يف إدارة
غري األتراك يش�غلون مناصب ّ
الدول�ة( .)6ورأت «أطروحة التاريخ الرتكي»
أن هج�رة األت�راك م�ن آس�يا الوس�طى إىل
األناضول وأوروبا سامهت يف تقدّ م احلضارة
العاملي�ة( .)7ويف الكتب املدرس�ية ،تم الرتكيز
واإلشادة بالرتاث الرتكي ما قبل اإلسالم ،يف
حني تم جتاهل التاريخ العثامين ،ونال احلكام
العثامنيون تغطية تافهة(.)8
ويف الوق�ت نفس�ه ،وبعي�دً ا ع�ن جه�از
الدول�ة ،وجدت اإليديولوجيا القومية ً
أرضا
خصب�ة م�رة أخ�رى ،بين الدوائ�ر املدنية يف
أوائ�ل الثالثينيات ،م�ع كتابات هنال أتس�يز
 ، Nihal Atsızوهو باحث شاب يف جامعة
إس�طنبول م�ن الدوائ�ر الرتكي�ة ،وصاح�ب
وجه�ات نظ�ر متطرف�ة عنرصي�ة( .)9نشر
أتس�يز جمموع�ة أتس�يز Atsiz Mecmua
يف ع�ام  1931ونشر  Orhunيف ع�ام
 .1933يف ه�ذه األعمال الت�ي ت�م نرشه�ا
ويف أعامل أخرى انتقد أتس�يز حزب الشعب
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اجلمهوري ،وبخاصة رؤيته للتاريخ ورفضه
وصب س�خطه
النزع�ة القومي�ة الرتكية(.)10
ّ
على الكتاب امل�دريس الذي أعدت�ه اجلمعية
التارخيية الرتكية ،وال�ذي حيمل عنوان تورك
(Türk Tarihiالتاري�خ الرتك�ي) ،وأدان
تفسيره الس�اخر للتاريخ العثماين ،مدّ ع ًيا أن
األرسة العثامني�ة كان�ت «أكبر عائل�ة عىل مر
التاريخ الرتكي(.)11

اس�تمر أتس�يز وجمموع�ة م�ن املثقفين
القوميين األت�راك يف تطوي�ر فه�م جدي�د
للتاري�خ وخمتل�ف ع�ن تاري�خ اجلمهوريين
يف األربعيني�ات واخلمس�ينيات .وتالق�ى
القومي�ون يف انتقاداهتم لتاري�خ اجلمهوريني
مع جمموع�ة من املثقفني الذي�ن كانت وجهة
نظره�م للقومي�ة خمتلف�ة ،وحتدي�دً ا القومي�ة
املحافظ�ة ،يف األربعيني�ات .فدافع نورالدين
توبتشو  ،Nurettin Topçuنارش صحيفة
حرك�ة( )Hareketمن�ذ ع�ام  1939ع�ن
فك�رة القومية التي تعتمد على القيم الثقافية
املشتركة املغم�ورة يف التقالي�د واملامرس�ات
الثقافية التي احتفظ هبا شعب األناضول(.)12
أم�ا نجيب فاض�ل ، Necip Fazılالش�اعر
واملفكر الرائد يف األوس�اط الدينية والقومية،
فأب�دع الرشق الكبير( )Büyük Doğuيف
ع�ام  ،1943وال�ذي عم�ل عىل إصلاح ما
تعرض له الرتاث العثامين واملؤسسات الدينية
م�ن تش�ويه وحتري�ف ،بس�بب اإلصالحات
وأخيرا ،أص�در الصحف�ي
اجلمهوري�ة(.)13
ً
عثمان يوكس�ل رسدنجتش�تي Osman
 ،Yüksel Serdengeçtiصحيف�ة نشر
فيه�ا مقاالت خمتلفة تش�يد بسلاطني الدولة

 174ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

العثامني�ة ،وفن احلك�م يف أواخر األربعينيات
واخلمس�ينيات( .)14وعلى الرغ�م م�ن تل�ك
املس�امهات الفكري�ة ،مل يس�تطع القومي�ون
األت�راك أو املحافظ�ون الوص�ول إىل غالبي�ة
املجتمع الرتكي ،لكنهم استطاعوا -فقط من
خلال املنش�ورات واخلط�ب -الوصول إىل
نس�بيا،
املتعلمني الذين كانت أعدادهم قليلة
ًّ
يف بل�د تبل�غ في�ه نس�بة م�ن جيي�دون القراءة
والكتابة  35يف املئة فقط(.)15
كان�ت العملي�ة الديمقراطي�ة يف مرحل�ة
مهم�ة يف نرش
م�ا بع�د الع�ام  1946خط�وة ّ
وجه�ات النظ�ر املحافظ�ة القومي�ة يف مجي�ع
أنحاء البالد

كانت العملي�ة الديمقراطية يف مرحلة ما
مهمة يف نرش وجهات
بعد عام  1946خطوة ّ
النظ�ر املحافظة القومية يف مجيع أنحاء البالد.
توض�ح دراس�ة جافين بروك�ت Gavin
 Brocketأن حتري�ر الصحاف�ة وانتش�ار
الصح�ف يف املحافظ�ات س�اهم يف تنوي�ع
وجهات النظر القومية عىل مس�توى القاعدة
مهمة يف تشكيل
الشعبيةَّ ،
وتبوأ اإلسالم مكانة ّ
()16
اهلوية الوطنية الش�عبية  .كذلك تأسس�ت
جمتمعات صغيرة النطاق تتبنى وجهات نظر
القوميين األت�راك أو املحافظين ،يف أواخ�ر
األربعيني�ات ،وجتمع�ت كل الق�وى حت�ت
فيدرالي�ة احت�اد القوميين(Milliyetçiler
 )Birliği Federasyonuالتي أيدت فكرة
القومي�ة املتجذرة يف «اإليمان باهلل ،والوطن،
والتاري�خ ،واللغ�ة ،والتقالي�د ،واألخلاق»
يف ع�ام  .)17(1951وكان�ت ه�ذه التطورات
ً
مؤرشا
يف أواخر األربعينيات واخلمس�ينيات

�إعادة تخيل الما�ضي العثماني في ال�سيا�سة التركية

على تصاع�د الدع�وات بالع�ودة إىل الرتاث
العثامين داخل األوساط السياسية والفكرية،
مم�ا ّ
ش�كل حتد ًي�ا لوجه�ة نظ�ر اجلمهوريين
املتعلقة باملايض الرتكي اإلسالمي.

ال���ح���ن���ي���ن �إل��������ى ال������ت������راث العثماني:
المثقفون وال�سيا�سيون
يف أعق�اب انقلاب  27ماي�و ،ت�م
تش�كيل جلنة االحت�اد الوطن�ي (National
Union Committee Milli Birlik
عضوا،
 )Komitesiالت�ي تألفت م�ن 38
ً
لكن بعد تش�كيلها رسعان ما حدث انقس�ام
عمي�ق بين أعضائها ،مم�ا أدى إىل طرد أربعة
عض�وا ،وإرس�اهلم إىل املنف�ى .وبع�د
عشر
ً
عودهتم إىل البالد ،التحق بعض من األعضاء
األربع�ة عشر ،بقي�ادة العقي�د توركش ألب
أرسلان  ، Alparslan Turkeşبح�زب
أمة الفالحين اجلمه�وري  CKMPيف عام
 .1965وهو احلزب الذي أسسه عثامن بلوك
ب�ايش  Osman Bolükbaşıيف العق�د
الس�ابق) .وعلى الرغ�م من أنه يف الس�نوات
األوىل ب�دا أهنم عىل توافق م�ع القيم الكاملية
اجلمهوري�ة والقومي�ة العلامني�ة ،إال أن�ه يف
مؤمتر احلزب لعام  ،1969غيرّ احلزب اسمه
إىل حزب احلركة القومية  ،MHPوكان هذا
بمثاب�ة حتول يف إيديولوجي�ة احلزب ،وإعادة
تقييم الثقاف�ة والتاريخ( .)18ثم ركزت القيادة
عىل جتنيد الشباب ،وبخاصة يف اجلامعات ،يف
مواجهة تزايد احلركة االشرتاكية يف البالد.
وبينما انتق�ل ح�زب احلرك�ة القومي�ة
 MHPإىل مرحل�ة جدي�دة ،أق�ام بع�ض
القوميين املحافظني عالقات قوي�ة مع قيادة

ت�صاعدت في �أواخ�������ر الأربعينيات وف�������ي الخم�سينيات
الدعوات بالعودة �إلى التراث العثماني داخل الأو�ساط
ال�سيا�سي�������ة والفكرية ،مما � ّ
ش�������كل تحد ًيا لوجهة نظر
الجمهوريين المتعلقة بالما�ضي التركي الإ�سالمي
احل�زب والش�باب .وتأس�س ن�ادي املثقفني
( )Aydınlar Klübüيف ع�ام  1962يف
إس�طنبول ،وكان إح�دى املنظمات الرائ�دة
يف التفكير القومي املحاف�ظ يف تركيا ،حيث
عقد ندوات أس�بوعية بش�أن جمموعة واسعة
م�ن املوضوع�ات( .)19كام كان مقه�ى مرمرة
( )Marmara Kıraathanesiيف بايزي�د
قرب جامعة إس�طنبول أقل رسمية من نادي
املثقفين .وأصب�ح ه�ذا املقهى م�كان جذب
ألولئك الذين انتقلوا إىل األوس�اط اليمينية،
بما يف ذلك تل�ك املوجودة يف ن�ادي املثقفني
( ،)Aydınlar Klübüفق�د كان مكا ًن�ا
مر ًحي�ا لطالب اجلامع�ات واملثقفني القوميني
املحافظين لاللتق�اء والتح�اور( .)20اهت�م
هؤالء املفك�رون بالفنون والعلوم اإلنس�انية
بصفة عامة .وكانت لدى معظمهم حساسية
دينية بدرج�ات متفاوتة ،لك�ن مل تكن لدهيم
خبرة يف العل�وم اإلسلامية .وكان م�ن
بينه�م علماء ،مثل :عثامن ت�وران Osman
 ،Turanوأرول غونغور Erol Güngör
 ،وضياء نور أقسون ،Ziya Nur Aksun
وش�عراء ،مث�ل :نجي�ب فاضل قيس�اكوراك
 ،Necip Fazıl Kısakürekوحلم�ي
أوفلاز  ،Hilmi Oflazوك َّت�اب أعم�دة،
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كان �ألب �أر�سالن تورك�ش على ات�صال
بمجموعة من القوميين الأتراك ملتفة حول
�أت�سيز ،ولم تكن له عالقات وثيقة مع الدوائر
المحافظة
مث�ل :أمح�د قاباقلي ، Ahmet Kabaklı
وعثمان يوكس�ل رسدنجاتش�تي Osman
 .Yüksel Serdengeçtiاهت�م ه�ؤالء
تفسيرا
بالتاري�خ الرتكي اإلسلامي وقدموا
ً
قوميًّ�ا ل�ه( .)21وكان على ج�دول أعامهل�م
موض�وع رئي�س آخ�ر؛ أال وه�و التغري�ب
التح�ول الثق�ايف( .)22وبما أهن�م
ومس�ألة
ّ
انتق�دوا اإلصالح�ات التغريبي�ة حل�زب
الش�عب اجلمهوري ،فقد غضب�وا من النخبة
البريوقراطي�ة اجلمهورية بس�بب موقفها من
التراث العثماين ،وكانوا يف حال�ة من انعدام
امل�ودة م�ع ح�زب الش�عب اجلمه�وري(.)23
وانتقد معظم ه�ؤالء املفكرين اإليديولوجية
االشتراكية ،وش�عروا باخل�وف م�ن انتش�ار
الفك�ر االشتراكي يف البلاد .ومنذ منتصف
الس�تينيات فصاع�دً ا رك�زوا جهوده�م عىل
دحض األدب االشرتاكي واإليديولوجيات
الثورية(.)24

كان�ت العالق�ة بين ه�ؤالء املثقفين
والناش�طني وقي�ادة ح�زب احلرك�ة القومي�ة
معق�دة إىل ح�د م�ا .إذ اس�تطاع ع�دد قلي�ل
من الناش�طني الش�باب التواص�ل مع هؤالء
العلماء ،لك�ن الق�ت كتاب�ات أصح�اب
اإليدولوجيات القومية ،مثل :أرول غونغور،
وعثامن توران ،ونجيب فاضل قيس�اكوراك،
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وعثامن يوكسل رسدنجاتشتي وممتاز تورهان
ودعي العدي�د من هؤالء
كبيرا(ُ .)25
ً
رواج�ا ً
العلامء للكتابة يف املطبوعات القومية ،وإلقاء
اخلط�ب يف املؤمت�رات الت�ي عقده�ا نش�طاء
القومية( .)26وعىل مستوى قيادة احلزب ،كان
ألب أرسالن توركش عىل اتصال بمجموعة
م�ن القوميني األتراك ملتفة حول أتس�يز ،ومل
تكن له عالق�ات وثيقة مع الدوائر املحافظة.
كان تورك�ش جنديًّ�ا يف اجلي�ش ،لك�ن آراءه
حول القومية والدين يف أثناء عضويته يف جلنة
الوحدة الوطنية  NUCبعد انقالب  27مايو
أثارت املخاوف .يف هذه املرحلة ،لعب أعضاء
مجعية ثقاف�ة اجلامعات (Üniversiteliler
 ،)Kültür Derneğiالتي أنشأهتا جمموعة
من املفكرين القوميني املحافظني املتعلمني يف
دورا اًّ
مهم يف التوس�ط بني
أوائل الس�تينياتً ،
املثقفني وقيادة احلزب(.)27

ويب�دو أن دون�دار ت�ارش Dündar
 ، Taşerالصدي�ق املق�رب م�ن تورك�ش
 Türkeşم�ن جلن�ة الوح�دة الوطني�ة
 ،NUCواألربع�ة عشر ،اجته�د أكث�ر من
تورك�ش إلقام�ة بع�ض العالق�ات ،ووف ًق�ا
للعلماء والطلاب يف ذل�ك الوق�ت ،فق�د
اس�تطاع تكوي�ن دائ�رة م�ن األتب�اع املثقفني
والش�باب( .)28لك�ن ،وف ًقا للوثائ�ق املتاحة،
من الصعب تتبع التطور اإليديولوجي لتارش
قب�ل ع�ام  ،1960إال أن�ه من خلال كتاباته
وضوحا
وخطب�ه يمك�ن القول إن�ه كان أكثر
ً
م�ن تورك�ش يف التحلي�ل التارخي�ي واملنطق
االجتامع�ي .فف�ي معظ�م خطابات�ه ،تن�اول
تارش جمموعة واس�عة من القضاي�ا التارخيية،
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والس�يام تاريخ اإلمرباطورية العثامنية ،وكان
ش�ديد االنتقاد للتاريخ اجلمه�وري .وتألف
مجه�وره يف معظم�ه م�ن الطلاب ،الذي�ن
قصص�ا عن «أجم�اد» أسلافهم(.)29
س�معوا
ً
وقال يف إحدى خطبه:

«نحن أمة أسس�ت أعظ�م إمرباطوريات
الع�امل ،وحكم�ت كل رك�ن م�ن أركان
الع�امل .احللق�ة األخيرة يف هذه السلس�لة من
اإلمرباطوريات كانت اإلمرباطورية العثامنية
التي نحن ورثتها»(.)30

ويف مقال�ة له كتبه عن وف�اة دوندار تارش
يف عام  ، 1972قال أرول غونغور:

«يمكن�ك أن تس�أل م�ا هو الغ�رض من
التحقي�ق يف املايض؟ قد يقول البعض بينكم:
دعونا نرتك املايض وننظر إىل ظروفنا الراهنة،
نجاح�ا يف العامل.
نحن من بين الدول األقل
ً
وس�يجيب ت�ارش بال�رد علي�ك قائًل�اً  :لق�د
وصلنا إىل ما نحن عليه اآلن بسبب ختلينا عن
ماضينا .إذا كنت تبحث عن أجوبة لألس�ئلة
التي طرحتها ،فستجد دولة [يعني العثامنيني]
ال مثيل هلا يف تاريخ العامل .ودون معرفة وفهم
ه�ذه الدولة ،ال يمكن فه�م األمة الرتكية ،أو
رشح الصعوبات التي نواجهها اليوم»(.)31
يرى أصح�اب اإليدولوجي�ات الرائدة،
مث�ل :دون�دار ت�ارش ،وأرول غونغ�ور،
وعثمان يوكس�ل رسدانجاتش�تي ،أن جتاهل
اإلمرباطوري�ة العثامني�ة ُي َع ّ�د ظلًم�اً للقومي�ة
الرتكي�ة ،مؤكدي�ن أن الدول�ة العثامنية كانت
أعظم دول�ة يف التاري�خ الرتك�ي( .)32ويرون
أن تن�اول اإلمرباطوري�ة يف أعمال املؤرخني
اجلمهوريين لي�س كاف ًي�ا؛ ألهن�م مل يتناول�وا

يرى �أ�صحاب الإيدولوجيات الرائدة ،مثل:
دوندار تا�شر ،و�أرول غونغور ،وعثمان يوك�سل
�سردانجات�شتي� ،أن تجاهل الإمبراطورية
العثمانية يُ ع َّد ظلمً ا للقومية التركية
املرحلة العثامنية بشكل كاف يف تاريخ احلكم
يف ال�دول الرتكية(ً .)33
أيض�ا نظرة املحافظني
القوميني لتاريخ حكام اإلمرباطورية العثامنية،
رأت أن احلكام آمنوا بأن مصالح الدولة تفوق
مصالح الفرد( .)34دون�دار تارش ،يف كثري من
خطاباته أفصح عن رضورة التضحية بالذات
من أجل الدولة ،وق�دم مصطلح « الفناء من
أجل بق�اء الدولة “،)fena fi-d’devle (35
وطال�ب الناش�طني القوميين م�ن الش�باب
بتطبي�ق هذه الرؤية يف حياهت�م( .)36ورأوا أنه
لضمان بقاء الدولة عىل قيد احلياة ،ينبغي عىل
املواطنني والبريوقراطيني أن يظهروا «الوالء»
لدولتهم(.)37

ً
أيضا انتقدت قيادة حزب احلركة القومية
والشباب القوميني معامل القومية اجلمهورية،
الت�ي مل تب�د أي اهتمام جيوس�يايس باألتراك
واملسلمني الذين يعيشون خارج حدود تركيا
احلديثة ،وأعادت تصورها من منظور»العرص
الذهب�ي» العثماين( .)38م�رة أخ�رى ،يكت�ب
تارش يف  Devletدولت ،الصحيفة القومية،
يف عام :1969
«مل�اذا نفق�د األم�ل يف الع�ودة إىل تل�ك
األماكن التي ضاعت منا؟ سيعود اهلالل مرة
أخرى إىل تلك األماكن»(.)39
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ريا ما اش�تكى للشباب القوميني ،من
وكث ً
أنه نتيجة للتغريب والتاريخ املشوه للعثامنيني
الذي يتم تدريسه للشعب الرتكي ،كان هناك
ع�دم وعي بين الش�عب الرتك�ي بحقيقة أن
أجدادهم حكموا ثالث قارات(.)40

مل يقتصر التوظي�ف املتك�رر للمقارنات
التارخيية عىل دوائر حزب احلركة القومية .فبدأ
نجم الدين أربكان ،الباحث آنذاك يف جامعة
إس�طنبول التقني�ة ،حركة سياس�ية جديدة يف
ع�ام  ،1969وأس�س حزب النظ�ام الوطني
 MNPيف ع�ام  ،1970ثم حزب السلامة
الوطن�ي  MSPيف ع�ام  ،1973وحرص�ت
قي�ادة احل�زب على رب�ط املس�عى الس�يايس
بالتراث العثماين .وخل�ق ح�زب النظ�ام
الوطن�ي  MNPوح�زب السلامة الوطني
شعورا باالنتامء إىل القضية اإلسالمية
MSP
ً
عن�د املش�اركة يف العملي�ة السياس�ية ،وه�و
اهل�دف الذي مل ينجح ح�زب احلركة القومية
يف حتقيق�ه .ويف اإلعالن التأس�ييس للحزب،
أكد حزب النظام الوطني  MNPروح األمة
الرتكي�ة ،الت�ي اختاره�ا اهلل س�بحانه وتعاىل
«لتأم�ر باملع�روف وتنه�ى ع�ن املنك�ر»(.)41
وحول حزب النظام الوطني  MNPوحزب
ّ
السالمة الوطني  MSPالقلق الديني السائد
بني الناخبني إىل لغة سياسة؛ فقد كان أربكان
وضوح�ا من توركش يف التعبري عام أراد
أكثر
ً
الناس سامعه:

«م�اذا س�يحدث إذا تركنا احلري�ة للناس
ي�وم اجلمع�ة للذه�اب إىل املس�جد؟ م�ن
املمكن أن تكون هناك فوائد كبرية إذا عادت
اخلالفة ،وستكون هناك فوائد سياسية ً
أيضا.
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�أربكان :ماذا �سيحدث �إذا تركنا الحرية للنا�س يوم
الجمعة للذهاب �إلى الم�سجد؟ من الممكن �أن تكون
هناك فوائد كبيرة �إذا عادت الخالفة ،و�ستكون هناك
فوائد �سيا�سية � ً
أي�ضا� .أنا ال �أ�صر على عودة الخالفة ،لكن
�إذا �أراد النا�س ذلك فليكن ذلك
أن�ا ال أرص على عودة اخلالفة ،لك�ن إذا أراد
الناس ذلك فليكن ذلك»(.)42

تبن�ى ح�زب النظ�ام الوطن�ي MNP
فك�رة أن تركي�ا س�احة ح�رب بين الق�وى
اإلسلامية والغ�رب املس�يحي والش�يوعية
والصهيوني�ة( .)43ومل ختتل�ف إش�ادة ح�زب
النظ�ام الوطن�ي باألسلاف العثامنيين ع�ن
خطاب ح�زب احلركة القومي�ة بعد 1969؛
وأعل�ن أرب�كان يف كلمت�ه أم�ام مؤمتر حزب
النظام الوطني:
«أي ش�خص ال يش�عر ببطوالتن�ا يف
ّ
ح�رب مالذك�رد  ،Malazgirtوكي�ف كنا
س�ي ًفا يف حرب كوس�وفو ،وجن�و ًدا يفتحون
القسطنطينية (إس�طنبول) ،وأن منا السلطان
فات�ح الث�اين ال�ذي امتط�ى خيل�ه إىل البحر،
وس�ليامن صاح�ب اجلي�وش الت�ي زحف�ت
إىل أوروب�ا -ل�ن يس�تطيع فهم م�ا هو حزب
السالمة الوطني»(.)44

تك�رر هذا احلنين إىل امل�ايض العثامين يف
كتاب�ات نجي�ب فاض�ل قيس�اكوراك ،الذي
انض�م إىل ح�زب السلامة الوطن�ي وأث�ر يف
خطاب احلزب بش�كل عميق ،وكتب يف عام
:1956
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«يف يوم ما ،س�يعود فاتح [يعني السلطان
حمم�د الث�اين] .الفات�ح يرم�ز ملجتم�ع يكمل
نضج�ه الداخيل اس�تعدا ًدا لب�دء غزو جديد.
إذا مل مت�ت ه�ذه األم�ة ،فس�يعود فات�ح م�ن
جديد»(.)45

تعام�ل ح�زب احلركة القومي�ة ،MHP
وح�زب السلامة الوطن�ي  ،MSPبجدي�ة
م�ع قضي�ة التغري�ب الثق�ايف والس�يايس.
خطاب حزب احلركة القومية كش�ف النقاب
ع�ن «انحط�اط ش�تى جوان�ب احلي�اة الذي
أص�اب املجتم�ع الرتكي على م�دار القرنني
املاضيين»( .)46وق�اد ه�ذا االجت�اه بع�ض
أعض�اء قي�ادة ح�زب احلرك�ة القومي�ة ،عىل
وج�ه اخلص�وص ،دون�دار تارش ،ويوكس�ل
رسدانجاتش�تي ،إىل تبن�ي وجه�ة نظ�ر
املواجه�ة العثامني�ة الرتكي�ة م�ع الغ�رب(.)47
رسدانجاتش�تي ،ال�ذي اس�تدعى العداءات
التارخيي�ة بين الغ�رب والعثامنيين ،ق�ال يف
إحدى خطبه االنتخابية:
«مل يس�تطيعوا هزيمتنا يف حرب جاليبويل
 ،Gallipoliلكنه�م اآلن وج�دوا قن�وات
أخ�رى للتغل�ب على ه�ذه املقاوم�ة .نح�ن
نس�ميها اإلمربيالية الثقافية .اجلنود امللتزمون

�أربكان :لقد خا�ضت �أمتنا الكفاح �ضد الدول
الغربية مجتمعة ،وهزمتهم في كل مرة:
الحروب ال�صليبية ،وغزو �إ�سطنبول ،وح�صار
فيينا .ومع ذلك� ،أمتنا الآن عاجزة عن مواجهة
الثقافات الأجنبية

واملتدين�ون يف احلرك�ة القومي�ة س�يقفون يف
وجههم ،ولن يس�محوا بدخ�ول أي يشء ال
()48
ينتمي إلينا إىل هذه األرض»

«اخرتعوا قص�ة مريم يف إزمري وجعلوها
مقدس�ا للمس�يحية .ثم ظهرت س�انتا
مكا ًنا
ً
كل�وز يف أنطالي�ا .إهن�م يري�دون تغيير هذه
األرض املجي�دة إىل دول�ة روماني�ة بيزنطية.
ويف يوم ما ،س�يقولون أهيا األت�راك الربابرة،
لق�د جئت�م بعدن�ا .لكن على الرغ�م من كل
الضغ�وط التي نعاين منها ،مل تفتح آيا صوفيا،
امل�كان املقدس ،للعبادة ،ولكنهم اس�تضافوا
الباب�ا [يعن�ي زيارت�ه إىل إس�طنبول] باحرتام
كبري»(.)49

وباملثل ،يف خطاباته ،أكد أربكان أن هناك
أش�خاصا يعملون كعمالء للبيزنطيني وضد
ً
()50
حزب�ه  .ويف اإلعلان التأس�ييس حل�زب
النظام الوطني ّأكد ذلك قائلاً :
«لق�د خاض�ت أمتنا الكفاح ض�د الدول
الغربي�ة جمتمع�ة ،وهزمته�م يف كل م�رة:
احل�روب الصليبي�ة ،وغ�زو إس�طنبول،
وحص�ار فيينا .ومع ذل�ك ،أمتنا اآلن عاجزة
عن مواجهة الثقافات األجنبية ،والشيوعيني
والعقول العاملية»(.)51

مل يتم تن�اول التاريخ العثامين فحس�ب يف
اخلطب السياسية ،بل إن تاريخ السالجقة نال
نفس القدر من االهتامم يف املناخ السيايس(.)52
ويمكن القول إن اللجوء إىل السالجقة ساعد
السياس�يني على تقدي�س منطق�ة األناضول
كمعقل حقبة ما بعد العثامنية ،والتي ستخرج
منها األمة الرتكية «منترصة» مرة أخرى .لقد
زرعت قيادات حزب احلركة القومية وحزب
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ً
صارخا بني الرشق
السلام الوطني انقس�ا ًما
والغ�رب ،بتتب�ع العداء منذ دفاع السلاجقة
ض�د احل�روب الصليبي�ة يف األناض�ول،
ومقاومته�م لإلمربيالي�ة الغربي�ة والروس�ية
الت�ي ال تق�ل رضاوة( .)53ورأوا أن الغربيين
ق�د حاكوا مؤامرات رشيرة ال تعد وال حتىص
لش�ل األتراك منذ انتصاره�م يف األناضول.
وف ًق�ا لذلك ،احتفل�ت دوائر ح�زب احلركة
القومي�ة بالذكرى ال�ـ 900ملعرك�ة مالذكرد
يف عام  ،1971وكان ألب أرسلان توركش
 Alparslan Türkeşزعي�م احل�زب
الوحيد الذي حرض االحتفاالت يف أررضوم
 .)Erzurum(54وجاء يف بيان تنظيم ülkü
(ocaklarıالتنظيم القومي) ما ييل:
« ُق�وى أل�ب أرسلان الت�ي دم�رت
الصليبيني يف عام  1071س�وف تدمر اخلونة
بقيادة ألب أرسالن آخر [يعني ألب أرسالن
()55
توركش]»

وبكلامت من نجم الدين أربكان كان هذا
التشبيه أكثر لفتًا لالنتباه:

«ي�ا أبن�اء أعظ�م أم�ة يف التاري�خ ،لق�د
انترصت�م يف ح�رب مالذك�رد يف انتخاب�ات
عام  ،1973واآلن أنتم تفتحون إس�طنبول،
وتضعون الع َلم عىل أعىل أسوارها .فقد كنتم
حاملي أعلام احلق .لق�د انترصن�ا يف حرب
مالذكرد وحرب كوس�وفو ،ليس بسبب قوة
جيشنا ولكن بسبب قوة إيامننا»(.)56
وثمة موضوع رئيس آخر ،عرب عنه حزب
احلرك�ة القومي�ة ،وح�زب النظ�ام الوطن�ي
وح�زب السلامة الوطن�ي ،وه�و «فك�رة
النظ�ام» .أكدت قيادة ح�زب احلركة القومية
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دورا حمور ًّيا يف
على أن «فكرة النظ�ام» تلعب ً
مهمة األمة يف التاريخ الرتكي ،وأن املواطنني
األتراك ينبغي عليهم أن َي ُعدّ وا أنفسهم رسلاً
للمهمة التي أ ّمتها من قبل أسالفهم( .)57وف ًقا
هلذا الرأي ،فإن رعايا السلطان العثامين تلقوا
معاملة عادلة يف شتى جوانب احلياة ،واستطاع
احلكام العثامنيون تطبيق هذه القاعدة يف مجيع
أنحاء اإلمرباطورية املمتدة من شمال أفريقيا
إىل أوروب�ا( .)58وكما متت اإلش�ارة من قبل،
فقد عانى دوندار تارش من قلة وعي الش�عب
الرتكي هبذه التجربة التارخيية ،التي من شأهنا
أن تس�اعد عىل إصالح «النظ�ام اخلاطئ» يف
تركي�ا( .)59وباملث�ل ،اس�تخدم أرب�كان كلمة
«النظ�ام»( )Nizamيف حزبه(،ح�زب
النظ�ام الوطني) ،مم�ا يعني التزام�ه بإصالح
«النظ�ام»( .)60ونص البيان التأس�ييس حلزب
النظام الوطني عىل:
«أمتن�ا ،ي�ا أعظ�م أم�ة يف التاري�خ ،أنت
املسؤولة عن جلب النظام إىل العامل»(.)61

علق�ت قيادات أحزاب احلرك�ة القومية،
وحزب السالمة الوطني أمهية كبرية عىل جتنيد
النش�طاء الش�باب من اجلامع�ات واملدارس
الثانوي�ة .وأرشف�ت قي�ادة ح�زب احلرك�ة
القومية عىل تنظيم (أولكو أوجاكالر) ülkü
 ocaklarıيف أواخر الس�تينيات ،وأسست
قي�ادة ح�زب السلامة الوطن�ي يف منتصف
السبعينيات مؤسس�ة  ،akıncılarمن أجل
تدريب وجتنيد الناش�طني الشباب .ويقال إنه
يف أثن�اء تل�ك التدريب�ات ،كان يتم تش�جيع
الناشطني الشباب عىل الترصف كـ(أقينجي)
 )akıncı(62أو(البران) ( alperenحمارب
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ص�ويف)( ،)63وه�و ما تطل�ب إحي�اء الرتاث
الرتكي اإلسلامي لالنتصار يف النضال ضد
االشتراكيني .بالطبع ،كان هلذا اخلطاب ُبعد
تعبوي .ودعت قيادة احلزب النشطاء الشباب
إىل لع�ب أدوار قيادي�ة إلصلاح الرتاج�ع
الس�يايس و»االنحط�اط الثق�ايف» ،بالسير
على خطا الش�خصيات البارزة والسياس�يني
ورجال الدين يف املايض :مثل الس�لطان ألب
أرسلان ،وعثمان غ�ازي ،والس�لطان حممد
الث�اين ،ويون�س أمره ،وموالنا جلال الدين
الرومي(.)64

ويب�دو أن ه�ذا اخلط�اب املش�يد باملايض
العثماين ق�د وج�د ص�دى قو ًّيا بني الش�باب
القوميني .ومنذ عام  1977فصاعدً ا بدأ تنظيم
 ülkü ocaklarıتأكيد أهنم س�يكافحون
من أج�ل اس�تعادة النظ�ام العامل�ي( .)65وقد
أع�اد العلامء القوميون املحافظون ،اكتش�اف
هذا الفك�ر ،واكتس�بت إيدولوجيات حزب
احلركة القومية املستمدة من التاريخ العثامين،
املزيد من األنصار .بالنسبة لقادة تنظيم ülkü
 ، ocaklarıكان البد أن يقوم هذا «النظام»
عىل العقيدة اإلسلامية .ويف املوضوع األول
لنظ�ام العامل  )Nizam-ı Alem(66اجلريدة

علقت قيادات �أحزاب الحركة
القومية ،وحزب ال�سالمة الوطني
�أهمية كبيرة على تجنيد الن�شطاء
ال�شباب من الجامعات والمدار�س
الثانوية

الرس�مية لقيادة  ülkü ocaklarıبعد عام
 ،1979تم تأكيد:
«بالنس�بة لن�ا ،القضي�ة األساس�ية ه�ي
قضي�ة االعتقاد .والنظام ال�ذي يقيمه هؤالء
الن�اس س�يكون نظ�ام احل�ق .مجي�ع األفكار
والعالق�ات ،الت�ي وضعها ه�ؤالء الذين ال
يتخ�ذون قراراهت�م وف ًق�ا ألوام�ر اهلل ،غير
صاحل�ة .لقد اهتز نظ�ام العامل ،وب�دأت هذه
الصحيف�ة رحلته�ا كسلاح ألولئ�ك الذين
يري�دون اس�تعادة نظ�ام الع�امل ،وال يوافقون
عىل الكفر»(.)67

هذه املهمة لـ»لنظام العامل» كانت مرتبطة
بعقي�دة إسلامية معين�ة :كان الناش�طون
الشباب متأكدين أن األتراك سيتبعون تعاليم
اإلسالم األساسية :إعالء كلمة اهلل (ilay-i
 .)Kelimetullah)(68وادعت قيادة تنظيم
 ülkü ocaklarıأهنا حتيي هذا املعنى ،ومل
ترتدد يف عرض هذه الرؤية كأس�اس للقومية
الرتكي�ة .وأرصت على أن نضاهل�م ض�د
االشتراكيني مل يكن أكثر م�ن مرحلة واحدة
يف طريقه�م لتحقيق هدفه�م .ويف الدعوة إىل
الوح�دة ( ،)Birliğe Çağrıوهي صحيفة
نرشهتا قيادة  ، ülkü ocaklarıوتم تأكيد:

«أن مهم�ة ش�باب  ülkü ocaklarıهو
إقام�ة أم�ر اهلل يف الع�امل ،وتأكيد أن الش�عب
الرتك�ي س�يكون مهن�دس ه�ذه العملي�ة.
وستستمر هذه العملية حتى هناية العامل»(.)69
وكان أل�ب أرسلان تورك�ش ،ونج�م
الدين أرب�كان ،ودوندار تارش ق�راء للتاريخ
العثماين .تورك�ش ،على س�بيل مث�ال،
ح�ث النش�طاء القوميين على احلض�ور إىل
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«مهرجانات «أرطغرول غازي» Ertuğrul
 ، Gaziحي�ث يتم االحتفال بميالد الدولة
العثامنية( .)70وباملثل ،كان نجم الدين أربكان
حريصا عىل حض�ور «احتفاالت فاتح» التي
ً
نظمه�ا حزبه(ً .)71
أيضا إع�ادة فتح آيا صوفيا
ش�ائعا آخ�ر يف خطاب حزب
موضوع�ا
كان
ً
ً
النظ�ام الوطن�ي؛ فق�د أعل�ن أرب�كان أهن�م
سيس�محون للن�اس بالعب�ادة يف آي�ا صوفي�ا
مرة أخ�رى( .)72ومن اجلدي�ر بالذكر أن ألب
أرسلان توركش س�مح للش�باب القوميني
‹بالصالة يف كنيس�ة آيا صوفي�ا» من دون إذن
قانوين يف عام .)73(1976

م��ن الما�ضي العثماني �إل���ى م�ستقبل
تركيا
نظام  12س�بتمرب مل يظهر أي تسامح جتاه
املنظمات القومي�ة يف الس�بعينيات .اآلالف
من الساس�ة القوميين والنش�طاء واملفكرين
تعرضوا للس�جن .لكن بعد استئناف نشاطه
الس�يايس يف عام  ،1985بدا أن توركش أقل
استعداد لاللتزام باخلطاب القومي املحافظ.
وحاول اجلناح املحافظ الديني حلزب احلركة
القومي�ة التوافق مع موقفه اجلديد يف التعامل
م�ع القومي�ة العلامني�ة ،لك�ن كان الف�راق ال
حمال�ة( .)74ومل يتضم�ن ج�دول أعمال قي�ادة
ح�زب احلرك�ة القومية اجلدي�دة أي حتدٍّ جاد
للتغري�ب االجتامع�ي والثق�ايف ،وهو اليشء
ال�ذي ش�غل نخ�ب احلزب من�ذ مؤمت�ر عام
 .)76(1969ل�ذا مل يك�ن مفاجئً�ا أن احلنين
إىل امل�ايض العثماين وج�د جم�الاً يف اخلطاب
السيايس القومي بعد عام .1980
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حاول الجناح المحافظ الديني
لحزب الحركة القومية التوافق
مع موقفه الجديد في التعامل
مع القومية العلمانية ،لكن كان
الفراق ال محالة

مهم�ة يف
كان ه�ذا اخلط�اب بمثاب�ة أداة ّ
رس�م الدعم املحيل للسياسة اخلارجية حول
الرشق األوسط والبلقان

اس�تمر احل�زب يف اس�تخدام العل�م
العثماين كش�ارة للح�زب ،وش�عر معظ�م
أعض�اء احل�زب -وبخاص�ة جي�ل م�ا قبل
ع�ام  1980-بحساس�ية جت�اه التراث
العثامين .وم�ع ذلك ،ظ�ل توركش خياطب
مجه�وره من الش�باب «بأحفاد» السلاطني
العثامنيين( .)77تراجع�ت ش�عبية تنظي�م
أولك�و أوج�اكالر  ülkü ocaklarıيف
الثامنينيات والتس�عينيات ،باملقارنة بمكانته
املهم�ة يف مركز الصراع اإليديولوجي بني
ّ
عامي  1968و ،1980وكان هذا الرتاجع،
جزئيًّ�ا ،بس�بب تغير املوق�ف .ويمك�ن
القول إن جتربة نظام  12س�بتمرب وس�قوط
الس�وفيت يف ع�ام  1989أدى إىل حدوث
تغييرات يف أولوي�ات توركش السياس�ية،
فه�و وقي�ادة احل�زب ش�عروا باحلاج�ة إىل
توظي�ف موضوعات م�ن التاري�خ العثامين
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لتحفيز اجلامهري الش�ابة .وأصبح هذا النهج
أكث�ر واقعي�ة بع�د وفات�ه يف ع�ام 1996؛
فن�ادرا م�ا تناول�ت قي�ادة ح�زب احلرك�ة
ً
القومي�ة يف األلفيني�ات قضي�ة التغري�ب،
وقلما حتدثوا عن أن التاريخ العثامين مصدر
إهلام لرؤية احلزب السياس�ية.

جت�در اإلش�ارة إىل أن معظم ق�ادة تنظيم
أولك�و أوج�اكالر ülkü ocakları
وأصح�اب النظري�ات القومي�ة املحافظ�ة،
مث�ل :أمح�د أروايس ، Ahmet Arvasi
وغال�ب أردم  Galip Erdemجتمع�وا
حت�ت مظلة ح�زب الوح�دة الكبرى BBP
 ،ال�ذي ُأس�س يف عام  1993بزعامة حمس�ن
يازج�ي أوغل�و .Muhsin Yazıcıoğlu
وعىل نف�س توج�ه تنظي�م ülkü ocaklar
يف أواخ�ر الس�بعينيات ،أطلق حزب الوحدة

الكربى  ، BBPاس�م نظام عامل أوجاكالري
 nizam-ı alem ocaklarıعلى تنظي�م
الش�باب اخل�اص ب�ه .وأوضح�ت خطب�ة
يازجيي أوغلو يف عام  1992هذا االس�تمرار
بشكل أوضح:

«واجه�ت أمتن�ا ،الت�ي ق�ادت العامل يف
العل�وم وخمتل�ف الس�احات واملج�االت،
خس�ائر وإحباط�ات يف الق�رون الثالث�ة
املاضي�ة .لق�د جئن�ا إىل األناض�ول م�ن
ماليين الكيلومرتات .لذا ف�إن لدينا أعداء
تارخييني؛ ض�د وجودنا هن�ا يف األناضول،
حياول�ون زرع الفت�ن واخلالفات بين أبناء
ش�عبنا لتدمرينا»(.)78
وأك�دت قي�ادة احل�زب بش�كل متك�رر
مركزية الرتاث العثامين يف اخلطاب السيايس.
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وأش�ار يازجي أوغلو يف خطاب ألقاه يف عام
 2008إىل:

«أن ح�زب الوح�دة الكبرى BBP
يق�دم مشروع حض�ارة ،للدول�ة العثامني�ة
العاملي�ة التي نحلم هبا ،والتقاليد الس�لجوقية
واحلض�ارة الرتكي�ة اإلسلامية  ...االحت�اد
األورويب حيت�اج إلين�ا ،لكنن�ا ال نحت�اج
إلي�ه .نح�ن أحف�اد العثامنيني .نح�رص عىل
التراث العثماين ،ونعم�ل جاهدي�ن إلحياء
هذه احلض�ارة ...االحتاد األورويب ال ينس�ى
العثامنيين (عق�دة النقص التي يش�عرون هبا
نحو العثامنيني)»(.)79
وم�ع ذل�ك ،مل يس�تطع ح�زب الوح�دة
الكبرى الوص�ول إال إىل فئ�ة قليل�ة م�ن
القوميني ،وأخفق يف توسيع منظمته الشبابية.
ونتيج�ة هل�ذا اإلخفاق ،تراجعت ش�عبيته يف
األلفينيات.

أما حركة ميليل جوروش Milli Görüş
 ،فعىل النقي�ض ،تزايدت ش�عبيتها يف أواخر
الثامنيني�ات وأوائ�ل التس�عينيات .واس�تمر
أرب�كان يف حتدي املؤسس�ة العلامني�ة ،وتعهد
باس�تعادة «النظام الع�ادل»()adil düzen
ومل يك�ن أق�ل عدائي�ة يف انتق�اده للغ�رب مما
كان عليه يف السبعينيات .وعشية االنتخابات
املحلية يف عام  ،1994عىل س�بيل املثال ،كان
هناك التزام راسخ بني أتباع ،Milli Görüş
وبخاص�ة بين الناش�طني الش�باب الذي�ن
جتمعوا حول وقف الشباب الوطني (Milli
 ،Gençlik Vakfıتنظي�م لش�باب حزب
الرفاه  )RPبأهنم س�يخلصون إسطنبول من
أيدي املس�تغربني» .ويف يوم السلطان أمحد يف
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يازجي �أوغلو :واجهت �أمتنا ،التي قادت
العالم في العلوم ومختلف ال�ساحات
والمجاالت ،خ�سائر و�إحباطات في القرون
الثالثة الما�ضية .لقد جئنا �إلى الأنا�ضول
من ماليين الكيلومترات
إس�طنبول قبل االنتخاب�ات ،أكدت صحيفة
مللي غازيت�ا  ،Milli Gazeteالصحيف�ة
غري الرس�مية حلزب الرف�اه عىل أن »:أربكان
ق�ادم لفت�ح إس�طنبول»( ،)80وج�اء يف مق�ال
التحرير يف نفس الي�وم هذه التعليقات املثرية
للدهشة:
«س�يتم اإلعالن عن الس�هرميني اجلديد
[ Sehreminiيعن�ى الضابط الذي يعادل
رئيس املدينة يف اإلمرباطورية العثامنية] قري ًبا.
هذا الصعود الذي يبدأ من السلطان أمحد هو
النضال األخري ضد البيزنطنيني»(.)81

يف نفس االجتامع رجب طيب أردوغان،
مرش�ح ح�زب الرف�اه يف إس�طنبول ،أوضح
هذه الرؤية:

«نحن وأنتم تقفون أمام آيا صوفيا احلزينة،
املجاورة للسلطان أمحد ،سنقوم بالفتح الثاين
إلس�طنبول ...وس�يكون  27م�ارس يو ًم�ا
إلهناء عهد وبدء عهد جديد»(.)82

وعكس خطاب نجم الدين أربكان نفس
اإليامن:
«ستفتح إسطنبول مرة أخرى ،نحن نسري
يف الطريق املقدس ...أنتم أحفاد السلطان...
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س�تطلقون صيح�ات الس�لطان أمح�د للع�امل
أمجع»(.)83

وبع�د انتخ�اب رج�ب طي�ب أردوغ�ان
رئيس�ا لبلدي�ة إس�طنبول ،أدل�ت قي�ادة
ً
احل�زب بترصحي�ات مماثل�ة .ويف ذك�رى فتح
إس�طنبول ،ق�ال أردوغ�ان « :ه�ذه البل�دة
الطيب�ة(([ )belde-i Tayyibeاس�م
س�ابق إلس�طنبول يف العهد العثامين] ستعود
إليه�ا ال�روح م�رة أخ�رى ،واحتف�ل أربكان
بإنج�ازات حزب�ه« :بع�د  541عا ًم�ا تم فتح
روحيا مرة أخرى»(.)84
إسطنبول
ًّ

لك�ن التدخل العس�كري يف  28فرباير مل
ي�ؤد إىل إغالق حزب الرفاه فحس�ب ،بل إىل
حدوث انقسام داخل حركة ،Milli Görüş
وب�دأ أعض�اء مث�ل رج�ب طي�ب أردوغ�ان
 ، Recep Tayyip Erdoganوعب�داهلل
غ�ول  ، Abdullah Gülوبولنت أرينتش
 Bülent Arınçيف تأس�يس النواة األوىل
حلزب العدالة والتنمية ( )AK Partyيف عام
 .2001تبنت قيادة احلزب توجهات سياسية
ح�ول بعض القضايا املركزي�ة :مثل التغريب
وعلامنية احلكم يف الس�نوات األوىل ،وجتنبت
اس�تدعاء امل�ايض العثماين كوس�يلة حلش�د

التدخل الع�سكري في  28فبراير لم ي�ؤد �إلى �إغالق حزب
الرفاه فح�سب ،بل �إلى حدوث انق�سام داخل حركة (
 ) Milli Görüşوبد�أ �أع�ضاء مثل رجب طيب �أردوغان
 ،وعبداهلل غول  ،وبولنت �أرينت�ش في ت�أ�سي�س النواة
الأولى لحزب العدالة والتنمية

اجلامهري( .)85لكن هذا الصمت مل يدم طويلاً .
ففاز حزب العدالة والتنمية يف انتخابات عام
 2002بأغلبي�ة س�احقة يف الربمل�ان ،وبدأت
نخب�ة احلزب تعلن أهنا ستس�تفيد من الرتاث
العثامين يف نحت رؤية جديدة لسياس�ة البالد
اخلارجي�ة( .)86ه�ذه املواق�ف تبنته�ا قيادات
احل�زب املنبثقة ع�ن حرك�ة Milli Görüş
 ،بقي�ادة أمح�د داود أوغلو ،كبري مستش�اري
وزي�ر اخلارجية آنذاك ،ووزير خارجية تركيا
منذ ع�ام  .2009وبنا ًء عىل ذل�ك ،دعا داود
أوغل�و إىل حت�ول ج�ذري يف سياس�ة تركي�ا
اخلارجية ،واالس�تفادة من التراث التارخيي
والثقايف لإلمرباطورية العثامنية(.)87
يف عه�د ح�زب العدال�ة والتنمي�ة ،كان
نموذجا للرؤية اجليوسياسية
التاريخ العثامين
ً
مص�درا للتعبئ�ة
اجلدي�دة يف البلاد ولي�س
ً
السياسية.

ويمك�ن اإلش�ارة إىل أن نخب�ة ح�زب
العدالة والتنمية اس�تطاعت اس�تخدام اللغة
والسيام بعد انتخابات عام
املؤيدة للعثامنيني،
ّ
مهمة
 .2007كان ه�ذا اخلطاب بمثاب�ة أداة ّ
يف رس�م الدعم املحيل لبناء سياس�ة خارجية
جتاه الرشق األوس�ط والبلق�ان .ويف أعقاب
تصاع�د التوت�ر م�ع إرسائيل بس�بب اهلجوم
اإلرسائيلي على س�فينة مرم�رة واحلص�ار
املف�روض عىل قطاع غزة ،قال رئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان يف عام :2011
«نح�ن نتكل�م على اعتبارن�ا أحف�اد
العثامنيين ،الذين اس�تضافوكم عندم�ا ُنفيتم
من إسبانيا»(.)88
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ويف مؤمتر عقدته منظمة تورك أوجاكالري
 Türk ocaklarıيف عام ّ ،2011أكد أمحد
داود أوغل�و أن تركي�ا ستراقب ع�ن كث�ب
األرايض التي حكمها العثامنيون:
«ليس من قبي�ل املصادفة ،أنه يف الذكرى
املئوي�ة حل�رب طرابل�س ،تصب�ح تركي�ا مرة

�أردوغان :نحن نحكم بتراث �أجدادنا ،الدولة
العثمانية حكمت العالم لمدة  600عام ،ونود
�إحياء الوعي العثماني مرة �أخرى
أخرى يف مركز القضية الليبية ،تساعد إخواهنا
الليبيين .فنح�ن نرى أن مش�كالت ليبيا هي
مش�كالتنا ...نحمل إرث جغرافيا واس�عة،
يف كل ركن م�ن أركان العامل ُدفن ش�هداؤنا.
العام املقبل س�تكون الذك�رى املئوية حلروب
البلقان .وسيكون عام  2014الذكرى املئوية
للحرب العاملية األوىل ،وبعبارة أخرى ذكرى
ظه�ور احل�دود بني تركي�ا وس�وريا والعراق
والقوق�از ،والتي ليس هلا أس�اس جغرايف أو
ثقايف أو أساس ديموغرايف».

متزقت الدول�ة [اإلمرباطورية العثامنية]،
املرك�ز الس�يايس للحض�ارة القديم�ة يف اثني
عشر عا ًما؛ من ح�رب طرابلس يف -1911
تارخييا
 ،1923وتفتت العنارص التأسيس�ية،
ًّ
ونفسيا ،هلذه الدولة ،وحلت حملها اجلمهورية
ًّ
التي تأسس�ت يف ع�ام  1923كدولة قومية،
وتركت بقايا هذا الرتاث ،ونحن اآلن بحاجة
إىل توحيد أركان هذه األمة املكسورة واملجزأة
مرة أخرى .والسؤال هو :كيف يمكننا توحيد
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هذه اجلغرافيا؟ كيف يمكننا بناء جيل جديد،
يستطيع تش�كيل تيار التاريخ نحو املستقبل؟
وم�ن َث َّم «نحو تركيا العظم�ى» وهو العنوان
احلقيقي [يعني عنوان املؤمتر]»(.)89

وكان تعلي�ق أردوغ�ان يف ع�ام 2012
تأكيدً ا هلذه الرؤية اجليوسياسية:

«نح�ن نحك�م بتراث أجدادن�ا ،الدولة
العثامنية حكمت العامل مل�دة  600عام ،ونود
إحياء الوعي العثامين مرة أخرى»(.)90

اإلستراتيجية السياس�ية حل�زب العدالة
والتنمي�ة ،عىل عكس ح�زب احلركة القومية
 MHPوح�زب النظ�ام الوطني-ح�زب
الرف�اه  ، MSP-RPمل تق�م على ق�وة
تعبئ�ة الدوائ�ر ذات الدواف�ع اإليديولوجي�ة
والناش�طني الش�باب .لقد كانت املرة األوىل
يف السياس�ة الرتكي�ة الت�ي يمث�ل فيها حزب
«اجلامهير الرتكي�ة» ،ويصل إىل س�دة احلكم
ويتبن�ى خطا ًب�ا مؤي�دً ا للعثامنيين .مل يتعه�د
ح�زب العدال�ة والتنمي�ة بمح�اكاة اهلي�اكل
العثامنية يف جم�االت القانون وأصول احلكم،
ولك�ن هذا االعتراف بالتراث العثامين عىل
املس�توى احلكوم�ي أدى إىل تزاي�د ش�عبية
التاري�خ العثماين والرموز الثقافي�ة يف تركيا.
باإلضاف�ة إىل ذلك ،ازده�رت العالقات بني
تركيا والدول التي خضعت للحكم العثامين،
م�ن خلال التب�ادالت الثقافي�ة ،والطلاب
والتجارة بشكل كبري.
على كل حال ،يمكن الق�ول إن اخلطاب
الس�يايس ال�ذي تبنت�ه قي�ادة ح�زب احلرك�ة
القومي�ة  MHPوح�زب السلامة الوطن�ي
 MSPيف أواخ�ر الس�تينيات والس�بعينيات
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İktidar ve Tarih: Türkiye’de Resmi Tarih
İstanbul:(1937-Tezinin Oluşumu: 1929
.157-İletişim 2009) pp. 156

Ersanlı İktidar ve ، الحكم والتاريخ،) أرسانلي3(

124-Tarih pp. 119

 اإلسالم، Soner Çağaptay ) سونر تشاغبتاي4(

، من هو التركي؟:والعلمانية والقومية في تركيا الحديثة

Islam Secularism and Nationalism in
Modern Turkey: Who is a Turk?(London:
Büşra Ersanlı ;54-Routledge 2006) pp. 52

.127-İktidar ve Tarih pp. 103 122

İktidar ، الحكم والتاريخ، Ersanlı ) أرسانلي5(

Hugh Poulton ;124-ve Tarih pp. 119

Top hat Grey Wolf and Crescent:
Turkish Nationalism and the Turkish

-Republic(London: Hurst 1997) pp. 107

On the other hand some participants .108

including Fuad Koprulu a professor of
history at Istanbul University suggested a
more systematic analysis of the Ottoman
.History

، احتالل أتاتورك، Esat Bozkurt ) أسعد بوزتُرك6(
Atatürk Ihtilali(İstanbul: Altın Kitaplar

1967); Afet Inan Tarih Uzerine İnceleme

ve Makaleler(Ankara: Akin Matbaasi
.128-1960) pp. 118

َّ َت
 م�ن خالل اس�تدعاء، إىل ح�د كبري،ش�كل
،التش�بيهات التارخيي�ة م�ن العه�د العثماين
 وبالنظ�ر.وجزئيًّ�ا م�ن امل�ايض الس�لجوقي
 كان ل�ه قب�ول،إىل حقيق�ة أن كال الطرفين
واستحس�ان قوي بني الش�باب والطالب يف
 فيمكنن�ا القول إن ه�ذه اللغة،ذلك الوق�ت
السياس�ية زعزعت النظرة الس�لبية للطبقات
 وقدمت،املتعلم�ة يف املجتمع جت�اه العثامنيني
رؤية تتحدى اهلندس�ة السياسية واالجتامعية
 وبينما غّي�رّ ح�زب احلرك�ة.للجمهوريين
 فيام1980  م�ن موقفه بع�دMHP القومي�ة
 فإن،يتعل�ق باس�تخدام التاريخ يف السياس�ة
 استمر يف إسرتاتيجيته ما قبلRP حزب الرفاه
 ورؤيته التي تتبنى خطا ًبا مشيدً ا،1980 عام
 يف.بالعثامنيني وانتقادات للتغريب والعلامنية
 كان التاريخ،عه�د ح�زب العدال�ة والتنمي�ة
نموذجا لرؤية جيوسياسية جديدة يف
العثامين
ً
 هذا.مصدرا للتعبئة السياس�ية
 وليس،البالد
ً
التوجه اجلديد ساعد تركيا عىل االستفادة من
املص�ادر البرشية واملالي�ة يف املنطقة عىل نحو
.أكثر فعالية

Etienne Copeaux ، Tarih Ders ) إتيان كوبو7(

:المصادر والمراجع

Kitaplarinda Türk Tarih Tezinden Türk

İslam Sentezine(İstanbul: İletişim 2006)
45-pp. 37

İktidar ، الحكم والتاريخ، Ersanlı ) أرسانلي8(

Medeni“ ;128 113-ve Tarih pp. 106

 تطور العلمانية،Niyazi Berkes ) نيازي بركاس1(
The Development of Secularism in،في تركيا
Turkey(New York: Routledge 1998) pp.

Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El

Ahmet Çigdem “Batılılaşma ;503-463

Yazıları”(Ankara: Türk Tarih Kurumu

Modernite ve Modernizasyon” in Modern

To reinforce .36-Basımevi 1969) pp. 32

Türkiye’de

this perspective with further evidence

Afet İnan the “court historian” patronized
by the ruling elite was encouraged by
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Siyasi

Düşünce(MTSD)

-(İstanbul: İletişim 2002) Vol. III pp. 72
.84-82 79

 الحكم والتاريخ، Büşra Ersanlı ) بشرى أرسانلي2(

 الدرا�سات علي �أركان- المقاالت

.Yolunda

Mustafa Kemal to advance her research

Ankara Türkiye Ýstatistik(2010-1923

Arı İnan Prof.Afet İnan(İstanbul: Remzi

See TÜÝK: Ýstatistik Göstergeler: )15(
.)Kurumu 2010

 ي��رى أن التوليفةBrockett ) بروكيت16(
انعكاسا لواقع اتضح بين
التركية اإلسالمية كانت
ً
also contends that،1954و1945 عامي
the

Turkish-Islamic

synthesis

was

a reflection of a reality that became
apparent between 1945 and 1954; Gavin
D Brockett How Happy to Call Oneself
a Turk: Provincial Newspapers and
the Negotiation of a Muslim National
Identity(Texas:University of Texas Press
.223-2011) p. 204 222

، النزعة القومية التركية في تركيا، Landau ) الندو17(

on the history of the Turks before Islam.
.99-2005) pp. 97

 النقاد العنصريون، İlker Aytürk ) إيلكر آي تورك9(
The“ ،ألتاتورك من الثالثينيات إلى الستينيات

Racist Critics of Atatürk and Kemalism
from the 1930s to the 1960s” Journal of

Contemporary History 46:308(2011)
also see Altan Deliorman ;316-pp. 314

.)Tanıdığım Atsız(İstanbul: Orkun 2000

 النقاد العنصريون ألتاتورك، Aytürk ) آي تورك10(

The Racist Critics“ ،من الثالثينيات إلى الستينيات

;33-331 328-of Atatürk” pp. 316 327
Orhun was closed down in 1934; Jacob
Landau Pan-Turkism in Turkey: A Study

Pan-Turkism in Turkey p. 130. Its first

in Irredentism(London: Hurst 1981) p.

the confederation changed its name to the

Nihal Atsız ، Tanrıdağı ) نهال أتسيز11(

congress was held in the same year and
Society of Turkish Nationalists(TMDTürk

Milliyetçileri

Derneği). Türk

.86

July 1942); he lambasted a poem(11-10
which described Abdulhamit II who

Milliyetçiler Derneği Tüzüğü(Ankara:

was according to Atsız a genius as a

Sebat 1951); In addition to all these

vampire. Nihal Atsız Türk Tarihinde

Topçu when they had studied in Paris

for his praise of Abdulhamid see Necip

Remzi Arık who had trained Nurettin

and advocated that the essence of
Turkish nationalism lay in religion art
and tradition which found their spirits
in Anatolia had founded the Turkish
Peasant Party in 1951. Remzi Arık İdeal
ve İdeoloji(İstanbul: Hareket Yayınları

Meseleler(İstanbul 1997) pp. 81 77. Also
Fazıl Kısakürek “Abdulhamid Han - Gök
.Sultan” Ocak Dergisi 11 Mayıs 1956

Nurettin Topçu ، ) ن��ور الدين توبتشو12(

Milliyetçiliğimizin

Esasları(İstanbul:

.9-Dergah 1978) pp. 6

Büyük Doğu ،) ارج��ع إلى الشرق الكبير13(

.115-1967) p. 100
ِ
ّ
) في نفس المؤتمر اعتمد الحزب األهلة الثالثة التي18(
. كشارة للحزب،استخدمت في الع َلم العثماني

November 1945 23 November 1945. Also

Milliyetçi Muhafazakar Entelijansiya:

.)1975

Yüksel
Anti

Taşkın

، ) يوكسل تاشكين19(

Komünizmden

Küreselleşme

Karşıtlığına(İstanbul: İletişim 2007) p.

See Büyük Doğu 9 November 1945 16

see Necip Fazık Kısakürek Ulu Hakan
Abdulhamid

Han(İstanbul:

Ötüken

 استخدم أحيا ًنا،) في الصفحة األولى لجريدته14(

Allah-Millet-Vatan« شعار «الله واألمة والوطن
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غونغور يتعاون بشكل وثيق مع قيادة الحزب في أوائل

.245

 الذي ُدعي إللقاء خطب، أما نجيب فاضل.السبعينيات

Mehmed Niyazi ، Dahiler ) محمد نيازي20(

.1977 عام

Osman Çakır Nevzat Kösoğlu ;32-12

، Interview by the author; Kösoğlu

Hikayesi(İstanbul: Ötüken 2008) pp.

Sadi Somuncuoğlu Interview by the )28(

Hatıralar ، ذكريات، Kösoğlu ) كوسو أوغلو21(

 فقد انضم إلى الحزب فيülkü ocakları في تنظيم

ve Deliler(İstanbul: Ötüken 2001) pp.

Sadi Somuncuoğlu ) سادي سومونجو أوغلو27(

ile Hatıralar Yahut Bir Vatan Kurtarma

.221 181-Hatıralar pp. 160

.101-97

.181-author; Kösoğlu Hatıralar; 160

Ahmet İyioldu Interview by ;101-pp. 97

See Nevzat ، ضياء نور أقسون،)2003 ،البديل

) قضية التغريب تم التعامل معها بطريقة علمية في22(

2003); Ziya Nur Aksun Dündar Taşer’in

 تلميذ البروفيسور، أما أرول غونغور.الدين فندق أوغلو

: دوندار تاشر(أنقرة،) ارجع إلى نوزات كوسو أغلو29(

Kösoğlu Dündar Taşer(Ankara: Alternatif

.)Büyük Türkiyesi(İstanbul: Kutluğ 1974
» «من نحن؟، Dündar Taşer ) دوندار تاشر30(

Biz Kimiz?” Devlet 7“ .1969 ، إبريل7 ،دولت

.April 1969

Güngör ، “Dündar Taşer’in ) غونغور31(

.the author

 والبروفيسور زيد،أعمال البروفيسور ممتاز تورهان
 اتضح تسييس. فقد تابع هذا الموضوع،ممتاز تورهان

.1969 هذه المناقشة بشكل ملموس بعد عام

، المثقفون القوميون المحافظون، Taşkın ) تشكين23(
Milliyetçi Muhafazakar Entelijansiya pp.

Büyük Türkiyesi”; Töre 18 December

 المثقفون القوميونTaşkın

Güngör “Dündar Taşer’in Büyük )32(

Emin

.1972

”Türkiyesi

Nevzat Kösoğlu ، ) ن��وزات كوسو أوغلو33(

.134-128

) تشكين24(

Taşkın Milliyetçi Muhafazakar ،المحافظون
;143-Entelijansiya

pp.

133

Alper-Özgür Sevgi Göral “Aydınlar
.584-Ocağı” in MTSD Vol. V pp. 583

 لمناقشة التاريخ الكمالي للعهد،Kitap Şuuru

Aydınlar Klübü was renamed Aydınlar

Kitap Şuuru(İstanbul: Ötüken ،والتاريخ

sought to promote a “Turkish-Islamic

 الحكم، İktidar ve Tarih ، أرسانلي، انظر،العثماني

Ocağı(Intellectuals’ Hearth) in 1970 and

for a discussion of ;89-1994) pp. 87

synthesis” against the socialist trends in

the Ottoman period see Ersanlı İktidar

Turhan Feyizoğlu ) تورهان فايز أوغلو25(

.the country

the early Kemalist historiography on
Taşer “Biz ;12 113-ve Tarih pp. 106

”?Kimiz

Fırtınalı ، الحركة القومية في سنوات العاصفة،
Yıllarda

Ülkücü

Hareket(İstanbul:

Osman Turan ، Türk ) عثمان ت��وران34(

Mustafa ;785-Ozan 2000) pp. 760

.Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi) p. 300

Gelişimi(Ankara: Cedit Yayınları 1996)

Cihan Hakimiyeti Mefkuresi(Türk Cihan

Çalık MHP Hareketinin Kaynakları ve

fena-“) هذا المصطلح مشتق من الفناء في الله35(

For the detailed list see Milli .127-pp. 117

Aksun ، لدوندار تاشر، تركيا الكبيرة،) أقسون36(

 ويوكسل ساردانجاتشتي انضما،) عثمان توران26(

.» وهو مفهوم صوفي، ”fi’llah

.Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi p. 23
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.)February-March 1969(32-Hareket 31

 وبدأ أرول،إلى حزب الحركة القومية في الستينيات
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( )37احتلت بعض أمثلة حياة القادة العسكريين غير
المسلمين مكانة كبيرة في التاريخ ،يضرب دوندار تاشر

أمثلة مثل موسوروس باشا  ، Müsürüs Pashaالسفير

العثماني في لندن ،وألفريد رستم ، Alfred Rüstem
ممثل مكتب الخارجية العثماني في الواليات المتحدة،

أقسون ،تركيا الكبيرة لدوندار تاشرAksun Dündar ،
 ، Taşer’in Büyük Türkiyesiص ،119،121

147

( )38أقسون ،تركيا الكبيرة لدوندار تاشرAksun ،

been following the wrong mentality for
a hundred and fifty years. See Metin
;22-Turhan Ülkü Ocakları pp. 19

Dündar Taşer“Batılılaşmak” Devlet 19

.October 1970

( )47عثمان يوكسل سردانجاتشتي ،الخطب االنتخابية

في اإلذاع��ةOsman Yüksel Serdengeçti ،

“Radyodaki Seçim Konuşmalarım: 1969
Seçimleri” in Osman Yüksel Serdengeçti

Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi pp.

Bir Nesli Nasıl Mahvettiler((İstanbul:

.51-46

.)TEV 2010

( )39الدولة.Devlet 1 September 1969 ،

( )40أقسون ،تركيا الكبيرة لدوندار تاشرAksun ،

( )48ساردانجاتشتي ،الخطب االنتخابية Serdengeçti

.”“Seçim Konuşmaları

Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi pp.

( )49س��اردان��ج��ات��ش��ت��ي ،الخطب االنتخابية،

( )41اإلعالن التأسيسي لحزب النظام الوطنيMilli ،

( )50نجم الدين أرب��ك��ان ،الخطب االنتخابية،

( )42نجم الدين أربكان ،جريدة ميليت Milliyet، 25

.Konuşmaları

( )43نجم الدين أربكان في مقابلة مع جريدة ميليت

( )52العديد من الدراسات التاريخية لألكاديميين

.”?Taşer “Biz Kimiz ;51-46

.Nizam Partisi Kuruluş Bildirgesi
سبتمبر.1969 ،

 Milliyet، 25سبتمبر  ،1969يحظر على الماسونيين
التسجيل في حزب النظام الوطنيMNP Parti ،

.Tüzüğü Ankara: Haktanır 1970

( )44نجم الدين أربكانNecmettin Erbakan ،

.”Serdengeçti “Seçim Konuşmaları
Seçim

1977

Erbakan

Necmetttin

( )51اإلعالن التأسيسي لحزب النظام الوطني

القوميين المحافظين كانت حول تاريخ السالجقة،
انظر إبراهيم قفص أوغلوİbrahim Kafesoğlu، ،

Selçuklu Tarihi ve Büyük Selçuklu
Melikşah

 İmparatoruالتاريخ السلجوقي

“Prof. Dr. Necmettin Erbakan Milli

واإلمبراطورية

watch?v=K5OEDTVOSQM(accessed on

Zamanında Türkiye and Selçuklular ve

Görüş’ün Tanımı” www.youtube.com/
.)5 July 2013

السلجوقية

الكبرى(İstanbul:

Meb 1973) Osman Turan Selçuklular

.)İslamiyet(İstanbul: Turan 1971

( )45نجيب ف��اض��ل ق��ي��س��اك��وراكdoğu ،

( )53في إح��دى خطبه االنتخابية ق��ال يوكسل

Kısakürek

بأجيال ال تحصى وال تعد من أجل هذه األراضي ،واآلن

،Büyük

ال��ش��رق

الكبيرFazıl،

Başmakalelerim(İstanbul:

Necip

.118-Büyükdoğu1999) pp.117

( )46انظر خطبة ألب أرسالن توركش في مؤتمر ،1969

ساردانجاتشتي « :Serdengeçtiمنذ  1071ضحينا

على هذه األراضي المدفون تحتها الماليين من الشهداء،

هناك بعض الناس الذين يبيعون أمتهم لألجانب».

See Alparslan Türkeş’s 1969 congress

( )54دولت.Devlet 6 September 1971 ،

1969); in a conference held at ODTÜ in

.Ülkü Ocakları p. 98

speech in Milli Hareket 32(March
1970 Türkeş argued that the rulers of
Turkey and Turkish intellectuals had
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( )55تورهان ،أولكو أوجاكالي ،ص Turhan ،98

( )56نجم الدين أربكان ،الخطب االنتخابية1977 ،

( )57أقسون ،تركيا الكبيرة لدودندار تاشر ،ص ،41

�إعادة تخيل الما�ضي العثماني في ال�سيا�سة التركية

Aksun Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi

بالدين ،واألمة ،ال تتوافق مع قومية حزب الحركة القومية

( )58أقسون ،تركيا الكبيرة لدودندار تاشر ،ص -105

.Interviews by the author

.106-Türkiyesi pp. 105

.1979

.p.41

Burhan Kavuncu and Sadi Somuncuoğlu

Aksun Dündar Taşer’in Büyük ،106
( )59تاشر ،من نحن؟.”?Taşer “Biz Kimiz ،

( )60في التسعينيات ،استخدم أربكان شعار adil

« düzenالنظام العادل» ليحل محل النظام الفاسد.

( )61اإلعالن التأسيسي لحزب النظام الوطني.

( akıncı )62كانوا فرسا ًنا غير نظاميين ،خالل القرون
األولى لإلمبراطورية العثمانية ،على أساس الخدمة
في أوروبا .اسمهم مشتق من اسم أكين ،وهو ما يعني

«غارة ،غزو ألراضي العدو» موسوعة اإلسالم ،الطبعة
s.v‘‘Aḳi̊̊ nd̲j̲ ،2

( )67نظام العالمNizam-ı Alem 5 October ،

( )68زيباك.14-Zeybek Ülkü Yolu pp. 12 ،

( )69الدعوة للوحدةBirliğe Çağrı 29 March ،
.1980

( )70دولت.Devlet 6 September 1971 ،

( )71جريدة مي ّلييت Milliyet 30 May 1976 30

.May 1976 29 May 1978
( )72جريدة مي ّلييت.Milliyet 29 May 1977 ،

(Mustafa Verkaya Interview by the )73
.author

( )63انظر نامق كمال زيباكNamık Kemal ،

(Tanıl Bora and Kemal Can Devlet )74

( )64زيباك-Zeybek Ülkü Yolu pp. 14 ،

.61-Kuzgun pp. 32

 ، Zeybek، Ülkü Yoluأنقرة.1979 :

Dündar Taşer “Milliyetçi Hareket ;24

and Devlet ve 434-Ocak Dergah pp. 423
( )75بدأ توركش في تأسيس منظمة  MÇPالتي غيرت

1969 ‘Gençlik” Devlet 28 December

اسمها إلى حزب الحركة القومية في مؤتمر ،1992
معظم أعضاء السبعينيات ،وقاد ُة تنظيم ülkü
وعارض
ُ

Necmettin Erbakan İzmit Konuşması

(Dündar Taşer“Batılılaşmak ” Devlet )76

8 September

Devlet

”Gençlik

ve

1970; Necmettin Erbakan “Prof Dr

www.youtube.com/

’”dönemi

MSP

 ocaklarıالسابقين ّ
ترش َحه.

.19 October 1970

watch?v=gbe6hhotis(accessed on 5 July

( )77انظر خطبة توركشSee Türkeş’s congress ،

( )65ح ّلل مؤرخ القومية عثمان ت��وران Osman

(Yüzyılda bir Alperen: Muhsin.21 )78

.)2013

.speech in 1977 Devlet 9 May 1977

 Turanبمهارة مفهوم نظام العالمnizam-ı alem -

.Yazıcıoğlu(Ankara: Öncü 2009) p. 102

 Turanتوران ،ص .202-199 .يشير Ayvazoğlu

Yazıcıoğlu، 2008; http://cenksarigol.

سبيل المثال ،في قانون نامة  kanunnameللسلطان

html
ّ
( )80جريدة ميلي غازيتاMilli Gazete 25 ،

 ،وربطه بمهمة األتراك في إعادة النظام إلى العالم .انظر
آي��واز أوغلو إلى أن استخدام هذا المصطلح في
المصادر العثمانية يحمل معنى مختل ًفا ،ومع ذلك ،على

محمد الثاني ،نظام العالم  nizam-ı alemيعني
النظام االجتماعي والسياسي في اإلمبراطورية العثمانية،

Beşir Ayvazoğlu Tanrı Dağından Hira
57-Dağına(İstanbul: Kapı 2010) pp. 156

( )66تم تعليق نظام العالم بأمر من توركش في ،1979

بنا ًء على ادعاءات أنه يروج لبعض األفكار المتعلقة

( )79مقابلة مع محسن يازجي أوغلو Muhsin

blogspot.com/2008_11_01_archive.

.March-26 March 1994

( )81جريدة مي ّلي غازيتاMilli Gazete 25 March ،

.1994

( )82جريدة مي ّلي غازيتاMilli Gazete 26 March ،

.1994

( )83جريدة مي ّلي غازيتاMilli Gazete 26 March ،
ربيع 191 2014

 الدرا�سات علي �أركان- المقاالت

.83-Küre 2001) pp. 52

.1994

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / )8 8 (

Milli Gazete 29 May- ،) جريدة مي ّلي غازيتا84(

http://www.turkocagi.org.tr/ )89 (

) انظر تعليقات أردوغان على العلمانية واالتحاد85(
.Milliyet 22.08.2001 ، جريدة مي ّلييت،األوروبي

.30 May 1994

A Policy Brief
Briefs
eports
fs
ports
watch?v=0jduIYcZz1s

index.php?option=com_content&vie

w=article&id=2137&catid=58:basndatuerk-ocaklar&Itemid=253

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / )9 0 (
watch?v=eNtl5W4A8tY

، جريدة حرييت،) انظر زيارة عبد الله غول للجزائر86(

.Hurriyet 12.04.2005

Ahmed ، العمق اإلستراتيجي،) أحمد داود أوغلو87(

Davudoğlu Stratejik Derinlik(İstanbul:
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