األوضاع الداخلية للدولة العثمانية
يف عصر شيخ اإلسالم مصطفى صربي رمحه هللا تعاىل.
وموقفه منها
د .ماجد الدرويش
تعترب الفرتة اليت عاشها شيخ اإلسالم مصطفى صربي (1373 – 1286ه1954-1869 /م)
أكثر فرتة مضطربة يف حياة الدولة العثمانية حيث كانت التحوالت الكبرية يف اترخيها من خالفة
وسلطنة إىل مجهورية ،وهي تغيريات كان هلا األثر الكبري على كل مناحي احلياة السياسية والفكرية
والدينية.
وقد شهدت هذه الفرتة حتوالت ثالثة كبرية:
أوهلا نظام املشروطية ،ويراد به الدستور الذي أصدره السلطان عبد احلميد الثاين سنة 1294ه/
1877م ،والذي كان يهدف يف األساس إىل تقييد السلطة املطلقة اليت كانت للسالطني ،إضافة إىل
إعطاء األقليات العرقية واألثنية امتيازات جديدة على اليت أعطاهم إايها خطا كلخانة األول والثاين
زمن السلطان عبد اجمليد .ومت على أساسه انتخاب جملس املبعواثت (النواب) الذي تبني بعد ذلك
من كثرة خالفات أعضائه أنه جمرد أداة جلهات خارجية ،مما محل السلطان عبد احلميد على تعطيله
قرابة ثالثني سنة .وتعرف هذه الفرتة ابملشروطية األوىل.
مث بعد ذلك أعاد السلطان العمل ابلدستور سنة 1908م حتت الضغط الشعيب واخلارجي ،وهو ما
يعرف ابملشروطية الثانية.
ويف هذه الفرتة بدأ جنم الشيخ مصطفى صربي رمحه هللا تعاىل يلمع ،ذلك أنه انتخب يف جملس
املبعواثن ممثال عن بلدته (توقاد) يف األانضول ،فربز امسه ،واشتهرت مقدرته اخلطابية ،وعرف فضله
ِ
وع ْل ُم ِه وقدرته على احلجاج ابحلق ودفع الباطل بقوة املنطق.
وكان اهلدف املعلن من املشروطية الثانية احلفاظ على كيان الدولة من التدخالت األجنبية ،والسعي
ملنع أي انفصال داخلي ميس األخوة العثمانية ،لكن الذي حصل عكس ذلك متاما فقد أدى إعالن
املشروطية الثانية إىل عزل السلطان عبد احلميد ،وانتقال زمام السلطة إىل مجعية االحتاد والرتقي اليت

كانت تتجه أكثر فأكثر انحية الغرب مبتعدة عن العمق العريب واإلسالمي .كما خسرت الدولة بعدها
البوسنة واهلرسك حيث أعلنت النمسا ضمها إليها ،وأعلنت بلغاراي انفصاهلا عن الدولة ،كما أعلنت
جزيرة كريت التحاقها ابليوانن.
وقد اتسم حكم االحتاديني ابالستبداد وقمع كل املخالفني ،مث ابلدعوة إىل اجلامعة الطورانية اليت كانت
املمهدة لنشوء الدعوة إىل القومية العربية ،واليت كانت بديال عن دعوة السلطان عبد احلميد إىل اجلامعة
اإلسالمية .كما اتسم عصرهم ابملركزية يف احلكم بعد دمج كل األقليات والعرقيات يف مفهوم الدولة.
وذلك للسيطرة على كل شيء فيها.
ويف هذه الفرتة اندلعت احلرب العاملية األوىل سنة 1914م ،وبينما كان السلطان عبد احلميد خيطط
قبيل خلعه للنأ ي ابلسلطنة عن احلرب الكونية اليت كانت بوادرها تلوح ابألفق ،دخلت تركيا بقيادة
االحتاد والرتقي احلرب مع أملانيا وخرجت منهزمة معها ،وكان ذلك سببا يف خسارهتا الكثري من
أراضيها ،بل وكادت اسطانبول نفسها أن تسقط يف يد اإلنكليز لوال استبسال العثمانيني ،وال أقول
األ تراك ،يف معركة مضيق غاليبويل (جناق أو شناق قلعه)  ،وتعرف عند اإلنكليز مبعركة مضيق
الدردنيل.
كانت هذه املعركة هتدف إىل غزو إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية ،ومن مث الدخول إىل اجلزء
الشمايل الشرقي من تركيا ،ملساندة روسيا ضد القوات األملانية ،حيث طلبت روسيا من فرنسا وبريطانيا
مساعدهتا ضد القوات األملانية يف اجلانب الشرقي ،بعد أن تكبَّدت القوات الروسية خسائر كبرية أمام
األملان يف احلرب العاملية األوىل.

وفكرة اقتحام الدرنيل ترجع أصالً إىل السياسي اإلنكليزي املخضرم ونستون تشرشل وكان وز ًيرا للبحرية

الربيطانية حىت 1915م ،وقد فشلت احلملة البحرية الربيطانية ( 18مارس 1915م) حني اصطدم
األسطول الربيطاين حبقل خفي من األلغام يف مياه الدردنيل ،وأصيب أبضرار ابلغة بسبب ذلك ،وكان
هلذا اإلخفاق دوي هائل وصدى واسع يف مجيع أحناء العامل ،ومت تنحية تشرشل عن منصبه ابلبحرية
الربيطانية لقراره الكارثي خبوض معركة غاليبويل.
ومن مثَّ قررت جيوش بريطانيا وفرنسا وأسرتاليا ونيوزيلندا القيام حبملة برية على املضايق ،ويف مجادى
اآلخرة 1333هـ  /أبريل 1915م نزلت اجليوش اإلجنليزية واألسرتالية والنيوزلندية بعدَّة جهات يف شبه
جزيرة غاليبويل ،ونزلت قوة فرنسية على الشاطئ اآلسيوي .وكانت األراضي اليت نزلوها تنحدر تدرجييا

حنو ساحل البحر ،فانتهز األتراك العثمانيون هذه الفرصة ،واصطادوا القوات الربيطانية والفرنسية
املهامجة ،وكانوا قد أكملوا استعدادهم ملواجهة هذا النزول املتوقع ،وأظهروا بسالة فائقة وشجاعة اندرة
أعادت إىل األذهان أجماد العسكرية العثمانية.
وكان من بني الضباط األتراك الذين أشرفوا على اجليش الرتكي مصطفى كمال ،حيث كان قائدا للفرقة
التاسعة عشرة يف شناق قلعة ،وقد ملع جنمه يف هذه املعركة بعد أن أنزل هزمية مدوية ملرتني متتاليتني
ابلقوات الربيطانية على شواطئ غاليبويل.
أدى هذا النصر العثماين الكبري – ونقول العثماين وليس الرتكي ألن املقاتلني كانوا من سائر البالد
اإلسالمية  -إىل إنقاذ إسطنبول عاصمة اخلالفة العثمانية من السقوط يف أيدي قوات االحتالل
األجنيب ،ويف الوقت نفسه جعل القوات الربيطانية والفرنسية تفكر يف االنسحاب من شبه جزيرة
جاليبويل بعد أن فقدت األمل يف االستيالء على منطقة املضايق ،وبدأت ابلفعل االنسحاب يف (10
من صفر  1334هـ  18 /كانون األول 1915م) ،فقد كان الفشل مزدوجا يف الرب والبحر.
وهكذا احنسرت هذه املعركة التارخيية عن نصر للدولة العثمانية دفعت مثنه أكثر من ()250,000
مئتني ومخسني ألف شهيد ،فيما تكبدت القوات الغازية العدد نفسه من القتلى واجلرحى.
ونتيجة هلذا االنتصار الباهر الذي اعترب (آخر انتصارات املسلمني على الكفار) متت ترقية مصطفى
كمال إىل رتبة عقيد يف عام 1335هـ 1916 /م مث رقي إىل رتبة عميد أثناء خدمته يف اجلبهة
الشرقية ،وكانت بداية شهرة مصطفى كمال احلقيقية بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل ،ومن حسن
طالعه أنه كان على عالقة وثيقة ابخلليفة اجلديد وحيد الدين قبل أن يلي اخلالفة ،فرقاه لرتبة مفتش
عام للجيوش وزوده بصالحيات واسعة ،فكافأه على ذلك بتشويه صورته ودفعه إىل االستقالة ،مث بعد
أايم إبلغاء اخلالفة.
كما شهدت هذه الفرتة ما عرف حبرب االستقالل( ،ابلرتكية 19( :) Kurtuluş Savaşı :أاير
 29 - 1919تشرين األول  )1923وكانت عبارة عن مقاومة عسكرية وسياسية قادها القوميون
األتراك ضد تقسيم قوات احللفاء لإلمرباطورية العثمانية بعد هزميتها يف احلرب العاملية األوىل .وقد بلغت
ذروهتا يف األانضول بعد تشكيل اجلمعية الوطنية الكربى اليت عبأت املوارد بنجاح حتت قيادة مصطفى
كمال.

بعد القيام حبمالت عسكرية لصد اهلجمات اليواننية واألرمينية والفرنسية ،ومنها االنتصار يف معركة
َجرب الثو ُار األتر ُاك احللفاءَ على التخلي عن معاهدة سيفر 1والتفاوض على
(سقاراي) سنة 1922م ،أ َ

معاهدة لوزان 2يف متوز  /يوليو  ،1923والسماح لألتراك بتشكيل مجهورية تركيا يف األانضول وتراقيا

الشرقية يف أكتوبر  1923وضم جزء من األراضي العربية السورية عرف ابسم األقاليم السورية الشمالية.
وكانت النتيجة أن أتسيس احلركة الوطنية الرتكية أدى إىل هناية العهد العثماين.

 - 1معاهدة سيفر :وتسمى أيضا معاهدة الصلح قبلت هبا تركيا العثمانية يف 0ا أغسطس/آب عام  1920عقب
احلرب العاملية األوىل بني الدولة العثمانية وقوات احللفاء ،لكنها مل تُـْبـَرْم على اإلطالق ،بل إن احلركة القومية الرتكية بزعامة
مصطفى كمال؛ بعد أن تولت احلكم يف تركيا يف  29أكتوبر/تشرين األول عام 1923؛ رفضت ما جاء يف هذه املعاهدة،
واعتربت أن بنودها متثل ظلما وإجحافا ابلدولة الرتكية ،وذلك ألهنا أجربت على التنازل عن مساحات شاسعة من
األراضي اليت كانت واقعة حتت نفوذها ،وقد نصت هذه املعاهدة على:
منح تراقيا واجلزر الرتكية الواقعة يف حبر إجيه لليوانن.
االعرتاف بكل من سوراي والعراق كمناطق خاضعة لالنتداب.
االعرتاف ابستقالل شبه اجلزيرة العربية.
االعرتاف ابستقالل أرمينيا.
اعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق جمردة من السالح وحتت إدارة عصبة األمم.
وفيما يتعلق ببنود املعاهدة اخلاصة ابلشأن الكردي فقد نصت على:
حصول كردستان على االستقالل حسب البندين  62و  63من الفقرة الثالثة ،والسماح لوالية املوصل ابالنضمام إىل
كردستان استنادا إىل البند  62وكان نص هذا البند" :إذا حدث خالل سنة من تصديق هذه االتفاقية أن تقدم الكرد
القاطنون يف املنطقة اليت حددهتا املادة ( )62إىل عصبة األمم قائلني إن غالبية سكان هذه املنطقة ينشدون االستقالل
عن تركيا ،ويف حالة اعرتاف عصبة األمم أبن هؤالء السكان أكفاء للعيش يف حياة مستقلة وتوصيتها مبنح هذا االستقالل،
فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق يف هذه املنطقة .وستكون اإلجراءات التفصيلية لتخلي تركيا
عن هذه احلقوق موضوعا التفاقية منفصلة تعقد بني كبار احللفاء وبني تركيا".
وقد رفضت حكومة أاتتورك قبول هذه املعاهدة وعملت على إخراج اليواننيني من آسيا الصغرى وأصرت على تسوية
جديدة حتققت هلا ابلفعل يف معاهدة لوزان عام  1923اليت جتاهلت ما أقرته معاهدة سيفر من حقوق للكرد( .مركز
الدراسات :اجلزيرة نت).
 - 2معاهدة لوزان وتعرف أحياان ابسم "معاهدة لوزان الثانية" (مت توقيعها يف  24يوليو/متوز  )1923كانت معاهدة
سالم وقعت يف لوزان ،سويسرا مت على إثرها تسوية وضع األانضول وتراقيا الشرقية (القسم األورويب من تركيا حاليا) يف
الدولة العثمانية وذلك إببطال معاهدة سيفر اليت وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة حلرب االستقالل الرتكية بني قوات حلفاء
احلرب العاملية األوىل واجلمعية الوطنية العليا يف تركيا (احلركة القومية الرتكية) بقيادة مصطفى كمال أاتتورك .قادت املعاهدة
إىل اعرتاف دويل جبمهورية تركيا اليت ورثت اإلمرباطورية العثمانية.

وبعد هذه االنتصارات ،أصبح مصطفى كمال بطل األمة القومي ،واملتحكم الفعلي يف البالد ،وأنصاره
يسيطرون على جملس النواب واجملالس احمللية ،وخباصة عندما أعلن للناس بنود معاهدة سيفر اليت أُجرب
السلطان وحيد الدين على توقيعها حتت التهديد اإلجنليزي ابحتالل إستانبول ،فأظهره ذلك مظهر
املتنازل عن الدولة ،بينما ظهر مصطفى كمال بصورة (الغازي) املقاتل ألجل الدولة ،حىت إن الشاعر
الكبري أمحد بك شوقي كتب قصيدة من مثانية ومثانني بيتا يشبه فيها انتصار مصطفى كمال على
اليوانن ابنتصارات خالد بن الوليد وصالح الدين األيويب ،بل ويتذكر هبا أجماد بدر وحطني .يقول يف
مطلع هذه القصيدة:

كرب مك يف الفتح من جعب
هللا أ ُ

اي خادل الرتك جدد خادل العرب

حرب مظفَّرة
صلح عز ٌيز عىل ٍ
ٌ

فالس يف يف مغده واحلق يف النَّ َصب

اي حسن أمنية يف الس يف ما كذبت
خطاك يف احلق اكنت لكَّها كرما
حذوت حرب الصالحيني يف زمن

وطيي أمنية يف الرأي مل ختب
وأنت أكر ُم يف حقن ادلم الرسب

حفشاء ،وال هتكت
مل يأت س يفك َ

فيه القتال بال رشع وال أدب
الصلُب
قناك من حرمة الرهبان و ُّ

س ئلت سلام عىل نرص جفدت هبا

ولو س ئلت بغري النرص مل جتب

إىل أن يقول:

تيت ببدر من مطالعها
ملا أ َ
وهشت الروضة الفيحاء ضاحكة

تلفَّ َت ُ
البيت يف الس تار واحلجب
ان املنورة املسكية الرتب

ومست ادلار أزىك طيهبا وأتت

ابب الرسول مفست أرشف العتب

رجاء احلجاز ومك
و َأ َّر َج ُ
الفتح أ َ

قىض الليايل مل ينعم ومل يطب

و َّازيَّن َ ْت أهمات الرشق واستبقت

همارج الفتح يف املؤش ية القشب

دمشق بين أيوب فانتهبوا
هزت َ

هينئون بين محدان يف حلب

ومسلمو الهند والهندوس يف جذل

وش يجة وحواها الرشق يف نسب

من لك ضاحية تريم مبكتحل

اىل ماكنك أو تريم مبختضب

تقول لوال الفىت الرت ُّيك ح َّل بنا

يوم كيوم هيود اكن عن كثب

كما كتب قصيدة يهجو هبا أمري املؤمنني السلطان وحيد الدين خان ،ويكيل له هبا الشتائم ،ونشرت
على صفحات جريدة األهرام ،ومما جاء فيها:

وول ًّيا للطواغيت هبا

اكن يُدعى بأمري املؤمنني

ألبس االسالم ذال وكسا خُلفاء هللا أثواب القطني
إىل أبيات كلها يف ذم السلطان وحتميله مسؤولية ما آلت إليه أمور الدولة العثمانية ،ومعتربا أن مصطفى
كمال قد أهنى حكم الفرد املتسلط (وحيد الدين) ،حيث قال:

ِ
حكم الفرد مرذول لعني
ََمَ َق ال َفْرَد وأَلْغى حكمه إ َن َ
فرد عليه شيخ اإلسالم أببيات سبعة على نفس الوزن والقافية؛ نشرها يف صحيفة املقطم العدد
َّ
() 10533؛ هاجم فيها شوقي هجوما عنيفا ،كما شنع فيها مبصطفى كمال ،معتربا أن كل سيئات
الظاملني السابقة ليست بشيء إذا قيست بسيئاته ، ،فقال:

قلمت يف رجل َذكَّ َران
«حم ََق ال َف ْر َد وألغى حمكه

حس نات الظاملني الولني
ان حمك الفرد مرذو ٌل لعني»

ويقول العبدُ تعقيبا ل ْمك

لعن ُة هللا عليمك ،اكذبني

َأ َين حمك الفرد بل م ْن عدَ ٍم
بل حمك رشع رب العاملني
ليس ما ألغاه ُح َمك الفرد
َو َ َ
الص ُبح ذلي عينني اي حاطب الليل فذا اخلبطُ يشني
َض ُّ
أوجدوه وهو اكلقرد همني

وكفى ذا الهُزء ابحلق عىل

رمغ أنف املسلمني الغافلني

وأمام هذا الضغط الشعيب اهلادر الذي اكتسبه مصطفى كمال ،اضطر وحيد الدين لالستقالة ،وحل
مكانه عبد اجمليد الثاين والذي مل ميكث سوى ثالثة أايم ،أعلن بعدها مصطفى كمال يف 27
رجب1341هـ 3 /آذار 1923م إلغاء اخلالفة العثمانية وقيام اجلمهورية الرتكية .وكان هذا التحول
الثاين يف اجملتمع العثماين الرتكي.

فلما أعلن إلغاء اخلالفة نزل اخلرب نزول الصاعقة على العامل اإلسالمي ،وخباصة أهنم كانوا أيملون أبن
يقوم مصطفى كمال نفسه مبقام اخلالفة.
وعرب عن هذا الذهول خري تعبري أيضا الشاعر أمحد بك شوقي الذي استيقظ من غفلته اليت وصفه
هبا شيخ اإلسالم ،فكتب قصيدة من عيون الراثء السياسي الذي يبدي حقيقة عجز األمة ،رثى فيها
اخلالفة ،ووجه اللوم ملصطفى كمال ،وبني اآلاثر السيئة اليت سوف تنجم عن إلغاء اخلالفة .فمما قاله
يف مطلعها:

عادَت أَغاين ال ُعرس َرج َع نُواح
ُكفنت يف لَيل َالزفاف بثَوبه
ُش يعت من َهلَع ٍ ب َع َربة ضاح ٍك
َ َّ
َضت عَلَيك َمأذ ٌن َو َمناب ٌر

َون ُعيت ب َ َني َمعالم ا َلفراح
َودُفنت عندَ تَ َبلُّج االصباح
ِ
يف ُلك انحيَ ٍة َو َس َكرة صاح
يك َم ٌ
َوبَ َكت عَلَ َ
امِل َونَواح
تَبيك عَلَيك ب َمد َمع ٍ ََساح

رص َحزينَ ٌة
الهندُ والهَ ٌة َوم ُ
َوالشا ُم تَسأَ ُل َوالعر ُاق َوفار ٌس َأ َمحا م َن ا َلرض اخلالفَ َة ماح
وألن (اخلالفة) ليست جمرد شعار ،وإمنا منظومة قيمية تقوم على ٍ
أساس من شرع هللا سبحانه ،هتدف
اخل َالفَةُ ِه َي َح ِظ َرية االسالم،
إىل النظر فيما يصلح أمور الناس يف املعاش واملعاد ،كما قال القلقشنديْ ":
ضة االسالم وتَ ْس ُك ُن
وَميط دائرته ،ومربع رعاايه ،ومرتع سائمته ،هبَا ُُي َف ُ
ين ُ
وُيمى ،وتُصان بـَْي َ
ظ ال ّد ُ
احلُ ُدود فتمنع الْ َم َحا ِرم َعن االنتهاكَ ،وحتفظ الْفروج فتصان ْاألَنْ َساب َعن ِاال ْختِ َالط
الدَّمها ،وتقام ْ
احلُُرم فَ َال تُقرع جنَّة مجاها َوَال ترشق" ،ألن اخلالفة
واالشتباكُ ،
وحتصن الثغور فَ َال تطرق ،ويذاد َعن ْ

هي كل ذلك ،جنده يتحسر على تفريط الناس هبذه (املنظومة) اليت شبهها ابلقالدة اجلامعة لعالئق
النفائس من آللئ القيم ،ومكارم األخالق ،وحفظ احلقوق ،أببيات جتعل العني تسيل دما ،والقلب

أسى:
يتفطر ً

الء َة فَخر ْه
َهتَكوا ،بأَيدهي ْمُ ،م َ
نَ َزعوا َعن ا َلعناق خ ََري قال َد ٍة
َح َس ٌب َأىت ُ
طول اللَيايل دون َ ُه

َموش َّي ًة ب َمواهب ال َفتاح
َون َضَ وا َعن ا َلعطاف خ ََري وشاح
طاح ب َ َني عَش َّي ٍة َو َصباح
قَد َ

من هنا كان (ملؤسسة اخلالفة) عند املسلمني بعامة ،وعند علمائهم خباصة ،هذه املكانة املرموقة ،وكانوا
يرون أن يف ذهاهبا ذهاب األمن واالنتظام العام وضياع للحقوق وانتشار الفوضى حتت شعارات كثرية،
جند هذا املعىن يف قول أمري الشعر:

َوعَالقَ ٌة فُص َمت عُرى َأس باهبا
ُضور َو ُربَّام
َ ََج َع ْت عَىل الرب احل َ
ن ََظ َم ْت ُص َ
َطو ُ ْه
فوف املُسل َ
مني َوخ َ

اكن َت َأبَ َّر عَالئق ا َلرواح
َ ََج َع ْت عَلَيه ََسائ َر ُالُناح
دوة َُج َع ٍة َو َرواح
يف ُلك غَ َ

وبسبب انفراط هذا العقد تنبأ أن األمور ستشهد دعوات ابطالت ابسم الدين ،وفنت تطيش فيها
عقول الناس ،وينغمسون فيها غمسا ،ابإلضافة إىل فتاوى املتزلفني الطاَمني إىل القرب من السالطني،
وسيكون من آاثر ذلك:
الناس إىل اتباع أصحاهبا على
 -ظهور دعوات ابطلة يف كل أرض من بالد املسلمني ،يُدعى فيها ُ

حساب اتباع الشرع.

 بروز الفنت اليت تطيش معها العقول  ،وتعطل فيها األحكام  ،وُمي َته ُن فيها أحكام الدين  ،وتعمالفوضى والشخصانية والعصبية اجلاهلية البغيضة..

 تزلف بعض من ينتسب للعلم إىل السالطني ومتابعتهم على أهوائهم  ،واالجتهاد يف أتصيلأهوائهم وتربيرها  ،كل ذلك إما طمعا جبائزة وإما خوفا على مصري  ..ولو كان على حساب مصري
أمة..

فَلتَس َم ُع َّن ب ُك َأ ٍ
رض داع ًيا

يَدعو اىل الكَذاب َأو ل َسجاح
ِ
ادلين بَي َع َسامح
فهيا يُبا ُع ُ

َولتَشهَدُ َّن ب ُك َأ ٍ
رض فتنَ ًة
يُفىت عَىل َذهَب املُعز َو َس يفه َوهَوى ال ُنفوس َوحقدها امللحاح .
مث أخذ يلوم نفسه أليس هو من مدح مصطفى كمال تلك املدائح اليت اختصر فيها كل اتريخ اإلسالم
اجمليد؟
فقال مستدركا:

خالق لَ ُ
ست ِباح ٍد
َأس تَغف ُر ا َل َ
مايل ُأ َطوقُ ُه املَال َم َوطالَام

َمن ُك ُ
نت َأدفَ ُع دون َ ُه َو ُأاليح
ثور من َأمدايح
قَ ََّّلتُ ُه املَأ َ

ه َُو ُرك ُن َمملَ َك ٍة َوحائطُ د َ ٍ
َوَل

َوقَري ُع َشهبا ٍء َو َك ُبش نطاح

َأ َأ ُ
قول َمن َأحيا اجل َامعَ َة ُملح ٌد

َو َأ ُ
ُقوق اابيح
قول َمن َر َّد احل َ
ِ
َو َأ َح ُّق م َ
رص ٍة َوكفاح
نك ب ُن َ

احل َُّق َأوىل من َولي َك ُحر َم ًة

فَامدَ ح عَىل احلَق الرجا َل َولُمهُ ُم َأو خَل ع َ
َنك َمواق َف النُصاح
وقد قامت حركات يف وجه االحتاديني منها ما يدعو إىل القومية العربية يف مواجهة القومية الطورانية،
وكانت الدول األوروبية تدعم هذه احلركات.
كما قامت حركات تشكلت من الرتك والعرب واألروام الذين يعارضون النزعة الطورانية ،فما كان من
الشيخ مصطفى صربي إال أن انضم إىل هذا احلزب ،بل كان انئبا للرئيس فيه.
وهكذا انفرط عقد األمة الواحدة ،وحتولت إىل ما أرادوها هلا :مجاعات عرقية وأثنية وقومية ..وبدأ
التفلت من أحكام الشرع ،بل َماربة أحكام الشرع ،وإقصاء الدين عن مفاصل حياة الناس ،وبدأت
احلرب ضد كل مظاهر اإلسالم :األذان ،اللغة العربية ،العمائم ،احلجاب ،التعليم الديين ...وقد توج
كل هذا إبلغاء نظام اخلالفة وإقامة اجلمهورية الرتكية األوىل.
وبدأ مع هذه املرحلة جهاد الشيخ مصطفى صربي رمحه هللا تعاىل ضد الكماليني ،وبدأ يكتب يف الرد
على طروحاهتم ،حىت سنة 1913م ،حيث ضيقوا عليه حيثما ذهب يف البالد العثمانية ،ففر إىل
مصر ،ومنها إىل بوخارست يف أوروبة ،لكن بعد دخول اجليوش الرتكية بوخارست يف احلرب الكونية
األوىل مت إلقاء القبض عليه وعاد إىل اآلستانة معتقال.
مث ما لبثت احلرب أن اجنلت عن هزمية لرتكيا ،ونتج عنها يومها فرار الزعماء االحتاديني من استانبول،
وعني يومها شيخا لإلسالم يف عهد وزارة الداماد فريد ابشا األول يف
فعاد إىل نشاطه السياسيِّ ،

العام  1919م مث عضوا يف جملس الشيوخ العثماين ،كما انب عن الصدر األعظم يف رائسة الوزراء

أثناء سفره إىل أوروبة للمفاوضات اليت كانت بعد احلرب .وظل الوضع هكذا إىل أن استوىل الكماليون

على استانبول ،فرتك تركيا سنة 1922م وتوجه إىل مصر مع أهله .وكان هذا التحول الثالث يف
اتريخ الدولة العثمانية.
وقد جرت له أهوال يف هجرته ،ذكرها تلميذه شيخنا اإلمام عبد الفتاح أبو غدة رمحه هللا تعاىل يف
كتابه( :صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل) ،ولكنها كانت أهون مما ال قاه
من جفاء أهل مصر الذين كانوا قد فتنوا ابلغازي مصطفى كمال ،حىت شبه مصر بسببهم بدار عُبَّ ِاد
الطغاة يف قصيدة له ،قائال:

اي دار ُع َّباد الطغاة ال تب َّجحي وغُيض الصوت هوان غُيض
ومنها

حتول َ ْت عن ديهنا وأ ْ
ُ
وغلت يف النَّ ْقض
فررت من حكوم ٍة َّ
وعلَّنت حراب اىل َجيع من يأبون بيع عرضهم ابلعرض
حكومة اخملنَّثني ُّ
السفها من لك ع ٍض ليس ْ
رحب يُريض
دار اسال ٍم هبا ملثيل املُقا ُم ٌ
وخلْ ُت َ
مرص ُ
اذا هبا قو ٌم َمالقهيُ ْم عىل ،ان اكن انساان ،حيا ٍء يُغيض

ابملرفَض3

قد خمت هللا عىل قلوهبم ومسعهم ،و َّ
الط ْر ُف اكملبيض
ومهنا
قو ٌم ه ومن فرران مهنم اكخللطاء بعضهم من بعض
ومهنا
ش ُمت أمري املؤمنني من هدي لوم أمري الشعراء من دحض
مل يُ ْبق مصطفى كاملٍ فهيم

عقال وال دينا سلمي النَّ ْبض

زمري عُرى عقوهلم
َّفض اب َ

كجيش يوانن هبا منفض

ومهنا
3

ض :اخلبيث الشرس .واملرفض :الذي إذا رآك مظلوما رق حلالك.
 -العِ ُّ

مرص كهذا مفحا
هامت به ُ

بالدان يف طولها والعرض

ومرص ال ْغر َو اذا ما أولعت بك فرعون عال يف الرض
ُ
وهكذا عاش يف مصر غربةً حقيقية :نفسية وعلمية ودينية ،ومع ذلك فهو راض بكل هذا طاملا أنه
يف سبيل هللا تعاىل .وقد عرب عن ذلك يف قصيدته اليت كتبها تعليقا على صوم شيخ اهلند غاندي،

واليت نشرها تلميذه شيخنا اإلمام عبد الفتاح أبو غدة رمحه هللا تعاىل يف كتاب (صفحات) ،ومما قال
فيها:

الق ولنئ مت فليعش هو بعدي
يف سبيل االسالم ما أان ٍ
ض َّيعوه ومل يفوه بعهد
دين
فليعش ر َمغ ُمسلمي ال َعرص ٌ
هذا أقل ما ميكن أن يقال عن الوضع الداخلي يف عصر شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل .ومن خالله ميكننا
معرفة دقة وصعوبة املرحلة اليت مرت هبا الدولة يف هذه الفرتة ،فقد كانت رجال مريضا يلفظ أنفاسه األخرية.
فقريا بل مفلسا ،الديون تثقل كاهله ،واحلرب تفرغ أرضه وخزينته ،والناس تعيش الضنك بكل ما تعنيه
الكلمة..

نظرات الشيخ وحتليالته ألحداث عصره
حتت هذا العنوان كتب بعض الباحثني يف موقع األلوكة دراسة حول عصر شيخ اإلسالم ،ختتصر احلالة
اليت كانت عليها الدولة يف عصره مع نظرة الشيخ لألحداث وأسباهبا ونتائجها ،أنقلها بتصرف يسري.
يقول الباحث:
«تالحقت األحداث أثناء حياته وكأهنا كانت على موعد معه ليبدي رأيه فيها ،فتَ ِ
صلنا عرب مؤلفاته؛ لتنري
ُ
يق الرؤية الصحيحة وسط الضباب الكثيف الذي أحدثه دخان املعارك َّ
ضد اإلسالم
للمسلم املعاصر طر َ
واملسلمني.

وتتَّصل حتليالته وتعليالته بوحدة فكرته النابعة ِمن القرآن الكرمي واحلديث الشريف ،وهو شبيه يف تفسريه
لفالسفة التاريخ.
أهم الكوارث اليت أصابت املسلمني يف مقتل هي:
وكانت ُّ

أوالً :تضافُر القوى اليهودية والصليبية للقضاء على اخلالفة العُثمانية ابعتبارها التجسيد احلي لألمة
فاقتطعت روسيا منذ عهد كاترين سنة - 1762
اإلسالمية وقتذاك ،فأخذ الغرب يَقتطع أجزاءها،
َ

1796م بعض األراضي والوالايت ،مث توالت بعدها احلمالت العسكرية االستعمارية؛ فهاجم انبليون مصر

عام 1798م ،مث احتلت فرنسا اجلزائر عام  ،1830وتونس عام  ،1881ومراكش عام  ،1912كما
احتلَّت إيطاليا ليبيا عام  ،1911وكانت الدول متَّفقة على اقتسام مرياث السلطنة العُثمانية عند زواهلا من
الوجود ،فكانت بريطانيا تطمع يف برتول امل ِ
ط ٍ
بري ُّ
ميتد ِمن
وصل وضمان إنشاء خ ٍّ
اثن للهند ،وهو خط ٌّ
َ
َ
فلسطني إىل اخلليج الفارسي.
وكانت فرنسا ُجتاهر أبهنا ستطيب استقالهلا االقتصادي مبا َجتنيه ِمن القطن يف حلبِ ،
ومن احلرير يف لبنان،
والصوف يف سوراي ،وكانت إيطاليا ُمقتَنعة ابالستيالء على القسم الغريب من األانضول ،وكانت روسيا
تطمع يف قسم ِمن تراقية واآلستانة وأرمينيا وكردستان.
كما احتلَّت بريطانيا عدن عام  1839وبسطَت محايتها على احلج واحملميات ِمن حدود اليمن اجلنوبية
إىل شرق اجلزيرة ،وكان اإلجنليز قد استولوا على اهلند قبل ذلك ،وانتزعوا ابستعمارهم هلا سيادة املسلمني،
مث استولوا على مصر عام  ،1882وعلى السودان عام  ،1898واستولَت هولندا على جزر اهلند الشرقية،
وحوصرت أفغانستان حتت الضغط اإلجنليزي والروسي ،كما حوصرت إيران ،ومل ِ
يكتف الغربيون إبشعال
ُ
حرضوا شعوب البلقان
الثورات يف داخل الدولة العثمانية ابعتبارها الدولة اإلسالمية اليت متثِّل املسلمني ،بل َّ
حرضت
انفصلت عن اخلالفة سنة  ،1878كما َّ
على الثورة منذ عام  1804م ،وأمدُّوهم ابملساعدة حىت َ
اليوانن على الثورة منذ عام  1820حىت استقلَّت اليوانن عن تركيا عام  ،1830ومل ي ِ
كتف أهل الغرب
َ
وحركوا الثورة العربية بواسطة
بذلك ،بل َّ
شجعوا احلركات االنفصالية داخل الدولة بني الرتك والعربَّ ،
عمالئهم؛ كلورنس وجلوب ،وأاثروا فِتنَة القوميات والعصبيات اإلقليمية؛ بغرض التفريق والتفتيت.

انتهت حركات التطويق واإلعارات والتفتيت إبهناء وجود الدولة اإلسالمية يف شكلها األخري -
اثنيًاَ :
ويعين بذلك اخلالفة العثمانية  -على يد مصطفى كمال أاتتورك ،وكان للفتنة اليهودية دورها يف سلسلة
َُمكمة احللقات.
ظل ست سنوات كامالت ُُياول جبهد
أخريا ظهر رأس الرمح َّ
املوجه للقدس بيد تيودور هرتزل ،الذي َّ
و ً
ِ
لح أن َّ
يتمكن ِمن ُمقابلة السلطان عام 1901؛ ليضع خدمات اليهود يف خدمة
متوصل ورجاء ّ
املتوسل املُ ِّ
هيدا للحصول من جاللته على تصريح لصاحل اليهود.
الدولة؛ مت ً

وعندما رفَض ،أخذوا يتحيَّنون الفرص مع السعي الذي ال يهدأ ،وكتب يقول" :إن األمور تتأزم يف تركيا،
إذا زاد هذا التأزم خبصوص املسألة الشرقية وانتهى إىل ح ٍّد يَقضي بتقسيم تركيا يف املؤمتر األوريب ،فقد
َّ
نتمكن ِمن أخذ قطعة أرض َمايدة ألنفسنا".
ومل تكن هذه األرض بطبيعة احلال سوى فلسطني اليت وصلوا إليها عن طريق القسطنطينية ،وإذا كان هناك
يشك هبذه الواقعة ،فعليه قراءة بروتوكوالت حكماء صهيون ،واستيعاب الرسم الرمزي هلا املشبه
َمن ُّ
ابألفعى؛ حيث تظهر القسطنطينية كأهنا املرحلة األخرية لطريق األفعى قبل وصوهلا إىل أورشليم.
نهارة؛ ليَخطو اخلطوة تلو
وكان األخطبوط اليهودي يعمل يف دأب مستغالًّ أحوال العامل اإلسالمي املُ َ
األخرى؛ وهلذا نرى تالحق األحداث ِ
وصلَتها بعضها ببعض؛ فقد انعقد املؤمتر الصهيوين األول يف ابل
ُ

بقيادة هرتزل عام  ،1897وتاله عام  1916عقد معاهدة "سايكس بيكو" بني بريطانيا وفرنسا؛ القتسام
بالد املسلمني اليت كانت اتبعة للخالفة.
ويف نفس العام قامت الثورة العربية بقيادة "الشريف حسني"؛ للتخلص ِمن حكم األتراك واستقالل البالد
العربية ،فكانت نتيجتها وابالً على العرب واملسلمني ،ويف عام  1917صدر وعد بلفور ليمنَح اليهود حق

ٍ
قومي هلم يف فلسطني .ويف عام  1918اهنزمت تركيا واحتل اإلجنليز فلسطني.
إنشاء وطن ٍّ

ِ
وكان الشيخ مصطفى صربي وهو يؤلف كتابه "النكري" يرقب هذه األحوالِ ِ ُ ،
موج ًها
وُي ّذر من فتنة اليهودّ ،

األنظار إىل استثنائهم يف املعاملة دون ابقي األتراك.
َ

يعرب عن إلغاء اخلالفة ،فيَصفها أبهنا مبثابة (طعن الدين
وال يُدهشنا بعد ذلك  -إزاء فداحة اخلطب  -أن ِّ

من الداخل) ،وقد ثبت أ ْن أصاب احلقيقة ،فما استطاعت األصابع اليهودية االمتداد إىل القدس خباصة

 -وفلسطني بعامة  -إال على أشالء اخلالفة العثمانية.

أضف إىل ذلك حتذيره ِمن إاثرة النعرات القومية ،والنزعات اإلقليمية ،والعداوات بني املسلمني ،وهنا تظهر
ْ
عارض فِكرة القومية الطورانية ،وسخر ِمن شعر (ضياء كوك آلب) الذي كان
صحة توقُّعاته عندما
أيضا َّ
ً
َ
يتغىن به ،فأخذ أتباعه يَعدُّونه قرآ َن الرتك.
َّ
فماذا حدث بعده؟!
وحوله إىل دول ودويالت لكل منها
لقد جنح االستعمار بنوعيه الشرقي والغريب يف تفتيت اجلسد الواحدَّ ،

حاكم وعلَم ونشيد وحدود جغرافية مصطنَعة ،وغزاها أبفكار القومية والوطنية ،فأصبح والء األمة إما

ألشخاص الزعماء والقادة ورجال احلكم والسياسة ،أو لألفكار واملذاهب والفلسفات الواردة ،وبذلك
الشعوب اإلسالمية عن الوالء الوحيد الذي يَنبغي أن ختضع له دون سواه ،وهو الوالء هلل الواحد
حول
َّ
َ

املتضمن لآليةُ ﴿ :كْنـتُ ْم
القهار ،واتباع الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ولكي تنسى هدفها األساسي
ّ
خيـر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس َأتْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َوتَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوتـُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّللِ ﴾ [آل عمران،]110 :
ْ َ ْ
َ ُْ
ت لل ن ِ ُ ُ
ََْ
وتسعى جاهدة لتجعل كلمة هللا  -تعاىل  -وحدها هي العليا.
ِ
وشارك فيها  -أن يَربط األسباب
واستطاع املؤلف حبكم معرفته مبا يَدور حوله من أحداث  -راقبَها َ
جيدا ،أن يفتَح أعني املسلمني على ما يُراد
ابملسبِّبات ،كذلك أراد حبكم معرفته بشخصية مصطفى كمال ً
ِ
ابإلسالمَّ ،
وخطط أعداء املسلمني امتالك القدرة على التعليل
ومكنْته حصيلتُه الوافرة من املعرفة التارخييَّة ُ
والتفسري ،بدالً ِمن أن يَعيش األحداث ُمنفصلة يف الزمان والكون ،فأخذ يقارن بني خطوات الكماليِّني
وُيلِّل الدوافع ِ
بدت يف ظاهرها إصالحية
وما فعلته الثورة الفرنسية قبلهمُ ،
الكامنة وراء ُّ
التصرفات اليت َ
ختدعه؛ وهلذا جاءت احلوادث
جزئية ،أو انتصارات مؤقَّتة،
فخدعت الكثريين ِمن معاصريه ،ولكنها مل ْ
َ
كلها مؤيِّدة لصدق حدسه».
وقد حوى كتابه (موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني) خالصة نظرته إىل التحوالت
السياسية ،كما تضمن زبدة أفكاره وآرائه السياسية والعلمية .وكان يهدف من وراء كتابته إىل الدفاع عن
عقائد اإلسالم وأصوله الفكرية أبسلوب علمي رصني يدفع الشبه ويقيم احلجج .وقد كشف يف الكتاب
عن العديد من املؤامرات اليت حيكت ضد اإلسالم على صعيدين متوازيني :املواجهة احلربية اليت تعرض هلا
من خالل هجمات الغربيني ،والتحدايت الفكرية العقدية اليت تنشر فكر اإلحلاد والتحلل األخالقي .كما
أهم عماد يف الفكر اإلسالمي وهو الدليل العقلي ،وقارن بني املنهج اإلسالمي يف املعرفة واملناهج اليت
بني َّ
َّ َ
اتبعها املثقفون والفالسفة الغربيون .فربهن أبن الدليل العقلي مقدم على الدليل التجرييب ،وتعمق يف مناقشة

األدلة على وجود هللا ورد شبه النافني من فالسفة الغرب.
رحم هللا تعاىل شيخ اإلسالم مصطفى صربي اجملاهد العامل املقدام ،الذي كانت كتاابته املنارات اليت اهتدى
هبا أجيال الصحوة والعودة إىل اهلوية ،بل كانت كتاابته هي اهلوية ،كما كانت الصخرَة اليت وقفت عاتية
يف وجه املد الفكري والعقدي املنحرف القادم من وراء البحار...

اللهم اجزه عنا خري اجلزاء ،وهيئ لنا من أمران رشدا ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

