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الصراع بني اإلسالم والكفر
منذ أن انبثق فجر اإلسالم والصراع العنيف دائر على أشده بني أفكار
اإلسالم وأفكار الكفر ،وبني املسلمني والكفار .وقد بدأ هذا الصراع فكرايً
حبتاً حني بُعث الرسول  ومل يصحبه أي صراع مادي ،واستمر كذلك إىل
ووجدت القوة .ومنذ ذلك
ووجد اجليش ُ
أن قامت الدولة اإلسالمية يف املدينة ُ
احلني ضم الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم الصراع الدموي إىل جانب الصراع
الفكري ،ونزلت آايت اجلهاد ،واستمر الصراع كذلك ،وسيظل على هذه
الطريقة  -صراع دموي إىل جانب الصراع الفكري  -إىل قيام الساعة ،حىت
يرث هللا األرض ومن عليها .ومن هنا كان الكفر عدواً لإلسالم ،وكان الكفار
أعداء املسلمني ما ُوجد يف الدنيا إسالم وكفر ،ومسلمون وكفار ،إىل يوم
يُبعثون .وهذه حقيقة قطعية ودائمية ،فال بد أن يظل إدراكها واضحاً لدى
املسلمني يف كل حلظة من حلظات احلياة ،وال بد أن تُتخذ مقياساً من
مقاييس العالقات بني اإلسالم والكفر وبني املسلمني والكفار.
وقد استمر الصراع الفكري البحت ثالثة عشر عاماً متتالية على أش رد
ما يكون من العنف والقسوة ،إىل أن انتصرت أفكار اإلسالم على أفكار
الكفر ،وأظهر هللا اإلسالم .فقامت يف املدينة الدولة اليت حتمي ِذمار املسلمني
وبيضة اإلسالم ،وتنشر اهلدى بني الناس عن طريق اجلهاد .فبدأت احلروب
بني اإلسالم والكفر ،وبني جيوش املسلمني وجيوش الكفار يف معارك
متالحقة ،ويف منتهى الغلظة والشدة .فكان النصر يف هذه احلروب كلها
للمسلمني .واملسلمون وإن ُهزموا يف بعض املعارك ولكنهم كانوا يكسبون
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احلرب ،وما خسروا حرابً من احلروب مدة ستة قرون ،بل ظلوا منتصرين يف
مجيع احلروب ستة قرون متوالية ،وظلت الدولة اإلسالمية هي الدولة األوىل يف
العامل طوال هذه املدة .ومل يقع هذا يف اتريخ اجلنس البشري مع غري املسلمني
أبداً ،وال حدث مع غري الدولة اإلسالمية .ولكن الكفار وال سيما الدول
األوروبية مل يكونوا غافلني عن اإلسالم للبطش به ،وال عن املسلمني لتدمري
كياهنم ،فكانوا كلما سنحت هلم فرصة شنوا هجوماً على املسلمني ،أو دبرروا
هلم كيداً .ويف أواخر القرن السادس اهلجري( ،احلادي عشر امليالدي) وأوائل
أحست دول أورواب مبا آل إليه
القرن السابع اهلجري (الثاين عشر امليالدي) ر
نظام احلكم يف الدولة اإلسالمية من تفكك يف الوالايت عن جسم الدولة،
واستقالل الوالة أبهم شؤون احلكم الداخلي من جيش ومالية وسلطان وغري
ذلك ،حىت كانت أشبه ابالحتاد بني دول منه ابلوحدة للدولة الواحدة .ومل يبق
وسك النقود ابمسه،
للخليفة يف بعض الوالايت سوى الدعاء له على املنابر ،ر
أحست بذلك دول أورواب فجردت احلمالت
ومبلغ من املال يرسل من اخلراج .ر
الصليبية على املسلمني ،وكانت احلرب الصليبية اليت استمرت مدة قرن تقريباً.
ويف هذه احلرب ُهزم املسلمون ،واستوىل الكفار على بالد الشام كلها:
فلسطني ،ولبنان ،وسوراي ،ومكثوا فيها عشرات السنني ،حىت إهنم احتفظوا
ببعض البلدان كطرابلس الشام مدة مائة عام.
وإنه وإن كانت املعارك بني الصليبيني واملسلمني مل تنقطع طوال مائة
عام ،وحماوالت املسلمني السرتداد البالد اليت غلبهم الصليبيون عليها مل ت ْف ُرت،
ولكن هذه احلروب ضعضعت األمة اإلسالمية ،وأنزلت مكانة الدولة
وهزموا أمام الكفار ،وكان النصر
اإلسالمية ،وخسر املسلمون احلرب فيهاُ ،
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فيها للكفار على املسلمني .وإن كان مل حيصل فيها نصر للكفر على اإلسالم
ال فكرايً وال روحياً .وقد أصاب املسلمني منها من ُّ
الذل واالنكسار واهلوان ما
مل خيطر على قلب بشر .ولذلك تعترب هذه الفرتة ،فرتة احلروب الصليبية ،فرتة
هزمية للمسلمني .فإهنم ابلرغم من انتصارهم يف النهاية على الصليبيني وطردهم
من بالد اإلسالم مل يستأنفوا السري يف الفتوحات ،أي مل يستأنفوا احلروب مع
الكفار .إذ ما إن انتهت احلروب الصليبية حىت جاء املغول فكانت مذحبة
بغداد وكارثة اإلسالم فيها ،وذلك يف سنة (656ه 1258 /م) ،مث كان
سقوط دمشق يف أيدي املغول بعد ذلك يف نفس السنة ،إىل أن كانت معركة
عني جالوت يف  3أيلول سنة  1260ميالدية ،مث كان القضاء على املغول.
وعلى أثر القضاء عليهم حتركت مشاعر اجلهاد يف نفوس املسلمني ،وأحسوا
ابستئناف محل الدعوة إىل العامل ،فبدأت غزوات املسلمني للكفار ،وبدأ اجلهاد
ضد البيزنطيني ،وبدأت املعارك ،وبدأ تتابع النصر ،وكان ذلك يف أواخر القرن
السابع اهلجري (الثالث عشر امليالدي) ،واستأنفت األمة اإلسالمية الفتوحات
واستمرت احلروب ،وتتالت املعارك ،وكان النصر فيها دائماً للمسلمني .فإهنم
وإن ُكسروا يف بعض املعارك فقد كانوا يكسبون احلروب وينتصرون فيها،
ويفتحون البلدان ،وكانت الدولة اإلسالمية هي الدولة األوىل يف العامل.
واستمرت كذلك مدة أربعة قرون أي حىت منتصف القرن الثاين عشر اهلجري
(الثامن عشر امليالدي) .أي إىل أن ظهر االنقالب الصناعي يف أورواب بشكل
ابرز ومؤثر يف قوى الدول ،ووقف املسلمون أمامه حيارى ،فتغري ميزان القوى
يف العامل ،فبدأت الدولة اإلسالمية تنزل عن مرتبة الدولة األوىل يف العاملُ ،رويداً
ُرويداً ،إىل أن أصبحت مطمع الطامعني .فأخذت جتلو عن البالد اليت
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فتحتها ،والبالد اليت كانت خاضعة لسلطاهنا ،وأخذت الدول الكافرة تغتصب
منها بالد اإلسالم قطعة قطعة ،فبدأ اجلزر اإلسالمي بعد ذلك املد .وحينئذ
بدأت الدول األوروبية تفكر يف إزالة الدولة اإلسالمية من الوجود الدويل،
وإزالة اإلسالم كله من معرتك احلياة ،ومن العالقات بني الناس .أي بدأوا
يفكرون يف حروب صليبية اثنية ،ولكن ال كاحلروب الصليبية األوىل غزواً
عسكرايً يهزمون به املسلمني وي ْدحرون الدولة اإلسالمية ،بل يف حرب صليبية
أعمق وأفظع ،يقتلعون هبا جذور الدولة اإلسالمية من أساسها حىت ال يبقى
هلا أثر ،وال يبقى منها جذر واحد ينبت ،ويقتلعون اإلسالم من نفوس
املسلمني حىت ال يبقى منه سوى طقوس كهنوتيرة ،وشعائر روحية.

آتمر الدول األوروبية على الدولة اإلسالمية
ومع اختالف الكفار على اقتسام بالد املسلمني لكنهم اتفقوا على
القضاء على اإلسالم .وقد سلكوا لذلك عدة طرق .فقد أاثروا يف البلدان
األوروبية النعرة القومية ،والنزعة االستقاللية ،وحركوا أهل البالد على الدولة
اإلسالمية ،وأخذوا ميدوهنم ابلسالح واملال للثورة عليها .كما حصل يف بالد
الصرب واليوانن .وحاولوا ضرب الدولة اإلسالمية من اخللف ،فقامت فرنسا
بغزو مصر واحتالهلا يف متوز سنة 1798م ،مث زحفت على فلسطني واحتلتها،
وأرادت أن حتتل ابقي الشام لتضرب الدولة ضربة قاضية .ولكنها ُهزمت بعد
ذلك ،وخرجت من مصر وسلرمت أراضي الدولة.
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نشأة الوهابيني واحلكم السعودي
كانت إجنلرتا قد حاولت عن طريق عميلها ِ
عبد العزيز بن حممد بن
ُسعود ضرب الدولة اإلسالمية من الداخل ،وكان قد ُوجد للوهابيني كيان
داخل الدولة اإلسالمية بزعامة حممد بن سعود ،مث ابنه عبد العزيزَّ ،
فأمدهتْم
إجنلرتا ابلسالح واملال ،واندفعوا على أساس مذهيب لالستيالء على البالد
اإلسالمية اخلاضعة لسلطان اخلالفة ،أي رفعوا السيف يف وجه اخلليفة ،وقاتلوا
اجليش اإلسالمي جيش أمري املؤمنني بتحريض من اإلجنليز وإمداد منهم.
وذلك ألخذ البالد من اخلليفة وحكمها حسب مذهبهم ،وإزالة ما أحدثته
املذاهب اإلسالمية األخرى غري مذهبهم ابلقوة وح رِد السيف .فأغاروا على
الكويت سنة 1788م واحتلوها ،مث واصلوا تقدمهم إىل الشمال حىت حاصروا
بغداد ،وكانوا يريدون االستيالء على كربالء ،وعلى قرب احلسني رضي هللا عنه
هلدمه ومنع زايرته .مث يف نيسان سنة 1803م شنروا هجوماً على مكة
واحتلوها ،ويف ربيع سنة 1804م سقطت املدينة املنورة يف أيديهم ،فخربوا
وجردوها من مجيع النفائس .وبعد
القباب الضخمة اليت تظلرل قرب الرسول  ،ر
أن انتهوا من االستيالء على احلجاز كله ساروا حنو الشام ،وقاربوا محص .ويف
كرة أخرى كما هامجوا النجف .وقد دافعت
سنة 1810م هامجوا دمشق ر
دمشق عن نفسها دفاعاً جميداً .ولكن الوهابيني مع حماصرهتم لدمشق انطلقوا
حنو الشمال وبسطوا سلطاهنم على أكثر أراضي سوراي حىت حلب .وكان
معروفاً أن هذه احلملة الوهابية عمل إجنليزي ،ألن آل سعود عمالء لإلجنليز،
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وقد استغلوا املذهب الوهايب  -وهو من املذاهب اإلسالمية ،وصاحبه اإلمام
حممد بن عبد الوهاب جمتهد من اجملتهدين  -استغلوا هذا املذهب يف أعمال
سياسية لضرب الدولة اإلسالمية ،واالصطدام مع املذاهب األخرى ،إلاثرة
حروب مذهبية داخل الدولة العثمانية ،دون أن يدرك ذلك أتباع هذا املذهب،
ولكن عن إدراك ووعي من األمري السعودي ومن السعوديني .ألن العالقة مل
تكن بني اإلجنليز وصاحب املذهب حممد بن عبد الوهاب ،وإمنا كانت بني
اإلجنليز وعبد العزيز بن حممد بن سعود مث بينهم وبني ابنه سعود.
وذلك أن حممد بن عبد الوهاب الذي كان حنبلي املذهب قد اجتهد
يف بعض املسائل ،ورأى أ رن ما عليه املسلمون من أصحاب املذاهب األخرى
خيالف رأيه يف هذه املسائل .فأخذ يدعو آلرائه ويعمل هلا ،ويهاجم اآلراء
ِ
ابملعارضة والص رد من العلماء واألمراء ووجوه
اإلسالمية األخرى بعنف .ف ُجوبِه
الناس ،ابعتبار آرائه ختالف ما فهموه من الكتاب والسنة .فمثالً هو يقول :إن
زايرة قرب الرسول األعظم حممد صلى هللا عليه وآله وسلم حرام وهي معصية من
املعاصي ،حىت إن من يذهب لزايرة قرب الرسول ال جيوز له أن يقصر الصالة يف
شد ِّ
ال
الر َح ُ
سفره ألنه مسافر يف معصية .ويستدل على ذلك بقوله َ« :ل تُ َ
ِِ
ِِ
ِِ
إِل إِ َىل ثَالثَِة م ِ
ْصى».
ساج َدَ :م ْسجدي َه َذاَ ،وال َْم ْسجد ا ْحلََر ِامَ ,وال َْم ْسجد األَق َ
ََ
ف ريى من هذا احلديث أن الرسول هنى أن تُش رد الرحال لغري هذه الثالثة .فإذا
ُشدَّت لزايرة قرب الرسول فقد ُش ردت لغري املساجد الثالثة ،فكانت حراماً،
وكانت معصية .ويرى غريه من املذاهب أن زايرة قرب الرسول ُ سنرة ومندوب
ِ
وها» .وقرب
ثاب فاعلها ،لقوله ُ « :ك ْن ُ
ور َ
ت نَـ َه ْيـتُ ُك ْم َع ْن ِزَاي َرة الْ ُقبُوِر أََل فَـ ُز ُ
يُ ُ
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الرسول من ابب أوىل أن تكون زايرته داخلة يف هذا احلديث ،فضالً عن وجود
أحاديث أخرى ي ْرُووهنا .ويقولون عن احلديث الذي يستدل به حممد بن عبد
الوهاب :إن احلديث خاص ابملساجد ،فموضوعه ش رد الرحال للمساجد ،وال
شد
يتعدى موضوعه .فهو ليس عاماً بل هو خاص يف موضوع معنيَ« :ل تُ َ
ال إِل إِ َىل ثَالثَِة مس ِ
ِّ
اج َد»؛ فال جيوز ملسلم أن يذهب لزايرة مسجد أاي
الر َح ُ
ََ
ي يف دمشق قاصداً املسجد؛ ألن الرسول قد
ُ
صوفيا ،وال لزايرة املسجد األم ِو ر
حصر ش رد الرحال للمساجد بثالثة مساجد ليس غري .فال جيوز ش رد ِ
الرحال
ر
ملسجد غريها .فهو خاص ابملساجد .وإالر فيجوز ش رد ِ
الرحال للتجارة،
ر
وللزايرة ،وللنزهة ،وللسياحة ،وغري ذلك .فاحلديث ال مينع السفر مطلقاً
وحيصره يف هذه الثالثة ،وإمنا مينع السفر قصد املساجد إال هلذه املساجد
الثالثة .وهكذا مجيع آرائه يراها غريه من أصحاب املذاهب أهنا آراء خطأ
ختالف ما يفهمونه من الكتاب والسنة ،وقد اشتد اخلصام بينه وبينهم حىت
نُفي من البالد.
ويف سنة 1740م التجأ إىل حممد بن سعود شيخ قبيلة عْن زة ،وكان
خصماً لشيخ عُي ْي نة ويقيم يف بلدة ال رِد ْر ِعيرة ،وكانت تبعد ست ساعات
فحسب عن عُي ْي نة .وهناك لقي حممد بن عبد الوهاب حفاوةً وترحيباً ،وصار
يبث آراءه وأفكاره بني الناس يف ال رِد ْر ِعيرة وما جاورها .وما إن مضت مدة حىت
اكتسبت أفكاره وآراؤه هذه أنصاراً ومؤيدين ،فمال إليها األمري حممد بن سعود
يتقرب من الشيخ.
وأخذ ر
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ويف سنة 1747م أعلن األمري حممد قبوله آلراء حممد بن عبد الوهاب
وأفكاره ،وأعلن مناصرته له وهلذه اآلراء واألفكار .وهبذا التحالف بدأت احلركة
الوهابية وظهرت للوجود بشكل دعوة وبشكل ُحكْم .فقد كان حممد بن عبد
الوهاب يدعو هلا ويعلِرم الناس أحكامها ،وكان حممد بن سعود ين رفذ أحكامها
على الناس الذين حتت إمرته وسلطانه.
وأخذت متتد فيما جاور ال رِد ْر ِعيرة من البلدان والقبائل يف الدعوة واحلكم،
وأخذت إمارة حممد بن سعود تتسع حىت استطاع يف مدى عشر سنوات أن
خيضع لسلطته وللمذهب اجلديد ُرقْ عةً من األرض مساحتها حنو من ثالثني
ميالً مربعاً ،ولكنه كان اترساعاً عن طريق الدعوة وسلطان شيخ عْن زة ،ومل
يعرتضه أحد ،ومل خياصمه أحد ،حىت إن أمري اإلحساء الذي أخرج حممد بن
عبد الوهاب من عُي ْي نة مل يعارض خصمه يف هذا التوسع ،ومل حيشد قواته
حملاربته إال يف سنة 1757م ،ولكنه ُهزم ،فاستوىل حممد بن سعود على إمارته،
وصارت سلطة عْن زة أي سلطة حممد بن سعود وسلطة املذهب اجلديد حتكم
ال رِد ْر ِعيرة وما جاورها وحتكم اإلحساء .وكان ينفذ يف هذه البالد املذهب
الوهايب بقوة السلطان.
ولكن هذه احلركة بعد االصطدام مع أمري اإلحساء واالستيالء على
بالده وقفت عند هذا احلد ،ومل يعرف عنها أهنا توسعت بعد ذلك أو قامت
أبي نشاط ،بل ظلت حمصورة يف ذلك املكان ،ووقف حممد بن سعود عند
هذا احلد ،ووقف املذهب الوهايب عند حدود هذه الرقعة وانمت احلركة
وركدت.
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مث يف سنة 1765م تويف حممد بن سعود وخلفه على م ْشيخ ِة عْن زة ابنه
عبد العزيز .فقام بعد والده حبكم الرقعة اليت حتت يده ،ولكنه مل يقم أبي
نشاط للحركة ،وال أبي توسع فيما جاوره .فظلت احلركة انئمة ،وظل الركود
خميرماً عليها .ومل يعد يُسمع عنها شيء ،ومل يعد أحد من جرياهنا يذكرها أو
يتخوف من غزوها.
ر
ولكن بعد إحدى وأربعني سنة من بدء احلركة الوهابية ،أي من سنة
1747م إىل سنة 1788م ،وبعد إحدى وثالثني سنة من وقوفها وركود
حركتها ،أي من سنة 1757م إىل سنة 1788م ظهر نشاطها فجأة ،واختذت
طريقة جديدة يف نشر املذهب ،ومسع ذكرها يف اخلارج بشكل قوي يف مجيع
أحناء الدولة اإلسالمية ،ولدى الدول الكربى ،وصارت تشغل جرياهنا وتقلقهم،
بل تشغل الدولة اإلسالمية كلها وتقلقها.
ففي سنة 1787م حترك عبد العزيز لتأسيس بيت إمارة ،وإجياد نظام
وراثة احلكم ،أو ما يُسمى بوالية العهد :أبن يُث برت ابنه سعوداً خليفة له .فقد
اجتمع حشد عظيم من الناس ترأسه الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،ويف هذا
احلشد العظيم جعل عبد العزيز حق اإلمارة يف بيته ،وحق خالفته يف اإلمارة
ألوالده ،وأعلن تثبيت ابنه سعود خليفة له .فوافقه ذلك احلشد العظيم وعلى
رأسهم حممد بن عبد الوهاب وقرروه ،وبذلك أسس بيت إمارة لدولة وليس
لقبيلة أو قبائل .ويبدو أنه كذلك جعلت اخلالفة يف املذهب الوهايب يف بيت
حممد بن عبد الوهاب .وبعد هذا التثبيت خلالفة األمري وخلالفة شيخ املذهب
نشطت احلركة فجأة يف الفتح والتوسع ،وصارت تقوم ابحلرب لنشر املذهب.
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فقد قام عبد العزيز يف سنة 1788م بتجهيز محلة عسكرية ضخمة وهاجم
الكويت واستوىل عليها .وكان اإلجنليز حياولون أخذ الكويت من الدولة
العثمانية ولكنهم مل يستطيعوا ذلك .فقد كانت الدول األخرى مثل أملانيا
وروسيا وفرنسا تقف يف وجههم ،وكانت دولة اخلالفة تقاومهم .فكان فصل
الكويت عن الدولة العثمانية مث التقدم إىل الشمال حلمايتها الفتاً لنظر الدول
الكربى مثل روسيا وأملانيا وفرنسا ،والفتاً نظر الدولة العثمانية .مث كانت
الصفة اليت أتخذها هذه احلرب وهي الصفة املذهبية تثري املشاعر الدينية.
وهكذا بدأ الوهابيون نشاطهم فجأة بعد ركود دام عشرات السنني،
وبدأوا هذا النشاط بطريقة جديدة هي نشر هذا املذهب عن طريق احلرب
والفتح إلزالة معامل املذاهب األخرى من الوجود ،وإقامة مذهبهم مكاهنا.
وافتتحوا هذا النشاط ابهلجوم على الكويت واالستيالء عليها ،مث أخذوا
يواصلون هذا النشاط مبحاوالت التوسع .وصاروا مدعاة قلق وإزعاج جلرياهنم
يف جزيرة العرب والعراق والشام ،وللدولة العثمانية بوصفها دولة اخلالفة،
وصاروا حيملون السيف ملقاتلة املسلمني لرتك ما يعتنقون من آراء غري املذهب
الوهايب ،والعتناق آراء املذهب الوهايب ،ويقاتلون اخلليفة ويفتتحون البلدان
اإلسالمية .مث يف سنة 1792م تويف حممد بن عبد الوهاب ،فخلفه ابنه يف
منصبه يف الدولة ابلنسبة للمذهب الوهايب متاماً كما خلف سعود أابه عبد
العزيز .وهكذا سار األمراء السعوديون متخذين املذهب الوهايب أداةً سياسية
لضرب الدولة العثمانية دولة اخلالفة ،وإاثرة حروب مذهبية بني املسلمني.
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آتمر اإلجنليز ضد الدولة اإلسالمية
وكانت عمالة آل سعود لإلجنليز ووالؤهم هلم أمراً معروفاً لدى دولة
سريون
اخلالفة ولدى الدول األخرى كأملانيا وفرنسا وروسيا ،وكان معروفاً أهنم يُ َّ
من قِبل اإلجنليز ،وكان اإلجنليز أنفسهم ال ُخيْ ُفون وقوفهم إىل جانب
السعوديني د ْولياً ،أضف إىل ذلك األسلحة الكثرية والعتاد الكبري الذي وصل
إليهم عن طريق اهلند ،واألموال اليت حتتاج إليها احلرب وحيتاج إليها جتهيز
اجليوش مل تكن إالر أسلحة اإلجنليز وأمواهلم ،وهلذا فإن الدول األوروبية وال
سيما فرنسا كانت ضد محلة الوهابيني هذه ابعتبارها محلة إجنليزية .وقد
حاولت دولة اخلالفة ضرب الوهابيني فلم تستطع ص ردهم ،وعجز والهتا يف
املدينة وبغداد ودمشق أن يقفوا يف وجههم ،فطلبت إىل واليها يف مصر حممد
لكأ يف ِ
علي أن ُجي ِرد جيشاً عليهم ،ف ت َّ
أول األمر .ولكنه وقد كان عميالً
ر
لفرنسا ،ألهنا هي اليت ساعدته يف قيامه ابالنقالب يف مصر واستيالئه على
احلكم ،مث محلت اخلالفة على االعرتاف به ،فإنه بناءً على موافقة فرنسا
وحتريضها َّلّب أمر السلطان سنة 1811م ،فأرسل ابنه طوسون حملاربتهم،
ودارت معارك عديدة بينهم وبني جيش مصر ،ومتكن جيش مصر سنة
1812م من فتح املدينة .مث يف آب سنة 1816م أرسل ابنه إبراهيم من
القاهرة فسحق الوهابيني س ْحقاً حىت تراجعوا إىل عاصمتهم ال رِد ْر ِعيرة وحتصنوا
فيها ،فحاصرهم إبراهيم يف نيسان سنة 1818م طوال الصيف .ويف  9أيلول
سنة 1818م استسلم الوهابيون ،ود ركت جيوش إبراهيم ال رِد ْر ِعيرة دكاً ،حىت
يقال :إنه حرثها ابحملراث حىت ال يبقى هلا أثر .وبذلك انتهت حماولة اإلجنليز.
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حماولة فرنسا ضرب الدولة اإلسالمية
مث حاولت فرنسا ضرب الدولة اإلسالمية من اخللف بواسطة عميلها
فاستقل
حممد علي وايل مصر ،فقد سندته دولياً وسياسياً بشكل مكشوف،
َّ
عن اخلليفة ،وأعلن احلرب عليه ،وسار لفتح الشام سنة 1831م ،فاحتل
فلسطني ،ولبنان ،وسوراي .وبدأ يتوغل يف األانضول ،ولكن اخلليفة أرسل
جيشاً قوايً حملاربته ،وحتولت الدول األوروبية إجنلرتا وروسيا ودولتان من دول
أملانيا ضد حممد علي .ففي متوز سنة 1840م عقدت إجنلرتا مع روسيا واثنتني
من الدول األملانية ما يعرف ابلتحالف الرابعي ،ومبوجبه تعهدت هذه الدول
أبن تدافع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية ،وأن تكره حممد علي بقوة
السالح عند احلاجة على التخلي عن سوراي .فكان هذا املوقف من الدول
األوروبية جاعالً املوقف الدويل جبانب اخلليفة ،فساعده ذلك إىل جانب قتاله
حملمد علي على ص رده وإجالئه عن سوراي وفلسطني ولبنان ،وعودته ملصر .مث
رضي أن يكون والياً اتبعاً للخليفة.

إاثرة النعرات القومية والنزعات الستقاللية
ِ
الدول األوروبية وال سيما إجنلرتا وفرنسا
حماوالت
وهكذا استمرت
ُ
وروسيا إزالة اخلالفة اإلسالمية من الوجود .إال أن حماوالهتا ضرب الدولة من
اخللف حبروب منظمة وجيوش ومعارك قد أخفقت ،ال ابلنسبة لقوة الدفاع
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املوجودة لدى اخلليفة فحسب ،بل ابلدرجة األوىل ابلنسبة للموقف الدويل،
والختالف الدول على اقتسام الغنائم.
أما احملاوالت اليت قامت هبا هذه الدول األوروبية يف أورواب يف الصرب
واجملر وبلغاراي واليوانن وغريها فقد جنحت ،ألهنا سارت فيها عن طريق إاثرة
النعرات القومية ،والنزعات االنفصالية اليت يسموهنا االستقالل .ولذلك تبنت
الدول األوروبية هذا األسلوب :أسلوب إاثرة النعرات القومية ،والنزعات
االستقاللية ،أي االنفصالية ،يف مجيع البالد اليت تظللها الراية اإلسالمية،
وحتكم من قبل خليفة املسلمني .وركزت على العرب وعلى الرتك بشكل
خاص .وبدأت السفارات اإلجنليزية والفرنسية يف إسطنبول ،ويف أهم البلدان
اإلسالمية ،تثري النعرات القومية ،والنزعات االستقاللية .وكانت أعماهلا ابرزة
بشكل ظاهر يف بغداد ،ودمشق ،وبريوت ،والقاهرة ،وجدة .واختذت هلا
مركزين رئيسيني للقيام هبذه املهمة مها :إسطنبول لضرب الدولة يف مركزها
الرئيسي ،وبريوت لضرهبا يف امللحقات ،وخاصة يف البالد اليت يسكنها
املسلمون الناطقون ابللسان العريب.

دور مركز بريوت يف العمل ضد اخلالفة
أما ابلنسبة ملركز بريوت ابعتباره مركز ُكفر لضرب اإلسالم وضرب
الدولة اإلسالمية فقد ُوضع له املخطط على أن يعمل للمدى الطويل،
وللنتائج البعيدة املدى .وأما ابلنسبة ملركز إسطنبول فقد ُوضع له املخطط
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للمدى القصري ،على أن تكون نتائجه ُمع رجلة ،وأن يكون أثرها بعيد املدى.
ولذلك كان مركز بريوت ُمسراً انقعاً ق تَّاالً ،ح َّول اآلالف من أبناء املسلمني إىل
كفار ،وحول العالقات اإلسالمية إمجاالً إىل عالقات تسري حسب أحكام
الكفر ،وكان أثره فظيعاً يف ضرب الدولة أثناء اشتباكها مع الكفار يف احلرب
العاملية األوىل.
وقد بدأ الكفار الغربيون العمل السياسي يف بريوت بعد انسحاب
إبراهيم ابشا من بالد الشام مباشرة :ففي سنة 1842م تشكلت جلنة لتأسيس
مجعية علمية حتت رعاية اإلرسالية األمريكية وفق برانجمها .وقد سارت يف
طريقها مدة مخس سنوات حىت متكنت يف سنة 1847م من أتسيس مجعية
مسرتها "مجعية الفنون والعلوم" .وقد توىل رعايتها والسري فيها عميالن نصرانيان
من أخطر عمالء اإلجنليز مها" :بطرس البستاين ،وانصيف اليازجي" إىل
جانب "الكولونيل تشرتشل" من اإلجنليز و"إيلي مسيث وكورنيلوس فان ديك
من األمريكان" .وكانت أهداف هذه اجلمعية يف أول األمر غامضة ،ولكنها
تظهر مبظهر نشر العلوم بني الكبار كما تنشر العلوم يف املدارس بني الصغار،
ومحل الكبار كما حيمل الصغار على تثقيفهم ابلثقافة الغربية ،وإعطائهم
األفكار الغربية ،موجهني بتوجيه خاص .إال أنه ابلرغم من نشاط رجال هذه
اجلمعية وبذل جهودهم اجلبارة فيها ،فإنه مل ينتسب إليها خالل عامني سوى
مخسني عضواً عامالً من مجيع بالد الشام ،كلهم من النصارى ،وأكثرهم من
سكان بريوت .ومل يدخل يف اجلمعية من املسلمني ،وال من الدروز ،أي عضو
مطلقاً.
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فتأسست مجعية أخرى سنة 1850م ابسم "اجلمعية الشرقية" ،أسسها
اليسوعيون حتت رعاية األب اليسوعي الفرنسي "هنري دوبرونري" .وكان
أعضاؤها كلهم من النصارى.
مث يف سنة 1857م تشكلت مجعية على أسلوب جديد روعي فيها أن
ال يدخلها أحد من األجانب مطلقاً ،وجعل مؤسسوها كلهم من العرب،
وبذلك أتيح هلا أن تضم بني أعضائها بعض املسلمني ،وبعض الدروز ،أخذهتم
بوصفهم عرابً ،فانتسب إليها عدد كبري بلغ مئة ومخسني عضواً .وكان بني
أعضاء إدارهتا شخصيات ابرزة من العرب ،منهم "حممد أرسالن" من الدروز،
و"حسني بيهم" من املسلمني و"إبراهيم اليازجي ،وابن بطرس البستاين" من
النصارى ،وهذان مها اللذان كاان يتوليان رعاية الفكرة ،والدأب على العمل
من أجلها .وقد شجع جناح هذه اجلمعية الكفار على اخلطوة املباشرة إلاثرة
النعرة القومية ،والنزعة االستقاللية ،مباشرة وليس عن طريق العلم ،وبصورة
علنية وليس عن طريق الدس واملداورة.
فتأسست سنة 1875م يف بريوت اجلمعية السرية .وقد قام بتأسيسها
مخسة شبان من الذين تلقوا العلم يف الكلية الربوتستانتية يف بريوت ،وكانوا
كلهم من النصارى ،وضموا إليهم عدداً قليالً .وأخذت هذه اجلمعية تركز
نفسها على فكرة سياسية ،وأتسست كحزب سياسي ،وقامت على أساس
فكرة القومية العربية .وتعترب أول حزب سياسي قام يف البالد اإلسالمية على
أساس فكرة القومية العربية .وكانت تدعو للعرب والعروبة وللقومية ،وتثري
العداء للدولة العثمانية ،وتسميها "الرتكية" وتعمل على فصل الدين عن
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الدولة ،وجعل القومية العربية هي األساس ،وحتويل الوالء عن العقيدة
اإلسالمية بني املسلمني وجعله للقومية العربية وحدها .وكانت تصدر نشرات
توزعها سراً ،وكانت بعض نشراهتم تتضمن اهتام تركيا  -حسب تعبريهم -
أبهنا اغتصبت اخلالفة من العرب ،وأهنا جتاوزت على الشريعة اإلسالمية الغَّراء،
وأهنا ف َّرطت يف الدين ،مع أن القائمني هبذه اجلمعية السرية واملتولرني أمرها
نصارى حيقدون على اإلسالم .مث بعد ذلك أخذت احلركات القومية تنتشر،
والنعرة القومية تُبث .إال أن املستوى الذي أنتجته أعمال الدول األوروبية من
مركز بريوت هو إجياد جواسيس ،والقيام أبعمال ختريبية لألفكار والنفوس،
فكان منحط املستوى سياسياً وإن كان فظيع األثر فكرايً.

دور مركز إسطنبول يف العمل لضرب اخلالفة
هذا ابلنسبة إىل مركز بريوت ،أما يف مركز إسطنبول  -وهو املركز الذي
اختذه الكفار الغربيون لضرب الدولة اإلسالمية يف عاصمتها ويف رجال احلكم
فيها  -فقد قاموا أبعمال كثرية كان أمهها وأفظعها نتيجة هو إنشاء مجعية
(تركيا الفتاة) ،أو (االحتاد والرتقي) .فقد أتسست هذه اجلمعية ابدئ األمر يف
ابريس ،وقد قام بتأسيسها الشبان األتراك الذين تشبَّعوا ابألفكار الفرنسية،
وأمعنوا يف دراسة الثورة الفرنسية .وقد أتسست كجمعية سرية ثورية .وكان
زعيم هذه اجلماعة الثائرة "أمحد رضا بك" .وكان من الشخصيات عند الناس،
وكانت فكرته نقل احلضارة الغربية إىل بالده تركيا .وقد أسست هلا فروعاً
أخرى يف برلني ،وسالنيك ،وإسطنبول.
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وكان مركز ابريس منظماً تنظيماً دقيقاً ،وكان برانجمه متطرفاً ،ووسائل
الدعاية اليت يعتمد عليها قوية متينة .وكانت هلم جريدة ابسم (األنباء) ،هترب
إىل إسطنبول مع الربيد األورويب ،فيتلقفها مجاعة من األتراك يتعهدون توزيعها
سراً .وكانوا يصدرون نشرات سياسية هترب بنفس األسلوب .أما فرع برلني
فكان مؤلفاً من املعتدلني ،ومن وزراء الدولة السابقني ،أو كبار موظفيها ،أو
ذوي املواهب السياسية .وكانوا يطلبون اإلصالح ،وأن تنظم شؤون الدولة على
حنو احلكم األملاين ،ويقرتحون توحيد الشعوب املتعددة اليت تتكون منها
اإلمرباطورية العثمانية ،وأن تؤلف ما بينها ما يشبه احللف األملاين.
أما فرع سالنيك فكانت األغلبية الساحقة من أعضائه من الضباط
املتعلمني أصحاب النفوذ القوي يف اجليش .وكانوا يُعِ ردون العدة للثورة ،وانضم
إليهم بعض الشيوخ فازدادوا قوة على قوة ،كما انضم إليهم صغار املوظفني
أمثال طلعت الذي أصبح فيما بعد رئيساً للوزارة .إال أهنم مع ذلك كانوا
خاضعني للمركز يف ابريس وال خيرجون عن رأيه .وكان مركز ابريس يوجههم
ابلنظرايت واآلراء الغربية ،ويبعث فيهم امليل إىل النضال والتفاين.
وكانت احملافل املاسونية وعلى األخص احملفل اإليطايل األكرب يف
سالنيك ترحب أبعمال هذه اجلمعية ،وتنتصر هلا انتصاراً أدبياً ،وكانت
اجللسات تعقد يف غرف احملافل املاسونية اليت يستحيل على اجلواسيس أن
يصلوا إليها مهما بذلوا من جهد .وكان كثري من أعضاء هذه احملافل مندجمني
يف مجعية االحتاد والرتقي .وهبذه الوسيلة استطاعت اجلمعية أن تضاعف
عددها ،وتُق روي نفوذها ،بفضل املعونة اليت كانت تتلقاها .كما أن أعضاء
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االحتاد والرتقي كانوا ينتفعون ابألساليب املاسونية يف االتصال إبسطنبول ،بل
يف التقرب من القصر ذاته.
وقد أخذت هذه اجلمعية (مجعية تركيا الفتاة) أو االحتاد والرتقي تعقد
اجللسات السرية ،وهتيئ للثورة .وظلت كذلك حىت سنة 1908م حيث
قامت ابالنقالب واستولت على احلكم ،وظهرت قوهتا ،وأظهرت أورواب رضاها
عنها .ويف خريف 1908م قبل افتتاح الربملان بزمن قصري عقد مؤمتر من
أعضاء احلزب يف سالنيك ،وكان هذا أول مظهر من مظاهر املباهاة ابلقوة.
وكان رئيس احلزب يف ذلك احلني هو مؤسسه الباريسي "أمحد رضا بك"،
فأخذ خيطب يف أعضاء املؤمتر متباهياً فأظهر سروره بنجاح احلزب وتوفيقه
التام ،وأكد أن املمالك األوروبية ذاهتا قد أظهرت حسن نيتها حنو احلركة
الوطنية ،وأعلنت رضاها عن حالة البالد.
ويف هذا الوقت أي خريف سنة 1908م عينت إجنلرتا سفرياً جديداً هلا
يف إسطنبول هو "جريالد لوثر" .وملا وصل إىل إسطنبول استقبلته مجاعة االحتاد
والرتقي استقباالً محاسياً حىت أخرجوا اخليول من عريش مركبته وسريوها
أبنفسهم فقاموا مقام اخليول يف جر عربته ،مبالغة إبكرامه .وكل ذلك كان
إبيعاز مجعية (االحتاد والرتقي) ومن عملها .مث إن رجال اجلمعية قد بلغت
املزوقة حداً مل يعوا معه خمالفتها لواقع الدولة اليت
فتنتهم ابألفكار الغربية َّ
حيكموهنا ،فضالً عن عدم إدراكهم ملناقضتها لإلسالم .وقد بلغ هتورهم وقلة
ص ِرهم حداً لفت نظر األوروبيني جلهلهم ،حىت إن أحد الرجال الدبلوماسيني
ت ب ُّ
يف ذلك احلني يف إسطنبول قال عنهم" :كثرياً ما خيْطُون اخلطوة الثانية قبل
األوىل" .ولقد سارع رجال االحتاد والرتقي إىل تسليم زمام األمور إىل املتضلعني
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يف القوانني الغربية واألفكار الغربية ،حىت صارت هلم اليد العليا يف حزب (تركيا
الفتاة).
مث إهنم ملا أيقنوا أن من ميلك اجليش ملك القوة كلها سعوا حىت
أصبحت السلطات ترجع يف التعيينات اجلديدة إىل سياسة حزبية ،فكل
الضباط حزبيون أكثر منهم فنيني أو حربيني .وقد جعلوا أن كل فرد من رعااي
الدولة العثمانية ُخي رِوله القانون مثل احلقوق اليت يتمتع هبا األتراك ،وعليه ما
عليهم من الواجبات.
وصارت هذه اجلمعية تتحكم يف الدولة كلها يف حاضرها ومستقبلها؛
وبذلك وصلت الفكرة اليت اختذها الغرب أداة لضرب الدولة وهدم اخلالفة ،إىل
احلكم متمثلة يف مجاعة احلزب احلاكم وأنصاره الذي ال يرى أن اإلسالم وحده
صاحل هلذا العصر ،بل يرى أن الصالح كله يف األفكار الغربية واحلضارة
الغربية ،ويرى احملافظة على القومية الرتكية من أهم أعماله ،حىت جعل الوالء هلا
فوق كل والء .وصار يفتخر ابلوطنية ويعنيها؛ فقد كان يرى تفضيل تركيا
على ابقي البالد اإلسالمية ،وتفضيل الرتكي على سائر املسلمني.
وبذلك كان أتليف (مجعية تركيا الفتاة) أو (حزب االحتاد والرتقي)
أفظع عمل قام به الغرب لضرب الدولة اإلسالمية وضرب اإلسالم ،وكانت
نتائجه معجلة ،فما إن وصل إىل احلكم واستلم زمام األمور حىت بدأ معول
اهلدم يعمل يف جسم الدولة وحيفر بني رعاايها خندقاً ال يتأتى أن يعقد فوقه
جسر .إذ القومية أخطر شيء يفصل بني الناس ويوجد بينهم العداوة والبغضاء
واحلروب .وإنه ابلرغم من قبوهلم يف اجلمعية مجيع رعااي الدولة فإن سياسة
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االحتاديني القومية يف الدولة هي اليت نبهت الفكرة القومية يف العناصر
العثمانية .ولذلك قام األلبان يف اآلستانة ،وألَّفوا مجعية هلم ،وعقبهم الشركس
والكرد .وكان من قبل للروم واألرمن مجعيات منظمة سرية فجعلوها قانونية.
وقام العرب فألفوا مجعية "اإلخاء العريب العثماين" يف اآلستانة ،وافتتحوا
انديها هبذا االسم .ولكن مجعية االحتاد والرتقي قد تعصبت ضد العرب بشكل
خاص .فقد مسحت جلميع القوميات ابلتكتالت العنصرية ولكنها أخذت
تناهض اجلمعيات العربية .فحلروا مجعية العرب هذه وأقفلوا انديها ابسم الدولة.
واتربعوا التمييز العنصري يف اجليش ،فاستدعوا الضباط العرب من بالدهم إىل
إسطنبول ،ومنعوهم من االلتحاق ببعثة الضباط العلمية إىل أملانيا ،وقرروا عدم
إدخال العرب املنتسبني إىل مجعية االحتاد والرتقي يف اللجنة املركزية هلذه
اجلمعية .وكانت هذه اجلمعية جلميع رعااي الدولة العثمانية ال فرق بني تركي
وعريب وألباين وشركسي .ولكن ملا استلم هذا احلزب احلكم وكان األتراك فيه
أصحاب النفوذ استبدوا هذا االستبداد ،وحرموا العرب يف هذه اجلمعية من
املراكز احلساسة فيها ،وصاروا حيولوهنا إىل مجعية تركية .وقد تبع ذلك إجراءات
كثرية يف احلكم ،منها انتزاع وزارة األوقاف من الوزير العريب وتسليمها لوزير
تركي ،ومنها أنه صار يتعمد أن يكون وزير اخلارجية ووزير الداخلية تركياً وال
يكون عربياً .ومنها أنه صار يرسل إىل البالد العربية والة أتراك عن تعمد ،وكان
اختيارهم ممن ال يعرفون اللغة العربية.
مث كملوا ذلك جبعل اللغة الرتكية هي اللغة الرمسية .حىت صاروا يعلمون
النحو والصرف للغة العربية ابللغة الرتكية .وبلغ تنكرهم للغة العربية حداً أن
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سفري الدولة العثمانية يف واشنطن سنة 1909م نشر إعالانً حظر فيه على
العثمانيني املقيمني يف أمريكا خماطبة السفارة بغري اللغة الرتكية ،مع علمه أبن
رعااي الدولة هناك كان ال يقل عددهم عن نصف مليون ،وأنه ليس بينهم
رجل واحد يعرف اللغة الرتكية.
وقد تفشت هذه العنصرية بني العرب والرتك يف اجليش بشكل ابرز،
وكان الضباط األتراك املنتسبون إىل مجعية االحتاد والرتقي يربزوهنا يف معامالهتم،
ويف الرتقيات ،ويف تويل مناصب اجليش العليا .وقد تذمر الضباط العرب،
ولكنهم مل خيطر بباهلم أدىن شك يف وجوب الوالء للدولة .إذ مل تكن املسألة
مسألة احتاد بني العرب والرتك ،بل كانت مسألة أَُمة إِس َال ِميَة و ِ
اح َدة،
ْ
َ
ِ
صيَةِ
صيَـتَهُ ،وجعلَ َها َكم ْع ِ
اعتَه وح َرم م ْع ِ
َ ََ
ب للاُ طَ َ َ َ َ َ
َو َخلي َفة ِيف إسطنبول أَ َ
َ
وج َ
للاَ ،وال ُْم ْسلِ ُم أَ ُخو ال ُْم ْسلِ ِم َل يُ ْسلِ ُمهُ َوَل يَظْلِ ُمهُ .وهلذا أتثر بعض زعماء
الضباط العرب هبذا الوضع فدعوا يف أواخر سنة 1909م أصحاب الرأي من
أعضاء مجعية االحتاد والرتقي إىل اجتماع ،فلبوا الدعوة واجتمعوا معاً اجتماعاً
طويالً يف إسطنبول ،وحبثوا يف التدابري اليت جيب اختاذها حلسم هذا اخلالف
بني العرب والرتك حسماً هنائياً .وكاد هذا االجتماع يسفر عن رجوع الوحدة،
وترك العنصرية ،واالنضواء حتت العقيدة اإلسالمية وحدها .ولكن بعض
الشباب األتراك الذين كانت القومية الرتكية قد غلبت على العقيدة اإلسالمية
عندهم مثل "أمحد آغابيك" و"يوسف أقشورة بك" وغريمها عز عليهم ترك
وتفوهوا بكلمات
قوميتهم وإفراد اإلسالم وحده ابلوالء ،فتدخلوا يف األمرَّ ،
ينفض على أسوأ مما كان
قاسية ضد العرب ،ومتجيد الرتك ،مما جعل االجتماع ر
عليه قبل االجتماع.
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واستمرت اجلمعية ماضية يف عنصريتها .وملا استتب فيها األمر كلياً
لألتراك قاموا بتعديل برانمج اجلمعية تعديالً جعلها تركية حبتة .فكان من جراء
هذا التعديل أن انفصل عنها مجيع العرب ،ومجيع األلبانيني ،ومجيع األرمن،
كما انفصل عنها بعض الرتك الذين كانت العقيدة اإلسالمية وحدها هي
األساس عندهم ال قوميتهم.

دور السفارات األوروبية يف أتسيس
اجلمعيات واألحزاب العربية:
على أثر ذلك نشطت سفارات الدول األوروبية يف االتصال ابلعرب
وأتسيس اجلمعيات واألحزاب .فأسسوا (حزب الالمركزية) ،وجعلوا مركزه
القاهرة ،وجعل رئيسه رفيق العظم .وأسست (مجعية اإلصالح) ،وكان مركزها
بريوت .وأسس (املنتدى األديب) ،وغري ذلك من اجلمعيات .وتغلغل اإلجنليز
والفرنسيون يف صفوف العرب الذين أخذوا حيملون النعرة القومية ،وفتحوا هلم
خزائن بالدهم ،فعقد الشباب العرب بتاريخ  18حزيران (يونيو) سنة 1913م
مؤمتراً يف ابريس حتت رعاية فرنسا .فكان ذلك أول إعالن عن احنياز القوميني
العرب إىل إجنلرتا وفرنسا ضد دولتهم الدولة العثمانية.
وملا أحس رجال حزب االحتاد والرتقي بذلك ألفوا مجعية مسوها (مجعية
تُرك أوجاغي) أي العائلة الرتكية ،وجعلوا غايتها حمو اإلسالم ،وت ْرتيك العناصر
العثمانية ،مث صاروا يشجعون إصدار الكتب واجلرائد اإلحلادية ،ومن ذلك
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الكتاب الذي ألفه جالل نوري بك الكاتب الرتكي الشهري وامسه (اتريخ
املستقبل) .ومما جاء فيه قوله" :إن املصلحة تقضي على حكومة اآلستانة
إبكراه السوريني على ترك أوطاهنم ،وإن بالد العرب ال سيما العراق واليمن
جيب حتويلها إىل مستعمرات تركية ،لنشر اللغة الرتكية اليت جيب أن تكون لغة
الدين .ومما ال مْن ُدوحة لنا عنه للدفاع عن كياننا أن ُحن رِول مجيع األقطار العربية
َّشء العريب احلديث صار يشعر بعصبية جنسية ،وهو
إىل أقطار تركية ،ألن الن ْ
يهددان بنكبة عظيمة جيب أن حنتاط هلا من اآلن" .وهكذا فعلت النعرة
القومية ،والنزعة الوطنية ،فعلها يف النفوس؛ فتحول الوالء عن اإلسالم إىل
س
القومية وإىل الوطن؛ فجر ذلك إىل حماربة كل ما حيويه اإلسالم مما مي ر
القومية والوطن ،وجعل املقياس عند الذين يباشرون السلطان يف الدولة هو
القومية والوطنية وليس اإلسالم .حىت يف الدعوة إىل توحيد صفوف الرعية من
عرب وأتراك.
حىت إن مجال ابشا حني كان يف سوراي ورأى الشباب العرب يرتكبون
اخليانة ضد الدولة ،ويعملون إبرشاد فرنسا ،وأبوامر إجنلرتا ،وت ي قَّن من ذلك
ضبطت يف القنصلية الفرنسية يف دمشق ،حني
بشكل قطعي ،ابلواثئق اليت ُ
أحس بذلك وت ي قَّن منه أراد أن يستميل العرب للمحافظة على الوحدة بني
َّ
رعااي الدولة .فدعا الزعماء العرب إىل حفلة أقيمت يف دمشق ،وألقى فيهم
خطبة حيثهم فيها على الوحدة .وكان مما قاله هلؤالء الزعماء العرب يف تلك
اخلطبة ما نصه" :مث إنه جيب أن تثقوا أن حركة اجلامعة الرتكية اليت ش ِه ْدُمتوها
يف اآلستانة ،ويف اجلهات األخرى اآلهلة ابلعناصر الرتكية ،ال تتضارب بشكل
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ما واملطامع العربية .إنكم لتعلمون ِعلماً ليس ابلظن أن اإلمرباطورية العثمانية
ُوجدت فيها حركات بلغارية ،ويواننية ،وأرمنية ،واآلن توجد فيها حركة عربية.
ولقد نسي األتراك وجودهم ابملرة إىل حد أهنم كانوا خيشون ذكر شعبهم
مطلقاً ،فالروح الوطين قد رقد رقوداً اتماً حىت لقد ِخيف على الشعب الرتكي
أن يتالشى هنائياً ،فد ْرءاً لذلك اخلطر املقبل هنض رجال (تركيا الفتاة) بغرية
تستحق اإلعجاب ،فلجأوا إىل السالح ولتعليم األتراك الروح الوطين" .مث قال:
"واليوم أراين قادراً على أن أؤكد لكم أن األماين الرتكية ،واألماين العربية ،ال
تتعارضان مطلقاً؛ فاألتراك والعرب ليسوا إال إخواانً يف غاايهتم الوطنية" .مث
مضى يقول" :وابالختصار إن أقصى أماين ذلك احلزب حزب تركيا الفتاة (أي
االحتاد والرتقي) هو جعل الشعب الرتكي موضع احرتام شعوب األرض كافة،
ويثبت حقه يف أن يعيش مع شعوب القرن العشرين جنباً إىل جنب".
هبذا الكالم نطق مجال ابشا لتوحيد كلمة املسلمني حتت ظل اخلالفة
اإلسالمية ،وليحول دون األعمال اليت كان يقوم هبا العرب لالنفصال عن
الرتك ،أي لالنفصال عن اخلالفة ،ويستعينون ابلكفار اإلجنليز والفرنسيني.
صحيح أن مجال ابشا كان على حق يف شنقه اخلونة ممن كانوا يعملون
مع فرنسا وإجنلرتا ضد اخلالفة ،إذ كانوا كفاراً أو مسلمني مرتدين ابعتقادهم
عدم صالحية اإلسالم ،وكان على حق يف ضربه كل خائن ،وكل من يعمل
ضد اخلالفة ولو كان هو نفسه يعمل للقومية ،فكيف إذا كان هذا الذي
يعمل ضد اخلالفة إمنا يعمل مع الكفار وحتت أوامرهم .ولكن مجال ابشا هذا
كان هو و(حزب تركيا الفتاة) أي االحتاد والرتقي كانوا يستحقون العقوبة
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والسجن حلملهم فكرة القومية .وكالمه هذا الذي يقوله للتهدئة يتجاوز وصفه
حد القول :إنه خطأ ،وال يعال االنفصال القومي مبثل هذا الكالم ،بل يتعداه
إىل القول أبنه إمنا ينم عن عقائد فاسدة ،وعن عدم اعتبار لإلسالم أبنه هو
وحده اجلامع لرعااي الدولة ،والذي به وحده تقوم اخلالفة وال تقوم بسواه.
وكانت الكلمة اليت جيب أن يقوهلا وال جيوز أن يقول سواها واليت تعترب
الكلمة احلامسة ،والقول الفصل ،هي أنه جيب أن تكون العقيدة اإلسالمية
وحدها هي حمل والئنا كلنا ،وال جيوز أن يكون هناك والء إالر هلا ،وأن تكون
هي وحدها مقياس أعمالنا .ولكنه بدل أن يقول ذلك يهدئ املسلمني
الناطقني ابللسان العريب بقوله" :إن األماين العربية واألماين الرتكية ال
تتعارضان" ،وبقوله" :فاألتراك والعرب ليسوا إال إخواانً يف غاايهتم الوطنية"،
وبقوله" :إن أقصى أماين ذلك احلزب :حزب تركيا الفتاة هو جعل الشعب
الرتكي موضع احرتام شعوب األرض كافة ويثبت حقه يف أن يعيش مع
شعوب القرن العشرين جنباً إىل جنب" أي مع اإلجنليز والفرنسيني والطليان
واليوانن ،أي مع الكفار.

الغزو التبشريي والغزو الثقايف
وهكذا أمثرت أساليب إاثرة النعرة القومية ،والنزعة الوطنية ،يف عاصمة
اخلالفة .وجنحت الدول األوروبية ،وال سيما إجنلرتا وفرنسا أعظم جناح يف
ضرب الدولة اإلسالمية هذه الضربة الفظيعة املدمرة .غري أن الدول األوروبية ال
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سيما اإلجنليز مل يكونوا مقتصرين على هذا األسلوب على شدة خبثه وفظاعة
نتائجه ،بل كانوا يقومون منذ أواخر القرن السادس عشر كذلك أبسلوب
آخر ضد اإلسالم ،ألن العداء الذي يغلي يف نفوسهم واحلقد الذي أيكل
صدورهم إمنا هو لإلسالم ،وضد أفكار اإلسالم وأحكامه .ولذلك كانوا
يسريون إىل جانب هذا األسلوب أبسلوب آخر لضرب العقائد اإلسالمية،
والتشريع اإلسالمي .وكانت إسطنبول وبريوت أيضاً املركزين الرئيسيني اللذين
اختذومها قاعدة هلم ،وحاولوا جعل القاهرة مركزاً من هذه املراكز.
أما مركز بريوت فقد كانت اخلطة اليت وضعت له هي أن يكون أتثريها
على املدى الطويل يف ختريج الشباب املعادين لإلسالم ،ويف التأثري على أفكار
عامة املسلمني .وقد ساروا فيها ابلغزو التبشريي والغزو الثقايف ابسم العلم،
ورصدوا لذلك امليزانيات الضخمة ،فأقاموا اجلمعيات التبشريية ،وكان معظمها
مجعيات إجنليزية وفرنسية وأمريكية .وجعلوا الغزو الثقايف أييت عن طريق التبشري
واملبشرين ،ليكسبوا النصارى من أهل البالد إىل جانبهم ،وليثريوا شكوك
املسلمني يف دينهم ،ويزعزعوا عقيدهتم.

دور مركز مالطة يف الغزو التبشريي
وقد أ َّسسوا يف أواخر القرن السادس عشر امليالدي مركزاً كبرياً للتبشري
يف مالطة ،وجعلوها قاعدة هجومهم التبشريي والثقايف على بالد اإلسالم .إذ
منها كانت ترسل قوات التبشري .وبعد أن مكثوا فيها مدة واستقر هبم املقام
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شعروا بضرورة مد نشاطهم فانتقلوا إىل بالد الشام سنة 1625م وحاولوا إجياد
احلركات التبشريية .غري أن نشاطهم كان حمدوداً ،ومل َّ
يتعد أتسيس بعض
املدارس الصغرية ،ونشر بعض الكتب الدينية .وعانوا مشقات كبرية من
اضطهاد ،وإعراض ،وحماربة من اجلميع :املسلمني والنصارى .إال رأهنم ثبتوا حىت
سنة 1773م حيث أُلغِيت اجلمعيات التبشريية لليسوعيني وأُغلِقت مؤسساهتم
ما عدا بعض اجلمعيات التبشريية الضعيفة كجمعية املبشرين العازاريني.

انتشار البعثات التبشريية يف بالد الشام
وابلرغم من وجودها انقطع أثر املبشرين ،ومل يعد هلم وجود إال يف
مالطة .إال أهنم يف سنة 1820م جتدد نشاطهم ،وأُسس أول مركز للتبشري يف
بريوت .وكانت عنايتهم األوىل منصرفة إىل التبشري الديين والثقافة الدينية،
وكانت عنايتهم ابلتعليم ضعيفة .ويف سنة 1834م انتشرت البعثات التبشريية
يف مجيع بالد الشام ،وكان ذلك من جراء تشجيع إبراهيم ابشا هلا ،وفتحه
البالد على مصراعيها أمام املبشرين ،وحدبه عليهم ،وتشجيعه هلم ،بتأثري من
فرنسا وإيعاز منها .إذ كان يف هذا الوقت قد احتل بالد الشام :فلسطني
ولبنان وسوراي .فوجد املبشرون من فرنسيني وإجنليز وأمريكان الرتحيب الكلي
من حكومة إبراهيم ابشا ،وهلذا اشتد نشاطهم .ففتحت كلية يف قرية عينطورة
يف لبنان ،ونقلت اإلرسالية األمريكية مطبعتها من مالطة إىل بريوت ،لتقوم
املبشر األمريكي املشهور (إيلي مسيث) نشاطاً
بطبع الكتب ونشرها .ون ِشط ر
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ظاهراً .وقد كان هذا املبشر يف مالطة يشتغل يف التبشري متطوعاً ،ويتوىل أمر
مطبعة اإلرسالية .ويف سنة 1827م حضر إىل بريوت .ولكنه ما لبث سنة
حىت توالره الذعر من املسلمني وأصابه امللل من عدم اإلنتاج ،ومل يُ ِطق صرباً،
فرجع إىل مالطة ،مث عاد إىل بريوت سنة 1834م حني أصبحت حتت نفوذ
فرنسا بواسطة حممد علي وابنه إبراهيم .وقد فتح هذا املبشر هو وزوجته مدرسة
لإلانث ،واتسع اجملال أمامه ،ووقف حياته للعمل يف بريوت بوجه خاص ويف
بالد الشام بوجه عام .وبذلك تعاونت هذه اجلهود مجيعها يف بعث حركة
التبشري.
وكان قيام إبراهيم ابشا بتطبيق برانمج للتعليم يف سوراي مبا فيها لبنان -
مستوحى من برانمج التعليم املوجود يف مصر ،املأخوذ عن برامج التعليم يف
فرنسا  -فرصة هلؤالء املبشرين ،فاغتنموها وسامهوا يف احلركة التعليمية من
وجهة النظر التبشريية ،أي حسب ما خططه الكفار ،مث مشلت حركة الطباعة.
وبذلك نشطت احلركة التبشريية ،وشاركت يف احلركة التعليمية مشاركة ظاهرة.

إاثرة الفنت بني أهايل بالد الشام
وحني انسحب إبراهيم ابشا سنة 1840م من بالد الشام انتشر القلق
والفوضى واالضطراب فيها ،واغتنم املوفدون األجانب ال سيَّما رجال البعثات
األهلِني،
التبشريية ضعف نفوذ الدولة العثمانية فأخذوا يشعلون انر الفتنة بني ْ
تدخلت الدول
حىت وقعت مذابح سنة 1860م وعلى أثر هذه املذابح ر
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الغربية ،فأرسلت بوارجها احلربية إىل سواحل بالد الشام ،وأنزلت فرنسا محلة
برية يف بريوت .وبذلك ق ِوي نفوذ املبشرين ،و َّ
اشتد ساعدهم ،فنشطوا يف فتح
املدارس والكليات .ففتح اليسوعيون مدارس هلم وكلريات ،ف ُفتحت الكلية
اليسوعية املعروفة جبامعة القديس يوسف اليسوعية ،وفتح األمريكان الكلية
الربوتستانتية سنة 1866م املعروفة اليوم ابجلامعة األمريكية يف بريوت ،واليت
تعترب أفظع مؤسسة كفر يف بالد اإلسالم .فقد قامت أبش رد احلمالت ضد
وحولت اآلالف من أبناء املسلمني إىل
أفكار اإلسالم ،وضد املسلمنيَّ .
جانب أفكار الكفر.
ومل يقتصر أمر االهتمام ابلغزو التبشريي والغزو الثقايف على أمريكا
وفرنسا وإجنلرتا بل مشل أكثر الدول الكافرة ومنها روسيا القيصرية .فقد أرسلت
بعثات تبشريية ،كما رأمت البالد بعثة بروسية (أملانية) مؤلفة من راهبات
كارودت ،سامهت مع البعثات التبشريية األخرى يف القيام بدورها يف حماربة
اإلسالم .وابلرغم من تباين وجهات النظر السياسية بني البعثات التبشريية،
وتباينها كذلك بني املوفدين الغربيني ابلنسبة ملنهجهم السياسي ابعتبار
مصاحلهم الدولية ،فقد كانت متفقة يف الغاية ،وهي بعث الثقافة الغربية يف
الشرق ،وجعل عقيدة فصل الدين عن الدولة عقيدة للمسلمني ،وتشكيك
املسلمني يف دينهم ،ومحلهم على االمتعاض منه ،وعلى احتقار اترخيهم.
ومتجيد الغرب وحضارته .كل ذلك مع بغض شديد لإلسالم واملسلمني،
واحتقار هلم.
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ِ
وجه الناس
وقد أوجدوا إىل جانب املدارس والكليات حركة يف البالد تُ ر
إىل اللغة العربية ،ليوجهوهم عن طريقها عن اإلسالم إىل ما يسمونه العروبة
وقد محل لواءها النصارى ،مع بعدهم عن إدراك اللغة العربية ،لعدم تذوقهم
بالغة القرآن .فكان املوارنة ومعظمهم من العاملني يف خدمة البعثات التبشريية
يتناقشون يف إحياء األدب القدمي ،والعودة ابللغة الفصحى إىل صفاهتا األوىل،
وكان منهم انصيف اليازجي ،واألب لويس شيخو .وهكذا تصدَّر النصارى
حلمل القومية العربية ،ومحل الناس على اعتناقها ،وتصدروا حلمل اللغة العربية،
ومحل الناس على حصر عنايتهم هبا .وأخذت تصدر إىل جانب ذلك الكتب
واملؤلفات عن األفكار الغربية ،واكتسحت البالد موجة قوية حنو العرب
والعروبة ،وحنو العربية ،وإعراض متزايد عن اإلسالم ،وعن أفكار اإلسالم.
وهكذا قام مركز بريوت بضرب العقائد اإلسالمية وأفكار اإلسالم ،وبتحويل
الناس إىل الغرب ،وإىل أفكار الغرب .ووصل إىل نتائج يف منتهى الفظاعة،
كان هلا أثر كبري يف إزالة اإلسالم من العالقات واملعامالت وطرق العيش ،ويف
هدم الدولة اإلسالمية.

حماولة إدخال األحكام الدستورية الغربية
وأما مركز إسطنبول فإن الدول الغربية مل تكتف إبفساد أبناء املسلمني
يف اجلامعات ،واملدارس ،والدعاايت ،بل عمدت إىل الدولة نفسها يف تغيري
نظام احلكم ،وتغيري األحكام الشرعية ،إبزالتها ووضع القوانني الغربية مكاهنا.
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وقد سلكوا لذلك عدة أساليب :ففي سنة 1839م رقِي إىل عرش اخلالفة
عبد اجمليد األول وليس له من العمر إالَّ ستة عشر ربيعاً ،وكان رشيد ابشا
سفرياً فوق العادة للدولة العثمانية يف لندن .فما كان منه إالَّ أن سارع إىل
إسطنبول ،وعُِرني وزيراً للخارجية .وما إن استلم منصبه حىت صار حيمل الدعوة
إىل نظام احلكم الدستوري الربملاين ،وأعلن أنه عازم على أن يرتفع ابلدولة
العثمانية إىل مصف الدول املتق رِدمة ،عن طريق دستور ينص على حقوق
املواطنني ،ويعلن إلغاء املساوئ األكثر بروزاً يف الدولة .ويف سهولة ويسر
استطاع رشيد ابشا أن يضمن خلطته أتييد السلطان الشاب ،ومن مث أعدت
وثيقة الدستور بكتمان كلي.
ويف اليوم الثالث من تشرين الثاين (نوفمرب) سنة 1839م دعي أقطاب
الباب العايل مجيعاً ،وممثلو أهايل إسطنبول ،وممثلو رعااي الدولة يف أورواب،
وأعضاء السلك الدبلوماسي ،إىل الكشك القائم إىل اجلهة اجلنوبية من السرااي
على حبر مرمرا ،ليسمعوا تالوة اخلط الشريف املشهور ابسم (كلخانة) .وتليت
عليهم وثيقة الدستور ،وكانت تتضمن أفكاراً أوروبية مع حماولة مراعاة
اإلسالم .فكانت هذه أول حماولة إلدخال األحكام الدستورية الغربية يف نظام
الدولة .إال أن هذه الوثيقة ظلت حرباً على ورق ومل تطبق ،ولكن الدول الغربية
وال سيما إجنلرتا يف سنة 1855م أصرت على الدولة العثمانية أن تقوم
إبصالحات دستورية ،فأصدر السلطان حتت ضغط هذه الدول منشور
إصالح يف غرة شباط .وقد عرف ابسم "خط مهايون" وقد أكد السلطان يف
هذا املنشور احلقوق اليت منحها رعااي الدولة يف اخلط الشريف املعروف
ب (كلخانة).
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ِ
صلت للنصارى حقوق معينة ،منها أن املسائل املدنية قد عُ ِهد يف
وفُ ر
إدارهتا إىل جملس خمتلط من املدنيني واإلكلريكيرني ينتخبه الشعب بنفسه ،ومنها
عدم إكراه املسلم الذي يعتنق النصرانية على الرجوع إىل اإلسالم ،بل يباح له
ترك اإلسالم واعتناق الدين النصراين .ومنها أن اخلدمة العسكرية فُرضت على
النصارى كما هي مفروضة على املسلمني ،وكانت من قبل خاصة ابملسلمني
من حيث اخلدمة اإلجبارية ،ومنها أنه ُمسح لألجانب ابمتالك األراضي يف
الدولة العثمانية.
وقد كان هلذا املنشور صدى سيئ عند الرعية ،فقد رأى فيه املسلمون
خمالفة للشرع ،ومل يثق النصارى أبنه سينفذ ،ولكن الدول األوروبية كانت
تالحقه حبجة اإلصالح ،غري أن اخللفاء والدولة دولة إسالمية مل يكن يف
وسعهم القيام بتنفيذ هذه األحكام الدستورية ،إىل أن ملع يف الدولة اسم
مدحت ابشا وكان متشبعاً ابألفكار الغربية ،وعاشقاً للحضارة الغربية ،فصمم
على أن يوجد للبالد دستوراً وفق األفكار الغربية ،لريضي الدول الغربية،
ولتسيري الدولة يف مصف الدول الغربية.

حماولة مدحت ابشا وضع دستور للدولة من النظم الغربية
وكان مدحت ابشا حينئذ وزيراً للعدل يف وزارة حممد رشدي ابشا ،أايم
اخلليفة عبد العزيز .فقام مبحاولة إلقناع عبد العزيز يف وضع دستور للدولة من
النظم الدميقراطية الغربية ،فكتب له كتاابً يطلب فيه إصالح الوضع يف الدولة
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بوضع دستور هلا ،ومما قال يف ذلك الكتاب بعد سرد ما عليه الدولة من
الفساد.
"ال خيفى على حكمة جاللتكم أن الدواء الشايف هلذه العلة هو
اجتثاث أسباهبا اليت نعرفها حق املعرفة ،فإذا أُزيلت األسباب زال املرض ،فإذا
أصدرمت خطاً مهايونياً جديداً حتمتم فيه اتباع القوانني والنظم ،واملساواة بني
الغين والفقري ،والكبري والصغري ،يف نظر القانون ،وأرجعتم املنشآت اخلريية إىل
أهلها ،وصرفتم األموال يف سبيل ما خصصها له الواقفون ،وأعدمت مرجع أمور
قر قراراته ويعرضها على جاللتكم ،ومل
الدولة إىل الباب العايل (يعين الوزارة) ف يُ ر
تستأثروا جاللتكم بشيء من حقوق الدولة املالية وامللكية ،ومل تصرف املالية
قرشاً واحداً إال برأي الباب العايل ،وحددت وظائف كبار املوظفني وصغارهم،
وجعل الوزراء مسؤولني عن نتائج أعماهلم ،وحتمتم ذلك على خواصكم
ورجال حاشيتكم  -إذا مت كله  -حصلت النتيجة املطلوبة بعون هللا تعاىل،
ووصلت الدولة إىل الطريق الذي ترجوه جاللتكم".
وقبل أن يقدم له الكتاب عرضه على الوزارة فاتفقت عليه ،واتفقوا على
أن يرفعه الرئيس إىل السلطان عبد العزيز ،فقابله وأعطاه الكتاب ،فغضب عبد
العزيز غضباً شديداً من هذا الكتاب وأصدر أمره يف احلال بعزل مدحت ابشا
من الوزارة ،وإبعاده بتعيينه والياً لسالنيك .ولكن مل يلبث فيها طويالً ورجع إىل
إسطنبول ،واتفق مع حسني عوين ابشا سر عسكر الدولة على خلع عبد
العزيز .مث اتصال بناظر البحرية ،وبشيخ اإلسالم ،واتفقا معهما على خلع
السلطان ،وتواعدوا على يوم معني .وكان ذلك يف األشهر األوىل من سنة
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1876م ،وقبل اليوم املعني بعث مدحت ابشا مذكرة ُمغلفة إىل الدول
األوروبية ابستثناء روسيا أعلن فيها أن خلع السلطان ابت أمراً حيتمه الشرع
اإلسالمي الذي يقضي أبن يكون رئيس الدولة مالكاً لكامل قواه العقلية.
ويف مساء  30أاير (مايو) سنة 1876م أتى األسطول ف رسا أمام
ض ْوملة ب ْغجة ،واجتمعت العساكر ،فأحاطت ابلقصر ،ودخل على
سراي ُ
السلطان من أبلغه خرب العزل ،وتلوا عليه فتوى خبلعه صادرة عن شيخ
اإلسالم ،وأنزلوه من السراي .ويف تلك الليلة نفسها رفع مراد اخلامس إىل
العرش.
وهكذا أطاح مدحت ابشا ابخلليفة ابالتفاق مع الدول األوروبية ال
سيما إجنلرتا وأملانيا وفرنسا ما عدا روسيا ،ألنه رفض أن يضع دستوراً للدولة
اإلسالمية من النظم الدميقراطية الغربية.
وقد ُوضع خليفة للمسلمني رجل ظنوا أهنم سيقومون عن طريقه بوضع
دستور من النظم الغربية ،فقد كان مراد الذي صار خليفة بعد خلع عبد العزيز
قد نُشئ على الطريقة األوروبية .واشتهر أبنه رجل مستنري ،فكان موضع األمل
يف وضع الدستور وتنفيذه ،ولكن كانت صحته قد حتطمت بسبب اختالله
العقلي .غري أن مدحت كان حياول إعالن الدستور فكان أثناء مرض مراد
اخلامس جيتمع أبعوانه ،ويدرس قوانني أورواب ونظمها ،ويضع الدستور حىت
أعده كامالً .غري أن مراد اخلامس ظهر جنونه للناس بشكل ابرز فكان ال بد
من خلعه ،فأعلن شيخ اإلسالم خلعه يف  31آب سنة 1876م.
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ويف غرة أيلول رقِي أخوه عبد احلميد إىل العرش وصار خليفة
للمسلمني .وما هي إال فرتة قصرية حىت توىل مدحت ابشا مقاليد الصدارة
العظمى .وبعد ذلك اقرتحت إجنلرتا عقد مؤمتر لسفراء الدول الكربى يف
إسطنبول ابتغاء توطيد السلم يف البلقان عن طريق مقرتحات جديدة إلجراء
الصلح ،وعقد املؤمتر وضغط على الدولة العثمانية إلجراء اإلصالحات ،فأخذ
مدحت ابشا يسعى إلجراء اإلصالحات الداخلية ،فألف جلنة من ستة عشر
موظفاً مدنياً ،وعشرة علماء وقائدين كبريين من اجليش .وعهد إليها بوضع
مشروع دستور للدولة .وبعد مصاعب ابلغة أقرت اللجنة مشروع الدستور
املستوحى من الدستور البلجيكي ،وقد نُشر حتت اسم "قانون أساس" يف 23
كانون األول .فأصبح دستور الدولة الرمسي ،أي صار الدستور البلجيكي مع
مراعاة بعض النواحي اإلسالمية دستوراً للدولة اإلسالمية.
ومما نص عليه هذا الدستور إطالق لفظ العثمانيني على مجيع رعااي
الدولة ،واالعرتاف حبريتهم الشخصية .وبدالً من أن يكون اإلسالم هو دستور
نص الدستور على اعتبار
الدولة كما كان احلال من قبل هذا الدستور ،ر
اإلسالم دين الدولة ،أي تكون أعياد الدولة واألمور املتعلقة مبثل ذلك مراعى
فيها اإلسالم .ونص الدستور أيضاً على إقامة التمثيل الشعيب من طريق
جملسني :أحدمها للنواب ،وكان يسمى جملس املبعواثن .واآلخر للشيوخ،
املعروف مبجلس األعيان ،على أن يتمتع أعضاؤمها حبصانة نيابية ،أي ال
خيضعون لقوانني الدولة وال لألحكام الشرعية حىت ترفع احلصانة عنهم ،وأن
جيتمع اجمللسان يف غرة تشرين الثاين من كل سنة ،وأن يُفتتحا خبطاب عرش،
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قرها كل
وأن توضع القوانني اليت يقرتحها اجمللسان معاً موضع التنفيذ بعد أن يُ ر
منهما ويوافق عليها السلطان ،أي أن التشريع يشرعه اجمللسان ،وأن يُناط وضع
امليزانية مبجلس النواب ،وأن تنشأ حمكمة عليا مؤلفة من عشرة أعضاء يف
جملس األعيان ،وعشرة مستشاري دولة وعشرة مستشارين يف حمكمة
االستئناف ،وأن يقوم احلكم يف الوالايت على أساس الالمركزية.

وقوف عبد احلميد يف وجه دستور مدحت
وملا كان هذا الدستور نظاماً دميقراطياً ،أي أحكام كفر ،وهو كنظام
دميقراطي يناقض اإلسالم ،وهذه األحكام نفسها تناقض اإلسالم ،وإذا طبقت
فإن تطبيقها يعين إلغاء نظام اخلالفة ،وإقامة دولة كأي دولة أوروبية،
كبلجيكا مثالً اليت استُوحي الدستور من دستورها .لذلك مل ينفذه الباب
العايل ،ووقف يف وجهه عبد احلميد والعلماء وكبار املسلمني ،وصار الباب
العايل يتهرب من تنفيذ الدستور ،ومن تنفيذ مطالب الدول الكربى.
وقد ملس عبد احلميد أالعيب إجنلرتا وخصومتها .ويبدو أنه الحظ
حماوالهتا االتصال برجال الدولة ،فأقال مدحت ابشا كصدر أعظم يف 5
شباط سنة 1877م ،ونفاه ابعتباره مرتكباً للخيانة العظمى .وكان مدحت
ابشا على صلة مع اإلجنليز ،وهو الذي أوحى ابتباع سياسة االعتماد على
الدول الغربية ،ولكن الدول الكربى وال سيما اإلجنليز مل يغفلوا عن الدولة
العثمانية ،وظلوا يالحقون وضع الدستور الذي وضعه مدحت ابشا موضع
45

التنفيذ ،وسعت إجنلرتا إىل عقد مؤمتر للبحث يف البلقان ،والدولة العثمانية،
ويف اإلصالحات الداخلية هلا.
فعقد بتاريخ  13حزيران سنة 1878م مؤمتر برلني من الدول الكربى:
إجنلرتا وفرنسا وروسيا وأملانيا ،وكان دزرائيلي اليهودي رئيساً لوزراء إجنلرتا وكان
هو املمثل لإلجنليز يف املؤمتر ،وكان بسمارك هو املمثل لألملان ،وقد وقف
بسمارك جبانب الدولة العثمانية حني وقف ضد اإلجنليز يف املؤمتر ،واستغرقت
اجتماعات املؤمتر أربعة أسابيع ،واختذ يف النهاية مقررات ،منها :الطلب إىل
الدولة العثمانية إبدخال اإلصالحات العصرية إىل نظامها ،فلم أيبه هبم عبد
احلميد ،وصرف ِمهَّته إىل تدريب جيشه ،وأخذ يبطش بكل من يدعو
لالعتماد على الدول الغربية ،أو يطالب برتك اإلسالم وأ ْخ ِذ النظام الغريب،
فاضطر هؤالء إىل مغادرة البالد ليُنشئوا مراكز هلم يف ابريس وجنيف.
وأخذ عبد احلميد حياول القيام بتدعيم مركز اخلالفة لدى املسلمني عن
طريق اإلسالم ،وجعله يقف يف وجه األفكار األوروبية .ولكنه مل ينجح يف
ذلك ،ولكن ظلت الدول األوروبية عاجزة عن إدخال النظام الدميقراطي
للدولة ،وإن جنحت يف إدخال القوانني الغربية إليها .إال أهنا ظلت تالحق
ذلك ،إىل أن اثر حزب تركيا الفتاة على السلطان سنة 1908م ،فأعلنوا
الدستور يف  21متوز (يوليو) سنة 1908م يف سالونيك ،ويف الشهر نفسه
زحفوا على إسطنبول واحتلوها ،وأكرهوا السلطان عبد احلميد على إقرار
الدستور ،وتعيني وزراء يرضون عنهم.
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ويف  17كانون األول صار من امليسور افتتاح الربملان العثماين ،وخضع
عبد احلميد مؤقتاً حلزب تركيا الفتاة ،ولكنه كان مصمماً على إلغاء الدستور
والرجوع إىل الشريعة اإلسالمية.
وبتاريخ  13نيسان اندلعت الثورة ضد احلكام اجلدد ،واثر اجلنود
وحاصروا ضباطهم ،وأخذوا يهتفون :فلتسقط تركيا الفتاة ،فلتسقط تركيا
الفتاة .وأُعلنت احلرب الدينية على البدع العصرية ،وسار السواد األعظم يف
محاس ضد الدستور.
ويف  15نيسان عني السلطا ُن توفيق ابشا صدراً أعظم ،وعهد إليه
إبعادة الشريعة اإلسالمية واألحكام الشرعية إىل حيز التنفيذ ،وإلغاء الدستور.
ولكن اجليش يف سالونيك عاد واثر مرة أخرى على السلطان ،واستوىل على
احلكم ،وعزل الوزارة.
ويف  26نيسان عقدت يف سان ستيفانو مجعية وطنية ،فاختذت بناء
على فتوى من شيخ اإلسالم قراراً خبلع السلطان عبد احلميد .ورفع إىل العرش
أخوه حممد رشاد ،وأُعيد وضع الدستور موضع التنفيذ .وبذلك تغري نظام
احلكم يف الدولة العثمانية وصار دستورايً برملانياً ومل يعد نظام خالفة .ومل يبق
ووجدت وزارة
فيه إال أن رئيس الدولة امسه اخلليفة وبيده السلطنةُ ،فوجد برملان ُ
وصارت القوانني يضعها الربملان وانتهى دور األحكام الشرعية يف احلكم
والتشريع.
هذا من انحية األحكام الدستورية ،أما من انحية األحكام الشرعية اليت
حيكم فيها القضاة فإن تغيريها إىل قوانني بدأ قبل ذلك .فإنه منذ سنة
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1856م بدأت احلركة ألخذ القوانني الغربية .فإنه بناء على إحلاح الدول
الغربية وال سيما اإلجنليز والفرنسيني وإحلاح عمالئهم واملضبوعني هبم من أبناء
املسلمني أخذت الدولة القوانني الغربية منذ أايم السلطان عبد احلميد
وأدخلتها إىل الدولة ،ووضعتها موضع التنفيذ حيكم القضاة حبسبها .ففي سنة
1275ه املوافق سنة 1857م سنت الدولة قانون اجلزاء العثماين ،ويف سنة
1276ه املوافق سنة 1858م سنت قانون احلقوق والتجارة ،ويف سنة
1288ه املوافق سنة 1870م جعلت احملاكم قسمني :حماكم شرعية ،وحماكم
نظامية ،ووضع هلا نظام .مث يف سنة 1295ه املوافق سنة 1877م وضعت
الئحة تشكيل احملاكم النظامية .ويف سنة 1296ه املوافق سنة 1878م وضع
قانون أصول احملاكمات احلقوقية واجلزائية .وصدرت فيها الفتوى من شيخ
اإلسالم وفتاوى العلماء جبواز أخذها ألهنا ال ختالف اإلسالم .وملا مل جيد
العلماء ما يربر إدخال القانون املدين إىل الدولة وضعت اجمللة قانوانً
للمعامالت ،واستبعد القانون املدين ،وذلك سنة 1286ه املوافق 1868م
وقد روعي فيها تقليد القانون املدين الفرنسي القدمي ،وأخذت من كتب الفقه
مع مراعاة ما حيويه القانون املدين من أفعال ،وما ميكن أخذه منه من أحكام،
إذا ُوجد قول فقهي يوافقها ،حىت األساس الذي عليه القانون املدين الفرنسي
وهو النزعة النفسية أو ما يسمى عندهم روح النص ال نفس النص قد أُخذ
ووضعت له مادة وهي "العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين".
ُ
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أخذ القوانني الغربية
وهكذا تُركت أحكام الشرع وتُرك الفقه اإلسالمي ،وأُخذت قوانني
الغرب وأُخذ الفقه الغريب .وقد كان أخذهم للقوانني خمتلفاً بعضها عن بعض.
فبعض القوانني الغربية أخذت كما هي أحكاماً ونصوصاً من غري أية مراعاة
لوجودها يف الفقه اإلسالمي وعدم وجودها ،ومن غري تفكري أبهنا مطابقة
ألحكام الشرع أو غري مطابقة ،وذلك كقانون اجلزاء الذي ألغى احلدود.
وبعض القوانني أ ُِخذت أحكاماً فقط مع مراعاة أهنا موجودة يف الفقه
اإلسالمي ولو جملتهد مغمور .أو فقيه غري جمتهد ،أي إذا كان احلكم موجوداً
يف كتب الفقه أو آراء العلماء أُخذ وإالر فال يؤخذ وذلك كأصول احملاكمات.
وبعض القوانني قُلدت تقليداً يف التقنني والتبويب واملسائل مع جعل األحكام
الشرعية وحدها مواد القانون كاجمللة فإهنا أحكام شرعية ُوضعت تقليداً
للقانون املدين الفرنسي .وبذلك صار الشرع الذي حيكم به القضاة قوانني
غربية وليس الشريعة اإلسالمية وإن كان بعض هذه القوانني أحكاماً شرعية.

أثر الفتاوى يف إدخال القوانني الغربية
والذي م َّكن من إدخال أحكام النظام الدميقراطي دستوراً للدولة
اإلسالمية ،وأحكام القوانني الغربية تشريعاً يُطبَّق يف احملاكم بوصفها حماكم
إسالمية يف دولة اخلالفة إمنا هو فتاوى العلماء أبهنا ال ختالف اإلسالم ،وال
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سيما فتاوى شيخ اإلسالم .فقد أُعطيت الفتاوى أبن النظام الدميقراطي ال
دين الدميقراطية .وأُعطيت الفتوى من شيخ
خيالف اإلسالم ،وأن اإلسالم ُ
اإلسالم جبواز أخذ القوانني الغربية وتطبيقها يف احملاكم على املسلمني ،ألن
اإلسالم ال مينع أخذها .ولذلك ُجعلت أحكام النظام الدميقراطي دستوراً
للدولة اإلسالمية ،وظل نظام احلكم يُعترب عند مجهرة املسلمني نظام خالفة،
ما دام رئيس الدولة يسمى خليفة ولو كانت أنظمة احلكم املطبقة ليست من
أحكام اإلسالم .وهلذا أيضاً صارت القوانني الغربية تُطبَّق يف احملاكم يف هذه
الدولة اإلسالمية وصارت تُعترب قوانني إسالمية وظلت الدولة تُعترب دولة
إسالمية تُطبق اإلسالم ولو كان ما تُطبقه فعالً هو قوانني غربية ،ما دامت
هذه القوانني ُجييزها اإلسالم .ومل يؤثر هذا التطبيق للنظام الدميقراطي يف نظام
احلكم والقوانني الغربية يف احملاكم على إسالمية الدولة ،وال على إسالمية
القوانني يف نظر مجهرة املسلمني ،ما دام اإلسالم مل مينع من أخذ هذه القوانني.
بل على العكس من ذلك ،فقد وجد قبوالً لدى املسلمني ،بل اعترب إصالحاً
يف الدولة عند بعضهم ،ومل ينظر أحد إىل هذه القوانني وتلك األحكام على
أهنا أحكام كفر وقوانني كفر ،بل رضوا هبا وسكتوا عنها .وإذا ُوجد من
يستنكر تلك القوانني واألحكام فإنه مل يتكلم ،ومل يعارض اخلليفة ،ومل يطلب
منه شيئاً .وإذا ُوجد من يستنكر تعطيل احلدود فإنه مل جياهر إبنكاره على
اخلليفة تعطيل احلدود ،ومل يطلب منه الرجوع إليها.
والسبب يف فتوى شيخ اإلسالم وبعض العلماء أبخذ األحكام
الدميقراطية ،والقوانني الغربية يرجع إىل ثالثة أمور:
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أحدها :ما تركز يف األذهان حينئذ وحىت اليوم من أن ما ال خيالف
اإلسالم ،وما مل يرد نص يف النهي عنه جيوز أخذه .ويستدلرون على ذلك أب َن
فأقرها ،وما مل يقره هنى عنه،
النَِ َ
ب  وجد عقود اجلاهلية جارية بني الناس ّ
وح ِّرم ما جاء النهي عنه .وكذلك كل فكر أو حكم أو قانون
فصح ما أقره ُ
ال خيالف اإلسالم ومل يرد هني عنه جيوز أخذه.
اثنيها :أن املباح هو ما ال حرج فيه ،فانتفاء احلرج عن الشيء هو
إابحة له ،فيكون أخذ ما مل يرد هني عنه مباحاً .وأيضاً أن الشرع سكت عنه
ومل يبني حكمه وما سكت عنه الشرع فهو مباح .وقد روي عن النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم أنه قال« :إِ َن َ
وهاَ ،ونَـ َهى َع ْن أَ ْشيَاء
ض فَـ َرائِض فَ َال تُ َ
ضيِّعُ َ
اّلل فَـ َر َ

وهاَ ،و َع َفا َع ْن أَ ْشيَاء َر ْْحَة بِ ُك ْم َل َع ْن غَ ْري
وهاَ ،و َح َد ُح ُدودا فَ َال تَـ ْعتَ ُد َ
فَ َال تَـ ْنـتَ ِه ُك َ
ت َع ْنهُ فَـ ُه َو َع ْفو» .وعلى هذا
نِ ْسيَان فَ َال تَـ ْب َحثُوا َع ْنـ َها» .ويف روايةَ « :وَما َس َك َ

فكل شيء مل ينه عنه الشرع فهو مباح ،وكل ما مل يرد نص فيه فقد سكت عنه
الشرع فهو مباح .وأ ْخذ األحكام والقوانني اليت مل ترد يف الشرع ،ومل يرد يف
الشرع هني عنها داخل يف املباح ألنه ليس فيه حرج ،إذ مل يرد هني عنه ،وألنه
مل يرد يف الشرع ،وسكت عنه الشرع.

اثلثها :ما شاع يف تلك األوقات وال يزال شائعاً حىت اليوم من أن
الدميقراطية من اإلسالم ألهنا قائمة على الشورى والعدل واملساواة وجعل
السلطان لألمة وهذا ما جاء به اإلسالم .فاإلسالم يسوي بني الغين والفقري،
واحلقوق والواجبات ،وبني الوزير وراعي الغنم ،وجيعل أمرهم بينهم شورى،
وجعل من أهم قواعده األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .والشورى يف اإلسالم
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نُ ِظرمت يف العصر احلديث مبا يسميه األوروبيون الربملان ،واألمر ابملعروف
والنهي عن املنكر تش َّكل يف املدنية احلديثة حبرية الصحف يف النقد ،وحرية
األفراد واجلماعات يف التأليف وإبداء الرأي صراحة ي ْستحسنون ما ي ْرون
ويستنكرون ما ي ْرون ،وخيطبون كما يشاؤون .فال أحد معصوم ،وال احلكومة
اجلادة ي ْقظةُ الرأي
وخييفهم ويُلزمهم َّ
قومهم ُ
معصومة وال الوايل معصوم ،وإمنا يُ ر
ِ
اصي ابحلق .وعليه
وحريته يف النقد ،وهذا هو ما مسي يف القرآن ابلتو ر
العام ر
فالدميقراطية هي من اإلسالم وقد جاء هبا القرآن وأمر هبا النيب .

خطأ الفتاوى
وبناء على هذا كله أُعطيت الفتاوى أبخذ الدستور الدميقراطي
والقوانني الغربية ،وظلت الدولة تُعترب دولة إسالمية سائرة على نظام اخلالفة،
وظل التشريع ُمعترباً تشريعاً إسالمياً ،وصارت القوانني اليت أخذت قوانني
إسالمية.
ومن هنا جاء اخللل واالحنراف ،ألن هذه األفكار يف األمور الثالثة
خطأ أساسي يف فهم اإلسالم وذلك لعدة وجوه:
أول :إن هنالك فرقاً بني األفكار املتعلقة ابلعقائد واألحكام الشرعية
وبني األفكار املتعلقة ابلعلوم والفنون والصناعات واالخرتاعات وما شاهبها.
فاألفكار املتعلقة ابلعلوم والفنون وما شاكل ذلك جيوز أخذها إذا مل ختالف
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اإلسالم .وأما األفكار املتعلقة ابلعقائد واألحكام الشرعية فال جيوز أن تؤخذ
إال مما جاء به الرسول  من كتاب أو سنة ،أو مما أرشد إليه الكتاب
شر
والسنة .والدليل على ذلك ما رواه مسلم من أن النيب  قال« :إِ ََّنَا أ ََن بَ َ

ش ْيء ِم ْن أ َْم ِر ِدينِ ُك ْم فَ ُخ ُذوا بِ ِهَ ،وإِ َذا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِ َش ْيء ِم ْن
ِمثْـلُ ُك ْم ،إِ َذا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِ َ
أ ُُموِر ُدنْـيَا ُك ْم فَِإ ََّنَا أ ََن بَ َشر» .وما ورد يف حديث أتبري النخل ،من قوله :
«أَنْـتُ ْم أَ ْد َرى ِأب ُُموِر ُدنْـيَا ُك ْم» .فما مل يكن من الشريعة ،أي ليس من العقائد

واألحكام ،جاز أخذه ما دام ال خيالف اإلسالم ،أما ما كان من الشريعة أي
العقائد واألحكام ،فإمنا تؤخذ مما جاء به الرسول  ليس غري .واألحكام
الدميقراطية والقوانني هي أحكام تؤخذ ملعاجلة مشاكل اإلنسان ،فهي من
التشريع؛ فال يصح أن تؤخذ إال مما جاء به الرسول  ،أي ال يصح أن
تؤخذ إال أحكاماً شرعية ليس غري.
اثنيا :إن الرسول  هنى عن أن أنخذ من غري ما جاء به هنياً صرحياً،
ث ِ ْيف أ َْم ِرَن
َح َد َ
فقد روى مسلم عن عائشة قالت :قال رسول هللا َ « :م ْن أ ْ
ه َذا ما لَي ِ
ِ
س َعلَْي ِه
س م ْنهُ فَـ ُه َو َرد» .ويف رواية أخرى عنهاَ « :م ْن َعم َل َع َمال ل َْي َ
َ َ ْ َ
أ َْم ُرَن فَـ ُه َو َرد» .وروى البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب  قال:
اعةُ ح َّت َأتْ ُخ َذ أَُم ِت ِأبَ ْخ ِذ ال ُقر ِ
ون قَـ ْبـلَ َهاِ ،ش ْبا بِ ِش ْب َوِذ َراعا بِ ِذ َراع،
وم ال َ
«لَ تَـ ُق ُ
سَ َ
ُ
ِ
ول َِ
ِ
ك» وروى
س َوالر ِوم؟ فَـ َق َ
يلَ :اي َر ُس َ
َاس إَِل أُولَئِ َ
الَ :وَم ِن م َن الن ُ
اّللَ ،ك َفا ِر َ
فَق َ
البخاري أيضاً عن أيب سعيد اخلدري عن النيب  قال« :لَتَـتّبِعُ ّن َسنَ َن َم ْن
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
وه ْم"
ّت ل َْو َد َخلُوا ُج ْح ِر َ
ب تّـبَـ ْعتُ ُم ُ
ضَ
َكا َن قَـ ْبل ُك ْم .ش ْبا بش ْبَ ،وذ َراعا بذ َراعَ .ح َّ
ول ِّ
ال :فَ َم ْن؟!» .فهذه النصوص صرحية
ى :قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
قُـل ُ
اّلل الْيَـ ُه ُ
ود َوالنّ َ
ص َار َ
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يف النهي عن األخذ من غريان .فاحلديث األول بروايتيه صريح يف النهي ويف ذم
اآلخذ بقوله« :فَـ ُه َو َر ّد» واحلديثان اآلخران يتضمنان معىن النهي .وأخذ
أحكام الدستور والقوانني من غري اإلسالم يصدق عليه هذا النهي ألنه
إحداث يف أمران ما ليس منه ،بل أ ْخذ من غريه .وألنه اترباع ملن هم مثل
ْ
الفرس والروم كاإلجنليز والفرنسيني بل هم من الروم ولذلك حيرم أخذها.
اثلثا :إن الرسول  وهو رسول كان إذا سئل عن حكم مل ينزل فيه
الوحي مل ُجيب وينتظر حىت يُنزل هللا هذا احلكم .فقد روى البخاري عن ابن
َت ْاْليَةُ» .وروى
مسعودُ « :سئِ َل النَِب َ ع ْن الر ِ
ت َح َّت نَـ َزل ْ
س َك َ
وح فَ َ
ول َِ
اّلل 
اءِن َر ُس ُ
البخاري أيضاً عن جابر بن عبد هللا قالَ « :م ِر ْ
ضُ
ت فَ َج َ

ول َِ
ِ
اشي ِ
ان ،فَأ َََتِن َوقَ ْد أُ ْغ ِم َي َعلَ َي ،فَـتَـ َو َ
اّلل  ثَُ
ضأَ َر ُس ُ
يَـعُ ُ
ودِن َوأَبُو بَ ْكر َو ُُهَا َم َ
ول َِ
َي
اّللَ ،وُرََّبَا قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
صَ
ب َو ُ
ال ُس ْفيَا ُن ،فَـ ُقل ُ
ت فَـ ُقل ُ
وءهُ َعلَ َي فَأَفَـ ْق ُ
َ
ْت :أ ْ
ض َ
ِ
ِ
ِ
ول َ
ش ْيء
َصنَ ُع ِيف َم ِايل؟ قَ َ
َر ُس َ
َجابَِن ب َ
ف أَقْضي ِيف َم ِايل؟ َك ْي َ
اّللَ ،ك ْي َ
فأ ْ
ال :فَ َما أ َ
َت آيةُ املِري ِ
اث» .مما يدل على أنه ال جيوز أن يؤخذ من غري ما جاء
َح َّت نَـ َزل ْ َ َ

به الوحي .فإذا كان الرسول ال يبني رأايً حىت أيتيه الوحي فهو دليل على أنه
ال جيوز أن يؤخذ شيء إال مما جاء به الوحي.
رابعا :إن هللا تعاىل أمران أن أنخذ ما أيمر به الرسول وأن ننتهي عما
هناان عنه ،وأمران أن حنتكم إىل رسول هللا ،أي إىل ما جاء به رسول هللا ،قال
تعاىل ،         :ومفهومه أن ما
مل أيتنا به الرسول ال أنخذه .وأما مفهوم املخالفة ل     :فإنه غري
معمول به ومعطل بعموم النصوص اليت ال جتيز أخذ شيء من غري الشريعة
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اإلسالمية من مثل قوله تعاىل:
  وقوله تعاىل        :
س َعلَْي ِه أ َْم ُرَن فَـ ُه َو َرد» ،وكل
  ومن مثل قوله ُ « :ك َل َع َمل ل َْي َ
مفهوم خمالفة إذا ورد نص شرعي من كتاب أو سنة ضده يعطل وال يعمل به
مثل قوله تعاىل         :فإن
مفهومه أهنن إن مل يردن حتصناً جيوز إكراههن ،ولكن هذا املفهوم معطل بعموم
النص يف حترمي الزان وهو قوله تعاىل     :وعلى ذلك يكون
معىن اآلية :االئتمار مبا أمر به الرسول ،واالنتهاء عما هنى عنه والتقيد هبذه
األوامر والنواهي وحدها ،فال حنل إال ما أحل هللا ،وال حنرم إال ما حرم هللا،
وما مل أيتنا به الرسول ال أنخذه وما مل حيرمه علينا ال حنرمه .ولكن ال يعين عدم
النهي عنه جواز أخذه ،فال جيوز األخذ إال من الشريعة ،وإمنا يعين عدم حترمي
ما مل حيرمه هللا .هذا هو معىن اآلية.
      

وإذا قرنت هذه اآلية بقوله تعاىل:

    

        وعرف أن  يف قوله:
 وقوله   :للعموم ظهر جلِياً وجوب حصر األخذ مبا


جاء به وأن األخذ من غريه إمث يُ َّ
عذب من يفعله.
وقال تعاىل:

       

 فنفى اإلميان عمن ُحي رِكم غري الرسول يف أفعاله مما يدل على اجلزم يف
حصر التحكيم فيما جاء به الرسول.
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وفوق ذلك فإن القرآن قد نعى على الذين يريدون أن يتحاكموا لغري ما
جاء به الرسول قال تعاىل         :
            

         مما يدل على أن
التحاكم إىل غري ما جاء به الرسول ضالل إذ هو حتاكم إىل الطاغوت.
خامسا :إن احلكم الشرعي هو خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد،
واملسلمون مأمورون أن ُحي رِكموا يف أفعاهلم خطاب الشارع ،وأن يُسِرريوا
تصرفاهتم حبسبه .فإذا أخذوا ما ال خيالفه يف فعل من أفعاهلم أو يف تصرف من
تصرفاهتم فإهنم يكونون قد أخذوا غري احلكم الشرعي ،ألهنم مل أيخذوه بعينه،
بل أخذوا ما ال خيالفه ،فال يكون أخذهم له أخذاً للحكم الشرعي .حىت إنه
لو أخذ ما يوافق احلكم الشرعي ولكنه أخذ من غري الكتاب والسنة فإن هذا
األخذ حرام ،ألنه ليس أخذاً للحكم الشرعي بل أخذ حلكم غري احلكم
الشرعي يوافق احلكم الشرعي ،فال يكون حتكيماً ملا جاء به الرسول ،بل
املسلم هو أخذ احلكم الشرعي ليس غري.
حتكيماً لغريه ولو وافقه .إذ املأمور به ُ
فمثالً :الزواج شرعاً إجياب وقبول شرعيان بلفظي اإلنكاح والتر ْزويج حبضور
ِ
ِ
ني .فلو ذهب رجل وامرأة مسلمان إىل الكنيسة وأجرى هلما
شاهديْن مسلم ْ
اخلوري عقد الزواج على نظام النصرانية بلفظي اإلنكاح والتزويج حبضور
تزوجا حسب احلكم الشرعي أم حسب
شاهدين مسلمني فهل يكوانن قد َّ
غريه؟ أي :هل يكوانن قد ح َّكما ما جاء به الرسول أم ما جاءت به النصرانية
احملرفة املنسوخة؟ ومثالً :لو أن نصرانياً تويف وجاء أهله يقسمون املرياث بينهم
َّ
حسب أحكام اإلسالم ألنه عادل أو مفيد وأخذوا وثيقة حصر إرث من
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احملكمة الشرعية هل يكونون قد ح ركموا احلكم الشرعي أم يكونون قد أخذوا
نظاماً عادالً أو مفيداً؟ ال شك أهنم ال يكونون قد أخذوا احلكم الشرعي ،ألن
أخذ احلكم الشرعي يكون حني يؤخذ ألن الرسول جاء به ،أي ألنه من أوامر
هللا ونواهيه ،فحينئذ يكون أخذه أخذاً للحكم الشرعي ،أما أخذ احلكم ألنه
عادل أو مفيد فواقعه ال يكون أخذاً للحكم الشرعي .واآلية تقول :
 وتقول ،    :أي ابعتباره جاء به
الرسول ،وما مل يؤخذ على هذا األساس ال يكون حكماً شرعياً سواء وافق
احلكم الشرعي أم خالفه ،حىت لو كان هو عينه وأُخذ ال ألنه جاء به الرسول
بل ألنه مفيد وعادل.
سادسا :إن إقرار الرسول لعقود الكفر إمنا هو للرسول بوصفه رسوالً،
ألن إقراره تشريع مثل قوله ومثل فعله ،وهو ال يكون لغريه .فما فعله الرسول
أو قاله أو أق َّره تشريع ،وهو عن وحي ،وليس لغري الرسول أن يُ ِ
شرع .فالعقود
ر
اليت أقرها الرسول  صارت أحكاماً شرعية ولو كانت عقوداً جاهلية ،ألن
إقرار الرسول هلا دليل على أهنا أحكام شرعية ولو كانت عبادات ،فتكون
استنبطت من إقرار الرسول وأخذت على هذا األساس ،ومل تؤخذ ابعتبارها
عقوداً جاهلية ال ختالف اإلسالم .والصحابة رضوان هللا عليهم كانوا يستدلون
ضب على
بسكوت الرسول على احلكم أبنه حكم شرعي .فقد ُروي أنه أُكل ال ّ
فاستدل ابن عباس بسكوت الرسول على إابحة
مائد ِة النَب ومل ََيكل منه،
ر
الضب مع أن الرسول مل أيكل منه ،وهناك حوادث كثرية كان سكوت
أكل ر
الرسول دليالً على أهنا من أحكام الشرع.
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سابعا :ليس املباح هو ما ال حرج فيه ،فإن انتفاء احلرج عن الفعل
والرتك ليس إبابحة شرعية ،وال يلزم من رفع احلرج التخيري ،فإن النهي عن
الشيء ،ليس أمراً بضده ،كما أن األمر ابلشيء ليس هنياً عن ضده .ورفع
احلرج قد يكون مع الواجب كقوله تعاىل      :
 ،     فإن الطواف ابحلج والعمرة واجب وليس
مباحاً .ورفع احلرج قد يكون رخصة كقوله تعاىل    :
   فليس معىن رفع احلرج هو اإلابحة .وعلى ذلك ليس
املباح هو ما ال حرج فيه ،وإمنا املباح هو ما دل الدليل السمعي من خطاب
الشارع على التخيري فيه بني الفعل والرتك من غري بدل .فاإلابحة هي ما جاء
الشرع ابلتخيري بني فعلها وتركها :أبن كان التخيري مصرحاً يف النص نفسه
كقوله تعاىل         :وكقوله تعاىل:
     أو كأن يفهم من مدلول النص كقوله
تعاىل     :وقوله    :
وقوله.      :
مث إن اإلابحة من األحكام الشرعية ،واحلكم الشرعي هو خطاب
الشارع املتعلق أبفعال العباد ،فال بد من دليل شرعي من األدلة السمعية يدل
على الشيء أبنه مباح حىت يكون مباحاً .وعليه فإن عدم ورود دليل شرعي
على الشيء أبنه واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه ليس دليالً على أنه
مباح ،بل ال بد من دليل شرعي يدل على إابحته.
وأما ما كان قبل ورود الشرع من أفعال وأشياء ،من عقود ومعامالت
مباحة واستمرت إابحتها بعد ورود الشرع ،كالبيع واإلجارة وغريمها ،فإن
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إابحتها ليست استمراراً ملا كانت عليه قبل ورود الشرع ،وإمنا هي من نص
شرعي جاء هبا .فالبيع جاء به نص شرعي وهو قول هللا تعاىل  :
استَأْ َج َر
ي َع ْنهُ أنَهُ ْ
    واإلجارة فعلها الرسول  ،فَـ َق ْد ُر ِو َ
رجال ِمن ب ِن ال ِّد ِ ِ
خريتا يَ ُدلّهُ َعلَى الْطَريق .فإابحة البيع واإلجارة إمنا
َُ ْ َ
يل َهاداي ّ
جاءت من نص شرعي ال من استمرارها من أايم اجلاهلية .والنص الشرعي
كما يكون قوالً من القرآن وقول الرسول يكون كذلك فعالً وهو فعل الرسول،
ويكون أيضاً سكواتً هو سكوت الرسول .فما استمر من أفعال وأشياء وعقود
ومعامالت من أايم اجلاهلية إىل أايم اإلسالم وسار عليه املسلمون إمنا يكونون
قد ساروا عليه لورود دليل شرعي َّ
دل على إابحته ،إما قوالً من القرآن أو
الرسول ،وإما فعالً من الرسول ،وإما سكواتً منه  .وليس استمراراً ملا كان
من أايم اجلاهلية .وما مل يثبت دليل شرعي من قول أو فعل أو سكوت على
شيء كان يف اجلاهلية ال يُستمر عليه ،وال يُؤخذ ،ولو مل يرد هني عنه ،بل ال
بد أن يُبحث له عن دليل شرعي .وعليه تكون إابحة ما كان قبل ورود الشرع
واستمر بعد وروده إمنا جاءت من دليل شرعي متعلق هبا.
وال يقال إن الشرع سكت عنها فاستمرت إابحتها ،وكل ما سكت عنه
الشرع ومل يبني حكمه فهو مباح ،ألن الشرع مل يسكت عنها بل بني حكمها
وسكوت الرسول ليس سكواتً للشرع ،بل هو بيان من قِبل
بدليل متعلق هبا،
ُ
الشرع .إذ سكوت الرسول كقوله وكفعله ،وكالقرآن الكرمي بيان حلكم شرعي.
وال حيق ملسلم أن يقول إن الشارع سكت عن شيء ومل يبني حكمه
بعد أن يقرأ قوله تعاىل       :
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     وقوله تعاىل:
 فال حيق ألحد من املسلمني أن يذهب إىل أن يكون بعض الوقائع
خالياً من احلكم الشرعي ،على معىن أن الشريعة أمهلته إمهاالً مطلقاً ،حبيث مل
تنصب دليالً من نص الكتاب والسنة ،أو تضع أمارة من علة شرعية جاء هبا
النص صراحة أو داللة أو استنباطاً أو قياساً ،تنبه الشريعة هبذا الدليل أو تلك
األمارة إىل حكم هذا البعض من الوقائع ،هل هو اإلجياب ،أو الندب ،أو
احلرمة ،أو الكراهة ،أو اإلابحة .ال حيق ألحد من املسلمني أن يذهب إىل
ذلك ،ألنه هبذا يطعن يف الشريعة أبهنا انقصة ،ويبيح حتكيم غري الشرع،
خمالفاً بذلك قوله تعاىل        :
 .وإذا كان الشرع مل أيت ابحلكم وأخذ املسلم ُحكْماً مل أيت به الشرع
فقد ح َّكم غري الشرع وهو ال جيوز .فاالدعاءُ أبن الشرع مل أيت أبحكام مجيع
احلوادث إابحة لتحكيم غري الشرع ،ألن الشرع مل أيت هبا ،وهو ادعاء ابطل.
وعليه ال يرد القول أبن ما سكت عنه الشرع فهو مباح ،ألنه إابحة لتحكيم
غري الشرع ،فوق كونه طعناً ابلشرع أبنه سكت عن أحكام ومل أيت هبا.
عالوة على أنه ِخالف الواقع ،ألن الشرع مل يسكت عن شيء مطلقاً.
وأما ما روي عن النيب  أنه قال« :إِ َن َ
ض فَـ َرائِض فَ َال
اّلل فَـ َر َ
وها» احلديث ،فإن املراد به النهي عن السؤال فيما مل يرد به الشرع .فهو
تُ َ
ضيِّعُ َ
ِ
ني ُج ْرما َم ْن َسأ ََل َع ْن َش ْيء َملْ ُُيَ َرْم فَ ُح ِّرَم
نظري قوله « :إِ َن أَ ْعظَ َم ال ُْم ْسل ِم َ
ِ
َج ِل َم ْسأَلَتِ ِه» وقد وردت عدة أحاديث يف ذلك .فقد روي عن
َعلَْي ِه ْم م ْن أ ْ
ك َم ْن َكا َن قَـ ْبـلَ ُك ْم بِ َكثْـ َرِة
النيب  :أنه قالَ « :ذ ُر ِون َما تَـ َرْكتُ ُك ْم فَِإ ََّنَا َهلَ َ
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الس َؤ ِال َوا ْختِ َالفِ ِه ْم َعلَى أَنْبِيَائِ ِه ْمَ ،ما نَـ َه ْيـتُ ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهواَ ،وَما أ ََم ْرتُ ُك ْم بِ ِه فَأْتُوا
ِ
استَطَ ْعتُ ْم» وروي عنه  أنه قرأ قوله تعاىل    :
م ْنهُ َما ْ

 اآلية فقال رجل :اي رسول هللا أ ُك َّل عام؟ فأعرض ،مث قال :اي رسول
هللا أكل عام؟ فأعرض ،مث قال :اي رسول هللا أكل عام؟ فقال رسول هللا :
ِ
وموا
تَ ،ول َْو َو َجبَ ْ
« َوالَ ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِد ِه ل َْو قُـ ْلتُـ َها ل ََو َجبَ ْ
ت ل ََما قُ ْمتُ ْم ِبَاَ ،ول َْو َملْ تَـ ُق ُ
ِِبَا لَ َك َف ْرُُْت ،فَ َذ ُر ِون َما تَـ َرْكتُ ُك ْم» فاملراد من قولهَ « :و َع َفا َع ْن أَ ْشيَ َاء» ويف رواية:
ت َع ْنهُ فَـ ُه َو َع ْفو» هو أنه خفف عنكم فال تسألوا حىت ال تثقلوا
« َوَما َس َك َ
على أنفسكم من مثل مسألة احلج جاءت عامة فسأل سائل هل كل عام.
فاهلل خففها فجعلها مرة يف العمر ختفيفاً عنكم ورمحة بكم فعفا عن أن تكون
كل عام وسكت عن أن تكون كل عام فال تبحثوا عنها ،وال تسألوا عنها.
والدليل على أن هذا هو املراد قوله « :فَ َال تَـ ْب َحثُوا َع ْنـ َها» بعد قولهَ « :و َع َفا
َع ْن أَ ْشيَاء» فاملوضوع هنيهم عن البحث عن حترمي ما مل ينزل حترميه ،وليس
املوضوع أنه مل يبني أشياء من األحكام الشرعية ،إذ سياق الكالم بيان لرمحة
ت َع ْنهُ فَـ ُه َو
هللا هبم وعفوه عنهم .وأما ما جاء يف الرواية األخرىَ « :وَما َس َك َ
َع ْفو» فإنه كذلك يدل على أن املوضوع موضوع النهي عن البحث والسؤال
فيما خففه عنكم ومل حيرمه عليكم ،فإن عدم حترميه عفو من هللا ،أي إن ما
سكت عن حترميه فإن عدم حترميه عفو من هللا فال تسألوا عنه .ومن هذا القبيل
قوله تعاىل           :
مث قال     :أي عن تلك األشياء.
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مناقضة الدميقراطية لإلسالم
اثمنا :إن الدميقراطية تتناقض مع اإلسالم مناقضة اتمة يف األسس
والتفاصيل ،وذلك من عدة وجوه:
األول :إن الدميقراطية جتعل السيادة للشعب ،وجتعل األمر كله له،
فهو املرجع األعلى يف كل شيء .والشعب حسب أحكام الدميقراطية مصدر
السلطات ،فهو مصدر السلطات التشريعية ،وهو مصدر السلطة القضائية،
عني القضاة ويُقيم
شرع القوانني ويُ ر
وهو مصدر السلطة التنفيذية .فهو الذي يُ ر
احلكام .خبالف اإلسالم فإنه قد جعل السيادة للشرع ال للشعب ،فاألمر كله
للشرع ،وهو املرجع األعلى يف كل شيء .وأما السلطات فإن اإلسالم جعل
سلطة التشريع هلل ال للناس ،فاهلل وحده هو الذي يشرع األحكام يف كل
شيء ،سواء يف العبادات أم املعامالت أم العقوابت أم غري ذلك ،وال جيوز
ألحد من الناس أن يُشررع ولو ُحكْماً واحداً .والشعب إمنا ميلك السلطان أي
احلكم ،فهو الذي ينتخب احلاكم وينصبه ،فهو مصدر السلطة التنفيذية
فحسب ،خيتار من يتوىل السلطان واحلكم .والسلطة القضائية إمنا يتوالها
اخلليفة أو من ينيبه عنه يف ذلك .فاخلليفة هو الذي يعني القضاة ويعني من
يعني القضاة ،وال ميلك أحد من الشعب ال أفراداً وال مجاعات تعيني قاض من
القضاة بل هو حمصور ابخلليفة ومن ينيبه.
الثان :إن القيادة يف الدميقراطية مجاعية وليست فردية ،والسلطة فيها
مجاعية وليست فردية .فالسلطان أي احلكم إمنا يباشره جملس الوزراء ،ورئيس
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الدولة سواء أكان ملِكاً أم رئيس مجهورية إمنا يكون رئيساً شكلياً ميلك وال
حيكم .والذي حيكم ويباشر السلطة إمنا هو جملس الوزراء .خبالف اإلسالم فإن
القيادة فيه فردية وليست مجاعية والسلطة فيه فردية وليست مجاعية .فقد روي
عن أيب سعيد أن رسول هللا  قال« :إ َذا َخ َر َج ثََالثَة ِيف َس َفر فَـ ْليُـ َؤِّم ُروا َعلَْي ِه ْم
َح َد ُه ْم» .وروى عبد هللا بن عمر أن النيب  قالَ« :ل َُِيل لِثَ َالثَة بَِف َالة ِم ْن
أَ
ْاأل َْر ِ
َح َد ُه ْم» وكلمة (أحد) هي كلمة واحد ،وهي تدل
ض َإل أَ َم ُروا َعلَْي ِه ْم أ َ
على العدد ،أي واحداً ليس أكثر ،ويفهم ذلك من مفهوم املخالفة لكلمة
(أحدهم) .ومفهوم املخالفة يعمل به ،وداللته كداللة املنطوق من حيث
احلجة .وال يُعطَّل مفهوم املخالفة إال يف حالة واحدة وهي إذا ورد نص يلغيه.
وهنا مل يرد نص يلغيه فيعمل به .أي فليؤمروا واحداً ليس أكثر ،وإال رأمروا
واحداً ليس أكثر .فمفهوم املخالفة يف احلديثني يدل على أنه ال جيوز أن
يُؤِرمروا أكثر من واحد .ومن هنا كانت اإلمارة لواحد ،وال جيوز أن تكون
ألكثر من واحد مطلقاً .ويؤيد هذا عمل الرسول  فإنه يف مجيع احلوادث
الت أَ َم َر فيها أمراء كان يُـ َؤِّمر واحدا ليس غري ،ومل يُـ َؤّمر أكثر من واحد يف
مكان واحد مطلقا .فالسلطان أو احلكم إمنا يقوم به رئيس الدولة أي أمري

املؤمنني ،أو اخلليفة ،ومجيع صالحيات الدولة حمصورة به ،فهو وحده صاحب
الصالحية يف السلطان واحلكم ،وال يشاركه يف شيء منها أحد مطلقاً ،بل
ينفرد هبا وحده ،ومنها كانت القيادة يف اإلسالم فردية وكانت السلطة فردية.
الثالث :إن الدولة يف الدميقراطية عدة مؤسسات وليست مؤسسة
واحدة ،فاحلكومة مؤسسة وهي السلطة التنفيذية ،وكل نقابة من النقاابت
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مؤسسة متلك صالحية احلكم والسلطان يف األمر الذي قامت عليه .فنقابة
احملامني مؤسسة هلا السلطان واحلكم يف شؤون احملامني كلها ،من السماح
مبزاولة مهنة احملاماة ومن منعه من مزاولتها ،ومن حماكمة احملامني ،وغري ذلك
من مجيع ما يتعلق ابحملامني من السلطان واحلكم .وكذلك نقابة األطباء،
ونقابة الصيادلة ،ونقابة املهندسني ،وغري ذلك .فإهنا متلك يف األمر الذي
قامت عليه النقابة كل السلطة يف هذا األمر فهي كالوزارة سواء بسواء من
حيث السلطة ابلنسبة ملا يتعلق ابلنقابة .والوزارة نفسها ال متلك السلطة فيما
هو من سلطة النقابة .خبالف اإلسالم فإن الدولة واحلكومة شيء واحد ،هي
السلطان وهو اخلليفة ،وهو وحده صاحب الصالحية وال ميلكها أحد سواه
مطلقاً ،قال ِْ « :
اإل َم ُام َراع َو ُه َو َم ْس ُؤول َع ْن َر ِعيَتِ ِه»( ،وهو) هنا أداة حصر
وهي ضمري الفصل ،فقوله « َو ُه َو َم ْس ُؤول» حصر للمسؤولية به .وهلذا ال
يوجد أحد يف الدولة أفراداً أو مجاعات ميلك شيئاً من السلطان واحلكم من
ذاته أبن يكون من صالحياته أصالة سوى اخلليفة.
الرابع :يف الدميقراطية يعترب أخذ رأي الشعب يف أمور احلكم واجباً.
فيجب على احلاكم أن أيخذ رأي الشعب أو رأي اجملالس املنتخبة منه ،وال
حيق له ،أي احلاكم ،أن يقوم بعمل إال إذا َّفوضه الشعب بذلك ،وال حيق له
أن خيالف رأي الشعب ،فأخذ الرأي فرض يف النظام الدميقراطي .خبالف
اإلسالم فإن أخذ رأي األمة وهو الشورى مندوب وليس بفرض .فيندب
للخليفة أن أيخذ رأي األمة وليس فرضاً عليه .وذلك أنه وإن كان هللا قد
مدح الشورى ولكنه جعلها يف املباحات فحسب .فكوهنا إمنا تكون يف
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املباحات وال تكون يف غريها قرينة على أهنا ليست واجبة ،ألن موضوعها
مباح فال تكون االستشارة به واجبة ،ومن هنا كان مندوابً للخليفة أن أيخذ
رأي األمة ،ألن هللا مدح الشورى ،وألهنا ال تكون إال يف املباحات.
اخلامس :يف الدميقراطية تُ ْلزم احلكومة برأي األكثرية يف كل شيء سواء
كان يف التشريع أم يف غريه .إالر أهنم يف بعض األحيان جيعلون اإللزام أبكثرية
النصف زائداً واحداً ،ويف بعض األحيان يشرتطون أكثرية الثلثني .وعلى أي
حال فإن رأي األكثرية عندهم ملزم يف كل شيء .خبالف اإلسالم فإن رأي
األكثرية ال يُر َّجح يف كل شيء ويُلزم به بل هناك تفصيل يف ذلك .وتفصيله
جيري على الوجه التايل:
أ  -األحكام الشرعية أي اْلراء التشريعية :وهذه ال ينظر فيها لرأي
األكثرية وال األقلية وإمنا جيب أن ينزل اجلميع عند الدليل الشرعي .والدليل
على هذا أن الرسول  قد أخذ يف أمر معاهدة احلديبية ما نزل عليه من
الوحي ،وضرب برأي أيب بكر وعمر عرض احلائط ،بل ضرب برأي مجيع
املسلمني ورفض رأيهم رفضاً قاطعاً .وألزمهم النزول عند رأيه برغم سخطهم
وتذمرهم وقال هلم« :إِِن َعب ُد َِ
ف أ َْم َرهُ» ،فهذا يدل على
َن أُ َخالِ َ
ّ ْ
اّلل َوَر ُسولُهَُ ،ول ْ
يرجح ليس األكثرية وال األقلية وإمنا هو ما جاء به الوحي ،أي
أن الذي َّ
الدليل الشرعي .ويف حال وجود عدة أدلة يرجح الدليل األقوى .فيؤخذ احلكم
ويرجح بناء على قوة دليله .إال أن إلزام الناس ابحلكم وجعله قانوانً إمنا هو من
صالحية اخلليفة وحده ،ألن له وحده حق تبين األحكام ،ملا وقع عليه إمجاع
الصحابة من أن لإلمام أن يتبىن أحكاماً معينة وأيمر ابلعمل هبا وعلى
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املسلمني طاعتها وترك آرائهم .والقواعد الشرعية املشهورة هي( :أ َْم ُر ا ِإل َم ِام
اخلِ ِ
ِ
الف)( ،لِلسلطَ ِ
ام يَـ ْرفَ ُع ْ
ث ِم َن
ان أَ ْن ُُي ِد َ
َنفذ ظَاهرا َوَابطنا)( ،أ َْم ُر ا ِإل َم ُ
ث ِمن م ِ
ِِ
شك َالت) .ومثل األحكام الشرعية التعاريف
األَقْضيَة بَِق ْد ِر َما َُي ُد ُ ْ ُ

الشرعية يكون املرجح فيها قوة الدليل ،وللخليفة وحده حق تبنيها ،فيكون رأيه
هو املرجح وامللزم.

ب  -الرأي الذي يدل على فكر يف موضوع ،سواء كان مما ينتج
عنه عمل واحد أو أعمال متعددة ،فيبحث العمل أو األعمال على أساس
حبث املوضوع ،أو بعبارة أخرى :الرأي يف األعمال اليت حتتاج مواضيعها إىل
تفهم وإمعان نظر ،فيكون الرأي من أجل الوصول إىل فكرة معينة يف املوضوع،
وحينئذ يرتتب عليها القيام ابلعمل أو عدم القيام به ،أو الكيفية اليت يقام فيها
ب َوال َْم ِكي َدة» .هذا الرأي الذي
ي َوا ْحلَْر ُ
ابلعمل .أي ما كان من قبيل «ال َرأْ ُ
يدل على فكر يف موضوع يرجح فيه جانب الصواب ال جانب األكثرية.
وذلك كإهناض األمة ،هل يعمل إلهناضها برفع مستواها الفكري أو برفع
مستواها االقتصادي؟ وكحروب الردة اليت اثرت يف عهد أيب بكر هل هي
رفض ألحكام الشرع أم جمرد عصيان مسلح؟ وكمعاجلة علي ألمر الوالة حني
ويل اخلالفة هل يبقيهم أو يعزهلم أو يبقي البعض ويعزل البعض اآلخر؟
وكمعاجلته ألمر معاوية خاصة هل يعزله عن والية الشام فوراً أم يبقيه حىت
يستقر له السلطان يف مجيع أحناء اخلالفة؟ وكرفع املصاحف لعلي هل هو
حتكيم للقرآن حقيقة أم هي خدعة؟ ومثل إقامة الدولة العثمانية سكة حديد
إسطنبول بغداد هل تقيمها بواسطة مقاولني أملان أم بواسطة مقاولني بلجيك؟
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ومثل دخول إجنلرتا سنة 1962م السوق األوروبية املشرتكة هل تدخلها أو ال
تدخلها أي :هل دخوهلا ميكنها من احملافظة على مركزها الدويل ويُبقي هلا
اإلشراف على أورواب أو دخوهلا هبا خسارة اقتصادية وسياسية؟ ومثل تنمية
الثروة يف مصر هل يكون إبجياد صناعة آالت أي الصناعة الثقيلة أم ببناء
السد العايل؟ ومثل تسلح تركيا ابألسلحة الذرية ،هل تتسلح أبسلحة ذرية من
ماهلا وميزانيتها أم تتسلح هبا عن طريق مساعدة خارجية؟ ومثل تقوية التعليم
يف الدولة العثمانية هل كان جيب أن يكون بزايدة عدد املدارس واجلامعات أم
إبعادة النظر يف مناهج التعليم؟ وهكذا كل عمل حيتاج موضوعه إىل تفهم
وإمعان نظر يرجح فيه جانب الصواب ال جانب األكثرية .والدليل على ذلك
ِ
«أَ َن رس َ ِ
اّلل صلَى َ ِ ِ ِ
ني نَـ َز َل َونَـ َز َل َم َعهُ ال ُْم ْسلِ ُمو َن ِع ْن َد
اّللُ َعلَْيه َوآله َو َسلَ َم ح َ
ول َ َ
َُ

أَ ْدن ماء ِمن ب ْد ِر َمل يـرض ا ْحلباب بن الْم ْن ِذ ِر بـه َذا الْم ْن ِزِل ،وَكا َن َعلِيما ِابأل ِ
َمكنَ ِة
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ
َ
ول ِّ
ال لِ ْل َر ُس ِ
َخبِريا ِاب ْحلَ ِ
ولَ :اي َر ُس َ
رب ،فَـ َق َ
اّلل! أ ََرأَيْت َه َذا ال َْم ْن ِز َل ،أ ََم ْن ِزل أَنْـ َزلَ َكهُ
ال
ب َوال َْم ِكي َدةُ؟ قَ َ
ّ
ي َوا ْحلَْر ُ
الرأْ ُ
س لَنَا أَ ْن نَـتَـ َق ّد َمهُ ول نَـتَأَ ّخ َر َع ْنهُ ،أ َْم ُه َو ّ
اّللُ ،ل َْي َ
ول ِّ ِ َ
س
الَ :اي َر ُس َ
ب َوال َْم ِكي َدةُ .فَـ َق َ
الْ َر ُس ُ
ي َوا ْحلَْر ُ
الرأْ ُ
ول :بَ ْل ُه َو ّ
اّلل ،إن َه َذا ل َْي َ
ث رس ُ ِ
ي
ول للا أ ْن قَ َ
َِّبَْن ِزل ،ثَُ أَ َش َار إِ َىل َم َكان ،فَ َما لَبِ َ َ ُ
ام َوَم ْن َم َعهُ َواتَـبَ َع َرأْ َ
احلُباب» ففي هذا احلديث ت رك الرسول رأيه ،ومل يرجع لرأي املسلمني ،بل اتبع
ي
الرأْ ُ
الصواب واكتفى أبخذه من واحد يف موضوع قال عنه الرسول« :بَ ْل ُه َو ّ
ب َوال َْم ِكي َدةُ» ،وقد ألزم املسلمني هبذا الرأي أي :ابلصواب ،مما يدل
َوا ْحلَْر ُ

على أن كل رأي من قبيل (الرأي واحلرب واملكيدة) يرجح فيه جانب الصواب
ال جانب األكثرية .والذي يعني الصواب إمنا هو اخلليفة ،ألن الذي عني
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الصواب يف بدر هو رئيس الدولة ،أي الرسول بوصفه رئيس الدولة ،ال بوصفه
رسوالً.
ومثل الرأي الذي يدل على فكر يف موضوع ،الرأي الفين الذي يدركه
أهل االختصاص .ألنه من النوع الذي حيتاج إىل تفهم وإمعان نظر وإىل خربة،
بدليل أن رأي احلباب قُبل يف موضوع اسرتاتيجي أي فين من شخص خبري
ابألمكنة خبري ابحلرب .ومثل ذلك أيضاً التعاريف غري الشرعية ألهنا حتتاج إىل
تفهم وإمعان نظر.
جـ – الرأي الذي يرشد إىل عمل ال حيتاج إىل تفهم وإمعان نظر من
اخلرباء والفنيني .هذا الرأي يرجح فيه جانب األكثرية ويُلزم به ،وذلك
كانتخاب خليفة .هل ينتخب فالن أم فالن ،وكتحكيم حكمني يف حادثة
هل ُحي ركم فالن أم فالن ،وكإقامة مشاريع عمرانية هل تقام مدارس أم
مستشفيات ،وكمنح مساعدات للمزارعني هل ُمتنح نقداً أم آالت وبذاراً
ومساداً ،وهكذا .فكل عمل ال حيتاج إىل تفهم وإمعان نظر من اخلرباء والفنيني
يرجح فيه رأي األكثرية وتلزم الدولة به أي يلزم به اخلليفة .والدليل على ذلك
أن النيب  نزل عند رأي األكثرية يف أحد ،وخرج إىل خارج املدينة ،مع أنه
يرى خطأ هذا الرأي ويرى الصواب خالفه ،وكذلك كان كبار الصحابة يرون
خالف هذا الرأي ،إذ كانوا يرون رأي الرسول وهو البقاء يف املدينة ،مما يدل
على أن رأي األكثرية يف مثل هذا العمل هو الراجح وهو الذي يلزم به.
وقد يشتبه على البعض الفرق بني عمل حيتاج موضوعه إىل تفهم
وإمعان نظر وبني العمل الذي ال حيتاج إىل ذلك ،غري أنه إذا دقق يف دليل
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كل من العملني يتبني الفرق بوضوح .فالرسول يف موقعة بدر أجاب احلباب
ب َوال َْم ِكي َدةُ» وهو يعين أن النزول يف املكان من
ي َوا ْحلَْر ُ
الرأْ ُ
بقوله« :بَ ْل ُه َو ّ
األمور اليت يرجع فيها إىل أصحاب اآلراء ،ومن شؤون احلرب اليت حتتاج إىل
تفكري وحبث ،ومن املكائد اليت تنصب للعدو وحتتاج إىل تبصر يف نصب
املكائد .أما يف موقعة أحد فإن الرسول  قال للمسلمني« :فَِإ ْن َرأَيْـتُ ْم أَ ْن

ِ ِ
ِ
ش ِّر ُم َقامَ ،وإِ ْن ُه ْم
وه ْم َح ْي ُ
ث نَـ َزلُوا ،فَِإ ْن أَقَ ُاموا أَقَ ُاموا بِ َ
يموا ِابل َْمدينَة َوتَ َدعُ ُ
تُق ُ
ول َِ
اّلل ،ا ْخ ُر ْج
اه ْم فِ َيها» ،فقال رجال من املسلمنيَ « :اي َر ُس َ
َد َخلُوا َعلَْيـنَا قَاتَـلْنَ ُ
ضعُ ْفنَا» ،فقال عبد هللا بن أيب بن سلول:
بِنَا إِ َىل أَ ْع َدائِنَاَ ،ل يَـ َرْو َن أ ََن َجبُـنَا َو َ
اّلل ،أَقِم ِابلْم ِدينَ ِة َل ََتْرج إلَي ِهم ،فَـواَ َِ
«اي رس َ ِ
ّلل َما َخ َر ْجنَا ِم ْنـ َها َإىل َع ُد ّو لَنَا
َ َُ
ول َ ْ َ
ُْ ْ ْ َ
قَط َإل أَص ِ
ول َِ
اّلل ،فَِإ ْن
َص ْبـنَا ِم ْنهُ ،فَ َد ْع ُه ْم َاي َر ُس َ
اب منَاَ ،وَل َد َخلَ َها َعلَْيـنَا َإل أ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ش ِّر َْحمبسَ ،وإ ْن َد َخلُوا قَاتَـلَ ُه ْم ِّ
الر َج ُ
أَقَ ُاموا أَقَ ُاموا بِ َ
ال ِيف َو ْج ِه ِه ْمَ ،وَرَم ُ
ساءُ
اه ْم النّ َ
الص ْبـيَا ُن ِاب ْحلِ َج َارِة ِم ْن فَـ ْوقِ ِه ْمَ ،وإِ ْن َر َج ُعوا َر َجعُوا َخائِبِ َني» ،فكان البحث هو
َو ِّ

اخلروج وعدم اخلروج ،ومل يكن البحث يف مكان املعركة ،مبعىن هل يتحصنون
ابملدينة وحياربون منها أم يتحصنون جببل أحد ،بل كان البحث يف هذا العدو
القادم هل خنرج ملالقاته والدخول معه يف حرب أم نبقى مكاننا إن حاربنا
حاربناه وإن مل حياربنا تركناه .ولذلك هناك فرق بني واقع احلادثتني وبني تصرف
الرسول يف كل منهما .ومن هذا الفرق بينهما يظهر الفرق بني العمل الذي
رجع فيه إىل الصواب وبني العمل الذي نزل فيه عند رأي األكثرية .أي بني
العمل الذي حيتاج موضوعه إىل تفهم وإمعان نظر والعمل الذي ال حيتاج إىل
تفهم وإمعان نظر .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن العمل الذي له
موضوع ذو خطر ،وله قدر ،وحيتاج فهمه إىل بذل جهد هو من حيث واقعه
غري العمل الذي ال موضوع له ،أو له موضوع ال خطر له ،أو مفهوم عند
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أكثر الناس .وهذه املغايرة بني العملني وإن كانت دقيقة ولكنها موجودة
وميكن إدراكها.
وعلى هذا فإن رأي األكثرية يف اإلسالم إمنا يؤخذ به يف حالة واحدة
ليس غري ،أال وهي األعمال اليت ال حتتاج إىل تفهم وإمعان نظر من اخلرباء
والفنيني وأما ما عداها من األعمال فإهنا ال يؤخذ فيها برأي األكثرية .ويؤيد
ورة
ذلك ما روي عن الرسول  أنه قال أليب بكر وعمر« :لَ ِو اتَـ َف ْقتُ َما ِيف َم ُ
شَ
َما َخالَ ْفتُ ُك َما» فإنه دليل على ترجيح رأي األكثرية .ولكنه قيد اتفاقهما
ورة» .وإذا قرن قولهَ « :ما َخالَ ْفتُ ُك َما» مبخالفته
بوصف مفهم فقالِ« :يف َم ُ
شَ
هلما يف احلديبية ،ويف إلزامهما برأي احلباب بن املنذر يف بدر فإنه يتبني منه أن
ورة» قيد لعدم املخالفة ،وأن عدم خمالفتهما فيما كان مشورة
قولهِ« :يف َم ُ
شَ
وهو غري ما جاء به الوحي وغري ما هو من قبيل الرأي واحلرب واملكيدة،
فيستنبط منه أن احلديث يدل على أن رأي األكثرية يرجح ويلزم به يف غري
األحكام الشرعية ويف غري ما هو من قبيل الرأي واحلرب واملكيدة .وهبذا
خيالف اإلسالم الدميقراطية.
السادس :يف الدميقراطية يتمتع بعض األفراد حبصانة حتميهم من
القانون ،فال يطوهلم قانون الدولة للحصانة اليت يتمتعون هبا ،وذلك كرئيس
الدولة وأعضاء الربملان ،فإن رئيس الدولة إذا ارتكب جرماً ال حياكم وال خيضع
للقانون ألن له حصانة .وكذلك أعضاء الربملان إذا ارتكب أي منهم جرمية
أثناء دورة انعقاد الربملان ،فإنه ال حياكم وال يطبق عليه القانون حىت ترفع عنه
احلصانة .وهذا خبالف اإلسالم ،فإنه ال يوجد ألحد يف الدولة ممن حيمل
اتبعيتها أية حصانة ،فرئيس الدولة كأي شخص عادي إذا ارتكب جرماً
حياكم ويطبق عليه القانون ،وكذلك أعضاء جملس الشورى ،فإن أايً منهم كأي
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شخص عادي .إال أنه إذا كانت اجلرمية املتهم هبا يف غري عمله الذي يقوم به
يف الدولة أي يف غري أعمال احلكم أو اإلدارة حياكم أمام القضاء ،وأما إذا
كانت اجلرمية املتهم هبا يف نفس عمله الذي يقوم به يف الدولة أي يف احلكم
أو اإلدارة فإنه حياكم أمام حمكمة املظامل .وال توجد حصانة يف الدولة
اإلسالمية ألحد مطلقاً سوى الرسل الذين أيتون من اخلارج ،أي من يسمون
ابلبعثات الدبلوماسية .فهؤالء فقط هلم حصانة دبلوماسية ،وما عداهم فال
توجد حصانة دبلوماسية ألحد مطلقاً.

احلرايت العامة يف الدميقراطية تناقض اإلسالم
السابع :يف النظام الدميقراطي يوجد ما يسمى ابحلرايت العامة :فهناك
احلرية الشخصية ،وحرية امللك ،وحرية العقيدة ،وحرية الرأي .فلكل إنسان أن
يفعل ما يشاء ،ولذلك ال توجد عقوبة على الزان بل ال جيوز أن توضع عقوبة
على الزان ألن وضعها يعترب تدخالً يف احلرية الشخصية ،ولكل إنسان أن ميلك
أي شيء يريد ،فيملك ابلقمار والغش واالحتكار .ولكل إنسان
أبي وسيلة َّ
أن يعتنق العقيدة اليت يريدها ،وأن يقول الرأي الذي يراه .وهذا خالف
اإلسالم .فإن اإلسالم ال توجد فيه حرية مبعىن عدم التقيد بشيء عند القيام
ابألعمال ،بل اإلسالم يقيد املسلم ابألحكام الشرعية ،فكل عمل من أعمال
املسلم جيب أن يتقيد به ابألحكام الشرعية ،وال حيل ملسلم أن يقوم بعمل إال
حبسب األحكام الشرعية .وما يسمى ابحلرايت العامة ال وجود له يف اإلسالم،
فال توجد حرية شخصية ،فالزانية والزاين ُجيلد كل منهما أو يُرجم .وال توجد
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حرية امللك ،فاملال الذي يكسب ابلقمار أو ابلعقود الباطلة ال ميلك .واملال
الذي ُحيرِرم الشرع أخذه كالراب ال ميلك .وال جيوز للمرء أن ميلك ابلتدليس
واالحتكار .وكذلك ال توجد حرية عقيدة ،فاملسلم إذا ارتد يُقتل إن مل ي تُب.
وأما ما يسمى حبرية الرأي فإن اإلسالم أابح للمسلم أن يقول الرأي الذي يراه
ما مل يكن إمثاً ،وأوجب قول احلق يف كل مكان وكل زمان ،ففي حديث
عبادة بن الصامت يف بيعتهم للرسول َ « :وأَ ْن نَـ ُق َ
ول ِابحلَ ّق َح ْيـثُ َما ُكنّا ،لَ
اف ِيف للا ل َْوَمةَ لَئِم» .وأوجب جماهبة احلكام ابلرأي وحماسبتهم على
ََنَ ُ
ِ
ِ
نص َحهُ
ام إِ َىل إِ َمام َجائر فَ َ
أعماهلم ،قال َ « :سيِّ ُد الش َه َداء َْحْ َزةُ َوَر ُجل قَ َ
فَـ َقتَـلَهُ» .وهذا ليس حرية رأي بل هو تقيد أبحكام الشرع وهو إابحة قول
الرأي يف حاالت ووجوبه يف حاالت .وهلذا كان اإلسالم خمالفاً للدميقراطية
فيما يسمى ابحلرايت العامة .فال توجد حرايت يف اإلسالم اللهم إال احلرية
مبعىن حترير الرقيق من ِ
الرق.
ر

ومن هذه النقاط السبع وحدها يظهر التناقض التام بني اإلسالم
والدميقراطية ،وأن أحكام الدميقراطية شيء ،وأحكام اإلسالم شيء آخر،
وبينهما مغايرة واضحة ،وكل منهما غري اآلخر بشكل ابرز .فالدميقراطية غري
اإلسالم.

ومن هذا كله املذكور يف هذه البنود الثمانية يتبني أن الفكرة اليت تقول:
(إن ما ل خيالف اإلسالم ومل يرد نص على النهي عنه جيوز أخذه) ،فكرة ابطلة
من أساسها .ويتضح من تدقيق األدلة أن أخذ أي حكم من غري ما جاء به
الشرع أخذ حلكم كفر ،ألنه أخذ لغري ما أنزل هللا .فإن هللا سبحانه وتعاىل
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هنى عن حتكيم غري الشرع ،وفوق هنيه هذا الواضح يف األدلة السابقة من مثل
قوله تعاىل          :وقول

س َعلَْي ِه أ َْم ُرَن فَـ ُه َو َرد» .فإنه جل شأنه قد هنى هنياً
الرسولُ « :ك َل َع َمل ل َْي َ
صرحياً عن أخذ احلكم الذي مل ينزله .فهو يقول للرسول   :

 ،  ويقول سبحانه:

      

 .  ومل يكتف بذلك بل ندد مبن حيكم بغري ما أنزل هللا فقال:
       



 وجاء يف آية أخرى:

    وجاء يف آية اثلثة:

  

 مما يدل على التشديد على التقيد مبا أنزل هللا وعلى حصر أخذ احلكم
منه ،ومنع األخذ من غريه منعاً اباتً .وهبذا يكون أخذ القوانني الغربية
واألحكام الدميقراطية ليس خطأ فحسب بل هو أخذ حلكم كفر ،وهو حرام
بغض النظر عما إذا وافق الشرع أم خالفه ،وحىت لو أخذ نفس احلكم ال على
أنه جاء به الشرع فهو كذلك حرام .وهلذا فإن ما يتعامل به املسلمون اليوم
من معامالت وفق قوانني الغرب هو تعامل أبحكام كفر بغض النظر عن
كوهنا ختالف ما جاء به الشرع أو توافقه ،ما دامت أخذت ال على أساس أهنا
أحكام شرعية .حىت الرجل يستأجر العامل أو البيت أو السيارة إذا أجرى
اإلجارة حسب قوانني الغرب كانت إجراء على حكم كفر ،وإذا أجراها
حسب احلكم الشرعي فإنه يكون حالالً سواء وافقت القانون أم خالفته.
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أثر الغزو الثقايف والتشريعي
هذا هو موضوع االنزالق الذي انزلق فيه املسلمون وترتب عليه سن
الدستور وسن القوانني من دساتري الغرب وقوانينه .أي ترتب عليه أخذ أحكام
الكفر من قِبل الدولة اإلسالمية ،أي من قِبل خليفة املسلمني .ومهما يكن
من أمر فإن هذا الغزو الثقايف الذي اكتسح بالد اإلسالم كلها ،وهذا الغزو
التشريعي للدولة يف نظام احلكم والقوانني زعزع عقائد املسلمني ،وزلزل أفكار
اإلسالم يف نفوس كثري من املسلمني .وفوق ذلك هز كيان الدولة اإلسالمية
هزاً عنيفاً ،بل قوضه جوهراً وأبقاه شكالً .ألن كيان الدولة جمموعة من
املفاهيم واملقاييس والقناعات ،وجمموعة من الناس ،يربطها كلها السلطان.
فإذا ُزعزعت هذه املفاهيم واملقاييس والقناعات عند املسلمني ،وغُِرري جوهرها
الذي يقوم السلطان على أساسه ،فقد قوض هذا الكيان ،أو على األقل
قوضت أسسه وإن بقي إطاره .ولذلك سهل فيما بعد هدم هذا الشكل،
وضرب هذا اإلطار .ولوال هذا الغزو الثقايف والتشريعي ملا استطاعت الدول
الكافرة أن تضرب الدولة اإلسالمية هذه الضربة املميتة .ولكن ملا فرقت الدول
ر
الكافرة املسلمني ابلقومية ،وخاصة القومية الرتكية والقومية العربية ،إىل جانب
زعزعة مفاهيم املسلمني ومقاييسهم وقناعاهتم ،وإزالة األحكام الشرعية ،وجعل
األحكام الدميقراطية والقوانني الغربية مكاهنا ،حيتكم إليها املسلمون ،وتقوم
على أساسها اخلالفة ،ملا فعلت ذلك أيقنت أنه مل يبق يف الدولة اإلسالمية إال
ر
اإلطار الذي حيويها ،والشكل الذي تظهر مبظهره .وهلذا صارت تفكر يف هدم
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اخلالفة وإزالتها من الوجود هنائياً .وما إن وقعت احلرب العاملية األوىل ودخلتها
الدولة العثمانية إىل جانب أملانيا حىت رأت أن الفرصة قد حانت هلدم اخلالفة
فأخذت تعمل لذلك.

حماولة متزيق دولة اخلالفة
إال أن الدول األوروبية كلها مل تكن تتصور أنه ميكن أن ُْحيكم
املسلمون بغري اإلسالم ،أو أنه ميكنهم بوصفهم كفاراً يف نظر املسلمني أن
حيكموا املسلمني مباشرة ،ولذلك كان مههم منصرفاً إىل متزيق الدولة اإلسالمية
إىل حكومات إسالمية حتت نفوذهم ،إلضعاف اخلالفة وإزالتها ،بدليل أن
املفاوضات اليت كانت دائرة بني روسيا وإجنلرتا وفرنسا يف آذار سنة 1915م
أثناء احلرب قد أشارت إىل هذا .ففي املذكرة اليت قدمتها إجنلرتا وفرنسا لروسيا
جواابً على مذكرة هلا يف هذا الشأن بند جاء فيه" :صيانة األماكن املقدسة يف
البالد اإلسالمية ،والبالد العربية ،حتت حكم دولة إسالمية مستقلة" .ويف
املذكرة الروسية اليت أرسلت رداً على املقرتحات اإلجنليزية الفرنسية فقرة جاء
فيها" :إن اختاذ قرار حاسم يف مستقبل العالقات بني الدول اإلسالمية املقرر
أتليفها على أنقاض الدولة العثمانية وفصلها عن دولة اخلالفة ليهم حكومة
صاحب اجلاللة القيصر" مث جاء فيها "إن حكومة صاحب اجلاللة القيصر
ترغب من كل قلبها يف نزع اخلالفة من الرتك ،إال أهنا يف الوقت نفسه ترغب
من كل قلبها يف أتمني حرية احلج ،وعدم التعرض له أبقل ما يسوء املسلمني".
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وجاء يف برقية أرسلها سفري روسيا يف لندن إىل وزير اخلارجية الروسية عن
مطالب إيطاليا ما نصه" :إن احلكومة اإليطالية تؤيد رأي احلكومة الروسية
بضرورة فصل احلكومة اإلسالمية اليت ستؤسس يف احلجاز على أنقاض
السلطنة العثمانية عن اخلالفة ،وأن تكون حتت مطلق نفوذ بريطانيا .إن
احلكومة اإليطالية تؤيد بكل قواها نزع اخلالفة من األتراك ،وإلغاءها بتااتً إذا
اقتضى األمر".
وهذا كله يدل على أن احللفاء كان من أهم أغراضهم إضعاف اخلالفة
وإزالتها.
إال أنه مل يكن هناك أحد من املسلمني يريد إزالة اخلالفة ،أو يقبل
إبزالتها ،حىت اخلونة من املسلمني العرب الذين كانوا يسريون مع اإلجنليز كانوا
يطالبون أبن تكون اخلالفة مع العرب ،أما الرتك فكانوا مجيعاً متمسكني
ابخلالفة متسكاً شديداً ،وكان حبهم هلا ومتسكهم هبا عميق اجلذور يف
نفوسهم ،حىت حزب تركيا الفتاة كان متمسكاً ابخلالفة ،ومتمسكاً ببقاء مجيع
أجزاء الدولة اإلسالمية كما هي ،ومل يسمع قط أحد يرضى أو يقبل إزالة
اخلالفة ،فضالً عن أن يعمل إلزالتها ،فكانت إزالتها أمراً عسرياً حىت لو
احتلت بالد اإلسالم كلها .وهلذا كان احللفاء يكتمون أغراضهم هذه ،وكانت
سرية ال يُعلم هبا ،وكانوا يعملون لضرب الدولة العثمانية من الداخل ،عن طريق
بذل حماوالت إلخراجها من احلرب وعقد صلح منفرد معها .وقد ركزوا على
هذه الفكرة وصاروا يعملون هلا.
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حماولة احللفاء استمالة مجال ابشا
إال أن الدولة العثمانية مل يكن أحد قادراً على أن يؤثر عليها
لالنسحاب من احلرب ،أو عقد صلح منفرد ،إال ضباط اجليش الذين هلم
أتثري .أما غريهم فلم يكن يف وسعه أن يفعل أي شيء .وأما ما قام به اخلونة
من العرب الذين ساروا مع اإلجنليز والفرنسيني فلم يكونوا يف مستوى
السياسيني ،وال كان ينتظر منهم أسيادهم اإلجنليز والفرنسيون أن يؤثروا يف
الدولة ،وكل عملهم هو أن يكونوا جواسيس على دولتهم ،وأن يقوموا أبعمال
ختريبية ضد دولتهم ،حىت اخلائن األكرب (الشريف) حسني بن علي كان
أضعف من أن يكون له أتثري يف الدولة ،وكل ما كان يريده اإلجنليز هو أن
يسخروه أبعمال ختريبية ضد اجليش اإلسالمي اجليش العثماين ،وإلجياد رأي
عام معهم ،حىت ال حيمل املسلمون هلم العداء ،ويعلنوا عليهم اجلهاد الذي
أوجبه الشرع ألهنم كفار .وهلذا مل يكن العرب حمل عناية من احللفاء أثناء
احلرب يف انسحاب الدولة العثمانية من احلرب ،وإمنا وجهوا عنايتهم للضباط
األتراك.
وكان يف الضباط األتراك ضابطان معروف عنهما أمران :أحدمها
كرههما لألملان ومعارضتهما لدخول الدولة العثمانية احلرب جبانب أملانيا،
واألمر الثاين هو طموحهما لتسلم احلكم وسعيهما له .وهذان الضابطان مها
مجال ابشا ،ومصطفى كمال .أما مصطفى كمال فقد كان ضابطاً صغرياً ال
قيمة له ،وإن كان ذكياً وطموحاً وكثري احلركات ضد الدولة .يف حني إن مجال
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ابشا هو الذي ميكن أن يؤثر ،وال سيما أن الدولة العثمانية كلها كان حيكمها
ثالثة رجال :طلعت رئيس الوزراء ،وأنور وزير احلربية ،ومجال ابشا قائد الفيلق
الرابع وحاكم سوراي .وهلذا حاول احللفاء استمالة مجال ابشا .فأثناء محلة
الدردنيل ،وعلى أثر إخفاق احلملة حاول احللفاء االتصال جبمال ابشا للثورة
على الدولة العثمانية .وذلك أن اإلجنليز هامجوا إسطنبول واحتلوا غاليبويل يف
 25نيسان 1915م ولكن اجليش العثماين صمد هلم وصدَّهم ،ومل يستطيعوا
ومنوا خبسائر فادحة ،حىت اضطر اجلنرال هاملتون
أن يتقدموا خطوة واحدةُ ،
قائد قوات احللفاء أن يربق إىل اللورد كتشنر وزير احلربية اإلجنليزية يف  16آب
يطلب جندات وذخائر .ويف  14تشرين األول (أكتوبر) أقالت احلكومة
اإلجنليزية قائد احلملة اجلنرال هاملتون وعينت مكانه اجلنرال مونرو وكلفته أن
يبحث محلة الدردنيل ،ويف  28تشرين األول وصل إىل الدردنيل ودرس احلالة
مع أركان حرب جيش احللفاء على ساحل الدردنيل وبني اخلنادق اإلجنليزية.
مث كتب إىل وزارة احلربية ينصح ابالنسحاب .غري أن وزير احلربية اللورد
كتشنر اضطرب من برقية مونرو ،وقرر السفر بنفسه إىل الدردنيل ،ويف 3
تشرين الثاين (نوفمرب) أبرق إىل اجلنرال مونرو برقية هبذا املعىن وضمنها ما يدل
على أنه يفكر يف متابعة احلملة وختمها قائالً :إنه يرفض إمضاء األوامر
ابالنسحاب .ويف  9تشرين الثاين (نوفمرب) وصل اللورد كتشنر إىل الدردنيل،
وزار املراكز احلربية على الشواطئ ،وخنادق اجلنود اإلجنليزية والفرنسية ،واستقر
رأيه على "أن جنود احللفاء تستطيع االحتفاظ مبراكزها ،إال إذا متكن الرتك من
احلصول على مدافع وذخائر من أملانيا ،فإن موقف جنود احللفاء حينئذ يصبح
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حرجاً جداً" .مث يف كانون األول (ديسمرب) انسحب احللفاء فجأة .يف أثناء
هذه الفرتة العصيبة اليت كان جيتازها احللفاء ،وأثناء هذا االرتباك الذي
يتخبطون فيه من جراء محلة الدردنيل حاول احللفاء االتصال جبمال ابشا
ومفاوضته للثورة على الدولة العثمانية .ويبدو أنه قد حصلت ابلفعل هذه
املفاوضات ،ووافق مجال ابشا وقدم شروطه .فبتاريخ  26تشرين الثاين
(نوفمرب) سنة 1915م أرسلت وزارة اخلارجية الروسية إىل سفارتيها يف ابريس
وروما برقية رقمها ( )6391جاء فيها" :إن األخبار الواردة إلينا من الدوائر
األرمنية يف إسطنبول تفيد أن مجال ابشا يرغب يف القيام حبركة عداء حلكومة
إسطنبول إذا حققت الشروط التالية:
أوالً  -أن تتعهد الدول املتحالفة ابالعرتاف بسيادة الدولة العثمانية
برائسة السلطان على احتاد السلطنة املؤلف من دول سوراي ،فلسطني ،العراق،
عربستنان ،كيليكية ،أرمينية ،كردستان.
اثنياً  -أن يتوىل السلطنة أمحد مجال ابشا ،وأن يتوىل السلطنة من بعده
أوالده وأحفاده.
اثلثاً  -يتعهد أمحد مجال ابشا أن ينادي أبن السلطان احلايل وحكومته
أسرى بيد األملان ويعلن احلرب عليهم.
رابعاً  -يف حال إعالن مجال ابشا ثورته هذه وزحفه ملقاتلة احلكومة
يتعهد احللفاء بتقدمي السالح والغذاء والعتاد احلريب الالزم جليوشه.
خامساً  -أن تقدم الدول إىل مجال ابشا املساعدات املالية الالزمة إىل
هناية احلرب.
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سادسا  -يرضى مجال ابشا برتك املضايق وإسطنبول للحلفاء.
سابعاً  -يتعهد مجال ابشا أن يرتك الطريق حرة ملساعدة األرمن".
هذا هو نص الشروط اليت وردت يف الربقية ويبدو أن روسيا فاوضت
اإلجنليز والفرنسيني فلم يقبلوا بشروط أمحد مجال ابشا ،يف حني إن روسيا
قبلتها .فبتاريخ  12كانون األول (ديسمرب) سنة 1915م أرسل مستشار
الشعبة الثانية يف وزارة اخلارجية الروسية برقية إىل سفري روسيا يف خبارست
رقمها ( )6130جاء فيها "ويف اإلمكان تقدمي أي وعد مبا يقرتحه مجال
ابشا ،وإذا اقتضى األمر ففي مقدوران احلصول على وعود من احللفاء بتحقيق
ما يريده" .ولكن يبدو أن احللفاء مل يوافقوا .فبتاريخ  27كانون األول سنة
1915م أرسل سفري روسيا يف ابريس برقية إىل حكومته جاء فيها" :أخذان
برقيتكم  ،6391أبلغت نسخة من حمتوايهتا للمسيو براين ،فأظهر اهتماماً
كبرياً هبذه األخبار ،وصرح أنه سيعرضها غداً على جملس الوزراء قبل أن يفوت
الوقت ،وقد قال يل يف هذه املناسبة :إن هذه الشروط وإن كانت موافقة لنا
إالر أهنا على كل حال ال تتفق مع مطامع اإلجنليز الذين ال يقبلوهنا".
مث عاد الفرنسيون فرجعوا عن قبول الشروط .فبتاريخ  29كانون األول
سنة 1915م أرسل السفري برقية ملحقة بربقيته األوىل جاء فيها "الذي علمته
أن الوزراء الفرنسيني عارضوا هذا االتفاق بكل شدة ،حىت إهنم مل حيجموا عن
اجملاهرة مبعارضتهم هذه" ،مث قال" :واملؤكد هو أن الفرنسيني هنا يقدرون بعض
اقرتاحاتكم ،وليسوا يف حالة جيهلون معها أمهية إحداث ثورة يف السلطنة
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العثمانية .كال بل هم يعتقدون أن هذه الثورة مفيدة جداً هلم يف احلرب
العاملية .إال أهنم ال يرون يف االقرتاحات املقدمة ملفاوضة مجال ابشا إال حتقيقاً
ألمانيكم يف االستيالء على إسطنبول واملضايق ،دون أقل ضمان للسيادة
الفرنسية املقررة على الشرق".
وبعد ذلك أعلن اإلجنليز رفضهم الدخول يف هذه املفاوضات .فبتاريخ
 27كانون الثاين (يناير) سنة 1916م أرسل سفري روسيا يف لندن برقية إىل
وزير اخلارجية الروسية يف بطرسربج جاء فيها" :أجابين نيكولسن أن احلكومة
الربيطانية بعد فحصها القضية من جديد ،وتقليبها على سائر وجوهها ،ترى
من الضروري عدم اشرتاكها يف هذه املفاوضات ،والتنازل عنها بصورة هنائية".
ومن هذا يتبني أن فكرة احللفاء يف انسحاب تركيا من احلرب وإاثرة
أطماع بعض الضباط يف احلكم كانت موجودة .إالر أهنم كانوا يريدون متزيق
الدولة العثمانية وإلغاء اخلالفة .وملا كان من شروط مجال ابشا اإلبقاء على
وحدة البالد اإلسالمية ولو على صورة احتاد دول ،وملا كان من شروطه اإلبقاء
على اخلالفة ،رفضوا شروطه ،ورفضوا املفاوضات معه .واألمر الطبيعي أن
يكونوا بذلوا حماوالت أخرى.
أما حماوالهتم مع شريف مكة احلسني بن علي فمعروفة .ولكنها ال تفيد
يف انسحاب الدولة العثمانية من احلرب ،فال شك أهنم كانوا يقومون
مبحاوالت مع ضباط أتراك ،ومل يظهر ما يدل على وجود مفاوضات أخرى مع
أحد من األتراك ،ولكن كان لإلجنليز عمالء يف الدولة مثل عارف ابشا،
الداماد فريد ،وغريمها ،وقبيل احلرب العاملية األوىل كان امللحق احلريب إلجنلرتا
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(ه  .س .أرمسرتونج) كثري النشاط ،كثري احلركة واالتصاالت ،وكان مرتوكاً له
احلبل على الغارب .وهذا امللحق احلريب قد عاد إىل إسطنبول بعد عقد اهلدنة
ولعب دوراً كبرياً مع قائد جيوش احللفاء هارجنتون يف إلغاء اخلالفة .فال يبعد
أن يكون قد أجرى اتصاالت ،وعقد ارتباطات ،إال أنه مل يظهر شيء منها.

بروز مصطفى كمال
وكان مصطفى كمال ضابطاً صغرياً مغموراً عند بدء احلرب ،وإن كان
معروفاً أبفكاره الغربية وبثورته على أفكار اإلسالم ،ومعروفاً مبيله لإلجنليز وكرهه
لألملان .ومل يظهر امسه ويلمع إال بعد اشرتاكه يف معركة (أان فورطه) .فإنه منذ
ذلك احلني اكتسب دعاية واسعة ،ونبه ذكره ،وصار مشهوراً.

ففي ربيع سنة 1915م أي يف ابتداء السنة الثانية للحرب العاملية
توقفت أملانيا عن حماولتها االستيالء على األراضي الفرنسية ألن كالً من أملانيا
وفرنسا مل تستطع قهر جارهتا واالنتصار عليها انتصاراً حامساً .وكان الروس قد
تعرضوا النكسار شنيع وال يستطيعون النهوض من كبوهتم والنضال من جديد
قبل أن تعمل الدول الغربية على وجه السرعة وأبسلوب منتظم على م رِد روسيا
ابلذخائر احلربية اليت كانت يف أشد احلاجة إليها .وقامت الدول بشحن
السفن ولكنها حوصرت يف البحر األبيض املتوسط ومل تستطع الوصول إىل
روسيا .فكان ال بد من اهلجوم على إسطنبول ،وفتح املضايق ،لدخول هذه
السفن وإمداد روسيا بشكل منظم .وكانت قيادة اجليش العثماين يف ذلك
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احلني يف يد اجلنرال األملاين (ملان فون ساندروز) وقد أوكل هذا القائد قيادة
للقائمقام مصطفى كمال بك ،ويف هذا الوقت حصل اهلجوم
إحدى الفرق َّ
من احللفاء على إسطنبول.
ففي نيسان (أبريل) سنة 1915م حاول اإلجنليز القيام هبجوم كاسح
وأتهبوا واستعدوا استعداداً كافياً للقتال .فدخلوا املعركة واستطاع اجليش
اإلجنليزي الوصول إىل غاليبويل ،ومتكن اإلجنليز من تشتيت الفرق العثمانية،
فاضطر اجلنرال ساندروز أن يعزل القائد الذي توىل قيادة املعركة ،وعني مكانه
القائمقام مصطفى كمال ،وكان ال يزال يف رتبة قائمقام (كولونيل) ،وظهر
مصطفى كمال يقود اجليوش العثمانية ابلقرب من (أان فورطه) يف موقعة من
أشد املواقع خطورة ابلقرب من الدردنيل ،وكانت املعركة تدور على تل حيتل
األتراك أعاله وحيتل اإلجنليز سفحه وحياولون االستيالء عليه ،وظلت املعركة
عدة أايم ومل تكمل الغلبة لواحد من الطرفني املتقاتلني ،وظلت األوضاع كما
هي حيتفظ العثمانيون مبراكزهم وحيتفظ اإلجنليز مبراكزهم واحلرب دائرة بينهم.
واستمروا على ذلك عدة أشهر ،وفجأة يف ذات ليلة من ليايل كانون
األول يف  15منه ،يف جو حمفوف ابلكتمان الشديد قام اإلجنليز إبخالء
املكان الذي احتلوه من ساحل غاليبويل ،وأقلعت السفن احلربية بعد أن عُبِرئت
يف سرعة تدعو إىل الدهشة ،فكان ذلك االنسحاب هو الذي أهنى املعركة.
وملا انتهى القتال قدم القائد مصطفى كمال تقريره عن املعركة للقائد
األملاين العام ،وقدم مع التقرير ساعته اليت هتشمت هتشيماً اتماً ،فقد أصابتها
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رصاصة ومل تصب مصطفى كمال ،فلما أخذها ليمان ساندروز أخرج فوراً
ساعته الذهبية وقدمها ملصطفى كمال وأخذ منه ساعته املهشمة ليحتفظ هبا
تذكاراً.
وهبذه املعركة ملع جنم مصطفى كمال ،وصارت له شهرة عظيمة يف
اجليش العثماين .إذ قد أحيطت هذه املعركة بدعاية واسعة ،واعتربت انتصاراً
ابهراً ملصطفى كمال على اإلجنليز ،ولكن مصطفى كمال كان حيمل فكرة
عدم االشرتاك يف احلرب .وابلرغم من شهرته اليت اكتسبها يف موقعة أان فورطه
فإنه ظل على فكرته يف انسحاب الدولة من احلرب .ومل يكتف حبمل هذا
الرأي بل صار بعد أن وجدت له هذه الشهرة يف اجليش وعند الناس ،حياول
التأثري على الشخصيات القوية ليؤمنوا هبا ،ولكنه كان يقابل منهم ابلفتور
والتربم ،ولذلك صار حمل ريبة .وابلرغم من ثقتهم مبقدرته احلربية بعد هذه
املعركة إالر أنه مل يكن هناك من يريد تشجيعه على التغلغل يف شؤون البالد
السياسية ،بل كانوا يقفون يف وجهه عندما حياول أن يشرتك يف سياسة البالد
اشرتاكاً فعلياً .فقد كان حيمل إكباراً لإلجنليز ،وثقة هبم ،واعتقاداً مبقدرهتم،
ويرى أهنم هم املنتصرون ال حمالة ،وأن أملانيا ستهزم ،ومن هنا كان حمل ريبة.
حىت كان الرجل الذي تزداد صالته به يصبح عرضة لريبة السلطات ومراقبتها.
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مصطفى كمال يعمل لنسحاب الدولة
من احلرب وعقد صلح مع اإلجنليز
والذي يلفت النظر أن مصطفى كمال عاد من الدردنيل إىل إسطنبول
منتصراً على اإلجنليز ،وكان نصراً له أثره يف معنوايت اجليش العثماين ،ويف
نفوس املسلمني يف الدولة العثمانية كلها ،وله أثره كذلك على احللفاء .ومع
هذا فقد عاد مصطفى كمال من املعركة اليت كان قائدها وانتصر فيها
ليشكك الناس يف قدرة الدولة على حماربة اإلجنليز ،وليوجد فكرة انسحاب
الدولة من احلرب وعقدها صلحاً منفرداً مع اإلجنليز ،عاد ليبدأ معركة داخلية
مع الدولة ليجعلها ترتك األملان وتسري مع اإلجنليز .وإذا كان قبل هذه املعركة
يقول هبذا الرأي فإنه كان حيتفظ به لنفسه ،أما اآلن بعد أن رجع من املعركة
مع اإلجنليز فإنه صار يبث هذه اآلراء بني الناس ،وخاصة ضباط اجليش،
وحياول التأثري على أصحاب املراكز العالية وذوي النفوذ .وبلغ به احلال أن
صار يقابل الوزراء وخياطبهم علناً آبرائه ،وحياول التأثري عليهم.
ومن ذلك أنه ذهب لزايرة وزير اخلارجية يف مكتبه ،وكان وزير اخلارجية
حينئذ نسيمي بك ،وهو من الذين اقرتحوا دخول تركيا احلرب إىل جانب
أملانيا ،فرحب نسيمي بك بزايرة مصطفى كمال ابعتباره بطل (أانفورطه)،
وأخذ يتحدث معه حديثاً طيباً ،وكان حديثه كله تفاؤالً مجيالً ،ال سيما بعد
النصر الذي أحرزته الدولة وهزمت جيوش احللفاء من الدردنيل ،وردهتا على
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أعقاهبا .وكان وزير اخلارجية يقدر قيمة هذا النصر ،ومدى أتثري هذه اهلزمية
على احللفاء .إذ إن معناها إبقاء روسيا من غري إمداد ابلذخائر احلربية اليت
كانت يف أشد احلاجة إليها ،وتعريض فرنسا هلجوم أملاين كاسح بسبب عجز
روسيا عن احلرب لعدم إمدادها ابلسالح وجعل األملان أيمنون اجلبهة الشرقية.
وبذلك ترجح كفة أملانيا والدولة العثمانية على احللفاء .وهلذا كان وزير
اخلارجية متفائالً .ولكن مصطفى كمال حاول إاثرة التشاؤم ،وحاول إقناع
الوزير آبرائه ،ويبدو أنه ملس القوة يف حجج الوزير فلجأ إىل التهديد وقال
للوزير :ينبغي أن هتتم مبا سأحدثك عنه ،إذا مسحت للساسة أن يستمروا يف
أتثريهم عليك فإنك ستجد نفسك وجهاً لوجه أمام معضلة أكرب مما تتصور
ويتصور الساسة معك .فاضطرب الوزير وقال يف كربايء :إين ال أدري ماذا
ترمي إليه؟ فقال مصطفى كمال :أقول إن البالد تسري يف طريق اخلراب،
وإنك تدعي اآلن أبنك ال تراها سائرة يف هذا الطريق .طبعاً إنك مضطر ألن
تقول هذا القول حبكم وظيفتك كوزير ،ولكن اعتقادك الشخصي ينبغي أن
يكون غري هذا متاماً ،إنك وال ريب ال جتهل احلقيقة بتمامها ،وإنك وال ريب
تعرف مصدر الداء ومكان البالء .فبهت الوزير ،مث التفت إىل مصطفى كمال
وخاطبه بلهجة حازمة قائالً :إذا كنت قد جئت أيها الكولونيل لتبدي ارتيابك
يف حالة البالد فليس هذا وقت إظهار هذا االرتياب ،وليس هذا مكان إظهار
هذا االرتياب .إنك قد أخطأت يف حضورك إيل .فإين مع زمالئي الوزراء نثق
ثقة مطلقة بقائد اجليش العام ،وعلى هذا فإين أنصحك ابلذهاب إليه ليبدد
لك خماوفك ،ويقضي على الوساوس اليت تساورك .مث صرفه من جملسه.
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ويف صبيحة اليوم التايل أبلغ وزير اخلارجية القائد العام ما دار من
حديث بينه وبني مصطفى كمال ،وطلب منه أن يوقع عليه القصاص الذي
يستحقه .فقرر القائد العام إبعاد مصطفى كمال إىل القفقاس ،وأبعد يف
احلال .وبقي هناك أكثر من سنة دون أن تسنح له الفرص ألن يؤدي عمالً ذا
ابل.
فكان هذا االتصال بوزير اخلارجية أول بروز رمسي ملصطفى كمال يف
السعي إلخراج الدولة من احلرب ،وحماولته إقناع رجال الدولة من وزراء وضباط
بذلك .ومل يكن يوجد ما يدل على أنه كان يفعل ذلك بناء على اتصاالت
معينة مع اإلجنليز ،ولذلك كان حيمل عمله هذا على أنه رأي شخصي له،
واجتهاد منه ،وإببعاده اسرتاحت الدولة من هذه الفكرة .إال أنه حصلت بعد
ذلك حوادث متعددة قام هبا مصطفى كمال لتنفيذ أفكاره ابلقوة ،ولالستيالء
على احلكم ابلقوة كما ظهرت فيها خيانته.

آتمر مصطفى كمال على الدولة
أما احلادث األول فإنه حصل أثناء وجوده يف القفقاس .فقد قامت
حماولة انقالب يظن أن له صلة هبا .فقد نظم امليجر يعقوب مجيل بك مع
بعض رفاقه مؤامرة لقلب احلكومة .وكان مما قاله لرفاقه" :إن أولئك الرجال
الذين يعدون أنفسهم كباراً هم يف احلقيقة صغار ،وإن البالد تطلب إزاحتهم
عن مقاعدهم ليحتلها رجال أشد وطنية وأكثر إخالصاً" فاعرتضه بعض رفاقه
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قائلني" :إن إزاحة هؤالء من األمور اهلينة ،ولكن قل لنا عن الشخص الذي
ترى أن يف وسعه إعادة النظام كما كان؟" فأجاهبم فوراً" :مصطفى كمال".
وقد كشفت هذه املؤامرة وأعدم امليجر يعقوب ورفاقه .ومسع هبذا اخلرب
مصطفى كمال أثناء إقامته ابلقفقاس ،فكان وقعه عليه كالصاعقة .وقد
وصلته هذه األخبار عن طريق الدكتور حلمي بك الذي كان قد اشرتك يف
تلك املؤامرة ،ولكنه متكن من الفرار من إسطنبول وذهب إىل مصطفى كمال.
وقد طلبت احلكومة يف إسطنبول من مصطفى كمال أن يلقي القبض على
الدكتور حلمي وأن يعيده يف احلال ،فأبرق مصطفى هلذه السلطات يقول" :إن
الدكتور حلمي قد أصبح منذ اآلن حتت محاييت" فما كان من احلكومة إال أن
سكتت ،ملا لالصطدام مبصطفى كمال من عواقب عليها .وهبذا ظهر
للحكومة وللكثريين يف الدولة واجليش أن مصطفى كمال يطمع ابالستيالء
على السلطة ،واالنسحاب من احلرب .وبذلك ظهر مصطفى كمال على
املسرح السياسي ال أبفكاره اليت كان حيملها فحسب بل وبطريقته اليت كان
يريد أن ينفذ هبا تلك األفكار ،ولذلك صارت تتخذ إزاءه االحتياطات
والتحفظات.
وأما احلادث الثاين فإنه حني هزمت الدولة يف (أرضروم) ،وسقطت
بغداد يف آذار (مارس) سنة 1917م يف يد اإلجنليز ،برزت جرأة مصطفى
كمال على احلكومة بشكل صارخ ،وأخذ يطالبها علناً ابالنسحاب من
احلرب .وتفصيل ذلك أن الروس شددوا اهلجوم على (أرضروم) فسقطت يف
أيديهم .وكان ميكن أن يسدل الستار على ضياع ذلك احلصن ،وكان من
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املمكن أن تعمل السلطات على سرت هذه الفضيحة ،ولكن حدث أن هاجم
اإلجنليز العراق وسقطت بغداد يف أيديهم .فانكشف هزال الدولة وبرزت
هزميتها.
فقد غزا اإلجنليز جبيش من اهلند العراق ،فتصدى هلم اجليش العثماين
فأوقف زحف احلملة اإلجنليزية ،وصد جيشاً إجنليزايً من جيوش النجدة ،وأكره
فرقة تومشند احملاصرة يف كوت العمارة على االستسالم يف  29نيسان
1916م وأسروها كلها .ولكن القوات اإلجنليزية اليت نزلت يف العراق كانت
أكثر من القوات العثمانية فيها ،وكان تفوق اإلجنليز العسكري قد بدأ يربز يف
املعارك ،ولذلك عادت كفة اإلجنليز فرجحت.
ويف شهر شباط سنة 1917م أعاد اإلجنليز احتالل كوت العمارة .مث
يف آذار سنة 1917م سقطت بغداد يف أيديهم ،واستأنفوا زحفهم حنو
املوصل ،فأدى ذلك إىل اضطراب يف الوزارة .ووجد رأي عام إلخراج أنور من
وزارة احلربية وإسنادها إىل غريه ،حىت إن حزب االحتاد والرتقي وهو احلزب
احلاكم ،وأنور من أبرز أركانه ،كان من هذا الرأي.
ولذلك جرى البحث فيمن حيل مكان أنور يف وزارة احلربية من القادة
األكفاء ،وكانت األمساء اليت ترشح هلذا املركز يف هذه الظروف هي مجال
ابشا ،واملارشال عزت ،ومصطفى كمال .ولكن عجز مجال ابشا يف حكم
اإلقليم السوري الذي كان يديره ،وعدم خربة عزت ابشا يف األمور السياسية،
ووزارة احلرب حتتاج إىل دراية وخربة يف األمور السياسية ،قد جعل حلوهلما
مكان أنور عمالً خاطئاً ،فلم يبق إال مصطفى كمال.
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ولكنه كان معروفاً أبنه يريد قلب احلكومة واالنسحاب من احلرب.
وكان رأيه يف احلرب معروفاً ،فلم يوافقوا عليه .إذ إنه كان يكتب للحكومة
حيذرها من االستمرار يف احلرب ،وكان يعتقد أن أملانيا قد خسرت احلرب
سياسياً ،وأنه مل يعد بوسعها أن تكسبها حربياً .وكان يشك يف إمكان بقاء
تركيا بعيدة عن احلرب ،ألنه يرى أنه من الضروري أن يتخذ احللفاء هلم ممراً يف
الدردنيل لكي يتمكنوا من االتصال ابلدول املتحالفة الواقعة يف الشرق ،وكانت
عد رو اإلمرباطورية العثمانية اللدود .وهذه اآلراء
روسيا من الناحية األخرى تُع رد ُ
كلها كانت معروفة ،وكان يصرح هبا علناً .ولذلك فإنه ما من أحد كانت
تداخله أدىن ريبة يف أن مصطفى كمال إذا تسلم قيادة اجليش سيحدث
انقالابً اتماً يف احلكومة وسياستها .وهلذا هدأ املطالبون بضرورة اعتزال أنور،
وبدأوا يطالبون ابسرتداد بغداد يف أقرب وقت.
وقصد أنور القيادة العليا األملانية يطلب إبحلاح وجلاجة إمدادهم
ابلقوات السرتجاع بغداد ،فبذل األملان كل ما وسعهم لالنتصار حلليفهم أنور
وإبقائه يف مركزه ،وكان من تدابريهم اليت جلأوا إليها أهنم وضعوا اجلنرال
فولنكهاين وعدداً كبرياً من الفصائل حتت تصرفه .فنظم فولنكهاين قوات
جديدة أطلق عليها اسم الصاعقة .وقد جعلوا مقر قيادهتا العليا مدينة حلب،
ورقي مصطفى كمال إىل رتبة جنرال ،وعني يف إحدى قيادات اجليش الرابع
حتت إمرة فولنكهاين.
ولكنه مل يرض أن تكون القيادة بيد أحد األملان ،وكان يعد من العبث
بذل أي جهد السرتداد بغداد ،وأن اجلهود اليت تبذل السرتدادها ضائعة عدمية
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اجلدوى .بل كان يرى أن اإلقدام على هذا العمل سيؤدي إىل خسائر جديدة
فادحة للجيش العثماين .وعلى هذا أخذ يظهر للبالد جهل املطالبني ابسرتداد
بغداد ،وخطل سياسة أنور ،ويبني األذى الذي سيلحقها جراء تنفيذ هذه
السياسة العرجاء .مث أخذ يفيض يف خطبه يشرح األضرار اليت تكبدهتا الدولة
العثمانية بسبب استسالمها لألملان .وكان ال بد له من أن يصطدم مع القائد
األملاين .وقد حاول القائد األملاين فولنكهاين استمالته واسرتضاءه بشىت
الوسائل فلم يفلح .وكان حيضره إىل اجتماعات القيادة.
جواً .فباهلجوم على قناة
وكانت اخلطة مهامجة بغداد ربراً ،وقناة السويس ر
السويس جتمد القوات اإلجنليزية هناك عن إمداد قواهتا قي العراق .ولكن
مصطفى كمال انتقد هذه اخلطة وهامجها بشدة .وكان يصرح أبن مصريها إىل
الفشل .ولكن األملان مل يلقوا ابالً إىل اعرتاضاته وانتقاداته ،ومل يظاهره على
رأيه هذا سوى مجال ابشا ،ألن رأيه كان من رأيه ،وألهنما الضابطان املعروفان
بكرههما لألملان ،والقائالن ابنسحاب الدولة من احلرب .ولذلك وقف مجال
ابشا إىل جانب مصطفى كمال يف مناقشات القيادة ،ولكن اخلطة ظلت
سائرة ،ألن القائد العام فولنكهاين وسائر القواد كانوا يرون صحتها وجناحها.
مث توالت أسباب اخلالف بني مصطفى كمال وفولنكهاين .وذات يوم
جو من النقاش احلامي،
انعقد اجمللس احلريب ملباشرة تنفيذ اخلطط ،وساده ر
فوجه فولنكهاين إىل مصطفى كمال كالماً جارحاً ،فرد عليه مصطفى كمال
بقارص الكلم .وعلى إثر ذلك قدم مصطفى كمال استقالته فرفضها أنور،
وأمر إبعادته إىل القفقاس .ولكنه مل خيضع هذه املرة لألمر ،ورفض الذهاب،
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فرتاجع أنور ،ورأى أن خري أسلوب للتخلص من هذا املوقف الشاذ ،ولسرت
مترده منحه إجازة مرضية إىل أجل غري مسمى ،ولكن فولنكهاين مل يوافق على
اإلجازة ،ورأى حماكمة القائد املتمرد أمام جملس عسكري .وأخرياً استقر الرأي
على إجازته ،وكان حينئذ يف حلب .فحاول تركها ،وأظهر حاجته للمال،
وكان ميلك عشرة خيول أصيلة ،فأراد بيعها ،ولكنه مل جيد من يشرتيها .فما
كان من مجال ابشا إال أن تقدم ملساعدته فأعطاه ( )2000جنيه ،مث أرسل
له ( )3000جنيه بعد عودته إىل إسطنبول .وبذلك ظهر مصطفى كمال
بعمله هذا ظهوراً جلياً أنه يقف ضد الدولة العثمانية يف اشتباكها مع اإلجنليز.

تشبث مصطفى كمال بتسلم احلكم
وأما يف احلادث الثالث فإن املسألة مل تعد إظهار رأي ومترد ،بل صار
يتشبث عملياً بتسلم احلكم ،وحصلت منه حوادث ميكن أن يستنتج منها أنه
اتصل ابإلجنليز لتنفيذ أفكاره.
فإنه يف الثالث من متوز (يوليو) سنة 1918م تويف السلطان حممد
رشاد ،واعتلى العرش مكانه حممد وحيد الدين ابسم حممد اخلامس .فرأى
مصطفى كمال أن الفرصة قد سنحت له لتسلم احلكم إذ كان قد صحب
وحيد الدين إىل أملانيا ،واجتمعوا هبندنربغ .فقد أرسله أنور مع وحيد الدين -
وكان ال يزال ولياً للعهد  -لريى بنفسه قوة أملانيا ،فلعله يقنع برتك آرائه.
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وحني رجعوا من الرحلة مباشرة حصلت وفاة حممد رشاد ،وتوىل وحيد
الدين للعرش .فسارع مصطفى كمال إىل اغتنام فرصة صحبته لوحيد الدين
فحاول أن يقنعه آبرائه حىت يوليه الوزارة ،فزار السلطان اجلديد زايرة صداقة،
فاستقبله وحيد الدين بكل مظاهر الود والرتحيب ،بل ذهب يف إكرامه إىل
حد أن أشعل له سيجارة بيده .فتشجع مصطفى كمال على أن يصارحه
آبرائه ،فشرح له خطته مؤكداً أن الدمار الذي يهدد البالد قد صار قاب
قوسني أو أدىن ،وأنه ينبغي أن يتوىل السلطان بنفسه السيطرة التامة على
اجليش ،وأن جيرد أنور والقواد األملان من كل سلطة ليكون األمر له حقاً ،وال
يكون سلطاانً ابالسم فقط .وأكد استعداده ألن يضطلع أبعباء القيادة العامة،
وبذلك ينقذ تركيا من اهلاوية اليت سترتدى فيها .وعليه أن يتحرر من التحالف
األملاين ،ويعقد صلحاً منفرداً على الفور قبل أن تفوت الفرصة.

فسأله وحيد الدين :هل هناك ضباط آخرون يشاطرونك هذا الرأي؟
فأجابه مصطفى كمال" :هناك كثريون اي موالي" .ولكن وحيد الدين مل يعده
بشيء ،فقابله مرة اثنية ،فظل وحيد الدين على عدم وعده بشيء ،مث قابله
مرة اثلثة وعاد إىل شرح وجهة نظره ،فسمع منه وحيد الدين وهو صامت حىت
فرغ من قوله ،فانربى له السلطان قائالً يف هلجة احلزم والتوكيد" :لقد نظمت
كل أموري ابالشرتاك مع صاحيب السعادة أنور ابشا وطلعت ابشا" مث صرفه
من حضرته على الفور.
ومل ميض أسبوعان حىت دعاه إليه فحضر مصطفى وكان السلطان بني
حاشيته وبعض القواد األملان .وبعد أن استقبله حمتفياً مرحباً خاطبهم قائال:
"هذا هو مصطفى كمال ابشا ،وهو من أكفأ الضباط الذين أثق هبم" ،مث
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استدار إىل مصطفى وقال له :لقد عينتك اي صاحب السعادة قائداً جلبهة
سوراي ،فهي ذات أمهية قصوى ،وأان أريدك أن تذهب إليها يف احلال .وأال
تدعها تقع يف أيدي العدو ،وأان أعلم أنك ستؤدي املهمة اليت أعهد هبا إليك
على خري الوجوه وأقرهبا إىل الكمال .مث صرفه من حضرته على إثر ذلك
مباشرة من غري أن يرتك له أية فرصة للكالم.

انسحاب مصطفى كمال من سوراي وتركها لإلجنليز
وأما احلادث الرابع فإنه كان حني سافر مصطفى كمال إىل اجلبهة
ليحارب اإلجنليز فسلمهم البالد ،وانسحب إىل األانضول .وذلك أنه بعد
إصدار األمر إليه سافر إىل مقر قيادته يف اجلبهة السورية ،ووصل إليها يف آخر
آب (أغسطس) سنة 1918م ،وقدم نفسه إىل القائد العام األملاين (ليمان
ساندروز) .إذ إن فالنكهاين كان قد عاد إىل أملانيا يف الربيع ،فرحب به
ساندروز وهو يعرفه من قبل ،من أايم معركة (أانفورطه) ،وسلمه قيادة اجليش
السابع الذي كان يسيطر على القطاع األوسط من خط الدفاع ،وبعد أن
تسلم قيادة اجليش يف اجلبهة اشتكى من مرض كليتيه ،فلزم فراشه يف مركز
القيادة يف انبلس يف أول أيلول (سبتمرب) 1918م .ويف  19أيلول بدأ اهلجوم
اإلجنليزي على اجلبهة ،فانسحب مصطفى كمال جبيشه جاعالً ظهره إىل هنر
األردن ،مث عرب النهر ومجع فلول قوته ومضى هبا حنو الصحراء ،مث انسحب
وإايهم مبحاذاة اخلط احلديدي إىل دمشق بسرعة دون أي توقف.
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ويف دمشق أمره القائد العام "فون ساندروز" بتاريخ  27أيلول أن ينشئ
خطاً دفاعياً جديداً يف رايق ،فذهب إلجناز هذه املهمة ،مث رجع إىل ليمان
فون ساندروز وأخربه أن ال فائدة من تنظيم خط دفاع يف رايق ،وأن تنظيم
الصفوف حيتاج إىل متسع من الوقت ،وأن الرأي أن ينسحب اجليش مسافة
مئة ميل إىل حلب ،متخلني عن سوراي كلها ،فيسدوا الطريق إىل تركيا ذاهتا يف
وجه األعداء الزاحفني.
فلما عرض هذا الرأي قال له القائد األملاين :إين ال أستطيع إصدار
األمر بتنفيذ هذه اخلطة ،وإين ال أحتمل مسؤولية ترك قطعة كبرية من
اإلمرباطورية العثمانية لقمة سائغة لألعداء ،دون أن أضرب ضربة أخرية.
فأجابه مصطفى كمال :أان أحتمل املسؤولية الكاملة .مث أصدر أمره ابلكف
فوراً عن كل صدام مع العدو ،وابلتأهب لالنسحاب العام إىل حلب ،للدفاع
عن تركيا نفسها ،وذهب إىل حلب ووصل إليها يف  6تشرين األول.
ويف هذه األثناء طلب منه الزعماء العرب بتحريض من ضابط
االستخبارات اإلجنليزي لورنس ،أن يستخدم نفوذه ليقنع احلكومة بعقد صلح
منفرد مع احللفاء.
ويف هذا الوقت أي بعد وصول مصطفى كمال إىل حلب كثرت
حركات سفن اإلجنليز يف خليج االسكندرون ،ويف  14تشرين األول دخلت
ثالث نسافات إىل اخلليج ،مث رفعت إحداها علماً أبيض ،وأنزلت إىل البحر
قارابً نقل ضباطاً إجنليز وفرنسيني إىل الرب حيث قابلوا قائد املوقع الرتكي مث
عادوا ،فغادرت النَّسافات اخلليج.
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مث إن مصطفى كمال ،بعد أن أعد خطاً دفاعياً على بعد عشرة أميال
مشايل حلب ،أرسل برقية إىل السلطان أوعز فيها أبن يتوىل عزت ابشا رائسة
الوزارة ،واقرتح أتليف وزارة جديدة من أشخاص أورد أمساءهم ،وطلب لنفسه
وزارة احلربية ،وأن يكون احلاكم املطلق على اجليش الرتكي كله.
ومل يتلق أي رد من السلطان على برقيته ،ولكن جاءته األخبار بعد
ذلك بقليل أبن طلعت وأنور قد سقطا ،وأن عزت ابشا قد عني رئيساً للوزارة.
وأن أعضاء الوزارة اجلديدة هم األشخاص الذين جاء ذكرهم يف برقيته .وأرسل
إليه عزت ابشا برقية خاصة قال فيها" :إذا شاء هللا آمل أن نلتقي كرفيقني
بعد عقد شروط اهلدنة".
ومن هذا يتبني أن مصطفى كمال بعد أن أخفق يف إقناع السلطان
وحيد الدين يف خطته ،وأبعد إىل اجلبهة ،مل يذهب ليحارب ،وإمنا ذهب
ليبحث عن وسيلة لتنفيذ خطته .وقعوده يف انبلس عن احلرب حبجة املرض ،مث
انسحابه منها تواً إىل دمشق يثري الشكوك والريب .وأما ما فعله من
االنسحاب من سوراي كلها ،وتركها لقمة سائغة لإلجنليز ،وخمالفة رأي القائد
العام يف ذلك فال يبعد أن يكون بناء على اتفاق مع اإلجنليز ،بدليل االتصال
الذي حصل بينه وبني لورنس عن طريق الزعماء العرب الذين عرضوا عليه
مشروع إقناع حكومته ابالنسحاب من احلرب وعقد صلح منفرد ،وبدليل أنه
كان يقول :إنه يريد وضع خط دفاع يف حلب للدفاع عن تركيا ليجعل ظهره
إليها ،ومل أيخذ معه سوى األتراك من اجليش ،وبدليل برقيته إىل وحيد الدين،
ويؤكد ذلك ويعينه جواب عزت اخلاص له ،وقوله يف برقيته" :آمل أن نلتقي
كرفيقني بعد عقد شروط اهلدنة".
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استسالم الدولة العثمانية
ويف هذا الوقت كان أنور ،وهو املسيطر على الدولة ،حياول ملَّ شعث
القوات املبعثرة الباقية اليت جنت من املعارك الكثرية ،وإصدار األوامر السريعة
هلذه الفرق ابلقدوم إىل العاصمة جملاهبة العدو ،ولكن مجيع من حوله كانوا
يرون أن الساعة قد مرت ،وأىب حىت الذين عضدوه من قبل ،السري معه واتباع
سياسته ،فأرغم على االستسالم وطلب اهلدنة ،فأجابه احللفاء إىل ذلك،
وعقد معاهدة اهلدنة ،ومل تبق إال املفاوضات لعقد شروطها ،وهكذا
استسلمت الدولة العثمانية واحتلها احللفاء.
إال أن هذا االستسالم واحتالل احللفاء للدولة ال يعين أنه استسالم
للحلفاء ألن تصبح الدولة مستعمرة هلم أو ملكاً من أمالكهم ،وال يعين
احتالهلم احتالالً أبدايً ،فهذه حرب بني دولتني تغلب إحدامها األخرى،
فيملي الغالب على املغلوب شروط الصلح ،أو يتفقان عليها وتبقى الدولة
املغلوبة دولة هلا كياهنا الدويل ،وهلا سيادهتا الداخلية واخلارجية .هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن هذا االستسالم ليس استسالماً من دولة تركيا ،وإمنا هو
استسالم من خليفة املسلمني ،أو على حد تعبريهم يف ذلك الوقت استسالم
من اإلمرباطورية العثمانية .فالدولة املغلوبة هي اخلالفة ،وليست دولة تركيا.
ولذلك ال بد أن تكون اإلجراءات الدولية من قبل احللفاء بوصفهم غالبني،
ومن الدولة العثمانية بوصفها مغلوبة ،إجراءات تتعلق ابلدولة العثمانية ،أي
جبميع من يستظل براية اخلالفة ،أو حيملون الوالء هلا.
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متزيق اإلجنليز لدولة اخلالفة
ولكن اإلجنليز ،وقد كان هدفهم متزيق الدولة العثمانية بوصفها دولة
إسالمية ،وإلغاء اخلالفة ،سلكوا السبل اليت تؤدي إىل ذلك ،وساروا يف
معاملتهم للدولة العثمانية املغلوبة على غري األسلوب الذي ساروا به مع أملانيا
املغلوبة ،مع أن الدولتني كانتا حتارابن معاً ،وكانت غلبة احللفاء على الدولة
العثمانية كغلبتهم على أملانيا ،فكان الواجب أن تعامال معاملة متماثلة .ولكن
اإلجنليز عاملوا أملانيا معاملة دولة مغلوبة ضمن القانون الدويل ،وما ينص عليه
يف مثل حالة انتهاء احلرب بني دولتني إحدامها غالبة واألخرى مغلوبة .أما
الدولة العثمانية فقد عوملت على خالف ذلك ،إذ حال انتهاء احلرب مزقت
قطعاً قطعاً ،احتل اإلجنليز أكثرها ،وقسموا ما احتلوه قطعاً حسب املخطط
الذي كانوا قد وضعوه هلا أثناء احلرب ،وأخذوا يداورون حلفاءهم ليظفروا هم
وحدهم حبصة األسد يف بالد الدولة العثمانية املغلوبة ،وأخذوا يركزون جهودهم
على مركز اخلالفة الختاذ األساليب اليت تكفل إلغاءها.

جعل القومية والوطنية أساسا لعملية التمزيق
أما ابلنسبة لعملية التمزيق فإن ما كانوا قد ركزوه من قبل من إاثرة
النعرة القومية ،والنزعة الوطنية ،قد آن أوانه عندهم جلعله أساساً لعملية
التمزيق .وابلفعل اختذوه أساساً .فجعلوا البالد الناطقة ابللسان الرتكي قطعة
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واحدة ،وأخذوا مبا هلم من سلطان مباشر ونفوذ كاسح يذكون نعرة القومية
الرتكية ،ويثريون فكرة استقالل تركيا ،ويعنون انفصاهلا عن ابقي أجزاء الدولة
اإلسالمية ،أو على حد تعبريهم اإلمرباطورية العثمانية ،ويضفون على كلمة
االستقالل معىن التحرر من احتالل احللفاء .ولكن الواقع العملي الذي كانت
تدفع الناس إليه هو االستقالل عن سائر أجزاء الدولة ،أي االنفصال .وجعلوا
البالد الناطقة ابللسان العريب قطعاً متعددة .ومع أن اإلجنليز كانوا قد احتلوا
أكثرها فإهنم مل جيعلوها قطعة واحدة كما وجدوها حني احتلوها ،بل جعلوها
قطعاً حسب اخلرائط اليت رمسوها هلا أثناء احلرب.
وبذلك نفذوا متزيق الدولة املغلوبة عملياً ،وجعلوها دوالً متعددة قبل أن
يعقدوا معها معاهدة الصلح ،بل قبل أن يتفقوا معها على شروط الصلح ،بل
مبجرد احتالهلا قسموها إىل أقطار خمتلفة ،وابشروا حكمها ابعتبارها دوالً
متعددة احتلت من قبلهم .وهذا خيالف القانون الدويل ،وخيالف ما عليه
العالقات الدولية ،فإن احتالل الدولة الغالبة يف احلرب ألراضي الدولة املغلوبة
ال يكفي وحده ليقرر مصري الدولة احملتلة ،أو األراضي احملتلة ،بل الذي يقرر
ذلك إمنا هو معاهدة الصلح أو شروط الصلح ،حىت ولو أمليت هذه الشروط
إمالء .وأقرب دليل على ذلك أن برلني ابلرغم من مضي أكثر من أربعني سنة
على احتالهلا فإن مصريها مل يقرره االحتالل ،وإمنا تقرره شروط الصلح أو
معاهدة الصلح ،واتفاق احللفاء عليها.
وهلذا فإن ما فعلته إجنلرتا من مباشرة تقسيم الدولة العثمانية فور احتالل
أراضيها ،وفور استسالمها مغلوبة يف احلرب ،ابطل وغري مشروع دولياً .إذ
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حصل بتصرفها منفردة قبل االتفاق مع حلفائها على ذلك ،وقبل عقد معاهدة
الصلح أو االتفاق على شروط الصلح ،أو على أسوأ تقدير قبل إمالئها إمالءً
من قبل احللفاء ،على فرض صحة هذا اإلمالء.
وفوق هذا فإن هذه البلدان كلها كانت أجزاء يف الدولة .فلبنان
وسوراي والعراق وفلسطني وشرقي األردن واحلجاز واليمن كانت حتت راية
الدولة العثمانية ،وجزءاً منها ،ووالايت من والايهتا ،وليس هلا أي كيان ،ال
ذايت وال دويل .ومل تكن أي واحدة منها متلك مبفردها سيادة ،ال داخلية وال
خارجية .ولذلك ال ميلك أحد من أهلها املفاوضات الدولية ،وال بوجه من
الوجوه .وكل تصرف دويل يصدر من أي شخص من هذه الوالايت مع أية
دولة من الدول تصرف ابطل ،وال يعرتف به وال يكون له أي اعتبار .حىت
مصر اليت كان اإلجنليز يسيطرون عليها ،ويضعوهنا حتت محايتهم .كانت جزءاً
من الدولة العثمانية ،وأهلها حني كانوا يطالبون خبروج اإلجنليز كانوا يطالبون
أبن يعودوا  -يعين أهل مصر  -حتت راية الدولة اإلسالمية ،أي الدولة
العثمانية ،ليكونوا حتت راية خليفة املسلمني .فقد كان مصطفى كامل
يطالب جبالء اإلجنليز وإرجاع مصر اتبعة للخالفة يف إسطنبول.
وعلى هذا فإن املفاوضات بني احللفاء الغالبني يف أي شأن من شؤون
هذه البالد إمنا يكون مع اخلليفة ليس غري ،أي مع مركز الدولة يف إسطنبول.
وأما الشريف حسني بن علي فإنه اتبع للخالفة ،وقد مترد ،ومترده هذا ال
يعطيه الصفة الدولية .فهو ال يزيد على رجل خان دولته وأمته ،وهبذه اخليانة
ال يكتسب أي حق دويل .وأما الذين اعتربهتم إجنلرتا وفرنسا زعماء للعرب يف
100

دمشق وبريوت وبغداد فإهنم مثل احلسني خونة ،وليست هلم أية صفة تعطيهم
حق املفاوضة مع احللفاء الغالبني ،بل هم أقل شأانً من احلسني ،ال من حيث
التأثري فحسب ،بل من حيث اعتبار الدولة الذين هم من رعاايها .إذ كان
الشريف حسني معترباً شريفاً على احلجاز من قبل الدولة املغلوبة ،أما هؤالء
فكانوا أفراداً عاديني خانوا أمتهم ودولتهم ،واشتغلوا جواسيس ألعدائهم .فال
حيتمل أن يظن أحد إبمكانية إعطائهم صفة املفاوضني.
ولكن إجنلرتا ابلذات مع معرفتها بذلك أخذت تفاوض سكان البالد
اليت احتلتها بشأن مستقبل بالدهم ومصريها ،مع معرفتها أن هذه املفاوضات
ال قيمة هلا دولياً ،وال يعرتف هبا ،وال يكون هلا أي اعتبار .ولكنها فاوضت
ابلفعل وأعطتهم حق التكلم ابسم بالدهم مع الدولة احملتلة ،واختذت ذلك
وسيلة لرتكيز نفسها يف البالد اليت احتلتها ،على حسب املخطط الذي وضعته
هلا ،ووفق اخلرائط اليت قسمت حبسبها هذه البالد ،وتركت مسألة املفاوضات
الدولية الرمسية مع اخلليفة أتخذ الدور الثانوي حبيث تكون شكلية تستكملها
حني تعقد معاهدة الصلح ،ومتلي شروطها على اخلليفة ،إن مل تستطع إلغاءها،
أو مع من تضعه مكانه إذا أتيح هلا إلغاء اخلالفة .وعلى هذا األساس سارت
إجنلرتا وحبسب هذا التصرف الباطل جرى متزيق الدولة اإلسالمية من قبل
اإلجنليز.
هذا من انحية تقسيم اإلجنليز للبالد احملتلة قطعاً قطعاً .وأما مداورهتم
حللفائهم وإن كانت ال هتم املسلمني ،ولكن هذا املداورة قد اختذها اإلجنليز
أسلوابً استعانوا به للقيام أبعمال متعددة مكنتهم من إزالة اخلالفة وهدمها،
ولذلك ال بد من لفت النظر إليها لتدرك األالعيب السياسية لإلجنليز.
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وهبذا دخل احللفاء احلرب لغاايت خمتلفة ،وهم وإن كانوا حياربون يف
صف واحد فإهنم متنابذون متنافسون متباغضون ،وكل دولة تكيد لألخرى يف
اخلفاء .وكانت إجنلرتا حينئذ الدولة األوىل يف املوقف الدويل ،وكانت تزامحها
فرنسا وروسيا وأملانيا وإيطاليا .فلما دخلت احلرب ضد أملانيا وضد الدولة
العثمانية كانت حتاول إغراء الدول حىت تشرتك معها يف احلرب ،أو حىت تثبت
معها يف احلرب إىل هنايتها .ولذلك كانت تقوم بعقد االتفاقات السرية مع
الدول الكبرية تطمعها فيها ابألسالب الوفرية اليت سيتقامسوهنا بعد النصر .فقد
وعدت إيطاليا يف االتفاقية السرية اليت أمضيت يف لندن يف  26نيسان سنة
1915م أبن تعطى مكافأةً لدخوهلا احلرب اإلقليم الرتكي (أضاليا) ،واألقاليم
املتامخة له الواقعة على البحر األبيض املتوسط.
وبعد ذلك بسنة أي يف سنة 1916م اتفقت إجنلرتا وفرنسا وروسيا يف
معاهدة (سايكس بيكو) السرية اتفاقاً اتماً على جتزئة اإلمرباطورية العثمانية،
وعلى أساس هذه املعاهدة السرية وضعت شروط الصلح مع مصطفى كمال
فيما بعد .إال أن هذه املعاهدة السرية كانت مكتومة عن إيطاليا ،وبقيت
مكتومة عنها مدة ،إىل أن اشتمت رائحتها فغضبت وبدأت تطالب إبهناء
توزيع األسالب ،وجتزئة اإلمرباطورية العثمانية.
وبتاريخ  27نيسان سنة 1917م اشرتكت إجنلرتا وفرنسا وروسيا يف
عقد معاهدة وضعوا نصوصها .ووعدت إيطاليا يف هذه املعاهدة أبن تعطى
إقليم أزمري ،وكل اجلانب الغريب من األانضول حىت قونية ،على أن تُع َّد هذه
األمالك حتت االنتداب اإليطايل .وغري ذلك من النصوص .فلما انتهت
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احلرب سارعت إجنلرتا إىل احتالل إسطنبول ،ومجيع البالد الناطقة ابللسان
العريب ،فسارعت فرنسا الحتالل ما اتفقوا عليه ،فاحتلت لبنان ،وحاولت
إجنلرتا صدها عن احتالل سوراي ولكنها احتلتها سنة 1920م.
ويف نيسان سنة 1919م احتلت إيطاليا مدينة أضاليا واألمالك اليت
جتاورها ،فسكتت إجنلرتا ،ولكنها عارضتها يف احتالل أزمري ،ووقفت هي
وفرنسا يف وجهها ومل يسمحا هلا ابحتالهلا واحتالل الساحل الغريب من
األانضول ،ابعتبار أن هذه املعاهدة اليت أعطتها ذلك مل توقع من روسيا.
ف عدَّت فرنسا وإجنلرتا هذه املعاهدة ابطلة ،ومن أجل مقاومة إيطاليا أوعزت
لليوانن ابحتالل أزمري نيابة عن احللفاء .وأخذت تقوم مبناورات متعددة مدة
أربع سنوات حىت توصلت إىل مجيع ما تريده من أخذ حصة األسد وإلغاء
اخلالفة وضرب اإلسالم من املعرتك الدويل الضربة املميتة ،فعقدت مؤمتر لوزان
الثاين وبه أهنت ما تريد بشكل دويل.

تركيز اإلجنليز على عاصمة اخلالفة إللغائها
وأما تركيز جهودهم على مركز اخلالفة الختاذ األساليب اليت تكفل
إلغاءها فإهنم مع مناوراهتم حللفائهم وبذلك جهودهم يف البالد اليت احتلوها
كان اهتمامهم كله موجهاً إىل تركيا ابلذات ،أو بتعبري أدق إىل مركز اخلالفة.
ولذلك سارع اإلجنليز حال إعالن اهلدنة فاستولت بوارجهم على البسفور،
واحتلت جيوشهم العاصمة ،وكل قالع الدردنيل ،واملواقع احلربية اهلامة يف
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أحناء تركيا .بينما احتلت اجليوش الفرنسية غلطة ،واحتلت اجليوش اإليطالية
بريا وخطوط السكك احلديدية ،وجعل القائد اإلجنليزي هارجنتون القائد العام
للحلفاء يف تركيا.
وبذلك تكون اجليوش اإلجنليزية هي اليت احتلت تركيا حقيقة احتالالً
كامالً ،وهي اليت تولت السيطرة عليها .وتكون فرنسا وإيطاليا قد احتلتاها
احتالالً رمزايً يثبت وجودمها .وبذلك صار معىن اتصال الدولة املغلوبة ابحللفاء
الغالبني يف شؤون تركيا الداخلية هو اتصال ابإلجنليز .وبذلك متكن اإلجنليز
من لعب دورهم يف تركيا منفردين ،ومل يكن حللفائهم يف األمور الداخلية يف
تركيا أي دور وال أي أتثري.
وقد بدأوا ابملناورات السياسية للتح ركم يف دولة اخلالفة ،أو على حد
تعبريهم ابإلمرباطورية العثمانية منذ أن أعلنت اهلدنة ،وركزوا لعبتهم السياسية
على تركيا ابلذات لقلب احلكومة وهدم اخلالفة.
ولذلك بدأوا إبيقاع الدولة يف األزمات السياسية منذ اللحظة األوىل
إلعالن اهلدنة .فقد قبلوا من الدولة العثمانية اهلدنة وعقدوا معاهدهتا مع
طلعت وأنور ،وملا طلب منهم إجراء املفاوضات لالتفاق على شروط أعلنوا
أهنم ال يفاوضون طلعت وأنور ألهنما املسؤوالن الرئيسيان عن دخول الدولة
العثمانية احلرب ،وطلبوا أتليف وزارة جديدة.
وكانت برقية مصطفى كمال اليت أرسلها من حلب وأوعز فيها أبن
يتوىل املارشال عزت رائسة الوزارة قد وصلت أثناء هذه الفرتة .فألف الوزارة
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عزت ابشا ،وأرسل برقيته املعروفة بصفة خاصة إىل مصطفى كمال يف حلب،
وقال له فيها" :آمل أن نلتقي كرفيقني بعد عقد شروط اهلدنة" وهنا يالحظ
أن حصول هذا من احللفاء ،ومن مصطفى كمال ،يف نفس الوقت ،ويف نفس
املوضوع ،قد يظن أنه كان من قبيل الصدفة ،ولكن األحداث اليت جاءت
فيما بعد تستبعد أن يكون من قبيل الصدفة.
ومهما يكن من أمر فقد بدأ عزت ابشا جيري املفاوضات لعقد شروط
الصلح .وكان االعتقاد السائد أنه إذا عقد صلح انفرادي سريع فمن املمكن
أن تنجو البالد من الورطة اليت وقعت فيها دون أن تتحمل خسائر فادحة.
وكان هناك أشخاص حيسنون الظن ابإلجنليز ،ويظنون أهنم سيقفون جبانبهم
فيقبلون ابالكتفاء خبروج الدولة العثمانية من احلرب وبقائها دولة مساملة.
ولذلك حاولوا أن يوقفوا زحف احللفاء ،وأن حيولوا دون احتالل الدردنيل،
فوسطوا اجلنرال اإلجنليزي طاونساند الذي كان سجيناً يف كوت العمارة لدى
كالثورب قائد األسطول اإلجنليزي الذي كان قد دخل مرفأ جزيرة مودرس يف
مدخل الدردنيل ليوقف سريه إىل أن جيروا مفاوضات مع احللفاء ،ولكن رفض
طلبهم وأجربوا على االستسالم بعد أن قطعوا األمل من اإلجنليز.
وجرت املفاوضات على ظهر الباخرة سوبر اليت كانت تقل قائد
األسطول األمريال كالثورب يف وقت قصري مل يسمح حىت ابستشارة القوات
الفرنسية احلليفة .وهكذا انفرد اإلجنليز بعقد اهلدنة عن احللفاء مع الدولة
العثمانية ،ومت االتفاق يف  30تشرين األول سنة 1918م ،وبعد ذلك أخرب
اإلجنليز حلفاءهم الفرنسيني ،ولكن بعد أن احتلوا أهم بالد تركيا فعالً ،وتركوا
لفرنسا وإيطاليا االحتالل الشكلي للمشاركة.
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وبعد ذلك مباشرة أي قبل مضي شهر على عقد اهلدنة طلبوا من
اخلليفة إقصاء عزت ابشا عن الوزارة ،وأتليف وزارة جديدة ألهنا مسؤولة عن
قرار طلعت وأنور ،وكان جيب القبض عليهما وتسليمهما للحلفاء ألن هناك
مادة من مواد شروط اهلدنة تقول بتسليم الذين يعدون مسؤولني قبل غريهم
عن احلرب الكربى .وهكذا بدأ اإلجنليز إبجياد األزمات السياسية للخليفة.

حماولة اإلجنليز هدم اخلالفة
ابألعمال السياسية والقانونية
ويبدو أن اإلجنليز كانوا أيملون يف إحداث التغيري اجلذري يف نظام
احلكم هبدم اخلالفة وإقامة اجلمهورية ابلطرق الشرعية القانونية ،من غري حاجة
إىل انقالب عسكري أو ثورة مسلحة .ولذلك أخذوا يعملون ابألساليب
السياسية البحتة .فإن اخلليفة ،بعد أن اعتزل عزت ابشا الوزارة ،عهد يف
أتليف الوزارة إىل توفيق ابشا ،وهو معروف أنه من رجال اإلجنليز .إذ كان
موظفاً يف أايم حكم عبد احلميد ،مث أصبح فيما بعد سفرياً للدولة العثمانية يف
لندن ،حيث استطاع أن يكسب عطف اإلجنليز ورضاهم .ولكنه حني ألف
هذه الوزارة كان شيخاً يف الثمانني من عمره ،فلم يكن أهالً للقيام ابلدور
الذي جيب أن يقوم به .فلم يراتحوا لتأليفه الوزارة.
ولكنهم قبل أن حياولوا تغيريه واإلتيان بوزارة أخرى أرادوا حل جملس
النواب املعروف مبجلس املبعواثن ،وذلك أن هذا اجمللس قد انتخب من مجيع
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أجزاء الدولة العثمانية ،أي من دولة اخلالفة .فهو إذن ليس جملس نواب تركياً
حبتاً انتخب لرتكيا وحدها .مث إن هذا اجمللس أكثره من حزب تركيا الفتاة
وحزب االحتاد والرتقي ،حزب طلعت وأنور ومجال .وهو يرى االحتفاظ
ابخلالفة وجبميع أجزاء الدولة العثمانية ،أي :االحتفاظ ابإلمرباطورية العثمانية
مجيعها .فليس من احملتمل أن يوافق على إلغاء اخلالفة ،وال على سلخ ابقي
أجزاء اإلمرباطورية عن تركيا .مث إهنم أرادوا أن يوجدوا يف البالد فراغاً سياسياً،
وحل الربملان يساعدهم على إجياد هذا الفراغ السياسي ،ولذلك صمموا على
حله .وأرادوا يف أول األمر أن أييت حله بشكل دستوري ،دون حاجة إىل حل
حتكمي من السلطان بطلب منهم .وهنا حاول مصطفى كمال أن يقوم ابحلل
الدستوري فلم ينجح ،فحله السلطان حالً حتكمياً بشكل فجائي ،وهو ال
يكون إال بناء على طلب قنع به ،أو مل يستطع عدم إجابته.
وتفصيل ذلك أنه كان ال بد لتوفيق ابشا بعد أن ألف الوزارة من
احلصول على الثقة الربملانية طبقاً لإلجراءات الدستورية ،وكانت جلسة الثقة
على وشك االنعقاد ،فسارع مصطفى كمال وكان قد عاد إىل إسطنبول من
حلب وأضنة إىل العمل إلقناع النواب حبجب الثقة عن الوزارة ،فقد كان له
بعض األصدقاء من االحتاديني الذين يؤلفون أغلبية اجمللس ومن بينهم فتحي
بك الذي كان ذا نفوذ وسلطان ،ولذلك سارع إىل حضور جلسة الثقة.
فجمع له فتحي بك عدداً من النواب وأخذ يتشاور معهم يف غرفة جماورة.
وعرض مصطفى كمال اقرتاحه عليهم وهو التصويت بعدم الثقة ابلوزارة،
ولكنهم اعرتضوا أبن التصويت بعدم الثقة يؤدي حتماً إىل حل اجمللس ،وهنا مل
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يستطع إخفاء غايته اليت يسعى إليها ،فرد فوراً :وهذا خري وأبقى ،فإان نكسب
الوقت عن هذا الطريق ،ونعد أموران لتكوين الوزارة اليت نريدها.
دق جرس اجللسة ودخل النواب قاعة الربملان ،مث جاء وقت التصويت،
وأعلن الرئيس النتيجة ،فكانت األغلبية الساحقة يف جانب الثقة بوزارة توفيق.
فلما علم مصطفى كمال بذلك ترك أبنية الربملان ومل يكد يصل إىل
داره حىت اتصل تلفونياً ابلقصر ،والتمس مقابلة السلطان يف أقرب وقت
ممكن .وكان السلطان وحيد الدين يعرف أفكار مصطفى كمال ،ويعرف
طمعه يف استالم احلكم ،ولكنه كان يلمس منه قوة ويظن أن له أنصاراً أقوايء
يف اجليش ،وأنه يؤثر على اجليش .وكان هم وحيد الدين االحتفاظ بعرشه،
ويرى يف مصطفى كمال خطراً عليه .وهلذا حني جاء طلبه وافق وحيد الدين
فوراً .إال أنه حدد وقت االجتماع يف أقرب يوم مجعة .وأراد وحيد الدين اختيار
هذا اليوم ألنه يوم االجتماع ابلسالملك ،يعين يوم استقبال اخلليفة الناس
للسالم عليه ،فكان قصده أن يعلن مصطفى كمال صالته ابلسلطان ،وأن
يؤكد أمام احلاضرين الوالء للخليفة ،وأن يؤدي صالة اجلمعة معه .مث بعد ذلك
يتخذ اخلليفة التدابري لسماع حديثه  -الذي يعرفه  -على انفراد.
وبعد انتهاء الصالة طلب السلطان وحيد الدين من مصطفى كمال أن
يذهب معه إىل الصالون ،وتعمد السلطان إطالة املقابلة ،فاستغرق احلديث
ساعة كاملة .وقد سأل السلطان مصطفى كمال قائالً :إين مقتنع متام
االقتناع أن القواد وضباط اجليش يثقون بك أعظم الثقة ،فهل تضمن يل أن ال
يتخذ اجليش إجراءات ضدي؟ فأجاب مصطفى كمال قائالً :ال أعلم اي
108

صاحب اجلاللة عن املستقبل شيئاً ،ولكن الذي أراه يف الوقت احلاضر أن
القواد ال جيدون أي مربر لتمردهم على عرشكم ،بل إين أستطيع أن أؤكد
جلاللتكم أتكيداً قاطعاً أنه ال يوجد ما يربر ختوفكم .فقال السلطان :إين ال
أتكلم عن الوقت احلاضر ولكين أود أن أعلم ماذا ينتظر أن حيدث يف
املستقبل .ومل يعلم ماذا أجابه مصطفى كمال ،ولكن يبدو أنه حدثه حديثاً
أدخل االطمئنان إىل قلبه ،بدليل أن السلطان قال له بعد ذلك" :إنك قائد
حكيم وال بد أنك تستطيع التأثري على رفاقك ،لتدفعهم إىل اهلدوء ،وحتضهم
على الرتوي".
وقد لفتت هذه املقابلة اخلاصة اليت مل حيضرها أحد اهتمام الناس الذين
كانوا يف القصر ،وحاولوا استطالع خفاايها .غري أن اخلليفة أصدر يف نفس
اليوم الذي جرت فيه هذه املقابلة ،مع أنه يوم مجعة واملقابلة حصلت بعد
الصالة ،أصدر إرادة سلطانية حبل الربملان دون أن تعني هذه اإلرادة السلطانية
موعد إجراء االنتخاابت اجلديدة .وكان هذا مفاجأة للناس مجيعاً ،فوق كونه
تدبرياً حتكمياً ليس له ما يربره .ومل تذكر أية مربرات أو أسباب دستورية حلله.
فظن الناس أن مصطفى كمال نصحه ابحلل وأثر عليه فحل الربملان ،وال سيما
أن طلب املقابلة جاء بعد حماولة مصطفى كمال إقناع النواب بعدم الثقة ألنه
يؤدي حتماً إىل حل الربملان ،ولكن الوقائع اليت حصلت يف احلل ال تدل
مطلقاً على أن احلل كان بتأثري من مصطفى كمال ،وذلك ألنه حصل يف
يوم املقابلة ،وهذا بعيد أن يكون من جراء ما حصل فيها من حديث ،ألن
احلل حيتاج إىل ترتيبات مسبقة ،وال سيما واليوم يوم عطلة .ومصطفى كمال
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يقابل السلطان أول مرة بعد توقيع اهلدنة وانتهاء احلرب ،فمهما كان أتثريه
عليه ال ميكن أن تكون تلبية طلبه هبذه السرعة اخلاطفة.
ولذلك فإن الوقائع تدل على أن موضوع حل الربملان كان مهيأ من
قبل املقابلة ،وأن صدوره هبذا الشكل التحكمي ال شك أنه بناء على أمر
خارج عن إرادة السلطان ،ويستنتج أنه بناء على أمر اإلجنليز .إذ هم الذين
كانوا مسيطرين على اخلليفة وعلى البالد سيطرة مباشرة ابالحتالل.
وعلى أي حال فإن حل الربملان أحدث الضجة الكربى وأحدث البلبلة
يف البالد ،وراجت اإلشاعات أن االحتاديني قد سلحوا أنصارهم لكي يتمكنوا
من إعالن الثورة يف آسيا الصغرى ،إذ كانت الضربة ضربة مميتة لالحتاديني.
وأثناء هذه الضجة اختفى توفيق ابشا وحل مكانه الداماد فريد ابشا ،وكان
يطلق عليه اجلنتلمان اإلجنليزي ،وهو زوج ابنة السلطان.
وأما مصطفى كمال فقد استأجر داراً يف شيلي إحدى ضواحي بريا،
وصار يعيش يف تلك الدار كفرد عادي ،واعتزل السياسة ولزم جانب
الصمت .وكان يشاهد يف بعض األندية خيتلط ابألوساط الراقية ،ولكنه كان
شديد التحفظ .ومل يكن حديثه يدل على شيء ،ومل يكن أحد يعرف هل هو
مع السلطان أو ضده.
إال أن السلطان كان يدرك مرامي مصطفى كمال ،ألنه يعرف أفكاره
وأغراضه .ولذلك كان يقاومه مقاومة شديدة ،ويهامجه ويقول ملن حوله عنه:
إنه يريد تنفري األتراك من أسرته ،وإجياد العداء بينه وبني الشعب خللعه ،ولكن
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اعتزال مصطفى كمال لألعمال السياسية مل جيعل له أي سبيل عليه .ولذلك
كان الكثريون يلومون السلطان على عداء مصطفى كمال.
وبعد أتليف الداماد فريد الوزارة ،وإظهار اإلجنليز الرضا عنها والقبول
هبا ،وازدايد خماوف السلطان على عرشه ،صار يعتقد أبنه ال يستطيع
االحتفاظ بعرشه إال مبعونة إجنلرتا ،ويرى أن الداماد فريد ابشا أكرب أنصاره
ومؤيديه .وقد عمل السلطان والداماد كل الوسائل إلرضاء اإلجنليز .وأتلفت
مجعية مسوها "أصدقاء اإلجنليز" وكانت احلكومة تؤيد هذه اجلمعية بكل أنواع
التأييد .واإلجنليز من جانبهم يغدقون عليها الذهب املغري ،ولكن عامة الناس،
وأكثر شباب البالد وضباط اجليش ،كانوا يبغضون اإلجنليز ،وينقمون على
احملتلني.
وهكذا ارمتى السلطان ورئيس وزرائه ارمتاء اتماً يف أحضان اإلجنليز،
واعتمدوا عليهم اعتماداً كلياً .وكان اإلجنليز قد عينوا مندوابً سامياً يف
إسطنبول ليتوىل األمور السياسية يف البالد ،إىل جانب اجلنرال هارجنتون
اإلجنليزي القائد العام جليوش احللفاء .فصاروا ميلون آراءهم على السلطان
ويتحكمون به كما يشاؤون .ففقد سلطانه السياسي الفعلي ،وصار
كالسجني ،وأضحى السلطان الفعلي للحلفاء ،أو على األصح لإلجنليز
وحدهم ممثلني ابملندوب السامي الربيطاين وابجلنرال هارجنتون.
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عمل اإلجنليز على إجياد الفراغ السياسي
مث إن اإلجنليز أرادوا أن يوجدوا يف البالد فراغاً سياسياً ليقوموا هم مبلئه
كما يشاؤون .ومن أجل الوصول إىل ذلك تركوا أمر سياسة البالد ظاهرايً
ألهلها ودفعوا عمالءهم للقيام ابألعمال السياسية ،ووقفوا وراء الستار
يوجدون يف البالد القلق وعدم االستقرار السياسي ،ليظهر العجز عن القيام
بسياسة البالد حىت حيصل الفراغ السياسي .وذلك أن الفراغ يعين عدم القدرة
على العمل وعدم القدرة على الثبات ،أي أن هناك قوة ،ولكن هذه القوة ال
تظهر ابملظهر الالئق هبا وابلقدرة املناسبة هلا.
والفراغ إما أن يكون فراغاً سياسياً ،أو فراغاً عسكرايً ،أو فراغاً
اسرتاتيجياً.

أما الفراغ السياسي فهو أن تكون الدولة غري مستقرة ،وغري متناسقة،
وفيها قلق وعدم استقرار سياسي ،فتصبح احلاجة ماسة لسد هذا الفراغ
إبعطاء الدولة القوة واملقدرة على العمل وعلى الثبات .واإلجنليز قد جعلوا
الدولة العثمانية بعد احتالهلم هلا حمصورة يف اإلقليم الرتكي ،وتركوها قائمة
بسياسة البالد ورعاية شؤوهنا.
وهبذا وجدت يف البالد قوة سياسية .ولكنهم أخذوا يقومون ابألعمال
اليت جتعل هذه القوة ال تظهر ابملظهر الالئق ابلدولة وال ابلقدرة املناسبة هلا،
وجتعلها غري قادرة على القيام أبعباء احلكم وغري قادرة على الثبات ،ومن أجل
ذلك قاموا بلعبتهم حلل الربملان ،إلجياد القلق وعدم االستقرار.
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مث دفعوا الناس للقيام ابألعمال السياسية اليت توجد عدم التناسق،
وتوجد البلبلة .وابلفعل أوجد حل الربملان ضجة وقلقاً ،وصار الناس يلمسون
عجز الدولة عن القيام أبعباء احلكم ،فحاولت مجاعة من رجاالت البالد إنقاذ
املوقف.
ففي  29تشرين الثاين (نوفمرب) سنة 1918م دعا الدكتور أسعد وهو
طبيب ميين ومن املشتغلني ابألمور السياسية ،دعا إىل عقد مؤمتر وطين يف
العاصمة ضم مثانية أحزاب وعدداً كبرياً من الكتل الصغرية ،للبحث يف حالة
البالد .فعقد عدة جلسات ،مث انفض دون أن يثمر شيئاً.
وأتلفت مجاعة من ثالثني شخصاً من الوزراء السابقني ،وأصحاب
املقامات العالية ،ككتلة ابسم الوحدة الوطنية ،والتفوا حول رئيس جملس
النواب السابق ،أمحد رضا الذي أسس مجعية تركيا الفتاة ،ولكنها مل حتظ أبي
نصيب من النجاح.
ونشط االحتاديون نشاطاً ملحوظاً ،ولكن ذلك مل جيد شيئاً أيضاً،
وهكذا صار الناس يشعرون بوجود دولة ،ويشعرون بعدم قدرهتا على قيامها
أبعباء احلكم والسياسة ،وصار املشتغلون ابلسياسة مجاعات متعددة ،وأفراداً
متعددين ،ولكنه ال يوجد أي تناسق بينهم أو انسجام ،ووجدت حماوالت
متعددة للقيام ابلعمل السياسي املنتج ولكنها كلها كانت ختفق وتقف.
وصار الفراغ السياسي يف البلد واضحاً يشعر به كل إنسان .فال جملس
ميثل األمة يرجع إليه السلطان لالستشارة وإعطاء الرأي ،فيحصل التناسق
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ويقوم السلطان أبمور البالد وينهض ابألعباء السياسية .وال وزارة تتصل
ابألمة ،وتقوم أبعمال متناسقة مع أعمال السياسيني ومع الناس ،وتنهض
أبعباء السياسة وأمور البالد .وال خليفة يشارك الناس الرأي ،وينسق اجلهود،
ويوجد األعمال السياسية .فالربملان قد حل ،والوزارة مشلولة ،واخلليفة شبه
سجني .ولذلك برز الفراغ السياسي ،أي برز يف الدولة عدم القدرة على العمل
وعدم القدرة على الثبات .مع إحساس الناس بوجود الدولة ووجود احلكام.
كما برز عدم التناسق والقلق وعدم االستقرار السياسي .ومل يستطع
رجاالت البالد على كثرهتم أن ميألوا الفراغ السياسي ،لعدم التناسق بينهم
بسبب اختالف آرائهم واختالف مصاحلهم .وألن املناقشات واخلطب وحدها
ال حتدث وجوداً سياسياً وال متأل الفراغ السياسي إال إذا أمثرت شيئاً .وإمثارها
إما حبمل الدولة على النهوض ابألعباء امللقاة عليها وجعلها قادرة على العمل،
قادرة على الثبات ،وإما ابلوصول إىل احلكم واالضطالع ابملسؤولية كاملة ،أو
إظهار القدرة على العمل والثبات .أما االقتصار على اخلطب واملذكرات
السياسية دون أن تنتج شيئاً ،وترك الدولة يف هذه احلال من العجز ،وترك
البالد يف هذا الوضع من القلق وعدم االستقرار ،فإن هذه اخلطب واملذكرات
السياسية تكون جهداً ضائعاً وحركة لولبية كدوران محار الرحى وال يلبث أن
يظهر إخفاقه.
ولذلك مل تثمر حماوالت رجاالت البالد وال حركات األحزاب ،واستمر
احلال يف هذا الفراغ السياسي الفظيع مدة ستة أشهر ،ودام ذلك من تشرين
الثاين 1918م حىت هناية نيسان 1919م.
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وأثناء ذلك كان اإلجنليز يثريون يف البالد فكرة االستقالل ،وأنه حق
من حقوق الشعب ،وجيب أن تكون تركيا لألتراك كما أن أمريكا لألمريكيني،
وجيب خلق دولة حديثة على أسس ودعائم عصرية .تركيا احلديثة القائمة على
إرادة الشعب ،وألجل الشعب ،تركيا اليت تتمتع ابلسلطان املطلق ،والسيادة
التامة ،تركيا احلديثة اليت ال ترتك جماالً ملهازل السلطان.
كانت هذه األفكار تبث بني الناس خاصة يف إسطنبول ،وبني الشباب
وضباط اجليش .ولكي يدرك املرء قدرة اإلجنليز على بث هذه األفكار وإجياد
أنصار هلا ،ينبغي أن يستعرض ما قام به اإلجنليز حني كانت الدولة العثمانية
قائمة ،من بث النعرة القومية ،والنزعة االنفصالية ،ابسم االستقالل ،وأثروا هبا
على البلقان حىت أوجدوا فيه القالقل واالضطراابت ،مما أدى إىل سلخ كثري
من أجزائه عن الدولة العثمانية ،وما قاموا به كذلك من بث النعرة القومية،
والنزعة االستقاللية أي االنفصالية يف العرب والرتك ،حىت جعلوا رعااي الدولة
فريقني .ومل يكن هلم من وسائل سوى شعاراهتم وعمالئهم ،فكيف وهم اآلن
حيتلون البالد ،ويستولون على مجيع أمورهم .والسلطان ورئيس وزرائه دمى بني
أيديهم ،حيركوهنا كما يشاؤون .هبذا جنحوا يف إيصال هذه الفكرة إىل كثري من
الناس.
مث حترك مصطفى كمال للعمل ولكن بشكل سري جداً من غري أن
يشعر به أحد ،وكان الكثريون يف ذلك احلني يعدونه صديقاً للسلطان وكان ال
يبدو عليه مطلقاً أنه يدس على احلكومة ،أو أنه غري راض عنها .وبذلك
أخفى حركاته وسار على مهل يؤلف مجاعة على أساس مقاومة االحتالل
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وإنقاذ البالد .ولكنه كان أصرح مع املقربني إليه .وذكر أنه مرة أخذ بشرح
خطته جلماعة من أقرب املقربني إليه يف إسطنبول فيقول هلم" :إن احلكومة
ليست حرة يف الوصول إىل أي قرار ،وإن السلطان ال يفرق كثرياً عن السجني
يف أيدي الظافرين ،وإن مركز احلكومة القومية ينبغي أن ينتقل إىل داخل البالد
إىل األانضول .ففي األانضول ميكن أن يغرى أهل البالد ابالندماج يف احلركة
القومية واالشرتاك فيها ،وإن احلركة القومية قد ينجم عنها جناة عرش السلطان
املهدد ،وخالصه من أيدي احملتلني .وينبغي أن تبذل كل املساعي لتجنب
االصطدام ابلشعوب األوروبية ،فإن احلركة اليت ننوي القيام هبا سلمية ...وإن
أول شيء ينبغي أن نفعله هو أن خنلص السلطان ...وإين ال أجد كلمة طيبة
أقوهلا عن حكومة الداماد فريد ابشا .وهلذا أرى أن قلب هذه احلكومة يعد وال
شك من األعمال الوطنية".
وقد ضم إىل نشاطه السري هذا سعيه إىل تويل قيادة اجليش ولكنه مل
يوفق ويئس من ذلك فيما بعد ،إذ قد قيل له بصراحة إنه ال أمل له على
اإلطالق يف قيادة اجليش ،وال يف تعيينه يف وظائف الدولة ،فسكت ومل يظهر
أي امتعاض .وظل يتظاهر حبفاظه على والئه للخليفة وللوزارة ،ومل يقم أبي
عمل سوى مجع األنصار ،وبث فكرة االستقالل ،وأنه يكتسب وال يوهب.
وما شاكل ذلك من األفكار اليت كان يبثها الغرب وال سيما اإلجنليز.
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اإلجنليز يغريون
األسلوب السياسي والقانون
وقد بقي مصطفى كمال ال يقوم أبي عمل سوى بث األفكار ومجع
األنصار حىت شهر أاير سنة 1919م حيث جاء دوره ،وحيث بدأ احللفاء
يعملون أبسلوب آخر للوصول إىل غايتهم :فصل تركيا عن ابقي أجزاء الدولة
العثمانية ،وهدم اخلالفة ،وإقامة مجهورية تركية ،بعد أن أخفقت مساعيهم يف
األزمات السياسية ،ويف إيصال رجاهلم إىل احلكم عن طريق الشرعية ،وبشكل
قانوين .وكانت األعمال اليت يقومون هبا أعماالً سياسية ،وأعماالً دولية،
وأعماالً ثورية .ومحلهم على ذلك حترك إيطاليا الحتالل أزمري ،وإصرار فرنسا
على أخذ (كيليكيا) غنيمة هلا ،فرأت إجنلرتا أنه ما مل تقم أبعمال من تركيا
نفسها ضد احللفاء ال ميكن أن تنفذ خططها يف تركيا ،وتبعد منافستيها فرنسا
وإيطاليا عن مراكزها االسرتاتيجية .فإن إيطاليا بعد أن احتلت مدينة أضاليا
واألمالك اليت جتاورها يف نيسان سنة 1919م ،واحتلت "فيوم" وهي جزء من
يوغوسالفيا ،حاولت االستيالء على أزمري ابسم احللفاء ،فعارضتها إجنلرتا
وفرنسا معاً ،وصممتا على الوقوف يف وجهها ،وعدم السماح هلا ابحتالل
أزمري أو الساحل الغريب من األانضول ،حىت بدأات تعارضان احتالهلا ألضاليا
حبجة أن ذلك جيعلها سيدة على اجلانب الشرقي من البحر املتوسط .وعُدَّت
املعاهدة املعقودة بينهم وبني إيطاليا وروسيا واليت تنص على احتالل إيطاليا
ألزمري والساحل الغريب ابطلة ،ألن روسيا انسحبت من احلرب ومل توقعها.
ووضعوا خطتهم جلعل اليوانن حتتل أزمري.
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وساروا بتنفيذ هذه اخلطة من جهة ،ومن جهة أخرى ،ويف نفس
الوقت ،ادعت إجنلرتا أن يف األانضول داخل آسيا الصغرى اضطراابت ،وأن
أعمال قطاع الطرق والسلب والنهب قد اتسع نطاقها وازداد هوهلا ،وأن فرق
اجلنود املطلقة مترح يف البالد طوالً وعرضاً ،وأنه ال بد من حفظ النظام،
واستتباب األمن ،ووجود يد قوية تضرب العابثني ابألمن .فطلبت إجنلرتا من
احلكومة يف إسطنبول أن ترسل شخصاً قوايً يركن إليه إىل األقاليم الشرقية ليعيد
األمن إىل نصابه ،ويعيد هيبة احلكومة.
وأوعزت بشكل غري رمسي أن يكون هذا الشخص مصطفى كمال.
فاستشريت وزارة احلربية يف هذا املوضوع ،فأجاب مستشار احلربية األول جواد
ابشا ابملوافقة ،وكان ال يعرف شيئاً عن خطط مصطفى كمال ،ولكن وزير
احلربية يراتب يف نيات مصطفى ،إذ كان يعرف خططه .ومع هذا فقد قبل
فوراً وبلغ اخلرب إىل مصطفى كمال .فأجاب أبن إجراء التحقيق السريع
واألحوال املضطربة يف األقاليم الشرقية ،واختاذ التدابري الضرورية يتطلب حتماً
أن تعطى له سلطة واسعة ،وأن تكون كلمته انفذة .فأجابته الوزارة إىل كل ما
طلب.
وكان حىت ذلك احلني ال يزال ساكتاً هادائً وال يعرف عنه أي عداء
للسلطان وال للوزارة ،إذ كان جيمع األنصار يف منتهى الكتمان .وبلغ من
حرصه على أخذ صالحيات واسعة أنه حني جاءته التعليمات مل يقبلها كما
هي ،بل نقحها ووضعها على الوجه الذي حيقق اهلدف الذي يرمي إليه ،مث
عرضها بصيغتها اليت وضعها هو بعد التنقيح على رئيس الوزراء الداماد فريد
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ابشا فوقعها من غري تدقيق ،مث قدمها لوزير احلربية فرتدد بعض الرتدد ،مث ذيلها
خبتمه .وأرسلت نسخ منها إىل املندوب السامي الربيطاين ،وإىل القائد العام
جليوش احللفاء هارجنتون ،وإىل ضباط احللفاء.
ومما ينبغي لفت النظر إليه أن إجنلرتا وحدها اليت كانت مهتمة كثرياً
مبسألة القضاء على القالقل ،أما فرنسا فكانت ال تنتظر قيام قالقل خطرية يف
هذه اململكة املقهورة ،ولذلك مل تعرها أية عناية.
وعلى أي حال فبعد أن أخذ مصطفى كمال التعليمات ،وحصل على
الصالحيات اليت يريدها ،سافر إىل األانضول وترك إسطنبول يف اخلامس عشر
من أاير على الباخرة الصغرية أنوبلي على أمل الوصول إىل مسسون عن طريق
البحر األسود.

تدابري اإلجنليز لحتالل اليونن أزمري
ويف هذه األثناء ،أي يف األسبوع الثاين من أاير سنة 1919م بُلِرغت
احلكومة العثمانية أن احللفاء بناء على املادة السابعة من شروط اهلدنة
سيحتلون أزمري ،وأنه طبقاً هلذه املادة هلم احلق أن يفعلوا ذلك حينما تتعرض
مصاحلهم للخطر .فأعطى رئيس الوزارة الداماد فريد ابشا التعليمات لوايل
أزمري ،وأمره بضرورة بقاء اجليوش يف ثكناهتا ،وأجربه على منع أي مظاهرة يقوم
هبا سكان تلك املدينة ابلقوة.
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ويف الرابع عشر من أاير سنة 1919م ظهر يف مياه أزمري األسطول
اإلجنليزي .وكان القومندان هو األمريال كالثورب .فبلَّغ الوايل أبن جيوش
احللفاء ستنزل إىل الرب فليكن على استعداد .مث أرسل يطلب مقابلة الوايل،
فلما جاءه قال له :بلغين اآلن أن اليوانن هم الذين سينزلون إىل أزمري
وحيتلوهنا ،فصعق الوايل وتطلع إىل وجه قائد األسطول وهو ال يكاد يصدق ما
يسمعه ،ومل يستطع حبس دموعه ،فأخذت تنهمر بشدة وهو يقول بصوت
ختنقه العربات وفيه معىن الذل واالنكسار :اليوانن!! اليوانن هم الذين جاؤوا
الحتالل أزمري؟ فأجابه القائد :هذه هي األوامر اليت جاءتين من ابريس .فقال
الوايل :إين لست مسؤوالً ،وإين ال أستطيع اآلن أن أتكهن مبا سيجري ،فقال
له القائد اإلجنليزي :مستحيل أن حيتل أزمري غري اليوانن ،أفهمت؟ فما كان
من الوايل إال أن قال له :ال أريد أكثر من ثالمثائة جندي من جنودكم ألدخل
هبم االطمئنان إىل قلوب املسلمني ،وألبني هلم أبن االحتالل من احللفاء وليس
من اليواننيني ،وأن هذا االحتالل مؤقت وليس ابلنهائي ،فأجابه القائد:
مستحيل ،وأقفل احلديث.
ويف صبيحة اليوم اخلامس عشر من أاير سنة 1919م أي يف اليوم
نفسه الذي ترك فيه مصطفى كمال إسطنبول موفداً من قبل اإلجنليز واحلكومة
العثمانية إلمخاد االضطراابت يف األقاليم الشرقية ،يف هذا اليوم ابلذات كانت
اجلنود اليواننية قد بدأت تنزل إىل الرب ،إىل رصيف اسكلة أزمري .وكان يف
استقباهلم كل أفراد اجلالية اليواننية ،وكان هياج اليواننيني ال يوصف ،فأخذوا
يهتفون هتافات متعددة ،وطافت اجليوش اليواننية شوارع أزمري .أما اجليوش
الرتكية فإهنا قد أسرعت واختبأت يف معسكراهتا نزوالً عند األوامر املشددة اليت
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صدرت إليها من رئيس الوزراء .ولكن اجلالية اليواننية واجليش اليوانين كانوا
يقومون مبظاهرات الفرح ويطوفون يف الشوارع بشكل فيه كل التحدي
واالستفزاز .ومع ذلك التزم أهايل أزمري السكينة والتزم اجليش العثماين يف أزمري
اهلدوء.
إال أنه ما إن وصلت اجليوش اليواننية أمام أبنية احلكومة حىت خرجت
طلقة انرية واحدة ال يعلم أحد من أين جاءت ،ولكن الشيء املؤكد أهنا
أطلقت قصداً إلاثرة اجليش اليوانين؛ ولذلك ما إن مسع اليواننيون الطلقة حىت
وقفوا فجأة ،مث أخذوا ميطرون اجلنود العثمانيني وأهايل أزمري وابالً من
الرصاص ،ويردون الناس قتلى وجرحى .فأخذ البعض يدافع عن نفسه ،وساد
اهلياج ،وعمت الفوضى .وانتهز اجلنود اليواننيون هذه الفرصة الساحنة فشفوا
غليلهم ،وأفرغوا حقدهم ،وأشفوا نفوسهم العطشى إىل سفك دماء املسلمني،
وأخذوا يستفزون الضباط ابلبصاق على وجوههم ،وأجربوا كل تركي أن يدوس
طربوشه بقدمه .ومن خيالف ميزق جسمه ابلسيوف فوراً بوحشية هائلة ،مث
أخذوا ينزعون احلجاب عن وجوه النساء املسلمات ،ومن ال تسفر كان
مصريها القتل فوراً ،وأخذوا ينهبون بيوت املسلمني ،واستعملوا كل أنواع
اإلهانة ،ومجيع أساليب االستفزاز .وال شك أن ذلك ليس طبيعياً ،وأنه عمل
مقصود ومدبر إلمتام خطة مبيتة.
وخالل هذه األعمال الوحشية واالستفزازات الفظيعة يف التاسع عشر
من أاير سنة 1919م رست الباخرة أنيبويل يف ميناء أزمري بني األسطول
اإلجنليزي والبواخر اليواننية ،ونزل منها مصطفى كمال ودخل املدينة .وذلك
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أن مصطفى كمال كان قد ترك إسطنبول يف  15أاير على ظهر الباخرة
أنيبويل على أمل الوصول إىل مسسون عن طريق البحر األسود ،ولكنه بدل أن
يذهب إىل مسسون ذهب إىل أزمري.
ويبدو أن الوزارة علمت بذلك ،وهلذا فإنه يف ليلة  16أاير سنة
1919م أي يف منتصف الليلة نفسها اليت غادر فيها إسطنبول طلب رئيس
الوزارة الداماد فريد ابشا أن يقابل ممثالً للمندوب السامي الربيطاين يف احلال،
وأوضح له أن السلطان قد عدل عن رأيه يف إرسال مصطفى إىل األقاليم
الشرقية ،فقد جاءته األنباء أبن مصطفى كمال يعتزم إاثرة القالقل يف األقاليم
الداخلية ،ومن هنا ينبغي وقفه أثناء رحلته أبي مثن .فأظهروا له أنه ستصدر
األوامر ابعرتاض سبيله وإعادته ،ولكنهم مل يفعلوا شيئاً ،فواصل مصطفى
كمال رحلته على ظهر الباخرة إىل أزمري حىت وصلها يف  19أاير يف إابن
شدة التحدي واالستفزاز من اليواننيني.
وما إن وصل املدينة حىت مجع الوالة وأخربهم أبنه سيقوم بتدابري ضد
اليوانن ،وأن هذه التدابري قد وافقت عليها السلطة .مث أخذ يشهر ابليواننيني،
وصار جيمع القادة من حربيني ومدنيني وخيطب فيهم ليعدوا الناس للمظاهرات
القومية .وحذر من التعرض للنصارى ،وطلب أن تكون املظاهرات سلمية ،ومما
قال هلم:
"يف يوم االثنني تكونون قد انتهيتم من تنظيم مظاهرة قومية ،بعد عقد
اجتماع عظيم يضم أكرب عدد من األهلني ،بعد أن تلقى اخلطب النارية اليت
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ينبغي أن يكون الغرض األساسي منها استفزاز الشعور القومي ،وإظهار حيوية
الشعب الرتكي .نريد من مظاهراتنا السلمية أن حترك حاسة العدالة يف احللفاء،
وأن جتعلهم يشعرون ابحليف الذي وقع علينا ،وإين على متام اليقني أن
مظاهراتنا القومية السلمية ستدفع نبالء اإلجنليز ،وأشراف الغربيني ،إىل وضع
حد للتدخل املعيب يف أدق شؤوننا القومية .ينبغي أن تقوم املظاهرات يف كل
أحناء الوالية ،وأن ترسل الربقيات املؤثرة للدول العظمى ،وللباب العايل،
وأحذركم حتذيراً اتماً من السماح ألحد من الغوغاء ابلتعرض للنصارى أدىن
تعرض .فمظاهراتنا جيب أن تكون قومية سلمية".
أخذ ميطر السلطات بربقيات شديدة من األهايل ،منها برقية نصها:
"البالد يف خطر" ،وبرقية أخرى نصها" :احلكومة املركزية مل تعد قادرة على
القيام بوظائفها األساسية" ومنها برقية نصها" :ال ميكن االحتفاظ ابستقالل
بالدان إال إبرادة األمة وجهود األمة" ،ومن أشد الربقيات برقية أرسلت إىل
إسطنبول من ميناء سينوب احلربية املهمة ،أظهر فيها الشعب هياجاً شديداً،
ومما جاء فيها" :إن األمة الرتكية ال ميكن أن تقدر هلا احلياة وفيها حكومة
حتركها أورواب كما تشاء ،وتتحكم فيها كما تريد".
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بدء مصطفى كمال أول خطوة يف ثورته ضد اخلالفة
وكان من نتيجة إرسال هذه الربقية أن عزل وايل سينوب من مركزه،
وكان من جراء ذلك أن تبودلت الربقيات بني رئيس الوزراء ابسم السلطان
وبني مصطفى كمال ،وأصر السلطان على عودة مصطفى كمال على جناح
السرعة ،ولكن مصطفى رفض وأرسل برقية قال فيها ما نصه" :سأبقى يف
األانضول إىل أن يتحقق استقالل البالد" .فكان هذا الرفض الصريح هو
اخلطوة األوىل حنو الثورة ،ومضى جيمع الناس ،ويتنقل يف األانضول إىل أن
أشعل الثورة.
على هذا الوجه بدأ مصطفى كمال يف ثورته اليت انتهت إبزالة اخلالفة
وفصل تركيا عن ابقي أجزاء الدولة العثمانية ،أو على حد تعبريهم :حتطيم
اإلمرباطورية العثمانية .ومن هذه الوقائع وحدها يربز بشكل ال حيتمل اللبس،
أن اإلجنليز هم الذين هيأوا كل شيء للقيام هبذه الثورة ،وهم الذين أرسلوا
مصطفى كمال ليقوم هبا .فهم الذين ادعوا أن هناك قالقل يف األقاليم
الشرقية ،وهم الذين طلبوا إرسال مصطفى كمال ابلذات إلمخاد هذه القالقل،
وهم الذين هيأوا اليواننيني الحتالل أزمري برعاية أسطوهلم وحتت محايته ،والقيام
بتلك االستفزازات املثرية ،وهم الذين أحضروا مصطفى كمال ألزمري رغم
طلب السلطات العثمانية إرجاعه ،وأفسحوا له الطريق ليقوم فوراً ابستثمار
هذه االستفزازات ،للبدء جبمع الناس حوله .فهذه الوقائع تنطق بذلك أبفصح
لغة وأوضح بيان ،وتضع أصبع كل من يعرفها على هذه احلقيقة القطعية.
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دعم إجنلرتا ثورة مصطفى كمال
غري أنه ابلرغم من ذلك كله لو ترك اإلجنليز مصطفى كمال بعد ذلك
يتم ما بدأ به من الثورة ملا استطاع أن خيطو خطوة واحدة حنو الغاية اليت وصل
إليها .فإنه إذا كان ميكن أن يوجد يف تركيا من يسكت على فصل البالد
اإلسالمية الناطقة ابللسان العريب عن الدولة العثمانية واالكتفاء ابلبالد الرتكية،
إال أنه مل يكن هناك مسلم واحد يف البالد الرتكية يرضى إبلغاء اخلالفة ،أو
يوافق عليه ما عدا مصطفى كمال وبضعة أنفار ال يتجاوز عددهم عدد
أصابع اليدين .بل كان اإلمجاع منعقداً على التمسك ابخلالفة .وكان حبها
والوالء هلا متغلغالً يف أعماق األعماق ،وكانت كلمة "ابدشاه جتوك ايشا"
حني ينطق هبا هتز أواتر قلب كل تركي ،وتثري فيه أقوى املشاعر .ولذلك ال
حيتمل أن يقدم أي ممثلني لألمة أايً كانوا على أن يقرروا إلغاء اخلالفة.
ولكن األساليب اليت اتبعها اإلجنليز ودأهبم على إسناد مصطفى ،وعلى
العمل ،هو الذي أعطى ثورة مصطفى هذه الثمرات .فإن إجنلرتا يف الوقت
الذي قامت فيه هبذه الثورة كانت تعد عمالً دولياً الستثمارها .فإهنا أخذت
تقوم ابلدعاية الواسعة هلا ،وتضخم أخبارها ،وحتاول إاثرة املخاوف يف نفوس
احللفاء ضد تركيا.

وأخذت التقارير من األجانب والضباط تنهال على إسطنبول ،وكلها
طافحة بوصف حالة القلق العظيم الذي يسود األانضول وانفجار الشعور
القومي ،وأخذت يف نفس الوقت الربقيات ووكاالت األنباء حتمل أخبار الثورة
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جمسمة ،ويف هذه األثناء دعي لعقد مؤمتر صلح يف ابريس بني احللفاء،
وحشرت إجنلرتا أخبار االضطراابت اليت قام هبا مصطفى كمال يف أحباث
املؤمتر ،وصارت توغر الصدور ،وحتض على وضع شروط قاسية.
ولكن فرنسا كانت تدرك أن هذه األعمال مصطنعة من إجنلرتا فلم هتتم
ألخبار اضطراابت مصطفى كمال ،بل ذهبت إىل أكثر من ذلك فحاولت
استمالة حكومة الداماد فريد ابشا ،فأظهرت له عدم غضبها من هذه الثورة.
وملا علمت رغبته يف الذهاب بنفسه إىل ابريس للتودد إىل احللفاء وكسب
عطفهم أسرعت فوضعت دارعة حربية حتت تصرف البعثة العثمانية وعلى
رأسها رئيس الوزراء إلمساع صوت الدولة العثمانية يف مؤمتر الصلح املعقود يف
ابريس ،قبل أن يتولوا البت يف مصري الدولة العثمانية.
ولكن إجنلرتا عارضت يف ذلك وختوفت من محاس فرنسا للحكومة
العثمانية ،فحاولت منعه أوالً فتظاهر أبنه يرغب السفر مع البعثة ،ولكن مرضه
حيول دون ما يتمناه .مث سافر على دارعة حربية إجنليزية.
وقرر مؤمتر ابريس شروطاً قاسية جداً ،وكانت إجنلرتا هي اليت تبنت هذه
القرارات ،وصارت تظهر احلماس هلا ،حىت إن لويد جورج خطب يف الثامن
من تشرين الثاين سنة 1919م خطاابً يف جليدهول قال فيه" :إن شروط
الصلح قد وافقت عليها الدول املتحالفة أمت املوافقة ،وعلى األخص يف قضية
اإلمرباطورية العثمانية .وإن أورواب كلها جممعة إمجاعاً اتماً على أن احلكم
العثماين الضار الكريه ينبغي أن ينتهي يف األراضي اليت يسكنها اليوانن
واألرمن والعرب .وإن املوانئ الواقعة على البحر األسود والبحر األبيض
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املتوسط ينبغي أن تفتح يف وجوه األمم كلها" .ولكن فرنسا مل تكن راضية عن
املعاهدة ،وكذلك إيطاليا .بيد أن محاس إجنلرتا هلذه الشروط مل يكن بقصد
تنفيذها ،بل بقصد اختاذها وسيلة لتهديد الدولة العثمانية ،ولتثري األتراك ضد
السلطان فيقفوا إىل جانب مصطفى كمال .ولذلك كانت فيما بعد أول من
دعا لعقد مؤمتر يف لندن فانعقد يف شباط (فرباير) سنة 1921م إللغاء هذه
املعاهدة.

اجلولة األوىل يف ثورة مصطفى كمال
ومهما يكن من أمر فقد سارت الثورة يف مد وجزر .كان اإلجنليز
يضطرون فيها إلنقاذ مصطفى كمال من السقوط حني يشرف عليه ،ففي
أول األمر صادفت جناحاً ،فقد انضم القواد الشبان إىل مصطفى كمال،
وأعلنوا استعدادهم التباعه ،كما انضم إليه قادة من كبار القواد ولكن اشرتطوا
عليه عدم املساس ابخلالفة ،وبعد أن انضم إليه القواد وأصبحت لديه قوة أراد
أن يؤلف حكومة يف احلال .فاستدعى رفعت ابشا من سيواس ،وكان رفعت
من عشاق األفكار الغربية ،وممن يهيم حبب األوروبيني هياماً عظيماً ،ودعا
علي فؤاد قائد اجليش املعسكر يف أنقرة ،وكان علي فؤاد هذا من العسكريني
املثقفني ثقافة عسكرية جيدة ،كما كان يف السياسة من أمهر الساسة.
وحضر مع علي فؤاد رفعت ابشا وكان قد استقال من وزارة البحرية.
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وعقد اجتماع سري بني القادة توىل فيه عارف مهمة تسجيل أحاديث
اجملتمعني .فأدىل مصطفى كمال بوجهة نظره ،وبسط آراءه ،فوافقه اجلميع
على أن املقاومة هي األمل الوحيد ،فرمسوا خطة لتنفيذها تتلخص يف أن
يضاعفوا وينظموا العصاابت غري النظامية اليت تواجه أزمري ،كي تعرقل وتعوق
تقدم القوات اليواننية ،ووراء هذه املناوشات يعيدون تكوين جيش وطين
واحد ،نظامي وقوي ،على أنقاض اجليوش املتفرقة.
وكان ال بد من وضع خطة لتويل قيادة املقاومة .فاستقر الرأي على أن
يتوىل علي فؤاد قيادة مجيع القوات يف الغرب ،وكاظم قره بكري قيادة قوات
الشرق ،ومصطفى كمال قيادة قوات الوسط.
مث استطرد مصطفى كمال قائالً :إن احلكومة املركزية والسلطان واقعان
حتت سيطرة األعداء ،فينبغي أن نقيم حكومة وقتية هنا يف األانضول .وما
كاد يتم هذا الكالم حىت نفروا مجيعاً وأظهروا سخطهم وامتعاضهم ،فأبدى
رؤوف معارضته يف اختاذ أي خطوة من شأهنا إغضاب اخلليفة ،أو حكومته
املركزية ،وعارضوه مجيعاً وقالوا له :إهنم سيكونون معه ما دام خيدم الوطن،
ويضحي يف سبيل الوطن ،ولكنهم يشرتطون عليه شرطاً واحداً على الرغم من
ثقتهم به ،وهو أال يقوم أبي عمل من األعمال فيه مساس حبقوق السلطان،
أو فيه جتريح لعواطفه ،وأكدوا له أنه ينبغي أن تكون اخلالفة فوق كل شيء،
وأن ال متس السلطنة بضري.
فاضطر جتاه هذا اإلمجاع واإلصرار إىل النزول عند رأي الناس ،وأعلن
أن اخلالفة سوف ال متس بسوء ،وأعطاهم التأكيدات اليت يريدوهنا .وبدأ بعد
ذلك العمل الثوري.
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ولكن ،ملا كانت الثورة ابلنسبة ألكثر املنضمني إىل مصطفى كمال،
هي ثورة ضد احللفاء احملتلني وليست ضد السلطان إال شكالً .وملا كانت
الثورة ابلنسبة ملصطفى كمال وحفنة من مشايعيه هي ثورة ضد السلطان
حقيقة ،ملا كان ذلك كذلك اضطر مصطفى كمال إلخفاء نواايه وأعطى
التأكيدات أبن ال ميس اخلليفة بضرر .لذلك كان ال بد من أن حتصل
اشتباكات مع احللفاء .فحصل حاداثن طريفان:

مسرحية احتالل مسسون
أحدمها :أن اإلجنليز أعلنوا أهنم مصممون على حتصني مسسون حبامية
أقوى لصد الثائرين عن الدنو من البحر ،وامتالك سيواس ،فأمر مصطفى
كمال رفعت أن يدافع عن مسسون مهما كلفه األمر ،وطلب إليه الوقوف يف
وجه اإلجنليز ومنعهم من إنزال جيوشهم ،وانصاع رفعت لألمر ،وقصد امليناء
ومعه مائة رجل من املسلحني .وكان قد وصل امليناء كولونيل إجنليزي ومعه قوة
صغرية .ولكن رفعت ومن معه دخلوا املدينة ورأوا هذه القوة ومل حيصل أي
اصطدام بينهم .وبعد ذلك عاد الكولونيل اإلجنليزي ومن معه إىل السفينة
اإلجنليزية اليت كانت مرابطة يف امليناء وأقلعوا .وبذلك أعلن للمأل أن القوة
اإلجنليزية خافت ،وأيقن قائدها أبن األمل ضعيف بنجاح املقاومة فانسحب،
وأعلنوا أنه قد جنت مسسون من احتالل اإلجنليز ،وأن سيواس بقيت أبيدي
أبناء البالد.
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اَتاذ ثورة مصطفى كمال صفة احلرب املسلحة
أما احلادث الثاين :فكان مع اليواننيني ،وكان اإلجنليز يُع ردون اليواننيني
ليقعوا يف اشتباكات مع األتراك ،فتؤدي هذه االشتباكات بدورها إىل إاثرة
محاس أهل البالد .وكان اإلجنليز يضنون ابلدم اإلجنليزي أن يراق ملثل هذا
الغرض ما دام أن هنالك دماً آخر ميكن أن يسفك لتحقيقه ،وهلذا كان
اليواننيون كبش الضحية يف هذه املعارك .وتفصيل احلادث :أن اليواننيني مل
يقنعوا ابلبقاء يف أزمري ،وجتاوز حاكم أزمري التعليمات اليت لديه ابالقتصار على
أزمري ،فتقدموا لالستيالء على ما جاورها ،وسار القائد اليوانين يف مقدمة
جنوده ،إىل إقليم أيْدين ،وما إن حترك اجليش حىت أخذ ينهال الرصاص على
اجلنود اليواننيني بشكل متتابع ،فروعت الفرق اليواننية ،واستوىل عليها الفزع
الشديد ،وضاع رشدها .فأخذت تطلق الرصاص على األهايل اآلمنني ،فقابل
األتراك الرصاص ابلرصاص ،وكانت نتيجة هذا القتال غري املنظم أن هزم
اليواننيون ،فطردهم األتراك ،وأشعلوا النار يف احلي اليوانين .فعاد اجليش
اليوانين بعد تضاعف عدده ،وبعد أن زادت استعداداته احلربية ،فاحتل املدنية
وأحرق احلي الرتكي .مث أخذوا يقومون بتقتيل السكان بوحشية إلنقاص عدد
األتراك ،حىت يكونوا أغلبية يف أزمري .وكان من جراء ذلك أن محل األتراك
الذين يستطيعون القتال أسلحتهم ،وقصدوا التالل ،وأخذوا حياربون الغزاة.
وقامت حروب العصاابت بصورة متقطعة .وبذلك اثرت روح البغضاء لإلجنليز
ولليواننيني ،وأقبل الضباط ينضوون حتت لواء مصطفى كمال ،وصار يرسلهم
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إىل القرى ليشعلوا فيها انر احلماسة .وكانت هذه األنباء تطري إىل العاصمة
وتضخم ،وأخذ اإلجنليز يتظاهرون ابالحتجاج لدى السلطان .ومل تنفع برقيات
السلطان ملصطفى كمال واستدعائه ،إذ أظهر علناً عصيانه ،فأمر بعزله.
وأخطر مجيع السلطات العسكرية واملدنية بوجوب عصيان أوامره .وأذيع خرب
هذا العزل يف كل أحناء البالد ،وشطب السلطان امسه من قائمة ضباط
اجليش ،وهدد كل من يتصل به أن يشطب امسه فوراً .فأصدر مصطفى كمال
تعليماته إىل قواد اجليش أبنه يف حالة االستغناء عنهم ينبغي أن ال ينقطعوا عن
العمل ،على أن يبلغوا السلطان أبن الضابط اجلديد الذي تعني مل حيز ثقة
اجليش ،أو ثقة الشعب ،فبقي عاطالً عن العمل .وظل عدة أسابيع يشجع
األهايل على العصيان ،ويبذل كل ما يف وسعه إلحباط تدابري احلكومة
ومقاومة كل تصرفاهتا.

مؤمتر أرضروم
ويف الثالث والعشرين من شهر متوز سنة 1919م اجتمع عدة رجال
يف بناء صغري ،أشبه مبدرسة من مدارس األرايف ،يف أحد أحياء (أرضروم)
القاصية .وهؤالء اجملتمعون هم نواب األقاليم الشرقية ،وكانوا خليطاً غريباً،
فكان بينهم من شغل وظيفة النيابة سابقاً ،وكان بينهم الشيوخ ،وكبار
املوظفني ،وزعماء القبائل الكردية ،والضباط ،وافتتح املؤمتر ابسم األمة .وأول
قضية وضعت على بساط البحث قضية رائسة املؤمتر .فقد وقف أحد
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األعضاء وسأل :هل حلضرات األعضاء أن يدلوا آبرائهم فيما إذا كان يصح
ملصطفى كمال أن يرتأس هذا اجمللس وهو مل ينتخب يف زمن من األزمان انئباً
عن أي إقليم من األقاليم الشرقية؟ فقوطع النائب مبنتهى الشدة ،وانتخب
مصطفى كمال رئيساً للمؤمتر ابألغلبية الساحقة ،واستمر املؤمتر منعقداً أربعة
عشر يوماً .وكانت جتري فيه املداوالت يف جو مضطرب بعيد عن اهلدوء .وقد
اختذ قرارات مث انفض بعد ذلك .فقرر مما قرره ما يلي:
"األمة وحدة غري قابلة للتجزئة أو االنقسام ،وأن الوالايت الشرقية كلها
مصممة على مقاومة كل احتالل ،والوقوف يف وجه التدخل األجنيب .فإذا
رفضت حكومة إسطنبول الوقوف مع الشعب ومحايته من الغزو األجنيب فال
مناص من املطالبة حبكومة أخرى مؤقتة أتخذ على عاتقها إدارة شؤون البالد،
بعد أن حترجت احلالة إىل هذا احلد".
وقرر االعرتاف اعرتافاً صرحياً أبهنم ما زالوا على والئهم للخليفة
السلطان وحيد الدين ،وما زالت بيعته يف أعناقهم .وقرر تعيني هيئة أعطيت
سلطة واسعة مسيت "اللجنة النيابية التنفيذية" وكانت مهمتها تنفيذ قرارات
املؤمتر ،وانتخب مصطفى كمال رئيساً هلذه اهليئة .وأذيعت قرارات املؤمتر فوراً
على األمة ،وأرسلت نسخ منه إىل الدول األوروبية .مث تقرر عقد مؤمتر
سيواس.
غري أن حكومة إسطنبول حني علمت مبؤمتر أرضروم ،أصدرت بياانً
وزعته على الصحف ،وتناقلته جرائد العامل .وقد جاء فيه" :لقد وقعت يف
األانضول بعض االضطراابت ،وعقدت اجتماعات من شأهنا اإلخالل
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ابلنظام ،واالعتداء الصريح على الدستور ،وقيل عن هذه اجللسات إهنا برملانية
دستورية ،وهي يف الواقع غري برملانية .هلذا ينبغي على السلطات احلربية واملدنية
قمع هذه احلركة قمعاً اتماً ،والقضاء على العصاة مبنتهى الشدة والعنف".
ووصلت هذه املنشورات احلكومية إىل السلطات يف أرضروم ،فكتبت
هي بدورها إىل حكومة اآلستانة" :إن عقد الربملان هو من األمور اليت
أصبحت ضرورية ،ولو كان الربملان منعقداً ملا كانت مثة حاجة جللسات من
هذا النوع".

وفكرت احلكومة يف موقفها الدقيق ،ورأت أهنا قد حلت اجمللس خمالفة
بذلك نص الدستور دون أن تعد العدة إلجراء انتخاابت جديدة .ولكنها
بدأت حتاول اختاذ التدابري العاجلة احلامسة للقضاء على الثورة .ورأت أتليف
جيش ال يضم إليه إال الذين أظهروا والء حقيقياً .ومت إرسال هذا اجليش
لألانضول.

اإلجنليز مينعون السلطان من إرسال جيش للقضاء على ثورة
مصطفى كمال
وملا علم بذلك اإلجنليز منعوا السلطان من ذلك ابسم احللفاء ،وقالوا:
إن من نصوص شروط اهلدنة تسريح اجليش ال تكوينه من جديد ،وحاول
السلطان إطالق يده ليقضي على الثورة ولكن احللفاء منعوه منعاً اتماً .وعندما
يقال احللفاء يف هذا الشأن فإنه يعين اإلجنليز ،ألهنم هم الذين كانوا يستولون
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على البالد ،والذي كان يتصرف ابسم احللفاء هو املندوب السامي الربيطاين
ودائرته إىل جانب هارجنتون القائد العام جليوش احللفاء.
وحينما رأى السلطان أن احللفاء مل يسمحوا له بتااتً إبرسال جيش
إلمخاد القالقل طلب إليهم أن يرسلوا هم من يرون إلمخادها ،وأحل يف ذلك
إحلاحاً شديداً ،فأجابوه قائلني :حنن على احلياد ،وليس من صالحياتنا التدخل
يف شؤون تركيا الداخلية .وإنه وحده املسؤول عن حفظ النظام إذا أراد أن يقيم
على رأس هذه البالد.
وشعر الداماد فريد ابشا خبيبة أمل من اإلجنليز ،فلجأ السلطان إىل
وسائله اخلاصة ،فدبر مؤامرة للقبض على مصطفى كمال وهو يف طريقه إىل
سيواس من أرضروم ،ولكنها فشلت .إذ علم مصطفى كمال خبربها فاحتاط
لألمر ،ومتكن من تبديل الوقت الذي كان ينوي السفر فيه ،وجتمعت اجلنود
فلم جتده يف املكان الذي عني هلم ،إذ كان قد وصل إىل سيواس قبل ذلك.

مؤمتر سيواس
عندئذ طلب السلطان من غالب بك ،وكان من أكرب أنصار السلطان،
غزو مدينة سيواس على رأس بعض القبائل الكردية ،والقبض على كل أعضاء
املؤمتر ،ولكنه مل يستطع ذلك .فقد وصل أعضاء املؤمتر من كل أحناء
األانضول إىل سيواس ،وانعقد املؤمتر يف الرابع من آب 1919م حتت رائسة
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مصطفى كمال .غري أن رائسته للمؤمتر كانت حمل اعرتاض ،فقد جاء قبيل
عقد املؤمتر بزمن قصري رؤوف بك إىل مصطفى كمال وهو من أصدق
أصدقائه وقال له :لقد حبثنا رائسة املؤمتر ،وأمجعنا بعد البحث على أنه ينبغي
أن ال تقبل هذه الرائسة مهما كان األمر.
وعند انعقاد املؤمتر برائسة مصطفى كمال وقف من يعرتض على
تصرفاته األوتوقراطية إذ نصب نفسه رئيساً للمؤمتر دون انتخاب .فوقف
مصطفى كمال يدافع عن نفسه ومما قال" :لسنا اليوم يف جمالس تسمح لنا
ابلتناحر والتنابذ ،وإال هوى جنم اإلمرباطورية ،واندثر أثرها ال حمالة" ،فأثر هبذا
الكالم العاطفي ،وقام أنصاره يهتفون له ،وسكت اجلميع عن ترؤسه .مث
أخذت األصوات ،وأعلن أن أغلبية األصوات جبانب مصطفى كمال.
وما إن اختري رئيساً حىت وقف خيطب ،وبدأ خطابه إبظهار الوالء
بشكل صريح للسلطان ،مث بدأت جلسات املؤمتر .وقد استمرت عدة أايم يف
جو صاخب ،ومناقشات حادة ،وكثر اهلمس ،وبدأت تظهر االعرتاضات:
وقام من النواب من يقول :أبن ال حق للجنة التنفيذية يف املؤمتر أن تدعي أبهنا
احلكومة ،وماذا عساهم يفعلون إذا تدخل األوروبيون يف شؤون األانضول
واحتلوه كله؟ ومن أين جيدون املال ليدفعوا نفقات اجليش ورواتب املوظفني؟
وقام من النواب من يقول :إن الوالايت املتحدة ال مطامع استعمارية هلا ،وإهنا
الدولة الوحيدة اليت تستطيع أن ختلص تركيا من املأزق احلرج الذي وقعت فيه،
وإن السبيل الوحيد الذي ميكن أن تلجأ إليه تركيا إذا كانت حقيقة ال تريد
االضمحالل والفناء أن ترمتي يف أحضان أمريكا .ووقف رؤوف بك وبكر
135

سامي بك وكاظم قره بكري ورفعت وعلي فؤاد وثالثة من الباشوات يؤيدون
هذا الرأي ،ويدافعون دفاعاً حاراً عنه .وقام من النواب من يقول" :االنتداب
األمريكي ال يقضي على استقالل ،إننا هبذا نتجنب محاية إجنلرتا ،محاية إجنلرتا
اليت ستجعل تركيا مستعمرة ذليلة ،وحتط من شأهنا إىل درجة العبودية".
وهكذا سار املؤمتر يف جو يقضي على كل مساعي مصطفى كمال،
مث بعد هذه املناقشات اختذ املؤمتر قرارات مل خترج عن قرارات أرضروم .بيد أن
املؤمتر قد انفض وأعضاؤه انقمون على مصطفى كمال ،وتقدم إليه كاظم قره
بكري ابشا وهو قائد اجليش الوحيد الذي ال يزال على حاله ومل يسلم مهماته
للحلفاء ومل يستسلم هلم بعد ،تقدم هذا القائد إليه وقال له" :إن القيام
ابملخابرات ابمسكم قد أاثر االنتقاد اي ابشا ،وإنك تستطيع اي سعادة الباشا أن
تتصور النتائج اليت ميكن أن ترتتب على عمل كهذا ،والسري يف هذه الطريق
الوعرة ،أرجوك من اآلن فصاعداً أن جتعل اللجنة هي اليت تتكلم ابمسها".
ولذلك خرج من املؤمتر منزعجاً جداً ،ولكنه أثناء انعقاد املؤمتر قد أاثر
املؤمترين للدفاع عن أنفسهم ،فأعلمهم أن غالب بك املوايل للحكومة قد جاء
على رأس بعض القبائل الكردية للقبض على أعضاء املؤمتر .فطلبوا االتصال
ابلقصر مباشرة فلم يسمح هلم ،فثارت اثئرهتم ،وأرسلوا اإلنذار النهائي لرئيس
الوزراء الداماد فريد ابشا أبنه إذا كان ال يسمح هلم ابالتصال مباشرة ابلقصر
بعد مضي ساعة واحدة ،فسيقطعون كل صلة ابحلكومة املركزية ،ويكونون
أحراراً يفعلون ما يريدون .ويف صبيحة اليوم الثاين عشر من آب سنة 1919م
كانت الساعة املعينة قد انتهت فنفذوا هتديدهم ،وقطعت كل عالقة بني
القصر والنواب.
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فاغتنمها مصطفى كمال فرصة وضاعف نشاطه ،واستطاع فصل
إسطنبول عن ابقي البالد .وملا مل يستطع يف املؤمتر أن يفعل شيئاً ،ومل جيرؤ
حىت على ذكر أتليف حكومة يف األانضول ،لذلك اكتفى إبقناع الذين معه
بطلب تغيري احلكومة يف إسطنبول .فسكتوا ومل ينقل عنهم أتييد وال معارضة،
ورأى مصطفى كمال أنه ال ميكن التحكم يف اجليش إال إذا كان الضباط يف
مقدمة أنصاره ،وال ميكنه إخضاع الثائرين عليه إال إذا كان مؤيداً من اجليش،
واجليش مع اخلليفة وليس معه ،وقد أفهموه يف داخل املؤمتر وخارجه بشكل
صريح ال حيتمل اللبس ،أنه ال ميكن التخلي عن اخلليفة وال بوجه من الوجوه.
لذلك قرر التفاهم مع اخلليفة ال مع الداماد فريد ابشا.

تفاهم مصطفى كمال مع اخلليفة استعدادا جلولة أخرى
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن أخبار مؤمتر سيواس وصلت إىل
إسطنبول على غري واقعها ،ووصلت أبهنا انتصار ملصطفى كمال .وأتيد هذا
مبقاطعة املؤمتر حلكومة إسطنبول ،وهذه املقاطعة وإن كان سببها ما قام به
رئيس الوزراء حني منع االتصال املباشر بني املؤمتر وبني القصر ،وحني أرسل
غالب بك على رأس القبائل الكردية ليلقي القبض عليهم ،غري أن املقاطعة
حبد ذاهتا ،والنجاح يف عقد مؤمتر ،قد أضفى عليه صورة غري اليت كان عليها.
وفوق هذا فقد أوعز احللفاء ،يعين اإلجنليز ،للمسؤولني يف إسطنبول أن
يتفامهوا مع مصطفى كمال ،ويف هذا اجلو تقدم أحد أصدقاء مصطفى كمال
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احلميمني من أايم سالنيك ،ويدعى عبد الكرمي ،من اخلليفة وعرض عليه أن
يكون وسيطاً بينه وبني مصطفى كمال ،وأن مصطفى كمال يدين ابلوالء
للخالفة ،ويدين ابلوالء للخليفة ،وله شخصياً .وأنه مستعد ألن يقنعه
ابلتفاهم .ويف هذا اجلو الذهين قبل السلطان وحيد الدين أن يعرض مصطفى
كمال مطالبه إلهناء الثورة إهناءً اتماً ،فاتصل عبد الكرمي تلفونياً بسيواس،
وحتدث مع مصطفى كمال ،فوافق على إهناء الثورة ،وطلب تغيري وزارة الداماد
فريد ،وانتخاب برملان جديد مكان الربملان الذي حله السلطان .فوافق
السلطان وحيد الدين على ذلك.
وبعد ثالثة أايم من هذه املخابرات اهلاتفية اليت متت يف ليلة واحدة
فقط ،أي يف الثاين من تشرين األول سنة 1919م ،استقال فريد ابشا من
الوزارة ،وهو يتحدث علناً للناس ويصارحهم أنه يشعر خبيبة أمل ،ألن اإلجنليز
الذين كانوا يؤيدونه قد نفضوا أيديهم منه ،وألف الوزارة بعده علي رضا ابشا
وزير احلرب السابق ،واعترب ذلك فوزاً ملصطفى كمال.
وعلى أثر ذلك أعلن مصطفى كمال يف منشور لألمة أبن اللجنة
التنفيذية للوطنيني تعرتف ابحلكومة اجلديدة اليت يرأسها علي رضا ،وأهنا تؤيده
بكل أنواع التأييد ،وشكر جاللة السلطان ألنه تنازل وأصدر إرادته الكرمية
بعزل وزارة الداماد فريد ابشا.
غري أن السلطان أظهر سخطه على إصدار املنشور ،وأبدى استهجانه
أن يتحدث مصطفى كمال ابسم األمة ،وكادت تتجدد الثورة .ولكن
مصطفى كمال منع املتحمسني من إظهار أي شيء ،وقررت جلنة سيواس أن
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تتحاشى خروجها اثنية على احلكومة ،وتنفس كثري من القواد الصعداء ألن
الكثرة الساحقة منهم كانت ال تريد جتدد الثورة ،واجلميع حيملون الوالء
للخليفة.
غري أن مصطفى كمال أخذ مياطل يف حل اللجنة ،ألن غرضه أتسيس
مجهورية والقضاء على السلطنة واخلالفة ،وقد أخفق يف هذه اجلولة فال بد أن
يبقي اللجنة سالحاً إلجراء حماولة أخرى .ولذلك أخذ يبتكر كل أنواع
األعذار والعلل لتأجيل موعد حل اللجنة ،ومل يعتذر عن عدم حلها ،بل كان
موافقاً على حلها وإمنا مياطل يف أتجيل املوعد .فأدت هذه املماطلة إىل سخط
الذين معه ،وأظهر الكثريون له بشكل صريح أن بقاء هذه اللجنة أمر ال لزوم
له ،بعد أن أعلنت األمة رضاها عن احلكومة ،بل إن بعض الذين يؤيدون
مصطفى كمال ومن أصدقائه كاملارشال عزت ابشا قد رفعوا أصوات
االحتجاج والتحذير يطلبون بشدة وضع حد للنزاع الداخلي ،والشقاق
املعيب .ويرون أن بقاء اللجنة يعين بقاء الشقاق .ولكن مصطفى كمال كان
جييب هؤالء أبن على الوزارة اجلديدة أن تقيم الدليل على أهنا تستحق الثقة
اليت أولتها إايها األمة ،وال ميكن ذلك إال بعد مدة تتمكن فيها هذه الوزارة
من تقدمي أعماهلا ،وتربهن على إخالصها عملياً .وكان يقول :إنه مل يعد يهتم
يف الوقت احلاضر إال ابالستعداد حلركة االنتخاابت الربملانية ،لتكون األغلبية
الساحقة من النواب الوطنيني.
هذه هي اجلولة األوىل يف ثورة مصطفى كمال ،وهذه هي وقائعها،
وهي تدل على أن اإلجنليز هم الذين كانوا يقومون بدفعها ومحايتها .فمسرحية
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حماولة اإلجنليز احتالل مدينة مسسون مث خروجهم منها ابرز فيها أهنا مسرحية
جلمع الناس حول مصطفى كمال ،وإال فهل يعجز اإلجنليز عن احتالل
مسسون يف ذلك الوقت ،وهم الذين كانوا جامثني على صدر الدولة العثمانية،
حيتلون أمنع مراكزها ،ويستولون على مجيع أجزائها؟ مث من الذي أخرب
مصطفى كمال أن اإلجنليز مصممون على احتالل مسسون حىت يبعث رفعت
ليمنعهم من احتالهلا؟ مث هل كانت املئة رجل الذين قادهم رفعت كافية ملنع
اإلجنليز من احتالل مدينة كسمسون إذا كان اإلجنليز مصممني فعالً على
احتالهلا؟ مث هل صحيح أن مسسون قد جنت من احتالل اإلجنليز بفضل هذه
القوة حىت تقام الدعاية الواسعة أبن مصطفى كمال محى مسسون من احتالل
اإلجنليز بفضل القوة اليت أرسلها إليها؟ أليس هذا مسرحية مقصودة جلعل
الناس يرون أن مصطفى كمال ضد اإلجنليز ،وضد احللفاء ،ويريد إخراجهم
من البالد؟ مث االشتباك مع اليواننيني ملاذا حصل؟ إن التعليمات اليت حيملها
القائد اليوانين من حكومته هي أن يقتصر على أزمري فلماذا جتاوز هذه
التعليمات وحاول احتالل ما جاور أزمري؟ وهل قام بذلك من نفسه أم من
تعليمات من القائد العام جليوش احللفاء؟ وملاذا حصل هذا؟ أليس من أجل
إجياد عصاابت يف اجلبال ،وإعطاء الثورة صفة احلرب املسلحة للمحتلني
مبحاربة اليواننيني ،وجعل الناس ينضمون حتت لواء مصطفى كمال حملاربة
احملتلني من احللفاء؟ أليس هذا دفعاً للثورة وإشعاالً هلا؟ وإذا كانت إجنلرتا قد
استطاعت أن ختتفي عن األعني حني كانت تقوم بدفع الثورة وإشعاهلا ألهنا
سارت يف ذلك أبساليب ملتوية ،أليس موقفها يف منع اخلليفة من إعداد جيش
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للقضاء على القالقل محاية صرحية للثورة؟ لقد كان من املمكن القضاء على
الثورة يف صيف سنة 1919م ،وبدأ السلطان يعمل ليهيئ جيشاً فمنعه
احللفاء ،أي منعه اإلجنليز حبجة خمالفة هذا لشرط اهلدنة اليت تنص على تسريح
اجليوش .فلماذا هذا املنع من إعداد قوة للقضاء على القالقل ،مع أنه مل يكن
بني شروط اهلدنة أية مادة تنص على جتريد اجليوش من السالح أو تسرحيها أو
تسليم ذخائرها احلربية ،ولكنها نصت فقط على أن اجليش الرتكي ينبغي أن
حيل أبسرع ما ميكن مع استثناء الفرق الضرورية حلماية احلدود ،واالحتفاظ
ابألمن يف داخل البالد .فمن أين جاء قوهلم :إن أتليف قوة للقضاء على الثورة
خيالف شروط اهلدنة؟
مث إن احللفاء أنفسهم أي اإلجنليز هم الذين اصطنعوا يف أوائل أاير سنة
1919م أن هناك قالقل يف املناطق الشرقية ،وطلبوا من السلطان إرسال قائد
إلمخادها ،واقرتحوا مصطفى كمال .أيقرتحون إرسال قوة إلمخاد قالقل
اصطنعوها هم وال وجود هلا ومينعون اخلليفة من إعداد قوة للقضاء على ثورة
معلنة تتناقل أخبارها الصحف والربقيات العاملية؟ مث حني خريهم اخلليفة بني
أن يتولوا هم إمخاد الثورة بوصفهم حمتلني ،أو يسمحوا له إبعداد قوة إلمخادها،
قالوا له :حنن على احلياد .وأين هو احلياد يف منع اخلليفة من إعداد قوة لضرب
ثورة داخلية ظاهرها أهنا على احللفاء ،واشتبكت مع إحدى دوهلم ،مع
اليوانن؟ أهذا موقف طبيعي أم ظاهر فيه أنه أتييد للثورة ومحاية هلا؟
ال شك أن منع احللفاء ،أي اإلجنليز ،السلطان من إعداد قوة لضرب
الثورة ،ونص شروط اهلدنة تقضي بوجود فرق ضرورية من اجليش لالحتفاظ
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ابألمن ،واضح فيه كل الوضوح أنه محاية للثورة ،وشل ليد اخلليفة ملنعه من
القضاء عليها .ومع ذلك فإنه مل يكن يف مقدور الثورة أن تنجح يف غايتها
إبنشاء حكومة ضد السلطان ،واضطرت ملفاوضته والدخول حتت طاعته،
ولكن عملية إاثرة الناس ضد احللفاء ،وإظهار أهنم منعوا اإلجنليز من احتالل
مسسون ،واشتباكهم مع اليوانن ،قد جنحوا فيه يف إجياد فكرة مقاومة
االحتالل ،وإعطاء مصطفى كمال زعامتها.

جناح مصطفى كمال يف مجع الناس حوله
على فكرة حترير البالد:
ولذلك اعترب مصطفى كمال هو الناجح ألنه استطاع أن جيمع الناس
حوله على فكرة يعتقدها اجلميع وهي إخراج احللفاء من البالد ،وحتريرها من
كابوس احتالهلم .واستطاع أن يبث فيهم إمكانية مقاومة االحتالل ،والقيام
أبعمال ضده .ولذلك صار حمل أمل اجلماهري ،وموضع تقدير ضباط اجليش.
وإن كان يداخلهم مجيعاً شك يف نياته جتاه اخلليفة ،وهي نيات يعتربوهنا ضد
مقدساهتم ،ألن مركز اخلليفة كان من املقدسات .ولذلك كان أمل الناس ،أن
يتفق مصطفى كمال مع اخلليفة ليبقى مركز اخلليفة املقدس مصوانً ،وليحققوا
طرد األعداء احملتلني ،ال سيما وقد ملسوا من منع اإلجنليز من احتالل مسسون،
ومن حماربة اليواننيني ،أنه من املمكن مقاومة احملتلني ،فتعلقوا هبذا األمل ورأوا
مصطفى كمال بطله ،ومل يروا يف اخلليفة هذه اإلمكانية.
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ولذلك اجتهت األنظار كلها حنو مصطفى كمال ،ألن مجهرة الناس ال
يدركون األعمال السياسية ومراميها ،ألهنا أعمال معقدة ،يصعب إدراكها على
الرجل العادي ،وكذلك على العسكريني من ضباط اجليش إذا مل يزاولوا
األعمال السياسية .وهلذا مل يدركوا هذه األالعيب اإلجنليزية .وهم أيضاً جيهلون
العالقات الدولية ،فال يقدرون حرص اإلجنليز على حرمان حلفائهم يف احلرب
من الغنائم ولو أدى ذلك إىل إعطائها أو إبقائها يف يد الدولة املغلوبة حىت
يكون التوازن الدويل مرجحاً لكفتهم ،وليظلوا الدولة األوىل ،وال يعرفون أن
أخذ إيطاليا أو فرنسا أية بقعة يف تركيا على شاطئ البحر هتديد لإلجنليز يف
نفوذهم يف الشرق ،ويف قواهم يف البحر األبيض املتوسط ،ولذلك لن ميكنوهم
من أخذ شيء .وال يتبينون أن إجنلرتا ال تطرد اإليطاليني والفرنسيني بقوهتا ،وال
ابألعمال الظاهرة ،بل بتحريض غريها ،وابملناورات واملداورات.
مث ال يدرك أحد من املسلمني حىت اآلن املدى الذي يصل إليه الرعب
يف قلوب الدول كلها وال سيما اإلجنليز من بقاء اخلالفة اليت تعترب هتديداً
دائماً هلم ،ولذلك مل يدركوا املناورة اخلبيثة اليت كان يقوم هبا اإلجنليز يف ثورة
مصطفى كمال إللغاء اخلالفة بيد املسلمني .ومن هنا أخذ مصطفى كمال
زعامة تركيا يف ذلك الوقت ملقاومة احملتلني ،وهبذا يعترب أنه انتصر يف اجلولة
األوىل.
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اَتاذ مصطفى كمال أنقرة مركزا له
وهبذا االنتصار رجع كرة أخرى ليأخذ احلكم عن طريق الشرعية ،عن
طريق الربملان .وبدأت االستعدادات إلجراء انتخاابت الربملان اجلديد ،ولكن
على األساس القدمي ،أي برملان عثماين اتبع حلكومة اخلليفة .ولكن رئيس
الوزراء علي رضا كان ضعيفاً ،وكان يلمس اجتاه الناس حنو مصطفى كمال،
ولذلك آثر أن يتفاهم معه .فقد أرسل صاحل ابشا وزير البحرية إىل األانضول،
وهناك عقد مع اللجنة الربملانية اجتماعاً عرف مبؤمتر أماسيا يف الثامن عشر من
تشرين األول سنة 1919م .وقد استغرق عدة أايم ،واستطاع صاحل ابشا أن
يوفق بني النواب وبني احلكومة .وكان أول اقرتاح عرض وقبل فوراً من اجلانبني
"عدم املساس ابلسلطنة أو اخلالفة" مث وافق مندوب إسطنبول على مقررات
مؤمتر أرضروم ومؤمتر سيواس برمتها .وحصل اجلدل العنيف يف مسألة حل
اللجنة الربملانية ،وبعد اشتداد اجلدل تركت معلقة وتقرر أن ترتك معلقة إىل أن
جيتمع أعضاء الربملان اجلديد للبت فيها.
وبعد ذلك انتقل مصطفى كمال إىل أنقرة ليقيم فيها ،ويتخذها مركزاً
له .وقد اختذت الرتتيبات فيها الستقباله ،ولذلك بكر األهلون يف صبيحة
اليوم الذي كان ينوي الوصول فيه ،وحتركت املدينة كلها ،فرتك املزارعون
حقوهلم ليشرتكوا يف استقباله ،وخرج الدراويش يف موكب حافل حيملون
األعالم اخلضر العريضة وعليها اآلايت القرآنية الكرمية ،وملا وصل تعالت
أصوات اهلتاف وزغاريد النساء ،وتعاىل التكبري والتهليل ،ودخل املدينة دخول
األبطال املنتصرين ،فأقام فيها.
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ومتت االنتخاابت اجلديدة ،وانتخب مصطفى كمال عضواً برملانياً عن
أنقرة ،وجاء كثري من النواب إىل أنقرة ،وعقدوا اجتماعاً متهيدايً يتناقشون فيه
يف شؤوهنم ،وعرض يف هذا االجتماع اقرتاح أبن يلتئم الربملان يف العاصمة ،وأن
حيل املؤمتر بعد أن صار أعضاؤه نواابً رمسيني ،لكن مصطفى كمال عارض
الفكرتني يف شدة وإصرار قائالً" :إن املؤمتر ينبغي أن يستمر حىت يظهر مدى
التزام الربملان العدالة ،وتستبني سياسته .أما االنتقال إىل العاصمة فليس سوى
محاقة جنونية .إنكم لو فعلتم ذلك ألصبحتم حتت رمحة العدو األجنيب.
فاإلجنليز ما زالوا هم املسيطرين على البالد ،وسوف تتدخل السلطات يف
أموركم ،ورمبا اعتقلتكم ،وإذن ينبغي أن يعقد الربملان هنا يف أنقرة ،كي يظل
حراً مستقالً".
ولكن النواب مجيعاً أصروا على أن يفتتح الربملان يف العاصمة يف
إسطنبول يف دار الربملان ،ليكونوا هناك يف ظل احلاكم الشرعي للبالد،
السلطان وحيد الدين خليفة املسلمني .فسكت مصطفى كمال عن ذلك
وسلم به ،ولكنه هو مل يذهب إىل إسطنبول بل ظل يف أنقرة .إال أنه عقد
اجتماعاً برملانياً يضم نواب أنقرة ،وقدم هلم التعليمات الضرورية ،وطلب إليهم
أن ينتخبوه رئيساً للمجلس يف غيابه.
ويف احلادي عشر من شهر كانون األول سنة 1919م افتتح الربملان
خبطاب عرش ،مث جرى انتخاب رئيس للربملان ،وامتنع النواب عن انتخاب
مصطفى كمال رئيساً ،بل انتخبوا رؤوف بك .مث يف  28كانون الثاين
1920م أقر الربملان امليثاق الوطين املعروف مبيثاق ملي املشهور ،الذي أكد
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التام ْني جلميع األقاليم
مقررات أرضروم وسيواس .إذ طالب ابالستقالل واحلرية ر
اآلهلة أبغلبية تركية ،ويف مجلتها إسطنبول ومنطقتها املمتدة على حبر مرمرة.
على أن يقرر مصري سائر أجزاء اإلمرباطورية عن طريق االستفتاء.
ويف هذه األثناء ب لَّغت الدول األوروبية احلكومة العثمانية مذكرة رمسية
أبن إسطنبول واملضايق ينبغي أن تبقى حتت تصرف السلطان ،وقد فسر هذا
أتباع مصطفى كمال أبنه انتصار لسياستهم ،وأنه من املمكن التفاهم مع
األوروبيني على شروط صلح عادلة .وحينئذ أخذ مصطفى كمال يعمل
إلسقاط حكومة علي رضا ابشا ،وإحالل وزارة قومية حبتة مكان وزارته ،وأحل
يف ذلك على النواب إحلاحاً عظيماً ،وبذل كل مساعيه ،ولكن النواب
أحجموا عن ذلك ،ومل يسمعوا لكالم مصطفى كمال .فجن جنونه ،وأيقن أن
خطته يف أخذ احلكم عن طريق الشرعية ،ويف تغيري نظام اخلالفة إىل نظام
مجهوري قد أخفقت ال حمالة ،ولذلك عاد إىل إشعال الثورة ألخذ احلكم عن
طريق القوة.

عودة مصطفى كمال إىل
الثورة يف جولة اثنية
وإنه وإن كان مصطفى كمال هو الذي طلب انتخاب أعضاء جدد،
واعرتف بدستورية اجمللس ،ووافق على النواب الذين اختريوا ،ووعد ابلنزول عند
قرارات اجمللس ،وهو الذي حل احلكومة السابقة ورضي ابحلكومة احلالية ،وهو
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الذي طلب أن حتكم البالد حكماً دستورايً .إنه ابلرغم من كل ذلك قرر
الرجوع إىل إعالن الثورة بعد أن مل يبق له أي أمل يف أخذ احلكم عن طريق
الربملان .ولذلك أخذ يعد اجليوش ،ويستعد للقتال .وقد أخذ املال والسالح
يتدفق عليه من إسطنبول حتت مسع وبصر املندوب السامي اإلجنليزي،
واملفوض السامي الفرنسي .وكاان يظهران االعرتاض على ذلك شكلياً ،ولكن
يسكتان وال يبداين أي شيء ،بل حصل أكثر من ذلك فإن مصطفى كمال
مجع عرابت كاملة من األسلحة والذخائر من شبة جزيرة غاليبويل ،وحتت عني
املندوب السامي اإلجنليزي ،وعلى الرغم من رقابته.
وقامت حرب العصاابت ضد احللفاء ،فقد حوصرت برياي واضطرت
إىل التسليم ،فسمح الثوار للحامية اإليطالية اليت كانت فيها ابالنسحاب،
وهوجم اجلزء الشرقي من سيليسيا (كيليكيا) وانسحبت منه احلامية الفرنسية.
فطلبت لندن وابريس أن تتوقف احلركات العسكرية بصورة قاطعة ،ولكنها مل
تتوقف بل ظلت سائرة كما هي.
وبتاريخ  7آذار سنة 1920م أكره احللفاء علي رضا على االستقالة
فقدم استقالته ،وحل مكانه صاحل ابشا ،وكان وزيراً للبحرية ،وهو الذي سبق
وعقد االتفاق مع مصطفى كمال يف "أماسيا" فسار يف احلكم حماوالً تلطيف
املوقف.
ولكن يف  10آذار 1920م سنة أدىل اللورد كريزون بتصريح يف جملس
اللوردات قال فيه" :إن احللفاء مل يعد يف وسعهم أن يرضوا ابالستخفاف
ابألوروبيني إىل احلد الذي وصل هبم يف إسطنبول ،ويف الوقت الذي
يضطهدون املسيحيني وتقوم املذابح يف كل مكان".
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احتالل اإلجنليز إسطنبول
وكان من نتيجة هذا التصريح أن امتأل ميناء القرن الذهيب ابلسفن
احلربية اإلجنليزية ،وانسحب املوظفون اإلجنليز من األانضول ،وصدرت األوامر
للحامية اإلجنليزية الباقية هناك ابالنسحاب يف أقرب وقت ممكن ،كما أن
اإلجنليز يف أنقرة قد تركوا املدينة على وجه السرعة.
وصرح رؤوف بك رئيس اجمللس النيايب يف إسطنبول أبن اإلجنليز ينوون
القبض على النواب الوطنيني وإعادة وزارة الداماد فريد ابشا ،فأبرق مصطفى
كمال لنوابه حيضهم حضاً شديداً على الفرار ،وعدم تسليم أنفسهم لإلجنليز،
ولكنهم أبوا أن يهربوا.
ويف صبيحة اليوم السادس عشر من آذار سنة 1920م يف ساعة مبكرة
اختذت التدابري اليت كان منها احتالل إسطنبول عسكرايً ،وتشديد اخلناق
على األهلني .وعهد بذلك إىل اجلنرال اإلجنليزي "هنري ولسن" الذي أصبح
القائد العام للقوات احلربية املتحالفة.
ووافقت ابريس وروما على أن تشرتك احلكومات الثالث إجنلرتا وفرنسا
وإيطاليا يف العقوابت ،ولكن إجنلرتا وحدها هي اليت أرسلت قواهتا البحرية ،ومل
ترسل فرنسا أو إيطاليا أية قوة برية أو حبرية .وملا وجدت فرنسا وإيطاليا أن
إجنلرتا قد جنحت يف احتالل إسطنبول ،تدخلتا من جديد لتوقفا تصرف
اإلجنليز املطلق حفظاً للتوازن الدويل ،فطلبتا مشاركة اإلجنليز يف حكم البالد.
ولكن اإلجنليز مل ميكنوهم من ذلك وظلوا وحدهم.
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مث طافت اجليوش اإلجنليزية على غري انتظار يف الشوارع الرئيسية متباهية
معتزة ،واحتلت دائرة الربيد والتلغراف ،وكل أبنية الدولة املهمة ،بعد أن ألقت
الرعب يف قلوب األهلني حىت اجلنود األتراك أنفسهم .وألقت القبض على
عدد من نواب حزب مصطفى كمال ،من بينهم رؤوف بك وفتحي بك،
وقبضت على رئيس الوزراء السابق األمري سعيد حليم ،وساقوا هؤالء إىل
السجن .ويف اليوم التايل أخرجوهم من السجن ومحلوهم على ظهر ابخرة
نقلتهم إىل جزيرة مالطة ،فهرب من إسطنبول بعض النواب وبعض ضباط
اجليش إىل أنقرة ،وسيطر احللفاء على إسطنبول وحتكموا فيها كما يريدون،
وأعلنت األحكام العرفية يف إسطنبول ،وفرضت الرقابة الشديدة على
الصحف ،والربيد والتلغراف ،وعلى الوزارة.

نقمة الناس على السلطان لوقوفه جبانب إجراءات اإلجنليز
ووقف السلطان إىل جانب هذه اإلجراءات اليت قام هبا اإلجنليز،
ووزعت الوزارة منشوراً عاماً حضت فيه الشعب على اخللود إىل السكينة،
وذكرت أن االحتفاظ هبا أول واجب من واجبات الرعية ،وافتتحت املنشور
بقوهلا" :إن أهم واجب على كل مواطن تركي إطاعة أوامر السلطان" ،فكان
من جراء ذلك كله أن ساد الناس واجلنود األتراك جو إرهايب ،أدى بدوره إىل
زايدة نقمة الناس على السلطان ،واشتداد احلملة عليه من كل مكان .وحل
الربملان رمسياً.
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ويف اخلامس من نيسان 1920م استقال صاحل ابشا ،وألف الوزارة
الداماد فريد ابشا بناء على طلب من اإلجنليز ،وأخذ حيكم البالد حكماً
تعسفياً .وبعد حل الربملان مجع السلطة كلها يف يده ،وصار يراعي مصاحل
اإلجنليز علناً ،وحياول التودد إليهم بشىت الطرق ،حىت كان إجنليزايً أكثر من
اإلجنليز .ومل يكن السلطان يقل عنه يف التودد لإلجنليز ،ويف احلملة على أتباع
مصطفى كمال ،فقد حرض شيخ اإلسالم على إصدار فتوى ضدهم،
فأصدرت فتوى أبن كل الوطنيني من املغضوب عليهم ومن الضالني ،وأن على
املؤمنني من عباد هللا أن يشعلوا احلرب على هؤالء الثائرين العصاة .ويف الوقت
نفسه صدرت إرادة سلطانية تؤيد هذه الفتوى ،وصدرت ابحلكم ابإلعدام
على مصطفى كمال ومن معه من األنصار.
وملا مسع مصطفى كمال بذلك ألقى القبض على العدد الصغري من
اإلجنليز الذي كانوا يف األانضول ومل ينسحبوا حني جاءت األوامر
ابالنسحاب ،مث طلب من احلامية الرتكية مهامجة اإلجنليز وحصار مدينة
أسكي شهر اليت كان فيها فصيلة إجنليزية .وكان اإلجنليز يف انتظار حامية
إيطالية مقبلة إىل قونية ،فهاجم اجلنود األتراك اإلجنليز ،ومتكنوا من حماصرة
املدينة ،وهامجوا احلامية اإليطالية وهي ذاهبة إىل قونية ،ولكنها متكنت من
الوصول إليها ،غري أهنا تعرضت خلسائر فادحة ،مث اضطرت إىل السري حنو
الغرب ،واالنضمام لليوانن يف أزمري ،فجال اإلجنليز عن أسكي شهر كما جال
اإليطاليون عن قونية .وبذلك مل يبق يف األانضول أي جندي من جنود
احللفاء .ولكن مل تقع اشتباكات مع اإلجنليز مطلقاً ،بل حصل اشتباك صغري
مع اإليطاليني وهم ذاهبون إىل قونية بناء على وعد مع اإلجنليز ،مث انسحبوا.
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مصطفى كمال يعلن عن إجراء انتخاابت نيابية جديدة
وهبذه العمليات كلها تبلور املوقف عن أن الذي يسيطر على البالد
فريقان :اإلجنليز وإىل جانبهم اخلليفة واحلكومة ،وحزب مصطفى كمال وإىل
جانبه األهايل مجيعهم .فصار مصطفى كمال مقابالً لإلجنليز ،ويتخذه الناس
قائداً هلم ضد اإلجنليز .وهلذا كان الرأي العام جبانبه ،وكان أكثر ضباط اجليش
جبانبه ،وكان املوظفون أيضاً جبانبه .فاغتنم الفرصة يف هذا اجلو فأصدر ابسم
اللجنة النيابية ،اليت كانت ال تزال ابقية ومل حتل ،إعالانً عن االنتخاابت
اجلديدة ،وأن الربملان اجلديد لن تكون له أية صلة ابجمللس القدمي ،وأنه ليس
برملاانً عثمانياً وإمنا سيكون هيئة تشريعية قومية ،ذات سلطات خارقة.
وانتخبت أنقرة لتكون مركزاً لعقد جلسات هذه اهليئة القومية.
وقد جرت االنتخاابت ابلفعل ولكنها مل تكن انتخاابت ابملعىن الدقيق
وإمنا جرت جمرد حركات شكلية ليقال عنها انتخاابت .وكان الرأي العام أن
احلالة حتتم انتخاب الكماليني وحدهم دون سواهم ليكونوا نواابً عن األمة،
فكان كذلك .ومل ينجح أي انئب غري كمايل.
ويف الثالث والعشرين من نيسان 1920م انعقد املؤمتر القومي يف أنقرة،
وتعمدوا أن تكون اجللسة االفتتاحية يوم اجلمعة .فبعد الصالة يف مسجد
احلاج بريم خرجوا حيملون األعالم إىل مكان االجتماع ،فذحبوا على عتبة
الباب كبشني ،مث دخلوا املكان وعقدوا جلسة االفتتاح ،ويف نفس الوقت
جرت مثل هذه احلفلة يف كل املساجد يف األانضول ،حىت املساجد اليت يف
أصغر القرى.
151

وكان مصطفى كمال أثناء االنشغال يف انتخاابت املؤمتر القومي
وافتتاحه قد أخذ ينقل إىل أنقرة املوظفني ،وضباط اجليش ،فقد أخذ سكان
أنقرة يشاهدون سيالً من املهاجرين يقبلون إىل مدينتهم ،منهم الضباط،
واألساتذة ،وكبار املوظفني .ومل يعلموا يف أول األمر سبب قدومهم ولكنهم
علموا فيما بعد أهنم جهاز احلكومة.

إقامة مصطفى كمال جهاز دولة يف أنقرة
وهكذا أقام مصطفى كمال يف أنقرة جهاز دولة .فأقام جيشاً نظامياً،
وأنشأ دوائر حكومية ،وأحضر مطبعة وصحافيني ،وصارت تصدر جريدة
امسها "حاكميت ملة" .وهيأ أنقرة لتصبح هي مركز احلكم وعاصمة البالد،
وأخذ يضع أسس اجلمهورية الرتكية .ولكنه كان يفعل ذلك يف منتهى احلذر،
ويف غاية اخلفاء .وكان يظهر أن كفاحه إمنا هو كفاح لالحتالل األجنيب ،وأن
حربه إمنا هي حرب على احملتلني ،كما يربر أنه أبعماله هذه إمنا يدافع عن
البالد .فكان خياطب األوروبيني يف تصرحيات رمسية يقول فيها" :ميكنكم أن
حتتلوا بالد العرب كلها ،وأن حتتلوا سوراي ،ولكين لن أمسح لكم ابحتالل
تركيا .إننا نطالب حبق ،ينبغي أن تتمتع به كل أمة ،نريد أن نكون أمة حرة،
داخل حدودان الطبيعية القومية .ال نريد قرياطاً واحداً أقل" .وعند افتتاح
اجمللس القومي وبعده كان يصرح بقوله" :إن كل التدابري اليت ستتخذ ال
يقصد منها غري االحتفاظ ابخلالفة والسلطنة ،وحترير السلطان والبالد من الرق
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األجنيب" .مث أعطى تصرحياً قال فيه" :وإنه ملا كان السلطان أسرياً للدول
األجنبية اليت تتحكم يف العاصمة كما تريد فهو ليس ابمللك احلر ،وال يتمتع
بشيء من السيادة ،وعلى هذا فاجمللس القومي األعلى هو الذي سيتوىل مؤقتاً
إدارة شؤون البالد".
وعلى أثر ذلك تعينت جلنة تنفيذية عهد إليها إبدارة شؤون البالد،
وكانت تتألف من أحد عشر وزيراً انتخبهم اجمللس القومي ،وانتخب مصطفى
كمال رئيساً هلا ،كما كان قد انتخب رئيساً للمجلس القومي .مث انضم إىل
الوزارة الكولونيل عصمت ابشا.
وأخذ اجمللس القومي يعقد اجتماعاته ويتخذ القرارات .وقد اختذ قرارات
على جانب كبري من األمهية ،منها اعتبار كل االتفاقيات واملعاهدات التجارية
اليت متت بني حكومة إسطنبول والدول األجنبية ابطلة ملغاة ،ومنها أن كل
مصادر دخل الدولة حىت اليت كانت ترد من أمالك السلطان وعقاراته وأوقافه
ينبغي أن توضع حتت تصرف حكومة أنقرة.
وهكذا قامت حكومة يف أنقرة وبرملان ودوائر حكومة وجيش واختذت
قرارات خطرية ،فصار على السلطان إما أن يقضي على هذه احلكومة أو
يستسلم هلا ،ولذلك كان ال بد من وقوع االصطدام املسلح بني اجلانبني،
وهكذا كان.
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سري ْحلة عسكرية للقضاء على حكومة أنقرة
السلطان يُ ّ
فقد سري اخلليفة محلة إىل أنقرة بقيادة الضباط املوالني له ،وتقدم اجليش
إىل جهة الشمال الغريب من آسيا الصغرى ،وانضم إىل هذا اجليش كثري من
املتطوعني ،وأوفد كذلك بعض أنصاره إىل كردستان إلاثرة القبائل يف ذلك
اإلقليم ،وأخذ حيرض األمة كلها على الدفاع عن العرش وعن اخلالفة .وكان
الوالء للخليفة ال يزال مكيناً لدرجة أن كانت أوامره تالقى ابالحرتام ،وكانت
تعترب طاعته طاعة هلل وعصيانه عصياانً هلل ،ولذلك انضمت املقاطعات
للخليفة ،واثرت بعض املقاطعات يف وجه حكومة أنقرة .وجنح جيش اخلليفة
يف أسر فرقة كاملة من الفرق الكمالية.
واستمرت املعارك بني اجلانبني طوال شهر أاير سنة 1920م ،واستطاع
جيش السلطان أن ينتصر على قوات مصطفى كمال انتصاراً ساحقاً يف كل
مكان ،وانضمت مجيع املقاطعات إىل اخلليفة ،وصار الناس كلهم معه ،ما
عدا أنقرة اليت كانت مركز الثورة ،وكانت أنقرة ذاهتا على وشك السقوط ،فقد
كانت القرى احمليطة هبا تنضوي واحدة بعد األخرى حتت لواء السلطان،
وتنضم إىل جيش اخلليفة ،وصار مصطفى كمال ومن معه يف أنقرة يف حالة
حرجة جداً ،ويف أنقرة نفسها دب اليأس يف قلوب من معه ،وصاروا يرون
التسليم للخليفة واالنضمام إليه ،وابتت حياة مصطفى كمال معلقة خبيط،
وكان القضاء عليه قاب قوسني أو أدىن.
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إذاعة شروط الصلح ب ّدل املوقف
لصاحل مصطفى كمال بعد هزميته

ويف هذه اللحظات ابلذات أذيعت شروط الصلح اليت كانت قد
أمضيت يف ابريس ،واملعروفة مبعاهدة سيفر ،واليت كان السلطان قد وافق
عليها ،ووقعها رئيس الوزراء الداماد فريد ابشا .أذيعت هذه الشروط يف هذه
اللحظات ،بعد اهلدنة بسنة ونصف السنة ،أذيعت يف هذه اللحظات وكانت
مكتومة وال يعرف عنها الشعب يف تركيا شيئاً ،أذيعت يف اللحظات اليت
كانت قد عقدت املعاهدة نفسها للتلويح هبا يف مثلها ،وأذيعت أبسلوب
النشر الواسع يف مجيع أحناء تركيا ،فاهتاج الرأي العام يف مجيع أحناء البالد ضد
اخلليفة ،وضد رئيس الوزراء فريد ابشا ،وبلغ اهلياج أشده ،ويف أوج هذا اهلياج
صرح لويد جورج رئيس وزراء إجنلرتا يف جملس العموم قائالً" :إن غرض احللفاء
هو حترير األمم غري الرتكية من النري الرتكي" ،ونشر هذا التصريح كذلك بني
الناس ،فازداد اهلياج وصبت النقمة على اإلجنليز ،وعلى صنيعتهم اخلليفة،
ورئيس وزرائه فريد ابشا.
وبذلك تبدل املوقف رأساً على عقب ،وأخذ الناس ينصرفون عن
اخلليفة ،ويلتحقون مبصطفى كمال ،وطهرت مجيع املناطق الثائرة ضد
مصطفى كمال من جيش اخلليفة ،ومن مناوئي مصطفى كمال ،وهزم جيش
اخلليفة شر هزمية ،وسقطت أسهم السلطان يف كل مكان ،وصار الناس
يتعاهدون على االنتقام من فريد ابشا الذي وقع املعاهدة وسلم البالد .وبذلك
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عادت أنقرة إىل سيطرهتا على املوقف ،وصار الناس مجيعاً مع مصطفى
كمال ،ويرونه أنه هو املنقذ من االحتالل .وعاد القائد األول للبالد ،ألن هذه
املعاهدة أطارت صواب األتراك .ألهنا تعين هناية اإلمرباطورية العثمانية
وتقسيمها على األوروبيني ،أو جتزئتها إىل عدة والايت مستقلة ،فتصبح تركيا
دولة صغرية يف داخل آسيا الصغرى ،وتصبح إسطنبول عاصمة تركيا ومنفذها
الوحيد إىل أورواب حتت احلكم الدويل ،وجعلت سيادة السلطان جمرد مظاهر ال
معىن هلا .وتصبح تركيا مناطق نفوذ إلجنلرتا وفرنسا وإيطاليا.
فاملعاهدة تتضمن مواد يف منتهى الفظاعة .وعلى سبيل املثال نذكر
بعض املواد ليلمس مدى فظاعتها:
 -1بالد العرب :جردت تركيا من مجيع البالد العربية اليت كانت اتبعة
إلمرباطوريتها ،أما مملكة احلجاز فقد حصلت على االعرتاف هبا دولة مستقلة،
وقد تركت تركيا سيطرهتا على فلسطني وسوراي وبالد ما بني النهرين ،وترك
مستقبل هذه البالد يقرره احللفاء.
 -2تركيا األوروبية :منحت غريب دماس إىل اليوانن حىت خط تشااتجلا،
ويف نفس الوقت تسلمت اليوانن من احللفاء تراث الغربية ،وهكذا وسعت
حدودها حىت حوايل  20ميالً من العاصمة الرتكية.
 -3مسريان واجلزر اإلجيية وضعت ومدينة مسريان حتت اإلدارة اليواننية
ملدة مخس سنوات يسمح بعدها للسكان أن يطلبوا االنضمام إىل مملكة
اليوانن ابلتصويت ،وأما جزر مجربوس ،تينيدس فقد منحت لليوانن ،واعرتف
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بسلطة اليوانن على جزر إجيية أخرى .وأما جزر دوديكانيز حمتوية على رودس
االسرتاتيجية فقد منحت إليطاليا.
 -4أرمينيا :اعرتفت تركيا أبرمينيا دولةً مستقلة ،وقبلت تركيا كذلك
حتكيم الرئيس ولسن خبصوص احلدود بني الدولتني.
 -5كردستان :وافقت تركيا أن متنح األراضي الكردية اليت تقع شرقي
هنر الفرات حكماً ذاتياً حملياً ،وأن تقبل أي خطة لذلك مقدمة من هيئة دولية
مؤلفة من ممثلني إجنليز وفرنسيني وطليان .ووافقت تركيا أيضاً على قبول
تعديالت يف حدودها مع إيران يف املنطقة الكردية ،وعالوة على ذلك ويف
خالل سنة من تنفيذ هذه املعاهدة إذا طلب األكراد من عصبة األمم
االستقالل عن تركيا ،وإذا رأى جملس عصبة األمم أن األكراد أهل هلذا
االستقالل وأوصى مبنحهم االستقالل ،فإن تركيا تقبل تنفيذ ذلك ،وترتك كل
سلطة هلا على هذه األراضي ،وإن نصوص هذا الرتك ستؤلف اتفاقية جديدة
بني احللفاء وتركيا.
 -6املضائق والقسطنطينية :وافقت تركيا على أن تكون املضايق حتت
إشراف دويل ،وجتريد املناطق اجملاورة من السالح .وأما القسطنطينية
(إسطنبول) فتبقى حتت السيادة الرتكية .وهذا عدا عن حتديد اجليش الرتكي
خبمسني ألفاً ،وإخضاع اجليش لتوجيه وإرشادات احللفاء ،وعدا قبول تركيا
سيطرة ذات أثر بعيد على ماليتها من إجنلرتا وفرنسا وإيطاليا ،وعدا إبقاء
االمتيازات القدمية ،وزايدة نصوص أخرى مهينة ،وعدا عن قبول تركيا إعطاء
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األقليات حقوقاً وامتيازات ،وبوجه خاص األرمن واليوانن واألكراد وبوجه عام
النصارى عموماً.
ولذلك كان نشر هذه املعاهدة الفظيعة واملهينة كافياً إلشعال الثورة يف
تركيا على السلطان الذي قبلها ووقعها ،وهلذا أخذ التيار اجلارف يتجه بسرعة
يف مصلحة أنقرة ،وصارت البالد كلها جبانب حكومة أنقرة اجلديدة،
واصطنعت هلذه احلكومة قوة عسكرية وقوة شعبية ،حىت إن حكومة أنقرة
هددت العاصمة إسطنبول ذاهتا ،هددت العاصمة اليت كان حيتلها احللفاء،
واليت كانت حتت خفارة األسطول اإلجنليزي .وهبذا يكون مصطفى كمال قد
ربح اجلولة الثانية ،وجنح يف أتسيس حكومة اثنية يف البالد مركزها أنقرة ،هلا
السيطرة األوىل على البالد وعلى اجليش.

هذه هي اجلولة الثانية لثورة مصطفى كمال وهذه هي وقائعها .وأي
إنسان يرى هذه الوقائع يلمس ملس اليد أن اإلجنليز هم الذي هيأوا هلذه
اجلولة ،وهم الذين دفعوا للقيام هبا ،وهم الذين محوها ومنعوا تدمريها والقضاء
عليها ،فاحللفاء هم الذين بلغوا احلكومة الرتكية يف مذكرة رمسية أبن إسطنبول
واملضايق ينبغي أن تبقى حتت تصرف السلطان ،ومل تطلب احلكومة ذلك ،ومل
يفهم حينئذ أسباب هذا الكرم مع بقاء احللفاء هم احملتلني ،وقد ظهر سببه
بعد ذلك ،إذ إنه مكن إجنلرتا فيما بعد أن ترجع هي وحدها الحتالل املضايق
وإسطنبول ،ومل ترتك جماالً إليطاليا وفرنسا أن ترجعا .فكان ذلك مناورة من
اإلجنليز ألن ينفردوا هم ابحتالل العاصمة واملضايق.
مث إن املال والسالح الذي كان يذهب من إسطنبول ملصطفى كمال
بعد أن جدد الثورة كان يذهب على علم من اإلجنليز ،وحتت مسع وبصر
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املندوب السامي اإلجنليزي واملفوض الفرنسي ،فلماذا هذا السكوت منهما؟
بل ملاذا هذا التشجيع حىت تشحن العرابت الكاملة من شبه جزيرة غاليبويل؟
مث هذه الغضبة املصطنعة اليت جعل فيها مصطفى كمال يصطدم ابحللفاء
كان جيب أن تكون على مصطفى كمال ال على إسطنبول ،فكان من
الطبيعي أن يهاجم احللفاء مركز الثورة أنقرة واجليش الثائر ،ال أن يعود اإلجنليز
وحدهم أبساطيلهم إىل إسطنبول ،وأيخذوا ابلقيام أبعمال استفزازية يف
العاصمة ،وال ميسوا الثائرين بسوء.
مث إن الثائرين مل يصطدموا مع اإلجنليز ،وإمنا اصطدموا مع الفرنسيني يف
سيسيليا( ،كيليكيا) ومع الطليان يف قونية ،ومل حيصل أي اصطدام مع اجليش
اإلجنليزي ،فكان الطبيعي إذا كان هناك غضب من ثورة مصطفى كمال أن
يكون من فرنسا وإيطاليا ال من إجنلرتا .ولكن الذي حصل أن اإلجنليز رجعوا
وحدهم الحتالل البالد ،وحالوا دون رجوع الفرنسيني والطليان.
مث بعد هذا كله ملاذا تنشر إجنلرتا معاهدة سيفر يف اللحظة اليت حوصر
فيها مصطفى كمال يف أنقرة ،ومل يبق بينه وبني السقوط شيء ،وملاذا كانت
هذه املعاهدة مكتومة قبل ذلك؟ وكان قد مضى عليها أكثر من سنة؟ أليس
هذا حتريضاً للناس على اخلليفة واحلكومة ،ألن رئيس الوزراء هو الذي وقعها؟
أليس هو إبرازاً لثورة مصطفى كمال أبهنا ضد احللفاء؟ ال شك أن هذا العمل
هو من مكائد اإلجنليز ابلذات .فهم الذين نشروا نصوص املعاهدة يف هذا
الوقت ابلذات إلنقاذ مصطفى كمال وضرب اخلليفة حىت تنشأ احلكومة
الثانية يف البالد ،وينتقلوا إىل اجلولة األخرية ،جولة املؤمترات الدولية،
واملعاهدات النهائية.
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تركز حكومة أنقرة
واتصال الدول ِبا مباشرة
على هذا الوجه انتهت اجلولة الثانية ،برتكيز احلكومة الثانية للبالد يف
أنقرة وجعلها صاحبة القوة وصاحبة السلطان الفعلي ،وأضحت حكومة
إسطنبول ال حول هلا وال طول ،وما إن استقر أمر هذه احلكومة الثانية
وصارت هلا السيطرة على البالد حىت دعت إجنلرتا بعد هذه احلوادث مباشرة
إىل عقد مؤمتر لندن ،حيضره بعض نواب من اليوانن وتركيا ،وقالت :إن الغرض
من هذا املؤمتر البحث يف حل املعضلة الشرقية .وهذا ال يعين إال إعادة النظر
يف شروط الصلح اليت عقدت يف ابريس ،أي إعادة النظر يف معاهدة سيفر،
ألن عقد مؤمتر للبحث يف املسألة الشرقية ،وكانت قد سويت يف مؤمتر صلح
رمسي ،إمنا يعين أن معاهدة سيفر اليت أقرت يف مؤمتر ابريس ستكون موضع
نقاش وحبث قبل أن يكون هلا أي أتثري بل قبل أن يعمل هبا على اإلطالق ،إذ
مل يعمل هبذه املعاهدة مطلقاً ومل يطبق بند واحد منها ،وهذا ما يؤكد أن إجنلرتا
إمنا عقدهتا لتهديد تركيا واستعماهلا وسيلة لتنفيذ أغراضها .ومل تعقدها للتنفيذ
بدليل أنه مضى عليها أكثر من سنة ومل ينفذ شيء منها ،مضى عليها أكثر
من سنة وهي مكتومة ،ومل تنشر إال حني حوصر مصطفى كمال ،وكاد يقضى
عليه وتسحق ثورته .فكان جمرد دعوة اإلجنليز ملؤمتر لندن إلعادة النظر يف
معاهدة سيفر موضع غرابة .ألن املعاهدة يف صاحل اإلجنليز ،إذ إن فرنسا مل
تنظر مطلقاً بعني االرتياح ملعاهدة سيفر ،وكانت قد وافقت على هذه املعاهدة
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كارهة ،ألهنا قد وجدت أن املرياث العثماين أصبح من حظ حليفتها إجنلرتا
اليت فازت منه حبصة األسد ،واضطرت أن تقنع على الرغم منها بسوراي
وكيليكيا .بيد أن سوراي وكيليكيا كانت ابلنسبة لفرنسا هبة فيها نظر .وإيطاليا
كانت غاضبة من املعاهدة .فهي ال توافق على السيادة اليواننية يف البحر
املتوسط .وخصوصاً ألن توسع اليوانن يف آسيا الصغرى مل يكن يف الواقع إال
على حساب منطقة النفوذ اإليطايل اليت رمستها املعاهدات اليت عقدت بني
احللفاء أثناء احلرب .ولذلك فإنه بسبب مطامع هاتني الدولتني  -أي فرنسا
وإيطاليا  -يف مزيد من الغنائم فإهنما مل توقعا على املعاهدة إال كارهتني.
وإذن فإجنلرتا حني مل تنفذ من املعاهدة شيئاً مع أن املعاهدة حتقق هلا
أعظم املغامن على حساب حليفاهتا ،يكون ذلك الفتاً للنظر ،وأمراً غري طبيعي،
وحني أتيت اآلن وتطلب إعادة النظر يف تلك املعاهدة ،يكون ذلك أدعى إىل
العجب واالستغراب ،غري أن األغرب من ذلك هو أن حيضر وفد ميثل حكومة
أنقرة اجلديدة إىل جانب الوفد الذي سيمثل احلكومة العثمانية اليت كان يتحتم
أن ال تشرتك يف املؤمتر أية هيئة تركية أو عثمانية غريها مطلقاً .ألن احلكومة
العثمانية كانت هي احلكومة الشرعية ،وكانت هي اليت دخلت احلرب وغُلِبت
فيها ،وكانت هي اليت وقعت على معاهدة سيفر اليت انعقد هذا املؤمتر إلعادة
النظر فيها .فما هو حمل حكومة أنقرة اجلديدة واليت مل يعرتف هبا أحد بعد،
ألن حتضر هذا املؤمتر الدويل إلعادة النظر يف شروط الصلح؟ أليس هذا وحده
دليالً كافياً على أن إقامة هذه احلكومة يف أنقرة إمنا كان من اإلجنليز ألجل
أن تشركها أوالً يف مفاوضات الصلح ،مث تنفرد هنائياً يف الشروط النهائية.
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وكان جيب أن ترفض احلكومة العثمانية؛ حكومة اخلالفة اشرتاك
حكومة أنقرة معها يف املفاوضات ،ألن قبوهلا هبا يعين اعرتافاً رمسياً هبا أمام
الدول ،وألن وجود حكومتني يف بلد واحد أمام العدو ،ويف مفاوضات يف
شروط الصلح هو منتهى الضعف واالهنيار .ولذلك كان من الطبيعي أن
ترفض حكومة اخلالفة ذهاب ممثلني عن حكومة أنقرة ،ولكن الواقع أهنا
قبلت ،بل بلغ هبا الضعف أن أرادت أن تتخذ دعوة مصطفى كمال إىل لندن
وسيلة حملاولة اسرتضائه ومساملته ،ولذلك تقدم توفيق ابشا رئيس الوزراء من
مصطفى كمال حيمل إليه دعوة الدول األوروبية له حلضور مؤمتر لندن ،وقال:
ابسم الدولة الرتكية ،وملصلحة اإلمرباطورية العثمانية ،يطلب أن تتقدم الوفود
الرتكية إىل هذا املؤمتر جبهة واحدة قوية متحدة ،وأن يكون الربانمج الذي
يعرضه األتراك برانجماً واحداً ،يدل على تكاتف األمة كلها واحتادها ،ال على
تنابذها وانشقاقها .ولكن مصطفى كمال رفض ذلك وقال :إن اجمللس القومي
وحده يف أنقرة هو الذي يتمتع ابلسيادة الدستورية ،وهو وحده صاحب النفوذ
واحلكم يف البالد ،وكان ينبغي أن ترسل الدول األوروبية الدعوة عن طريق هذا
اجمللس.
وكان اجمللس القومي خالل هذه الفرتة قد جعل نفسه جملساً دائمياً.
ووضع دستوراً جديداً استغرق وضعه تسعة أشهر كاملة ،وكانت أكرب عقدة
واجهت وضع الدستور ،ودارت حوهلا املناقشات واملداوالت كثرياً هي قضية
"السلطنة واخلالفة" .وكان مصطفى كمال قد اضطر حتت أتثري اإلمجاع
الكاسح والتيار اجلارف يف اجمللس القومي  -الذي كان يعترب جملس مصطفى
كمال ،فأعضاؤه كانوا كلهم من أنصاره  -اضطر ألن ينص يف الدستور
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صراحة على بقاء السلطنة واخلالفة .ولذلك قال مصطفى كمال رداً على
رئيس الوزراء توفيق ابشا حني وجه إليه الدعوة ودعاه ألن تظهر الوفود الرتكية
مبظهر الوحدة والتآلف قال :إن اجمللس القومي قد وضع يف أول مادة من
مواده عدم املساس ابلسلطنة وقدسية اخلالفة ،وإن على السلطان أن يعرتف
ابجمللس القومي حىت ميكن اشرتاك حكومة أنقرة يف وفدها مع وفد حكومة
السلطان.
ولكن السلطان رفض االعرتاف ابجمللس القومي وابلدستور الذي
وضعه ،ألن االعرتاف به يعين إزالة اخلالفة ولو نص على بقائها شكلياً ،ألن
هذا الدستور ينص أن السلطة كلها دون قيد أو شرط قد احندرت إىل األمة
أبسرها ،واألمة مصدر السلطات ،وأن اجمللس القومي هو وحده صاحب احلق
املطلق يف متثيل سيادة الشعب ،وهو الذي يقرر احلرب والسلم .وهذا يعين
هدم اإلسالم من أساسه ،ألن التشريع ليس مصدره األمة بل الشرع
اإلسالمي ،وألن اخلليفة هو الذي يقرر احلرب والسلم .ولذلك كان من
املستحيل أن يقبل السلطان ذلك ،فانقطعت املفاوضات بني حكومة اخلليفة
وحكومة أنقرة حول أتليف الوفد.
ولكن الدول األوروبية حني رأت أن مصطفى كمال قد رفض الدعوة
إذ جاءته بواسطة حكومة السلطان ،ورفض الذهاب بناء على دعوته عن
طريق السلطان ،أرسلت إليه إجنلرتا دعوة مباشرة إىل أنقرة ابسم دول احللفاء،
وكان إرساهلا هلذه الدعوة مبنزلة اعرتاف صريح منها حبكومة أنقرة .فذهب
الوفدان منفصلني ،وكان توفيق ابشا رئيس وفد اخلليفة ،وكان بكري سامي بك
رئيس وفد أنقرة ،وعقد مؤمتر لندن يف شباط سنة 1921م.
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رئيس وفد السلطان ملؤمتر لندن يتنازل
لرئيس وفد أنقرة ليتحدث ابسم الوفدين
وحينما جلس الوفدان على طاولة املفاوضات وقف رئيس الوزراء توفيق
ابشا وقال :إنه كرئيس للوفد اإلسطنبويل قد تنازل عن حقه يف الكالم إىل
بكري سامي بك الذي سينطق ابسم الوفدين معاً ،ويدافع عن أماين األتراك
القومية ،وعلى هذا فكلمته هي العليا .وصمتت إسطنبول ومل يرتفع غري صوت
أنقرة.
وأخذ لويد جورج عن إجنلرتا ،وبراين عن فرنسا ،والكونت سفورزا عن
إيطاليا ،يوضحون للمؤمترين أبن الغرض من املؤمتر جمرد التوفيق بني األمم اليت
اشتبكت يف احلرب مع بعضها ،وأن احللفاء على استعداد إلجراء بعض تعديل
يف شروط الصلح ،وعلى األخص يف االمتيازات اليت أعطيت لليوانن .وستعني
جلنة خاصة يعهدون إليها بدراسة أحوال السكان من جديد يف منطقة أزمري،
وأن ما ستقرره تلك اللجنة سينفذ على اجلانبني .ووافق رئيس الوفد بكري
سامي على إرسال اللجنة ،ولكن اليوانن رفضوا فكرة إرسال هذه اللجنة رفضاً
اباتً .فاقرتح مندوب أنقرة ورئيس الوفد الذي كان يتكلم ابسم الوفدين ،اقرتح
يف املؤمتر جعل أزمري والية مستقلة استقالالً داخلياً يف ظل حاكم نصراين.
ولكن اإلجنليز رفضوا هذا االقرتاح كما رفضه اليواننيون والفرنسيون والطليان،
ووافق الوفد الفرنسي على إخالء كيليكيا وتسليمها لألتراك ،وتعهد بذلك،
ووافق بكري سامي على إعطاء فرنسا امتيازاً جتارايً جيعل هلا األفضلية بني مجيع
الدول اليت تتعامل معها تركيا ،وأمضت تركيا وفرنسا املعاهدة بينهما.
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ولكن مؤمتر لندن قد فشل وانفض على غري شيء ،سوى ما اتفق عليه
الوفدان الفرنسي والرتكي .وما إن رجع الوفدان حىت رفض مصطفى كمال
املعاهدة اليت عقدها بكري سامي مع فرنسا ،واضطر بكري سامي إىل االستقالة
من وظيفته كوزير للخارجية ،وانضم إىل املعارضني ملصطفى كمال فوراً.
وكتب مصطفى كمال إىل احلكومة الفرنسية أبن اللجنة اليت أرسلها قد
سلكت سلوكاً أبعد ما يكون عن الصالحية اليت أعطيت هلا ،وعلى هذا فكل
قراراهتا ملغاة ال تقبلها البالد وال تعد مسؤولة عن شيء مما وافقت عليه.
مث دارت مفاوضات بني حكومة أنقرة وبني فرنسا ووقعت بنهايتها
حكومة أنقرة بتاريخ العشرين من تشرين األول 1921م اتفاقية مع فرنسا
تنازلت فيها تركيا عن سوراي لفرنسا ،واتفقتا على تعيني خط احلدود الفاصل
بني تركيا وسوراي ،وأجلت فرنسا مبوجب هذه االتفاقية قواهتا عن كيليكيا،
وصار مصطفى كمال يتوىل عمليات االتصال ابلدول وتتصل به الدول،
وتعقد معه املعاهدات ابلرغم من وجود حكومة اخلالفة.
وصارت الدول األوروبية تظهر ميلها معه ،فصارت فرنسا وإيطاليا
حتاول اسرتضاءه والتقرب منه ،وصارت إجنلرتا تؤيده علناً يف القضااي الدولية،
وأظهرت ختليها عن اليوانن ،وصارت تظهر السخط على اليوانن.
واتصل مصطفى كمال بروسيا ،وكانت قد خرجت من احلرب وأتلفت
فيها احلكومة الشيوعية ،وطلب إليها أتييده ،وتنازل هلا عن ابطوم ،وطلب
عقد معاهدة صداقة معه ابسم تركيا ،ليكون ذلك اعرتافاً به .فقبلت احلكومة
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الشيوعية ذلك ،ألهنا مل ختسر شيئاً ،وألهنا ضد اإلسالم ،وضد أن تكون هناك
خالفة إسالمية .فشجعته ضد اإلجنليز ،وضد اخلليفة .وأخذت ابطوم ومل
ختسر شيئاً ،وكان ذلك يف  16آذار 1921م .وكانت قبل ذلك قد تنازلت
إيطاليا مبحض إرادهتا عن أضاليا ،وجلت عنها يف كانون الثاين 1921م.
فصارت هبذا فرنسا ،وإيطاليا ،وروسيا جبانب حكومة أنقرة .فاشتد ساعد
مصطفى كمال.

مصطفى كمال يستعد لتصفية
املشكلة مع اليونن ابحلرب
وإبخفاق مؤمتر لندن ،وبعقد االتفاقيات بني مصطفى كمال وبني كل
من فرنسا وإيطاليا وروسيا ،مل يبق من مشاكل احلرب سوى مشكلة اليوانن،
وهلذا ترك ملصطفى كمال أو أوعز إليه أن يصفي املشاكل مع اليوانن عن
طريق احلرب.
ومن أجل ذلك أخذ حيضر األسلحة والعتاد والذخائر ،وجيهز اجليش،
ويضاعف قوته .وأخذت ترد إليه األسلحة والذخائر كالسيل ،وبشكل ضخم
ظاهر فيه أنه استعداد خلوض حرب .وكانت ترد إليه من روسيا عرب خطوط
اإلجنليز يف البسفور ،وعلى شواطئ البحر األسود .وجلت فرنسا عن كيليكيا،
وسحبت قواهتا منها ،فتحولت القوات الرتكية اليت كانت يف تلك اجلهة،
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وكانت تقدر بثمانني ألف جندي ،إىل اجلهة الغربية لتقويتها وتعزيزها .فتخوف
اليواننيون ،ورأوا أن هذه اإلعدادات العسكرية إمنا تعد ضدهم ،ورأت احلكومة
اليواننية أن الدول األوروبية ضدها ،وأن إجنلرتا ختلت عنها ،وش ركت يف أهنا
هي اليت حترض تركيا عليها.

اليونن تبادر ببدء احلرب على األتراك
لذلك رأت أن تبدأ هي محلتها على األتراك دون أن تستأذن احللفاء،
ألهنا أيقنت أهنم ضدها .وملا أحس احللفاء أبن اليوانن توشك أن تبدأ القتال
مع األتراك تقدموا ابقرتاح لليواننيني ولألتراك للتوفيق بينهم .ولكن يبدو أن
اليواننيني رأوا يف هذا االقرتاح من احللفاء وسيلة لتمديد الوقت ،وإعطاء فرصة
لألتراك ليستعدوا وجيهزوا قواهم .لذلك بدأوا القتال ضد األتراك قبل أن جييبوا
احللفاء على االقرتاح ،ونشب القتال بني اليواننيني واألتراك ،واستمر مدة سنة
ونصف تقريباً.
وقد أعلن احللفاء فور بدء القتال رمسياً حيادهم ،وكان هذا احلياد غريباً.
فالدولة العثمانية ال تزال حتت االحتالل الفعلي من اإلجنليز ،وتعترب دولياً حمتلة
من احللفاء ،فأي قتال حيصل فيها يؤثر على مركز احملتلني ،فكيف يتأتى
وقوفهم على احلياد؟ فالطبيعي هو أن يقفوا جبانب حليفتهم اليوانن ،أو أن
يقفوا ضدها ملنع القتال .أما الوقوف على احلياد فإنه غري طبيعي ،وال سيما يف
هذه احلالة احلرجة .غري أنه قد حصل احلياد ابلفعل ،وتركت اليوانن تتخبط يف
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حريهتا ،بعد أن تركتها حليفتها إجنلرتا .وكان الطبيعي أن تستسلم وتقبل
املفاوضات ،ولكنها مل تفعل ،بل أصرت على مواصلة القتال ،فعرضت الوزارة
اإلجنليزية رمسياً على اليوانن أبن تكون وسيطاً بينها وبني تركيا ،ولكن اليوانن
رفضت ذلك رفضاً اباتً .ويبدو أهنا كانت تراتب يف هذه الوساطة ،ولعلها
كانت تشاهد وقوف إجنلرتا جبانب مصطفى كمال؛ لذلك رفضت وساطة
إجنلرتا ،واستمرت يف القتال.
وكانت احلرب سجاالً بني الدولتني ،وحتولت احلرب من حرب
عصاابت ضد اليواننيني إىل حرب نظامية ومعارك حربية كأي حرب .ويف 23
آذار سنة 1922م زحف اليواننيون إىل أسكي شهر ،وأفيون قره حصار،
وتعترب كل منهما مركزاً هاماً من مراكز التقاء اخلطوط احلديدية ،فاحتلوا أفيون
قره حصار فرتة قصرية من الزمن ،ولكنهم منوا يف الشمال هبزمية حامسة عند
(اين اوتو) خالل األايم األوىل من نيسان 1922م ،وأكرهوا على االرتداد إىل
بروسه.
مث يف متوز مجع اليواننيون جيوشهم وبدأوا املعركة ،فاعتزموا اهلجوم على
إسطنبول وقاموا به ابلفعل الحتالهلا .ولكن اجلنرال هارجنتون القائد العام
جليوش احللفاء حينئذ اعرتض سبيلهم ومنعهم ،فاجتهوا حنو الشرق ووصلوا إىل
اخلط احلديدي ،واصطدموا مع األتراك وجهاً لوجه.
وكان عصمت ابشا هو قائد اجليش الرتكي ،وقد استطاع أن يقف يف
وجه اهلجوم اليوانين عشرة أايم ،ولكن يف اليوم احلادي عشر توغل اجليش
اليوانين يف كواتهية اليت تعد جبهة من اجلبهات الرتكية ،وأخذ عصمت حياول
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صد هذه اهلجمات الواحدة بعد األخرى ،ولكن اجليش اليوانين كان يضيق
عليه احلصار شيئاً فشيئاً ،واستطاعت الفرقة اليواننية اليت تعسكر يف اجلنوب
االستيالء على أفيون قره حصار ،وسارت تريد احتالل األجزاء الشمالية،
وظلت املعركة مستمرة واملوقف يزداد حراجة.
إال أنه ابلرغم من ذلك فقد شعر قادة اجليش أبن الواجب الوطين حيتم
عليهم االستمرار يف القتال حىت اللحظة األخرية.
ووصل مصطفى كمال فأبلغته القيادة العليا هذه األخبار املزعجة ،فلما
وقف على احلالة متاماً أصدر أوامره إبيقاف القتال فوراً ،والرتاجع إىل اجلبهة
الشرقية ،ومتكن اجلنود األتراك من الرتاجع ،وقد بلغ هبم اليأس كل مبلغ،
وتعرض اجليش الرتكي خلسارة فادحة ،وترك مقادير هائلة من املواد احلربية
الثمينة غنيمة ابردة ألعدائه ،وأخذت العرابت حتمل ما أمكن محله ،وسارت
النساء واألطفال مع هذه العرابت يف حالة من اإلعياء الشديد ،ووقف اجلنود
األتراك عن التقهقر ابلقرب من سقاراي.
أما مصطفى كمال فقد عاد من أسكي شهر إىل أنقرة ابلقطار.
وجرت مفاوضات مع اليوانن كانت عقيمة ،وكان مصطفى كمال
مستعداً ألن يقدم لليواننيني ترضيات ،ولكنهم كانوا يرفضون.
وكانت معنوايت األتراك سيئة ،فاجمللس القومي كان يعقد جلساته
الصاخبة ابستمرار ،وكان املعارضون ينزلون جام غضبهم على مصطفى ،وعلى
القواد الذين معه ،واضطرب األعضاء الذين كانوا ينتصرون ملصطفى ويؤيدونه،
ووقعوا يف حرية شديدة.
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مث رجع مصطفى كمال إىل مركز قيادته ،وقد مسع القواد يتحدثون،
ورآهم يف حالة سيئة ،فاجتمع هبم وحاول إاثرة احلماس فيهم ،وكان مما قاله
هلم :ما هي أمهية السكة احلديدية؟ ما هي أمهية أسكي شهر أو أي مدينة
أخرى ،ال شيء ،اجليش هو كل شيء واجليش ال يزال قوايً ،ولن تنقضي أربعة
أسابيع إال ونكون قد قهران األعداء .ولكنهم حني مسعوا كالمه تطلعوا إليه
مشدوهني ،وكانوا يعدون حديثه هذا من قبيل اهلذاين.
غري أن املعركة ظلت مستمرة ،فقد تقدمت اجليوش اليواننية ،وجتمعت
فرق اجلنرال اببوالس غرب سقاراي ،واضطر األتراك إىل تسليم كارا ،واستطاع
اجلناح األمين اهلرب بشق األنفس بينما كان اجلناح األيسر ال يتخلى عن
مكان حىت يضطر إىل التخلي عن مكان آخر ،وكان مركز قيادة مصطفى
كمال يف قرية األجوش ،وكان يصدر أوامره من غرفته ال يفارقها ،وكان
عصمت هو الذي يقود اجليوش.
وعاد اجليش الرتكي لالهنزام ،وحار القائد العام يف أمره ،ومل يدر هل
أيمر اجليش ابلتقهقر أو يطلب منه البقاء يف مكانه .وأيقن مصطفى كمال أنه
إذا بقي اجليش يف مكانه فقد تقع النكبة أو ال تقع ،ولكنه إذا تراجع فال حمالة
واقعة .وعلى هذا صمم على عدم تراجعه ،وكان املوقف يف منتهى اخلطورة.
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انسحاب اجليش اليونن بضغط من
احللفاء ابلرغم من انتصاره:
ويف الساعة الثانية صباحاً جاءت األنباء أبن اجليش اليوانين توقف عن
اهلجوم وأخذ ينسحب ،وكان ذلك يف السابع من شهر أيلول 1922م.
وحينئذ ارتد اجليش الرتكي على اليواننيني وصار يهامجهم وهم ينسحبون،
فتقهقروا إىل ما وراء سقاراي ،مث تقهقروا إىل مركزهم السابق ابلقرب من السكة
احلديدية األانضولية ،ويف طريقهم أخذوا حيرقون القرى ،ويتلفون آابر الشرب
ابلديناميت ،ويسوقون أمامهم املواشي ،ويقتلون من يصادفهم ،وقد تركوا مئات
األميال خراابً ،وانسحبوا من أزمري .ويف  9أيلول احتلها األتراك من غري أن
يطلقوا رصاصة تقريباً ،ولكنهم أحرقوا بدورهم نصف املدينة لكي يزيلوا آخر
أثر من آاثر االحتالل اليوانين ،وطلبت إجنلرتا وفرنسا وإيطاليا اهلدنة ،فعقدت
يف احلادي عشر من تشرين األول 1922م ،وختلى فيها اليوانن عن تراقية حىت
مريج ،وبذلك انتهت احلرب بني اليوانن وتركيا.
هذه خالصة وقائع احلرب اليت قامت بني مصطفى كمال واليواننيني
كما حصلت ابلفعل ،ال كما حاولت الدعاية الغربية أن تصورها يف ذلك
احلني .وهي وقائع تدل على أن انسحاب اليواننيني وتراجعهم عن األراضي
اليت احتلوها مل يكن نتيجة معركة فاصلة دارت بينهم وبني مصطفى كمال
أحاقت هبم فيها اهلزمية .بل على العكس من ذلك ففي الوقت الذي بدأ فيه
اليوانن ابلرتاجع واالنسحاب كانوا هم املنتصرين ،وكان اجليش الرتكي هو
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املنهزم ،وكانت حالته املعنوية يف منتهى السوء ،وكان اليأس قد أخذ يفت يف
عضده.
ومن هنا يظهر جلياً أن انسحاب اليواننيني على هذا الشكل يدل على
أن ضغطاً دولياً قد وقع على اليواننيني فاضطرهم إىل االنسحاب .وال شك أن
ذلك الضغط كان من قبل احللفاء بدليل أن إجنلرتا وفرنسا وإيطاليا ابدرت إىل
طلب عقد اهلدنة بني اليوانن وتركيا بعد أن مت تراجع اليواننيني وانسحاهبم،
فعقدت اهلدنة ابلفعل.

اإلجنليز يعملون دعاية ضخمة ملصطفى كمال
وقد اختذت إجنلرتا هذه املعارك بني األتراك واليوانن أداة من أدوات
طريت إجنلرتا ابلذات هذه
التمكني ملصطفى كمال أن يلغي اخلالفة .فقد ر
األخبار ونشرهتا نشراً واسعاً يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي ،وأوجدت دعاية
ملصطفى كمال يف داخل تركيا ويف خارجها ،حىت طار صيته يف كل مكان
أبنه املنتصر ،وأبنه أخرج اليوانن ،وحارب مجيع احللفاء وأخرجهم ،حىت لقد
لقب ابلغازي .وهذا ما مكن حلكم مصطفى كمال أن يتمركز يف البالد لينزل
فيما بعد ابملسلمني وحبكم اإلسالم ضربة مميتة متثلت يف إلغاء اخلالفة ،وإزالة
سلطان اإلسالم من األرض.
وأما مسألة إخراج اليواننيني من تراقية فإهنا مسرحية مكشوفة.
وخالصتها أنه بعد انسحاب اجليش اليوانين من آسيا الصغرى اجتهت جيوش
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مصطفى كمال حنو الشمال الستنقاذ تراقية من اليوانن .وكانت فرنسا وإيطاليا
وإجنلرتا حني أعلنت احلياد يف  15أاير 1921م قد كونت منطقة حيادية
وهي قطعة األرض املمتدة على شواطئ البسفور والدردنيل .وهذه األرض مل
يسمحوا للجيشني املتقاتلني ابجتيازها .فقد سبق أن حاولت اليوانن اجتيازها
الحتالل إسطنبول فمنعها هارجنتون ،فحاول اآلن مصطفى كمال اجتيازها
فمنعه هارجنتون ،ولكنه مل يعبأ هبذا املنع واستمر اجليش يف توغله ،وجتمعت
اجليوش الرتكية على الساحل ،ووقفوا ابلقرب من جناق قلعة .فاستعد
هارجنتون للقائهم ،فحشد اجليوش اليت كانت يف إسطنبول ،وأرسل فرقاً حلماية
جناق قلعة ،والساحل اآلسيوي.
فاستغرب ذلك حلفاؤه الفرنسيون واإليطاليون ،وأرسل إىل تركيا إنذاراً
وافقت عليه الدول الثالث إجنلرتا وفرنسا وإيطاليا أكدت فيه عدم السماح
ابجتياز منطقة احلياد ،ولكن مصطفى كمال مل أيبه لذلك ،فاستنفرت إجنلرتا
قواهتا استنفار الدخول يف احلرب ،وطلبت من فرنسا وإيطاليا أن تستنفرا
قواهتما أيضاً فرفضتا ذلك ،وانسحبت احلامية الفرنسية من منطقة احلياد جناق
قلعة ومن الساحل اآلسيوي ،وحذت إيطاليا حذو فرنسا ،وظلت إجنلرتا
وحدها.
وصارت املسألة ليست بني تركيا واحللفاء بل بني تركيا واإلجنليز
وحدهم ،وصارت القوات الرتكية مقابل القوات اإلجنليزية وجهاً لوجه .وكان يف
مقدور اجليش اإلجنليزي مقاتلة القوات الرتكية ومنعهم من اللحاق ابليواننيني،
ولو أزمع اإلجنليز مقاتلة القوات الرتكية حقاً ملنعوهم من اللحاق ابليواننيني
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وهلزموهم هزمية ساحقة ،إن مل يكن ابجليوش الربية فعلى األقل أبسطوهلم الذي
كان مرابطاً وبطائراهتم ،وال يوجد لدى مصطفى كمال طائرات وال سفن حبرية
حينئذ ،وكانت طريقه يف سريه أن خيرتق الدردنيل.
وهلذا كان بعض انصحي مصطفى كمال يريدونه أال يعرض نفسه
للهزمية احملققة أمام اجليش اإلجنليزي ،ولكنه أصر على استمرار الزحف
الخرتاق املنع ليصل إىل اليواننيني .فتقدمت القوات الرتكية وتصدت هلا
القوات اإلجنليزية ملنعها من التقدم ،ولكن مل حيصل اشتباك بني الطرفني،
وكانت تظهر على القوات اإلجنليزية احلرية ال تدري ماذا تفعل .فقد كانت
األوامر اليت لديها مائعة تقضي مبنع مرور األتراك ،ويف الوقت نفسه بعدم
إطالق النار أو استخدام العنف.
ويف هذه األثناء أرسلت فرنسا مندوابً عنها ملفاوضة مصطفى كمال هو
فرانكالن بوييون ،وأبدى املندوب الفرنسي استعداداً ألن يتعهد احللفاء أبن
خيلي اليواننيون "تريس" ويعيدوا تركيا األوروبية إىل األتراك.
وحينئذ طلب هارجنتون من مصطفى كمال مهلة ملخابرة حكومته،
وبعد عشرة أايم جاء رد احلكومة اإلجنليزية ابملوافقة على انسحاب اجليوش
اليواننية وعدم املوافقة على انسحاب اجليوش األوروبية ،ومل يكن إال اجليش
اإلجنليزي.
وحينئذ وافق مصطفى كمال على ذلك ،وأمر قواته ابلتوقف ،وأرسل
عصمت ليقابل هارجنتون يف قرية (مودانيا) لالتفاق على التفصيالت ،وهناك
وافق احللفاء على طرد اليواننيني من تريس .ومت ذلك ابلفعل ،وانسحبت
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اجليوش اليواننية ،وتسلمت حكومة أنقرة مقاليد األمور اإلدارية ،ومل يبق يف
تركيا من احلاميات األجنبية سوى اجليش اإلجنليزي.
وقد عد هذا أيضاً انتصاراً ملصطفى كمال على احللفاء وطردهم من
إسطنبول واملضايق .ومحلت له الدعاايت كما محلت عن املعارك مع
اليواننيني ،مع أن أقل حماكمة عقلية تري أن هذه األعمال املسرحية متفق
عليها مع اإلجنليز ،إلخراج مجيع حلفائهم وإبقائهم وحدهم يف البالد.

السياسيون والضباط ُيذرون
مصطفى كمال من إلغاء اخلالفة
وهبذا انتهى دور األعمال الداخلية ومل يبق إال إهناء القضية يف مؤمتر
للصلح ،ويف هذه األثناء شعر السياسيون والضباط أبن يف نية مصطفى كمال
إلغاء اخلالفة ،فتكونت يف اجمللس القومي أكثرية ساحقة ملعارضته يف هذا األمر
اخلطري ،فأشعرته علناً ابستعدادها ملقاومته يف ذلك .كما أن الشطر األكرب من
اجليش قد أحس هبذا أيضاً.
وكان اجلنرال كاظم قره بكري ابشا من أشدهم محاسة للسلطان ،فبادر
إىل حتذير مصطفى كمال يف خطاب قال له فيه" :إن الدستور اجلديد ال يعد
من الوجهة الشرعية قانوانً صحيحاً ما دام أن البالد مل تستشر ومل يؤخذ رأيها
يف حدث خطري كهذا .وإن األمة وحدها هي صاحبة احلق يف اختيار نوع
احلكم الذي تريده" مث ختم خطابه ابلكلمات التهديدية التالية" :وقد آليت
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على نفسي أن أمنع مهما كانت التضحية اليت تطلب مين كل خطوة ترمي
من ورائها إىل حتويل البالد من السلطنة إىل اجلمهورية".
وملا كان كاظم قره بكري من الشخصيات احملرتمة من اجليش كله،
وكان الشعب يقدر رجاحة عقله ،وبعد نظره ،ويثق به ،فكان قادراً على أن
حيرك األمة ،وحيرك اجليش ضد مصطفى كمال .فأدرك مصطفى كمال ذلك،
وابدر فوراً إىل هتدئته ،فكتب يقول" :إن الدستور الذي وضعه اجمللس القومي
ليس هنائياً ،ولكنه جمموعة مبادئ عامة وضعت لتكون رائداً ومرشداً ملن
يريدون حكم البالد حكماً دميقراطياً سليماً من الفوضى ،وإنه ليس يف هذه
القوانني ما يشتم منه رائحة التعدي على السلطنة املقدسة أو اخلالفة املقدسة،
أو احلض على احلكم اجلمهوري .وإن األشخاص الذين يتومهون أننا نريد
القضاء على السلطنة واستبدال احلكم اجلمهوري ابحلكم امللكي يعيشون يف
عامل آخر غري الذي نعيش فيه ،عامل اخليال واألوهام".
فأثرت هذه الكتابة اخلطية على كاظم قره بكري وعلى اجلميع ،فهدأت
العاصفة ،وأيقن مصطفى كمال أنه ال ميكنه أتسيس مجهورية إال إذا اعتمد
على قوة ضخمة يكتسح هبا هؤالء املعارضني .فانصرف إىل إعداد هذه القوة
بكل ما يستطيع ،وساعدته على ذلك تلك الدعاية الضخمة اليت أوجدها له
اإلجنليز يف داخل تركيا ،وسائر العامل اإلسالمي .ولذلك فإنه حني أنس من
نفسه القوة ،واعتمد على قوة ضخمة تنصره يف اجليش ،أقدم على ما كان
يبيته ضد اخلالفة ،فبدأ يبت يف أمر إلغائها يف الوقت الذي انعقد فيه مؤمتر
الصلح الذي كان سيبت يف أمر البالد.
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فصل السلطنة عن اخلالفة
ويبدو أن إجنلرتا مل تدع إىل مؤمتر الصلح النهائي إال بعد أن أمتت
مناوراهتا ،ووصلت إىل النتائج اليت تريدها ،ويظهر من استعراض األعمال اليت
متت يف تركيا وحدها منذ عقد هدنة مودورس ،حىت عقد مؤمتر لوزان األول،
أن اإلجنليز لعبوا بدهاء منقطع النظري أخبث األدوار هلدم اخلالفة وتدمريها
تدمرياً هنائياً .فقد كان اجلنرال هارجنتون اإلجنليزي هو القائد العام جليوش
احللفاء احملتلة لألراضي الرتكية ،وكان هو املسيطر على إسطنبول ،وعلى مجيع
أحناء البالد الرتكية ،وكانت تركيا قد فصلت عن مجيع البالد اإلسالمية
األخرى .فصار قيامهم مبا يبيتون مواتياً هلم .ولذلك صار عملهم منصباً على
هدم اخلالفة ،وعلى إبعاد احللفاء :فرنسا ،وإيطاليا ،واليوانن ،عن تركيا .فبدأوا
حينئذ مبناوراهتم مدركني أن هذين األمرين :هدم اخلالفة ،وإبعاد احللفاء ،ليسا
اهلني.
ابألمر ِر
ولذلك كانوا يعملون يف منتهى اخلبث والدهاء ،وكانت عملية إبعاد
احللفاء تتوالها احلكومة اإلجنليزية ابألساليب السياسية ،والدبلوماسية،
واملناورات الدولية ،وابملناورات العسكرية ،وإاثرة احلرب احمللية ،واختذت أداة
من أدوات هدم اخلالفة .أما عملية هدم اخلالفة فكانت تتوالها احلكومة
اإلجنليزية ابألعمال املباشرة يف تركيا نفسها ،بواسطة اجلنرال اإلجنليزي
هارجنتون ،واجلنرال اإلجنليزي ولسن ،إىل جانب األساليب السياسية واملناورات
الدولية .وكان مصطفى كمال الرجل الذي لعب هلم هذا الدور الفظيع ،ولواله
لباءت مؤامراهتم ابإلخفاق الذريع.
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ويبدو أن هناك رجاالً آخرين من اإلجنليز املغمورين كانوا يقومون أبدوار
مباشرة يف األراضي الرتكية نفسها .إذ يبدو أن الكابنت (ه  .س .أرمسرتونج)
وإن كان شخصاً مغموراً وضابطاً صغرياً فإنه يظهر أنه كان يقوم أبدوار يف
ذلك ،مما يقوم به أمثاله من الضباط الصغار .فإنه كان قبيل احلرب العاملية
األوىل امللحق احلريب إلجنلرتا يف إسطنبول .وأثناء احلرب أسر مع فرقة اجليش
السادس أبكملها ،وأثناء وجوده يف األسر طلب مقابلة أنور ابشا ،فكان طلبه
موضع استغراب ،فقد كان أنور ابشا وزير احلربية ،وكانت الدولة كلها يف
يده ،فأن يطلب مقابلته أسري إجنليزي أمر غري عادي ،فقابله أنور ،وجرى
بينهما حديث طويل انتهى أبن أمر أنور بزجه يف سجن منفرد عقاابً له .ومل
يعلم ما الذي أغضب أنور من هذا األسري ،ولكن يظن أنه حاول شن حرب
أعصاب على أنور ،وهتجم عليه ،أو على الدولة ،فأمر مبعاقبته .إال أنه يبدو
أن هذا األسري كان على صالت مع بعض ضباط اجليش .فإنه قبل هناية
احلرب فر من األسر ،ورجع إىل اجليوش اإلجنليزية .ومل يعلم من الذي ساعده
على الفرار .وما إن انتهت احلرب حىت أعادته احلكومة اإلجنليزية إىل
إسطنبول ،وعهدت إليه السلطات اإلجنليزية احملتلة مبهمات رمسية .وهناك بقي
أعواماً كاملة ،كان خالهلا على اتصال مباشر ابألتراك عامة ،ومصطفى
كمال خاصة ،وشهد مجيع احلركات اليت حصلت إللغاء اخلالفة .فال يبعد أن
يكون ممن قاموا أبعمال مع مصطفى كمال يف أعماله اليت قام هبا هلدم
اخلالفة.
غري أن الدور الرئيسي كان مسنداً إىل هارجنتون ،فإنه كان القائد
العام ،وكان هو املسيطر على كل شيء .ويبدو أن مصطفى كمال حني كان
178

يقوم أبعماله وميثل دوره كانت عالقته الرئيسية مع هارجنتون .وكان اإلجنليز
يعتربون هارجنتون املسؤول األول عن تركيا .وقد وجدت تصرحيات رمسية تشري
إىل دوره يف تركيا.
فبتاريخ 1924/2/25م تكلم اللفتنانت كولونيل ديلماس يف جملس
العموم وقال :إن مسعة بريطانيا يف الشرق هي يف الوحل .وأضاف :أبنه جيب
على بريطانيا أال تتدخل يف مسألة األرمن ،واستشهد برسائل كثرية تصله من
األرمن أهنم يرغبون يف العيش مع األتراك بسالم.
فأجابه شارلزبيت :إن شعور األتراك حنوان جد طيب ،وأعمالنا هناك
موفقة ،مستنداً يف إجابته هذه على معلومات وصلت إليه من السري تشارلز
هارجنتون ،ولكنه مل يذكر نوع هذه املعلومات .وبتاريخ 1940/3/24م وبعد
أن مات هارجنتون بيومني كتبت جريد التاميز اللندنية مقاالً عنه ذكرت فيه:
"إنه بعد أن اهنزم اليوانن أمام األتراك سنة 1921م أعطي السري هارجنتون
قائد قوات الدول احلليفة صالحيات واسعة للتعاون مع مصطفى كمال"
ولكن مل تذكر نوع هذا التعاون .وأضافت" :إن مغازلة هارجنتون السياسية
كانت ختفي حزمه وتصميمه على ما يريد ،وإنه كان رجالً أهالً لذلك".
وهبذه الصالحيات الواسعة للتعاون مع مصطفى كمال بدأ الدور
األخري يف تصفية املوقف ،واإلقدام على الضربة املميتة للخالفة .فإنه بعد عقد
معاهدة اهلدنة يف متوز 1922م وانسحاب اليواننيني بعد انسحاب الفرنسيني
واإليطاليني قد طهرت البالد من مجيع احلاميات األجنبية ،ومل تبق إال احلامية
اإلجنليزية .فانفرد هارجنتون ابلعمل ،وكانت قوة مصطفى كمال ونفوذه
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وشعبيته يف كافة أرجاء البالد قد بلغت ذراها ،بينما كانت حكومة إسطنبول
حكومة شكلية ال متلك من األمر شيئاً .فالسلطة كلها كانت يف يد حكومة
أنقرة .سواء منها ما كان داخلياً كتنفيذ القوانني ،والسيطرة على اجليش،
واإلشراف على كافة شؤون الدولة ،وما كان خارجياً كالعالقات مع الدول،
وعقد املعاهدات.
وكان السلطان يقاسي يف قصره آالماً كثرية ،وال جيد من يسمع منه،
وكان اإلجنليز يظهرون العطف حنوه ،وحينون عليه ،فيمدونه أحياانً ابملال ،بعد
أن نضبت اخلزينة ،وبعد أن فرغت جيوبه .فكان يتقاضى هذه األموال من
اإلجنليز هبة منهم ،أي صدقة منهم عليه .ويف هذه احلال اليت وصلت إليها
األمور يف تركيا إىل هذا احلد أرسلت الدول املتحالفة إجنلرتا وفرنسا وإيطاليا
دعوة حلكومة أنقرة ،وأخرى حلكومة السلطان يف إسطنبول ،حلضور مؤمتر
لوزان ،لعقد معاهدة الصلح .وذلك بتاريخ  17تشرين األول 1922م .وقد
قوبلت هذه الدعوة حلكومتني يف البالد ابلسخط من اجمللس الوطين ،وبدأت
احملاولة املباشرة إللغاء اخلالفة ،وبدأ الصراع عليها .وكان اجمللس الوطين  -وهو
جملس مصطفى كمال  -غري راض عن هذه األالعيب ،وهي دعوة حكومتني
تركيتني ملؤمتر الصلح ،فأراد أن يضع حداً هلذه املأساة ،وإراحة البالد من احلكم
الثنائي ،وأراد اجمللس تصفية احلساب ،واقرتح بعضهم استقالة حكومة
إسطنبول وتعيني حكومة جديدة يرأسها مصطفى كمال طول حياته.
وبينما كان اجمللس الوطين يتناقش يف هذا املوضوع كان مصطفى
كمال يف أزمري ،ولكنه كان متتبعاً ألخبار املناقشات اجلارية ،فأرسل له اجمللس
مرتني كي يناقشه بصدد مؤمتر الصلح القادم ،ولكنه أرسل يعتذر أبنه لن
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يستطيع الذهاب ،ألن واجباته العسكرية تعوقه يف أزمري .وعندئذ حلق به
رؤوف ولفيف من رجال السياسة ،ليستطلعوا رأيه فيما ينبغي أن تكون عليه
احلكومة يف تركيا اجلديدة ،فليس معقوالً أن تكون فيها حكومتان :حكومة
مؤقتة ذات سلطان مقرها أنقرة ،وأخرى رمسية امسية يف العاصمة يرأسها
السلطان وجملس وزرائه ،وعرضوا عليه اقرتاح أن تندمج احلكومتان يف حكومة
واحدة ،يصبح فيها اخلليفة سلطاانً دستورايً ،ويصري مصطفى كمال رئيساً
للوزارة .فلم جيبهم بشيء ،فتوجسوا منه شراً ،وظل رؤوف يلح عليه أبسئلته،
وأخرياً وعده مصطفى كمال أبن يلقاه يف أنقرة.

مث اجتمع اجمللس القومي ،وحبث النواب املوضوع ،فأنصار مصطفى
كمال كانوا يقولون :ماذا فعلت حكومة العاصمة من أجل إنقاذ تركيا؟ إن
لرتكيا حكومة واحدة هي حكومة أنقرة ،وأكثرية النواب تقول ابستقالة حكومة
إسطنبول ،وأتليف مصطفى كمال للحكومة ،وأن يكون اخلليفة سلطاانً
دستورايً.

ويف وسط النقاش العنيف ،واجلو املكفهر ،الذي ساد قاعة اجمللس
صعد مصطفى كمال إىل املنصة ،والتمس من النواب أن يصغوا إليه ،مث اقرتح
أن يفصل بني السلطنة واخلالفة ،فتلغى السلطنة وخيلع وحيد الدين .وهنا برز
اخلطر على اخلالفة بروزاً خميفاً .فازداد اهلياج بشكل ضخم .فطالب مصطفى
كمال ،يؤيده مثانون من أتباعه الشخصيني أبخذ الرأي على االقرتاح فوراً.
ولكن اجمللس أحال االقرتاح إىل جلنة الشؤون اخلارجية كي تبحثه.
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ويف اليوم التايل اجتمعت اللجنة وكانت مؤلفة من عدد من احملامني
والعلماء ،فقضت ساعات طويلة يف حبث مسألة فصل السلطنة عن اخلالفة،
واستشهد أعضاؤها يف حبثهم بنصوص القرآن والسنة ،ومئات األمثلة من اتريخ
اخللفاء ،سواء يف بغداد أو القاهرة .وكانت اللجنة أبمجعها ضد هذا االقرتاح،
وأمجعت على رفضه.
وكان مصطفى كمال حاضراً ،فحني رأى إمجاعهم ،وأيقن أن قرار
اللجنة هو رفض االقرتاح ابإلمجاع ،قفز غاضباً ،واعتلى مقعداً ،مث قطع
مناقشات اجملتمعني صائحاً" :أيها السادة لقد اغتصب السلطان العثماين
السيادة من الشعب ابلقوة ،وابلقوة اعتزم الشعب أن يسرتدها منه .إن السلطنة
جيب أن تفصل عن اخلالفة وتلغى ،وسواء وافقتم أم مل توافقوا فسوف حيدث
هذا ،كل ما يف األمر أن بعض رؤوسكم سوف تسقط يف غضون ذلك".
فما كان من اللجنة وقد استوىل الرعب على أعضائها ،واصطكت
ركبهم ،إال أن أحالوا االقرتاح إىل اجمللس القومي.
مث التأم اجمللس القومي ملناقشة االقرتاح ،فكانت األكثرية الساحقة تعلن
رفضه ،وتظهر سخطها عليه ،وحىت على مصطفى كمال نفسه .فلمس
مصطفى كمال ذلك ،وحني بدأت إجراءات أخذ الرأي عليه ابلتصويت
العلين ،تبني له أنه مرفوض ال حمالة ،وأن األغلبية الساحقة ضده ،ولذلك مجع
أنصاره اخلصوصيني حوله حلمايته ،وطلب أخذ الرأي عليه مرة واحدة،
فاعرتض بعض النواب أبخذ الرأي ابملناداة ابالسم ،فرفض مصطفى كمال
ذلك .وكان أنصاره مسلحني بشكل ظاهر ،فصاح مصطفى كمال مهدداً
بينما وضع أنصاره أيديهم على مسدساهتم ،وقال :أان واثق أبن اجمللس سيقبل
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االقرتاح إبمجاع اآلراء ،ويكفي أخذ األصوات برفع األيدي .وعندئذ طرح
االقرتاح للتصويت فلم ترتفع غري أيد قليلة ،لكن الرئيس أعلن النتيجة بقوله:
أقر اجمللس االقرتاح إبمجاع اآلراء فقفز نفر من النواب فوق مقاعدهم حمتجني
صائحني :هذا غري صحيح ،حنن مل نوافق ،فصاح هبم أنصار مصطفى كمال،
اجلس ،اسكت .وساد اهلرج وارتفعت الضوضاء ،مث فضت اجللسة.
وغادر مصطفى كمال قاعة اجمللس حييط به أنصاره ،وكان ذلك يف
أول تشرين الثاين سنة 1922م ،أي بعد وصول الدعوة إىل مؤمتر لوزان أبربعة
عشر يوماً.

وبعد مخسة أايم من اختاذ هذا القرار قام رفعت ابشا ابنقالب عسكري
مفاجئ يف إسطنبول ،استوىل به على مقاليد األمور يف العاصمة بواسطة
اجليش والقوة العسكرية .ومت ذلك حتت بصر اجلنرال هارجنتون ومسعه.
ومبقتضاه ألغى حكومة السلطان ابلقوة .ولبث السلطان أايماً يتجاهل هذا
الوضع .مث أرسل إىل هارجنتون رسالة محلها قائد جوقة املوسيقى ابلقصر
السلطاين ،وكانت الرسالة شفوية بلغها الرجل هلارجنتون قائالً :إن السلطان
يلتمس محاية القائد اإلجنليزي واحلكومة الربيطانية ،فإن جاللته على ثقة من
أن حياته معرضة للخطر.
وبعد يومني جاءت سيارة إسعاف إجنليزية إىل قصر السلطان ،فخرج
وحيد الدين ليستقلها يتبعه ابنه ،وخصي حيمل حقيبة صغرية يف يده ،ومحال
حيمل متاعه .وانطلقت به السيارة حيث استقل زورقاً خبارايً محله بدوره إىل
ابرجة إجنليزية كانت يف امليناء ،فأقلعت به إىل مالطة ،وذلك يف  17تشرين
الثاين سنة 1922م.
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وعلى أثر سفره نودي ابألمري عبد اجمليد بن عبد العزيز ابن عم وحيد
الدين خليفة للمسلمني بعد موافقة اجمللس الوطين الكبري على ذلك .فأسرع
رجال كثريون من مؤيدي اخلالفة إليه يعلنون أتييدهم له ،وقد زاره رؤوف بك،
والدكتور عدانن بك ،وعلي فؤاد ،وكاظم قره بكري ،علناً وأعلنوا والءهم له
ليعلموا العامل كله أهنم ما زالوا على والئهم للخالفة ،وأن اخلليفة موجود .غري
أن مصطفى كمال قنع بفصل السلطنة عن اخلالفة ،واستأثر ابلسلطة ،وترك
اخلليفة جمرداً من أي سلطان ،وأخذ يستعد ملؤمتر الصلح.

اإلجنليز يشرتطون إلغاء اخلالفة وعلمنة الدولة
وبتاريخ  20تشرين الثاين 1922م افتتح مؤمتر لوزان وحضره عن الدولة
العثمانية وفد حكومة أنقرة وحده ،واعترب املمثل للدولة العثمانية املهزومة يف
احلرب العاملية ،وحضره كرزون وزير خارجية إجنلرتا رئيساً للوفد اإلجنليزي ،إذ
كانت وزارة لويد جورج قد استقالت يف  19تشرين األول 1922م .وبدأ
املؤمتر جلساته ،وأثناء انعقاد املؤمتر وضع كرزون رئيس الوفد اإلجنليزي يف
املؤمتر أربعة شروط لالعرتاف ابستقالل تركيا وهي :إلغاء اخلالفة إلغاءً اتماً،
وطرد اخلليفة خارج احلدود ،ومصادرة أمواله ،وإعالن علمانية الدولة .وعلق
جناح املؤمتر على هذه الشروط األربعة .ولذلك انفض املؤمتر يف  4شباط سنة
1923م من غري أن يسفر عن نتيجة ،وأعلن إخفاقه.
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وعاد عصمت إىل تركيا ،فهرع مصطفى كمال إىل لقائه يف أسكي
شهر حيث عرف منه مجيع األمور اليت جرت يف املؤمتر وعاد معه إىل أنقرة.
ويف حمطة أنقرة فوجئ االثنان بتخلف رؤوف رئيس الوزراء ونواب املدينة
عن استقباهلما ،فثارت اثئرة مصطفى كمال واستدعى رؤوفاً إليه وطلب منه
إيضاحاً ملسلكه ،فأجابه رؤوف حمتجاً على إرساله عصمت إىل املؤمتر بغري
استشارة الوزارة ،وعلى إسراعه ملقابلته يف أسكي شهر بغري استشارهتا أيضاً،
وهذا األمر يعد عمالً غري دستوري ،مث أردف احتجاجه ابالستقالة من رائسة
الوزارة.
واجتمعت اجلمعية الوطنية لتناقش مؤمتر الصلح ،ووقفت جبانب رؤوف،
وتكتلت لتشد أزره .وكانت أكثريتها ضد مصطفى كمال ،وكان النقاش
صاخباً ،واستمرت املناقشة تسعة أايم .وأثناء املناقشة ندد النواب بقبول
مصطفى كمال اهلدنة مع األعداء يف (مودانيا) ،ووصفوا اهلدنة أبهنا خدعة
انطلت عليه ،يف حني كان ينبغي أن يتابع زحفه إىل إسطنبول ،مث إىل أثينا إذا
اقتضى األمر.
مث محل النواب على عصمت محلة شعواء ،اهتموه فيها ابخلرق والغباء يف
مفاوضات كرزون ،وانتقدوا إرساله دون موافقتهم ،مث قرروا التصويت على
تنحيته ،وإرسال خلف يستأنف املفاوضات يف لوزان .فجن جنون مصطفى
كمال ،وأخذ حياول ابلتهديد ،وبتأليب النواب ضد رؤوف حىت أحبط قرار
تنحية عصمت ،فقد كان عصمت حمل أسراره ،ورسوله األمني يف اتصاالته
مع اإلجنليز ،والرجل الذي يطيعه بال مناقشة .فكان إرسال غريه يعين ضرب
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مجيع خطط مصطفى كمال ،بل رمبا يعين هنايته .لذلك استمات حىت منع
اختاذ قرار بتنحيته وإرسال غريه.
مث أخذ يدبر املكائد ضد اجلمعية الوطنية ،واشتد الصراع بينه وبينها،
وبدأ كثري من زمالئه الذين وقفوا إىل جانبه يف أحلك األايم خالل السنوات
األربع املاضية يتكتلون ضده بزعامة رؤوف ،وكان من بينهم رمحي ،وعدانن
وكاظم قره بكري ،ورفعت ،وعلي فؤاد ،ونور الدين وغريهم .ومل يبق يف صفه
غري عصمت وفوزي وبعض أصدقائه ،وتواىل انضمام النواب إىل رؤوف واحداً
يف إثر اآلخر .وأخذوا ينتقدون مصطفى كمال علناً .وتداعت األكثرية اليت
كانت له يف اجلمعية الوطنية ضده ،وأيقن أنه مغلوب ال حمالة.

الضربة املميتة
حني ملس مصطفى كمال أن اجلو كله ضده ،وأن اجلمعية الوطنية
أبكثريتها ضده ،فكر يف خمرج من هذا املأزق احلرج .فقد كانت هذه األجواء
ال متكن من استئناف مؤمتر الصلح يف لوزان ،ألهنا ال متكن من تنفيذ شروط
اإلجنليز األربعة اليت علق كرزون وزير خارجية إجنلرتا جناح املؤمتر عليها ،فكان
ال بد له من القيام بعمل يتمكن به من تنفيذ هذه الشروط ،وال بد له لتنفيذها
من أخذ قرار من اجلمعية الوطنية بتأسيس اجلمهورية وانتخابه رئيساً
للجمهورية ،وأخذ قرار إبلغاء اخلالفة إلغاءً اتماً .وملا كانت اجلمعية الوطنية،
أبكثريتها ضده وليس من احملتمل أن تنفذ خططه أو تسري معه ،فكر يف حل
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اجلمعية الوطنية ،وإجراء انتخاابت جديدة ،أييت بواسطتها جبمعية وطنية من
رجاله ،تكون معه ،تنفذ له أغراضه ،وتقرر القرارات اليت يريدها.
وهلذا ابدر إىل حل اجلمعية الوطنية ،وإجراء انتخاابت جديدة ،آمالً أن
حيصل على أغلبية .لكن اجمللس الذي أسفرت عنه االنتخاابت جاء مناهضاً
له شأن اجمللس القدمي ،لذلك جلأ إىل الكيد للجمعية الوطنية إليقاعها يف
ارتباك ،ولوضعها يف وضع تظهر فيه عاجزة عن تدبري األمور .فقام مبؤامرة
سياسية ليخلق أزمة ويستغلها .فدعا الوزراء إىل مأدبة عشاء يف داره بضاحية
"شان كااي" انقشوا فيها املوقف السياسي من مجيع الوجوه ،واتفقوا يف هناية
اجللسة بناء على اقرتاح مصطفى كمال أن يستقيلوا يف اليوم التايل من
مناصبهم ،ويرفضوا العودة إليها ،كي حيرجوا اجلمعية الوطنية ،ويسرتدوا هيبتهم
لديها .ويف اليوم التايل استقال الوزراء مجيعاً تنفيذاً ملا اتفقوا عليه يف الليل.
وانعقدت اجلمعية الوطنية لتأليف حكومة جديدة ،ولكنها مل تستطع
ذلك .فقد كثر اجلدل بني النواب ووقع الشجار ،وراح كل منهم حياول فرض
رأيه ،والعمل ملصلحته ،حىت أسفر املوقف عن فوضى اتمة.

وبعد يومني أقام مصطفى كمال مأدبة عشاء أخرى لبعض أصدقائه
املخلصني ،بينهم عصمت وفتحي وكمال الدين ،وجرى احلديث يف املأزق
الذي وقعت فيه اجلمعية الوطنية من عدم استطاعتها االتفاق على أتليف
حكومة .وتذاكروا يف املوقف ،ويف هناية احلديث خاطبهم مصطفى كمال
قائالً" :لقد حان الوقت كي نضع حداً هلذه الفوضى ،غداً سوف نعلن قيام
اجلمهورية .فهي املخرج من كل هذه املصاعب .فعليك أنت اي فتحي أن
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تُع رقد األمور يف اجمللس غداً بقدر ما ميكنك ،فتؤلب األعضاء ضد بعضهم
البعض .وعندئذ تقرتح أنت اي كمال الدين أن أستدعى أان لتويل زمام األمور
إنقاذاً للجمعية من مأزقها".
ويف اليوم التايل بدأ اجلميع ينفذون ما اتفقوا عليه .فقد اجتمعت
اجلمعية الوطنية ،وحصل فيها اجلدل الصاخب ،وكاد النواب يتضاربون وميسك
بعضهم برقاب بعض .ويف شدة االضطراب بني النواب اقرتح كمال الدين،
استدعاء مصطفى كمال لتشكيل الوزارة ،فقبل النواب ذلك ،ونسوا
خصومتهم معه .غري أن مصطفى كمال رفض يف املرة األوىل استجابة دعوهتم،
فكتبوا رسالة خطية تعلن فيها اجلمعية الوطنية عجزها عن حل األزمة الوزارية،
وتطلب معونته ،فاشرتط عليهم أن تقبل اجلمعية الوطنية رأيه بال مناقشة حىت
يقبل أتليف الوزارة فوافقوا على ذلك.
وبتاريخ  29تشرين األول (أكتوبر) سنة 1923م عقدت اجلمعية
الوطنية جلسة هامة وصعد مصطفى كمال املنصة ،وألقى خطبة أعلن فيها
جعل تركيا مجهورية .فقد قال يف تلك اخلطبة" :لقد أرسلتم يف طليب كي أنقذ
املوقف يف حلظة احلرج ،لكن هذا احلرج من صنعكم أنتم ،فليس منشأ هذه
األزمة أمراً عابراً ،بل خطأ أساسي يف نظام حكومتنا .فاجلمعية الوطنية تقوم
بوظيفة السلطة التشريعية ،والسلطة التنفيذية ،يف وقت واحد .وكل انئب منكم
يبغي أن يشرتك يف إصدار كل قرار وزاري ،ويدس إصبعه يف كل إدارة
حكومية ،وكل قرار لوزير .أيها السادة ،ما من وزير يستطيع أن يضطلع
مبسؤوليته ويقبل املنصب يف مثل هذه الظروف .جيب أن تدركوا أن حكومة
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تقوم على هذه األسس هلي حكومة يستحيل إجيادها .وإذا وجدت مل تكن
حكومة بل فوضى .وحنن جيب أن نغري هذا الوضع ،لذلك أقرر أن تصري تركيا
مجهورية هلا رئيس خيتار بطريق االنتخاب".
فذهل النواب هلذا القرار الفظيع وأصاهبم الوجوم ،إذ مل يكونوا يتوقعونه،
وحني جرى التصويت مل يشرتك أربعون يف املائة من النواب يف التصويت،
ولكن املرسوم الذي كان معداً من قبل جبعل تركيا مجهورية قد أقر ،وانتخب
مصطفى كمال أول رئيس للجمهورية الرتكية .وأخذ يعمل إللغاء اخلالفة،
وإعالن علمانية الدولة .فأحس الناس حبركاته ،وبدأ الرأي العام يهامجه ،وذاع
يف كل مكان أن حكام أنقرة اجلدد كفرة ،وصار اخلطباء والوعاظ يهامجون
مصطفى كمال ،ووزعت النشرات والصور الكاريكاتورية اليت هتامجه أشد
اهلجوم ،مث غادر كثري من النواب ورجاالت البالد أنقرة وذهبوا إىل إسطنبول،
وأخذوا يلتفون حول اخلليفة عبد اجمليد .وصار اجلو يف مجيع أحناء تركيا ضده.
فصار حياول كسب األنصار وختفيف احلملة.
ويف هذا الوضع أمده اإلجنليز بسالح يستعمله ضد من يتمسكون
ابخلالفة ،فإنه يف إابن اشتداد احلملة عليه أرسل الزعيمان اهلنداين املسلمان
"أغاخان" و"أمري علي" خطاب احتجاج ابسم مسلمي اهلند يطالبان فيه
ابحرتام مقام اخلليفة العثماين خليفة املسلمني .وأغاخان هذا زعيم الطائفة
اإلمساعيلية ،ومعروف عند املسلمني يف تركيا وغريها أنه صديق اإلجنليز
وعميلهم .فنشر نص اخلطاب يف صحف إسطنبول قبل أن يصل إىل حكومة
أنقرة ،فقام مصطفى كمال وأخذ ينبش اتريخ أغاخان ،وأنه يعيش يف إجنلرتا،
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ويسري جياده يف حلبات السباق اإلجنليزية ،وميشي يف ركاب الساسة والسفراء
اإلجنليز ،وأن اإلجنليز قد أعلوا من قدره بدعايتهم خالل احلرب العاملية ،حىت
صار ينظر إليه كزعيم مسلمي اهلند كي يستخدموه لتهديد سلطان تركيا كلما
اقتضى األمر ،فهو صنيعة من صنائع اإلجنليز.
ونشط مصطفى كمال يف الضرب على هذا الوتر وإاثرة الرأي العام
ضد اخلليفة ،وكان يقول للناس" :إن إجنلرتا العدوة اللدودة املاكرة حني فشلت
يف القضاء على تركيا بواسطة اليوانن عمدت إىل دسائسها املألوفة،
فاستخدمت صنيعتها أغاخان كي يظاهر اخلليفة ويشطر األتراك إىل
معسكرين" .مث أخذ يثري محاس اجمللس الوطين ،فتسابق اخلطباء من النواب إىل
شن محلة شعواء على اخلالفة ،ورجال الدين ،وزعماء املعارضة ،مث أقروا قانوانً
يقضي ابعتبار كل معارضة للجمهورية ،وكل ميل إىل السلطان املخلوع ،خيانة
يعاقب عليها ابملوت.
وحني حتدث بعض النواب عن فائدة اخلالفة لرتكيا من الوجهة
الدبلوماسية حاول أنصار مصطفى كمال إسكاهتم ابلصياح والضجيج
واالحتجاج.
ووقف مصطفى كمال خيطب قائالً" :أليس من أجل اخلالفة واإلسالم
ورجال الدين قاتل القرويون األتراك ،وماتوا طيلة مخسة قرون؟ لقد آن أن تنظر
تركيا إىل مصاحلها ،وتتجاهل اهلنود ،والعرب ،وتنقذ نفسها من تزعم الدول
اإلسالمية".
مث أراد أن يستوثق من اجليش ،ويعرف مدى أتييده أو معارضته يف
إلغاء اخلالفة ،وفصل الدين عن الدولة .فذهب حلضور مناورات اجليش
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السنوية قرب أزمري ،وقضى أايماً يبحث األمر مع فوزي ،وعصمت ،وجيس
نبض صغار الضباط واجلنود ،فوجد املعارضة الشديدة ،ومل يصل إىل نتيجة
قاطعة يطمئن إليها.
ولبث يقلب األمر على وجوهه عدة ليال ،مث قرر أن يسلك خطة
اإلرهاب .فعمد إىل أحد النواب املعارضني إثر معارضته العنيفة يف إحدى
اجللسات وكلف شخصاً ابغتياله يف الليلة نفسها أثناء عودته إىل بيته ،وألقى
أحد النواب خطبة أيد فيها اخلليفة ،فهدده مصطفى كمال ابلشنق إذا فتح
فمه مبثلها مرة أخرى .واستدعى رؤوفاً من إسطنبول ،وأجربه على أن يقسم
ميني الوالء له وللجمهورية أمام اللجنة الرئيسية حلزب الشعب ،مهدداً بطرده
من احلزب واجلمعية إذا مل يفعل .وأرسل أمراً حازماً إىل حاكم إسطنبول
بوجوب إلغاء مظاهر األهبة اليت حتيط ابخلليفة أثناء أتدية الصالة .كما خفض
مرتبه إىل احلد األدىن ،وأنذر أتباعه بوجوب التخلي عنه.
ويف هذا اجلو اإلرهايب ،ووسط هذه الدعاايت واإلشاعات ،دعا اجمللس
الوطين الكبري إىل عقد جلسة ،فاجتمع اجمللس يف أول آذار سنة 1924م.
وكانت اخلطبة االفتتاحية تدور حول ضرورة القضاء على اخلالفة ،فقوبل
بعاصفة من املعارضة العنيفة.
وتقدم إىل اجلمعية مبرسوم يقضي إبلغاء اخلالفة ،وطرد اخلليفة ،وفصل
الدين عن الدولة .وخاطب النواب املنفعلني قائالً" :أبي مثن جيب صون
اجلمهورية املهددة ،وجعلها تقوم على أسس علمية متينة .فاخلليفة وخملفات
آل عثمان جيب أن يذهبوا ،واحملاكم الدينية العتيقة وقوانينها جيب أن تستبدل
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هبا حماكم وقوانني عصرية ،ومدارس رجال الدين جيب أن ختلي مكاهنا ملدارس
حكومية غري دينية".
وحصلت مناقشات حادة ،ومشادات عنيفة ،فلم يصل إىل نتيجة ،ويف
اليوم الثاين اجتمع اجمللس الوطين مرة أخرى للنظر يف هذا املرسوم ،واستمرت
جلسته طوال الليل حىت الساعة السادسة والنصف صباحاً ،وهو يف جدل
عنيف ،ونقاش مستمر.
ويف صبيحة الثالث من آذار سنة 1924م أعلن أن اجمللس الوطين
الكبري قد وافق على إلغاء اخلالفة ،وفصل الدين عن الدولة .ويف الليلة ذاهتا
أرسل مصطفى كمال أمراً إىل حاكم إسطنبول يقضي أبن يغادر اخلليفة عبد
اجمليد تركيا قبل فجر اليوم التايل ،فذهب تصحبه حامية من رجال البوليس
واجليش إىل قصر اخلليفة يف منتصف الليل ،وهناك أجرب اخلليفة أن يستقل
سيارة محلته عرب احلدود يف اجتاه سويسرا ،بعد أن زودته حبقيبة فيها بعض
الثياب وبضعة جنيهات .وبعد يومني حشد مصطفى كمال مجيع أمراء العهد
وأمرياته ورحلوا إىل خارج البالد .وألغيت كل الوظائف الدينية ،وأصبحت
أوقاف املسلمني ملكاً للدولة ،كما أن املدارس الدينية حتولت إىل مدنية.
وابتت حتت رقابة وزارة املعارف.
وهبذا نفذ مصطفى كمال الشروط األربعة اليت طلبها كرزون وزير
خارجية إجنلرتا .فلم يعد ما مينع انعقاد مؤمتر الصلح وجناحه .ويف  8آذار سنة
1924م أرسل عصمت ابشا وزير اخلارجية الرتكية ورئيس الوفد الرتكي إىل
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املؤمتر رسالة لعقد املؤمتر ،فوافق احللفاء على ذلك .ويف  23نيسان 1924م
أعيد فتح مؤمتر لوزان ،واتفق املؤمترون على شروط الصلح ،ومت توقيع معاهدة
لوزان يف  24متوز سنة 1924م ،واعرتفت الدول ابستقالل تركيا ،وانسحب
اإلجنليز من إسطنبول واملضايق ،وغادر هارجنتون تركيا .وعلى أثر ذلك قام
أحد النواب اإلجنليز واحتج على كرزون يف جملس العموم العرتافه ابستقالل
تركيا فأجابه كرزون قائالً" :القضية أن تركيا قد قضى عليها ،ولن تقوم هلا
قائمة ،ألننا قد قضينا على القوة املعنوية فيها :اخلالفة واإلسالم".
هكذا مت هدم اخلالفة ومت تدمريها تدمرياً اتماً وتدمري اإلسالم كدستور
دولة ،وتشريع أمة ،ونظام حياة ،على أيدي اإلجنليز ابستخدامهم عميلهم
وأجريهم اخلائن مصطفى كمال .ولذلك فإن املخلصني الواعني حني يقولون:
إن اإلجنليز رأس الكفر بني الدول الكافرة كلها يعنون ما تعنيه هذه الكلمة
بكل معىن من معانيها ،فهم رأس الكفر حقيقة ،وهم أعدى أعداء اإلسالم
على اإلطالق ،وجيب على املسلمني أن يرضعوا أوالدهم مع اللنب بغض
اإلجنليز ،واالنتقام منهم .وقد مت لإلجنليز القضاء على اخلالفة وعلى اإلسالم
بواسطة مصطفى كمال رغم أنوف املسلمني يف مجيع أحناء األرض بوجه عام،
ورغم أنف املسلمني يف تركيا ابلذات بوجه خاص .وبذلك غاض احلكم مبا
أنزل هللا من مجيع بقاع األرض ،وظل احلكم بغري ما أنزل هللا ،ظل حكم
الكفر ،ظل حكم الطاغوت وحده هو الذي يتحكم يف الناس مجيعاً ،ويطبق
يف مجيع العامل.
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القضااي املصريية وإجراء احلياة واملوت
وهنا يتساءل املرء :أهبذه السهولة يطيح الكفار ابخلالفة ،وميحون
اإلسالم من الوجود السياسي ،واملسلمون مئات املاليني ،وال يذبون عن
دينهم ،وال عن وجودهم السياسي؟!!
واجلواب على هذا :نعم هبذه السهولة أطاح الكفار ابخلالفة ،وحموا
اإلسالم من الوجود السياسي ،ومل يدافع املسلمون عن ذلك ،حىت ومل يضربوا
ضربة املغلوب إذ يرتك ساحة النزال .والسبب يف حدوث مثل هذا هو أن
القضااي املصريية اليت حتتم إجراءات احلياة أو املوت مل تكن مدركة من األمة
حني حصل هذا اخلطب اجللل ،وابلتايل مل تكن مسيطرة على النفوس
واألجواء .ولذلك نزلت ابألمة هذه الضربة املميتة دون أن حتاول األمة ردها
حىت بضربة أخرية كما يفعل املغلوب قبل أن يتقهقر من ميدان املعركة .ألهنا مل
تكن تعترب ما حدث قضية مصريية فيها فناؤها أو بقاؤها .ولذلك مل تول هذه
الكارثة اليت نزلت بساحتها من األمهية ما توليه للقضااي اليت يتوقف عليها
مصريها .ومن هنا مل تتخذ جتاهها إجراءات احلياة أو املوت .وبذلك متكن
الكفار من اإلطاحة ابخلالفة ،ومن إزالة نظام اإلسالم من الوجود.
إن كل أمة يف الدنيا وكل شعب على وجه األرض حتتم عليه غريزة
البقاء أن تكون له قضااي مصريية ،يبذل عندها دمه عن رضا ويف منتهى
احلماسة ،دون أدىن تردد ومن غري جدل وال نقاش .وهذه القضااي هي
القضااي املتعلقة إبزهاق الروح واحملافظة عليها ،أو إبزالة شعب من الوجود
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واحملافظة على بقائه ،وهي واحدة أو تكاد تكون واحدة عند الناس مجيعاً،
واإلجراءات املتخذة فيها كذلك واحدة عند الناس مجيعاً ،أو متقاربة جداً.
ألهنا هتديد للحياة بشكل حمسوس .فكان اإلجراء واحداً ،كما أن القضااي
واحدة .إال أن هذه القضااي املتعلقة بغريزة البقاء ليست هي مجيع القضااي
املصريية ،وال القضااي املصريية هي فقط املتعلقة بغريزة البقاء ،بل هناك قضااي
مصريية أخرى متعلقة بغريزة التدين ،أو بغريزة النوع .غري أن هذه القضااي
اختلف الناس فيها حسب اختالف وجهة نظرهم يف احلياة ،واختلفوا يف
اإلجراء الذي يتخذ إزاءها .ألن الذي جيعلها مصريية هو وجهة النظر املعينة،
ولذلك ختتلف وخيتلف اإلجراء .ومن هنا تباينت القضااي املصريية عند
الشعوب واألمم تبعاً هلذا االختالف يف وجهة النظر يف احلياة .واملسلمون أمة
هلم قضااي مصريية ،ما يف ذلك من شك ،وقضاايها املصريية كلها سواء
املتعلقة بغريزة البقاء أم غريزة النوع أم غريزة التدين جيب أن تكون حسب
وجهة نظرهم يف احلياة .ووجهة نظرهم يف احلياة إمنا يعينها اإلسالم وحده،
ولذلك كان اإلسالم هو الذي يعني القضااي املصريية ويعني اإلجراء.
وقد جاء اإلسالم وبني للناس القضااي املصريية ،وجعل اختاذ إجراءات
احلياة أو املوت جتاهها فرضاً الزماً .وهلذا فال خيار للمسلمني يف حتديد
قضاايهم املصريية .فما اعتربه اإلسالم قضية مصريية جيب أن يكون عند
املسلمني كذلك .وإجراء احلياة أو املوت إزاء مثل هذه القضااي ال خيار هلم
فيه كذلك ،ألن اإلسالم حني حدد القضااي املصريية حدد ما جيب على
املسلمني جتاهها من إجراء.
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وقد كان من البديهي أن حيصل لإلسالم ما يهدد مصريه وللمسلمني
ما يهدد مصريهم بوصفهم مسلمني إذ إن من البديهي أن حيصل لكل حركة
يف احلياة ما يهدد مصريها ،وخصوصاً حركات اإلصالح ،وعلى األخص
احلركات الصحيحة .واإلسالم منذ أن انبثق فجره والصراع دائر على أشده بينه
وبني الكفر ،وهذا الصراع إمنا يدور على مصري الكفر ومصري اإلسالم.
والصراع الدموي الذي صحب الصراع الفكري منذ وجدت الدولة اإلسالمية
يف املدينة حىت اليوم إمنا هو دفاع عن القضااي املصريية ،وهلذا كان حصول
القضااي املصريية للمسلمني أمراً حتمياً وبديهياً ،وكان اختاذهم إجراء احلياة أو
املوت كذلك أمراً حتمياً وبديهياً .فكان اجلهاد فرضاً من أعظم الفروض ،قال
س ْاأل َْم ِر ِْ
ص َالةَُ ،وِذ ْرَوةُ َسنَ ِام ِه
ودهُ ال َ
اإل ْس َال ُمَ ،و َع ُم ُ
فيه الرسول َ « :رأْ ُ
اد َماض ُم ْن ُذ
اد» .وكان اجلهاد ماضياً إىل قيام الساعة ،قال َ « :وا ْجلِ َه ُ
ا ْجلِ َه ُ
اّلل إِ َىل أَ ْن يـ َقاتِل ِ
الَ ،ل يُـ ْب ِطلُهُ َج ْوُر َجائِر َوَل َع ْد ُل
آخ ُر أَُم ِت ال َد َج َ
بَـ َعثَِن َُ
ُ َ
ِ
اد ماض مع الْبـ ِر والْ َف ِ
ِ
اجر» .ولذلك مل يتوان
َعادل» .وقال « :ا ْجل َه ُ َ
َ َ َّ َ

املسلمون حلظة عن الدفاع عن القضااي املصريية ،ومل يرتددوا مطلقاً يف اختاذ
إجراء احلياة أو املوت يف كل قضية مصريية.

وهلذا فإهنم حني حصل هلم ما يهدد مصريهم كأمة وكدولة يف احلروب
الصليبية اختذوا إزاء ذلك إجراء احلياة أو املوت ،فخاضوا ضد الكفار
الصليبيني حرابً ضروساً مدة تزيد عن قرن .واستطاعت األمة اإلسالمية أن ترد
عن نفسها الضربة املميتة .وكذلك فعلوا أثناء غزو املغول لبالد اإلسالم .فقد
اعتربت األمة اإلسالمية غزو املغول أمراً يهدد مصريها فاختذت جتاهه إجراء
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احلياة أو املوت ،وخاض املسلمون ضدهم حرابً بذلوا فيها األرواح رخيصة حىت
كان هلم النصر املبني.
وهكذا كان يدرك املسلمون القضااي املصريية ،وكانوا يتخذون إزاءها ما
جيب عليهم من إجراء ،أال وهو إجراء املوت أو احلياة .ألن ما بينه اإلسالم
يف شأن القضااي املصريية كان حقائق لدى املسلمني يقبضون عليها بيد من
حديد ،وكان اإلدراك الواضح خلطرها يتجلى بشكل ابرز لدى املسلمني .فلم
يكن من احملتمل أن حيصل هلم ما يهدد مصريهم وال يتخذون إزاءه ما أوجبه
اإلسالم ،أال وهو إجراء املوت أو احلياة .ومل حيصل لألمة اإلسالمية وال للدولة
اإلسالمية عدم اإلدراك للقضااي املصريية وعدم الوعي عليها ،وابلتايل عدم
اإلدراك لإلجراءات والوعي عليها والقعود عنها .غري أنه ملا ضعف فهم
اإلسالم إىل حد االحنراف ،وضعفت التقوى يف النفوس إىل حد السكوت عن
الكفر البواح ،فقدت هذه القضااي املصريية اعتبار أهنا مصريية ،ومل يتخذ
جتاهها إجراء احلياة أو املوت .وحينئذ حصل هتديد املصري ،ومل يبذل املسلمون
دماءهم وأرواحهم رخيصة لدفعه ،فحصل هدم اخلالفة ،وإزالة نظام اإلسالم،
وحصل هتديد األمة اإلسالمية كلها ابلفناء.
لذلك كان ال بد من إدراك القضااي املصريية من وجهة النظر اإلسالمية
كما جاء هبا اإلسالم يف الكتاب والسنة ،وال بد من إدراك اإلجراءات الواجبة
جتاهها كما جاء هبا القرآن الكرمي وحديث الرسول  .وحينئذ يوجد الوعي
على القضااي املصريية ،والوعي على اإلجراء الواجب جتاهها .ويكون من غري
احملتمل أن حيصل القعود عنها.
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القضااي املصريية يف نظر اإلسالم
والناظر يف الكتاب والسنة جيد أن اإلسالم حدد هذه القضااي املصريية
حتديداً واضحاً ،وحدد اإلجراءات الواجبة جتاهها أبهنا إجراءات احلياة أو
املوت .فمن ذلك أن اإلسالم جعل االرتداد عن اإلسالم من فرد أو مجاعة من
القضااي املصريية ،وجعل اإلجراء الذي يتخذ جتاهه احلياة أو املوت ،وهو إما
التوبة وإما القتل .فحدد القضية ،وحدد اإلجراء .قال َ « :م ْن بَ َد َل ِدينَهُ
فَاقْـتُـلُوهُ» ،وعن ابن مسعود قال :قال رسول هللا َ« :ل َُِيل َد ُم ْام ِرئ ُم ْسلِم

يَ ْش َه ُد أَ ْن َل إِلَهَ
س ِابلنَـ ْف ِ
س،
َوالنَـ ْف ُ

إَِل َ
َن
اّللُ َوأِّ
َوالتَا ِر ُك لِ ِدينِ ِه

ول َِ
ِ
ب ال َزِان،
َر ُس ُ
اّلل إَِل ِبِِ ْح َدى ثََالث :الثـَيّ ُ
ِ
اع ِة» .وقد كانت هذه القضية
ْج َم َ
ال ُْم َفا ِر ُق لل َ

مفهوماً مسيطراً على املسلمني ،وحقيقة يقبضون عليها بيد من حديد.

فكان املسلمون ينفذون ذلك ،فيقتلون املرتد إذا مل يتب :فعل ذلك
الصحابة يف اليمن أايم الرسول ،وفعلوه بعده ،مث من بعدهم .ففي حديث أليب
ب إِ َىل الْيَ َم ِن ،ثَُ اتَـبَـ َعهُ ُم َعاذُ بْ ُن َجبَل .فَـلَ َما
موسى أن النيب  قال له« :ا ْذ َه ْ
الَ :ما َه َذا؟
ال :انْ ِز ْلَ ،وإِ َذا َر ُجل ِع ْن َدهُ ُموثَق ،قَ َ
ادة َوقَ َ
قَ ِد َم َعلَْي ِه أَلْ َقى لَهُ ِو َس َ
الَ :ل أ ِ
ِ
رجع عن َديْنِ ِه
َسلَ َم ثَُ تَـ َه َو َد ،قَ َ
قَ َ
ْ
الَ :كا َن يَـ ُهود ّاي فَأ ْ
س َح َّت يُـ ْقتَ َلَ .م ْن َ
َجل ُ
وسى بَِر ُجل قَ ِد ْارتَ َد َع ِن
فَاقـْتُلوهُ» .وأليب داود يف هذه القصة "فَأُِت أَبُو ُم َ
ِ
ِ
ِْ
ب
اء ُم َعاذ فَ َد َعاهُ ،فَأ ََب فَ َ
ض َر َ
اإل ْس َالِم فَ َد َعاهُ ع ْش ِر َ
ين لَْيـلَة أ َْو قَ ِريبا م ْنـ َها ،فَ َج َ
عُنُـ َقهُ".
اب ْام َرأَة يُـ َق ُ
ال ََلَا أُم قِ ْرفَةَ
وأخرج الدار قطين والبيهقي "أَ َن أ ََاب بَ ْكر ْ
استَـتَ َ
ِ
ب فَـ َقتَـلَ َها" .وحني أنكر كثري من قبائل العرب
َك َف َر ْ
ت بَـ ْع َد ْ
إس َالم َها فَـلَ ْم تَـتُ ْ
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فرضية الزكاة اعترب ذلك ارتداداً عن اإلسالم فجرد عليهم السيف ،وقاتلهم
حىت أعادهم إىل حظرية اإلسالم.
ويف الفتح من طريق عبد هللا بن شريك العامري عن أبيه قال" :قيل
لعلي :إن هنا قوماً على ابب املسجد يزعمون أنك رهبم ،فدعاهم فقال هلم:
ويلكم ما تقولون؟ قالوا :أنت ربنا ،وخالقنا ،ورازقنا .قال :ويلكم إمنا أان عبد
مثلكم ،آكل الطعام كما أتكلون ،وأشرب كما تشربون ،إن أطعت هللا أاثبين
إن شاء ،وإن عصيته خشيت أن يعذبين ،فاتقوا هللا وارجعوا .فأبوا .فلما كان
الغد غدواْ عليه ،فجاء قنرب فقال :قد وهللا رجعوا يقولون ذلك الكالم .فقال:
أدخلهم ،فقالوا كذلك ،فلما كان الثالث قال :لئن قلتم ذلك ألقتلنَّكم
أبخبث قتلة ،فأبوا ذلك ،فأمر علي أن ُخي َّد هلم أخدود ،بني ابب املسجد
والقصر ،وأمر ابحلطب أن يطرح يف األخدود ،ويضرم ابلنار ،مث قال هلم :إين
طارحكم فيها أو ترجعوا .فأبوا أن يرجعوا فقذف هبم".
وملا بلغ ابن عباس نبأ إحراقهم أظهر عدم موافقته على إحراقهم وقال
ِ
ِ
ني َعلِي ر ِ
ض َي َ
اّللُ َع ْنهُ بَِزَن ِدقَة
بقتلهم .عن عكرمة قال« :أُِتَ أَمري ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ْهم ،لِنَـ ْه ِي ر ُس ِ
ول
ك ابْ َن َعبَاس فَـ َق َ
َح َرقَـ ُه ْم ،فَـبَـلَ َغ َذلِ َ
ال :ل َْو ُك ْن ُ
ت أ ََن َملْ أ ْ
فَأ ْ
َ
ُح ِرقـ ُ ْ
ول َِ
اّلل  قَال :لَ تُـع ِّذبوا بِع َذ ِ ِ
َِ
اّلل .ولََقتَـ ْلتُـ ُهم لَِق ْوِل ر ُس ِ
اّلل َ :م ْن بَ َد َل
َ ُ َ
َ
ْ
اب َ َ
ِدينَهُ فَاقْـتُـلُوهُ» .ويف أايم املهدي كثر عدد امللحدين والزاندقة ،فكان يستتيبهم،

ومن مل يتب يقتله .وقد قتل عدداً كبرياً منهم.

وهكذا كان املسلمون من الصحابة والتابعني واخللفاء يقتلون املرتد.
وحيزمون يف األمر من غري أدىن تساهل ،ولكن ملا ضعف اخللفاء ،مث ملا ضعف
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فهم اإلسالم ،صار التساهل يف قتل املرتد ،حىت فشا اإلحلاد واالرتداد ،وبلغ
األمر إىل حد أن كون بعض املرتدين مجاعات صار هلا دين خيالف اإلسالم،
فكان عاقبة ذلك أن دب الوهن يف املسلمني .مع أن هذه قضية مصريية من
جهة ،ومما ال تصح فيه الشفاعة وال العفو من جهة أخرى.
وهلذا مل يكن غريباً أن يقدم مثل مصطفى كمال على إعالن احلرب
على اإلسالم ،أي يرتد عن اإلسالم وال جيد من ينفذ عليه حكم الشرع ،ألن
مسألة االرتداد نزلت عن مرتبة القضية املصريية ،فكان ما كان .وهلذا ال بد
من الرجوع هبذه القضية إىل مكاهنا احلقيقي ،واعتبارها قضية مصريية ،بقتل
كل مرتد ولو بلغ عدد املرتدين املاليني.
غري أنه ال يعين أن يتساهل يف احلكم على الشخص ابالرتداد لرأي فيه
شبهة ،بل ال بد أن يكون مرتداً قطعاً حىت حيكم عليه ابلكفر واالرتداد ،فلو
كان ما يقوله جيعله مرتداً تسعة وتسعني يف املائة وواحد يف املائة ال جيعله
مرتداً ،يرجح الواحد يف املائة ويعترب مسلماً ،وال حيكم عليه ابالرتداد .ألن
األصل يف املسلم أنه مسلم ،وال حيكم عليه ابلكفر واالرتداد إال إذا كان ذلك
مقطوعاً به .وكذلك ال تنتحل له أعذار ،وال يتمحل له لدفع حكم االرتداد
عنه إذا كان مرتداً قطعاً ،ألن ذلك يعطل إجراء احلياة أو املوت يف قضية
مصريية.
ومن هنا فإن املسلم إذا فعل ما جيعله مرتداً كأن صلى يف كنيسة مع
النصارى صالهتم ،أو قال ما جيعله مرتداً ،كأن قال :إن قصة إبراهيم اليت
ذكرها القرآن مل يروها التاريخ فهي قصة مكذوبة ،أو اعتقد مبا جيعله مرتداً
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كأن اعتقد أن اإلسالم ال يصلح يف هذا العصر ،أو اعتقد بفصل الدين عن
الدولة ،أو شك شكاً جيعله مرتداً ،كأن شك أبن القرآن كالم هللا ،فإنه يف
ذلك ومثله يكون مرتداً قطعاً .وحينئذ جيب أن جتعل القضية قضية مصريية.
فيتخذ فيها إجراء احلياة أو املوت ،أي يستتاب أو يقتل.
ومن ذلك أن اإلسالم جعل وحدة األمة ،ووحدة الدولة من القضااي
املصريية ،وجعل اإلجراء الذي يتخذ جتاهها هو إجراء احلياة أو املوت ،فحدد
القضية ،وحدد اإلجراء.
ويتجلى ذلك يف مسألتني :إحدامها قضية تعدد اخللفاء ،والثانية قضية
البغاة .فقد روي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص :أنه مسع رسول هللا 
ِ ِ
ِِ
اع ،فَِإ ْن
استَطَ َ
ص ْف َقةَ يَدهَ ،وََث ََرَة قَـ ْلبِه فَـلْيُط ْعهُ إِ ْن ْ
يقولَ « :وَم ْن َابيَ َع إِ َماما فَأَ ْعطَاهُ َ
ض ِربُوا عُنُ َق ْاْل َخ ِر» .وعن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا
اء آ َخ ُر يُـنَا ِزعُهُ فَا ْ
َج َ
 أنه قال« :إِ َذا بُويِ َع ِخلَلِي َفتَـ ْ ِني فَاقْـتُـلُوا ْاْل َخ َر ِم ْنـ ُه َما» .فجعل وحدة الدولة
قضية مصريية حني منع تعدد اخللفاء وأمر بقتل من حياول أن يوجد تعدداً يف
اخلالفة أو يرجع عن فعله .وعن عرفجة قال :مسعت رسول هللا  يقول:
مجيع علَى رجل و ِ
ِ
صا ُك ْم أ َْو يُـ َف ِّر َق
احد يُ ِري ُد أَ ْن يَ ُ
ش َق َع َ
« َم ْن أ َََت ُك ْم َوأ َْم ُرُك ْم َ َ َ ُ َ
اعتَ ُك ْم فَاقْـتُـلُوهُ» .فجعل قضية وحدة األمة ووحدة الدولة قضية مصريية
َمجَ َ
حني منع من تفريق اجلماعة وأمر بقتل من حياول ذلك أو يرجع عن فعله.
وأما ابلنسبة للبغاة فقد قال هللا تعاىل:

   

           

      ذلك أن من ثبتت إمامته للمسلمني ،أي من ثبت
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كونه خليفة للمسلمني حيرم اخلروج عليه ،ملا يف اخلروج عليه من شق عصا
املسلمني ،وإراقة دمائهم ،وذهاب أمواهلم .لقوله َ « :وَم ْن َخ َر َج َعلَى أَُم ِت
و ُهم َِ
س ْي ِ
فَ ،كائِنا َم ْن َكا َن» .فهؤالء اخلارجون على
ض ِربُوا عُنُـ َقهُ ِابل َ
مجيع ،فَا ْ
َ ْ
اإلمام بغاة يستتابون ،وتزال شبهاهتم ،فإن هم أصروا قوتلوا.
ومبنع تعدد الدولة ،ومنع اخلروج عليها ،ومنع شق عصا األمة ،كانت
وحدة الدولة ووحدة األمة من القضااي املصريية .ألن الشارع جعل اإلجراء
جتاهها إجراء حياة أو موت .فمن يفعلها إما أن يرجع وإما أن يقتل .وقد نفذ
ذلك املسلمون ،وكانوا يعتربونه أمراً من أعظم األمور وأخطرها ،وكانوا ال
يتساهلون فيه مع أي مسلم كائناً من كان ،ومل يتساهل فيه علي مع معاوية،
وال تساهل فيه علي واألمويون والعباسيون مع اخلوارج .واألخبار الثابتة يف
ذلك كله أكثر من أن حتصى .ولكن ملا ضعف اخللفاء ،مث ملا ضعف فهم
اإلسالم ،سكتوا عن انسالخ بالد إسالمية عن جسم اخلالفة ،فشقت عصا
املسلمني .فكانوا دوالً .مع أن انسالخ بلد عن جسم الدولة قضية مصريية
تقتضي إما رجوعهم إىل جسم الدولة ،وإما حرهبم ،مهما كلف ذلك من
نفوس وأموال.
ووصل احلال إىل حد أن صار املسلمون دوالً متعددة ،وصارت اخلالفة
دولة من هذه الدول ،بل وصل احلال إىل ما هو أسوأ من ذلك ،وصل إىل حد
أن صار بعض املسلمني يدعون إىل جامعة إسالمية ،أي أن تتفق دولة اخلالفة
مع الدول اليت انسلخت عنها ،فتقرها دولة اخلالفة على انفصاهلا وتبقى دوالً
متعددة .أي إىل أتييد شق عصا املسلمني ليصبحوا شعوابً وأمماً ،ابلرغم من أن
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هذه قضية مصريية ،وابلرغم من صراحة األحاديث ابلرجوع أو القتل .وهلذا مل
يكن غريباً على مصطفى كمال أن يعلن انسالخ تركيا عن سائر بالد
اإلسالم ،بل يعلن اإلقرار برتك بالد اإلسالم للدول الكافرة تقرر مصريها ،ألن
هذه القضية نزلت عن مرتبة القضية املصريية ،فكان ما كان ،وصار سهالً
على املسلمني أن يظلوا دوالً ،وأن يتفرقوا شعوابً وأمماً .وما ذلك إال لعدم
اعتبار قضية وحدة األمة ووحدة الدولة قضية مصريية ،ولعدم جعل اإلجراء
جتاهها إجراء حياة أو موت .وهلذا ال بد من الرجوع هبذه القضية إىل مكاهنا
احلقيقي ،واعتبارها قضية مصريية ،فيمنع سلخ أي بلد عن جسم اخلالفة ولو
أدى ذلك إىل القتال سنوات ،بل لو أدى إىل قتل املاليني من املسلمني.
ومن ذلك أن اإلسالم جعل ظهور الكفر البواح من القضااي املصريية،
وجعل اإلجراء الذي يتخذ جتاهها هو إجراء احلياة أو املوت ،فحدد القضية
وحدد اإلجراء ،فقد روى مسلم يف حديث عوف بن مالك أن رسول هللا 
ئَ ،وَم ْن أَنْ َك َر َسلِ َم،
قالَ « :ستَ ُكو ُن أ َُم َراءُ فَـتَـ ْع ِرفُو َن َوتُـ ْن ِك ُرو َن ،فَ َم ْن َع َر َ
ف بَ ِر َ

ول َِ
ِ
ِ
ِ
س ْي ِ
الَ :لَ ،ما
ف؟ فَـ َق َ
يلَ :اي َر ُس َ
اّلل أَفَ َال نُـنَابِ ُذ ُه ْم ِابل َ
َولَك ْن َم ْن َرض َي َوََتبَ َع ،ق َ
ول َِ
ك؟
ص َال َة» .ويف رواية« :قُـلْنَاَ :اي َر ُس َ
أَقَ ُاموا فِي ُك ْم ال َ
اّلل أَفَ َال نُـنَابِ ُذ ُه ْم ِع ْن َد َذلِ َ
ص َال َة» .ويف البخاري عن عبادة بن الصامت قال:
قَ َ
الَ :لَ ،ما أَقَ ُاموا فِي ُك ْم ال َ
« َد َع َان النَِب  فَـبايـعنَاهُ ،فَـ َق َ ِ
س ْم ِع
يما أَ َخ َذ َعلَْيـنَا أَ ْن َابيَـ َعنَا َعلَى ال َ
َ َْ
ال ف َ
ِع ْاأل َْم َر
اع ِةِ ،يف َم ْن َ
َوالطَ َ
ش ِطنَا َوَم ْك َرِهنَاَ ،وعُ ْس ِرَن َويُ ْس ِرَنَ ،وأَثَـ َرة َعلَْيـنَاَ ،وأَ ْن َل نُـنَاز َ
ال :إَِل أَ ْن تَـروا ُك ْفرا بـواحا ِع ْن َد ُكم فِ ِيه ِمن َِ
أ َْهلَهُ ،قَ ْ
اّلل فِ ِيه بُـ ْرَهان» .ووقع عند
َْ
ْ
َ
ََ
ص َراحا» ،ويف رواية ألمحدَ « :ما َملْ ََي ُم َر َك ِِب ْث بَـ َواحا» وعن
الطرباينُ « :ك ْفرا َ
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ِ
ار أَئِ َمتِ ُك ْم
عوف بن مالك األشجعي قال :مسعت رسول هللا  يقول« :خيَ ُ
ِ ِ ِ َِ
ِ
الَ ِذ ِ
ين
صلو َن َعلَْي ِه ْم َويُ َ
ين ُحتبونَـ ُه ْم َوُُيبونَ ُك ْم َوتُ َ
صلو َن َعلَْي ُك ْمَ ،وش َر ُار أَئ َمت ُك ْم الذ َ
َ
ِ
ِ
ول َ
اّلل أَفَ َال
ضونَ ُك ْم َويَـل َْعنُونَ ُك ْم َوتَـل َْعنُونَـ ُه ْم .قَال :قُـلْنَاَ :اي َر ُس َ
ضونَـ ُه ْم َويُـ ْبغ ُ
تُـ ْب ِغ ُ
ص َال َة» .وإقامة الصالة ظاهر يف
ك؟ قَ َ
الَ :لَ ،ما أَقَ ُاموا فِي ُك ْم ال َ
نُـنَابِ ُذ ُه ْم ِع ْن َد َذلِ َ

إقامة الدين ،وأيضاً هو كناية عن احلكم ابإلسالم ،وإظهار شعائره .والكفر
البواح هو الكفر الظاهر يف األفعال اليت يقوم هبا ،أي حكم الكفر.

فمفهوم هذه األحاديث هو أن ننابذ احلكام ابلسيف إذا مل يقيموا
حكم اإلسالم ،ومل يظهروا شعائره ،وأن نقاتلهم إذا أقاموا حكم الكفر ،وأن
ننازع أويل األمر إذا رأينا كفراً بواحاً ،ومنازعتهم إجياد النزاع ولو أدى إىل
اع ِة الس ْلطَ ِ
َمجَ َع الْ ُف َق َهاءُ َعلَى ُو ُج ِ
ان الْ ُمتَـغَلِّ ِ
ب
قتاهلم ،قال يف الفتحَ " :وقَ ْد أ ْ
وب طَ َ

وا ْجلِه ِ
اعتَهُ َخ ْيـر ِم ْن ْ
ك ِم ْن َح ْق ِن ال ِّد َم ِاء،
اخلُُر ِ
وج َعلَْي ِه لِ َما ِيف َذلِ َ
اد َم َعهَُ ،وأَ َن طَ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َإل إ َذا وقَع من الس ْلطَ ِ
َوتَ ْسك ِ
يح
ان الْ ُك ْف ُر ال َ
ني ال َد ُْهَاءَ .وَملْ يَ ْستَـثْـنُوا م ْن َذل َ
َ َ ْ
ص ِر ُ
اه َدتُهُ لِمن قَ َدر َعلَْيـ َها َكما ِيف ا ْحل ِد ِ
ِ
يث" .وقال
فَ َال ََتُ ُ
وز طَ َ
ب ُجمَ َ
َ
َْ َ
َ
اعتُهُ بَ ْل ََت ُ
استَ َد َل الْ َقائِلُو َن بِ ُو ُج ِ
وب ْ
وج َعلَى الظَلَ َم ِة
اخلُُر ِ
الشوكاين يف نيل األوطارَ " :وقَ ْد ْ
ال بِعمومات ِمن ال ِ
ِ
ِ
س ْي ِ
ْكتَ ِ
اب َوالسن َِة" .فكانت
َوُمنَابَ َذِتِِ ْم ابل َ
ف َوُم َكافَ َحت ِه ْم ِابلْقتَ ِ ُ ُ َ
ْ

قضية وجوب احلكم ابإلسالم ومنع حكم الكفر من القضااي املصريية ألن
الشارع جعل اإلجراء إزاءها إجراء حياة أو موت ،فمن ال حيكم ابإلسالم،
وحيكم بنظام كفر إما أن يرجع وإما أن يقتل.
واملفروض يف املسلمني أن ال يسكتوا عن احلكم بغري ما أنزل هللا ألنه
قضية مصريية ،ولكن ملا ضعفت التقوى يف نفوس املسلمني ،وضعف فهمهم
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لإلسالم هان عليهم أن يسكتوا على اخللفاء واحلكام إذا حكموا ابلكفر يف
مسألة واحدة ،مث ملا تزايد فيهم الضعف هان عليهم أن يسكتوا عن احلكام إذا
حكموا ابلكفر يف عدد من املسائل .فكانت عاقبة هذا السكوت يف املدى
البعيد أن جتاسر احلكام على تطبيق أحكام الكفر بشكل ظاهر .فقد سكت
املسلمون يف مصر حني طبق احلاكم القانون املدين الفرنسي سنة 1883م
وأزال أحكام الشرع ،مث سكت املسلمون يف الدولة اإلسالمية حني وضعت
أحكام الكفر دستوراً للمسلمني سنة 1909م ،مع أهنم اثروا عليها أوالً مث
سكتوا عنها .وهلذا مل يكن غريباً أن أييت مصطفى كمال فيهدم اخلالفة،
ويهدم مجيع أحكام اإلسالم ،ويعلن حكم الكفر .ألن هذه القضية نزلت عند
املسلمني عن مرتبة القضية املصريية ،فكان ما كان ،وصار هيناً على املسلمني
أن يظهر فيهم الكفر البواح وال حيملون السيف إلزالته ،بل صار هيناً عليهم
أن حيكم بنظام الكفر وال ينكرونه ،بل إن مجهرهتم قد استساغت أحكام
الكفر وتعودت عليها ،وتركت حكم اإلسالم اختياراً .فوصل احلال إىل حد
الرضا به ،وطلبه ،فضالً عن السكوت عليه ،أو عدم محل السيف ضده .وما
ذلك إال لعدم اعتبار قضية احلكم بنظام الكفر قضية مصريية ،ولعدم جعل
اإلجراء جتاهها إجراء حياة أو موت .وهلذا ال بد من الرجوع هبذه القضية إىل
مكاهنا واعتبارها قضية مصريية ،فيمنع احلكم بنظام الكفر ولو أدى إىل القتال
سنوات ،بل لو أدى إىل قتل املاليني من املسلمني ،وإىل استشهاد املاليني من
املؤمنني.
وهكذا مجيع القضااي املصريية اليت بينها الشارع وحددها ،وجعل اإلجراء
جتاهها إجراء حياة أو موت ،فإهنا قد ضعف فهمهما ،مث ضعف ربطها
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ابلعقيدة اإلسالمية ،مث نزلت عن مرتبتها ،حىت وصل احلال إىل أهنا مل تعد
تدرك بوصفها أحكاماً شرعية ابلغة اخلطورة جيب محل السالح من أجلها،
فنزلت عن مرتبتها اليت وضعها الشرع فيها ،أي نزلت عن مرتبة القضية
املصريية .فلم يعد يرى أن اإلجراء الذي حتمه الشرع جتاهها هو مقاومتها
ابلقوة ،ومحل السيف إلزالة حكم الكفر وإعادة حكم اإلسالم .وهلذا مل تكن
هذه القضية قضية هدم اخلالفة وإزالة نظام اإلسالم مدركة أبهنا قضية مصريية،
وابلتايل مل يكن مسيطراً على النفوس واألجواء أبهنا قضية مصريية .ولذلك
أقدم مصطفى كمال على فعلته فهدم اخلالفة ،وحما اإلسالم من الوجود
السياسي ،ومل حيمل أحد يف وجهه السالح ،ومل يقاتله أحد .فكانت إطاحة
الكفار ابخلالفة ،وإزالة نظام اإلسالم من الوجود ،هبذه السهولة واليسر ،على
مشهد من مئات املاليني من املسلمني .ولو كان املسلمون يف ذلك الوقت
مدركني أن هذه قضية مصريية يتوقف عليها مصري املسلمني ،ومصري اإلسالم،
وأن اإلجراء احلتمي هو محل السالح ،وقتال مصطفى كمال ،ملا وقعت تلك
الضربة ابملسلمني ،وملا أصيبوا هبذه الكارثة املروعة ،وذلك اخلطب الفادح.
فكان عدم إدراك املسلمني أن القضية قضية مصريية حتتم عليهم اختاذ إجراء
احلياة أو املوت إزاءها ،كان عدم إدراكهم ذلك هو سبب ما حل هبم من
فجيعة.
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إقامة اخلالفة واحلكم َّبا أنزل للا
هي قضية املسلمني املصريية
إن املسلمني اليوم يف حمنة ما بعدها حمنة ،ويف بالء ما بعده بالء .وإن
العالج الناجع هلم إمنا هو إدراكهم لقضاايهم هل هي مصريية أم غري مصريية،
واختاذهم إجراء احلياة أو املوت جتاه كل قضية مصريية ،وال سيما إذا كانت
مجاع القضااي املصريية كلها .وما مل حيصل هذا اإلدراك ،ويكن إدراكاً واضحاً
يسيطر على النفوس واألجواء ،فسيظل املسلمون يف اخنفاض وتقهقر دائمني،
ولن تقوم هلم بني األمم قائمة .ومن هنا كان لزاماً على املسلمني أن يتبينوا
قضاايهم املصريية ،وأن أيخذ إدراكهم هلذه القضااي سبيله إىل القلوب والنفوس
واألجواء العامة حىت يكون إدراكاً دافعاً أراببه للقيام مبا تستوجبه القضااي
املصريية من إجراء احلياة أو املوت بثبات ال يزلزل ،ومحاسة ال تنضب .هذا هو
املوضوع ،وهذا هو األساس يف كل ما حياول املسلمون القيام به من أعمال
ملعاجلة الواقع الذي هم عليه اآلن.
إن واقع املسلمني اليوم يلمسه كل مسلم فال حيتاج إىل شرح ،وال
يتطلب أي بيان .فبالدهم حتكم أبنظمة الكفر ،فهي دار كفر قطعاً وال
كالم .وهي جمزأة إىل أكثر من أربعني كياانً ،بني دولة وإمارة ،وسلطنة
ومشيخة ،فهي أضعف من أن تقف يف وجه الكفار ،لذلك كانت قضية كل
قطر من أقطار املسلمني هي حتويله إىل دار إسالم ،وتوحيده مع غريه من بالد
اإلسالم .وهذه القضية قضية مصريية ،بل هي مجاع القضااي املصريية كلها.
فكان ال بد أن يكون اإلجراء الذي يتخذ جتاهها إجراء حياة أو موت.
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غري أن هذه القضية املصريية :قضية حتويل البالد إىل دار إسالم،
وتوحيدها مع غريها من بالد اإلسالم ،هي هدف يسعى لتحقيقه .والطريقة
اليت تتخذ لتحقيق هذا اهلدف إمنا هي إقامة اخلالفة وإعادهتا إىل الوجود.
وهلذا كانت قضية املسلمني اليت تواجههم اآلن هي إقامة اخلالفة نظاماً
للحكم ،ليتحقق إبقامتها حتويل البالد إىل دار اإلسالم ،وابلتايل توحيدها مع
غريها من بالد اإلسالم.
غري أنه ينبغي أن يكون واضحاً أن ما يواجه املسلمني اآلن ليس نصب
خليفة حىت يقال إنه فرض كفاية على املسلمني ملا رواه ابن عمر عن النيب
اعة فإ ّن ِميتَـتَهُ ِميتَة َج ِاهلِية» ،فال يكون
َ « :وَمن َم َ
إمام َمج َ
َيس َعلَيه ُ
ات ول َ
قضية مصريية ،بل الذي يواجه املسلمني اآلن هو إقامة اخلالفة ،أي إجياد نظام
اخلالفة نظام حكم ،وهذه واقعها غري واقع نصب خليفة ،وإن كانت إقامتها
حتتم نصب خليفة.
وإقامة اخلالفة قضية مصريية قطعاً ،ألهنا فوق كوهنا طريقة لتحويل
بالدان من دار كفر إىل دار إسالم ،فإن إقامتها إمنا تكون هلدم أنظمة الكفر،
أي إلزالة الكفر البواح ،وهي قضية مصريية ،لقوله « :إَِل أَ ْن تَـ َرْوا ُك ْفرا
ول َِ
ِ
س ْي ِ
ف؟
يلَ :اي َر ُس َ
اّلل أَفَ َال نُـنَابِ ُذ ُه ْم ِابل َ
بَـ َواحا» .وملا جاء يف احلديث« :ق َ
ص َال َة» .ومن هنا كانت الطريقة لتحقيق قضية
فَـ َق َ
الَ :لَ ،ما أَقَ ُاموا فِي ُك ْم ال َ
املسلمني قضية مصريية ،ألهنا طريقة لقضية مصريية ،وألن الدليل الشرعي من
السنة يدل على أهنا قضية مصريية ،فال بد أن يكون اإلجراء الذي يتخذ
جتاهها إجراء حياة أو موت .غري أن املسلمني منذ أانخ عليهم حكم الكفر
بكلكله ،وصارت إىل الكفار واملنافقني واملرتدين أمورهم ،وهم ما ينفكون
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حياولون أن يتحرروا من ربقة سلطان الكفر ،وسيطرة أراببه وأعوانه .بيد أنه
غاب عنهم أن هذه القضية اليت يكافحون يف سبيلها هي قضية مصريية ليس
هلا من إجراء إال إجراء املوت أو احلياة .فكان فقدان هذا اإلدراك من مجاعة
املسلمني هو الذي سلبهم  -بوصفهم مجاعة أو أمة  -االستعداد لتحمل
األذى والسجن والتعذيب ،فضالً عن حتمل الفقر والدمار واملوت .مما ال
ينفصل أبداً عن معارك الكفاح اليت تدور حول القضااي املصريية .لذلك
سطرت هذه احملاوالت على نفسها الفشل احملقق ،ومل تستطع أن تتقدم خطوة
واحدة حنو القضية اليت تناضل من أجلها.
ومل يكن املسلمون حباجة إىل تفكر وأتمل زائدين حىت يدركوا أن
قضيتهم هي قضية مصريية .فقد كان واضحاً منذ اللحظة األوىل ،كما هو
واضح اليوم لكل ذي عينني ،أنه يستحيل على الكفار عادة وعقالً أن ميكنوا
اإلسالم من العودة إىل احلياة السياسية  -أي إىل احلكم  -ما كان يف أيديهم
ذرة من قدرة على البطش مبن هم هلذا عاملون .وشأن املرتدين واملنافقني يف
هذه القضية ليس أبقل بطشاً وإجراماً .فهم سيلقون بكل ما تطاله أيديهم من
قوة يف ساحة املعركة ليقفوا حرابً على املؤمنني الذين يريدون أن ينتزعوا منهم
احلكم انتزاعاً ليقيموا أحكام هللا ،وليصونوا حرمات هللا حبدود هللا.
وعليه فإنه يستحيل على أية حماولة يقوم هبا املسلمون يف سبيل هذه
القضية أن تثمر ما مل يعتربوا القضية قضية مصريية ،إجراء احلياة أو املوت عليه
مرهون حتققها .واملسلمون ملا مل يعوا طبيعة املعركة ،وملا مل يدركوا حقيقة حكم
هللا فيها ،راحوا ينشدون حترير أنفسهم بطريقة ليست على مستوى القضااي
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املصريية ،بل هي على مستوى القضااي العادية .فكانت إجراءاهتم يف ذلك
دون إجراءات احلياة أو املوت .مع أن احلقيقة أن القضااي اليت طبيعتها مصريية
كإزالة نظام الكفر وإقامة نظام اإلسالم ،سواء أدركت على هذا األساس أم مل
تدرك ،يستحيل أن يصل أحد إىل حتقيقها مهما كانت قوته ،ومهما بذل من
جهود ،إال إذا اعتربها يف سريه ،وتصوره ،واختذ جتاهها اإلجراء الذي حتتمه
طبيعتها ،وهو إجراء احلياة أو املوت .ومن هنا كان ال بد أن يصارح املسلمون
أفراداً ومجاعات ،أبنه ال مناص هلم من أن جيعلوا أعماهلم يف كفاح الكفر على
أساس إجراء احلياة أو املوت ،ألن طبيعة قضيتهم حتتم هذا اإلجراء ،وألن
الشرع يف الكتاب والسنة قد جاء هبذا اإلجراء.
على أن الرسول  قد علمنا أن حندد قضاايان ،وعلمنا أن نتخذ
إجراء احلياة أو املوت يف كل قضية مصريية .فإنه  حني أرسله هللا
ابإلسالم ،وبدأ يبلغ الدعوة ابلصراع الفكري ،قد حدد قضيته أبهنا إظهار
اإلسالم ،واختذ جتاهها إجراء احلياة واملوت .فقد روي عنه  أنه حني قص
عليه عمه أبو طالب ما طلبته قريش منه :أن جيعل حممداً يكف عنهم ،وقال
له" :فأبق علي وعلى نفسك وال حتملين من األمر ما ال أطيق" قال له
الرسول« :اي َعم واَ ِّ
ِ
سا ِريَ ،علَى أَ ْن
ض ُعوا ال ّ
ّلل ل َْو َو َ
َ َّ
س ِيف َمي ِينَ ،والْ َق َم َر ِيف يَ َ
ش ْم َ
ِ
ِ
ِ
ك فيه َما تَـ َرْكتُهُ» .وحني أقام الدولة وقام
أَتْـ ُر َك َه َذا ْاأل َْم َر َح ّّت يُظْ ِه َرهُ ّ
اّللُ أ َْو أ َْهل َ
ابجلهاد ابلسيف قد حدد قضيته كذلك أبهنا إظهار اإلسالم ،واختذ جتاهها
إجراء احلياة أو املوت .فقد روى عنه  أنه حني كان بعسفان على مرحلتني
من مكة وهو ذاهب إىل العمرة يف حادث احلديبية ،لقيه رجل من بين كعب،
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ت
فسأله النيب عما قد يكون لديه من أخبار قريش ،فكان جوابه« :قَ ْد َِمس َع ْ
ِِ
ِ
ود الن ُموِرَ ،ونَـ َزلُوا بِ ِذي طُوى،
سوا ُجلُ َ
(أي قريش) َّبَس ِري َك فَ َخ َر ُجوا َوقَ ْد لَب ُ
ِ
اّلل َل تَ ْد ُخلُها َعلَي ِهم أَبدا ،وه َذا َخالِ ُد بن الْولِ ِ
يد ِيف َخ ْيلِ ِه ْم قَ ْد
َ ْ ْ َ ََ
يُـ َعاه ُدو َن ََ
ُْ َ
ِ
ب.
قَ َد ُم َ
وها َإىل ُك َر ِاع الْغَم ِيم» فقال الرسولَ « :اي َويْ َح قُـ َريْش! لََق ْد أَ َكلَْتـ ُه ْم ا ْحلَْر ُ
ني َسائِ ِر ال َْعر ِ
ك الَ ِذي
َصابُ ِون َكا َن َذلِ َ
َما َذا َعلَْي ِه ْم ل َْو َخلَ ْوا بَـ ْي ِن َوبَـ َْ
ب ،فَِإ ْن ُه ْم أ َ
َ
ِ
اّللُ َعلَْي ِه ْم َد َخلُوا ِيف ِْ
ادواَ ،وإِ ْن أَظ َْه َرِن َ
ينَ ،وإِ ْن َملْ يَـ ْف َعلُوا قَاتَـلُوا
أ ََر ُ
اإل ْس َالِم َواف ِر َ
ِ
ال أُج ِ
ِِ
اه ُد َعلَى الَ ِذي بَـ َعثَِن َ
اّللُ بِ ِه َح َّت
َوِب ْم قُـ َوة؟ فَ َما تَظُن قُـ َريْش؟ فَـ َواَ َّلل َل أ ََز ُ َ
يُظْ ِه َرهُ َ
اّللُ أ َْو تَـ ْنـ َف ِر َد َه ِذ ِه ال َسالَِفةُ» والسالفة صفحة العنق وكىن ابنفرادها عن

املوت ،مث مضى يف سريه حىت نزل ابحلديبية.

ففي هاتني احلالتني :حالة محل الدعوة ابلصراع الفكري ،وحالة محلها
ابجلهاد ابلسيف ،حدد الرسول قضيته أبهنا إظهار اإلسالم ،وجعلها قضية
مصريية .واختذ جتاهها اإلجراء الذي تتطلبه وحتتمه يف احلالتني ،وهو إجراء
ك فِ ِيه
احلياة أو املوت .ولذلك قال يف احلالة األوىلَ « :ح ّّت يُظْ ِه َرهُ ّ
اّللُ أ َْو أ َْهلِ َ
َما تَـ َرْكته» ،وقال يف احلالة الثانية « َح َّت يُظْ ِه َرهُ َ
اّللُ أ َْو تَـ ْنـ َف ِر َد َه ِذ ِه ال َسالَِفةُ» .ولو
مل جيعل الرسول تلك القضية قضية مصريية ،ويتخذ جتاهها إجراء احلياة أو
املوت ،ما ظهر اإلسالم ،ال بتبليغ الدعوة عن طريق الصراع الفكري ،وال
بتبليغها عن طريق اجلهاد ابلسيف .وكذلك ما عليه املسلمون اليوم يف واقعهم،
وهو حتكم أنظمة الكفر فيهم وسيطرة الكفار واملنافقني عليهم ،فإهنم إذا مل
جيعلوا قضيتهم قضية مصريية ،ويتخذوا جتاهها إجراء احلياة أو املوت ،ال ميكن
أن حيصل لسعيهم أي إنتاج ،وال ميكن أن يتقدموا خطوة واحدة إىل األمام.
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هلذا فإان ندعو كل مسلم يف وسط هذا الكفر املتحكم يف بالد
اإلسالم ،ألن يعمل إلقامة اخلالفة طريقة لتحويل بالده إىل دار إسالم،
وتوحيدها مع غريها من بالد املسلمني ،وأن حيمل الدعوة إىل العامل ابتغاء
إظهار اإلسالم ،وأن يردد إبميان صادق ،واستنارة ووعي ،قول الرسول :
«واَ ِّ
ِ
سا ِري َعلَى أَ ْن أَتْـ ُر َك َه َذا ْاأل َْم َر
ض ُعوا ال ّ
ّلل ل َْو َو َ
َ
س ِيف َمي ِينَ ،والْ َق َم َر ِيف يَ َ
ش ْم َ
ِ
ال أُج ِ
اّلل أَو أ َْهلِ َ ِ ِ
اه ُد
ك فيه َما تَـ َرْكته» .وقوله « :فَـ َواَ َّلل َل أ ََز ُ َ
َح ّّت يُظْ ِه َرهُ ُّ ْ
اّللُ بِ ِه َح َّت يُظْ ِه َرهُ َ
َعلَى الَ ِذي بَـ َعثَِن َ
اّللُ أ َْو تَـ ْنـ َف ِر َد َه ِذ ِه ال َسالَِفةُ».
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