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الفكر المعارض للدولة العثمانية عند شكيب أرسالن ورشيد رضا
حممد املكتومي

املتمعن جيدًا يف تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي يجد � ّأن قيام الدول الإ�سالمية �أخذ بعدًا �آخر م�ؤدجلا ب�أفكار دينية تقوم على �سيا�سة احلفاظ على
ال�سلطة وفر�ض �أفكارها يف نطاقها اجلغرايف العري�ض «بداعي �أ ّنها من �ضروريات الإ�سالم» وب�صرف النظر عن الأمم والأقليات التي �أَجربت
كرها لأن تكون حتت نفوذها فكريا و�سيا�سيا واقت�صاديا..
ول �ع � ّل م�ف�ه��وم ه��ذا ال�ت��وج��ه الإ� �س�لام��ي تف�شى �إىل ح��د كبري
ب�ع��د �أن خ��رج��ت اخل�ل�اف��ة �إىل �أم ��ة غ�ي�ر ع��رب�ي��ة «الأت � ��راك»
و�سقوطها فيما بعد وح ��دوث ��ش��رخ كبري يف م�س�ألة ال��وح��دة
الإ��س�لام� ّي��ة ،وظ�ه��ور ال���ص��راع��ات ال�سيا�سية ودخ ��ول الأف�ك��ار
القومية والعلمانية والدميقراطية وحركات الإ��ص�لاح التي
يقودها كبار مفكري الأم��ة العربية ،حم��اول�ين بذلك �إيجاد
�أف�ك��ار حديثة تعالج ق�ضايا اال��س�ت�ب��داد ال�سيا�سي وا�ضطهاد
الأق �ل �ي��ات الإث �ن �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة �أو ال�ب�ح��ث ع��ن وح ��دة ج��دي��دة
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ح�ق��وق امل��واط�ن��ة واحل��ري��ة ال�سيا�سية وال�ف�ك��ري��ة
ونه�ضة ثقافية تنت�شل الأم ��ة م��ن التخلف ال��ذي م��رت ب��ه..
يتحدث وجيه كوثراين يف مقاله يف جملة الت�سامح «العالقة
ب�ي�ن ر��ش�ي��د ر� �ض��ا و��ش�ك�ي��ب �أر� �س�ل�ان وم��وق�ف�ه�م��ا م��ن ال��دول��ة
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة» وي���س�ت�ع��ر���ض �أح� ��داث ح��رك�ت�ه�م��ا الإ� �ص�لاح � ّي��ة -
املت�أثرة بفكري ال�سيّد جمال الدين الأفغاين وال�شيخ حممد
عبده � -إذ يذكر الكاتب موقف ر�شيد ر�ضا يف عزمه لت�أ�سي�س
جملة �إ�صالحية يف م�صر وي�سرد احلديث ال��ذي دار بني هذا
الأخ�ير وب�ين عبد ال�ق��ادر القباين ال��ذي يك�شف م��ا ك��ان عليه
ح ��ال االج �ت �م��اع ال���س�ي��ا��س��ي ال�ع�ث�م��اين يف ع�لاق�ت��ه ب��احل��ري��ات
ال�سيا�سية وال�ف�ك��ري��ة ،وق���ض��اي��ا الإ� �ص�ل�اح ب�شكل ع��ام ولكنه
يك�شف �أي��ً��ض��ا مت��اي��زات يف م��واق��ف ن�خ��ب ذل��ك الع�صر و�سلم
الأول��وي��ات فيها .يقول ر�شيد ر�ضا« :عر�ض علي عبد القادر
�أفندي �أن �أقيم يف ب�يروت و أ�ت��وىل رئا�سة التحرير جلريدته،
�إذا �أخ�برت��ه بعزمي على �إن�شاء �صحيفة �إ�صالحية يف م�صر،
فنقلت له �أن احلرية التي يف بريوت ال ت�سعني فقال� :أو تريد
�أن تنتقد عبد احلميد �أو �أن تخو�ض يف �سيا�سته؟ قلت �إمن��ا
�أريد �إ�صالح الأخالق واالجتماع والرتبية والتعليم ،قال� :إن
لك �أو�سع احلرية يف ه��ذا ،قلت� :إن �أردت �أن �أكتب يف ف�ضيلة
ال�صدق وم�ضار الكذب ومفا�سده ،ف�أبني �أن �أكرب �أ�سباب ف�شو
الكذب يف الأمم احلكم اال�ستبدادي �أتن�شر يل ذلك جريدتكم؟
ق ��ال :ال ال  ،ع�ج��ل يف ال��ذه��اب �إىل م���ص��ر وال ت�خ�بر �أح� � ًدا»!
�إ� �ش �ك��ال � ّي��ات اال� �س �ت �ب��داد ال �ت��ي ي�ط��رح�ه��ا ر��ش�ي��د ه�ن��ا ه��ي ب��دءا
م ��ن م �ع��ان��اة ه ��ذا اال� �س �ت �ب��داد يف �أ� �س �ل��وب ال�ترب �ي��ة وال�ث�ق��اف��ة
ال���ص��وف�ي��ة ال �� �س��ائ��دة وف �ق��ه احل���ش��وي��ة ( ك�م��ا ي���س�م�ي�ه��م) �إىل
م�ع��ان��اة ذل��ك يف م��ؤ��س���س��ات ال�سلطة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وم�شيختها،
ول�ع� ّل �أب��رز م��ن نقل ه��ذه امل�ع��ان��اة م��ن حيز معاي�شة الظاهرة
�إىل ح� � ّي ��ز وع �ي �ه ��ا وجت �ل �ي �ه ��ا وع� �ق ��ل �أ� �س �ب ��اب �ه ��ا وا� �س �ت �ق ��راء
ن �ت��ائ �ج �ه��ا يف ال �ط �ب��ائ��ع وال �� �س �ل ��وك وال �ث �ق ��اف ��ة ال �ي��وم �ي��ة ه��و
ع�ب��د ال��رح �م��ن ال �ك��واك �ب��ي يف ك�ت��اب��ه «ط �ب��ائ��ع اال� �س �ت �ب��داد».
ت���ش�ك��ل ال��وع��ي ل ��دى ��ش�ك�ي��ب �أر� �س�ل�ان ور� �ض��ا جت ��اه ال��دول��ة
العثمانية من منظورين خمتلفني:
ينظر ر��ش�ي��د ر��ض��ا م��ن م��وق��ع الفقيه امل�ه��اج��ر ال ��ذي يبغي
م��ن ه�ج��رت��ه مم��ار��س��ة الإ� �ص�لاح م��ن ك��ل وج��وه��ه ال�ترب��وي��ة
والدينية وال�سيا�سية.
�أمّا �شكيب �أر�سالن فينظر من موقع املثقف املقيم املنتمي �إىل
بيت الإم��ارة ،يف نظام ال�سلطات الأهليّة يف الدولة العثمانية

ولكن املنتمي � ً
أي�ضا �إىل ثقافة �إ�سالمية تنويرية.
وب�ط�ب�ي�ع��ة احل��ال��ة ت�ستمد ث�ق��اف��ة ال��رج�ل�ين ك�م��ا ق�ل�ن��ا �سابقا
من �أفكار جمال الدين الأف�غ��اين وال�شيخ حممد عبده ،هذه
الثقافة ال�ت��ي تنطلق م��ن اط�ل�اع وا��س��ع على ت��اري��خ الإ��س�لام
العريق وح�ضارة �إ�سالمية زاهرة اكت�سبت عامليتها بفعل دورها
ال��رائ��د يف م��راح��ل معينة م��ن ال�ت��اري��خ ال�ع��امل��ي ،الأم ��ر ال��ذي
يدعو �إىل املقارنة بني التواريخ وط��رح ال�س�ؤال املهم والدائم
ال��ذي �صاغه �أر��س�لان  :مل��اذا ت�أخر امل�سلمون وتقدم غريهم ؟
نالحظ �أن البدايات عند الرجلني كانت ت�سري باجتاهني:
 #اجتاه ي�شدد على ال�سيا�سات الإ�صالحية للمجتمع والدولة
(اجتاه ر�شيد ر�ضا).
 #اجتاه ي�شدد على وحدة الدولة العثمانية ومنعتها وقوتها
(اجتاه �شكيب �أر�سالن).
لو ت�أملنا يف عمق هذين االجتاهني لوجدنا حقيقة �أنهما
ال يتناق�ضان ،ولكن هي م�س�ألة تبقى يف حيز الأولويات
� .إذ ينظر �شكيب �أر�سالن �إىل �أهمية البقاء على وحدة
الدولة كونه ينطلق من ر�ؤية تاريخية ت�ؤمن اال�ستمرارية
يف الإجماع ال�سيا�سي الإ�سالمي مت�أثرا بخطر امل�شاريع
الأوروبية التي قد تف�ضي �إىل تق�سيم للدولة ،ذلك ال يعني
�أن ر�شيد ر�ضا مل يكن يهتم بالوحدة والقوة واملنعة ولكنه
يويل اهتماما يف �إ�صالح الداخل .
ويعترب عام � 1908أحد �أهم الأع��وام املهمة يف حركة الإ�صالح
ال �ث �ق��اف �ي��ة ح �ي ��ث ج �م ��ع ووح � ��د االجت� ��اه� ��ات ال �ت �غ �ي�ي�ري ��ة يف
والي ��ات ال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وذل ��ك ل���س�ب��ب �إع �ل�ان ال��د��س�ت��ور
العثماين ال��ذي يعده البع�ض عهد احل��ري��ة � ،إذ ج��اء ليعطي
ح ��ري ��ات وا� �س �ع ��ة ال � �س �ي �م��ا يف جم� ��ال ال �ن �� �ش��ر وامل �ط �ب ��وع ��ات
وت�أ�سي�س اجلمعيات والأح ��زاب ،ف�شكل بذلك م��ن جهة �أويل
مرجعية ل�ل��ره��ان ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ات ال�ت�ق��دم ،وم��ن ج�ه��ة �أخ��رى
ح ��اف ��زا ل�ل�ت�ع�ب�ير ع ��ن خ���ص��و��ص�ي��ات ق��وم�ي��ة ودي �ن �ي��ة و�أث �ن �ي��ة.
ومل� ��ا ك� ��ان �إط � ��ار ال ��دول ��ة ع �ل ��ى درج � ��ة ك �ب�ي�رة م ��ن ال���ض�ع��ف
ف � ��إن ال �ت �ع �ب�ير ال �� �ص��ري��ح ع ��ن اخل �� �ص��و� �ص �ي��ات ي �ث�ي�ر وي �ب�رز
خ�ل�اف��ات ح ��ادة ب�ي�ن اجل �م��اع��ات و�أط ��روح ��ات ال�ن�خ��ب يف ظل
ت ��أه ��ب ال���س�ي��ا��س��ات الأوروب� �ي ��ة ال��س�ت�ث�م��ار �أي � �ض �ع��ف .ت ��دور
الأط� ��روح� ��ات يف ق �� �ض��اي��ا امل ��رك ��زي ��ة وح ��دوده ��ا ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل
امل�ث��ال وم���ش��ارك��ة الأق ��وام الأخ ��رى وخ��ا��ص��ة ال�ع��رب يف �أج�ه��زة
ال ��دول ��ة وه �ي��اك �ل �ه��ا وم �ك ��ان ��ة ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة يف ال ��دول ��ة..
تثور يف مثل هذه الأطروحات اخلالفات يف املمار�سة والتوجهات،
فعلى �سبيل املثال يذهب حزب االحتاد والرتقي احلاكم نحو
ت�غ�ل�ي��ب ال�ق��وم�ي��ة ال�ترك�ي��ة يف الإدارة وال�ترب �ي��ة وامل��ؤ��س���س��ات
والثقافة و�إ�ضعاف م�شاركة الأقوام الأخرى ال�سيما العرب يف
�إدارات ال��دول��ة ،وه��ذا ال��ذي �أث��ار مو�ضوع امل�ساواة يف املواطنة
العثمانية ،وه��و توجه ر�شيد ر�ضا ،وال��ذي ك��ان ي�شري �إليه يف
مقاالته يف جملة املنار .كان الرتك يثريون ق�ضايا �أحقيتهم
بامللك والتمتع بثمرات الد�ستور كاملة كونهم وحدهم الذين
�أزال ��وا احل�ك��وم��ة اال��س�ت�ب��دادي��ة و�أ ّن ال�ع��رب حظهم ف�ق��ط من

الد�ستور �أن ي�سرتيحوا من �أعباء الظلم ويتذوقوا طعم العدل
فيكونوا ك�أهل اجلزائر من فرن�سا �أو ك�أهل الهند من �إجنلرتا!
وه ��و م ��ا ول ��د ب�ط�ب�ي�ع��ة احل� ��ال �أف � �ك� ��ارًا يف امل �ج �ت �م��ع ال�ع��رب��ي
ب��اال��س�ت�ق�لال واخل�لا���ص م��ن قب�ضة ال�ت�رك احل��دي��دي��ة على
ال�سلطة ومما زاد هذا النهج �إ�سراف حكومة العا�صمة يف عزل
�أبناء العرب من وظائفهم ،وتعمّد �إ�ضعاف اللغة العربية يف
املرافعات يف حماكم الواليات العربية.
ويذهب �شكيب �أر�سالن �إىل �ضرورة حل اخلالفات الداخلية
خ�صو�صا م��ع االحت��ادي�ين  -ح��زب االحت��اد وال�ترق��ي احلاكم-
ويعار�ض البع�ض مم��ن ي��ري��دون انتهاز الفر�صة ل�شن حملة
عليهم يف �أث�ن��اء احل��رب البلقانية ،لفكره وتوجهه يف وج��وب
الهدنة وحل الأزم��ة بني الأح��زاب يف الداخل العثماين ريثما
ي ��زول اخل�ط��ر ع��ن ال ��دول ��ة .ك�م��ا ك ��ان ي�ع��ار���ض �أر� �س�ل�ان عقد
امل�ؤمتر العربي الأول عام  1913يف باري�س �إذ ال ينبغي �أن يقام يف
�أر�ض مثل فرن�سا لها ما لها من املطامع يف �سورية .وتزاد حدة
االختالف يف التوجهات بني ر�شيد ر�ضا و�أر�سالن خالل احلرب
العاملية الأول ويف �سيا�سات ج�م��ال با�شا ال��دم��وي��ة يف �سوريا
ولبنان و�إعدامه لكوكبة من النخب العربية يف دم�شق والذي
بدوره �أثار ذلك �سخطا عربيا قويا على حكم االحتاديني حيث
�أخ��ذت �صورة ه��ذا احلكم تتماهى يف بع�ض م�ستويات الوعي
العربي املت�ش ّكل يف �صورة الدولة العثمانية ككل حيث بد�أ م�سار
املطالبة ب��الإ��ص�لاح واحل�ق��وق العربية وال�لام��رك��زي��ة ،م�سارًا
مقفال و�أو��ص��ل �إىل م ��أزق ال خ��روج منه �إال عرب ال��ره��ان على
«ا�ستقالل عربي» حممول على وع��ود «�إجنليزية و�أوروب�ي��ة»!
وي �ع��ول ر��ش�ي��د ر��ض��ا يف ذل��ك ع�ل��ى م���ش��روع «ال���ش��ري��ف ح�سن»
كم�شروع �إ�سالمي �سيا�سي ي�ضمن اال�ستقالل الإ�سالمي بديال
يف حالة �سقوط ومت ّزق الدولة العثمانية� ،أمّا �أر�سالن فيذهب
مبنهجه و�أ�سلوب املنا�صحة جلمال با�شا وحتذيره من مغبة
�سيا�سية ه��ذه ال�سيا�سة وخ�ط��ره��ا على ال�ع�لاق��ات ال�ترك�ي��ة -
العربية ،ك��ون �أ ّن �أر��س�لان ي��ذه��ب دائ� ًم��ا �إىل تف�ضيل ال��دول��ة
العثمانية على حكم الأجانب مهما بلغت �أخطاء احلكام الأتراك.
م� ��ع ت� ��داع� ��ي الأح � � � ��داث ال �� �س �ي ��ا� �س �ي ��ة وان� �ك� ��� �ش ��اف ب �ع ����ض
امل �خ �ط �ط��ات الأوروب� �ي ��ة ي �� �ص��اب ر� �ش �ي��د ر� �ض��ا ب�خ�ي�ب��ة �أم ��ل يف
�إي� �ج ��اد م �� �ش ��روع �إ� �س�ل�ام ��ي � �س �ي��ا� �س��ي ب ��دي ��ل ع �ق��ب ان �ك �� �ش��اف
ال �ل �ع �ب��ة ال ��دول �ي ��ة وب ��روزه ��ا يف ات �ف��اق �ي��ة « ��س��اي�ك����س  -ب�ي�ك��و
« وح �ق �ي �ق��ة م �� �ش ��روع ال �� �ش��ري��ف ح �� �س��ن ووع � ��ود الإجن �ل �ي ��ز..
يعود بعد ذلك باحثا عن م�شروع �أو الدولة التي ميكن �أن تنقذ
الإ�سالم وامل�سلمني فتتبلور �أمامه حمطتان:
الأوىل :يبحث فيها ع��ن ب�ط��ل منقذ ي�ت���ص��وره يف م�صطفى
كمال �أت��ات��ورك ،عندما ك��ان يقود حركة التحرير والتوحيد
�ضد تق�سيم تركيا ،و�إمكانية �إج��راء م�صاحلة عربية  -تركية
يف �إط ��ار خ�لاف��ة �إ��س�لام�ي��ة .ال�ث��ان�ي��ة :ي��راه��ن ف�ي�ه��ا ع�ل��ى ق��وة
�إ�سالميّة �سيا�سية جديدة «ق��وة امللك عبد العزيز �آل �سعود».
يف ه��ذه ال�ف�ترة االنتقالية ت�ت�ج��اذب النخب العربية ت�ي��ارات
�سيا�سية وف�ك��ري��ة ي�ن�ج��ذب ك��ل منها مل���ش��روع دول ��وي ،تتبلور

يف ذل� ��ك ث�ل�اث ��ة ت� �ي ��ارات ك � ب��رى :ت �ي ��ار �إ� �س �ل�ام ��ي ي���س�ت�ع�ي��د
ف �ك ��رة اخل �ل�اف ��ة ،وت �ي ��ار ع �ل �م��اين ي ��دع ��و �إىل ال �ق �ط �ي �ع��ة م��ع
م ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت��اري��خ الإ� �س�ل�ام ��ي وم �ن �ه��ا م��ؤ��س���س��ة اخل�ل�اف��ة،
وت �ي ��ار واق �ع ��ي  -ت��اري �خ��ي ي�ن�ط�ل��ق م ��ن ال ��وق ��ائ ��ع وت��اري�خ�ي��ة
الأ��ش�ي��اء الن�سبية وم��ن �أب ��رز املنتمني ل��ه» علي عبد ال ��رزاق»
� �ص��اح��ب ك �ت��اب الإ�� �س �ل�ام و�أ�� �ص ��ول احل �ك��م ك � ��أول حم ��اول ��ة يف
ال�ت��اري��خ العربي املعا�صر تت�صدى ملعاجلة �إ�شكالية العالقة
ب�ي�ن ال ��دي ��ن وال ��دول ��ة م �ع��اجل��ة م �ع��رف �ي��ة ال �أي��دي��ول��وج �ي��ة.
وب �ع��د �أن ات���ض�ح��ت ��س�ي��ا��س��ة ك �م��ال �أت ��ات ��ورك وم �� �ش��روع��ه يف
�إل �غ ��اء اخل�لاف��ة ي�ت�خ�ل��ل ل��ر��ش�ي��د ر� �ض��ا ال �ي ��أ���س وي�ب�ت�ع��د �شيئا
ف�شيئا ع��ن ��س�ي��ا��س��ات احل��رك��ة ال�ع��رب�ي��ة ول �ع � ّل �أم �ل��ه ال��وح�ي��د
ب �ق ��ي يف ان� �ت� ��� �ص ��ارات امل� �ل ��ك ع �ب ��د ال �ع ��زي ��ز يف احل� �ج ��از �أم ��ا
��ش�ك�ي��ب �أر� �س�ل�ان ف �م ��ال ق�ل�ي�لا �إىل �أط ��روح ��ات ال�ه��ا��ش�م�ي��ة
ال�ع��رب�ي��ة وال��س�ي�م��ا �أط ��روح ��ات امل �ل��ك ف�ي���ص��ل .ر�ؤي ��ة ع��ام��ة:
امل�ت�م� ّع��ن ج�ي� ًدا يف منهج ال��رج�ل�ين ي�ج��د �أ ّن�ه�م��ا ينطلقان يف
ت���ص��وره�م��ا مل�ف�ه��وم ال��دول��ة م��ن ذاك ��رة ت��اري�خ�ي��ة تتج�سد يف
ن���ص��و���ص ت��اري�خ�ي��ة وف�ق�ه�ي��ة م�ت�ع��ام�ل�ين م�ع�ه��ا �أي��دي��ول��وج�ي��ا
ولي�س معرفيا وهذا التبا�س� ،أمّا االلتبا�س الآخر الذي وقعا
فيه فهو يف العجز عن مالحقة ومتابعة انعطافات تاريخية
عاملية متالحقة.
ون�ستنتج م��ن ذل��ك �أن درا��س��ة ذل��ك االلتبا�س ي�ساعد يف فهم
ه ��ذا ال�ت�ع�ب�ير يف امل ��واق ��ف والآراء ع�ن��د ك��ل م�ن�ه�م��ا :ف�صيغة
ال ��دول ��ة يف ال��وع��ي ال �ت��اري �خ��ي م�ل�ت�ب����س ،وك��ذل��ك ن�ط��اق�ه��ا يف
اجل �غ��راف �ي��ة  -ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �ب �� �ش��ري��ة ل �ل �ع��امل الإ� �س�ل�ام ��ي.
وي ��أت ��ي م�ف�ه��وم ال ��دول ��ة ال�ق��وم�ي��ة ال �ق ��ادم م��ع �أف �ك ��ار ال�ع��امل�ي��ة
الغربية ليزيد م��ن درج��ة ه��ذا االل�ت�ب��ا���س وي�ضاعفه ،فين�ش�أ
ل ��دى ال�ن�خ��ب ن ��وع م��ن ت �� �ص��ورات ��ش�ت��ى وت�ب�ري ��رات مفتوحة
ل���ش��رع�ن��ة ن �� �ش��وء ع���ص�ب�ي��ات ال� ��دول احل��دي �ث��ة �أو امل �ح��دث��ة يف
ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي امل�ع��ا��ص��ر ب��ا��س��م الإ� �س�لام �أو ب��ا��س��م القومية،
و��س��واء ت�أ�سي�سً ا على مرجعية الفقيه ( �ش�أن ر�شيد ر�ضا) �أو
ع�ل��ى مرجعية دار� ��س ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي وامل�ت��اب��ع للعالقات
الدولية (�ش�أن �شكيب �أر�سالن)� (.إ�ضاءة فل�سفية � -سيا�سية )
لو ت�أملنا بعمق مقال وجيه الكوثراين يف تف�صيله ملوقف ال�سيد
ر�شيد ر�ضا و�شكيب �أر�سالن من الدولة العثمانية من منظور
فكر معار�ض الت�ضحت لدينا فكرة �أ ّن املعار�ضة ال تكون بالكيل
مب�ك�ي��ال�ين ل�ل��دول��ة وم�ه��اج�م�ت�ه��ا ��س��را وع�ل�ا ًن��ا وجت���س��د ف�ك��رة
«ال�سقوط» كما ر�أينا يف �أحداث ما �سمي «بالربيع العربي» دون
�إيجاد �أي بدائل حتفظ هيبة الدولة ومكانتها ،بالإ�ضافة �إىل
�أهميّة النظر للعوامل اخلارجية التي قد تدخل م�شتتة الغاية
الأ��س�م��ى م��ن ال�ت�ع��دي�لات وح��رك��ة الإ� �ص�لاح ال��داخ�ل�ي��ة ،علينا
�أن ننظر ب�شكل براجماتي ويف ر�ؤي��ة طويلة الأم��د يف فكرنا
ال�سيا�سي �سواء كنا حمللني �أو ممار�سني لل�سيا�سة!
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