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مراحل اخلالفة الإ�سالميّة من امل� ّؤ�س�سيّة �إىل العلمانيّة!
�أمين البيماين

تعترب العالقة بني حامل الر�سالة وبني ال�شريعة الناجتة عالقة متما�سكة ومرتابطة ،حيث يرى (بوبي �س� .س ّيد) يف مقاله املن�شور يف جم ّلة التفاهم عن الكمالية
وت�سيي�س الإ�سالم �أ َّن م�ؤ�س�س اخلطاب هو جهة �شارعة ،بينما العمل الناجت من هذه الدعوة يعترب �شريعة ،ونرى بذلك �أ َّن ال�شارع مي ّثل ال�شريعة ويتم ّثلها يف الوقت نف�سه.
يتح ّدث بوبي عن �أنَّ غياب املعنى ال�سيا�سي للمن�صب يف
نهايات القرن الرابع وبدايات القرن اخلام�س الهجر ّيني
�أ ّدى �إىل اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن اخل�لاف��ة ك�م��ؤ�� ّ�س���س��ة با�ستثناء
احلقبة الأوىل م��ن م��وت النبي ع��ام 632م �إىل منت�صف
القرن العا�شر امل�ي�لادي .ولنا يف م��وت النبي (�صلى اهلل
�صحة الكالم ال�سابق؛
عليه و�سلم) خري دليل ومثال على ّ
فموت النبي هو ال��ذي � ّأ�س�س للإ�سالم ولل�شريعة ،حيث
نقل موته فكره ومبد�أه من �شخ�صه �إىل ر�سالته اخلالدة،
فهنا غ��اب ال�شارع ولكن مبوته ظهرت �شريعته ،ومتثّل
ه��ذا ال�ظ�ه��ور يف ال�ب��دء بجمع ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي وترتيبه،
ث��م ج�م��ع الأح ��ادي ��ث ال�ن�ب��و ّي��ة ،وت�شكيل ��س� ّن�ت��ه ال�ت��ي هي
م��ن �صلب ع��ادات��ه وم�ب��ادئ��ه .وخ��وف �اً م��ن تفكّك املجتمع
ال�سيا�سي �آنذاك بغياب ال�شارع وظهور ال�شريعة؛ ظهرت
م��ؤ�� ّ�س���س��ة اخل�ل�اف ��ة مب ��ا ج�ل�ب�ت��ه م�ع�ه��ا م ��ن ه�ي�ك��ل �إداري
وتنظيمي ،وجلبت معها وظ��ائ��ف ج��دي��دة منها :وظيفة
القيادة (اخل�لاف��ة) ،ووظيفة �شرح العقيدة واالجتهاد،
وه��ذا م��ا ك��ان مبكان �أن يحدث � ّإل مب��وت النبي وظهور
�شريعته اخلالدة.
وه �ن��ا ال مي �ك��ن ال �ق ��ول ب� � ��أنَّ اخل �ل �ف��اء ورث � ��وا ال�سلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ّي��ة ع��ن ال�ن�ب��ي وذل ��ك لأنَّ اخل�ل�ي�ف��ة ال ي�ستطيع
�أن ي�ش ّرع ،ولكنّه يقوم مقام القا�ضي واحل��اك��م ،فهو من
يختار الأكفاء للتح ّدث بدل ال�شارع ،واختيار من ي�ستطيع
تف�سري ال�شريعة واالجتهاد فيها .ا�ستم ّر التناحر قروناً
يف النقا�شات ال�سيا�س ّية وال�سلطو ّية ّما �أ ّدى �إىل ت�ضا�ؤل
نفوذ اخلالفة ،ففي عام 929م �أعلن عبد الرحمن الثالث
نف�سه خليفة م�ت�ل� ّق�ب�اً ب�ل�ق��ب (ال �ن��ا� �ص��ر) ف��أ��ص�ب��ح هناك
خليفتان للم�سلمني ،وع��ام 1258م قتل هوالكو اخلليفة
الع ّبا�سي ببغداد ف�أقام املماليك ع��ام 1261م خليفة �آخر
يف م�صر ،ويف عام 1517م ا�ستوىل العثمان ّيون على م�صر
واخلالفة ،ف�أ�صبح اخلليفة جم ّرد �صورة �شكل ّية فقط يف
بالد الإ�سالم وامل�سلمني! وبهذا نرى �أنَّ اخلالفة لي�ست
مه ّمة �سيا�س ّية جل ّر اجليو�ش وفر�ض العقوبات بقدر ما
هي الرابط املتني بني ال�شريعة وال�شارع امل� ّؤ�س�س ،والتي
ت�شكّلت ب�سببها الهو ّية الإ�سالم ّية العامل ّية.
يعترب عام 1924م نقطة حت ّول عظيمة يف م�سار اخلالفة
الإ�سالم ّية؛ فقد ق��ام املجل�س الوطني الكبري للخالفة
ب�إلغاء م� ّؤ�س�سة اخلالفة نهائ ّياً ب�سبب �ضغط و�إ�صرار من
الرتكي م�صطفى كمال �أتاتورك �آن��ذاك ،فكانت �أولو ّيته
الق�ضاء على اخلالفة لت�شكيل �سلطته بد ًال عنها .وخالل

ال �ف�ت�رة ب�ي�ن 1923م ع �ن��د �إع �ل��ان اجل �م �ه��ور ّي��ة �إىل ع��ام
�إلغاء اخلالفة (1924م) قام �أتاتورك ب�شغل ال��ر�أي العا ّم
وت�شويه �سمعة اخلليفة ّ
بكل ال�سبل املتاحة وتلفيق التهم
ّ
خمططه والتخ ّل�ص م��ن اخلالفة!
عليه ل�ضمان جن��اح
ودافع �أتاتورك عن �أفعاله بثالث حجج:
 .1وجود الإ�سالم ال يقت�ضي وجود خليفة له.
بال�سلطة ي�ق��ود ل��دول��ة م�ت�ع� ّددة
 .2ارت �ب��اط اخل�لاف��ة ّ
الإثن ّيات والأعراق وهو ما يخالف قيام الدولة احلديثة.
 .3اخلالفة جت ّر معها عادات وتقاليد و�أعرافا و�أفكارا
تعار�ض العلم احلديث واحل�ضارة.
وتلقّى �أتاتورك ع ّدة عرو�ض مغرية للرجوع عن فكرته
ومنها �أن يكون هو اخلليفة نف�سه� ،أو �أن يكون اخلليفة
هو رمزاً و�صور ًة فقط بدون �سلطة� ،أو �أن يقوم هو بنف�سه
بتعيني خليفة عربي �شريف ،فرف�ض �إقامة دولة �إ�سالم ّية
و�أقام دولة قوم ّية ترك ّية.
القى الأمر معار�ضة �شديدة من العامل الإ�سالمي كون
فعل �أتاتورك ق�ضى على �إمكان ّية ت�أ�سي�س ح ّيز �إ�سالمي
غري قومي ،فحاولوا جميعاً �إع��ادة اخلالفة ومنهم ف�ؤاد
ملك م�صر ،والها�شم ّيون ،والتون�س ّيون ،وامل�سلمون الهنود
ول�ك��ن ب ��دون ج ��دوى .ويف ع ��ام 1926م ن� ّ�ظ�م��ت جمموعة
ال�ع�ل�م��اء م ��ؤمت ��راً يف ال �ق��اه��رة ب�ه��ذا ال �� �ش ��أن ول�ك��ن ب��دون
نتيجة! ف�س ّلم حممد �إقبال ب�سقوط اخلالفة ور�سم فكرة
حت��وي��ل ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي �إىل (ع���ص�ب��ة �أمم) ب ��د ًال من
النواح على اخلالفة .وب�إلغاء الكمال ّيني للخالفة ق�ضوا
على العالقة بني الإ�سالم و�سلطة الدولة و�أنهوا عالقة
متينة امت ّدت لأكرث من  1000عام!!!
�أف �ع��ال �أت��ات��ورك ق��ام��ت بتحديث ال�ع��دي��د م��ن الأ��ش�ي��اء
يف الإ��س�لام ،وق��د و�ضح من خطاباته و�أفعاله �أ َّن��ه يريد
مطاردة الإ�سالم بحيث ال ي�شكّل � ّأي خطر عليه العتقاده
�أنَّه عقبة �أمام التق ّدم وقيام الدولة احلديثة ،وكثرياً ما
و�صف �أت��ات��ورك الإ��س�لام ب��أ َّن��ه رم��ز الظالم واجل� ّث��ة التي
ت���س� ّم��م ح�ي��ات�ن��ا! ف�ت� ّم و��ض��ع امل��ؤ�� ّ�س���س��ات التعليم ّية حتت
�إ��ش��راف احلكومة ،ث� َّم �ألغيت املحاكم الدين ّية ،ث� َّم �صدر
قانون حترمي لب�س الطربو�ش واحل ّد من لب�س احلجاب،
وح ّلت الطرق ال�صوف ّية ،و َّ
مت تطبيق النظام ال�سوي�سري،
ُ
وك��ان عام 1928م هو الق�شّ ة التي ق�صمت ظهر اخلالفة
ب�سحب اع�تراف الدولة بالإ�سالم ،فلم يعد يف الد�ستور
ه��و دي��ن ال��دول��ة ،ويف امل�ج��ال الت�شريعي َّ
مت حت��رمي بناء
احلي الواحد ،فلم ينب � َّأي م�سجد يف
�أكرث من م�سجد يف
ّ

تركيا حتّى اخلم�سينيات .وقال الكمال ّيون �إنَّهم يريدون
ت�أ�سي�س تركيا على �أرب ��ع ا�سرتاتيج ّيات( :العلمان ّية -
القوم ّية  -التحديث -التغريب)
وهكذا قامت القوم ّية الرتك ّية ،فكانت و�سيلة للق�ضاء
ع�ل��ى ال �ت �ع � ّدد ّي��ة الإث �ن � ّي��ة ،ف�ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي اع�ت�بر فيه
العثمان ّيون �أنَّ التع ّدد ّية حممودة؛ ر�آها الكمال ّيون طريقاً
للتفكّك فحاولوا الق�ضاء عليها ،فت َّم اخرتاع الرتكي بدل
امل�سلم ،ولكن ا�ستع�صى عليهم ا�ستيعاب الأك ��راد ،فكانت
الهجرة �إىل الأنا�ضول فع ً
ال جهنّم ّياً للق�ضاء على الأكراد
وتوطني ال��دول��ة القوم ّية «ال�ترك� ّي��ة» .كما �أنَّ التحديث
يف الإ� �س�لام ال�ع�ث�م��اين �أرادوا ب��ه ت�ق��وي��ة ال��دول��ة يف وج��ه
الغرب من حيث اجلي�ش والإدارة مع الأخ��ذ يف االعتبار
الهو ّية الإ�سالم ّية ،بينما �أراد الكمال ّيون ا�ستن�ساخ الغرب
ب�ح��ذاف�يره ل�ي�ح� ّ�ل حم� ّ�ل ال�ه��و ّي��ة التقليد ّية الإ��س�لام� ّي��ة
والتي اعتربوها رمزاً للتخ ّلف والرجع ّية!!
ام� �ت� � ّد ت� ��أث�ي�ر ال �ك �م��ال � ّي��ة ل �ي �� �ص��ل �إىل خ � ��ارج احل� ��دود
اجلغراف ّية ال�ترك� ّي��ة ،فق ّلد ر�ضا خ��ان ب��إي��ران الكمال ّية
بحذافريها ،وظهرت معامل الكمال ّية عند �إع��ادة تكوين
ب�ع����ض ال � ��دول الإ� �س�ل�ام � ّي ��ة ب �ع��د اال� �س �ت �ع �م��ار ،وا ّت �خ ��ذت
الأنظمة الإ�سالم ّية منحنيني رئي�س ّيني يف هذا ال�ش�أن:
املنحنى الأ ّول تبنّته الأ�سرة البهلو ّية يف �إيران بقيادة
ر�ضا خان الذي يعترب الإ�سالم ا�ستثماراً غريباً وحتريفاً
ل�ل�ه��و ّي��ة الآر ّي� ��ة ال�ع��ري�ق��ة ب ��إي ��ران ،ول �ك��نَّ ا�سرتاتيج ّيته
ف�شلت ب�سبب ا��س�ت�ي�لاء ال �ع��رب ال���س��ام� ّي�ين ع�ل��ى �إي ��ران
وتقييدها بالإ�سالم.
املنحنى ال�ث��اين ك��ان منحنى الإ�ستيالء والتحويل �أو
للنبي
��ش�ب��ه اخل�لاف��ة ،وم�ث�ل��ه �أن ين�سب احل��اك��م نف�سه
ّ
(�صلى اهلل عليه و�سلم)� ،أو �أن يت�س ّمى ب�أمري امل�سلمني� ،أو
ا ّدعاء اتّباع ال�شورى بد ًال من الدميوقراط ّية.
وه� � ��ذان ال �ن �م �ط ��ان ل �ل �ت��و� �ض �ي��ح ول �ي �� ��س ل �ل �ح �� �ص��ر م��ن
حماوالت طرد الإ�سالم من املفاهيم ال�سيا�س ّية للدولة،
ومن �سوء ّ
حظ الكمال ّيني �أنَّ طرد الإ�سالم من النظام
�ام��ة،
ال���س�ي��ا��س��ي �أ ّدى �إىل �إع� ��ادة تعبئته يف ال�ث�ق��اف��ة ال�ع� ّ
ف�أ�صبح ق��اب� ً
لا ل�ل�ع��ودة وبالفعل �أ��ص�ب��ح �أق ��وى مم��ا �سبق
كما يقول �شريف ماردين .وبهذا ت�ستم ّر ال�صراعات بني
الإ��س�لام��و ّي��ة والكمال ّية ،وذل��ك لأنَّ النظام االجتماعي
ب�ع��د الإ� �س�ل�ام ي�صبح ف��و��ض��و ّي�اً ل�ل�غ��اي��ة ،ول��ذل��ك ت�صبح
اخلطابات القائمة ح��ول الإ��س�لام هي الوحيدة القادرة
على �إعادة النظام للمجتمعات.
albimani92@hotmail.com

