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بالقوة تعلو اخلالفة وتخبو
فاطمة بنت نا�صر
حي ي�ؤثر فيه ف ُعل الزمن .ولع َّل �أبرز هذه ال َّتحوالت انتقال اخلالفة من العبا�سيني �إىل ال ُعثمانيني .ويف
لقد م َّرت اخلالف ُة الإ�سالمي ُة ب َتحوالتٍ عَظيم ِة حالها كحال �أيِّ كيان ٍّ
هذا االنتقال دالئل كبرية وعميقة ،ففيه االنتقال الأ َّول للخالفة من حيزها اجلغرايف املكاين « الب�شري .فمن خالفة بد�أت وا�ستمرت يف �أح�ضان العرق والرتاب العربي �إىل �أوردة
و�أزقة حملت دماء تركية.
ِ�ص�ص حول انتقال اخلالفة كونه ر�سمياً �أم ال وهذا ال َيهُم �إن كان حدث فع ً
ال .حول هذا االنتقال وق�ص�صه وجداله ن�ستعر�ض يف هذا املقال ما كتبه ُممد عفيفي
ولقد َت�ضا ْربت الق ُ
يف جملة ال َّتفاهم بعنوان( :حدود الدين وحدود الدولة :قراءة يف تطور مفهوم الدارين بني اخلالفة وال�سلطنة العثمانية).
بداية �ضعف اخلالفة
باجتياح التتار لبغداد عا�صمة اخلالفة العبا�سية عام 1256م ،بد�أت
مرحلة جديدة و�أ�صبح لزاماً �أن يُعاد ترتيب الأدوار ومن يلعبها.
ف��اخل�لاف��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف ذل ��ك ال�ع�ه��د ك��ان��ت ق��د ب�ل�غ��ت م��ن ال�ق��وة
واالت���س��اع ،لتتكون بها ممالك متفرعة و�سالطني وم�ل��وك يقفون
على �ش�ؤونها .فكما يبدو كلما زاد االت�ساع �ضعفت ال�سلطة املركزية
لبغداد مقر اخلالفة ،و�أ�صبحت اخلالفة متثل ا�ستمرارية قد تكاد
تكون �شكلية لإرث مت توارثه منذ موت النبي الكرمي .وبعد �سقوط
ب�غ��داد واخل�لاف��ة فيها توجهت الأن�ظ��ار �إىل م�صر ،فهي احلا�ضرة
الثانية بعد بغداد بحكم ازدهارها وجذورها ال�ضاربة� ،إال �أ َّن م�صر
كانت حتت حكم املماليك الذين ي�ست�شعرون ب�ضرورة وجود املباركة
القر�شية لهم بحكم �أ�صولهم العرقية كرقيق .فقد د�أبوا �أن يكونوا
تابعني للخالفة يف بغداد.
بع�ض �ضعف العبا�سيني قوة العثمانيني
بعد م��ا حتدثنا عنه م��ن �ضعف للخالفة العبا�سية ودخ��ول التتار
�إىل ب�غ��داد ،ك��ان��ت ه�ن��اك ق��وى �إ�سالمية تتعاظم يف مم��ال��ك �أخ��رى
�أه�م�ه��ا (ال�ع�ث�م��ان�ي��ون) .وق ��وة ال ��دول يف ال�غ��ال��ب ي�ك��ون ل�ه��ا تبعات
لعل �أهمها الرغبة التو�سعية والتي غالباً ما ينتج عنها �صراعات
و� �ص��دام��ات�� .س�ق��وط ب �غ��داد ووج ��ود م�صر ك�خ�ي��ار م�ث��ايل ��س��اه��م يف
�صناعة �أهم اللحظات التاريخية التي توجت بالفتح العثماين مل�صر
ع��ام  ،1517فهو احل��دث ال��ذي �أدى �إىل تبعية احلجاز �إىل ال�سلطة
العثمانية .وقد �أ�سلفنا �أ َّن الدولة اململوكية كانت ت�صر على تبعيتها
للخالفة العبا�سية للأ�سباب التي ذكرناها .ولكن م��اذا حدث عند
فتح العثمانيني مل�صر؟ هل تبع ال�سلطان �سليم اخلليفة العبا�سي
املتوكل؟
ت�ضارب �أقوال امل�ؤرخني
كتابات ُم�ؤرخي تلك الفرتة هي الدليل الوحيد ال��ذي قد يُثبت �أو
ينفي الت�سا�ؤل ال�سابق .ما عرث عليه من كتابات تلك الفرتة ي�شري
�إىل ت���ض��ارب يف �أق��وال�ه��م .ول�ع��ل �أه��م م��ا ي�ستدل ب��ه يف حت��دي��د نوع
العالقة التي قامت بعد الفتح العثماين للقاهرة هي (ا ُ
خلطب) وما
ورد يف كتب املعا�صرين لأو�صاف و�ألقاب ال�سالطني وما تت�ضمنها
من �إ��ش��ارات ُت��دد و�صفاً ل�سلطات ال�سلطان /اخلليفة ومكانته يف
ذلك الوقت .وقد �أورد كاتب املقال ع��دداً منها ن�ستعر�ض �أهمها يف
القادم:

ابن �إيا�س  -يُعد م�صدراً معا�صراً للفتح العثماين مل�صر:
�إ َّن اخلليفة امل�ت��وك��ل ه��و م��ن دخ��ل يف ط��اع��ة ال�سلطان �سليم ،وق��ام
الأخ�ير با�ستخدام ه��ذا الأم��ر يف تهدئة النا�س وطم�أنتهم و�إع��ادة
اال�ستقرار �إىل القاهرة� .أما اخلطبة التي ا�ست�شهد فيها ابن �إيا�س
فتقول« :ويف ذلك اليوم ُخطب با�سم ال�سلطان �سليم �شاه على منابر
م�صر القاهرة ،وقد ترجم له بع�ض اخلطباء فقال:
وان�صر اللهم ال�سلطان اب��ن ال�سلطان ،مالك ال�بري��ن والبحرين،
وكا�سر اجلي�شني ،و�سلطان العراقيني ،وخادم احلرمني ال�شريفني،
امللك املظفر �سليم �شاه ،اللهم ان�صره ن�صراً عزيزاً وافتح له فتحاً
مبينا ».
ففي ه��ذه اخلطبة جن��د �أ َّن ال�سلطان �سليم مل يقرن ا�سمه بلقب
اخلليفة ،و�أن��ه قد خلف و�ضع املماليك فيما يتعلق بال�سلطة التي
كانوا ميلكونها وانتقلت �إليه بعد الفتح .فقد انتقلت �إليه ال�سلطة
الفعلية والإداري��ة مل�صر ،بينما اخلالفة الرمزية تعود للعبا�سيني.
و�أما لفظة خادم احلرمني فهي ال تدل على تويل اخلالفة ،ولكنها
ت ��دل ع�ل��ى تبعية احل �ج��از ل�سليم ووك��ال �ت��ه ل��رع��اي��ة � �ش ��ؤون ق��واف��ل
احلجاج.
م��ا كتبه الفقيه �أب ��و ال�سعود �أف �ن��دي يف و��ص��ف ال�سُّ لطان �سليمان
ال�ق��ان��وين « :ال�سلطان اب��ن ال�سلطان ،ال�سلطان �سليمان خ��ان ابن
ال�سلطان �سليم خان خليفة ر�سول رب العاملني ،ممهد قوانني ال�شرع
امل�ب�ين ،وظ��ل اهلل الظليل يف ك��اف��ة الأمم ،ح��ائ��ز الإم��ام��ة العظمى،
و��س�ل�ط��ان ال�ب�ح��ر ،وارث اخل�لاف��ة ال �ك�برى ك��اب��راً ع��ن ك��اب��ر ،نا�شر
ال�ق��وان�ين ال�سلطانية ،واخل��اق��ان العا�شر� ،سلطان ال�ع��رب والعجم
والروم ،حامي حمى احلرمني»
وهنا تقدمي للقب ال�سلطان قبل اخلليفة ،يف دالل��ة وا�ضحة على
�أهمية اللقب الأول ورمزية اللقب الثاين.
اجلدل
ال ت��وج��د م���ص��ادر ت ��ؤك��د ان�ت�ق��ال اخل�لاف��ة �إىل ال� ُع�ث�م��ان�ي�ين ب�شكل
ر�سمي وبروتوكويل .فكما �أ َّن هناك م�صادر ت�ؤكد تنازل املتوكل عن
اخلالفة ل�صالح �سليم ـ ،تذكر م�صادر �أخرى عودة املتوكل �إىل م�صر
واحتفاظه باخلالفة حتى وفاته.
فما حدث يف زمن ال�سلطان �سليم ودخوله �إىل م�صر وتبعات ذلك
يف توليه ��ش��ؤون خدمة احل��رم�ين ال يتعدى كونه �أم ��را ا�ستلزمته
ال �ظ��روف و�أ��ص�ب��ح واق �ع �اً بعد �سقوط ب �غ��داد� ،إال �أن ��ه ال يعد دلي ًال

�إىل انتقال اخلالفة ب�شكل ر�سمي .كما �أن لقب اخلليفة كما يقول
بع�ض امل�ؤرخني مل ميثل لل�سالطني العثمانيني �أهمية كربى فلم
ت�صك النقود با�سم حاملها ومل ي�ستفتحوا بهذا اللقب خطبهم.
فما ورد يف اخلطب من �إ�شارة �إىل خالفة العثمانيني ال يعدو كونه
لقباً ير�سخون فيه قوتهم التي و�صلوا �إليها ولي�س لتويل اخلالفة
بال�شكل التقليدي.
عبد احلميد الثاين حميي اخلالفة الإ�سالمية
ما ح�صل قبل ال�سلطان عبد احلميد الثاين ك��ان �ضموراً طبيعياً
ل�ل�خ�لاف��ة ب���ض�ع��ف ال ��دول ��ة ال�ع�ب��ا��س�ي��ة .وك �م��ا ق�ل�ن��ا ف � ��إ َّن ��س�لاط�ين
العثمانيني مل تنتقل لهم اخلالفة ب�شكل ر�سمي .وما كان ال ُيكن
عده �إال من قبيل ال�سلطة الرمزية التي متثلها رعاية �ش�ؤون احلج
ولقبا �شرفيا ومعنويا ي�ضاف �إىل لقب ال�سلطان الأ�سا�سي والفعلي.
�أما ال�سلطان عبد احلميد الثاين فهو من دعا �إىل �إحياء اخلالفة
الإ�سالمية ب�شكل حقيقي عام  1876فهو من ن�ص عليها يف الد�ستور.
مل يكن �إحياء عبد احلميد قد �أتى من فراغ ،فهو �أحياها لأغرا�ض
عديدة منها كما يقول الكاتب:
ُ
مواجهة القوى العظمى وتوحيد �صفوف امل�سلمني ملواجهة قوى
اال�ستعمار.
الت�صدي ل�ل��دع��اوى الداخلية ال�ساعية لإح�ي��اء القومية الرتكية
وت�شتيت الأمة الإ�سالمية التي ت�ؤمن ب�أ َّن الإ�سالم ال وطن له.
�إلغاء اخلالفة ودعوات الإحياء
كان ذلك عام  1924بدعوة قدمها كمال �أتاتورك �إىل املجل�س الوطني
الرتكي ،وبها َّ
مت ف�صل الديني عن ال�ش�ؤون الدنيوية .وكان ذلك بعد
م�سرية قرون من ا�ستمرار اخلالفة يف العامل الإ�سالمي وت�أ�صلها
وجتذرها يف الأذهان قبل الأحجار ،لهذا مل مير الإلغاء بتلقي �سلبي
ولكن بعد مرور �أربع �سنوات فقط ن�ش�أت جماعة ( الإخوان امل�سلمني)
وا�ضعة �إحياء اخلالفة �شعار نحو اال�سالم هو احلل ل�صالح الأمة،
رافعة �شعار (الإ�سالم هو احلل).
اخلتام
جند �أ َّن حياة وانتعا�ش اخلالفة و�أم��ر �ضمورها و�ضعفها يعود �إىل
الظروف ال�سيا�سية لكل زمان .و�شرط ح�صريتها يف قري�ش مل يدم
لذات الأ�سباب .فبالقوة ت�سقط وبالقوة تعلو وتعلي �صاحبها �أياً كان
عرقه.
f_wahaibi@hotmail.com

