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لعل تصدع الدولة العثمانية يف احلرر  العاييرة اىلو و وتيسريمل ايشررع العررض والررد ا نتردا  
آذار )رررررار    13واحلمايررررة الةرعيررررة ن يرررراو ورررررن ك الةرررراس ترخليررررا الكماليررررة ي سسررررة ا الالررررة يف

و خلانرت وراس انكمراا اإلحرال ية اإلسرالرية اطاملرا اينلرتا ن رف الثياالرة اىلورعيررة 1924نرام
احلديثررةو ون ررف رلرراديمل الديو راليررة والدولررة الدسررتوريةو وعررروم نيلرو ررا  اإلسررالري  ا ررد   
اليررررد   هنررررا افيررررار ا الالررررة الراتررررار دررررالالر ن ررررف رسررررتو  اير عيررررا  الع يرررراو  مم رعررررا اللكررررر 

سررالريو وولررد س سرر ة رررن ايرا عررا  اللكريررةو انبثيررت ننيررا احلرخلررة اإلسررالرية اإلحررال ي اإل
ايعاحرررررة عرداعلررررا ن ررررف عنرررراس ناييررررة اسررررالرية شنيررررةو تسررررتعيد ملررررا النسرررر  الشرررررني ل  الالررررة 

 اإلسالرية 
 

ا الالررة »و رد نررن نرن دررحا التلرواو ن ررف الصرعيد النرررراو ر ريد ربررا الرحا  سررد  عكتاعرا 
ا ا  روبرررونا  السياسرررة الشررررنيةو خلمرررا نرررنهن ننررراو ن رررف رسرررتو  احلرخلرررة وابنتيالررر« العرمرررف

م ودرررري 1928يف رصرررررو الرررر   سسررررت يف آذار« اإل ررررواس ايسرررر م »ا  تمانيررررةو  انررررة 
ا مانرررررة اىلم يعررررررمل التيرررررارا  اإلسرررررالرية واحلرخليرررررة اإلسرررررالريةو الكانرررررت  نولرررررا ا  الدولرررررة 

ععيرررد لييرررام ا ميوريرررة الع مانيرررة الكماليرررةو ولبنررراس  اإلسرررالريةو نيو تطبيررر  الشرررريعةو  ثاعرررة ر ررر 
الدولررة الولنيةلاليوريررة  الررأنل  اللكررر اإلسررالري الكثرريف رررن لا اتررا يف راولررة اسررتعا ة حررورة 
ا الالة الضالعة عصيةتيا اليدية  هلحا نيتت الر و  ننيلة رن اإلسالري  ن ف نيلرو ا  ن ري 

سررة وبررعية يعررو  تيريررر نيرردررا ا  اىلرررةو عينمررا انتيررف نبرردالرامع الرر  انتررن الييررا ا الالررة ر س
اإلسالريوس ا د و يف تو يالمل ا ديدةو ا  وبر  الشرريعة يف ريدررة نيلرو رالمل ورطرالبيملو 

« ل يعرة»ن ف  سا  رر عية اىلرةو عل يف روا ية اىلرةو ويف الو ت نلسرا نين روا ررن  رأس 
ايتمث رررة عمانرررة اىل رررواس ايسررر م و نيو  انرررة اىلررررة )اللتيرررة الرررحين آرنررروا عررررململ و نيا الن برررة 

التكليف واهلجرة يف را ععدو نيو نيرثاهلملو ووبعوا د  س يف ررتبة اير نن  ن رف الشرريعة وايمث ر  



احلييييررر  لمسرررالم وىلررررة ايسررر م و ررررث يمل يف ذلرررع رثرررل اىل ررر ا  الشررريونية يف نررلرررا ا  
و رثررررل اىل رررر ا  اليوريررررة )العيالديررررة  يف نررلررررا ا  نال تيررررا التمثي يررررة ررررر  الطبيررررة العار ررررةو ني

نال تيرررا ابىلررررة  الأررررام  شرررية اإلسرررالري و يف الثالتينرررا  واىلرععينرررا و ن رررف ا ميرررور ررررن 
 ينما مل يعو وا أيننروس « اىلرة»التةريبو ون ف اإلسالم رن دحا ا ميورو أنوا ابإلسالم نن 

يف « الشرريعة»يعة خلمرالذ لرا وهلرملو  ينيرا  ولرت اىلرةلا ميور ن ف اإلسالمو ونسكوا ابلشر 
ونررري اإلسرررالري  ا  ررررا يشررربا نييرررديولو يا الن برررةو الررر  مل تعرررد تيتصرررر ريمتيرررا ن رررف انرررا ة 
الشررررريعة ا  السرررر طةو عررررل ا  انررررا ة اإلسررررالم ا  اىلرررررةلا ميور نييضررررارو وا  انتشرررراا درررررحا 

 «! ا اد ية»ا ميور رن 
 

سرر م   راس  خلجروا   رال  ن رف نيمرررة  ييييرة يعراين رنيرا ونرري لرحا الر س  رخلرة اىل رواس اي
ترررريف نيس  رخلررررة الن بررررة اإلسررررالريةو دررررحا ا رررروا  ا ررررال  نيععررررددا نررررن دررررا س الديو راليررررة  

اإل رررواس ايسررر م  ترررد  نيدرررمل احلرخلرررا  اإلسرررالروية ونيخلثردرررا  تررريفار يف انتشرررار و لررريف اللكرررر 
ررر   يف عررردا لا ن رررف الطررراع  الررردنوا والثيرررايف  اإل يرررالي ن رررف حرررعيد العررررض واإلسرررالريو رخلهن

بنرررا ررررن العررامو ون رررف ايسررالل الشرررعالرية والرر يررة و ضرررا  اهلويررة  تررريف اسهن دررحا مل ينررر   سررن ال
حرررياتة رلررراديمل سياسرررية ناررررة تنبررر  ابلرا يكاليرررة السياسررريةو الع رررف الررررتمل ررررن نينرررا مل يعرررارد 

نيس اإلسرالم رصرلا وسرياو وعشهنرر ابلدولرة »و ال يرنا  يف رصررو  ردهن  ن رف 1923 ستور
و لتكروس نرواة نيو «احلكورة اإلسرالرية احلييييرة»اإلسالريةو ووب  يف ريدرة ادتماراتاو ا ارة 

الع ل وحرروا ابلترردريرب ونررن ررا ررل نييديررة ا   ولررة ا الالررة ا ارعررة  الصررار  يررام نيطررة انطرر
الرر  تطبرر  الشررريعةو لررد  البنرراو وا بررار  رررنيار ولرريس  ررأعر ترردعيف ر الرنيررار « الدولررة اإلسررالرية»

ا تيرررا  ر خلمرررا خلانرررت ن يرررا احلررراا ننرررد الليرررا السررره ن رررف ررررر  ر ررراو وننرررد الليرررا الشررريعي 
مرررن الةيبررة  وعررحلع خلرراس البنررا نيوا رررن انتررن رسررألة السرر طةو يف ا رراا السررهو اإل بررارا يف 

 رسألة نيدية   ا تيا ية ونيفا رن اىلحوا   رن اللروع 
 

جنردو نيس ررا ييبر    ليرا « اإل رواس»واحلااو اننا اذا ناينا ايلاديمل ا ديدة ال  نيبااليا البنرا و
تررروا يتصررروروس نيس اإلسرررالم يف  طررررو لررريس ررررن ت رررع ايلررراديملو دررري  يييرررة نيس اإلسرررالري  اب



الثياالررة الةرعيررة اليررن عررل رررن احلكررام ونييضررار رررن ا ميورلاىلرررة الررحا نيحرربا ريررا ر ل يرروري  نيو 
اليساري و ومل يعد ي نن ن ف اإلسالم  لرحا نيرا   نيس تلررد يايتيرا لرا ولرو ابليروةو الا يرت 

اإلسرالم  يرن »ودحا رعر   روا  سرن البنرا:  اسرتاتيجيتيمل ا  استالم الس طة وتطبي  الشريعة
 « و ولة ورصلا وسيا

 
ون ررف رتررمل رررا نيظيررر  رررن  ررر  ن ررف التكيررا ررر  اللكرررة الدسررتورية التمثي يررةو وا نت ررااب  
النيانيررررةو ني   نررررا البنررررا  لرو اتررررا ت ررررع يف هرررراا الكرررررا ربترررردع   يشرررربا اإلسررررالم يف  رونررررا 

: اسررررتيالس إبررررة اسررررالرية )اإل ررررواس ايسرررر م   ن ررررف ايابرررريةو ييرررروم ن ررررف الرررردنوة بررررمنيار ا 
السرر طة لتلعيررل اإلسررالم يف ا تمرر  وانا تررا ا  السررر طة ولررو ابليرروةو ودررو رررا يةرراير اإلسرررالم 
ايتعارف ن يا  البينما خلاس اسرالم ايرحادب الليييرة ايعروالرةو يرر  نيس ا مانرة )اإل راع و دري 

ل رررنا والشرررريعة و رررار ة هلمررراو وابلترررا  ن رررع  نيسرررا  ايشررررونيةو ورنرررا، اير عيرررةو و ابرررنة
و والنرا  لا مانرة «الشرريعة»س طة اير عيةو نيرل اإلسرالريوس ا رد و رر  البنراو العصرمة ا  

عنررررردمل  رررد دجرررروا اإلسرررالمو الي بررروا يف رررروا ليمل ت رررع نيلرو رررا  الليرررا التي يررردا رنيسرررار ن رررف 
تدعيف ر الرنيار وا تيرا  رو ولريس  رأعر  نيبو اللي    انتن نيدل السنهنة الشأس السياسي  أعر 

ًر رن الدينو   ىلس احلراخلمل ريرد و عرل ىلنرا رك را  يمرة  نيالد رو انتن  اإلسالريوس   سار
ريدسررة تتع رر  عتطبيرر   رررع او ونسرركوا  ر عيررة الشررريعة يف الشررأس السياسرري ن ررف  سررا  

سرررا )التنررريمل ا ررا  و الررحا  ررام و يررة اىلرررة ن ررف نلسرريا  خلمررا نينشررأ البنررا نلسررا التنررريمل ال
عدور  ابلعديد رن ا تتيا  و و نا ا   ل اىل  ا  لردهيا يف ديةرة وا ردةو الميرد لسر طة 

 احل   الوا د 
 

ودكررحا ريررد اإلسررالريوس يف رر  ررة البنررا ا  عرر وم احلرخلررة اإلسررالريةو الرر  تو تيررا نيلرو ررا  
اخلميرةو لتد ررن ت رع اىللرو را  ال لرررة سريد  طرب نررن الدولرة الدينيرة الثيو راليررةو  ولرة احل

 الثانية يف  رعة اإلسالم السياسي 
 

 * خلاتب سورا
 


