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مشس الدين الكيالين *
لعل تصدع الدولة العثمانية يف احلرر العاييرة اىلو و وتيسريمل ايشررع العررض والررد ا نتردا
واحلماي ررة الةرعي ررة ن ي رراو ور ررن ك الة رراس ترخلي ررا الكمالي ررة ي سس ررة ا الال ررة يف 13آذار (ر ررار
نرام1924و خلانرت وراس انكمراا اإلحرال ية اإلسرالرية اطاملرا اينلرتا ن رف الثياالرة اىلورعيررة
احلديثررةو ون ررف رلرراديمل الديو راليررة والدولررة الدسررتوريةو وعررروم نيلرو ررا اإلسررالري ا ررد
الي ررد هنر ررا افير ررار ا الالر ررة الرات ر رار در ررالالر ن ررف رسر ررتو اير عير ررا الع ير رراو مم رعر ررا اللكر ررر
اإلحررال ي اإلسررالريو وولررد س سر ة رررن ايرا عررا اللكريررةو انبثيررت ننيررا احلرخلررة اإلسررالرية
ايعاح رررة عرداعل ررا ن ر ررف عن رراس نايير ررة اس ررالرية شني ررةو تسر ررتعيد مل ررا النس ر ر الش رررني ل الالر ررة
اإلسالرية
و رد نررن نرن دررحا التلرواو ن ررف الصرعيد النرررراو ر ريد ربررا الرحا سررد عكتاعرا «ا الالررة
العرمررف» وابنتيال را ا روبررونا السياسررة الشرررنيةو خلمررا نر هنرن ننرراو ن ررف رسررتو احلرخلررة
ا تماني ررةو ان ررة «اإل ر رواس ايسر ر م » يف رص رررو الر ر سس ررت يف آذار1928م ود رري
ا مان ر ررة اىلم يعر ر ررمل التي ر ررارا اإلس ر ررالرية واحلرخلي ر ررة اإلس ر ررالريةو الكان ر ررت نول ر ررا ا الدول ر ررة
اإلسررالريةو نيو تطبي ر الش رريعةو ثاعررة ر ر ععيررد لييررام ا ميوريررة الع مانيررة الكماليررةو ولبنرراس
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
نبرردالرامع ال ر انتررن الييررا ا الالررة ر سسررة وبررعية يعررو تيريررر نيرردررا ا اىلرررةو عينمررا انتيررف
اإلسالريوس ا د و يف تو يالمل ا ديدةو ا وبر الشرريعة يف ريدررة نيلرو رالمل ورطرالبيملو
ن ف سا رر عية اىلرةو عل يف روا ية اىلرةو ويف الو ت نلسرا نين روا ررن رأس «ل يعرة»
اىلرررة (اللتيررة الررحين آرن روا ع ررململ و نيا الن بررة ايتمث ررة عمانررة اىل رواس ايس ر م و نيو انررة
التكليف واهلجرة يف را ععدو نيو نيرثاهلملو ووبعوا د س يف ررتبة اير نن ن رف الشرريعة وايمث ر

احليييي ر لمسررالم وىلر ررة ايس ر م و ر ررث يمل يف ذلررع رثررل اىل ر ا الشرريونية يف نررل ررا ا
نال تي ررا التمثي ي ررة رر ر الطبي ررة العار ررةو نيو رث ررل اىل ر ر ا اليوري ررة (العيالدي ررة يف نررل ررا ا
نال تي ررا ابىلر ررة الأر ررام ش ررية اإلس ررالري و يف الثالتين ررا واىلرععين ررا و ن ررف ا مي ررور ر ررن
التةريبو ون ف اإلسالم رن دحا ا ميورو أنوا ابإلسالم نن «اىلرة» ينما مل يعو وا أيننروس
اىلرةلا ميور ن ف اإلسالمو ونسكوا ابلشريعة خلمرالذ لرا وهلرملو ينيرا ولرت «الشرريعة» يف
ونرري اإلس ررالري ا ر ررا يش رربا نييررديولو يا الن ب ررةو ال ر مل تع ررد تيتصررر ريمتي ررا ن ررف ان ررا ة
الش ر رريعة ا الس ر ر طةو عر ررل ا انر ررا ة اإلسر ررالم ا اىلرر ررةلا ميور نييض ر رارو وا انتشر رراا در ررحا
ا ميور رن «ا اد ية»!
لرحا الر س رخلرة اىل رواس ايسر م راس خلجروا رال ن رف نيمرررة ييييرة يعراين رنيرا ونرري
الن ب ررة اإلس ررالريةو د ررحا ا ر روا ا ررال نيعع ررددا ن ررن د ررا س الديو رالي ررة ت رريف نيس رخل ررة
اإل رواس ايس ر م تررد نيدررمل احلرخلررا اإلسررالروية ونيخلثردررا ت ريفار يف انتشررار و لرريف اللكررر
اإل يررالي ن ررف ح ررعيد العرررض واإلس ررالريو رهنخل ر يف ع رردا لا ن ررف الط رراع ال رردنوا والثي ررايف
اس دررحا مل ين ر سررن البنررا رررن
العررامو ون ررف ايسررالل الشررعالرية والرر يررة و ضررا اهلويررة ترريف هن
ح ررياتة رل رراديمل سياس ررية نار ررة تنب ر ابلرا يكالي ررة السياس رريةو الع ررف ال رررتمل ر ررن نين ررا مل يع ررارد
وعشرر ابلدولرة
ستور1923و ال يرنا يف رصررو هنرد ن رف «نيس اإلسرالم رصرلا وسرياو هن

اإلسالريةو ووب يف ريدرة ادتماراتاو ا ارة «احلكورة اإلسرالرية احلييييرة»و لتكروس نرواة نيو
نيطررة انط رالع ل وحرروا ابلترردريرب ونررن ررا ررل نييديررة ا ولررة ا الالررة ا ارعررة الصررار يررام
«الدولررة اإلسررالرية» ال ر تطب ر الشرريعةو لررد البنرراو وا ب رار رررنيار ولرريس ررأعر ترردعيف ر الرني رار
ا تي ررا ر خلم ررا خلان ررت ن ي ررا احل رراا نن ررد اللي ررا الس رره ن ررف ر ررر ر رراو ونن ررد اللي ررا الش رريعي
اإل بررارا يف مرررن الةيبررة وعررحلع خلرراس البنررا نيوا رررن انتررن رسررألة الس ر طةو يف ا رراا السررهو
رسألة نيدية ا تيا ية ونيفا رن اىلحوا رن اللروع
واحلااو اننا اذا ناينا ايلاديمل ا ديدة ال نيبااليا البنرا و«اإل رواس» جنردو نيس ررا ييبر ليرا
ت ررع ايل رراديملو درري ييي ررة نيس اإلس ررالري ابت روا يتص رروروس نيس اإلس ررالم يف طرررو ل رريس ر ررن

الثياالررة الةرعيررة اليررن عررل رررن احلكررام ونييضرار 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
اسرتاتيجيتيمل ا استالم الس طة وتطبي الشريعة ودحا رعر روا سرن البنرا« :اإلسرالم يرن
و ولة ورصلا وسيا»
ون ررف رتررمل رررا نيظيررر رررن ررر ن ررف التكيررا رر اللكرررة الدسررتورية التمثي يررةو وا نت ررااب
النياني ررةو ني ن ررا البن ررا لرو ات ررا ت ررع يف ه رراا الك رررا ربت رردع يش رربا اإلس ررالم يف رون ررا
اياب رريةو يي رروم ن ررف ال رردنوة ب ررمنيار ا  :اس ررتيالس إب ررة اس ررالرية (اإل ر رواس ايسر ر م ن ررف
الس ر طة لتلعيررل اإلسررالم يف ا تم ر وانا تررا ا الس ر طة ولررو ابليرروةو ودررو رررا يةرراير اإلسررالم
ايتعارف ن يا البينما خلاس اسرالم ايرحادب الليييرة ايعروالرةو يرر نيس ا مانرة (اإل راع و دري
نيسررا ايشرررونيةو ورنررا ،اير عي ررةو و ابررنة ل ررنا والش رريعة و ررار ة هلمرراو وابلتررا ن ررع
س طة اير عيةو نيرل اإلسرالريوس ا رد و رر البنراو العصرمة ا «الشرريعة»و والنرا لا مانرة
عنرررردمل ررد دجررروا اإلسررالمو الي ب روا يف ر روا ليمل ت ررع نيلرو ررا الليررا التي يرردا رنيس رار ن ررف
نيبو اللي
انتن نيدل السنهنة الشأس السياسي أعر تدعيف ر الرنيار وا تيرا رو ولريس رأعر
نيالد رو انتن اإلسالريوس سار رً رن الدينو ىلس احلراخلمل ريرد و عرل ىلنرا رك را يمرة
ريدسررة تتع ر عتطبير رررع او ونسرركوا ر عيررة الشرريعة يف الشررأس السياسرري ن ررف سررا
و يررة اىلرررة ن ررف نلسرريا خلمررا نينشررأ البنررا نلسررا التنررريمل السرررا (التنررريمل ا ررا و الررحا ررام
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 ع ر وم احلرخلررة اإلسررالريةو ال ر تو تيررا نيلرو ررا
سريد طرب نررن الدولرة الدينيرة الثيو راليررةو ولرة احلاخلميرةو لتد ررن ت رع اىللرو را ال لرررة
الثانية يف رعة اإلسالم السياسي
* خلاتب سورا

