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 الممخص

في ثالث  ًا ميمة تمثمت أحداث ، (م  9191-9681مصطفى صبري أفندي )عيدشيخ اإلسالم  شيد
إيجابية  ىذه المحاور كانتأسواء و الدستورية(. ، المشروطية ستقالل ، الممكية )األيةىي ريخأتمحاور 

الفكرية و العممية . ويعتبر ىذا الشيخ من أبرز اإلسماء  أتجياتوأو سمبية ، فقد لعبت دوًرا كبيًرا في 
التي كانت تدير التيار اإلسالمي ،  إذ كان أحد أعضاء الجمعية العممية األسالمية ؛ ورئيس الكتاب 
في جريدة ) بيان الحق( ، وبذك قد أصبح أحد الناشرين وعضوًا في مجمسي )األعيان و المبعوثان ( 

ب شيخ  اإلسالم ، فكان مصطفى صبري أفندي من أبرز الذين تحموا باإلضافة إلى تولي منص
 باألحساس الوطني لممحافظة عمى الدولة والقومية العثمانية . 
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Abstract: 

         The reign of Sheikh of Islam Mustafa Sabri Efendi (1869-1954), 

witnessed important events represented in three historical axes 

(independence, monarchy, and constitutional conditionality). Whether these 

axes are positive or negative, they have played a big role in his intellectual 

and practical orientations. This leader is one of the most prominent names 
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that ran the Islamic groups, as he was one of the members of the Islamic 

Scientific Society; and the chief editor of the magazine (Bayan al-Haqq), and 

thus he became one of the publishers and a member of the councils (notables 

and envoys) in addition to assuming the position of Sheikh of Islam. Mustafa 

Sabri Efendi was one of the most prominent who had a national sense of 

preserving the Ottoman state and nationalism. 

Key Words: )Mustafa Sabri Efendi, Constitutional conditionality, Ottoman 

Empire(. 

  :المقدمة

م ( ، أحداثًا ميمة  9191-9681شيد عيد شيخ اإلسالم مصطفى صبري أفندي )
تمثمت  في ثالث محاور تأريخية ىي )األستقالل ، الممكية ، المشروطية الدستورية(. 

ًرا كبيًرا في أتجياتو الفكرية وسواء أكانت ىذه المحاور إيجابية أو سمبية ، فقد لعبت دو 
و العممية . بعد أن أضطرت الدولة العثمانية إلى التنازل عن أحد أراضييا لممرة االولى 

م ، أن حدث تأثير كبير في الراي العام   9811عبر مؤتمر كارلوفجة في عام 
ي العثماني حول ضرورة تحقيق التقدم في الدولة العثمانية ، قياسًا بالتقدم الحضار 

والعسكري األوربي . فكانت تمك األفكار تيدف إلى أنقاذ الدولة العثمانية من الضعف و 
األنييار، واألخذ بنظر األعتبار بأن أىم نتائج المشروطية الدستورية الثانية في الدولة 
العثمانية ؛ ىو ذلك التأثير المباشر الذي تحقق في مابعد والمتجسد بأنياء الخالفة 

سيس الجميورية التركية الحديثة . وقد كان التيار اإلسالمي من أىم العثمانية وتأ
 التيارات الفكرية في تمك الحقبة .

وقد عاصر شيخ اإلسالم مصطفى صبري أفندي تغييرات جذرية أثناء األنتقال من  
اإلمبراطورية العثمانية إلى الجميورية التركية الحديثة  ، فيو رجل دين وسياسة معًا ، 

لصدد  ىو أحد الشخصيات الرئيسية في تمك الحقبة ، ليذا السبب  فإن نضال وبيذا ا
الشيخ مصطفى صبري أفندي ىو النقطة األساسية لمفكر اإلسالمي . فمن الميم فيم 
أساسياتو اإليدلوجية بداًل من التحيز إلى آرائو من ناحية ، إذ إن الحجج التي يستخدميا 
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حية أخرى ، ولو مواقف واضحة ضد إلغاء وأسموب النضال والخطاب ميمة من نا
 الخالفة ، وقضية فصل الدين عن الدولة ومعارضة النظام الجميوري.

فيو شخصية كانت ال تزال مواكبًا ألحداث التطورات التي شيدتيا تركيا الحديثة والعالم  
اإلسالمي . فصنع ىذا الشيخ طريقة جديدة لممعرفة الموجودة بأسموب مختمف ومبادئ 

طقية ،  وعمى الرغم من أنو لم يستطع أنشاء فرقة أو مجموعة تدافع بشكل مباشر من
عن أفكاره  ، اإل أنو تمت األشارة إلى أفكار ىذا الشيخ ونضاالتو ؛ ألن الفيم المحافظ 

 الذي طرحو  قد تزامن مع الفيم السائد آنذاك . 

المحور األول :  الشيخ مصطفى صبري أفندي حياتو و تعميمو و الوظائف التي 
 شغميا    

حزيران  19ه المصادف  9168ربيع األول  عام  91ولد مصطفى صبري أفندي في
م ، في مدينة توكات العثماني ؛  والنو والده أحمد أفندي كان  9681/ يونيو عام   

، وليذا أراد أن يكون أبنو عاِلمًا وفقييًا ، لذا فقد تمقى قاضيًا ميتمًا بعموم الدين والفقة 
ىذا الشيخ دعم وتشجيع كبير  من قبل والدتو وأشقائو في الحصول عمى التعميم الديني 

، وبمغت  (9) . أنيى مصطفى صبري حفظ القرآن الكريم  قبل أن يبمغ العاشرة من عمره
في عدة مناطق عثمانية منيا توكات  شخصيتُة العممية درجة عالية بعد تمقيو التعميم

سطنبول .  فكان تعميمو األول في مدينة  توكات العثمانية ، إذ كان لمعممو  وقيصري وا 
تأثيرًا كبيرًا في حفظو القرآن الكريم ، مما أنشأ عالقة وثيقة جدًا بين مصطفى صبري  

 .(1)فضل في تعميمو والقرآن الكريم ، ولذلك لم ينسى  الشيخ ذلك المعمم الذي كان لو ال

كانت الدراسة األكاديمية األولى لعمم الفقة لمصطفى صبري في مدينة توكات   
االعثمانية عمى يد  عالم الفقو ىو زولبيازادة أحمد أفندي ) وىو أحد عمماء مدينة 
توكات( ، وعمى يده أستطاع تعمم الكتاب الصوفي  )شرح مظمة قطب الدين الرازي( . 

. وأنضم (3)زوج الشيخ في مدينة قيصري  من بنت حاجي تورون أفندي فيما بعد ىذا ت
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في وقتيا إلى مجموعة خطباء األنقالبي المشيور محمد أمين أفندي ، ومع ىذه 
المجموعة درس العموم الدينية مثل عمم الكالم والفقو وأصولو والتفسير والحديث ، وبعد 

ليبدأ تعميمو في مدرسة مسجد  ذلك  وعمى أثر نصيحة معممُو ، ذىب إلى إسطنبول
الفاتح ،  فكانت ىذه المدرسة في ذلك الوقت مركز عممي وثقافي ميم ، وتشبو إلى حد 
كبير جامع األزىر في مصر. ومن العمماء الذين درس عمى أيدىم السيد محمد عاطف 

 . (1)و أحمد عاصم أفندي 

م ( ) وىو عالم  9118-9688وكان بعد تمقيو دروسًا في بيت السيد محمد عاطف) 
م (  ،الواقع في حدود  9111مسمم عثماني ، وانشأ جمعية المدرسة اإلسالمية عام 

منطقة الفاتح ،  يسير ماشيًا مسافات بعيدة إلى جامع عمي باشا في منطقة جمبرلي 
كولخانو ( ،  -بيازد  –تاش )وىي أحدى مناطق إسطنبول ، وتقع عمى طريق الفاتح 

م ، وعندما  كان في مكتبة  9111- 9611الفقة.وفيما بعد عام من أجل تعمم دروس 
م ( ، في قصر يمدز تعمم عمى إتقان قراءة القرأن  9111 -9688عبد الحميد الثاني ) 

الكريم عمى يد شيخ القراء كوسة نيازي أفندي . إذ كانت لو القدرة العالية عمى الحفظ ، 
ون النثر ( لمكاتب أبن الجزري . بيت من الشعر من قصيدة )طيبت 9111فحفظ نحو 

م ، أصبح مدرسًا في مدرسة إسالمية ، بعد  9611آب/ أغسطس عام   13وفي يوم
 . (9)أن أجتاز أمتحان المعممين 

م ، عمل إماًما وأستاًذا في مسجد بشيكتاش العصري ، وخالل  9618في عام   
الفاتح حتى م (، أستمرت ميام مصطفى صبري في مدرسة 9191 -9616األعوام )

أصبح المرسل لدورة السالم ، وكان أصغر عمماء تمك الحقبة ؛ فحصل عمى وسام 
عثماني ومجيدي من الدرجة الرابعة لدوره الفعال كمحاور في دورة السالم . وأيضًا 

، (8)شارك في ندوات مدرسة الواعظين و دار الفنون ، فشغل منصب مفتي الدولة  
مكتبة السمطان عبد الحميد الثاني في قصر يمدز بتأريخ  وفي الوقت نفسو تم تعيينو في

م . وعاد أستاذًا إلى مدرسة مسجد الفاتح في عام 9111كانون الثاني / يناير عام   9
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م ؛ فحصل عمى ميدالية ذىبية أثناء عممو في تمك المدة ، وأنتخب كذلك عضوا 9111
كانون األول /ديسمبر   19م . كما قام في 9118في تدقيق المؤلفات من الكتب عام 

م ،  بتدريس التفسير والحديث أيضًا في مدرسة المتخصصين و مدرسة 9196عام 
 .(8)السميمانية  

طالبًا من مدرسة الفاتح بالحضور إلى درسة ، ومن  91سمح مصطفى صبري لـ   
أشير طالبو:  سعيد أفندي )مفتي نيكسار( ، المترجم كامل ميراس )مترجم صحيح 

،  محمد صبري عابدين )األقصى المدرسي ، مسجد القدس(  ، باإلضافة  البخاري(
إلى ذلك عمل مصطفى صبري أيًضا في مجال اإلعالم ،  وأىتمامو كثيًرا باألنشطة 

، لذا شارك في نقاشات حول قضايا الساعة في الصحف الصادرة في تمك ( 6)اليومية 
لثقافة اإلسالمية لحسين جاىد ، فكان األيام ، إذ ُنشرت مقالة في الجريدة ضد األدب وا

رد مصطفى صبري قاسيًا جدًا عمى ىذا المقال . كما أنتقد بشدة الغربيين، وتم نشر 
 .(1)ىذه األنتقادات في كتاب بعنوان المجددون الدينيون

االجتياد في الشريعة اإلسالمية بالنسبة لمصطفى صبري أفندي ىو المجيود البشري 
لمكشف عن حكم قضية لم يصرح بيا بوضوح إلى الناس واألجماع الذي يبذلو المجتيد 

عمى ذلك الحكم . أما المجتيد فيعرف بأنو "الشخص الذي يكتسب القدرة عمى إصدار 
األحكام الشرعية بشرط أن يكون مستوفيًا الشروط الألزمة في  عمى األجتياد ". 

اد يجب األخذ وبحسب قول الشيخ مصطفى صبري أفندي ، من أجل سالمة األجتي
 بنظر األعتبار ثالث نقاط ىي :

 )أ( يجب إال يعتبر المجتيد نفسو مشرعًا.

 )ب( عمى غير األكفاء في األجتياد إال يحاولوا القيام بيذا العمل.

 .(91))ج( ال ينبغي إجراء التفسيرات الخاطئة عن طريق تحميل المعاني التي ال تحمميا 
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قدم مصطفى صبري أفندي عمم الفقو كنص قانوني يعّمم المسممين فروضيم الدينية ،   
واألجتياد منيجًا يوضح مصادر ىذا القانون ونوع الحكم الذي سيصدر عنو . وكذلك 
كان رأيو في معرفة األدلة عمى الحكم ىي ميمة يمكن لمخبير المجتيد أن يعرفيا ، 

يم طريقة أخرى سوى تقميد المجتيد، وليس من واجب وبالتالي فإن عامة الناس ليس لدي
عامة الناس التحقيق في األدلة ، النو األمر يتطمب خبرة لفيم األدلة واألختيار بين 

. يحاول الشيخ الكشف عن من ال يجتيد في أعمالو لمساعدة المسممين الذين (99)األدلة 
ياد ، ومن يدعو إلى ال يستطيعون تمييز وفحص نقاط األحكام التي تميق باألجت

 . (91)األجتياد ويقدم نفسو عمى أنو من المجتيدين لمتعرف عمى ىوياتيم الحقيقية 

كان لمشيخ مصطفى صبري أفندي عدة مؤلفات في أغمب المجاالت من ىذه الكتب : 
موقف العقل ، الكفاح الديني ، القيمة العممية لمكفاح اإلسالمي الجديد ، قضية القرآن 

مغة التركية ، أجوبة حول المسائل ، التخطيط المسبق اللغاء الخالفة ، القول الكريم بال
 . (93)في المرء ، سفينة اإلسالم 

أحتل مصطفى صبري مكانو بين المنظمات اإلسالمية في القرن العشرين ، باألعمال   
 التركية والعربية التي كتبيا. فقد عارض دائمًا )حركات األبتكار( في اإلمبراطورية
العثمانية ، وقد واصل موقفو ىذا ضد الدولة التركية الحديثة وبخاصة في األعمال التي 
كتبيا بالغة العربية ، وىاجميا بعنف ليذا السبب ، تم حظر دخول أعمالو األخيرة 

 .(93)واألكثر أىمية )موقُف العقل( في أربعة مجمدات إلى جميورية تركيا الحديثة 

 ياسي من إعالن الدستور المحور الثاني : دوره الس

أىتم مصطفى صبري أيضًا بالسياسة بسبب الظروف والتغييرات السياسية التي كانت 
م ، فأصبح نائبًا عن  9116تتزامن مع حياتو  ، ومع إعالن الممكية الدستورية في عام 

حمدي  منطقة توكات في البرلمان العثماني ، وكان معو من النواب المميمي كوجوك
ومحمد عاكف بك وبابنزاد أحمد نعيم بك . كما شارك في الوقت نفسو بتأسيس الجمعية 

. و كان (91)م  9116آب/ أغسطس عام  91العممية اإلسالمية  في إسطنبول  بتأريخ 
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أيضًا رئيس تحرير صحيفة )بيان الحق( ،  وىذه الصحيفة ىي أحدى المجاالت 
اشات عالمية حول القضايا الدينية والعممية اإلعالمية لمجمعية . وفييا كتب نق

والسياسيةٍ ، وكان يرد عمى األنتقادات الموجو ضد الجمعية . وتم  نشر ىذه الردود في 
 .( 99)كتاب فيما بعد 

إن إعادة إعالن الممكية الدستورية أمر ميم لمغاية ، ألنو تم األعتقاد أنيا ستفي 
بة أمل ؛ الن ميول العمماء بشكل عام كان بالغرض . لكن مع مرور الوقت أصيبوا بخي

ضد السمطان عبد الحميد الثاني وأستبداده. إستخدم مصطفى صبري الشدة في 
المقاالت التي كان يكتبيا عن األستبداد ، إذ أدلى بتصريحات شديدة ينتقد فييا الطغيان 

بيرًا لمممكية . ومن ناحية أخرى كان قد قدم دعمًا ك( 98)و السمطان عبد الحميد الثاني 
م ،  و بأمر من عبد الحميد  9111نيسان / أبريل عام  18الدستورية . و في يوم 

 . (98)الثانيأطيح باألسالميين أمثال محمد زياد الدين أفندي و مصطفى صبري وآخرون 

ترك الحزب الحرية واالئتالف بعد ثالثة أشير من أنشائو ، وكان قد أدى اليمين في    
م ،  وبذلك تبدلت آمالو إلى اليأس ، 9116األول/ ديسمبر عام   كانون 11يوم 

وأصبح األنتقاد محل ماكان يُنتظره .  فمم يكن ىناك حزب قوي ضد مجمس التحالف 
والتقدم ، وقد عارضت الجمعية ىذا المجمس ؛ وليذا السبب منع عزيز اىوليسالن 

زامن ذلك مع إغالق عمماء الجمعية العممية من الوعظ والنصح في المساجد، وت
 .(96)الصحف التابعة ليا أيضًا من وقت آلخر

كان األتحاديين قد وصموا إلى السمطة من خالل أنتقاد قسوة السمطان عبد الحميد   
الثاني ، و تمت اإلطاحة بالحزب ىذه المرة ، إال أنو بعد ستة أشير ندم مصطفى 

ة بعبد الحميد الثاني . فبدأ في صبري عمى دعمو لمجنة األتحاد والترقي و عمى اإلطاح
المعارضة وأنتقاد حزب األتحاد والترقي داخل وخارج البرلمان . وكتب أنتقادًا الذعًا 

. وأعرب عن موقفو  بضرورة (91)ضد النظام اإلداري لألتحادين في صحيفة بيان الحق 
بإعادة تطبيق إعادة الشورى اإلسالمية ، وأنتقاد سياسات القوميين والطورانيين . وطالب 
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 39قانون الدستور األساسي . كما ألقى كممة أستغرقت سبع ساعات حول أحكام المادة 
من الدستور  . وشكك في شرعية النقابات العمالية ،  وأعتراضو عمى المحكمة الشرعية 
حول مأيوخذ من المشايخ اإلسالمية ويتم الحاقو بوزارة العدل. كما أنتقد الفدراليين 

لجيش في السياسة ، كما قاطع في الوقت نفسو المجمس األتحادي إلدخاليم ا
 . (11)والتقدمي

أستقالت مجموعة العمماء من مجمس األتحاد والتقدم ، وأسسوا حزب الشعب في يوم      
م ، الذي أصبح حزبًا معارضًا ؛ إال أنو سرعان ما  9191شباط/ فبراير عام   19

مصطفى صبري أفندي الرئيس الثاني لحزب  أنضم إلى حزب الحمفاء . وتم أنتخاب
م . فشغل  9199تشرين الثاني /نوفمبر عام 99الحرية واالئتالف الذي تأسس في يوم 

. وكان (19)مصطفى صبري منصًبا رئيسيًا ، وجذب األنتباه إليِو بفضل قدرتو الخطابية 
إيديولوجية  ذلك يتوافق مع أعمال حزب الحرية واالئتالف  .  وكان ىذا الحزب يعارض

القومية التركية ، التي أوجدىا الطورانيبن النقابيين . فأصبح الحزب األخير أكبر وأقوى 
حزب معارض ضد الممكية الدستورية الثانية ، ولم يتمكن حزب الحرية واالئتالف من 

 .(11)م 9191الحصول عمى النتيجة المرجوةفي أنتخابات عام 

صارمة ضد حزب الحرية واالئتالف. أثارت أنتقادات أتخذت الدولة العثمانية إجراءات  
مصطفى صبري أفندي الالذعة تجاه لجنة األتحاد والترقي داخل البرلمان وخارجو أنتباه 
الرأي العام . في الوقت الذي حدث فيو اليجوم من قبل األتحاديين عمى الباب العالي 

االئتالف  ونفي م ، فتم القبض عمى أعضاء حزب الحرية و  9193وذلك في عام 
ىي مركز مدينة مقاطعة سينوب ، وتقع في الجزء  -بعضيم إلى جزيرة سينوب 

األوسط من منطقة البحر األسود التركية، ىي المكان األكثر إثارة لألىتمام في المدينة 
بينما أعدم آخرون ،  وىرب البعض األخر إلى الخارج ؛  -من حيث التاريخ والسياحة 

. وىرب الشيخ مصطفى صبري (13)لحرية واالئتالف وأختفى مؤقتًا وعميو تم حل حزب ا
عند أقتحام منزلو ، وحاول تغيير شكمو واألختباء في منزل رجل يوناني في منطقة 
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فينيل ، ومن ىناك ىرب إلى مصر بواسطة باخرة رومانية؛ ومنيا إلى البوسنة واليرسك 
ا إلى رومانيا إذعاش في ثم العاصمة باريس التي مكث فييا مدة قصيرة ، ومني

عاصمتيا بوخارست و بعد مدة  أحضر عائمتو . إن المعمومات الخاصة بمصطفى 
صبري ليذه المدة حسب المصادر، تشير إلى إنو واجو صعوبات مالية في رومانيا ، 

 .(11)وكان يعيش من خالل تدريس المغة التركية في عاصمة رومانيا 

إن دخول الجيش العثماني الحرب العالمية األولى  إلى جانب ألمانيا ، مما مكن الجيش 
العثماني من الوصول رومانيا، والقاء القبض عمى مصطفى صبري في مدينة 

تشرين الثاني / نوفمبر عام   96بوخارست وأرسالو إلى الدولة العثمانية . وفي  يوم 
لجبرية في مدينة بيمجيك العثمانية لمدة خمس م ، تم الحكم عميِو باألقامة ا 9196

. مع التوقيع عمى وقف (19)سنوات . وعقب اليزيمة العثمانية ، أستقالت الحكومة 
إطالق النار في ىدنة موندروس ، وفر قادة األتحاديين إلى الخارج ؛ ونتيجة لذلك 

اد إلى أختفى أيضًا مكان اإلقامة الجبرية لمصطفى صبري ، بعد اإلفراج عنو فع
ممارسة الحياة الفكرية والسياسية في الدولة العثمانية. وخالل ىذه المدة عادة األحزاب 

كانون  91الحرة والمتحالفة من جديد و قبول عودتيا إلى الساحة السياسية بتاريخ 
 .( 18)م  9191الثاني / يناير  عام 

الئتالف  من فأصبح مصطفى صبري أفندي مرة أخرى ىو أول مؤسس لحزب الحرية وا
م ، ولعب دورًا  9191بين اإلداريين . وفي أنتخابات شير كانون الثاني / يناير عام  

نشيطًا في الحزب ؛ ليذا السبب  ترك دار الحكمة اإلسالمية في شير حزيران / يونيو 
م . فدخل إلى البرلمان لممرة الثانية بصفتو نائبا عن  منطقة توكات. و  9191عام  

تشكيل الحكومة الجديدة إلى دامات فريد باشا. و خالل ىذه األثناء عين تكميف ميمة 
آب / أغسطس عام   19الشيخ في دار الحكمة اإلسالمية التي تم أنشاؤىا حديثًا في 

م ، 9191تشرين الثاني / نوفمبر عام  96. وأصبح عضًوا فييا بتأريخ (18)م 9191
 . (16)ودخل في عضوية دعم الكفاح األنضولي 
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م ( ، عن فرمان عثماني وعن القادة  9111 -9196أعمن السمطان وحيد الدين )   
اإلسالميين في المؤسسة الوزارية في حكومة دمات فريد باشا ، وبدأت عالمات ضعف 
وتدىور الدولة العثمانية تشير إلى نيايتيا . وكان الشيخ مصطفى صبري أفندي 

. (11)وب التي تمربيا الدولة العثمانية يحصل عمى ترقيات وظيفية في أسوأ ظروف الحر 
وأستطاع في وقت قصير أن يحصل عمى اإلدارة ، وعمل فييا لمدة ثمانية أشير 
وخمسة وعشرون يومًا ؛ لكنو لم يستطيع ضمان عضويتوُ  في األنتخابات اإلدارية 
لألحزاب .  وأعطى رئيس مجمس الدولة )رئيس األستشاريين( األذن إلستدعى مصطفى 

 . (31)ي أفندي إلى قصر يمدز ، لمناقشة الظروف التي تمر بيا الدولة صبر 

م  9111تموز / يوليو عام  11فأنظم مصطفى صبري أفندي إلى األجتماع بتأريخ   
، وأعطى رأيو حول الوضع السائد كرجل دولة ، إال أنو قال إن األتفاقية كانت ضرورية 

نية آنذاك. وبينما جرت مناقشة شروط بسبب الصعوبات التي واجيتيا الدولة العثما
م  ، تم تعيين  9111تموز / يوليو عام  11معاىدة سيفر في مجمس السمطنة في 

مصطفى صبري أفندي مرة أخرى في منصب شيخ اإلسالم ، وكذلك تعيينو أيضًا في 
آب /  91الرئاسة التشريعية ، وخالل ىذه المدة تم التوقيع عمى معاىدة سيفر في يوم 

  19م ، عندما كان مصطفى صبري شيخ اإلسالم . وفي  9111س عام  أغسط
، ونظرًا لعدم تمكن أعضاء مجمس الوزراء من (39)م  9111أيمول / سبتمبر  عام

التوصل إلى أتفاق معو أستقال من منصبو . و تم أغالق والغاء دار الحكمة اإلسالمية 
م.  9111ني / نوفمبر عام فيما بعد من قبل حكومة إسطنبول  في شير تشرين الثا

فكان مصطفى صبري من الذين عارضوا النضال الوطني بشدة ضد حكومة إسطنبول 
بعد أن قامت الجيوش العثمانية بتحرير  (31)، ورأى أنو يتسامح مع حركة األناضول .

إزمير وتوجييا إلى إسطنبول ، طمب الشيخ منصب الصدر األعظم من السمطان ، 
من المسممين واألرمن معًا ، عمى الرغم من أنو كان لديو الرغبة وأنشأ جيشًا يتكون 

لمقتال ضد الجيش العثماني ، إال أنو لم يستطيع القيام بذلك ؛ عمى أثر نجاح الكفاح 
الوطني التركي ، فغادر إسطنبول ولجأ إلى اليونان  وأقام ىناك مع أبنو وابنتيو وصيره 
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)الغد(  أثناء تواجده في اليونان  . وفي وكان الشيخ  قد نشر أيًضا صحيفة تسمى 
  - 9693غضون ذلك  قبل دعوة الشريف حسين بن عمي بن محمد الياشمي )

ُمؤسِّس المممكة الحجازية الياشمية و قائد الثورة العربية الكبرى في مطمع  -م(  9139
ِسب إلى القرن العشرين، وأوَّل من نادى باستقالل العرب من حكم الدولة العثمانية  ينت

في الحجاز وتوجو الشيخ إلى مكة  -األشراف من بني ىاشم ولّقب بـممك العرب 
، ولكنو ُطرد من مكة (33)المكرمة ، وأعّد خطبة تُقرأ بإسم السمطان وحيد الدين في مكة

قبل أن تتاح لو فرصة قراءة ىذه الخطبة . فغادر من الحجاز إلى مصر ، و أستقر في 
ميمة التدريس في جامع األزىر. فكان الشيخ ضمن قائمة مدينة القاىرة وُكمف ب

)الممنوعين من دخول البالد (، بقرار من حكومة جميورية تركيا الحديثة في األول من 
م ، و تجريده من الجنسية التركية ، فأعمن الشيخ 9111شير حزيران / يونيو عام  

 (31)براءتو  من المجددين الذين ينادون بالقومية التركية فقط 

 المحور الثالث: عيد الجميورية التركية  وسنوات النفي 

أصبح مصطفى صبري أفندي سياسًيا نشيًطًا في خارج تركيا حتى نياية حياتو ، حيُث  
واصل  كفاحو السياسي خارج البالد . و بعد ىذه المرحمة أنتقل إلى السياسة اإلعالمية 

ي القتال بالسيف وبداًل من ذلك ، اليوم التحريرية ، حيُث كان يقول : " لم يعد بإمكان
أستخدم قممي كسيف" . وفي جميع األماكن التي كان  يزورىا الشيخ ، يواصل النضال 

، وبخاصة في غرب اليونان ؛  فقام  (39)عبر وسائل اإلعالم أو عن طريق مؤلفاتو 
شدة حكومة بأصدار صحيفة )الغد( أثناء تواجده في منطقة تراقيا اليونانية . وأنتقد ب

أنقرة في مقاألتو . كما شارك في المناظرات في آحدى الصحف المصرية . و أثناء 
تواجده في خارج تركيا عمل عضوًا في الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، وقد تم سحب 
الجنسية التركية منو بموجب القرار المتخذ تزامنًا مع عقد معاىدة لوزان ؛ حيث كان 

مائة وخمسون شخصًا الذين تم سحب الجنسية التركية منيم .   ىناك قائمة بإسماء
وكان الشيخ رقم تسعة ، ونجمو إبراىيم صبري برقم مائة وثالثة عشر. وأعتبارًا من 
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م ،  تم  قطع  الراتب الشيري  لمصطفى 9111األول كانون الثاني /يناير عام  
 .(38)صبري أفندي

كانت تنقالت الشيخ األخيرة في ظل ظروف صعبة لمغاية ، فقام بتغطية نفقات سفره 
ببيع الكتب ، فمرض أثناء تنقالتو ىو وعائمتو ،  ولم يكن مشيورًا في البداية خالل 
تواجده  في مصر ، فحصل من أىميا عمى أبشع الشتائم  و كذلك توجيو األنتقادات لو 

ارض حركة التحرر الوطني بسبب فقدانو منصبو في عبر الصحافة ؛ إذ كتبوا أنو ع
. وأتيم بانو خارج (38)الخالفة اإلسالمية ، كما أطمقوا عميو تسمية )الشيخ اليارب ( 

عن الدين والشريعة ، بينما أتيمو آخرون بأنو من ضمن الذي باعوا وطنيم إلى 
بعد الكالم  بريطانيا العظمى .وأوضحوا بانو قد حصل عمى صدمة من رد فعل الناس

معيم لثالث مرات ، عبر تنقمو من األسكندرية إلى مكة بواسطة القطار ، وبخاصة في 
المدة الزمنية التي أقام فييا في مصر قد تعرض لعدة ضغوط ، و ليذا السبب لم 
يستطع أي شخص أن يقوم بزيارتو . و تم تشبيو شخصو مع شعراء وشخصيات أدبية 

ألنتقادات واألتيامات في صحيفتي المقطم واإلىرام ، ورد مصطفى صبري عمى ىذه ا
 .(36)المصرية . وأنيى بذلك صراعًا سياسيًا كان فعااًل في الساحة السياسية 

ىنا قد بدأ مصطفى صبري أفندي نضالو الكتابي ، فقد تباحث حولو العديد من    
د عبد الكتاب في أعمدة الصحف ، ومن ىذه اإلسماء الذي وقفت ضده  المؤرخ محم

اهلل اينان ، الذي كتب في آحدى الصحف المصرية : "مصر ال يمكن أن تكون مأوى 
لمخونة ، أذىب إلى الحجاز". في الوقت الذي أرسل ممك الحجاز الشريف حسين 
الياشمي دعوة إلى السمطان المخموع وحيد الدين مع عائمتو لمعيش في الحجاز بداًل من 

ة إلى مصطفى صبري أفندي لمعيش في الحجاز؛ فكان ،  أرسل كذلك الدعو  (31)إيطاليا
األستقبال من قبل الشريف حسين شخصيًا ، إذ كان يقدرىم كثيرًا . وقبل موسم الحج  

 قرر السمطان وحيد الدين ترك الحجاز مع عائمتو والذىاب إلى أيطاليا . 
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لترك ، مما أضطره  (11)وقبل موسم الحج أصيبت عائمة مصطفى صبري بالدزنتري   
موسم الحج والبقاء مع عائمتو ، فبقى في مكة مع عائمتو لمدة خمسة أشير ونصف ؛ 
وخالل وجوده في مكة كان يقوم بتحضير الخطب لقراءتيا بإسم السمطان وحيد الدين ، 
غير أنو لم تتاح لو الفرصة المناسبة لقراءة تمك الخطب . وأثناء  ذلك كان ممك مصر 

م( ، يزور الحجاز ، فقام بدعوة مصطفى صبري  9111- 9198فؤاد بن إسماعيل )
أفندي إلى القاىرة ، وقدم لو ىدية بيتًا في اإلسكندرية والقاىرة فعاد مرة أخرى إلى مصر 

(19)  . 

تعب الشيخ من كثرة المقاالت الصحفية  والنقاشات ضده ، فمم يتمكن أن يشعر     
م ، 9119كانون الثاني / يناير عام  براحة كبيرة في مصر ، فشد رحالو إلى لبنان في 

و قضى في بيروت تسعة أشير ، وخالليا قد أصدر كتابة الذي حمل عنوان ) 
األجحاد الناكر لنعم الدين والخالفة واألمة ( ؛ وفي كتابو ىذا كان قد أدلى بأفكاره حول 

فة الخالفة االسالمية . وىذا الكتاب زاد من سوء الوضع السياسي  في مصر، باإلضا
إلى أنو تضمن أيضًا مناقشات مع مؤلفين. ومن لبنان توجو إلى رومانيا  وبقى فييا 

م ، فتقدم بطمب المجوء السياسي  9118ستة أشير ، ومنيا رحل إلى اليونان في عام  
 . (11)في اليونان وعاش مع أبنو إبراىيم صبري أفندي وأبنتيو وصيره 

سماع أخبارىا ، وألجل نشر أفكاره بدأ  كان ىذا المكان قريب من تركيا وسيولة  
  11م ( ، مع أبنو إبراىيم صبري أفندي. في 9131-9118بأصدار جريدة الغد )
كتب قصيدة بعنوان ) أنا مستقيل( ، بقولو بأنو من جيل  9118تموز / يوليو عام 

تركي. ممايدل بأنو ال ينزعج من كونو من العرق التركي ، وكان قولو ىذا كرد فعل 
م ،  9139. فاستقر في منطقة باترا البمغارية في عام (13)ى سياسات حكومة أنقرة عم

بعد قرار الحكومة اليونانية بشأن مغادرتو تراقيا الغربية في الخمسينيات من القرن 
الماضي. وأعتقد بأنو ال جدوى من البقاء في بمدة تتكون من مسيحيين فقط ، وأنو عند 

رة مسيحية مثيًرا لمجدل ، و بمساعدة السفير المصري في وفاتو ، سيكون دفنو في مقب
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م ، مع أسرتو إلى القاىرة .  9131. و عاد في عام ( 11)اليونان تم القاء مع أسرتو
م ، إال أنيم لم يعودوا  9136وبالرغم من العفو الصادر عن الحكومة التركية في عام 

ثالثة ، نشر كتابو )الكفل إلى البالد.  وعمى أثر عودة الشيخ إلى مصر لممرة ال
الفاصل( ، وُنشرت كذلك لو العديد من المقاالت في الصحف والمجالت المصرية ؛ 
وعندما رأى أن رجال الدين في مصر كانوا تحت التأثير الغربي ، فبدأ صراعًا معيم 

؛ فنشر مصطفى صبري أفندي العديد من المقاالت منيا )اإلمامة الكبرى في  ( 19)
الخالفة اإلسالمية المعظمة ( . فكانت تمك المقاالت جوابًا عمى كتاب اإلسالم و 

)اإلسالم وأصول األحكام ( العائد إلى أحد العمماء المصرين المعاصرين ، الذي كانت 
 .( 18)كتاباتو ضد الخالفة اإلسالمية 

 91توفي الشيخ مصطفى صبري أفندي  في الساعة الثامنة من يوم الجمعة الموافق  
عامًا ، وفي اليوم التالي ، أدى  68م ، عن عمر يناىز  9191/ مارس عام  آذار

شيخ األزىر صالة الجنازة عميو  ودفن في في منطقة العباسية . وحظي موتو بتغطية 
 . (18)واسعة في الصحافة ، وحضر جنازتو حشد كبير من العمماء والسياسيين. 

 

 الخاتمة

أرتبط شيخ اإلسالم مصطفى صبري أفندي  بشكل دائم مع السياسة ، أعتمادًا عمى    
منصب شيخ اإلسالم ، وقضى حياتو في النضال السياسي إلى جانب دراستو العممية . 
فأصبح نائبًا عن منطقة توكات وبداًل من دامات فريد باشا ، الذي ذىب إلى مؤتمر 

م ، فشغل الشيخ منصب نائب الصدر  9191حزيران / يونيو عام  8باريس في 
األعظم )رئيس الوزراء( ، ومنصب رئيس مجمس النواب . وبالنسبة لمشيخ إن الفصل 
بين الدين وشؤون الدولة أمر ال يمكن تصوره ، و ليذا السبب ينتقد فكرة أبتعاد عمماء 

يا ألجل الدين عن السياسة  ؛ فمم يكن ىدفو أستخدام الدين كأداة لمسياسة ، بل جعم
نشر الدين ؛ وأىم دليل عمى ذلك أنو ترك بالده ، ليتحمل جميع أنواع الصعوبات ، 
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بينما كان يمكنو التعاون مع النظام الجديد ، ألنو لم يعمل عمى أستخدام ألقابو الوظيفية 
وأسمو حتى ال يفقد منصبو . فأنتخاب مصطفى صبري أفندي باإلجماع عمى رأس 

مية ، التي تأسست كمؤيد لحزب الحرية واالئتالف . وكتب الجمعية العممية اإلسال
الشيخ العديد من المقاالت عندما كان رئيس تحرير في مجمة )بيان الحق( التي نشرتيا 
ىذه الجمعية . وأعمن بعد مدة وجيزة ، أن الجمعية العممية اإلسالمية ليس ليا عالقات 

 لحركة. بمجنة األتحاد والترقي وقطعت عالقاتيا مع ىذه ا

وعرف الشيخ مصطفى صبري أفندي أيضًا بكتاباتو وخطبو ضد حركة النضال الوطني 
في األناضول . عقب إعالن الجميورية التركية الحديثة ، فتم إدراجو مع أبنو إبراىيم 

شخص الممنوعين من دخول البالد ، فأضطر إلى ترك  991أفندي ضمن قائمة الـ 
 م . 9191حتى وفاتو في مصر عام م ، ولم يعد  9111وطنو في عام 
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