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ّ
يؤكد كتاب «شمس الدين سامي فراشري :تشابك العثمنة والقومية
واإلسالم» ،الصادر حديثًا بتقديم وتحرير محمد م .األرناؤوط ،أن استعادة
الفكرة القومية العثمانية لم تتعارض لدى المثقّ ف والسياسي األلباني
مع خلق هويات وطنية للشعوب التي كانت تحت حكم الدولة

محمد م .األرناؤوط
في قراءة شمس الدين سامي فراشري وزمنه

تشابكات العثمنة والقومية
واإلسالم

محمود منير

تـتـعـ ّـدد ال ـق ــراءات مل ـشــروع شمس
الـ ــديـ ــن س ــام ــي فـ ـ ــراشـ ـ ــري ،الـ ــذي
عاش ـ بوصفه مواطنًا عثمانيًا ـ
ً
مرحلة حرجة خالل النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،وإن كانت قاعدته األساسية
مبنية على إصالح سياسي وفكري ولغوي
الحداثة والتحديث في مواجهة تراجع
قوامه
ّ
والتدخل األجنبي في شؤونها.
دولته
ّ
انتماء املثقف املوسوعي والسياسي (1850
الطائفة
  )1904إلــى عائلة ذات مـكــا ّنــةٍ فــي ُ َمتقدمًا ضمن نخب
البكتاشية أكسبه موقعًا ّ
بالده في تلك الفترة ،وتلقيه تعليمًا تقليديًا
جعله يتقن ،إلى جانب لغته ّ
األم ،األلبانية،
ًّ
ك ــا مــن التركية والـفــارسـيــة ،ومعرفة جيدة
بالعربية ،قبل أن يتعلم لغات أوروبية أخرى
كــالـيــونــانـيــة واإليـطــالـيــة والـفــرنـسـيــة .وعبر
ّ
األخ ـيــرة اط ـلــع عـلــى م ــدارس ال ـغــرب الفكرية
ونظرياته السياسية.
بــن ألـبــانـيــا وتــركـيــا ،لـيــس باملعنى املكاني
فحسب ،إنما بــإحــاالتــه الثقافية وانعكاسه
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــراك ال ـس ـي ــاس ــي الـ ــدائـ ــر فـ ــي كـلـتــا
َ
الـجـغــرافـ ّـيــتـ ْـن ،ب ــرزت ه ــذه الشخصية التي
ْ
س شرقًا وغربًا،
ال تــزال موضع
اهتمام ودر ٍ
ٍ
وآخ ــره ــا م ــا تـضـ ّـمـنــه ك ـت ــاب «ش ـم ــس الــديــن
ســامــي فــراشــري :تشابك العثمنة والقومية
واإلسالم» من مقاالت وأبحاث ّ
قدمها وترجم
ٍ
بعضها الكاتب واملؤرخ الكوسوفي السوري
محمد م .األرناؤوط ،وصدر حديثًا عن «اآلن
ّ
ناشرون وموزعون».
ّ
ت ـح ـضــر م ـس ــأل ــة م ـه ــم ــة ف ــي ف ـك ــر ف ــراش ــري،
ب ـح ـســب دارسـ ـ ـي ـ ــه ،والـ ـّت ــي ي ـع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا فــي
مسارين مـتــوازيــن لكنهما رغــم اختالفهما
ال ـظــاهــر فــإنـهـمــا ال يـتـعــارضــان لــديــهّ ،
األول
ّ
ّ
واملعمقة ملعنى
يتمثل بتنظيراته الشاملة
أن تستعيد الفكرة العثمانية حضورها في
نظام دستوري وبرملاني وتـعـ ّـددي ،والثاني
يـعـتــرف بــالــوطـنـيــة األلـبــانـيــة ضـمــن منظور
واقعي ّ
يتنبه إلى أن سقوط الدولة الجامعة
ل ـل ـش ـع ــوب الـ ـت ــركـ ـي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة والـ ـك ــردي ــة
وال ـب ـل ـق ــان ـيُ ــة يـ ـج ــب أال ي ـع ـن ــي ف ـ ـقـ ــدان تـلــك
ّ
ُ
امل ـكـ ّـونــات ألط ــر سياسية تجمع ك ــل واح ــدة
منها على ّ
حدة.
ّ
رح ــل مــؤلــف ك ـتــاب «بـيـســا أو كـلـمــة الـعـهــد»
ْ
قبل تالشي الدولة العثمانية بنحو عقدين،
م ـ ــا ّي ـج ـع ـل ــه صـ ــاحـ ــب نـ ـ ـظ ـ ــر ٍة اس ـت ـش ــراف ـي ــة
يــوضـحـهــا األرنـ ـ ــاؤوط فــي تـقــديـمــه الـكـتــاب،
ّ
يتحدث عن ّ
التيارات الثالثة التي بدأت
حني
بالتبلور ضمن النخبة الجديدة في املشرق
العربي أو األناضول أو البلقان بعد تجميد
الدستور العثماني األول عام ّ .1878أول هذه
الـتـ ّـيــارات يــريــد للدولة أن تـكــون ّقائمة على
َ
املواطنة املتساوية التي تحفظ حق املكونات
ّ
املختلفة ،وثانيها تيار الجامعة اإلسالمية
الـ ـ ــذي ي ـت ـج ــاوز حـ ـ ــدود الـ ــدولـ ــة الس ـت ـق ـطــاب
النظام السلطاني في وجــه الـُغــرب ،وثالثها
تـ ّـيــار الـقــومـيــة اإلثـنـيــة ال ــذي ف ـهــم بــاعـتـبــاره
َ
مستلهمة من املاضي
يدعو لـ«دولة قومية»
ترث الدولة العثمانية أو قسمًا
لتستبدل أو ِ
منها.
في هذا السياق ،يلفت األرنــاؤوط إلى الدور
املهم الذي لعبة فراشري وسط هذه ّ
ّ
التيارات
ّ
الـ ـث ــاث ــة ،إذ ي ـع ـت ـبــر أح ـ ــد رواد «ال ـق ــوم ـي ــة
الـثـقــافـيــة» و«الـقــومـيــة الـسـيــاسـيــة» التركية
ّ
واأللبانية ،وبالتحديد الشخص الــذي نظر
وساهم ّ
بقوة في خلق الهوية القومية لدى
َ
شعب ْي كــان لهما دورهـمــا الكبير في إرغــام

مقابل اإلصالحيين العرب

أهميتها من
تكتسب الكتب التي تتناول س َير ومنجزات إصالحيّي الشرق
ّ
مكونات هذا الشرق ،فنقف في
ربطها لجسور ثقافية بين مختلف
ّ
هذا الكتاب على مقارنة أفكار فراشري بأفكار العديد من اإلصالحيين
العرب خالل النصف الثاني من القرن  ،19من امثال محمد عبده وعبد
الرحمن الكواكبي وخير الدين التونسي ،سواء في جهود تطوير
اللغة على أساس قومي ،أو اإليمان بالحداثة في إدارة شؤون الدولة.

السلطان عبد الحميد الثاني عام  1908على
ّ
املجمد.
إعادة العمل بالدستور
وال ي ـغ ـفــل مـ ـح ـ ّـرر ال ـك ـت ــاب اه ـت ـم ــام ال ـل ـغــوي
نشره
واإلص ــاح ــي الـعـثـمــانــي األل ـبــانــي بـمــا
ً
ّ
من مؤلفات وقواميس في جعل العربية ّلغة
ّ
معبرة عــن عصر جــديــد ،كما أنــه كــان يتمنى
لو يعرف اللغة الكردية ليقوم بما قام به من
أجــل األت ــراك واألل ـبــان والـعــرب لــ«جـعــل اللغة
الدين،
أساس الوعي بالهوية القومية وليس
ّ
وهذا ال يعني أنه كان معاديًا لإلسالم بل إنه
كــان سـ ّـبــاقــا أيـضــا فــي االنـفـتــاح على اإلســام
ال ـح ـضــاري وال ــدف ــاع عـنــه فــي وج ــه الـكـتــابــات
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــرب ــط بني
ّ
اإلسالم والتخلف ،كما أنه كان يرى في األفق
إم ـكــان ـيــة ل ــراب ـط ــة م ــا ب ــن ال ـ ــدول ال ـت ــي تـضـ ّـم
الشعوب املسلمة».
من جهته ،يشير الباحث آغا سري لفند ،في
ّ
دراسته «العصر الذي تشكل فيه شمس الدين
ّ
ســامــي» ،إلــى إص ــدار فــراشــري كتبًا تتضمن

شخصية ال تزال
س
موضع
اهتمام ودرْ ٍ
ٍ
شرقًا وغربًا
تشابك العثمنة
والقومية واإلسالم،
ومواجهة االستبداد

منزل اإلخوة فراشري في بلدة فراشر األلبانية الذي تحوّ ل إلى متحف

مــواضـيــع لــم يـتـ ّـم ال ـت ـطـ ّـرق إلـيـهــا ســابـقــا مثل
«ق ــواع ــد الـتـنـقـيــط» و«ال ـل ـغ ــة» وغ ـيــره ـمــا من
ّ
ّ
الكتيبات التي نشرها ،باإلضافة إلى مؤلفاته
التي ظهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن
ال ـت ــاس ــع ع ـشــر م ـثــل «األب ـج ــدي ــة امل ـخ ـت ـصــرة»
و«كـتــاب تعليم التركية بالطريقة الحديثة»
ّ
املوجهني لألطفال ،وكــذلــك قواميس اللغتني
الـتــركـيــة والـفــرنـسـيــة ال ـتــي طـبــع بعضها في
أربــع طبعات مــن كثرة إقـبــال الشباب عليها،
أو «املـعـجــم ال ـعــام املــوســوعــي فــي الجغراقيا
ّ
والتاريخ» الذي صدر في ستة مجلدات.
ّ
إصالح املنظومة التعيلمية يتجلى بوضوح
فـ ــي دراس ـ ـ ـ ــة «سـ ــامـ ــي فـ ـ ــراشـ ـ ــري :فـ ــي األدب
وال ـف ـي ـل ــول ــوج ـي ــا ال ـت ــرك ـي ــة» ل ـل ـب ــاح ــث حـســن
ّ
املتخصصة في
كلشي الذي يستعرض آراءه
الـلـغــويــات ،حـيــث رأى «ع ــدم مــائـمــة األح ــرف
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـن ـظــام ال ـص ــوت ــي لـلـغــة ال ـتــرك ـيــة»،
و«ك ـيــف أن الـتــركـيــة تـحـ ّـولــت مــن لـغــةٍ أصيلة
وقــدي ـمــة إل ــى لـغــة خـلـيـطــة ل ــم تـعــد فـيـهــا لغة
عربية وال فارسية وال تركية» ،ليخلص إلى
ّ
أن «األدب املكتوب بهذه اللغة ّ
وتحول
تشوه
إل ــى بــاغــة ،إل ــى تــاعــب بــالـكـلـمــات ب ــدون أيّ
ّ
مضمون» ،وأن «هــذا األدب قد انفصل تمامًا
ُ
عن الشعب وحياته ومثله ،ولذلك فإن الشعب
ّ
الخاص لنفسه».
أبدع أدبه
ّ
ّ
وي ــؤك ــد أن ف ــراش ــري ك ــان مــن أب ــرز املـبــشــريــن
بالعلوم الحديثة واستطاع إقناع الناشرين
ب ــإص ــدار كـتــب جـيــب تـصــل إل ــى ع ـمــوم ال ـقـ ّـراء
وتحمل مضامني علمية وفكرية واجتماعية
م ـنــاه ـضــة لــاس ـت ـبــداد ال ـح ـم ـيــدي ال ـ ــذي كــان
م ــن أك ـبــر امل ـعــاديــن ل ــه ،وم ــن أبـ ــرز عـنــاويـنـهــا
«املــدنـ ّـيــة اإلســامـيــة» و«اإلن ـســان» و«اإلنـســان
م ـ ّـرة أخ ــرى» و«ال ـن ـس ــاء» .وف ــي كـتــابــه األخـيــر
ّ
ت ـح ـ ّـدث ب ــوض ــوح وم ـبــاشــرة ع ــن أن «الـ ــدرس
ّ
للتمدن هو الحاجة إلى تحرير املــرأة»،
األول
ّ
وأن النبي محمد دعا إلى تعليم النساء مثل
الرجال ،وأن حجاب املــرأة ال عالقة له بالدين
بل بالعادات والتقاليد.
«شـ ـم ــس ال ــدي ــن س ــام ــي ف ـ ــراش ـ ــري :إس ـهــامــه
ف ــي تـشـكـيــل الـهــويـتــن الـقــومـيـتــن األلـبــانـيــة
عنوان دراســة بولنت بيلمز ،التي
والتركية» ّ
ت ـق ـ ّـر ب ــأن امل ـثــقــف ك ــان ح ــداث ــوي ــا ف ــي ال ــدرج ــة
األولى ،ينظر إلى املشاريع األخرى (الفرعية)
كأداة من أجل تشكيل هوية جماعية حداثية
داخـ ــل مـجـتـمــع م ـت ـمـ ّـدن ،وأن ّ
األم ـ ــة الـحــديـثــة
هــي الشكل األكـثــر ت ـطـ ّـورًا (تـمـ ّـدنــا) للمجتمع
اإلنساني ،وأن «الهوية القومية» هي الهوية
الـجـمــاعـيــة امل ـثــال ـيــة ،وأن «ال ــدول ــة الـقــومـيــة»
هي اإلطــار الثقافي واالقتصادي والسياسي
األفضل لها.
ّأم ــا محمد م .األرنـ ـ ــاؤوط ،فـيــرى فــي دراسـتــه
«ف ــراش ــري :م ــن ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة املـشـتــر َكــة
ْ
إل ــى ال ــدول ــة الـقــومـيــة ّاألل ـبــان ـيــة» ،ب ــأن يــؤخــذ
باالعتبار عامالن مــؤثــران في تكوين شمس
َ
ّ
األول هو انحداره من عائلة «بك َوات»
الدينّ ،
ّ
كــانــت تـمــثــل الــزعــامــة املـحــلـيــة املـتــوارثــة التي
ق ـضــت عـلـيـهــا اإلص ــاح ــات الـعـثـمــانـيــة بعد
 ،1831لذلك نجد في كتاباته صورة إيجابية
عــن وضــع األل ـبــان قبل اإلصــاحــات الجديدة
حني كانوا يعتمدون على ّ
قوتهم وسالحهم
ُ
ف ـقــط ل ـخــدمــة َمـ ــن ي ـح ـتــاج إل ـي ـهــم م ــن ال ـ ــوالة
ّ
والحكام.
الـعــامــل ال ـثــانــي ،كـمــا يـفـ ّـســره م ـحـ ّـرر الـكـتــاب،
يرتبط بـ ّ
ـاألول ،وهو أن اإلصالحات الجديدة
ّ
لــم تنطلق إل بـعــد أن قـضــت الـحـكــومــة على
اإلنـكـشــاريــة وعـلــى الطريقة البكتاشية سنة
( 1820طــريـقــة صوفية تـحـ ّـولــت إلــى طائقة)،
والـتــي ينتمي إليها شمس الــديــن وشقيقاه
نعيم وع ـبــدل ،الــذيــن لـعـبــوا أدوارًا سياسية
ّ
مهمة فــي تلك املرحلة .ومــن هنا ،فإنه انتقل
إلى إسطنبول سنة  1871بموقف مسبق من
اإلدارة العثمانية ال ـجــديــدة .وكــانــت الثقافة
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـحــدي ـثــة م ـ ّـم ــا س ــاه ــم ف ــي تـبـلــور
وعـ ـي ــه وم ــوق ـف ــه الحـ ـق ــا ،وهـ ــي ث ـق ــاف ــة حـصــل
عليها نتيجة إلتقانه الفرنسية واإليطالية
ّ
وال ـي ــون ــان ـي ــة ،ويـ ـض ــاف إل ـي ـهــا اط ــاع ــه على
الثقافة العثمانية الجديدة التي وجدها في
إسطنبول (ثقافة عصر التنظيمات).
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

نظرة أولى
ّ
ضـمــن سـلـسـلــة «م ــذك ــرات وشـ ـه ــادات» ،ص ــدر حديثًا
ع ــن «امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراس ـ ــة الـسـيــاســات»
ّ
كتاب مذكرات عبد السالم أحمد جلود :امللحمة،
ّ
وفيه يــروي رئيس وزراء ليبيا األسبق مذكراته؛ بداية
ّ
بطفولته ،ثم التقائه ّ
القذافي ّ
وتعرضهما للسجن،
بمعمر
ّ ّ
والتحضير النـقــاب  ،1969ثــم تــولـيــه منصب رئيس
ّ
الوزراء ،فاستقالته عام  1992بسبب خالفه مع القذافي،
ً
وصـ ــوال إل ــى وق ــوف ــه إل ــى جــانــب االن ـت ـفــاضــة الشعبية
ّ
عــام  .2011من خــال تجربته املمتدة ألكثر من ثالثة
عقودُ ،يضيء جلود على فترة من تاريخ ليبيا الحديث،
وعالقاتها العربية والدولية.
يصدر هــذه األي ــام ،لــدى دار «الـفــرات للنشر والتوزيع»
ّ
ّ
شميل ،الذي جمعه وحققه
في بيروت ،ديوان شبلي
ّ
وقدم له الكاتب والباحث اللبناني فارس يواكيم (.)1945
يشير يواكيم إلى أن ّ
مؤرخي األدب لم يعتادوا تصنيف
ّ
شميل ( 1850ـ ـ  )1917بــن الـشـعــراء ،إذا لطاملا غلب
الـجــانــب الـ ِـعـلـمــي والـفـكــر الـعـلـمــانــي ،فــي تـعــريـفــه ،على
منج ٌز منثور في قصائد نشرها ّ
منجزه األدبيَ .
شميل
في صحف أو ّ
ضمنها في مقاالته الفكرية ،ولم يسبق
ُ
أن ُجمع أو نشر في ديوان من قبل ،خصوصًا أن أغلب
هذه املنشورات التي ّ
ضمت شعره ما تزال مجهولة ،كما
يقول يواكيم.
بترجمة ّ
سيد أحمد فتح الله أبوزيد ،صدرت حديثًا عن
«منشورات الجمل» النسخة العربية من كتاب اإللحاد
في املسيحية للفيلسوف األملاني إرنست بلوخ (1885
  .)1977في هذا العمل الصادر عام  ،1968ينتقد بلوختركيب الذهنية الدينية ضمن سياق النقد الــذي بدأت
به املاركسية إزاء الدين؛ معتبرًا ّأن «املسيحي الحقيقي
فقط باستطاعته أن يكون ملحدًا ،وامللحد الحقيقي فقط
ّ
باستطاعته أن يكون مسيحيًا ّ
جيدًا» .من أبرز مؤلفات
ُ
الفيلسوف األملاني األخــرى« :مبدأ األمــل» (ثالثة أجزاء
بني  1954و ،)1959و«الذاتي واملوضوعي :إيضاح حول
هيغل» (.)1971
ل ــدى م ـن ـشــورات «إيـفـيـجــي» فــي غــريـ ّـســوتــو بــإيـطــالـيــا،
تصدر قريبًا الترجمة اإليطالية ملجموعة أحــام ليلة
أمازيغية للشاعرة والروائية واملترجمة املغربية ،التي
تكتب بالفرنسية ،سهام بوهالل ،بترجمة نينو موتزي.
ظهر العمل بالفرنسية عام  2007لدى دار «املنار» ،ومنذ
ذلك الوقت أصدرت بوهالل ّ
عدة مجموعات شعرية ،مثل
«الجسد الضوء» ( ،)2008و«موت ال يندمل» (،)2010
و«ملح الحب» ،و«وجه العالم اآلخر» ( ،)2014إضافة إلى
روايــات وترجمات إلــى الفرنسية ،وال ّ
سيما من األدب
ّ
ّ
العربي القديم ،مثل «الكتاب املوشى» ألبي الطيب الوشاء
البغدادي الذي صدر عن دار غاليمار.
صــدر عــن «دار جامعة حمد بــن خليفة» ،كـتــاب قطر
التي عشناها الذي ّ
يقدم فيه مؤلفه فيصل بن قاسم
آل ثاني فــي عشرة فصول شهادته حــول تــاريــخ بلده
املعاصر منذ نشأة الدولة ،مستعينًا بتجربته الشخصية
وإمل ــام ــه ب ــال ـت ــراث وم ــواك ـب ـت ــه ل ـل ـت ـحــوالت االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية .وقال آل ثاني في حفل توقيع الكتاب الذي
جرى على هامش «معرض الدوحة للكتاب» ،إن فكرته
جاءت من رغبته «في التأريخ بالوثائق والصور النادرة
ملسيرة قطر منذ نشأتها» ،بناء على ما قرأ وسمع ورأى
بنفسه .يــوثــق الـعـمــل ملـحـطــات اجتماعية واقـتـصــاديــة
وسياسية ّ
معززة بوثائق وأرقام وصور.
عن «الشبكة العربية لألبحاث والنشر» ،صــدر حديثًا
بترجمة أحمد محمود إبراهيم كتاب تاريخ اإلسالم
من تحرير عالم االجتماع اإليطالي والباحث في األديان
املقارنة أرماندو سالفاتوري .يدرس العمل اإلسالم في
مستوياته الدينية والسياسية واالجتماعية والثقافية،
راص ـ ـدًا ت ـح ـ ّـوالت املـجـتـمـعــات اإلســام ـيــة فــي مختلف
الـعـصــور واألقــال ـيــم عـلــى نـحــو أن ـتــج ســرديــة تاريخية
ّ
لتطور اإلسالم وحضارته .اشتغل في الكتاب باحثون
ّ
من تخصصات مختلفة على دراسة التاريخ اإلسالمي
فــي حقب زمنية مختلفة ،بــإشــراف سـلـفــاتــوري الــذي
شارك بكتابة ّ
مقدمته واثنني من فصوله.
تـحــت ع ـنــوان غــزل ـيــات :تــرج ـمــات مــن شـعــر اللغة
األردية الكالسيكي ،صدرت لدى «منشورات جامعة
ّ
ه ــارف ــارد» فــي الــواليــات املــتـحــدة ،مـخـتــارات مــن أعمال
الـشــاعــر األردي ،املــولــود فــي هند الـقــرن الـثــامــن عشر،
ال ـخــاض ـعــة لـلـ ُـحـكــم امل ـغ ــول ــي ،م ـ ّيــر ت ـقــي م ـيــر ( 1723ـ
ُ
 .)1810تعطي املختارات ،التي وقع ترجمتها اإلنكليزية
ً
شمسور رحمن فاروقي ،صورة عن تجربة هذا الشاعر
الــذي تصفه ّ
مقدمة الكتاب بأنه «أكثر الشعراء ّ
تميزًا
ّ
األردي ــة» ،وال سيما في قصائده الغزلية التي
في اللغة
ً ْ
وصلت ،ثيمة ونظمًا (لناحية تقسيم األبيات وتقفيتها)،
إلى الهند من الشعر العربي.
ٌ ُ
الزعماء العربُ :بناة وطغاة في القرن العشرين
عنوان كتاب لألكاديمي واملؤرخ العراقي ّ
سيار الجميل،
ّ
«املؤسسة العربية للدراسات والنشر».
صدر حديثًا عن
ّ
يشير املؤلف ـ الــذي يعمل أستاذًا زائـرًا لتاريخ الشرق
األوسط في «جامعة والية أريزونا» وجامعة «ويسترن»
الكندية ـ إلى أن كتابه يسعى إلى أن «يكشف تاريخيًا
عــن جــوانــب مــن فلسفة الــزعــامــة الـعــربـيــة» ،مــن خــال
تسليط الـضــوء على أساليب ُ
ـدد
الحكم وأخــاقـيــات عـ ٍ
من الزعماء العرب ،الذين ّ
يقسمهم إلى زعماء أخلصوا
ّ
لبالدهم وشعوبها وكانوا من البنائني ،وآخرين كانوا
أقرب للطغيان واالستبداد.

