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نى قيمة امل، سال  االللمانيةشرعية السلطة بين اإلفي المقالين السابقين:  بدأناهنواصل في هذا المقال ما 

. االغرض من هذه المقاالت هو توضيح أن النموذج السياسي اإلسالمي هو نموذج موذج سياسي إسالمياجود ن

 متفرد امتميز عن سائر النماذج السياسية، اأن تميزه هذا راجع إلى أمرين: 

 

اجود النص الملصو  من القرآن االسنة االذي ال يستطيع حاكم إلغاءه أا تغييره أا إسقاطه، حتى إن األال: 

إذ ليس في اإلسال  جهة أا سلطة كهنوتية تحتكر تفسير النص أا اعتماد ، حاال تأايله أا حمله على اجه باطل

تفسير له غير ما استقرت عليه األمة في قرانها السابقة، اهي التفاسير التي لم تتدخل السلطة في صياغتها 

إلسالمي االذي يرتبط بحياة المسلمين في أصال. كذلك فإن النص الملصو  هو الحاكم المهيمن على النموذج ا

لك فيه السلطة الجديدة إلغاء القديم احذفه اإسقاطه، تهذا بخالف النموذج الللماني الذي تم. أدق شؤانهم

 ااضع دستور جديد يمنحها الشرعية كما يمنحها المبرر لمحاكمة اإدانة خصومها.

http://www.eipss-eg.org/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/2/0/536
http://www.eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/2/0/595
http://www.eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/2/0/595
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ن سنة، هي عصر الخالفة الراشدة، التي تمثل التطبيق اجود تجربة عملية ااقلية استمرت لمدة ثالثيالثاني: 

االنموذج السياسي الملهم، ففي حين تحاال كل الفلسفات الوصول إلى نموذج لم يوجد بلد تحل فيه سلادة 

اإلنسان، يحاال المسلمون االقتراب من نموذج الخالفة الراشدة الذي تحقق فلال، االذي شهد كافة مراحل تقلب 

 يس االنضوج االرفاهية االفتن الداخلية.الدالة: التأس

بهذين األمرين، النص الملصو  االتجربة التاريخية، تميزت التجربة اإلسالمية عن سائر التجارب السياسية 

انحن إذا فقدنا النص الملصو  لوجدنا أنفسنا نقرأ تاريخا آخر انستنتج منه أحكاما أخرى، النضرب  األخرى.

 على هذا بلض األمثلة:

إن أي تقييم مادي للصر الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه سيكون في صف ملااية ال في  .1

صف عليٍّ، فللي لم يستطع إقرار األمن طوال فترة خالفته التي استمرت ألربع سنوات، الم يمثل قيادة زعامية 

ة تفرق أهل األمصار عن علي، ثم ألنصاره كتلك التي مثلها ملااية، ففي حين تكتل أهل الشا  خلف ملااي

افترق ملسكر أنصاره فخرج منه الشيلة االخوارج، ثم اغتيل على يد الخوارج. في المقابل: استمر ملااية 

لمدة عشرين سنة استطاع فيها توحيد األمة اإعادة عصر  عليزعيما محبوبا على أهل الشا ، ثم حكم بلد 

 ع الدالة.السيادة ااستئناف الفتوح اإلسالمية اتوس

رضي اهلل  عليهذا الذي تسوق إليه القراءة المادية )الللمانية( لم يلتنقه أحد في أجيال المسلمين، بل ظل 

عنه أجل اأعلى عند المسلمين من ملااية، بل تجتمع األمة على أن ملااية اأنصاره هم الفئة الباغية بنص 

لفئة الباغية"، اعلي هو خليفة المسلمين ملصو  من السنة كشف عن هذه الحقيقة "ايح عمار تقتله ا

الراشد في حين أن ملااية هو أال ملوك اإلسال  غير المحسوب على الفترة الراشدة، اهي الفترة التي بدأ فيها 

اهكذا كان للنص الملصو  أثره الواضح في االنحياز الفكري االشلوري  انحالل عرى اإلسال  بلراة الحكم.

 ي لألمة كلها.ااختيار الموقف األخالق

مقابل عبد اهلل  في- اقائد جيشه الحجاج بن يوسف الثقفي –. نفس الكال  ُيقال عن عبد الملك بن مراان 2

بن الزبير، فقد استطاع عبد الملك بن مراان في ظراف سياسية أقرب إلى المستحيل اانطالقا من انقسا  

يدها اأن يستأنف من جديد عصر الفتوحات بلد في الشا  أن يستليد السيطرة على كل األمة اأن يليد توح

ااسلة اأن يضع أساس تلريب الداااين اتلريب اللملة اغير ذلك.  إعماريةتوقفه الثاني اأن يبدأ موجة 

بينما كان عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنه قد جاءته الخالفة تسلى اظل خليفة تسلة أعوا  ال ينازعه إال 
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 أنه لم يستطع الحفا  على هذا الملك الواسع اظل يتناقص ايؤخذ من بين يديه هذه القطلة في الشا ، إال

 حتى تفرق عنه بلض أهله اُقِتل في النهاية.

إن القراءة المادية للتاريخ تنحاز مباشرة إلى عبد الملك بن مراان، اتنحاز أيضا إلى قائد جيشه الحجاج بن 

ال أن األمة لم تلتنق هذا المذهب، اإنما انحازت فكريا اشلوريا في مقابل عبد اهلل بن الزبير. إ 1يوسف الثقفي

إلى عبد اهلل بن الزبير الخليفة الشرعي المظلو ، ااعتبرت عبد الملك أال خليفة يحكم بالتغلب، اال زالت 

 تدين الحجاج اتقسو عليه اتراه من أعظم ذنوب بني أمية.

جربة التاريخية الراشدة رسخت صورة للحق اجللته فوق ما كان ذلك كله ليكون لوال أن النص الملصو  االت

 القوة، بينما انلدا  هذا يؤال عمليا إلى أن الحق هو ما تقرره القوة اتسبغ عليه الشرعية.

اقد بلغت هذه الحساسية األخالقية مبلغا عظيما، إلى حد أن بلض المسلمين بل ابلض علمائهم يحتدان 

عليه اتقييمه، ايبالغون في ذلك مبالغة شديدة تصل إلى أن يتخذها في اصف التاريخ اإلسالمي االحكم 

بلض الللمانيين مدخال للطلن في التاريخ اإلسالمي كله بل افي صالحية اإلسال  ليكون حال اليصنع نموذجا 

 يمكن تطبيقه في ااقع البشر.

اللرب، الم أرها بذات القدر عند لكن هنا تولد إشكالية أخرى، اهي باألحرى موجودة بكثافة عند الللمانيين 

في  مالمستشرقين، تلك هي أن نصف قراءتهم للتاريخ علمانية مادية انصفها اآلخر أخالقية مثالية، فه

 منهلك ،هذا نموذج فشل في حفظ الدالة انأن ثالثة من الخلفاء الراشدين ُقِتلوا ايلتبر انالمادية ير مقراءته

فيه اقترابا من الناس إلى الحد الذي يستطيع الغريب األجنبي  االرأ خالقياألمن المنظور  تلاطوا مع هذالو 

( حجاب، أا أن يأتي قو  من آنذاك الصالة في الصف األال اليس بينه ابين عمر )حاكم نصف اللالم الملراف

مصر االلراق يريدان خلع أمير المؤمنين فال يتلرض لهم أحد حتى يناقشهم ايجادلهم ايمنع الناس عن 

 التلرض لهم اهم يمثلون تهديدا عليه.

األخالقية من منظور تاريخ يزيد أا الحجاج أا بلض فصول التاريخ اللباسي أا المملوكي هؤالء ثم هو إذا قرأ 

أن هؤالء جميلا  همما لهؤالء من أثر في تمكين الدالة اتوسيلها اإنهاضها الم يثر إعجاباتناسوا المثالية 

 !!معلى فراشه وامات

                                  
 الخالية من االنحياز اإلسالمي تدفع لذلك. قراءتهعليه، إذ  المفتري لذلك ليس عجيبا أن تجد كاتبا علمانيا يؤلف كتابا عن الحجاج ( 1)
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أيضا كنا سنقع في هذا االضطراب لوال اجود النص الملصو  الذي يمثل حاكما على قراءة التاريخ، امن  نحن

َثمَّ يمثل حاكما امحددا للنموذج السياسي المنشود، اهكذا يحملنا هذا النص الملصو  على النظر بلمق افهم 

لى سيدنا أبي بكر باالنفراد بالرأي اال للتاريخ، تاريخ الخالفة الراشدة خصوصا، ذلك أننا ال يمكن أن نحكم ع

سيدنا عمر بالقسوة اال سيدنا عثمان بالضلف، اال على سيدنا علي بالفشل، اال على الصحابة فيما اقع 

 بينهم بخبث النفس أا سوء النية االقصد، حاشاهم جميلا.

يرهم، فكشف لنا من أمر ال يمنلنا من كل هذا إال النص الملصو  الذي أثنى عليهم اأمرنا بتقديرهم اتوق

يقرأان ايحكمون على شخصيات التاريخ،  عندمانفوسهم الغيب الخفي الذي يخفى على جميع المؤرخين 

حقق لنا النص الملصو  عمقا في قراءة التاريخ، افهم الشخصية اتفسير األحداث، فوق ما يلطينا اهكذا ُي

 يسية فارقة في مسيرة األمة كلها.من ترسيخ للحق امن انحياز حضاري يهدينا تجاه قضايا رئ

إنه بقدر ما َعَصَمنا النص الملصو  من قراءة مادية احكم مادي على شخصيات اأحداث التاريخ، بقدر ما عصمنا 

إال أن االنحياز النهائي للحضارة اإلسالمية هو انحياز أخالقي اليس  ااقلية.كذلك من قراءة أخالقية مثالية غير 

الهذا فنحن نواجه  (.ي مثال علي املااية رضي اهلل عنهما امكانتهما لدى األمة اإلسالميةماديا )كما قدمنا ف

داخل الفكر اإلسالمي نظرة أخالقية مثالية للتاريخ اللنموذج السياسي بأكثر مما نواجه نظرة مادية علمانية، 

القية المثالية اإن جرَّه ذلك نواجه من يزعم أن اإلسال  لم يقد  نموذجا سياسيا مثاليا تمسكا بنظرته األخ

تلك هي  ارة لبلض الصحابة، أكثر مما نواجه من يزعم أن اإلسال  لم يحقق نجاحا ماديا احضارة زاهرة.شلإل

 "المشكلة األخالقية المثالية" التي نواجهها لدى تقييم الحضارة اإلسالمية.

 

 

 


