األزمة الحقيقية في كتاب األزمة الدستورية
د .أشرف عبد المنعم
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األزمة احلقيقية يف كتاب األزمة الدستورية

املقدمة
ورواد اإلنسانية نحو النجاح هم
ال ختلو احلياة بطبيعتها من أزمات تعرتض طريق النجاح فيهاُ ،
أولئك الذين يستطيعون ببصرية نافذة أن يميزوا حقائق تلك األزمات ،وأفضل طرق التعامل معها
للوصول إىل احلياة املنوودة  ي لل املمنن واععيا.
فجاء كتاب " األزمة الدستورية  ي احلضارة اإلسالمية من الفتنة النربى إىل الربيع العريب"  ي
حلظات فارعة من حياة أمتنا ،حلظات يمتزج فيها األمل باألمل ،والتضحيات بالطموحات؛ حيث يدور
رصاع واحد ،وإن كان بأشنال متعددة  ي أرض العروبة واإلسالم ،بني أمة تريد أن تستعيد حقوعها
وهويتها ،واستبداد علامين ورث االحتالل  ي سلب احلقوق ومعاداة اهلوية؛ وهو الرصاع الذي تتالطم
فيه األمواج ،وتضطرب فيه املسارات ،ومل م م
تصل فيه سفينتا بعدُ إىل شاطئ األمان.
فاكتسب النتاب -ملا سبق -عيمة وبريقا ،وثارت حوله جمموعة من التساؤالت ،وتباينت حوله
اآلراء ،أما املدهش  ي عراء تنا للنتاب؛ فنان اكتوافنا ملجموعة من األزمات اخلطرية فيه ،والتي
سنستعرضها سويا  ي ورعاتنا هذه حول "األزمات احلقيقية" بدءا من "رس األزمات" ،و ي ورعات
أخرى تالية تصل إىل "هدف النتاب" ،تأيت تباعا -بإذن اهلل.-
تم  ي سجن استقبال طرة – مرص.
االثنني  2مجادى اآلخرة  1441هـ 2222/1/22 -م
● األزمة األوىل:

االستئسار للغرب  ...رس األزمات

● األزمة الثانية:

معارضة الوحي  ...هدم اإلنسانية

● األزمة الثالثة:

البناء عىل األوهام  ...طريق التيه
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● األزمة الرابعة:

انتقاص خري أمة  ...باب االنحراف

● األزمة اخلامسة:

البناء عىل اخلداع  ...طريق التضليل

● األزمة السادسة:

التعسف  ي االستدالل

● األزمة السابعة:

تفريغ الرصاع من مضمون (الرشيعة واهلوية)

● األزمة الثامنة (واألخرية):

ما هدف النتاب؟
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األزمة األوىل
االستئسار للغرب  ...رس األزمات
إن لنل أزمة –أو جمموعة أزمات -رس يمثل إدراكه مفتاحا لفهم تلك األزمة –أو األزمات-
وال ختطئ العني النالرة إىل كتاب "األزمة" من أوله إىل آخره ،اكتواف ذلك الرس ،فقد كان
"االستئسار للغرب رس األزمات"  ي النتاب كله ،وهو ما لن خيفى عىل عارئ "األزمات احلقيقية"،
لنننا هنا سنرصد أهم املؤثرات من النتاب نفسه ،من ذلنم "االستئسار للغرب" ،وسنرتك أكثر
اآلثار التفصيلية لتأيت  ي مناهنا املناسب ،من هذه "األزمات احلقيقية".
 )1االنبهار بالغرب:
يظهر هذا االنبهار بالغرب ،وانتقاص ما يقابله ،من مقدمة النتاب؛ حيث يثني املؤلف عىل
"العامل الغريب القديم برتاثه السيايس احلر"  ي مقابل "العامل الرشعي القديم برتاثه اجلربي
االستبدادي" ،ويأسى عىل "ذبول الديمقراطية اليونانية – الرومانية عبل اإلسالم" وعىل ضعف
"التفاعل بني القيم السياسية اإلسالمية والرتاث الديمقراطي اليوناين – الروماين".
ويقرر حتت عنوان "ذبول الديمقراطيات العتيقة" أن "الديمقراطية اليونانية – الرومانية عد
أضحت ذكرى باهتة يوم مولد اإلسالم ،لننها تركت بصمتها عىل الضمري األخالعي واخليال
السيايس األوريب ،وخلقت وراءها روح اعتزاز وإباء عىل الضيم السيايس ،ومقاومة للظلم السيايس،
الحظها عمرو بن العاص  ي وصفه للروم ،وهو من أوائل القادة املسلمني الذين احتنوا هبم سياسيا
وعسنريا  ي الوام ومرص ...."،وأمنعهم من للم امللوك".
لنن هذا اإلعجاب باإلباء السيايس لدى الروم مل يتطور إىل استيعاب لقيم الديمقراطية
اليونانية ،ويتجاهل الناتب أن فتح الوام ومرص تم  ي عهد اخلالفة الراشدة ،والتي مثلت امتدادا راعي َا
لدولة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فنان املسلمون  ي أرعى النامذج إنسانيا وسياسيا؛ بحيث ال
ينظرون -كالناتب -إىل عيم الغرب "التي كانت عد تالشت حتت الوطأة اإلمرباطورية منذ أيام فيليب
الثاين وابنه اإلسنندر املقدوين" بنفس االنبهار.
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هلذا يلوم الناتب الفارايب الذي اهتم بالفنر السيايس اليوناين عىل عد "املدينة اجلامعية" –أي
ذات احلنم الديمقراطي ضمن "املدن اجلاهلة" و"املدن املضادة للمدينة الفاضلة" فقال" :وأما املدينة
اجلامعية؛ فهي املدينة التي كل واحد من أهلها مطلق خميل لنفسه يفعل ما يواء ،وأهلها متساوون،
وتنون سنتهم أن ال فضل إلنسان عىل إنسان  ي يشء أصال ،وينون أهلها أحرار َا يعملون ما شاؤوا،
وينون َمن يرأسهم إنام يرأسهم بإرادة املرؤوسني ،وينون رؤساؤهم عىل هوى املرؤوسني .فهذه
املدينة املبنية عىل تبعية احلنام لألمة كانت مثاال سيئا من وجهة نظر الفارايب رغم أن الفارايب يستدرك
فيجعلها "أكثر املدن اجلاهلة خريا وشا معا".
ويتجاهل الناتب أن تبعية احلنام هلوى املحنومني؛ من الرش الذي ينزل عن رتبة الفضائل  ،ي
الرشائع اإلهلية والعقول السوية ،وينفيه  ي الديمقراطيات الغربية إباحة الرذائل حتى الوذوذ،
وإباحة اخلمور وغريها؛ ليعرف شيئا من الذي يلحقها بـ "املدن اجلاهلة".
أما اختيار الوعوب حلنامهم فهو من اخلري بال شك ،وال يمنن للناتب أن يدعي أن الفارايب
يذم هذا املعنى ويعده من الرش ،لنن هوى الغرب عند الناتب غالب.
بل إن هذا االنبهار لل ُملحا عىل الناتب ،فعندما نقل توزيع أيب حيان التوحيدي الفضائل عىل
األمم ،وأنه "خص الفرس -دون غريهم من األمم -بمجال السياسة" استدرك عليه عائال" :ومل
ينصف التوحيدي اليونان (الروم كام كان يدعوهم العرب عديام) ،فحرص فضائلهم  ي العلم واحلنمة
(الفلسفة) ،وعرص  ي ذكر إسهامهم النظري والعميل  ي جمال السياسة.
ثم يبلغ االنبهار مداه ،حني يدعي أن الرش الذي حصل  ي الغرب؛ ربام كان بتأثري من الرشق؛
 ي جنوح لرؤية الغرب منبعا للنامل والرشق منبعا للنقص ،فينقل مالحظة "أحد مؤرخي الدولة
الساسانية املعارصين ،أوجه الوبه بني جهود أردشري التأسيسية  ي موضوع الدين الزراديتيش  ي القرن
الثالث امليالدي وجهود اإلمرباطور الروماين عسطنطني (٣٣2-222م)  ي موضوع الدين املسيحي
 ي القرن الرابع".
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ثم يعقب عائال :وهو توبيه وجيه ،فربام ينون عسطنطني تأثر بنموذج أردشري وسابقته التارخيية،
كام تأثر عبله اإلسنندر املقدوين بتجربة امللنية الفارسية؛ فالنموذج امللني الفاريس كان ذات تأثري بالغ
 ي جريانه الغربيني من اليونان والرومان ،عبل أن ينتقل تأثريه إىل الثقافة اإلسالمية.
فالتوابه الذي يدل -بنسبة كبرية -عىل مورتك إنساين ،توجد أمثلة له  ي الرشق والغرب،
يتحول إىل منتج شعي منقول إىل الغرب؛ بنلمة "ربام" دون دليل!
وعندما ينقل القايض أبو يعيل من "آيني الفرس"  ي َمن خيتارونه رسوال بينهم وبني ملوك
األرض" ،وما كنت الفرس تعمله من االحتياط عىل الرسل" وعن "حنمة الفرس  ي كل ذلك"؛ فإنه
ال يفرس ذلك باالنفتاح عىل اخلربات اإلنسانية املقبولة شعا ،لننه مع عدم ذكره ملحتوى كتاب
"اآليني" يقرر أنه عد تواترت اإلحالة عىل "اآليني"  ي كتب السياسة واألدب والتاريخ بونل يعنس
اخرتاعا عميقا للقيم السياسية ،فقد ترشب العقل العريب الرتاث الساساين  ي عرص مبنر.
حتى إن الناتب ينقل عن كتاب -يقر بأنه ال يعرف مؤلفه ،وإن كان منسوبا باخلطأ إىل اجلاحظ-
فيقول" :وعد أعر مؤلف كتاب "التابع" بأن املسلمني أخذوا -ضمن ما أخذوه -عن ملوك الفرس
"إلزام كل طبقها حظها واالعتصار عىل بديلتها" ،ثم يزيد بعده" :طبعا مل يأخذ املسلمون كل ذلك إال
بعد إلباسه لبوس اإلسالم ،وتسويغه تسويغا إسالميا متنلفا ،كام هو الوأن دائام  ي االستعارات
الثقافية بني احلضارات".
وألنه نقل عبل ذلك بسطور عول البريوين  ي الطبقية" :وللهند  ي أيامنا من ذلك أوفر احلظو،،
حتى إن خمالفتنا إياهم ،وتسويتنا بني النافة إال بالتقوى ،أعظم احلوائل بينهم وبني اإلسالم"ُ ،يضطر
لتخفيف املعنى الناذب املنقول عن الناتب فيقول " :ومل يصل أمر الطبقية  ي املجتمعات املسلمة إىل
احلد الذي وصل إليه لدى الساسانيني ،لنن ترسخ فيها التمييز بني "اخلاصة" و"العامة" تأثرا
باملواريث الساسانية" مستغال توبيه ابن رشد ،وكأن التوابه ليس  ي طبيعة إنسانية فيها من طلب العلو
والظلم ما فيها ،بل هو من التأثر بالرش الذي أتى من الرشق!!
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وعندما ذكر سبق اليونان لبني ساسان  ي موضوع الرق كنظام طبيعي ،خفف من الرش الذي  ي
طبقيتهم بقوله" :لنن اليونان مل يعمموا هذه الطبقية "الطبيعية" عىل املجتمع كله ،وال كانت طبقيتهم
من الرصامة بالقدر الذي كانت عليه لدى الفرس".
أما دعواه أن املسلمني ألبسوا الطبقية املوروثة عن الفرس لباس اإلسالم بالتسويفات املتنلفة،
فهي الدعوى التي مل ينلف الناتب نفسه  ي حماولة إثباهتا -مع هتافتها وبطالهنا ،-منتفيا بأن هذا هو
الوأن  ي االستعارات الثقافية!!
أما مصطلح "الثورة" املمدوح فهو مرياث غريب؛ إذ أن "لفظ الثورة  ي اللغة العربية مل حيمل
معناه السيايس املتداول اليوم إال  ي املعاجم العربية املعارصة ،وهذا التعريف عبل من تعريفات الثورة
 ي املعاجم واملوسوعات السياسية املعارصة باللغات الغربية" ،ومع أن كثريا من االصطالحات مرت
بمراحل زمنية وباستعامالت متعددة حتى استقرت وهو أمر ال إشنال فيه ،إال أن الناتب املنبهر
بالغرب ال يفوت الفرصة دون انتقاص لقومه عائال" :وهبذا يظهر أن الثورة لاهرة سياسية واجتامعية
مركبة ،وأهنا ليست جمرد أنثى الثور ،كام حتاول أن تقنعنا به معاجم عربية عتيقة  ي كذب وجهل ال
يليقان؛ حيث ال يوجد هذا التجريد ملعنى "الثورة" ،كام أن جهله للروابط بني اشتقاعات األصل
الواحد  ي املعاين ،هو عذر عد زاد عبحا بذنب االنتقاص للعرب وللغتهم؛ لغة القرآن النريم.
ويستمر االنبهار بالغرب؛ فهناك "املضمون النوين ملبادئ الثورة الفرنسية" ويستمر االستئسار
للتجربة الغربية املعارصة ،فهناك "أسئلة صعبة وبعيدة ومعقدة ،طاملا تصارعت معها خرية العقول
البرشية منذ عهد سقراط إىل اليوم ،فلم تتوصل فيها إىل أجوبة معقولة إال  ي العصور احلديثة"!!
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 )2االستئسار للمصطلحات الغربية:
باعتبار أن تلك املصطلحات هلا مفاهيم خاصة  ي بيئتها الثقافية التي ُولدت فيها ،وهذه املفاهيم
عد تتقاطع مع بعض املعاين املرشوعة عندنا ،كام عد تتعارض مع بعضها اآلخر ،فنحن -بالتأكيد-
ليست لدينا مونلة  ي استعامل مصطلح يدل عىل معنى صحيح ،وليس له مقابل منافئ عندنا.
فالناتب عد التزم من أول النتاب إىل آخره اعتامد الرتادف التام بني مصطلح "الوورى"
الرشعي ومصطلح "الديمقراطية" الغريب ،بل وعرر  ي مقدمته أن "الوورية؛ بأن تنون الدولة
ديمقراطية".
وينمل الناتب املووار إىل هنايته فيجمع بني اإلسالم والنرصانية واليهودية  ي مصطلح واحد
وهو "الديانات التوحيدية" أو "األديان التوحيدية"  ي تضليل خيلط بني إيامن وكفر  ي جوهر اإليامن
الذي هو "توحيد اهلل".
أما االستئسار للمفاهيم الغربية  ي تفسري املصطلحات املورتكة (كالعدل واحلرية ونحومها)
فلها حمل آخر -بإذن اهلل -من ورعاتنا هذه "األزمات احلقيقية".
 )3حني يكون الغرب معيارا:
فيعيل الناتب من شأن النموذج الغريب ،وجيعله معيارا  ي صوابية كل من الفهم والتطبيق؛
بحيث متر كل فنرة أو فهم أو ممارسة تارخيية أو معارصة عىل ذلك امليزان الغريب؛ ليرتتب عىل حنمه
عبوهلا أو ردها ،لنن الناتب مسلم يتبنى مرجعية الرشيعة؛ فيقدم ما يزعم أنه ميزان الرشع ،ويعطف
عليه عىل التوازي ميزان الغرب املقدس.
ويزيح الناتب من طريقه فهوم علامء اإلسالم وفقه فقهائه؛ التي ال تتوافق مع ميزانه؛ فيذمها
بأهنا " ذلك الركام النثيف من تأويالت النصوص الرشعية ،وعيود الرتاث الفقهي؛ وهو تراث ال
ينسجم مع أمها ت القيم السياسية اإلسالمية ،وال مع فنرة الدولة الوطنية العقارية املعارصة" ،فهو
حينم" بميزان النص املعياري اإلسالمي ،وبميزان العقد االجتامعي  ي الدولة املعارصة" ،ويرفضها
بدعوى أهنا" حتنم ال ينسجم مع مفهوم العدل اإلسالمي ،كام ال ينسجم مع الدولة العقارية املعارصة؛
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التي يتأسس عقدها االجتامعي عىل أساس املواطنة واجلغرافيا"؛ فالدولة املعارصة املتأسسة عىل
املفاهيم الغربية هي نموذج معياري ،و ما ال ينسجم معه البد أن يطيح به ميزان الغرب!
 )4املراجع بني الغربيني واملتغربيني:
فاملراجع املؤثرة عىل منهج أي بحث ونتيجته؛ هلا داللتها الناشفة عن األرضية الفنرية التي
حتنم مسار ذلك البحث ،وال ختطئ العني طوال عراءهتا لنتاب "األزمة الدستورية" نقل كل من
املراجع الغربية والعربية احلداثية ذات اهلوى التغريبي واخللفية االسترشاعية  ي توجيه األفنار
األساسية للنتاب.
وعد شنر املؤلف رموز هؤالء ممَن أعطوا النتاب "مفاتيح نظرية هلذه الدراسة" فنان منهم
" حممد عابد اجلابري ،وأبو يعرب املرزوعي ،ورضوان السيد ،وعبد اجلواد ياسني ،وجورج فردريك
هيجل ،وأسوالد أشبنغلو ،وجوهان هويزينعا ،وصامويل هنتنغتون ،وفرانسيس فوكوياما".
فقد بنى الناتب أفنارا حموية وهامة  ي كتابه عىل فهم وتقرير رضوان السيد -احلداثي املعرب عن
أفنار املسترشعني -أن "للرشعية شطها األوحد الذي يتمثل  ي مجاهريية اإلمام"  ي مضادة وحمادة
ملا اتفقت عليه كلمة علامء املسلمني أن شط صحتها األوحد هو "الرشيعة" أوال؛ فال يصح حنم مل
يقم عىل "حراسة الدين وسياسة الدنيا به" الذي هو مقصود تنصيب اإلمام.
ثم يأيت ثاين شط "الوورى" باختيار املسلمني لإلمام؛ وهو شط  ي حال االختيار ،ودل
حديث النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أن تسقط شطيته  ي حال االضطرار ،وإن كان إيراد هذه
األحاديث النبوية ،وذكر معارضة الناتب هلا ،له موضع عادم  ي هذه "األزمات احلقيقية" -بإذن اهلل-
لنن جتاوز الرشيعة هنا أمر له ما بعده  ي النتاب ،ومل يفت رضوان أن "الوحدة يمنن أن تستمر أو
تتحقق  ي غياب الرشعية عن طريق القوة والتسلط املجردين ،لننها حينئذ ال تبقى وحدة إسالمية"؛
فهل كانت الوحدة املتحققة عن طريق "حروب الردة" وحدة غري إسالمية؟ وهل رضوان وأمثاله
أوىل بفهم اإلسالم من كل أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعىل رأسهم خلفاؤه
الراشدون؟
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كام اعتمد الناتب منهج التفسري املادي أو السيايس للتاريخ اإلسالمي مع جتاهل املؤثرات
الدينية ،عىل عادة الغربيني املسترشعني وأذناهبم احلداثيني؛ حتى إنه يرى أنه "عد ذهب باحثون غربيون
إىل أن "حمنة خلق القرآن" التي تورط فيها اخلليفة العبايس املأمون إنام كانت نتيجة تأثر املأمون بعهد
أردشري وغريه من املواريث الساسانية  ي العالعة بني الدين والدولة ،وهو رأي وجيه" ويثنى  ي هامش
كتابه عىل كاتب فهمي جدعان "املحنة  :بحث  ي جدلية الديني والسيايس  ي اإلسالم" وهو النتاب
الذي رسق فهمي أفناره ومادته األساسية من طرح املسترشق جوزيف فان إس!
ليقرر الناتب "أن البدع السياسية ال تقل شأنا عن بدع االعتقاد؛ كام توهد به عربة أربعة عرش
عرنا من تاريخ اإلسالم" و ي هذا التقرير استمرار لتوهني شأن الدين واالعتقاد ،استئسارا للميزان
الغريب.
مع أن الناتب ال يتابع أولئك احلداثيني حتى هناية استنتاجاهتم املجافية لإلسالم؛ ألنه يرى أن
أهنا جاءت بناء "عىل استقراء ناعص ،ومنهج انتقائي" ال أرى  ي احلقيقة أنه برئ من استعامله أيضا،
لنن ال يرد تلك االستنتاجات وأشباها إىل مصدرها احلقيقي ،وهو العقل االسترشاعي الغريب غري
املسلم ،لننه يستمر  ي تبجيلهم حتى النهاية؛ فنتاب "حوار املرشق واملغرب" ضم نقاشا عميقا بني
اثنني من مثقفي العرب املرموعني ،مها حسن حنفي وحممد عابد اجلابري ،وتناول- ،ضمن ما تناوله
من عضايا كربى -مسألة العلامنية والعالعة بني الدين والدولة  ي اإلسالم" ،كذا يتنلم عن بعض
رؤوس العلامنية وخماصمة الرشيعة  ي بالدنا ،وهيتم بنالمهم عن اإلسالم والرشيعة  ،كأهنم من محلة
رايته  ي واععنا املعارص! لننها مونلة املراجع املؤثرة  ي لل االستئسار للغرب.
أما بقية املراجع اإلسالمية والعربية؛ فلم تنن  -ي األغلب -ذات حضور توجيهي  ي النتاب،
عىل كثرهتا النسبية  ي الوعت نفسه.
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 )5التهوين من الغزو الفكري:
وهذا التهوين نتيجة -طبيعية ملا سبق من االستئسار للغرب ،لنن ينسوه معاين "الثقة بالنفس،
والفضول العلمي ،وحب االستنواف ،والتعطش للمعرفة".
و ُيرتب عىل ذلك أسفه وذ َّمه عائال" :أما اليوم فنجد مسلمني سلفيني يطنبون  ي احلديث عن
"الغزو الفنري والثقا ي" وما إىل ذلك من مقوالت تنم عن ذات مهزوزة خائفة عىل ذاهتا"؛ فهل كل
َمن حذر من ذلك الغزو سلفي مهزوز؟!
بل يبالغ -مع دجل  ي االستدالل -فيقرر أنه "كانت هذه احليوية والدينامينية الثقافية من أهم
أسباب انتصار العرب املسلمني عىل العرب الوثنيني  ي العرص النبوي؛ فقد كان العرب املسلمون أكثر
انفتاحا ثقافيا من العرب املرشكني ،وأكثر تواضعا  ي التعلم من األمم األخرى؛ ولذلك انبهر عادة
املرشكني من هذا التنتيك احلريب اجلديد عىل اجلزيرة العربية" ويعني :حفر اخلندق  ي غزو األحزاب-
فهل كان هذا من أسباب انتصار أمتنا حقا؟ وهل اخلندق من املعاين املعربة عن هوية األمة ،أم من مجلة
الوسائل العادية التي يستوي اجلميع  ي إمنانية استعامهلا؟!
ثم يأيت الطرح األخطر  ي تناول مسألة الغزو الفنري؛ حني يضع اإلصالح والنهضة  ي مقابل
اهلوية؛ فريى أنه " بسبب هذه الذات الفاعدة للثقة بذاهتا تناد تضيع اليوم فنرة اإلصالح والنهضة،
وتغتاهلا فنرة اهلوية واخلوف عليها"؛ فهل هوية أمتنا اإلسالمية اليوم  ي أمان؟ وهل يمنن أن تنون
هنضتنا املنوودة غري مؤسسة عىل هويتنا اإلسالمية؟
 )6هل هناك َمن هو غريب أكثر من الغربيني؟
إننا نجد أنفسنا مضطرين إىل طرح هذا التساؤل ،عندما نجد الناتب يستميت  ي الدفاع عن
صالحية احلداثة الغربية؛ حتى لو كان منتقدو الغرب غربيني ،وجامع نقدهم غري مسلم! فيقرر بأسى
بالغ" :لقد مجع حصاد ما انتقد من الغربيون الغرب ،ولفق منه حنام عاما بفول احلداثة الغربية" ويرد
بجزم" :وهذا للم للتجربة الغربية ألنه حماكمة هلا هبوامش عىل متنها ال متثلها متثيال حقيقيا ،وهو يوبه
حماكمة الدواء بآثاره اجلانبية ،ال بمفعوله الوا ي".
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وإذا مل ينن وائل حالق منفردا  ي حنمه بفول احلداثة الغربية ،وإذا كان املجال الذي يتم انتقاده
 ي احلداثة الغربية هو املجال اإلنساين ،وليس التقني وال املادي؛ فهل يمنن لناتب "األزمة
الدستورية" أن ينون مستأثرا للغرب أكثر من الغربيني أنفسهم؟
إن توبيه احلداثة الغربية بالدواء الوا ي -كام عرب الناتب ،-عد ذكرين تلقائيا بفنرة "هناية
التاريخ" بالتجربة الغربية املعارصة -كام عرب فوكوياما -ونحن -بمقتىض اإليامن بأحاديث آخر
الزمان -نوعن أن للتاريخ هناية أخرى ،ستنتب أمتنا املسلمة فيها أروع الصفحات ،عبل أن ُيطوى
كتاب الدنيا كلها.
 )7تغليب السيايس عىل الديني:
وهذا املحور هام جدا  ي النتاب من حيث تعبريه عن االستئسار للغرب من جهة ،ومن حيث
طبيعة النتاب السياسية من جهة أخرى؛ فهو يبني أحد اخلطوط النربى  ي معاجلة الناتب للقضايا
حمل البحث  ي كتاب "األزمة" ،ثم إن الناتب عد عرب عنه  ي أول صفحات مقدمته عائال" :وليس من
املبالغة القول إن مجيع مظاهر احلضارة اإلسالمية -بام  ي ذلك وعيها بذاهتا وعالعتها بالغري-
اصطبغت بصبغة أزمتها الدستورية ،منذ صدر اإلسالم إىل زماننا احلارض؛ لذلك اعتربناها أزمة
حضارة ،ال جمرد أزمة نظام سيايس" ،وهنذا ستفرس احلضارة اإلسالمية ال عىل أساسها الديني  ي
املقام األول ،بل عىل أساس حاهلا السيايس -كام يفهمه هو تبعا للمفهوم الغربية.-
لنن حيق للقارئ أن يتوهم أننا نبالغ  ي فهم كالم الناتب ،وال يدفع تومهه هذا إال متابعة ما ييل
من رصد فهم الناتب نفسه ،والذي يتبدى  ي ثنايا كتابه؛ فعندما يذكر الناتب -مثال -عصة دخول
مهاجري احلبوة عىل النجايش ،ورفضهم السجود له ملا ُطلب منهم ذلك -وعصة العادة اجلارية مع
النجايش -وعول جعفر -ريض اهلل عنه -ال نسجد إال هلل ،نجده يفرسها تفسريا سياسيا ال دينيا؛
فيقول" :ففي هذه القصة نجد املهاجرين الصحابة يرفضون السجود مللك احلبوة ،رغم إهنم  ي موعف
املستضعف املضطر إىل محاية امللك ،وعد خاطروا بحياهتم مع وجود عدوهم  ي ضيافة امللك وعدرته
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عىل التحريض عليهم -توبثا مبدئيا ال تقبل املساومة -لننها ليست عضية الرشيعة وال التوحيد؛ إنام
هي" :مبدئية ال تقبل املساومة عند املؤمن املترشب للقيم السياسية اإلسالمية" وفقط!
كام عرر أن هتمة "االبتداع"  ي الدين سالح عديم وف َّعال ،فتح أردشري بابه مللوك املسلمني
فدخلوا فيه أفواجا! فام أكثر الرؤوس التي عطعتها يد امللك القهري  ي التاريخ اإلسالمي باسم حماربة
البدع  ي الدين ،وأكثرها -عند التمحيص -إنام عتل أهلها لدعواهتم السياسية التي ال ترس احلنام ،أما
إن تساءلت عن تلك النثرة وذلك التمحيص ،فلن جتده يذكر بعدما سبق سوى كالم املسترشعني
البائس ،وأذناهبم من املتغربني ،عن "حمنة خلق القرآن" وعد نقلنا طرفا منه  ي صفحاته السابقة؛ ليبقى
تساؤلنا :أين كانت البدعة  ي "املحنة"؟ وملاذا أراد الفقيه أمحد بن نرص اخلزاعي منازعة اخلليفة بالقوة،
وبايعه الناس عىل األمر باملعروف والنهي عن املننر؟ وهل كان موعف املأمون أصال موعفا سياسيا
يربح منه بمعايري السياسية الدنيوية؟ وهل كل الذين ُعتلوا أو ابتلوا  ي "املحنة" كانوا خصوما منافسني
للحنام ،بام بينهم األرسى الذين رفضوا ختليصهم من أيدي النفار ملا مل يقروا "بخلق القرآن"؟ أم إنه
االستئسار للتفسري السيايس بالطريقة الغربية ،وإهدار االعتبار الديني  ي مقابلها؟
أما ما أسامه "استخدام الدين باسم خدمته" واستدل عليه بنالم أردشري ،وجعله بابا فتحه
أردشري مللوك املسلمني؛ فهو من صنيع أهل الدنيا  ي كل زمان ومنان ،مل خيتص به أردشري ،ومل يأخذه
بالرضورة عن عسطنطني -كام سبق ،-فضال عن بعض ملوك السوء من املسلمني ،وأما مثاله الذي
ذكره -وهو استغالل "املحنة" -فأسوأ مثال ،وأبعده عن تأييد دعواه ،لنن أرسى التغريب يغيبون
ذكاءهم ،ويتجاوزون موازيني الوحي؛ حني يتابعون عىل غري بصريةَ ،من كفروا بوحي رب العاملني.
فإذا جاء ذكر اخلوارج املبتدعني ،والذين جاء فيهم أكثر من حديث نبوي؛ فإنام هم عنده من
"بعض املعارضني السياسيني؛ الذين اغتالوا آخر اخللفاء الراشدين ،ثم جتاوزوا  ي العرص األموي
اخلروج عىل احلاكم الظامل إىل اخلروج عىل األمة املظلومة ،وجتردوا من الفقه الرشعي واحلنمة
السياسية"  ،فقط! وكأهنم ما كفروا الصحابة وأئمة املسلمني وعامتهم واستباحوا دماءهم وأمواهلم
بفهم ادعوه  ي الوحي ،لن يفهمه الصحابة وال أئمة التابعني؛ حتى جاءوا هم فابتدعوه ،وبنوا عليه
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كل شورهم بعد ذلك ،لنن هذا الذم الرشعي هلم؛ يفتح عىل الناتب باب وجوب لزوم فهم السلف
للدين ،وحرمة االبتداع ،وخرق اإلمجاع؛ وهي أبواب حتول بينه وبني كثري من مراده  ي هذا النتاب،
بل إن سبب خروج اخلوارج كان موعفهم الديني املنحرف من عضية "التحنيم" ومل ينن موعفا سياسيا
لنيل منسب دنيوي ،لننهم عند الناتب تبعا ملراجعه ،وإنام هم "جمموعة من املعارضني السياسيني
غري احلنامء"!
وبسبب تغليب السيايس عىل الديني؛ يرى الناتب أن معايري نجاح الثورات حمصورة  ي "حتقيق
حرية الفرد ،وبناء نظام سيايس مرن ومفتوح" "ألن الثورة نقل للسيادة من يد الفرد املستبد والعصبة
املتحنمة إىل أيدي املجتمع" فليس من مقصود ثورتنا الرشعية وال من معايري نجاحها أن تسعى إىل
حتنيم الرشيعة ،بل املوعف من الرشيعة له حمل آخر تال -بإذن اهلل ،-وتغييبها هنا إنام هو إغفال بال
غفلة كام سيتبدى لقارئ "األزمات احلقيقية".
إن الناتب يرى أن "الذي يركز عىل تنظيم الدساتري مواد عن مصدرية اإلسالم للقوانني؛ فهو
ينتهي باختزال اإلسالم  ي منظومة عانونية جزئية ،ثم يغفل عن األهم وهو أمهات القيم اإلنسانية
السياسية اإلسالمية" وكأن مصدرية اإلسالم للقوانني تستثني القوانني املنظمة لألوضاع السياسية،
وكأن باعي األبواب بام تتضمنه من اجتامع وإعالم وتعليم وفن واعتصاد وغريها ال حتنمها عوانني
إسالمية املصدر ،فنأن االختزال إنام جاء فقط أمام "أمهات القيم السياسية" التي يمنن أن توجد عند
الناتب بدون شيعة اإلسالم -كام سنرى سويا بإذن اهلل.-
إذ أن حل أزمة احلضارة اإلسالمية اليوم -عند الناتب" -البد أن ينبني عىل استمداد واسع من
النسب النظري والعميل الذي توصلت إليه أمم غربية عطعت شوطا بعيدا  ي تطورها السيايس خالل
ثالثة عرون وثلث عرن؛ أي :منذ الثورة اإلننليزية عام  1811إىل اليوم ،فاالستمداد الواعي من هذه
املناسب السياسية الدستورية هو الذي سيثري ثقافة املسلمني ،وخيترص عليهم طريقا طويال ال
يستطيعون عطعه بزادهم الزهيد وجتربتهم البائسة  ي جمال املؤسسات السياسية واإلجراءات السياسية
التي كانت متخلفة كثريا عن عيم اإلسالم وهديه  ي جمال السياسية و احلنم .
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وال نتساءل ههنا عن فرتة النبوة واخلالفة الراشدة؛ فهي ليست املرجعية املثالية املحنمة عند
التحرير  ي دعاوي كتاب "األزمة" ،وستزداد هبذا املعنى يقينا كلام أكملت معنا  ي استنواف
"األزمات احلقيقية" -بإذن اهلل.-
وألن املونلة وحلها سياسيان وليسا دينيني؛ فهو حني يتناول موضوع األعليات غري املسلمة،
حياول أن جيعلهم مع األكثرية املسلمة "فمونلة األعليات ال تنفك عن مونلة األكثريات ،واملستبد
الذي يضطهد األعلية هو نفسه يضطهد األكثرية؛ فاملعركة واحدة ،واملصري واحد" ،وهي وإن كانت
 ي بعض معانيها كذلك ،إال أهنا  ي حقيقتها الرشعية املتعلقة بالرسالة والرشيعة؛ ليست كذلك،
والناتب يعيل املعنى السيايس عىل املعنى الديني بسبب استئساره للغرب ،وليس موفقا  ي ذلك؛
فالدين عند أهل الدين أصل غالب ،وعند غريهم يشء آخر.
 )8القتل املرفوض والقتل املقبول:
إن االستئسار للغرب يبلغ صورة فجة؛ حني يرفض القتل الذي يرفضونه  ،ي نفس الوعت الذي
يقبل فيه القتل الذي يقبلونه ،فالقتل بسبب الردة واخلروج عن اإلسالم؛ مرفوض بدعوى أنه من
"ثقافة اإلكراه الوائعة  ي عرص اإلمرباطوريات وربام تعود جذور الردة  ي الفقه اإلسالمي إىل تأثري
مواريث اإلمرباطورية الفارسية ،لنن أردشري خففها؛ فسن االستتابة عبل القتل عقوبة للردة عن
الدين ،وما سنّه أردشري من اإلكراه  ي الدين هو ما انتهى مجهور فقهاء املسلمني إىل تبنيه بنل أسف"!
أما الغرب؛ فال يفوت الناتب إبداء "العجب أن يتوصل فالسفة غربيون -بنور الفطرة ونار
التجربة -إىل هذه املعاين التي متنع اإلكراه  ي الدين ،وتربط بني حرية التدين واإلخالص  ي الدين،
وال هيتدي إليها كثري من فقهاء املسلمني إىل اليوم".
لنن القتل بسبب التمرد واخلروج عن الدولة؛ مقبول ألنه "ال خيتلف اثنان  ي أن اخلارجني عىل
أي أمة وعىل سلطتها الرشعية يستحقون العقوبة ،بغض النظر عن موعفهم مما تدين به األمة من عقائد
دينية".
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والعجب حقا أن يستدل بآية (اإلكراه  ي الدين) مدعيا أنه "نص عام  ي حرية االعتقاد ابتداء
واستمرارا وانتهاء" "منعا ألي تضييق لداللته ،أو التفاف عىل معناه النيل" ثم ال يعطي الناس حريتهم
السياسية ابتداء واستمرارا وانتهاء؛ منعا ألي تضييق لداللتها ،أو التفاف عىل معناها النيل!
إنه يرى أن الناس هلم حرية اختيار السلطة التي حتنمهم ،كام هلم حرية اختيار الدين الذي
يعتقدونه ،وهذا صحيح بال خالف  -ي اجلملة -لنن الناس ليس هلم أن يتمردوا عىل السلطة بعد أن
اكتسبت الرشعية وإال استحقوا القتل ،بينام من حقهم أن يرتدوا عن الدين احلق بعد أن ينتسبوا إليه
كام يقرر هو -فحق الدولة باحلفا ،عليها أوىل وأعىل من حق الدين باحلفا ،عليه ،كام يرى الناتباملستأرس للغرب النافرة.
لقد اصطدم الناتب "بحروب الردة" التي أمجع عليها الصحابة -ريض اهلل عنهم -وعادها أول
اخللفاء الراشدين املهديني وخري هذه األمة بعد نبيها -صىل اهلل عليه وسلم -بإمجاع املسلمني؛ فجعلها
"حروب التمرد املسلح" ونزع عنها الوصف املالزم السمها -وهو الردة -فادعى أهنا كانت ضد
"مجاعات املرتدين املحاربني" و"ذلك ليس مرادفا لقتل الفرد املسامل الذي شاع القول به  ي الفقه
اإلسالمي"" ،فتحرص العقوبة  ي من مجع بني الردة االعتقادية واملوعف السيايس العسنري املمزق
للمجتمع"  ي عفز هبلواين عىل حقائق التاريخ املثبتة أن الصحابة هم الذين عاتلوا املرتدين  ي مواطن
أولئك املرتدين ،والذي مل يثبت أهنم هامجوا املدينة -مثال -فاضطر الصحابة إىل عتاهلم.
فلامذا مل ي ِ
عط الناتب للقبائل املرتدة حق اخلروج عن الدولة بإرادهتا اجلامعية احلرة سياسيا ،كام
ُ
أعطاها حق اخلروج عن الدين بإرادهتا اجلامعية احلرة دينيا؟ غري أننا سنؤجل مناعوة "حنم عتل
املرتد" إىل مناهنا املناسب  ي "األزمات احلقيقية" ألننا أردنا هنا أن نثبت استئسار الناتب للغرب،
وحماكمته الوح ي والفقه والتاريخ إىل أهوائهم التي تفرق بال برهان شعي بني عتل يرفضونه وآخر
يقبلونه.
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 )9االستئسار للدولة الغربية املعارصة:
وذلك باعتبارها النموذج املثايل؛ الذي ال يمنن ما هو أفضل منه ،فعند كاتب "األزمة" تنون
البداية " بالتأكيد عىل أن أي سعي إلخراج احلضارة اإلسالمية من أزمتها الدستورية لن يفلح إال إذا
اتسم بسمتني؛ ثانيتهام :أن ينون منسجام مع منطق الدولة املعارصة ال خارجا عنها أو عليها" هنذا
دون أن نتساءل ملاذا ال يصلح أن نقدم نموذجا متميزا عن نموذج الدولة الغربية املعارصة؟ وملاذا
نستأرس ملنطقها فال يمنننا اخلروج عنها أو عليها؟
أما منطقها الذي يوجبه علينا الناتب؛ فيلزم عنه "انتقال العقل الفقهي اإلسالمي من سياق
التاريخ ،الذي كانت الدولة فيه تتأسس عىل عاعدة املواركة  ي العقيدة الواحدة" وكأن ذلك التاريخ
الذي عامت فيه دولة العقيدة من الباطل الذي جيب جتاوزه! وكأن مل ينن تاريخ دولة النبي –صىل اهلل
عليه وسلم -وخلفائه الراشدين املهديني من بعده! بل كان  ي دعوى الناتب الناذبة "من سياق
التاريخ اإلمرباطوري" مع أن اإلمرباطوريات التارخيية مل تتأسس دائام عىل مبدأ العقيدة الواحدة.
وما الذي ُيطالب عقلنا الفقهي باالنتقال إليه؟ إنه ُمطالب باالنتقال "إىل سياق الدولة العقارية
املعارصة التي يتأسس عقدها االجتامعي عىل الوحدة اجلغرافية" كام فعل الغرب متاما فهم النموذج
املثايل عند كاتب "األزمة" وما داموا عد فضلوا دولة اجلغرافيا عىل دولة العقيدة؛ فلينتقل عقل املسلمني
الفقهي وراءهم!
فالناتب يرى أنه " ُيظهر استقراء أمهات القيم اإلسالمية ،مساحة كبرية من التالعي بينها وبني
القيم الديمقراطية املعارصة" لنن "أهم الفوارق النوعية بني عيم الديمقراطية الغربية والقيم السياسية
اإلسالمية هو مبدأ "الر ّد إىل اهلل والرسول"".
فامذا يقرر الناتب إزاءه؟ إنه يقرر أن "اخلالف بني املنظومتني هنا ليس  ي املعنى الدستوري للرد
إىل اهلل والر سول؛ الذي يعني املساواة بني احلاكم واملحنوم أمام القانون ،فهذا مبدأ أصيل  ي الرشع
اإلسالمي و ي الديمقراطيات الغربية أيضا"؛ فحتى  ي أهم الفوارق النوعية ،يوجد اتفاق  ي املعنى
الدستوري  ي رأي كاتب "األزمة" املستأرس للغرب.
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ويبقى الفرق عنده " ي داللته القانونية التي تقيض برضورة اشتقاق القوانني من النص
اإلسالمي ،أو عدم مناعضتها له  ي أعل تقدير" وهو الفرق الذي يناد يزول تأثريه؛ ألنه لن ينفذ إال
إذا أعرته الديمقراطية الغربية ،فإن األمة "ال حيق حلاكم متغلب أو نخبة متسلطة إكراهها عىل ما يناعض
إرادهتا اجلمعية؛ حتى لو كان بام ينرهها عليه حنام شعيا منصوصا" فإن ديمقراطية الدولة الغربية
عنده -أوىل وأعىل ،والعياذ باهلل.وينرر الناتب شنواه من أن "الثقافة اإلسالمية ملا تستوعب بعد  ي نسيجها األخالعي العميق
حتى اليوم فنرة الدولة القائمة عىل رابطة اجلغرافيا وال تزال هذه الثقافة أسرية لذاكرة تارخيية ،مل يعد
هلا وجود  ي واعع احلياة.
فينفي أن دولة الغرب موجودة ،ودولة اإلسالم غري موجودة ،لينون من األخالق أن ينحاز
املسلمون إىل النموذج املوجود -عند الناتب!-
فالناتب يقرر بوضوح أن "بناء الدول عىل أساس عانون الفتح وأخوة العقيدة (كام كان حال
اإلمرباطورية اإلسالمية) مل يعد مناسبا أخالعيا ،وال ممننا عمليا  ي العرص احلديث"؛ أي :ذاك الذي
كان  ي دولة النبي –صىل اهلل عليه وسلم -وخلفائه الراشدين –رىض اهلل عنهم ،-ويذمه الناتب حتت
اسم "اإلمرباطورية" ويرميه بعدم املناسبة أخالعيا؛ فبئس ما يقول.
ثم ينمل عائال " :واألهم من كل ذلك أن ال ينسجم مع الداللة اإلنسانية الواسعة للقيم
السياسية اإلسالمية ،وال مع طبيعة العقد االجتامعي الذي تتأسس عليه الدول املعارصة؛ فالدول
املعارصة ال تتأسس عىل االشرتاك  ي الدين أو العرق ،بل عىل أساس اجلغرافيا" ،وهذا هو األهم عند
الناتب "فام جيمع بني كل الدول املعارصة هو هذه األولية لعامل اجلغرافيا عىل العوامل األخرى التي
كانت أساس العقد االجتامعي  ي اإلمرباطوريات القديمة" وكأنه اإلمجاع املعصوم من أمة املسلمني!
لنن جغرافيا الدولة املعارصة جتعل "من حق األكثريات املسلمة أن تنص عىل اإلسالم دينا
رسميا للدولة؛ بام يرتتب عىل ذلك من مرجعية ثقافية ورمزية ،ومن حقها التنصيص  ي دساتريها عىل
مرجعية اإلسالم القانونية واألخالعية".
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أما ملاذا اكتسبنا هذا احلق؟ فاجلواب بأنه "ليس املسلمون  ي ذلك استثناء؛ فقد اختذت عدد من
الدول ذات الغالبية غري املسلمة ديانات رسمية هلا ،ونصت عىل ذلك  ي دساتريها ،وبعض هذه الدول
حدد مذهبا معينا  ي دينه ،احرتاما حلق األغلبية من شعبه" ،وهبؤالء تثبت احلجة للمسلمني عند
الناتب املستأرس للغرب ،وال حول وال عوة إال باهلل.
كام أن "وحدة املسلمني السياسية ال ينبغي فهمها اليوم بمعنى رضورة القيادة السياسية الواحدة
لنل العامل اإلسالمي ،أو بناء خالفة عاملية؛ فذلك أمر متعذر عمليا ،إضافة إىل أنه ال يوجد أساس
نيص يوجبه ،وإنام املطلوب وحدة اإلرادة السياسية ،والقدرة عىل التنارص والتعاضد" ،فالفهم يقيد
"باليوم" وكأن هو أيضا كالعمل "متعذر عمليا"  ي زمن دولة اجلغرافيا الغربية املعارصة.
 )11الركض وراء الغرب:
فلقد وصل االستئسار للغرب إىل حدّ غري متوعع؛ والناتب يذكر أن "ثمة نقاش علمي بني
مؤرخي األديان اليوم حول انتامء اإلسالم إىل الديانات الرشعية أو الغربية؛ فقد كان سائدا  ي
الدر اسات الغربية التقليدية لإلسالم أن هذا الدين ينتمي إىل الرشق؛ ولذلك سموا متخصصيهم  ي
اإلسالم "مسترشعني" ،وهذا افرتاض ال تعضده اخللفية التارخيية كثريا؛ فمنة التي بدأ فيها الوحي
اإلسالمي ليست بعيدة من سيناء حيث نزلت التوراة ،وال من فلسطني حيث نزل اإلنجيل ،فإما أن
تنون الديانات الثالثة شعية أو تنون غربية ،إن كان من حاجة إىل هذا التصنيف أصال.
وعد بدأ إدراك أعمق  ي الدراسات الغربية املعارصة للوشائج الرابطة بني األديان الثالثة؛ حتى
أصبح باحثون غربيون يصنفون اإلسالم اليوم دينا غربيا ،ال دينا شعيا" ،وكأن لسان حال الناتب
يقول :لو مل أكن غربيا ،لوددت أن أكون غربيا!
 )11يف انتظار الغرب:
وهذا آخر املطاف؛ فمع الطموح السيايس والثوري الذي يبديه كاتب "األزمة" تأيت الواععية  ي
أبوع صورها مع الغرب "فإن التداخل الدويل املعارص جعل من خروج أي أمة من نري العبودية
السياسية عسريا من غري تفهم من األمم األخرى ،خصوصا األمم ذات النفوذ الدويل والتاريخ
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االستعامري ،ويدل مواعف القوى الدولية الثالث املؤثرة  ي املنطقة العربية اليوم –روسيا وأمريكا
وأوروبا -عىل ذلك".
وحيسن الناتب الظن بأوروبا "فهي أكثر القوى الدولية الثالث تفهام لثورات الربيع العريب،
وتعاطفا مع شعوبه ،لننها فرطت فيه تفريطا كبريا يدل عىل عرص نظر".
إننا نتفق مع الناتب عىل أمهية مناسبة الظرف املحيط املؤثر؛ ليتحقق النجاح ألي حراك إنساين
 ي صناعة واعع سيايس جديد ،لنن كالمه السابق حيتاج إىل مناعوة تفصيلية؛ هي لألسف خارج سياق
هذه الورعات ،ولعل اهلل ييرس هلا كتابة أخرى  ي وعت عريب.
لنن االستئسار املدهش للغرب يتبدى جليا  ي اآلمال التي ينتظرها الناتب من أوروبا؛ حيث
يقول " :لقد وفرت ثورات الربيع العريب فرصة ألوروبا لبناء مصداعية أخالعية ،وللتأثري اإلجيايب  ي
جوارها ،ولهور جار مسؤول عند خارصهتا اجلنوبية ،وإجياد بدائل للهجرة غري الرشعية التي تقيض
مضاجع الوعوب األوروبية ،وكان الربيع العريب –وال يزال -فرصة للتالعي عىل عاعدة إنسانية
جديدة بني العامل اإلسالمي والعامل األورويب".
ثم يقول بأسى "بالغ"" :لنن األوروبيني ال يزالون عاجزين عن صياغة رؤية اسرتاتيجية
وإنسانية حنيمة لألحداث التارخيية اجلارية عىل الضفة اجلنوبية للمتوسط".
وأحالم الناتب السابقة تعرب عن أزمة استئساره للغرب ،وال تعرب عن حقائق املعطيات
السياسية ،ال  ي املايض ،وال  ي احلارض ،وال  ي املستقبل ،و َمن ع َّلق حل مونلته عىل إنسانية عدوه؛
فال يلومن إال نفسه ،إذ أنه عد أساء وما أحسن.
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األزمة الثانية
معارضة الوحي  ...هدم اإلسالمية
نحن أمة اإلسالم ،روح حياتنا الوحي ،ونور هدايتنا الوحي ،وأصل أدلة شيعتنا الوحي عرآنا
وسنة ،ثم يأيت بعدُ ما  ي معنامها مما شهد له الوحي.
لذلك ال تتأتى من مسلم معارضة الوحي معارضة رصحية ،بل يصدر ذلك عنه من خالل حيل
وحتريفات -كام حصل  ي كل مبتدعة األمس واليوم ممَن ينتسب إىل القبلة.
لنن الوحي الذي حفظه اهلل لينون حجة عىل اخللق إىل آخر الزمان؛ تأبى بيناته أن متحوها
الوبهات ،وتبقى براهينه فرعانا بني احلق والباطل عىل مدى الزمان ،يبدهيا علامء جمددون ،فيتلقاها كل
ُور َي ِدي اَّللهُ لِن ِ ِ
ٍ
اء﴾( )1فيميز بنور الوحي عىل نور الفطرة؛ بني َمن
ذي فطرة سوية ﴿ن ٌ
ُوره َم ْن َي َش ُ
ُور َع َىل ن َ ْ
نطق بلسان الوحي و َمن نطق بمعارضة الوحي ،ال يستويان أبدا.
 )1دعوى عدم مالءمة جزيرة العرب:
فالناتب يذم "الفراغ السيايس  ي جزيرة العرب التي ُولد فيها اإلسالم ،فضعف تقاليد السياسة
والدولة والنظام  ي ثقافة العرب عبل اإلسالم أثر تأثريا سلبيا جدا  ي الطريقة التي تم هبا تلقي القيم
السياسية اإلسالمية ،و ي عجز املسلمني األوائل عن املحافظة عليها لفرتة طويلة؛ فاتسمت جتربتهم
السياسية باهلواشة املؤسسية ،رغم عظمتها األخالعية" ،مع أن اختيار جزيرة العرب وأهلها وإن كان
اختيارا ربانيا عائام عىل كامل العلم وكامل احلنمة؛ بدءا من اختيار الرسول فيها ﴿اَّللهُ َي ْص َط ِفي ِم َن
ول ا هِ ِ
املَْ َالئِك َِة ُر ُسال َو ِم َن الن ِ
ُم همدٌ َر ُس ُ
ين َم َع ُه﴾(ُ ﴿ ،)٣ث هم
هاس﴾( ،)2ومرورا باختيار الصحابة منها ﴿ ُ َ
َّلل َوا هلذ َ

( )1سورة النور ٣3
( )2سورة احلج 23
( )٣سورة الفتح 22
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َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا هل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ت
ادنَا﴾( )4فنانوا بحنم أحنم احلاكمني ﴿ َخ ْ َْي ُأ هم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
ْ َ
َ
َ ْ ْ
َْ
لِلن ِ
هاس﴾(.)3
ك َْ
فيعارض الناتب كل أدلة الوحي القاضية بخريية هذا االختيار الرباين ﴿ َو َر ُّب َ
اء
َي ُل ُق َما َي َش ُ
َو َ ْ
َيت َُار﴾( )8بسبب " أعراض متزق األمة  ي التاريخ السيايس اإلسالمي ،فاهلواشة املؤسسية عديمة؛
وهي ترجع إىل بيئة اجلزيرة العربية التي ولدت فيها منذ دولة النبوة واخلالفة الراشدة ،ومل يستطع
أعظم عادة املسلمني التغلب عىل هذه اهلواشة املؤسسية خالل القرون الستة األوىل من تاريخ
اإلسالم" ،وال شك أن هؤالء العظامء الذين عجزوا عن حل املونلة من ضمنهم عادة دولة النبوة
واخلالفة الراشدة  ،ي رأي الناتب -عفا اهلل عنه.-
ثم يبلغ مداه  ي معارضة تفضيل العرب ،مع ثبوت حديث اصطفاء النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -من بني هاشم( ،)2واصطفاء بني هاشم من عريش ،واصطفاء عريش من بني إسامعيل ،واتفاق
أهل السنة عىل تفضيل العرب -تفضيل جنس ال تفضيل آحاد ،-وهم املختارون لينونوا خري الناس،
وليحملوا الوحي علام وعمال ،ويقيموه دينا ودولة؛ فينونوا نموذجه املثايل الذي ينرش احلق  ي
األرض ،فيقرر الناتب أنه " ليست مركزية العامل العريب  ي العامل اإلسالمي راجعة إىل فضل العرب
عىل غريهم من أبناء األرسة اإلسالمية أو اإلنسانية ،بل إىل عوامل أخرى تنتسب للتاريخ واجلغرافيا
الدينية والثقافية ،ولنون اللغة العربية مرتبطة ارتباطا عضويا بالوحي اإلسالمي؛ فاللغة العربية عضو
أكثر ارتباطا وأشد التصاعا باإلسالم من العرب أنفسهم".

( )4سورة فاطر ٣2
( )3سورة آل عمران 112
( )8سورة القصص 81
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل مي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ولَ :س ِم مع ُت َر ُس َ
( )2حديث َواثِ َل َة مب َن ماألَ مس َق ِع -رىض اهلل عنهَ -ي ُق ُ
ول» :إِ َّن اهللَ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اص َط َف ِاين
اص َط َفى م من ُع َر ميش َبني َهاشمَ ،و م
اص َط َفى ُع َر ميوا م من كنَا َن َةَ ،و م
اص َط َفى كنَا َن َة م من َو َلد إِ مس َامع َيلَ ،و م
م
ِمن بنِي ه ِ
اشم» .أخرجه مسلم  2228والرتمذي 3606
م َ َ
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وهل اختار اهلل اللغة العربية للوحي ،ومل خيرت العرب  ي جزيرهتم إلعامته؟!
إن املعنى الذي يعرتض عليه كاتب "األزمة" ليس بغائب عنه "فلم ينن شعب مؤهل لتلقي
الرسالة اإلسالمية يومها أكثر من شعب العرب و ﴿اَّللهُ َأ ْع َل ُم َح ْي ُ
َي َع ُل ِر َسا َل َت ُه﴾( ،")1كام يقرر هو
ث َْ
نفسه ويستدل بالوحي ،لننه يلتف عليه وحيرف داللة االختيار الرباين القائم عىل كامل العلم
واحلنمة ،فالسياق الذي اختاره اهلل ويذمه الناتب "أفاد اإلسالم ،لننه أرض باإلسالم كثريا"  ي
تغليب للرضر يعارض مقومات ذلنم االختيار الرباين.
فاملؤلف خيتزل دور النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وخلفائه الراشدين  ي جمال إسالمية الدولة
بأنه جمرد "بذر بذرهتا"؛ ألن "السياق التارخيي  ي القرن السابع امليالدي مل يسمح بتفتق القيم السياسية
اإلسالمية ،وحتوهلا إىل مؤسسات راسخة وإجراءات ثابتة تضبط حركة احلياة"" ،فالفراغ السيايس
العريب أرض باإلسالم كثريا من حيث أنه سهل انفجار الفتن السياسية العاصفة  ي صدر اإلسالم؛
فهدم النموذج السيايس الذي أسس عبل أن يصلب ويوتد عوده" ،وكأن الفتن والرصاعات السياسية
ليست من املورتك اإلنساين الذي ُوجد  ي كل أو ُج ّل التجمعات اإلنسانية شعا وغربا! وكأن الفتن
كانت منتجا حرصيا لعرب اجلزيرة!" فقد انتهت الفتنة النربى بمظهر آخر من مظاهر البداوة
السياسية والفوىض التي كانت ضاربة بأطناهبا  ي اجلزيرة العربية؛ وهو اغتيال رابع اخللفاء الراشدين
عيل بن أيب طالب عىل يد أحد اخلوارج الفوضويني  ي معسنره ،مثلام ُعتل من عبله ثالث اخللفاء
الراشدين عثامن بن عفان عىل أيدي فوضويني معارضني لسياسته" ،مع أن الفتنة بدأت بواليات
األطراف  ي مرص والعراق! ومع أن وعودها األسايس بعد ذلك حتى هنايتها كان والية الوام ذات
املرياث البيزنطي!
أما اخلوارج فنانوا فرعة منحرفة؛ عال عنها النبي -صىل اهلل عليه وسلمَ« :-تَ ْ ُر ُق َم ِ
ار َق ٌة ِعنْدَ
ِِ
ٍ ِ
ني»()2؛ فنانوا تلك املارعة ،حني كانت فتنة ا ُلفرعة عائمة أصال!
ُف ْر َقة م َن املُْ ْسلم َ
( )1سورة األنعام 122
( )2صحيح :أخرجه مسلم  1283وأبو داود 4882
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إن أحداث الفتنة كانت  ي أصلها بسبب استعامل البعض اليسء للحرية التي كفلها هلم اإلسالم،
أكثر مما كانت بسبب املرياث السيايس للجزيرة العرب وبداوهتا؛ إذ كان اهلل أعلم هبم وبمرياثهم
وبسياعهم من عبل أن خيتارهم ليقيموا النموذج ،إذ مل ينن دورهم عارصا -كام زعم الناتب -عىل بذر
بذور  ي بيئة غري مناسبة ،بل كان دورهم إعامة النموذج املثايل الذي يؤثر  ي حياة اإلنسانية ،وتظل
تستلهم ُم ُث َل ُه إىل آخر الزمان.
إن التالعب  ي نسب اإلجيابيات والسلبيات من احليل املعروفة التي تُغلب هبا احلقائق ،وعد
حاول الناتب من خالل هذا التالعب من جهة ،ومن خالل التنرار املُرسخ من جهة أخرى ،حاول
من خالل كل ذلك أن يوهم نفسه أوال وعارئي كتابه ثانيا أنه مل يعارض االختيار والتفضيل الرباين
الذي ّ
دل عليه الوحي ،لننه تعارض املعاين الذي أبدته العبارات حلجة مل تفلح  ي إزالته عليل من
العبارات شبه التلطيفية ،وأنَّى هلا ذلك!
 )2ذم صفقة عام اجلامعة:
وهي الصفقة التي تنازل بموجبها احلسن بن عيل ملعاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهم -حقنا
للدماء ومجعا للنلمة  ،ي موعف يمثل عمة الفقه الرشعي والوعي السيايس ،يوهد لذلك ثناء النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -عليه من عبل حصوله؛ حني عال« :ا ْبنِي َه َذا َس ِّيدٌ َ ،و َل َع هل اَّللَ َأ ْن ُي ْصلِ َح بِ ِه
ِِ
بني فِ َئت ِ ِ
فسمى النبي –صىل اهلل عليه وسلم -فعله إصالحا ،وجعله من املواعف
َني م َن املُْ ْسلم َ
ني»(ّ )1
َْ َ ْ
املعربة عن سيادته –ريض اهلل عنه.-
لنن الناتب يعرتض عليها؛ ألهنا –بدعواه" -أسست للتضحية بالرشعية السياسية"
فصاحبتها تلك "التحوالت العميقة من انقالب  ي القيم السياسية ،وانوطار  ي الذات اإلسالمية"،
فأدت " إىل حتنم هواجس اخلوف من الفتنة  ي العقل املسلم ،وإضفاء الرشعية عىل الواعع السائد،
ومنح امللوك غري الرشعيني حقوق اخللفاء الرشعيني" ،حتى وصلنا إىل أن "خلدت دولة الفتنة النربى
( )1صحيح أخرجه البخاري  ٣248والنسائي  ي "املجتبى) "(1 / 300وأبو داود  4882والرتمذي  ٣22٣من
حديث أيب بنرة -رىض اهلل عنه-
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بذريعة اتقاء الفتنة" كام نقل عن يساري معروف أثنى عليه "بعقله التحلييل املتألف" فإن "للرشعية
شطها األوحد الذي يتمثل  ي مجاهريية اإلمام" وإن "عبول أهون الرشين ال يغري من واعع األمر شيئا؛
ففقد الرشعية يقود إىل فقد الوحدة ،وخرسان عضية اإلسالم كله عىل املدى الطويل" ،كام ينقل عن
علامين آخر فيام يصفه بقوله" :هذا النص الطويل اجلميل".
ومرة أخرى نؤكد عىل أن فهم كاتب "األزمة" والذي يدعمه بفهم طائفة من خصوم الرشيعة
اليساريني والعلامنيني ،هو  ي حقيقته معارض لفهم النبي –صىل اهلل عليه وسلم ،-بل هو  ي احلقيقة
اعرتاض عىل وحي نطق به الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -بحنم أحنم احلاكمني –سبحانه وتعاىل-
 ،فيام كوف له من غيب حتقق بعد ذلك ،فمهام َعبل من تسويفات وحتليالت تزخرف ذلك الفهم -
وهو حمور مركزي  ي النتاب ،-فإنه ينفي إلبطاهلا أهنا صدرت عن نقص يدعي االستدراك عىل
النامل ،وعن هوى حياول التوويش عىل اإليامن.
إن الناتب –كالعادة -يدرك أزمته ،لننه ال يسعى حللها ،بل حيتال لاللتفاف عليها؛ فإنه يقرر
أن "ما كان النص اإلسالمي ليخلو من مساحة لفقه الرضورة هذا؛ نظرا إىل حاجة الناس إليه" ،لننه
جيعل ثمرة ذلك  ي كونه "يفيدنا كثريا  ي وضع فقه التنيف والتعايش مع االستبداد خالل التاريخ
اإلسالمي  ي سياق الزمان واملنان"؛ فهل يا تُرى هو خيرج ذلك التطبيق الذي أثنى عليه وعىل أهله
رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -من دائرة ذمه؟
لألسف؛ مل يستطع الناتب الذي بنى كتاب "األزمة" عىل ذلك الفهم البائس ،أن يرتاجع تقديام
لفهم الوحي املعصوم ،فأرص  ي طول كتابه عىل ذم ما مدحه الوحي ،وهو ينرر أنه "كانت ثمرة
انفصال شعية السلطة عن وحدة األمة  ي صدر اإلسالم ،وسعي خيار املسلمني لتحقيق الوحدة
بالتنازل عن الرشعية؛ هي ضياع الوحدة بعد تضييع الرشعية ،بعد تضحية املسلمني بالرشعية
السياسية ملصلحة الوحدة الفعلية بعد الفتنة النربى" فالناتب يذم ما حصل من خيار األمة  ي صدر
اإلسالم بعد الفتنة النربى ،متجاوزا ثناء الوحي املقدس وإمجاع األمة املعصوم؛ ألنه يذم الفهم الذي
تأسست عليه صفقة اجلامعة أصال حني يقول بمنتهى البساطة إنه عد "انتهى مسار التضحية بالرشعية
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السياسية إىل نتيجته املنطقية ،فاستقرار الوحدة واستمرارها مستحيل مع التفريط  ي الرشعية
السياسية" ثم يعيد الثناء عىل حتليل العلامين سابقة ذكره ويصفه بأنه "الطويل اجلميل" وينقل النص
الذي نقلناه منه سابقا.
بل ينرر هو نفسه الذم رصاحة بأن "صفقة عام اجلامعة مل تصمد أمام حركة الزمان ،وأهنا
عجزت  ي هناية املطاف عن ضامن استمرار الوحدة السياسية للمسلمني" ،ويعلل ذمه بام هو أسوأ منه
وأفحش  ،ي اعرتاض واضح عىل ميزان الوحي؛ بأن "تدل عربة هذا التاريخ السيايس الطويل عىل أن
االستبداد ليس أخف الرضرين ،وال أهون الرشين ،بل هو أصل الفتنة وجذرها ،والسبب املفيض
إليها؛ إنه حرب أهلية مؤجلة ،وبركان كامن موحون بالدماء واألشالء ،فلتستعد الوعوب التي تفرط
 ي احلرية وتذعن لالستبداد ،جلحيم التمزق واجلرب األهلية عاجال أو آجال" ،فنل هذه اللغة النارية
تتوجه ملَن حقه السيادة ،وأصلح اهلل به بني طائفتني من املسلمني ،وأثنى عليه رسول اهلل –صىل اهلل
عليه وسلم -بذلك ،عبل أن ينون واععا  ي دنيا الناس ،وملَن وافقه وتابعه عىل صنيعه ذلك؛ أفأين
تذهب محرة اخلجل بعد هذا؟!
 )3نفي الرشعية عام بعد اخللفاء الراددين:
البد أن نقرر أوال اتفاعنا مع كاتب "األزمة"  ي أن األمة املسلمة عد فقدت جزءا هاما من حريتها
السياسية عندما انتقلت من مرحلة اخلالفة عىل منهاج النبوة إىل مرحلة امللك العضوض -كام أخرب
النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،)1(-وعد كتبنا  ي حنم ذلك وتعليله.

ِ
( )1حديث ُح َذ مي َف ُة َ :ع َال َر ُس ُ
ُونُ ،ث هم َي ْر َف ُع َها إِ َذا
اء اَّللُ َأ ْن َتك َ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل مي ِه َو َس َّل َم َ « :تك ُ
ُون النُّ ُب هو ُة فيك ُْم َما َد َ
اء َأ ْن َي ْر َف َع َهاُ ،ث هم
اء اَّللُ َأ ْن َتك َ
ُون ِخ َال َف ٌة َع َىل ِمن َْهاجِ النُّ ُب هو ِة َف َتك ُ
اء َأ ْن َي ْر َف َع َهاُ ،ث هم َتك ُ
ُونُ ،ث هم َي ْر َف ُع َها إِ َذا َد َ
ُون َما َد َ
َد َ
ُون ُم ْلكا َع ًّ
اء
ُون ُم ْلكا َج ْ ِْب هية َف َيك ُ
اء َأ ْن َي ْر َف َع َهاُ ،ث هم َتك ُ
اء اَّللُ َأ ْن َيك َ
اضا َف َيك ُ
َتك ُ
ُون َما َد َ
ُونُ ،ث هم َي ْر َف ُع َها إِ َذا َد َ
ُون َما َد َ

َت» أخرجه الطياليس  ي
ُون ِخ َال َف ٌة َع َىل ِمن َْهاجِ ُّن ُب هو ٍةُ .ث هم َسك َ
اء َأ ْن َي ْر َف َع َهاُ ،ث هم َتك ُ
اَّللُ َأ ْن َي ُك َ
ونُ ،ث هم َي ْر َف ُع َها إِ َذا َد َ
مسنده  4٣2وعنه أمحد  ي مسنده 18697وأخرجه البزار  ي مسنده .2228
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فمتى عارض الناتب الوحي وهو يتنلم عن امللك العضوض؟ لقد عارض حني نفى شعية
َ
كل خلفاء املسلمني الذين جاءوا بعد الراشدين ،بل ذم –بنل وضوح" -إضفاء الرشعية عىل الواعع
السائد ،ومنح امللوك غري الرشعيني حقوق اخللفاء الرشعيني" كام سبق ،وعد نقلنا فيام سبق اعتباره أن
صفقة عام اجلامعة كنت تضحية بالرشعية السياسية؛ فصارت السلطة من ساعتها بال شعية؛ فهل ّ
دل
الوحي عىل ذلك؟
إن املسلم جيزم أن صلحا أثنى النبي –صىل اهلل عليه وسلم -عىل صاحبه به ،وجعله من تطبيقات
سياسته -ريض اهلل عنه ،-لن يسلم لسلطة فاعدة لنل شعية بقيادة شأن املسلمني ،فهذه واحدة.
ثانية؛ من حنم النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عىل مرحلة ما بعد الفتنة ،بأهنا "خري فيه دخن"  ي
اخلري ،فهل بعد هذا ِ
حديث حذيفة -ريض اهلل عنه " : -إنَّا كنا  ي جاهلية وش ،فجاءنا اهللُ هبذا ِ
اخلري
ٍّ
ش؟ عال« :نعم»"( )1فنان ش الفتنة النربى.
من ٍّ
يكون
"علت :فهل بعد ذلك الرش من خري؟ عال« :نعم ،وفيه َد َخ ٍن» ،علت :وما دخن؟ عال« :
ُ
بغْي ُسنهتِي ،وَيدُ ون ِ
ُّون ِ
بغْي هديِي»" ،فهي مرحلة غلبة خري ،لننه ليس صافيا كاخلري
بعدي أئم ٌة يستن َ
َ
األول ،بل فيه دخن خمالفة هدي السنة.
وثالثة؛  ي إمجاع األمة املعصومة -وفيها بقية من خيار الصحابة -ريض اهلل عنهم—عىل بيعة
أول ملوك املسلمني بعد اخللفاء الراشدين معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهام -متبقية له بذلك
فمن يملك بعد ذلك أن يبطل رأي كل
أصل الرشعية السياسية ال كامهلا ،ومتعاملني معه بحقوعهاَ ،
هؤالء ويسقط الرشعية السياسية عن كل حنام األمة –صاحليهم وغريهم -من بعد اخللفاء
الراشدين؟

( )1متفق عليه :أخرجه البخاري  ٣828ومسلم 1142
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ورابعة؛  ي إخبار النبي -صىل اهلل عليه وسلم -األنصار "إهنا س َتن ُ ِ
ور
ُون َب معدي َأ َث َر ٌة و ُأ ُم ٌ
َّ َ

ِ
وهنَا»( )1أي :استئثار بالدنيا دوهنم ،ومظامل وخروجا عن هدى النبي –صىل اهلل عليه وسلم -ثم
ُتنمن ُر َ
احل ْو ِ
ْبوا َحتهى َت ْل َق ْو ِِن َع َىل َْ
ض» وال شك أن ذلك االستئثار وتلنم املننرات مل
أوصاهم عائالَ « :ف ْ
اص ِ ُ
تنن  ي زمن اخلالفة الراشدة ،إنام كانت بعد االنتقال إىل مرحلة امللك العضوض ،وال شك أيضا أن
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -مل يأمر  ي هذا احلديث -و ي أكثر من حديث آخر -بالصرب عىل ملك ال
شعية له مطلقا -وإن مل ينن له كامل الرشعية بنامل االستقامة.-
وألن علامء أهل السنة سلفا وخلفا عىل عدم إسقاط شعية احلاكم بمجرد التغلب -مع
جتريمهم للتغلب كوسيلة للوصول إىل احلنم ،-مل جيد الناتب إلسقاط شعية حنام اجلور إال مثل
الزخمرشي املعتزيل؛ حني عرر إهنم " منسلخون عن صفات الذين هم أولو األمر عند اهلل ورسوله،
وأحق أسامئهم اللصوص املتغلبة" ،وأسقط طاعتهم عائال" :كيف تلزم طاعة أمراء اجلور؟".
ثم يقول كاتب "األزمة" بعد ذلك" :فال طاعة لسلطة ليست نابعة من اختيار الناس" ،هنذا
بإطالق ال يفرق بني أصل الرشعية وكامهلا! وال يفرق بني حال اختيار وحال اضطرار! فام أحسن –
واهللَ -من ترك كلامت النبي –صىل اهلل عليه وسلم -وإمجاع الصحابة –ريض اهلل عنهم -وفهم فقهاء
السنة عاطبة جيال بعد جيل ،ومل جيد له سلفا إال رؤوس فرعة املعتزلة التي أطبقت األمة عىل ذمهم
ون َ
ون
احل هق ا هل ِذي َع َل ْيك ُْم ،وت َْس ََأ ُل َ
وتضليلهم  ،وماذا يفعل بقول النبي –صىل اهلل عليه وسلم« : -ت َُؤ ُّد َ
اَّللهَ الذي َلك ُْم»( ،)2وهو صاحب دعوى جرد السنة بحثا عن القيم السياسية  ي اإلسالم؟!
إن مرحلة النبوة واخلالفة الراشدة كانت مرحلة كامل الرشعية ،وإن امللك العضوض الذي عاد
األمة بعد ذلك أكثر من ألف عام كان خريا فيه دخن ،فنان معه أصل الرشعية ،وفاته كامهلا ،لقد كان
حنام شعيا – ي أكثره -خمففا ألكثر مقصود الرشع –وإن مل ينن لنله.-

( )1متفق عليه :أخرجه البخاري  7052ومسلم 1843
( )2سبق خترجيه
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ولنا مع فقه علامئنا لقضية الرشعية السياسية وعفة تالية –بإذن اهلل  -ي ورعات أخرى من هذه
"األزمات احلقيقية".
إن الناتب الذي يغلب عىل الظن أنه عد اطلع عىل بعض ما ذكرنا من الوحي وفقهه –إن مل ينن
عىل كله أو أكثره -مل جيد وسيلة إلثبات دعواه ،وهو يعارض هذا الوحي ،إال أن جتاهله كله كأنه غري
موجود ،ثم بحث  ي كالم أهل البدع أو النفار عام يعضد به دعواه ودعوى زمالئه اليساريني
والعلامنيني؛ فهل أفلت كاتب "األزمة" هبذا التجاهل من معارضته للوحي؟
 )4ذم ومنع اإللزام بالرشيعة:
لقد استننر اهلل عىل َمن يعطي احلاكمية –أي :سلطة الترشيع العليا -لغريه ،فأمر رسوله –صىل
ِ
ِ
ِ
َ
َاب ُم َف هصال﴾(،)1
َْي اَّللهِ َأ ْبتَغي َحكَام َو ُه َو ا هلذي َأ ْنزَ َل إِ َل ْيك ُُم ا ْلكت َ
اهلل عليه وسلم -أن يقول للناس﴿ :أ َفغ ْ َ
وعرر أن طاعة الرسول هي هدف أصيل لبعثته ﴿ َوما َأرس ْلنَا ِم ْن رس ٍ
ول إِ هال لِ ُي َطا َع بِإِ ْذ ِن اَّلله﴾( ،)2ونفى
َ ُ
َ ْ َ
ُيك ُِّم َ
عمن مل حينَّم الرسول  ي موارد النزاع ﴿ َف َال َو َر ِّب َ
وك فِ َيام َد َج َر َب ْين َُه ْم﴾
ك َال ُي ْؤ ِمن َ
ُون َحتهى ُ َ
اإليامن َّ
وه ْم إِ هنك ُْم
( ،)٣بل حنم بالرشك عىل َمن أطاع غري اهلل  ي حتليل حرام واحد؛ فقالَ ﴿ :وإِ ْن َأ َط ْعت ُُم ُ
ُون﴾( ،)4لذلك مل جيعل للمؤمن املأمور بالرد إىل اهلل والرسول ﴿ َفر ُّدو ُه إِ َىل اَّللهِ َوالرس ِ
ملَُ ْ ِ
ول إِ ْن ُك ْن ُت ْم
رشك َ
ه ُ
ُ
َان ُمل ِ ْؤ ِم ٍن َو َال ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َق ََض اَّللهُ
ُون بِاَّللهِ َوا ْل َي ْو ِم ْاْلَ ِخ ِر﴾()3مل جيعل بعد حنم اهلل خيارا ﴿ َو َما ك َ
ت ُْؤ ِمن َ
ُون ََُلم ِْ
اخل َ َْي ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم﴾(.)8
َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمرا َأ ْن َيك َ ُ

( )1سورة األنعام 114
( )2سورة النساء 84
( )٣سورة النساء 83
( )4سورة األنعام 121
( )3سورة النساء 32
( )8سورة األحزاب ٣8

29

ومل حينم النبي –صىل اهلل عليه وسلم -وخلفاؤه الراشدون البالد التي فتحوها إال برشيعة
اإلسالم ،وإن كان أكثر أهل تلك البالد مل ينونوا مسلمني  ي حاالت كثرية كفارس والوام ومرص؛
ُون كَلِ َم ُة اَّللهِ هي
ألن النبي –صىل اهلل عليه وسلم -حني ميز املجاهد  ي سبيل اهلل؛ عالَ « :من َقات ََل لِ َتك َ
ال ُع ْل َيا َفهو يف َس ِ
بيل اَّللهِ»(.)1
وأمجع الصحابة مع اخلليفة الراشد أيب بنر الصديق –ريض اهلل عنه -عىل عتال َمن منعوا الزكاة
وإن كانوا مقرين باإلسالم ،وبقى هذا اإلمجاع حمفولا  ي فقهاء األمة عىل وجوب عتال أي طائفة ذات
شوكة ومنعة متتنع عن شيعة من شائع اإلسالم الظاهرة املتواترة.
أما الناتب فهو يرفض ذلك كله ويذمه؛ بدعوى "أمهية االنتقال من ثقافة اإلكراه والقهر
والزجر" كام يسميها –عفا اهلل عنه" -إىل ثقافة اإلعناع والرتايض" ،وكاتب :األزمة" ال يتنلم هنا عن
بالد مفتوحة ،فهو يرفض الفتوح اإلسالمية –كام سيأيت بإذن اهلل -إنام يتنلم عن البالد ذات الوعوب
املسلمة ،أو ذات األغلبية املسلمة  ي شعوهبا!
وذلنم التغليب إلرادة الناس؛ ألن الناتب يرى أن األمة "صاحبة السيادة ،ومصدر الرشعية
السياسية ،األمري -يعرب عن إرادهتا اجلمعية -وهي تطيعه بقدر ما يطيع إرادهتا تلك وينفذها" ،وهذا
كالم جممل واسع يومل حقا وباطال؛ فاألصل أن األمة هي التي تويل اإلمام بال خالف بني أهل
العلم ،وبالتايل هي التي متلك حماسبته وعزله ،لنن هذا يشء ،ومفهوم "السيادة"  ي االصطالح
السيايس والقانوين املعارص يشء آخر ،بام حيمله من معاين طالعة اإلرادة البرشية للوعب وسموها عىل
كل حال إرادة أخرى –وهو ما تبدى  ي آخر كالم الناتب السابق "يعرب عن إرادهتا اجلمعية ،وهي
تطيعه بقدر ما يطيع إرادهتا تلك وينفذها" ،وال يملك القارئ حني يقارن بني كالم هذا وكالم الفقيه
اجلويني الذي نقله مستدال به ،ال يملك إال أن يدرك الفارق اهلائل بني النالمني ،ال من جهة سلطان
األمة  ي التولية واملحاسبة والعزل ،ولنن من جهة كالم كاتب "األزمة" من "إرادة األمة" التي ُيلزم
اإلمام هبا عنده ،و"شيعة اإلسالم" التي ُيلزم هبا اإلمام واألمة عند اجلويني وكل علامء اإلسالم.
( )1متفق عليه أخرجه البخاري  12٣واللفظ له ومسلم 1224

30

فقد نقل الناتب عول اجلويني" :فاملسلمون هم املخاطبون ،واإلمام  ي التزام أحنام اإلسالم
كواحد من األنام ،ولننه ُمستتاب  ي تنفيذ األحنام" ،مقررا أنه "عد أحسن اجلويني التعبري عن
ذلك" ،وعد تبدى لك أن ما عاله اجلويني ليس هو ما عاله كاتب "األزمة" متاما ،وإن اشرتكا  ي جزء
من املعنى ،فاجلويني يتنلم عن واجب تنفيذ األحنام الرشعية ،وهنا عد يتوهم القارئ أننا عد بالغنا
 ي حتميل كالم الناتب ما -ربام -مل ُيرده ،لننه سيقطع عليه تومهه هذا حرص الناتب عىل التفريق
بني "االلتزام األخالعي واإللزام القانوين" وهو يدرك أن "القول بإكراه احلاكم األمة عىل احتنام
الرشع ،هو املعنى الوائع  ي تراث املسلمني السيايس" مع حتفظنا عىل ألفا" ،اإلكراه والرتاث
السيايس"  ي هذا السياق الذي حياول أن يفرق من حقيقة بوعة ،وهي معارضته للوحي  ي وجوب
اإللزام بحنم الرشيعة ،لنن يقرر ما يريده  ي كتاب "األزمة" بوضوح من إعالن ومركزية إلرادة
األمة؛ حيث يرى "أهنا ال منره هلا  ي الدنيا ،وال حيق حلاكم متغلب أو نخبة متسلطة إكراهها عىل ما
يناعض إرادهتا اجلمعية ،حتى لو كان ما ينرهها عليه حنام شعيا منصوبا" وهذا هو الفهم الذي
يعارض الناتب به الوحي ،وهو فهم أسايس تبنى عليه كثري من أفنار "األزمة" عند كاتبها.
إننا -بنل تأكيد -ال نقلل من عيمة دعوة الناس وتأهيلهم بحمل الرسالة والرشيعة ،وعد أشنا
إىل هذا املعنى سابقا  ي كتابنا "مبادئ السياسة الرشعية" ،لنن ما تنلمنا عنه هناك يشء ،وما يتنلم
عنه كاتب "األزمة" هنا يشء آخر.
إن الناتب الذي يقرر  ي ذم رصيح أنه "إذا سلنت السلطة التنفيذية اإلسالمية سبيل اإلكراه
ضد السلطة الترشيعية العلامنية" نعم ،العلامنية التي ترفض سيادة الرشيعة اإلسالمية ابتداء "فإهنا
ستقع  ي تناعض شعي ومحاعة سياسية؛ فالتناعض الرشعي" كام يدعي بغري حق "أهنا هتدر أغلب
القيم السياسية اإلسالمية حرصا عىل حنم عانون تفصييل من أحنام الرشيعة" ألن ال يعترب "سيادة
الرشيعة" أصل القيم السياسية اإلسالمية! وكأن اخلالف مع العلامنيني عىل جمرد حنم عانون تفصييل،
وليس عىل مبدأ سيادة الرشع الذي هو من أصول الدين ومعاعد اإليامن! أم أن الناتب مل يقرأ وعيد
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وه ْم
اهلل  ي القرآن ملَن أراد تغيري حنم عانون تفصييل واحد؛ فقال اهلل حمذرا املسلمنيَ ﴿ :وإِ ْن َأ َط ْعت ُُم ُ
إِ هنك ُْم ملَُ ْ ِ
ُون﴾(.)1
رشك َ
ودعك من ألفا" ،احلامعة السياسية ،هتدم أساس النظام السيايس كله ،منطق القوة وعانون
الغاب ،وربام تسبب  ي نووب حرب أهلية هتدم أساس التعايش االجتامعي من أصلها ،وهذا أسوأ
خروج عىل القيم السياسية؛ حتى وإن جاء باسم اإلسالم وحتت راية الرشيعة" ،فإهنا ألفا ،تزيد من
وزر صاحبها؛ حني يذم وينتقص ما أمر اهلل به ،وما فعله الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -وما أمجع
عليه الصحابة املرضيون وفيهم املبرشون باجلنة ،وما أمجع عليه علامء املسلمني خلفا عن سلفا ﴿ َو َم ْن
ِِ
ِ
ول ِمن بع ِد ما َتبني َله ُْاَلدَ ى وي هتبِع غَْي سبِ ِ ِ ِ
ِ
اء ْت
يل املُْ ْؤمن َ
الر ُس َ ْ َ ْ َ َ ه َ ُ
ََ ْ َْ َ
ُي َشاق ِق ه
ني ن َُو ِّله َما ت ََو هىل َون ُْصله َج َهن َهم َو َس َ
َم ِصْيا﴾ ( )2فاللهم ال جتعلنا ممَن يواعق الرسول ويتبع غري سبيل املؤمنني ،واحرشنا مع أهل اجلنة
املرضيني.
 )5دعوى حرص مسوغات اجلهاد ،وذم الفتوحات:
لقد زعم املؤلف " حرص اإلسالم مسوغات القتال  ي ثالثة أمور؛ أوهلا حق الدفاع عن النفس
ورفع الظلم عنها ،وثاين مسوغات القتال  ي اإلسالم هو نرصة املستضعفني العاجزين عن الدفع عن
أنفسهم ،وثالثها ضامن حرية العبادة للجميع".
ولو كان األمر كام ادعى؛ فلامذا أنزل اهلل براءة إىل املعاهدين من املرشكني وأجلهم أربعة أشهر
ِ
﴿براء ٌة ِمن اَّللهِ ورسولِ ِه إِ َىل ا هل ِذين عاهدْ تُم ِمن املُْ ْ ِ ِ
يحوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َأ ْر َب َع َة َأ ْد ُه ٍر َوا ْع َل ُموا
رشك َ
ني (َ )1فس ُ
َ َ َ ْ َ
ََ َ َ
ََ ُ
ِ
َأ هنك ُْم َغ ْْي ُم ْع ِ
ج ِزي اَّللهِ َو َأ هن اَّللهَ ُ ْ
ين ( ،)٣(﴾)2ثم أمر بقتاهلم بعد هذه األشهر ﴿ َفإِ َذا ان َْس َل َخ
ُم ِزي ا ْلكَاف ِر َ
ُ
احلرم َفا ْق ُت ُلوا املُْ ْ ِ ِ
ني َح ْي ُ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا ََُل ْم ك هُل َم ْر َص ٍد﴾ ()4؟
رشك َ
رص ُ
وه ْم َو ْ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َجدْ َتُ ُ ُ
ْاألَ ْد ُه ُر ُْ ُ ُ
اح ُ ُ

( )1سورة األنعام .121
( )2سورة النساء .113
( )٣سورة التوبة .1،2
( )4سورة التوبة .3
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ِ
ِ
ُون بِاَّللهِ َو َال
ين َال ُي ْؤ ِمن َ
وملاذا أمر بقتال أهل النتاب الذين هم أعرب من باعي النفار ﴿ َقات ُلوا ا هلذ َ
ِ
ُون ِدين َْ ِ ِ
ِ
ِ
َاب﴾( )1ثم أمر
ُي ِّر ُم َ
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
احل ِّق م َن ا هلذ َ
ون َما َح هر َم اَّللهُ َو َر ُسو ُل ُه َو َال َيدين َ َ
بِا ْل َي ْو ِم ْاْلَخ ِر َو َال ُ َ
ِِ
ِِ
()2
ني َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم﴾
بجهاد النفار واملنافقني -كل بام يناسبهَ ﴿ -يا َأ ُّ ََيا النهبِ ُّي َجاهد ا ْل ُك هف َار َواملُْنَافق َ
ِ
ِ
ِ
ين َي ُلو َنك ُْم ِم َن ا ْل ُك هف ِ
ار﴾ (.)٣
ين َآ َمنُوا َقات ُلوا ا هلذ َ
وأمر أن ُيبادؤوا بالقتال األعرب فمن بعده ﴿ َيا َأ ُّ ََيا ا هلذ َ
بل و ي عصة ملنة سبأ؛ األثرية إىل علب كاتب "األزمة" حني يطالب بحنم املرأة -وهلذا
املوضوع حمل تال بإذن اهلل-؛ ملاذا أراد سليامن ابتداءهم باجلهاد ،فهدد عائالْ ﴿ :ار ِج ْع إِ َل ْي ِه ْم َف َلن ََْأتِ َين ُهه ْم
ُود َال ِقب َل ََُلم ِِبا و َلن ُْخ ِرجنههم ِمنْها َأ ِذ هلة وهم ص ِ
بِجن ٍ
ون﴾ (.)4
اغ ُر َ
َ ُ ْ َ
َ ُ ْ َ
َ ْ َ َ
ُ
قر بأنه عد "بدأت الدولة بالتوسع خارج حدود املدينة املنورة  ي العرص
إن كاتب "األزمة" ُي ّ
النبوي" لننه يذم هذه الفتوحات اجلهادية وآثارها بنسبتها إىل اإلمرباطورية "فاإلمرباطوريات ال
تعرف معنى اجلغرافيا ألهنا تتوسع باستمرار ،وال تثبت حدودها إال حيث تقف (أو تنهزم) جيوشها،
والفاحتون  ي اإلمرباطوريات هم َمن يملك حق احلنم السيايس ،أما الوعوب املغلوبة فإما أن .....
وإما أن ُمتنح مواطنة من ا لدرجة الثانية مقابل رضيبة مالية ،مع املساواة إذا اعتنقت ديانة الوعب
الفاتح ،إن بناء الدول عىل أساس ،عانون الفتح وأخوة العقيدة (كام كان حال اإلمرباطوريات
اإلسالمية) مل يعد مناسبا أخالعيا ،وال ممننا عمليا  ي العرص احلديث ،واألهم من كل ذلك أنه ال
ينسجم مع الداللة اإلنسانية الواسعة للقيم السياسية اإلسالمية.
والناتب كالعادة يدرك أزمته ،فيحاول اإلفالت منها بدعوى أن "التجربة اإلسالمية األوىل  ي
املدينة عىل عهد النبوة؛ جتربة سابقة عىل العرص اإلمرباطوري  ي التاريخ اإلسالمي" ،وهو خداع
بائس ،فال يستطيع كاتب "األزمة" وال غريه االدعاء أن سنة اخللفاء الراشدين التي أمر النبي –صىل
( )1سورة التوبة .22
( )2سورة التوبة .2٣
( )٣سورة التوبة .12٣
( )4سورة النمل .٣2
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اهلل عليه وسلم -بلزومها()1؛ ألهنا االمتداد الصحيح لسنته –صىل اهلل عليه وسلم ،-ال يستطيع -ال
هو وال أي مسلم حيب إسالمه -االدعاء بأهنم كانوا نموذجا إمرباطوريا غري أخالعي ،والعياذ باهلل.
أما االدعاء بأن غزوات النبي -صىل اهلل عليه وسلم -كانت كلها دفاعا ،ومل ينن فيها جهاد
طلب يبادئ به املسلمون النفار ،فهو جهل بالسرية وبامتثال النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وصحابته
–ريض اهلل عنهم -لألوامر الربانية السابقة التي تنلفهم بجهاد النفار طلبا ،بعد أن جاهدوهم دفعا
بآيات أخرى سبق نزوهلا وعاموا –ريض اهلل عنهم -بحقها.
إن فقهاء املسلمني مل خيتلفوا  ي أن اجلهاد  ي سبيل اهلل يومل كال من جهاد الدفع وجهاد الطلب؛
لذلك فقد خلت هذه الدعوى بانحصار اجلهاد  ي الدفاع عن النفس وعن املستضعفني من أي نقل
عن أي عامل من علامء املسلمني ،وكأن علامء املسلمني عد أمجعوا عىل خالف احلق  ي فهم شيعة اجلهاد؛
حتى أتى خلوف آخر الزمان ففهموا ما مل يدل عليه القرآن ومل تنن به السنة ومل يلتزم عمله اخللفاء
الراشدون والصحابة أمجعون ،من املوهود هلم باجلنة والرضوان!
هاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ات
ت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
ض ََُلدِّ َم ْ
أما االستدالل بآية ﴿ َو َل ْو َال َد ْف ُع اَّللهِ الن َ
َو َم َس ِ
اجدُ ُي ْذك َُر فِ َيها ْاس ُم اَّللهِ كَثِْيا﴾ ( )2عىل أن ما يسميه "حرية الدين من أهم غايات اجلهاد
ومسوغاته؛ حتقيقا حلرية العبادة للجميع دون عهر أو إكراه" فقد فهم كاتب "األزمة" أن اآلية تتنلم
عن جهاد املسلمني بعد البعثة النبوية فقط ،وليست عن شيعة اجلهاد التي هي أعىل تطبيقات سنة
املدافعة ،والتي هي واجبة عىل املسلمني ليقام ذكر اهلل  ي املساجد ،كام كانت واجبة عىل اليهود عندما
كانوا هم املؤمنني املقيمني لذكر اهلل  ي بيعهم ،ثم كانت واجبة عىل النصارى عندما كانوا هم املؤمنني
املقيمني لذكر اهلل  ي صوامعهم ،وليس معنى اآلية -كام ادعى بالباطل -أن اهلل يثنى عىل شك اليهود

( )1سيأيت ذكره عريبا.
( )2سورة احلج .42
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سمى اهلل –عز وجل  -ي احلديث القديس
والنصارى  ي معابدهم بأنه ذكر السم اهلل كثريا؛ كيف وعد ّ
دعوى النصارى له الولد "سبا هلل"

()1

ِِ
ِ
ِ
ني َأ ْن ُف َس ُه ْم
َتى م َن ا ُْمل ْؤمن َ
إن ذلنم الفهم املنحرف لآلية السابقة؛ يوبه فهم آية ﴿إ هن اَّللهَ ْاد َ َ
اإلن ِ
ون َو ْعدا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِيف ال هت ْو َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
َو َأ ْم َو َُاَل ْم بِ ََأ هن ََُل ُم َْ
يل
يل اَّللهِ َف َي ْق ُت ُلو َن َو ُي ْق َت ُل َ
اجلنه َة ُي َقاتِ ُل َ

ِ
ِِ ِ
رشوا بِ َب ْي ِعك ُُم ا هل ِذي َبا َي ْعت ُْم بِ ِه َو َذلِ َ
ك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِي ُم﴾ ()2بأن
َوا ْل ُق ْر َآ ِن َو َم ْن َأ ْو ََف بِ َع ْهده م َن اَّللهِ َف ْ
اس َت ْب ُ
أهل التوراة -املنحرفة -اليوم مؤمنون يقاتلون  ي سبيل اهلل بمقتىض عهده ،وكذلك أهل اإلنجيل -
املحرف اليوم ،مثل أهل القرآن اليوم! فهل إذا تقاتل املسلمون واليهود والنصارى اليوم؛ فنلهم
ِ
مؤمنون يقاتلون  ي سبيل اهلل بمقتىض عهده  ي كتابه ﴿ َو َذلِ َ
يم﴾(.)٣
ك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
أم ال يفهم مسلم منها إال أهنا تقرير لسنة اجلهاد  ي سبيل اهلل ،وأهنا شيعة ماضية  ي املؤمنني ممَن
عبلنا ،منذ إنزال التوراة عىل اليهود عندما كانوا هم املؤمنني ،وعند إنزال اإلنجيل عىل النصارى عندما
كانوا هم املؤمنني ،وهي كذلك عند إنزال القرآن عىل املسلمني ألهنم منذ البعثة النبوية هم املؤمنون  ي
ُم هم ٍد بِ َي ِد ِه َال َي ْس َم ُع ِيب َأ َحدٌ ِم ْن
األرض؛ مصداعا حلديث النبي -صىل اهلل عليه وسلمَ « : -وا هل ِذي َن ْف ُس ُ َ
ِ ِ
ِِ
اب الن ِ
َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
هار» (.)4
وت َو ََل ْ ُي ْؤ ِم ْن بِا هل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُ
اِن ُ ،ث هم َي ُم ُ
ت بِ ِه إِ هال ك َ
َهذه ْاألُ همة َ َُيود ٌّ
َرص ِ ٌّ
ي َو َال ن ْ َ
بل يبلغ التحريف مداه؛ حني يدعي أن ما زعمه من حرية العبادة للجميع -مسلمني وكفار-
"لينون الدين هلل خالصا ،حتى يرتفع احلرج عن ضامئر البرش ،فيعبدون رهبم دون عهر أو جرب"
( )1حلديث ابن عباس – رىض اهلل عنهام َ -ع ِن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل مي ِه َو َس َّل َم َع َالَ « :ق َال اَّللُ :ك هَذ َبنِي ا ْب ُن آ َد َم َو ََل ْ َيك ُْن َل ُه
ِ
كَ ،و َدت ََمنِي َو ََل ْ َيك ُْن َل ُه َذلِ َ
َذلِ َ
اي َف َق ْو ُل ُه ِِل
اي َفزَ َع َم َأ ِِّن َال َأ ْق ِد ُر َأ ْن ُأ ِعيدَ ُه ك ََام ك َ
َانَ ،و َأ هما َدت ُْم ُه إِ هي َ
كَ ،ف ََأ هما َتكْذي ُب ُه إِ هي َ
َّت َذ ص ِ
ِ
اح َبة َأ ْو َو َلدا» أخرجه البخاري  4412ومن حديث أيب هريرة كذلك عند البخاري
َو َلدٌ َ ،ف ُس ْب َح ِاِن َأ ْن َأ ه َ
 4223والنسائي  ي النربى .2222/8
( )2سورة التوبة .111
( )٣سورة التوبة .111
( )4صحيح :أخرجه مسلم  13٣وأمحد  1٣22من حديث أيب هريرة – رىض اهلل عنه  -وسعيد بن منصور 1214
والطياليس  311والنسائي  ي النربى  122/12من حديث أيب موسى األشعري – رىض اهلل عنه .-
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ِ
ِ
وه ْم َحتهى َال َتكُو َن
ُون فِ ْتنَ ٌة َو َيك َ
وه ْم َحتهى َال َتك َ
ين َّللهِ﴾ (َ ﴿ )1و َقات ُل ُ
ُون الدِّ ُ
مستدال بقوله -تعاىلَ ﴿ -و َقات ُل ُ
ين ُك ُّل ُه َّللِه﴾( )2فهل أديان النفار املحرفة هي من دين اهلل ،وإعامتها –والعياذ باهلل -جتعل
فِ ْتنَ ٌة َو َيك َ
ُون الدِّ ُ
الدين كله هلل؟ سبحانك هذا هبتان عظيم!
إن إعطاء الناس احلرية  ي عقائدهم الدينية وما اتصل هبا  ي خاصة شأن أصحاهبا من أنواع
النفار الذين تؤخذ منهم اجلزية ،إنه أمر مل خيتلف فيه أحد من أهل العلم برشيعة اإلسالم ،لنن دعوى
أن النفار يقيمون ذكر اهلل الذي حيبه –عز وجل ،-وأن أدياهنم الباطلة التي تابعوا عليها شياطني اجلن
واإلنس جتعل الدين كله هلل؛ هي دعاوي منحرفة وحمرفة آليات اهلل عن مواضعها ،بل ومضادة لنلامت
()٣
َْي ْ ِ
ين ِعنْدَ اَّللهِ ْ ِ
اإل ْس َال ِم ِدينا َف َل ْن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه َو ُه َو ِيف ْاْلَ ِخ َر ِة ِم َن
اهلل ﴿إِ هن الدِّ َ
اإل ْس َال ُم﴾ ﴿ َو َم ْن َي ْب َت ِغ غ ْ َ
اخل ِ ِ
َْ
ُون كَلِ َم ُة اَّللهِ
ين﴾ ( )4وكلامت رسوله الصادق املصدوق –صىل اهلل عليه وسلمَ « -من َقات ََل لِ َتك َ
ارس َ
هي ال ُع ْل َيا َفهو يف َس ِ
بيل اَّللهِ» ( )3وإمجاع الصحابة مع اخللفاء الراشدين عىل عتال " َمن فرق بني الصالة
ين ُك ُّل ُه َّللهِ﴾ ()8كام أراد اهلل ،وكام بلغ
والزكاة"  ي حروب الردة التي كان اجلهاد فيها لــ﴿ َيك َ
ُون الدِّ ُ
الرسول –صىل اهلل عليه وسلم ،-وكام فهم الصحابة املبرشون باجلنة –ريض اهلل عنهم.-
إن الفتوح اإلسالمية عد بدأت  ي دولة النبوة واستمرت  ي فرتة اخلالفة الراشدة؛ والتي مثلت
نص الوحي عىل
اجلهاد  ي سبيل اهلل  ي صورة التطبيق النموذجي لإلسالم ،ذلنم التطبيق الذي ّ
معياريني عند اختالف الناس؛  ي عول النبي –صىل اهلل عليه وسلم« : -فإنهه َمن َي ِع ْش ِمنك ُْم ف َس َ َْيى

( )1سورة البقرة 12٣
( )2سورة األنفال ٣2
( )٣سورة آل عمران 12
( )4سورة آل عمران 13
( )3سبق خترجيه
( )8سورة األنفال ٣2
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مور؛ فإَّنا َضالل ٌة ،فمن َأدر َك َ ِ
ِ
وسن ِهة ُ
اخللفا ِء
اختِالفا كثْيا ،فإ هياك ُْم ُ
وُمْدَ ثات األُ ِ ه
بسنهتي ُ
ذلك منك ُْم فعليه ُ
َ
َ
ِ
دين ِمن َب ْع ِديَ ،ع ُّضوا عليها بالن ِ
هواج ِذ»(.)1
الراد َ
ه
وكاتب "األزمة" يدرك أن هؤالء القدوة -أي  :النبي –صىل اهلل عليه وسلم -والصحابة مع
خلفائهم الراشدين –ريض اهلل عنهم -هم َمن بدأوا ما أسامه "انفجار الدعوة اإلسالمية بالفتوحات"
ولننه يرى "اهنيار منظومة القيم السياسية اإلسالمية يرجع سببه إىل الفتوح العسنرية اإلسالمية،
رأي له وجاهته" وإن كان "ال ينفي وحده تفسريا الهنيار اخلالفة الراشدة وضمور القيم السياسية
اإلسالمية" لننه – ي ادعاء الناتب" -يضفي املعنى عىل االختيار الصعب الذي واجه املسلمني
األوائل" وأدى إىل "ترجيح االمتداد عىل العمق ،بالتوسع اإلمرباطوري ولو عىل حساب القيم
السياسية اإلسالمية" هنذا يصف كاتب "األزمة" فتوح الصحابة -ريض اهلل عنهم  -ي زمن اخلالفة
الراشدة ،ولوال بقية من حياء اإليامن؛ ألدخل الناتب  ي نص كالمه هذا ذكر فتوح النبي –صىل اهلل
عليه وسلم ،-ولو صدق حياؤه وانضبط فهمه؛ ملا تنلم عن من -ريض اهلل عنهم -وشهد لنثري منهم
باجلنة هذا النالم امليسء.
إن الناتب يستنتج ما يضاد به أمر الوحي ،ويعارض به بالغ وعمل الرسول –صىل اهلل عليه وسلم-
 ،ويعرتض به عىل فهم اخللفاء الراشدين املهديني وإمجاع الصحابة املرضيني ،فيقرر "نتيجتني؛ أوالمها
استحالة اجلمع بني الدولة احلرة والروح اإلمرباطورية  ي العصور القديمة ألسباب أخالعية وهينلية
عديدة ،وثانيتهام أن أي أمة عديمة اختارت سبيل التوسع العسنري  ي اخلارج آنذاك فقدت عيم احلرية
السياسية  ي الداخل" ،فأي برشي عند الناتب وأشباهه  ي عول الصادق املصدوق -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
ار َق َها َو َمغ ِ
ت َم َش ِ
ي ِِل ِمن َْها» (.)2
«:إِ هن اَّللَ ز ََوى ِِل األَ ْر َضَ ،ف َر َأ ْي ُ
َار َ َِباَ ،وإِ هن ُأ همتي َس َي ْب ُلغُ ُم ْلك َُها َما ز ُِو َ

( )1صحيح :أخرجه الرتمذي  2228وأبو داود  4822وابن ماجة  42وغريهم من حديث العرباض بن سارية –
رىض اهلل عنه –.
وابن أيب َشيبة  32352وأمحد  22452من حديث ثوبان – رىض اهلل
( )2صحيح :أخرج ُه مسلم  2112واللفظ له ُ
عنه .-
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ِ
ين َآ َمنُوا َه ْل َأ ُد ُّلك ُْم َع َىل ِ َِت َار ٍة ُتن ِ
ْجيك ُْم ِم ْن َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم ()11
عال اهلل –تعايلَ ﴿ : -يا َأ ُّ ََيا ا هلذ َ
ُون بِاَّللهِ ورسولِ ِه و ُ َِت ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون ()11
يل ا هِ
َّلل بِ ََأ ْم َوالِك ُْم َو َأ ْن ُف ِسك ُْم َذلِك ُْم َخ ْ ٌْي َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع َل ُم َ
اهدُ َ
ت ُْؤ ِمن َ
َ
ََ ُ
هات َ ِْت ِري ِمن َ َْتتِها ْاألََّنار ومساكِن َطيبة ِيف جن ِ
يغ ِْفر َلكُم ُذنُوبكُم ويدْ ِخ ْلكُم جن ٍ
هات َعدْ ٍن َذلِ َ
ك ا ْل َف ْو ُز
ْ َ
َ
ْ َ ُ َ َ َ َ ِّ َ
ْ َ
َ ْ ْ َ ْ َُ

ِِ
ِ
ِ
ِ
يب َو َب ِّ ِ
ني ( )1( ﴾)13فيا لبرشى املؤمنني،
رش املُْ ْؤمن َ
َرص م َن اَّللهِ َو َفت ٌْح َق ِر ٌ
يم (َ )12و ُأ ْخ َرى َُت ُّب َ
ا ْل َعظ ُ
وَّنَا ن ْ ٌ
رغم أنف املعارضني!
 )6ذم التفريق بني املسلم والكافر ،من اجلزية إىل احلكم
فناتب "األزمة" يقرر من مقدمته "رضورة انتقال الثقافة اإلسالمية من منطق اإلمرباطورية
القديمة" والتي يذمها؛ وهي تومل عنده -كام سبق  ي ذمه للفتوح -دولة اخللفاء الراشدين ،بل هي
 ي احلقيقة -التي ال جيرؤ أن يرصح هبا -تومل دولة النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-أما البديل الذي
سيحل أزمة األمة املسلمة  -ي نظر الناتب -فهو "إىل منطق الدولة العقارية املعارصة" أي :التي
أنتجها الغرب كام بينا سابقا -وسنزيد ذلك بيانا بإذن اهلل  -ي هذه "األزمات احلقيقية".
واملقدمة السابقة أصل القضايا كثرية؛ من أمهها -كام يرى الناتب -ما نص عليه بقوله مفرسا
كالمه" :بام يعنيه ذلك من مساواة بني املواطنني -مسلمني وغري مسلمني  -ي احلقوق والواجبات"
هبذا اإلطالق الذي يعلله بام هو أشنع عائال " :فمن التناعض األخالعي واملنطقي أن يدعو املسلم إىل
دولة العدل واحلرية ،وهو حيرم خمالفيه  ي املعتقد -مم َن جتمعهم به أرحام الدم واللسان والتاريخ
واجلغرافيا -من التمتع بثامرها  ي هذا املضامر" ثم حياول أن يلبس كالمه ثوب الرشيعة بادعائه أن أي
تفريق بني املسلم والنافر هو "تفريق مناعض ملنطوق القرآن ،وهو يضع املسلم  ي معارضة أخالعية
ال تليق به وال برسالته؛ ألهنا جتعله ضحية للظلم ومسوغا له  ي الوعت ذاته!".
ويؤكد "أن العقد االجتامعي الذي انبنت عليه اإلمرباطوريات اإلسالمية -شأهنا شأن كل
اإلمرباطوريات -هو عانون الفتح وأخوة املعتقد" وهذا مذموم عنده ،أما النموذج املطلوب فهو
"عانون املساواة بني مواطنني أحرار ،كام هو احلال  ي الديمقراطيات املعارصة" وهو نموذج سام عنده،
( )1سورة الصف اآليات من .1٣-12
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حتى إنه يمدحه  ي سياق املقارنة بينه وبني دول اخلالفة اإلسالمية –بدءا من الراشدة وحتى العثامنية-
عائال" :وما أعظم الفرق بني اإلمرباطوريات والدول"! وما أعظم الفرق حقا بني دولة إسالمية تعيش
حتت سيادة الرشيعة وبني دولة علامنية تعيش عىل منابذة الرشيعة!
إن كاتب "األزمة" يذم شيعة اجلزية التي أمر هبا القرآن ﴿ َحتهى ُي ْع ُطوا ِْ
اجل ْز َي َة َع ْن َي ٍد َو ُه ْم

ص ِ
ون﴾ ()1؛ فيقول متباكيا" :الفاحتون  ي اإلمرباطوريات هم َمن يملك حق احلنم السيايس ،أما
اغ ُر َ
َ
الوعوب املغلوبة فإما أن  ..وإما أن ُمتنح مواطنة من الدرجة الثانية مقابل رضيبة مالية ،مع فتح الباب
هلا للمساواة إذا اعتنقت ديانة الوعب الفاتح" فهل أمر اهلل –سبحانه وتعاىل -شيعة إمرباطورية لاملة
–تعاىل اهلل عام يقول اجلاهلون علوا كبريا-؟
أما الدليل القاطع عىل عدم فرضية شيعة اجلزية عىل النفار  ي حنم دولة اإلسالم –عند
الناتب -فهو أن النبي –صىل اهلل عليه وسلم -مل يأخذ اجلزية من هيود املدينة؛ الذين أجالهم النبي –
صىل اهلل عليه وسلم -من املدينة عبل أن تُرشع اجلزية!
لنن الناتب يقرر أن "هذا تفسري غري دعيق من الناحية التارخيية" ليس ألن ترشيع اجلزية كان
عبل إجالئهم ،ولنن ألن هناك هيودا كانوا  ي املدينة عند وفاة النبي –صىل اهلل عليه وسلم ،-وعد
"تُو ي رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -ودرعه مرهونة عند هيودي بثالثني صاعا من شعري"( ،)2أما
طريقة االستدالل فهي أن "ليس من دليل عىل أن هذا الرجل وال غريه من اليهود دفعوا اجلزية عط"
مع أنه من املقرر عند العلامء ،بل وعند العقالء؛ أن عدم العلم ليس علام بالعدم ،فنيف إذا كان هناك
علم آخر ينطق باملسنوت عنه هنا؟ وهذه واحدة.
ثم ذكر الناتب أن " ملا بدأت الدولة بالتوسع خارج حدود املدينة املنورة  ي العرص النبوي"
والناتب يرى أن اإلمرباطوريات املذمومة فقط هي التي تتوسع ،ال الدول اجلغرافية املمدوحة –أي:
عنده" !-انضم إليها نصارى نجران وجموس هجر ،وعد ضمن النبي –صىل اهلل عليه وسلم -لنصارى
( )1سورة التوبة 22
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري  2218واللفظ له ومسلم  182٣من حديث عائوة – رىض اهلل عنها -

39

نجران وجموس هجر حرية الديانة واملواركة  ي املجتمع دون تقييد ،كام ضمن ذلك ليهود املدينة من
عبل" أي :دون جزية؛ ألن هيود املدينة كانوا عبل ترشيع اجلزية ،لننه –أي الناتب نفسه -يفاجئنا بعد
ثالث صفحات فقط  ي كتابه؛ بأن "مل ينن عمر أخذ اجلزية من املجوس ،حتى شهد عبد الرمحن بن
عوف أن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -أخذها من جموس هجر"( )1فهل كان العهد مع نصارى
نجران وجموس هجر عىل شيعة اجلزية؟ كام يدل عليه حديث أخذها من جموس هجر ،إذ أن أخذها
من نصارى نجران ألهر وأوىل؛ ألن آية اجلزية كانت تنص عىل أهل النتاب ،وهلذا كان الصحابة
يأخذون اجلزية بعدها من أهل النتاب بال توعف  ي األمر ،وإنام توعف عمر  ي غري أهل النتاب
كاملجوس ،هل ُيعاملون معاملة أهل النتاب  ي تأمينهم مقابل اجلزية أم ال؟ ثم عبلها منهم بعد إبالغه
بحديث جموس هجر؛ وهذه ثانية تدل عىل أن اجلزية شيعة مفروضة لتأمني النفار الذين يعيوون  ي
بالد املسلمني حتت حنم شيعة اإلسالم.
وثالثة بديعة ،وهي استدالله بام ُروي عن اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه -من
أنه اتفق مع نصارى تغلب الذين مل يقبلوا أن يدفعوا ماال باسم اجلزية ،أن يدفعوا ضعف ما يدفع
املسلمون زكاة ألمواهلم مقابل العهد الذي يأمنون به حتت حنم شيعة اإلسالم ،حيث يرى الناتب
–الذي يد عي أن الفتح سلوك إمرباطوري ،وأن اجلزية  ي رضيبة املواطنة من الدرجة الثانية بحقوق
منقوصة -أن عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه" -تعامل مع اجلزية باعتبارها رضيبة سياسية ال ترشيعا
جامدا ،وحقا للدولة –مقابل إعفاء بعض مواطنيها من اخلدمة العسنرية -ال واجبا عليها".
والرواية تبطل كل هذه الدعاوي؛ من وجوه:
أرص أن يأخذ منهم ماال مقابل األمان ،باسم اجلزية أو باسم الصدعة ،ومل يقبلهم
أوَلا :ملاذا ّ
مواطنني كاملسلمني ،كام يريد الناتب؟

( )1صحيح :أخرجه البخاري  ٣138و ٣132وأبو داود  424٣والرتمذي 1318
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ثانيها :هل العربة باحلقيقة أم باالسم فإذا كان عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه -عد أخذ احلقيقة
وسوى بني املواطنني مسلمني
وزيادة ،مقابل تغيري االسم؛ فهل ينون هنذا عد أخذ اجلزية ،أم أسقطها َّ
وكفار ،كام يريد الناتب؟
ثالثها :لو كانت دعوى الناتب هي ما فهمه اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه-
من أن اجلزية ليست شيعة خمتصة بالنفار  ي بالد املسلمني ،وإنام هي جمرد حق للدولة مقابل إعفاء
بعض املواطنني من اخلدمة العسنرية ،فهل وجد أحدا من اخللفاء أو العلامء أو حتى من عوامل املسلمني
يقول بأن املسلم يمنن أن يدفع اجلزية مقابل عدم اخلدمة العسنرية –باعتبار ذلك حقا عاما للدولة
عىل كل مواطنيها بال تفريق بني مسلم وغريه-؟ فالزم دعواه  ي تفسري اجلزية الزم باطل لاهر
البطالن ،وهو يستلزم بطالن دعواه  ي تفسريها ،وبالقطع فإن اخللفاء الراشدين –ريض اهلل عنهم -ال
يمنن ادعاء أن هذا كان فهمهم ،مع داللة ما يرويه هو نفسه –وهو األعل -عىل نسبة هذا الفهم هلم
–ريض اهلل عنهم.-
وهبذه االستدالالت القائمة عىل اهلوى ال عىل أسس االستدالل العلمي والرشعي الصحيحة،
حيرف الناتب شيعة اجلزية الثابتة  ي الوحي كتابا وسنة والتي أمجع عليها الصحابة واخللفاء
ّ
الراشدون ،وبالتايل من بعدهم من علامء األمة مفرسين وحمدثني وفقهاء وأصوليني ،حتى جاء َمن
يبتدع  ي أواخر الزمان ويعارض الوحي ،ويلوي عنقه ليتوافق مذعنا مع عوانني دولة اجلغرافيا الغربية
املعارصة!
وإلن توهم متوهم أن كاتب "األزمة" مونلته  ي تعظيمه للحديث حيث احتج بحديث  ي
البخاري ،وإن فاته التوفيق  ي االستدالل به ،فوصل إىل معنى معارض للوحي ،لنن مع تعظيم
الوحي واحلرص عىل االستمداد منه بحيث ال يستدعي هذا التونيع لصنيعه ،إلن توهم متوهم ذلك؛
فإنه سيجد الناتب حيتال لريد معنى حديث آخر  ي البخاري أيضا ،وهو حديث« :ال ُيقتل مسلم
بكافر».
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أما إن تساءلت عن االعرتاضات التي أبداها؛ ليخالف حديثا  ي صحيح البخاري ،وعىل معناه
كام يقرر هو نفسه "مجهور الفقهاء" منهم "ثالثة من أئمة املذاهب الفقهية ،هم مالك والوافعي وأمحد"
فسنجد أننا أما اعرتاض أصيل مفرد  ي منهج كاتب "األزمة" وثالثة اعرتاضات بوبهات حياول فيها
إلباس الرشعية لنالمه.
فاالعرتاض احلقيقي الذي صدّ ر الناتب به كالمه؛ فهو دعواه "أن أسوأ جوانب التمييز
والتحيز  ي فقهنا السيايس املوروث ،هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء  ي التمييز  ي أهم حق إنساين،
وهو حق احلياة ،فقضوا بعدم تنافؤ الدماء بني املسلم وغري املسلم" وهو امتداد ملا يدعيه من وجوب
املساواة بني املسلم والنافر  ي احلقوق والواجبات باعتبار التساوي  ي "املواطنة اجلغرافية" التي
حيرتمها سادة الغربيون ،وهو ال يبايل  ي سبيل تقرير تفاصيل ذلك أن خيالف رصيح الوحي سواء
أحصل إمجاع عىل املعنى الذي خيالفه –كام  ي اجلزية التي سبق النالم عنها ،والواليات العامة التي
سيأيت النالم عنها بإذن اهلل -أم كان فيه خالف شعي بني الفقهاء –كمسألتنا هذه -فهو ال يرجح
ترجيحا فقهيا أصوليا علميا ،يطلب به حترير مقصود الرشع –إذ يرى أنه ال جيوز إلزام الناس بالرشع،
إذ مل يرغبوا  ي ذلك ،-لننه يستخدم من خالف الفقهاء ما يظن انه يؤسس به مبدأه  ي املساواة ،وهو
املبدأ الذي مل خيتلفوا  ي رفضه ،فاعرتاضه احلقيقي ساعط؛ ملعارضته ملحنامت الوحي وإمجاع علامء
املسلمني الذين باعي األمة تبع هلم.
أما ما ادعاه من اعرتاضات شعية؛ فأوهلا :دعواه ان عدم عتل املسلم بالنافر "مناعضة رصحية
لنصوص عرآنية حمنمة؛ تقيض بأن ﴿النه ْف َس بِالنه ْف ِ
س﴾( )1وتدعو إىل (القصاص  ي القتىل) وتقف إىل
جانب ( َمن ُعتل مظلوما) بعموم ال استثناء فيه وال التواء".
وكالمه املذكور مثل "مناعضة رصحية لنصوص عرآنية حمنمة بعموم ال استثناء فيه" هو كالم
إعالمي ليس له من العلمية نصيب ،فإن هذه العمومات –كنثري من عمومات القرآن -ختصصها
السنة ،بل هي خمصصة بال خالف بني العلامء بمن فيهم فقهاء األحناف ،إنام خيتلفون  ي دخول احلالة
( )1سورة املائدة 43
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حمل النزاع  ي التخصيص؛ لذلك عندما ينقل الناتب كالم اجلصاص احلنفي نجده بِنَ َفس خمتلف ،إذ
ينون غاية عوله" :سائر ما عدمنا من لواهر اآلية يوجب عتل املسلم بالذمي عىل ما بينا ،إذ مل يفرق
يشء منهام بني املسلم والذمي" فهي لواهر مل يرتجح عند األحناف ختصيصها بقتل املسلم للنافر،
وترجح عند مجاهري الفقهاء سلفا وخلفا ختصيصها بحديث البخاري(  )1ي عدم عتل املسلم بالنافر؛
فاملقصود إن دعاوي الناتب ليست ترجيحا علميا ،ال يستطيع الناتب أن يلتزم هذه الطريقة  ي
االستدالل ،وإال فآيات املواريث عامة وعد خصصتها السنة فأخرجت َمن اختلف دينهم وأخرجت
القاتل؛ فال يرث كافر مسلم ،وال يرث عاتل َمن عتله ،وآية الرسعة عامة  ي القطع بنل رسعة ،وعد
خصصتها السنة فأخرجت َمن رسق أعل من ربع دينار ذهبي ،ومثل هذه العمومات املخصصة بالسنة
كثري مما يعرفه أهل العلم وطلبته ،فهل يمنن أن يقول فيها الناتب أو غريه ممَن حيذو حذوه :ال أعبل
هذه التخصيصات ،فإهنا مناعضة رصحية لنصوص عرآنية حمنمة بعموم ال استثناء فيه وال التواء؟ أم
ينون هذا هو عني اجلهل وااللتواء ومناعضة الوحي بغري علم؟
أما ثاين ما ادعاه من اعرتاضات شعية فهو أضعف بنثري مما ساعه أوال؛ إذ يدعي "أن هذا
التمييز  ي حق احلياة خمالفة أيضا لرصيح الوعيد النبوي ملَن عتل أهل العهد من غري املسلمني « َم ْن َقت ََل
ِ ِ ِ
ِ
معاهدا ََل يرح رائِح َة َْ ِ
ني َعاما» وهذا مساواة بني املسلم وغري
وجد م ْن َمس َْية َأ ْر َبع َ
ُي َها َل ُي َ
ُ َ َ ََْ ْ َ َ
اجلنهةَ ،وإِ هن ِر َ
املسلم  ي جريمة القتل العمد ،ال ازدواج فيها وال مثنوية" مع أن غاية ما  ي احلديث وجوب حفظ
العهد وحرمة عتل املعاهد ،وهذا كله واضح ال خالف عليه ،أما إجياب عتل َمن عتل معاهدا فليس  ي
احلديث من عريب وال بعيد ،و َمن ال يميز بني التجريم وبني تعيني العقوبة؛ فاغسل يديك منه ،وال
تضيع وعتك  ي مناعوته ،فال "رصيح" وال "مساواة" ال ازدواج فيها وال مثنوية ،وإال فقد ورد مثل
هذا الوعيد  ي املتربجات "ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها ،وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا"

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َاب اهللَِ ،أ مو َف مه ٌم ُأ معطِ َي ُه
َاب؟ َع َالَ :ال ،إِ َّال كت ُ
( )1من حديث َأ ِيب ُج َح مي َف َة َع َالُ " :ع مل ُت ل َع ِّيل مب ِن َأ ِيب َطالبَ :ه مل عنمدَ ك مُم كت ٌ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الص ِحي َف ِة؟ َع َال :ا مل َع مق ُلَ ،و َفن ُ
َاك ماألَ ِس ِريَ ،و َال ُي مقت َُل
الصحي َفةَ .ع َالُ :ع مل ُتَ :ف َام ِ ي َهذه َّ
َر ُج ٌل ُم مسل ٌمَ ،أ مو َما ِ ي َهذه َّ
ُم مسلِ ٌم بِنَافِر" البخاري  111وابن اجلارود . 132
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فيا تُرى ما عقوبة املتربجة عند كاتب "األزمة"؟ أم أن التربج من احلريات التي ال إلزام فيها عنده كام
هو  ي "الديمقراطيات املعارصة" التي يتغنى هبا؟
وثالث ما ادعاه من اعرتاضات شعية ،فهو تأويل أيب جعفر الطحاوي –رمحه اهلل -حلديث
عدم عتل املسلم بالنافر؛ إذ عرر أن نص "احلديث كامال هوَ « :ال ُي ْقت َُل ُم ْسلِ ٌم بِكَافِ ٍر َو َال ُي ْقت َُل ُذو َع ْه ٍد
ِيف َع ْه ِد ِه» ومعناه أن النافر املحارب إذا عتله مسلم ،أو عتله معاهد غري مسلم فإنه ال يؤخذ به ثأرا وال
عصاصا" وهو معنى حمتمل من اللفظ بال شك ،لننه ليس املعنى الوحيد الذي يمنن أن يدل عليه
هذا السياق ،فيحتمل أن ينون معناه أن املسلم إذا عتل كافرا فإنه ال يقتل به حتى لو عتل معاهدا  ي
عهده ،فسواء كان عتله مرشوعا أو ممنوعا ،فإنه ال يقتل بنافر النتفاء التنافؤ بني دمائهام.
فليس  ي األمر ما ادعاه كاتب "األزمة" من "عموم حديث ملتبس السياق ،وهو استوهاد  ي
غري حمله ،أولئك الفقهاء اعتطعوا احلديث من سياعه؛ فأساءوا فهمه جراء ذلك" بل هناك احتامالن  ي
عطف "املعاهد" فإما ما أن ينون معطوفا عىل "املسلم" القاتل ،أو ينون معطوفا عىل "النافر"
املقتول ،ومع ُبعد أن يراد عدم مرشوعية عتل املسلم بالنافر املحارب ،الشتهار ذلك  ي زمن النبوة
واستحالة أن يسبق إىل وهم أحد ،ومع عدم دخول النافر احلريب حتت أحنام اإلسالم ،فاألعرب –
واهلل أعلم -ما ذهب إليه مجهور العلامء من أن احلديث يمنع من عتل املسلم بالنافر عموما؛ حتى لو
كان النافر معاهدا داخال مع املسلم حتت أحنام اإلسالم ،وإن كان عتل النافر غري املعاهد األصل
فيه املرشوعية ،وعتل النافر املعاهد األصل فيه عدم املرشوعية ،لنن يعاعب املسلم عىل جريمته هذه
بام دون القتل ،مما يردع غريه مثل صنيعه.
ومعنى التنافؤ الذي ال ينون القصاص إال به ،ليس خمتصا عند الفقهاء بعدم عتل املسلم
بالنافر ،بل هو معنى ينظرون من خالله إىل اعتبارات وتعريفات شعية ،ال تقلل من جريمة القتل،
لنن جتريم القتل يشء وحتديد عقوبة معينة عىل ذلك يشء آخر.
و َمن أراد مطالعة ذلك املعنى واملناعوات واالستدالالت الواردة فيه ،فعلية بنتب الفقه ،واهلل
اهلادي إىل سواء السبيل.
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وإلن توهم متوهم أن كاتب " األزمة :إنام خيتار من كالم أهل العلم ،فال خترج خياراته عن
اخليارات التي سبق اعتبارها عند علامء األمة؛ فإنه سيجد الناتب خيالف  ي اشرتاط اإلسالم  ي احلاكم
"رغم إطباق فقهاء املايض عىل القول به" كام حيني احلقيقة ،ويلمز كل الفقهاء بأهنم "فقهاء املايض".
فها هو كاتب "األزمة" حيني اإلمجاع الذي يرضب به عرض احلائط عائال" :لقد أمجع فقهاء
املايض عىل منع غري املسلم من تقلد منصب رأس الدولة ،عال ابن املنذر" :أمجع كل َمن حيفظ عنه من
أهل العلم أن النافر ال والية له عىل مسلم بحال" وعال القايض عياض" :أمجع العلامء عىل أن اإلمامة
ال تنعقد لنافر" ،هذا اإلمجاع الفقهي  ي الرتاث السيايس اإلسالمي".
ثم يرده بدعوى "أنه ليس مبنيا عىل نص من الوحي اإلسالمي" فهل هذا منهج علمي  ي تناول
عضايا الرشيعة؟
إننا مضطرون هنا عبل مناعوة أوهام كاتب "األزمة" وأهوائه ،أن نذكر القراء النرام بحجية
ِ
اق ِق الرس َ ِ
اإلمجاع ،فإن اهلل عد توعد عائال –سبحانه﴿ : -ومن ي َش ِ
ني َل ُه ُْاَلدَ ى َو َي هتبِ ْع َغ ْ َْي
ول م ْن َب ْعد َما َت َب ه َ
ه ُ
ََ ْ ُ
ِِ
ِ
سب ِ ِ ِ ِ
اء ْت َم ِصْيا﴾ ()1فجعل سبيل املؤمنني هي سبيل الرسول
يل املُْ ْؤمن َ
َ
ني ن َُو ِّله َما ت ََو هىل َون ُْصله َج َهن َهم َو َس َ
–صىل اهلل عليه وسلم -وللحق املتني عطعا ،وهبذه اآلية استدل اإلمام الوافعي و َمن وافقه عىل حجية
اإلمجاع ،كام أن النبي –صىل اهلل عليه وسلم -عد وعد بأن« :ال ُ
ظاهرين عىل
تزال طائف ٌة ِم ْن ُأ ِّمتي
َ
احلق»( )2فيبقى  ي األمة َمن يظهر احلق –ولو ّ
عل -إىل آخر الزمان ،وإذا حصل اإلمجاع فإن الطائفة
ِّ
فيمن أمجع ،فتعميم أنه احلق عطعا ،وهبذا احلديث استدل اإلمام النووي – ي شحه
الظاهرة عىل احلق َ
عىل صحيح مسلم -عىل حجية اإلمجاع؛ فاإلمجاع حجة عررها علامء الفقه واألصول  ي كتبهم  ،ال
تعارض بمثل تلنم العبارات املرسلة بال أساس ،والتي يفارق أصحاهبا سبيل املؤمنني بصفوف من
البدع –وربام بام هو أشد.-
( )1سورة النساء 113
( )2صحيح :أخرجه مسلم  1222من حديث ثوبان -رىض اهلل عنه  -وأخرجه البخاري  2٣11من حديث املغرية
بن شعبة – رىض اهلل عنه -بنحوه
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وعىل طريقة الناتب ،ما مونلة مرزا غالم أمحد القادياين ،الذي ادعى النبوة بعد رسول اهلل –
صىل اهلل عليه وسلم -وتبعته فرعة عىل ذلك –تُسمى القاديانية ،ويسمون نفسهم األمحدية -إن اإلمجاع
عىل أن ال نبي بعد رسول اهلل حممد –صىل اهلل عليه وسلم -ال يستند عند القادياين عىل نص؛ فآية
(ولننه رسول اهلل وخاتم النبيني) يدعي القادياين أن معناها عدم جميء نبي بعده –صىل اهلل عليه
وسلم -إال بخامته ،وهو –أي :أمحد القادياين -عد جاء بخامته –صىل اهلل عليه وسلم ،-وهنذا تصل
األهواء بأهلها ،حني ال حينمهم ضابط من علم له أصوله وعواعده ،فهل يقبل كاتب "األزمة" هذا
النفر؟ وهل يرفض النتيجة ويقبل املقدمة التي تفتح باهبا؟ أم أن دين اهلل لو ترك فهم هنذا لصار
ألعوبة بيد كل صاحب هوى ،والعياذ باهلل؟
وكام سبق ،هناك اعرتاض حقيقي للناتب ،وآخر يووش به عىل االستدالل الرشعي ،فأما
احلقيقي ،فدعواه أن "من مظاهر السقف الفقهي الواطئ ،والتناعض األخالعي الذي حيول دون
خروج احلضارة اإلسالمية من أزمتها الدستورية ،تقييد حق املواطنني غري املسلمني ،خصوصا حق
الرتشح لرئاسة الدولة" بنل هذه األلفا ،الفجة واملسيئة التي ال خيجل كاتب "األزمة" أن يوجهها
إىل كل علامء املسلمني وباعي األمة الذين تابعوهم فيام أمجعوا عليه طوال أكثر من ألف عام ،ألهنم مل
يوافقوا منطق دولة اجلغرافيا الغربية املعارصة  ي عدم التفريق بني املواطنني عىل أساس الدين.
ودعك من بنائيته الناذبة  ي عوله" :فال يزال عدد من دساتري الدول اإلسالمية –وخصوصا
الدول العربية -يورتط أن ينون رأس الدولة مسلام" فهو يعلم –كاجلميع -أن هذه الدول ترفض
سيادة الرشيعة اإلسالمية أصال ،وتعاعب َمن يدعو ينون رأس الدولة مسلام" ،وتعاعب َمن يدعو إىل
الرشيعة ألنه يدعو إىل علب نظام احلنم! فال شيعة هنا ،وال إمجاع فقهاء ،إنام علامنية عميلة للغرب
حترس االستبداد وحتارب اهلوية  ي األعم األغلب.
أما توويوه عىل االستدالل الرشعي ،فدعواه أن اآلية "التي كثريا ما يستوهد هبا القائلون هبذا
ِِ
ِ ِ
ني َسبِيال﴾( )1ال صلة هلا باملوضوع؛ إذ
ين َع َىل املُْ ْؤمن َ
َي َع َل اَّللهُ ل ْلكَاف ِر َ
الرأي استوهادا متعسفاَ ﴿ :و َل ْن َ ْ
()1سورة النساء 141
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هي تنتمي إىل اخلطاب القدري ال إىل اخلطاب الرشعي ،وكثرة استدالل فقهاء السياسة الرشعية هبا
عىل هذا املوضوع دليل عىل انعدام الدليل النيص الواضح فيه" فحاصل كالمه أن خرب عن عدر ،ال أمر
برشع ،فهل يصلح فهمه هذا حقا؟
أوال :ال شك أن لفظ اآلية خربي وليس إنوائيا ،وهذا أمر ال خيتلف عليه أهل اللسان العريب.
ثانيا :وال شك أن اللفظ اخلربي يأيت مرادا به اخلرب ،ويأيت مرادا به اإلنواء أيضا ،وهذا األمر
كذلك ال خيتلف عليه أهل اللسان العريب ،لذلك كان عولنا عند ذكر رسول اهلل- :صىل اهلل عليه
وسلم—فهذه "الصالة والسالم" لفظها خربي ومعناها إنوائي طلبي ألهنا دعاء ،وعل مثل ذلك عند
توميت العاطس بقول" :يرمحك اهلل" ،وأشباه ذلك  ي لغة العرب و ي الوحي أكثر من أن حيرص.
ثالثا :يبقى النالم  ي معنى اآلية ،لننظر  ي األعرب إىل مقصود اهلل من كالمه؛ ولنعرف َمن األوىل
بأوصاف "التعسف  ي االستدالل" ،إن العلامء عد فهموا هذه اجلملة من القرآن  ي لل آيات عرآنية
كثرية تنلمت عن طغيان النفار  ي األرض وللمهم للمؤمنني –كام  ي سورة الربوج وسورة يس
مثال -و ي لل األحاديث النبوية التي ذكرت إيذاء بعض األعوام ألنبيائهم؛ حتى عال اهلل –عز وجل-
ون﴾( ،)1ثم عد تعرض كثري من املؤمنني  ي هذه األمة لتسلط
لبني إرسائيلَ ﴿ :ف َف ِريقا ك هَذ ْبت ُْم َو َف ِريقا َت ْق ُت ُل َ
النفار وأذاهم ،وحسب ك بواععنا املعارص لرتى للنافرين ألف سبيل عىل املؤمنني ،هلذا مل يرتجح عند
علامئنا أن اآلية خرب عن عدر؛ فإن القدر ال يتخلف ،فرجحوا أن اآلية أمر برشع جيب عىل املؤمنني ،ثم
عد يقوم به املؤمنون ،وعد يقرصون  ي القيام به ،وهذا فهم راجح ،كام ال خيفى.
أما دعوى كاتب "األزمة" أن اآلية خرب عن عدر ،فهي دعوى ستضطره العتساف كل ما ذكرنا
من عرائن الوحي والواعع ،ليقرر معنى حمتمال ال ُيس َّلم به  ،ي حماولة هبلوانية للقفز عىل إمجاع ُيس َّلم
بثبوته ،وال ُيس َّلم حلنمه.

( )1سورة البقرة 12
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إن الناتب حني يزعم أن منع النافر من الوالية العامة عىل املسلمني "إنام هو رأي مبني عىل
مصلحة للمسلمني  ي عرص اإلمرباطوريات" وبالتايل "فليس من معايري إسالمية الدولة أن ينون
رأسها مسلام ،وإنام أن تُساس طبقا لقيم اإلسالم السياسية" والتي يمنن أن تقوم الدولة عليها دون
أن تلتزم بأحنام الرشيعة ،كام سبق ،بل إنه حينم عىل ذلك املنع الذي ّ
دل عليه الوحي وأمجع عليه
علامء اإلسالم عرنا بعد عرن بأنه "حتنُّم ال ينسجم مع مفهوم العدل اإلسالمي؛ الذي يومل املسلم
وغري املسلم عىل حد السواء ،كام أنه ال ينسجم مع الدولة العقارية املعارصة؛ التي يتأسس عقدها
االجتامعي عىل أساس املواطنة واجلغرافيا" ألهنا "ليست دولة فتوح ينقسم مواطنوها إىل فاتح منترص
ومغلوب خاضع ،كام كان احلال  ي املايض اإلمرباطوري" والذي يومل دولة اخللفاء الراشدين –
ريض اهلل عنهم -عند الناتب الذي يقرر أنه "أما إمرباطوريات الفتوح التالية فليست نموذجا صاحلا
لبناء الدولة املعارصة عىل منواهلا" "وأن معركة التحرر من الفقه اإلمرباطوري املوروث مل تنتمل بعد،
ومن دون ذلك لن ينون طريق املستقبل أمام أمتنا سالنا" ألنه مستقبل ال يرى  ي دولة اخللفاء
الراشدين نموذجا صاحلا ،ويدعي بالنذب أنه أوىل بفهم نموذج الدولة النبوية ممَن شهد هلم النبي –
صىل اهلل عليه وسلم -نفسه أهنم من أهل اجلنة وأهنم خري أمة وأن سنتهم من سنته؛ فهل نرتك الوحي
واإلمجاع لدعاوي كاتب "األزمة"؟ وهل نذم ما جعله اهلل لنا نموذجا لنلتفت للنموذج الغريب
املعارص؟ وهل معركة األمة نحو احلرية والرشيعة واهلوية هي ضد الفقه املوروث وليست ضد
االستبداد العلامين  ي الداخل وداعمه الغريب  ي اخلارج؟ أم إهنا أزمات حقيقية عند الناتب ،بعضها
فوق بعض؟
أما ادعاء كاتب "األزمة" أن دولته أعرب إىل دولة املدينة النبوية؛ فهو ادعاء –كالعادة -ال يسعفه
دليل ،فدولة النبي –صىل اهلل عليه وسلم -عامت عىل أساس رابطة العقيدة ،واتسعت بالفتوح،
وأخذت اجلزية من النفار ،وكان امتدادها النموذجي دولة اخللفاء الراشدين ،أما عرص الوالية الناملة
عىل َمن هاجر ،فليست إعالء للجغرافيا كام يدعي؛ إذ أن عدم نرصة َمن مل هياجر ليست عامة بدليل
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ِ
ْرصوك ُْم ِيف الدِّ ِ
هرص إِ هال َع َىل َق ْو ٍم َب ْينَك ُْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
اق﴾( )1بل هي
ين َف َع َل ْيك ُُم الن ْ ُ
اآلية نفسها ﴿ َوإِن ْاس َتن َ ُ
من االتزان بني حق كل من الفرد واملجموع من جهة ،ومن مراعاة املمنن من جهة أخرى.
إن كاتب "األزمة" يعذر "فقهاء املايض بضعف التطور الفنري والسيايس للبرشية  ي عرصهم"
 ي استمرار خلط اإلساءة والتعايل مع خط اجلهل واهلوى ،فيا تُرى كيف سينون حاله  ي املستقبل إذا
طور الغربيون دولتهم؟ هل سيغري موازينه ومفاهيمه جريا خلفهم؟ بل ماذا سيفعل لو عاش حتى
يدرك املستقبل األبعد  ي آخر الزمان مع عيسى –عليه السالم -الذي لن يقبل اجلزية من كافر ،ولن
يقبل إال اإلسالم؟ هل سينون معه ويدوس "األزمة" بنل خمالفتها للوحي؟ أم سيظل متمسنا
"باألزمة" مهام احتوت عىل معارضة للوحي؟
الرق:
 )7ذم ترشيعات ه
يقرر الناتب "أن أصل االسرتعاق ابتداء هو األرس  ي احلرب" وهو كالم صحيح  ي أحنام
االبتداء ،لنن البد أن نذكر بجواره أن َمن كانوا رعيقا أصال؛ كان رعهم يستمر وينتقل بالبيع والرشاء،
وبالتايل فنان لدينا  ي اإلسالم َمن عد يسرتعون  ي اجلهاد ،و َمن يباعون ويورتون ممَن هم عىل الرق
الرق بطبيعة احلال.
بأيدي املسلمني والنفار ،وبالتبع َمن ُيولدون  ي َّ
لنن الناتب كان حريصا عىل ذكر األرس لسبب آخر؛ وهو ما يدعيه من أنه "عد عال اهلل تعاىل
 ي أرسى احلربَ ﴿ :فإِ هما َمنًّا َب ْعدُ َوإِ هما فِدَ اء﴾ ( )2فهذه اآلية رصحية  ي النص عىل خيارين اثنني فقط
املن والفداء ،ومل يفتح النص القرآين الباب هنا خليار االسرتعاق" وهذا
للتعامل مع أسري احلرب؛ وهي ّ
احلرص  ي الفهم بعيد عن العلم ،بعيد عن الوحي ،أمل يقرأ كاتب "األزمة" عتاب اهلل لنبيه –صىل اهلل
عليه وسلم -ملا أخذ الفداء  ي أرسى بدر ،وأن األوىل كان عتل هؤالء لودة إجرامهم وأصالة عداوهتم
ُون َله َأرسى حتهى ي ْث ِ
لإلسالم ﴿ما ك َ ِ
خ َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ون َع َر َض الدُّ ْن َيا َواَّللهُ ُي ِريدُ ْاْلَ ِخ َر َة
ض ت ُِريدُ َ
َان ل َنبِ ٍّي َأ ْن َيك َ ُ ْ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
واَّللهُ ع ِزي ٌز حكِيم (َ )67لو َال كِت ِ
يم (َ )68ف ُك ُلوا ِِمها َغن ِ ْمت ُْم
َاب م َن اَّللهِ َس َب َق ملَ هسك ُْم ف َيام َأ َخ ْذت ُْم َع َذ ٌ
ٌ
ْ
َ َ
اب َعظ ٌ
َ ٌ
( )1سورة األنفال 22
( )2سورة حممد 4

49

ِ
يم ()1( ﴾)69؟ فهناك إذن خيار القتل أيضا ،غري املن والفداء،
ور َرح ٌ
َح َالال َط ِّيبا َوا هت ُقوا اَّللهَ إِ هن اَّللهَ َغ ُف ٌ
فال حرص.
وهل يمنن أن ينون الناتب الذي يفتخر بدعوى مجع القيم السياسية من نصوص القرآن
والسنة ،عد فاتته كل األحاديث التي فيها اسرتعاق بعض أرسى اجلهاد –كنساء وأطفال بني عريظة
مثال-؟ أم أن سنة النبي –صىل اهلل عليه وسلم -ليست عنده من الوحي الذي ُيضم إىل القرآن ملعرفة
تفاصيل األحنام الرشعية؟ وهل يا ترى يعفيه جتاهل كل ذلك الوحي الذي يعارضه من حقيقة
معارضته للوحي؟ أم أن يستسهل خرق إمجاعات األمة عىل حمنامت الرشيعة؟
الرق مرحلة
ثم يدعي الناتب اكتوافا خطريا حني يزعم أن "النص اإلسالمي جعل عضية َّ
مؤعتة ،حينام وضع حرية الرعيق  ي يده من خالل نظام املناتبة الذي يضمن هناية الرق  ي جيل واحد"
ُون ا ْلكِت ِ
ِ
َت َأ ْيام ُنك ُْم َفكَاتِ ُبو ُه ْم إِ ْن َعلِ ْمت ُْم فِ ِ
يه ْم َخ ْْيا﴾ ( )2مدعيا
ين َي ْب َتغ َ
َ
مستدال بآيةَ ﴿ :وا هلذ َ
َاب ِمها َم َلك ْ َ
أن "القرآن النريم ألزم ُم َّالك العبيد باملناتبة  ي أمر رصيح ال لبس فيه" ومستئنسنا باختيار ابن حزم
الظاهري أن األمر  ي اآلية للوجوب ،وناعال هجومه الالذع عىل مجاهري الفقهاء ،وحاكام –أي :الناتب
–عىل فقهاء املذاهب األربعة من احلنفية واملالنية والوافعية واحلنابلة بالتمييع ،عائال" :انظر كيف م َّيع
الفقهاء األمر ،فقالوا إن األمر باملناتبة ليس للوجود".
وعبل أن نناعش بعض التفاصيل اهلامة  ي كالمه ،دعونا نتأمل  ي اكتوافه اخلطري الذي عرضه
من خالل فهمه للقرآن.
الرق  ي اجليل األول من اإلسالم ،وهو خري عرن ،وعد
أال حيق لنا أن نتساءل :ملاذا مل ينتهي َّ
عاش من بينهم الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -أعواما ثم أكمل املسرية خلفاؤه الراشدون ومجوع
الصحابة املرضيون –ريض اهلل عنهم مجيعا ،-واستمر اخلري والصالح غالبا عىل األمة  ي القرون

( )1سورة األنفال 81-82
( )2سورة النور ٣٣
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املفضلة األوىل؛ مصداعا حلديث النبي –صىل اهلل عليه وسلمَ « : -خ ُْي الن ِ
ثم ا هلذين َي ُلوَّنم،
هاس َق ْرِن ،ه
وَّنم»()1؟
ثم ا هلذين َي ُل َ
ه
إن الناتب -كالعادة -يعرف مقدار املجازفة  ي كالمه ،ويتوهم أنه يرد عىل ذلك التساؤل
البدهيي بحصول "امللك العضوض فالتاريخ ليس حجة عىل الوحي ،بل الوحي هو حجة عىل
التاريخ" وهذه كلمة حق أريد هبا باطل ،فإننا ال نتنلم عن تاريخ حنام عد تنون هلم مظاملهم التي
أننرها الصاحلون جيال بعد جيل ،وال تاريخ مجاعات من العصاة أو اجلهلة الغافلني ،إنام نتنلم عن
عموم األمة بعلامئها وعبادها وفقهائها وجماهدهيا وزهادها من جيل الصحابة ،فهؤالء مجيعا أعروا
وجود الرعيق وورثوهم ألبنائهم من الصحابة والتابعني ،وال يبطل هذا اإلشنال إال بإشنال أسوأ،
وهو أن يدعي الناتب أن كل هؤالء كانوا لاملني متعديني ألمر القرآن ،أو جاهليني بإلزامه ،وال أللم
الرق فلم يطلبوا املناتبة للتحرر أصال؛
وال أجهل ممَن يدعي ذلك! أوأن يدعي أن الرعيق عد أحبوا َّ
الرق بأيدي الصاحلني جيال بعد جيل ،وال يوجد أشد محقا ممَن يدعي ذلك! فيبقى السؤال
فلذلك بقى ّ
الرق كام انتهت شعية اخلمر –مثال-؟
املفحم :ملاذا مل تنته شعية َّ
وتأمل آخر  ي تلك األحنام املتفرعة املتعلقة بالرعيق ،وهي مثبوتة  ي آيات وأحاديث كثرية،
وتتنزل  ي مسائل وأبواب متفرعة ،وهي أحنام مل يد ِع أحد أهنا منسوخة؛ فهل كانت كلها أحناما
لذلك اجليل الواحد الذي اكتوفه كاتب "األزمة"؟ أم أن هناك ما مل يفهمه الناتب ،أو فهمه لننه
يرفضه ويعارضه هبوى مستحنم؟
أما إذا أرنا أن نناعش بعض التفاصيل اهلامة  ي كالمه السابق؛ فستنون كام ييل:
فيمن جيابون ممَن يريدون
أوال :هناك عيد نصت عليه اآلية ،وتنلم عنه املفرسون والفقهاءَ ،
املناتبة ،وهو عيد﴿ :إِ ْن َعلِ ْمت ُْم فِ ِ
يه ْم َخ ْْيا﴾ ( )2فليس كل رعيق جياب لطلبه  ي املناتبة بمقتىض هذا
القيد؛ ولذلك جتاوز كاتب "األزمة" التعليق عىل هذا القيد طوال استدالله باآلية؛ ألنه ال خيدم نظرية
( )1متفق عليه :أخرجه البخاري  2832ومسلم 23٣٣
( )2سورة النور ٣٣
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العتق العام لنل الرعيق  ي جيل واحد ،وهذا ينوف مستوى األمانة العلمية لصاحب "األزمة"  ي
العرض واملناعوة.
ثانيا :لقد رصف الفقهاء كلهم –عدا ابن حزم الظاهري -األمر  ي اآلية عن الوجوب بقرائن؛
منها أن املسلم ال يؤمر بإخراج َمن ملنه دون سبب آخر ،بعد إخراجه ما وجب عليه من الزكاة،
باإلضافة لوجود الرعيق حتى وفاة النبي –صىل اهلل عليه وسلم ،-مع عدم إلزام الصحابة بمناتبة َمن
يملنون ،وهذه األوامر املرصوفة عند الوجوب ليست عليلة  ي خطاب الوحي بقرائن شعية
صحيحة ،وال ألن أن الناتب جيهل هذه احلقيقة العلمية ،لننه يتجاهلها  ي سياق محاسته للنموذج
الغريب املعارص الذي يروج له كتابه ،بل إنني أجزم أن الناتب ال يلتزم وجوب كثري من هذه األوامر
–ولعل القارئ يذكر صنيعه مع آيات احلنم بام أنزل اهلل ،عىل سبيل املثال ،وهي الرصحية املحنمة حقا
 ي وجوب اإللزام بحنم الرشيعة.-
رس الناتب بوذوذه عن مجاهري الفقهاء ،وبإساءته هلم –غفر اهلل له،-
ثالثا :إن ابن حزم الذي ُ َّ
هو نفسه مل يتب َّن نظرية حترير كل الرعيق  ي جيل واحد؛ ألن نصيبه من العلم والفقه حيول بينه وبني
هذه املجازفة ،ففي احلقيقة إن كاتب "األزمة" ينرر فرق اإلمجاعات العلمية ،ويعارض أدلة الوحي
املتناثرة بإطالعات مموهة ،كدعواه "أن تقييد حرية اإلنسان تعطيل إمنان وجوده ومغزاه ،وجتريده
من مسئوليته التي خلقه اهلل هلا" وهذا كالم جممل حيمل حقا وباطال –ليس موضوعنا تفصيله اآلن.-
رابعا :استدالله بأمر عمر بن اخلطاب ألنس بن مالك –ريض اهلل عنهام -بإجابة عبده سريين
إىل املناتبة ،وأن ذلك يدل عىل الوجوب ،استدالل غري ُمس َّلم به ،فهل يدعي كاتب "األزمة" أن أنس
بن مالك –ريض اهلل عنه -كان جاهال بحنم الوجوب؟ أو كان رافضا أن يمتثل له حتى أمره عمر –
ريض اهلل عنه -به؟ وهل يدعي الناتب أن كل إلزامات ومعاتبات عمر لغريه من أكابر الصحابة –
مفر من استيفاء البحث عبل تقرير
ريض اهلل عنهم أمجعني -يستدل هبا عىل الوجوب؟ بالقطع ال؛ فال َّ
احلنم ا ُملدَّ عى ،وإن استوهاد عمر –ريض اهلل عنه -بعد خالفة طويلة –بلغت عرشة أعوام -مع عدم
إعتاق أكثر الرعيق الذين كانوا بأيدي الصحابة وغريهم  ي لل خالفته الراشدة ،إن ذلك  ي داللته
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حيملها كاتب األزمة" أكثر ما
عىل عدم اختيار عمر للوجوب أعوى من تلك احلادثة الفردية الني َّ
حتتمل ،بل ال حتتمل إذا ّض َّمت إىل جمموع سرية اخلليفة الراشد والصحابة –ريض اهلل عنهم.-
لنننا البد أن نقرر عبل ترك هذه املسألة؛ ما عرره العلامء والفقهاء عبلنا ،من ّ
حث الرشع عىل
الرعيق بدرجة كبرية ،وأن التعامل مع الرق كان وسيبقى حمنوما بواععية
العتق ،وحرصه عىل حترير َّ
الرشيعة؛ التي هي أرعى من كل مثالية ُمدَّ عاة بغري حق ومن غري أهل احلق –وهلذه القاعدة نظائر كثرية
 ي شيعة أحنم احلاكمني.-
وستبقى معارضة الوحي جريمة ،مهام حاول البعض إلباسها أثواب العقل والعدل والعرص،
وستبقى معارضة الوحي شاهدة ببطالن كل االدعاءات املعارضة ،وسيبقى الوحي حجة اهلل اهلادية
إىل آخر الزمان ،مهام حاول البعض حتريفه؛ إن بحسن عصد ،أو بسوء عصد ،فاحلق ال يبطله يشء.
 )8ذم التفريق بني الرجل واملرأة يف والية احلكم:
وهنا يامرس كاتب "األزمة" عنس ما كان يامرسه  ي ادعاءاته السابقة؛ فهو عندما يذكر حديث:
« َل ْن ُي ْفلِ َح َق ْو ٌم و هل ْوا ْأم َر ُه ُم ْام َر َأة»( )1ال يتنلم عن أعوى صيغ العموم –التي ذكرها سابقا -وهي الننرة
 ي سياق النفي "لن يفلح عوم" وال "امرأة" ،وال يتنلم عن تأكيد النهي بصيغة نفي الفالح ،وال يتنلم
عن فقه اخللفاء الراشدين –ريض اهلل عنهم  -ي هذه املسألة ،وال يذكر لك َمن الذين فهموا من هذا
احلديث سلفا وخلفا منع النساء من "اإلمامة العظمى" وما ينون  ي حنمها من الواليات العامة،
وهم كل العلامء الذين اعتربهتم األمة ألكثر من ألف عام –إال أن ينون عد ّ
شذ فيها شا ّذ ،-إنه ال يتنلم
هنا عن رصاحة اللفظ وعمومه الذي يمنع االلتفاف عليه ،وال عن إحنام داللته بال مثنوية؛ فعن أي
يشء يتنلم يا ترى؟
إنه ينظر هنا  ي عرينة السياق  ي سبب الورود؛ ليقرر أن "هذا احلديث من العام الذي أريد به
اخلصوص؛ فالعربة فيه بخصوص السبب ال بعموم اللفظ ،بمعنى أنه وصف حلال فارس ملا جاء اخلرب
بتمزق دولتهم وتولية نبالئهم بنت امللك أمرهم ،وليس حنام شعيا عاما" وهذا التقرير إنام هو
( )1صحيح أخرجه البخاري  4423والنسائي  ٣2/12والرتمذي 2282
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دعوى حتتاج إىل دليل؛ إذ أن النثري من اآليات هلا سبب نزول واألحاديث هلا أسباب ورود ،فهل جمرد
وجود السبب كاف  ي عرص احلنم الذي ورد بلفظ عام عىل سبب نزوله أو وروده؟ أم أن ذلك معناه
تعطيل كل تلك األلفا ،العامة؟
إن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب؛ كام يقرر مجاهري أهل العلم ،وال ألن أن الناتب
خيالفهم  ي هذا األصل ،كام أهنم ال خيتلفون أن هناك ألفالا عامة تأيت  ي الوحي واملراد هبا اخلصوص،
لنن هذا ملا كان خالف األصل؛ فإنه ال ُيصار إليه إال بدليل يرصف اللفظ عن أن ينون عىل لاهره
من العموم؛ فام دليل هذا التأويل؟
سبق غري مرة  ي هذه "األزمات احلقيقية" إيراد كالم الناتب؛ يبني أن الدليل الذي يسيطر عليه
 ي احلقيقة هو "دولة اجلغرافيا الغربية الديمقراطية املعارص" التي عد استأرس لنموذجها كاتب
"األزمة" ،وال شك أن الناتب الذكي يوعر بتهمته كلام أوغل  ي االبتعاد عن الوحي ومعارضته وبالغ
 ي االعرتاب من النموذج الغريب املعارص؛ فامذا يفعل ليدفع عن نفسه هذه التهمة املسقطة لنالمه؟
إن خري وسيلة للدفاع هي اهلجوم –كام يتوهم ،-وإن املبادرة باهتام علامء األمة عرب أكثر من ألف
عام بتهمة كاذبة من جنس هتمته احلقيقية –كام فعل هنا ،-إن ذلك كله حياول به الناتب تربئة نفسه
مقدما ،و يتهم علامء اإلسالم بأهنم مل ينونوا يصدرون عن دليل شعي حني "عالوا بحرمان املرأة من
املناصب العامة –خصوصا منصب اإلمامة -إنام هو انعناس لرؤية "اجلامعة التأويلية"  ي سياق زماين
ومناين اتسم باالستئسار ألعباء املواريث االجتامعية السابقة عىل اإلسالم" وهنذا ُيتهم علامء
املسلمني جيال بعد جيل بأهنم كانوا مستأرسين جلاهلية ما عبل اإلسالم القديمة –والعياذ باهلل ،-وال
ُيتهم كاتب "األزمة" بأنه مستأرس جلاهلية الغرب املعارصة!  ي موعف ال يملك فيه اللسان إال أن يردد
عول الواعر :يا حياء "ما هلم ال يستحون؟
أما الوبهة التي يتوهم الناتب أهنا دليله القاطع؛ فهو احتجاجه بذكر القرآن مللنة سبأ ،وعدم
إننار ذلك مع حنايته ،فينون إعرارا بمرشوعية تويل املرأة للملك ،بل يلبس ثوب أصول الفقه
فيقول" :ولو كانت إمارة املرأة حراما –كام يقول مجهور الفقهاء األعدمني -الستننرها القرآن النريم
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 ي سياق استنناره شكهم ،ولو علنا إن إمارة املرأة حرام –كام عالوا -لنان سنون القرآن عن هذا
األمر من تأخري البيان عن وعته ،وهو أمر مستحيل شعا ،باتفاق علامء األصول" فهل هذا التنزيل
لقواعد األصول تنزيل صحيح –كام يدعي-؟
إن من املقرر  ي أصول الفقه أن شع من عبلنا شع لنا ما مل يرد  ي شعنا ما خيالفه –وهذا عند
َمن يقولون هبذا الدليل املختلف فيه لدى علامء األصول ،-وعد جاء  ي شعنا ما خيالفه وهو احلديث
السابق « َل ْن ُي ْفلِ َح َق ْو ٌم و هل ْوا ْأم َر ُه ُم ْام َر َأة»( )1ألن العلامء مل يورتطوا أبدا أن يأيت ما خيالفه  ي نفس سياق
النالم ،بل هذه دعوى –من الناتب -ال عائل هبا من أهل العلم ،ثم إن املمتنع عند العلامء هو تأخري
البيان عن وعت احلاجة ،ودعوى الناتب أن هذه احلاجة مالزمة لنل حناية لرشع من عبلنا يردها
عدم إفراد هذا  ي كل سياعات سلك احلنايات مع وجود ما خيالفها  ي سياق آخر من الوحي "وعليه"
فتلفيقات كاتب "األزمة" األصولية ساعطة باتفاق علامء األصول.
وأما كل احلنايات التي يذكرها من السرية؛ فغايتها أن تدل عىل أدوار –مل خيتلف عليها أحد-
للنساء ،وكلها عارصة جدا عن تلك الدعوى العريضة أن " ي السنة السياسية العملية ما يزكي املواركة
الناملة للمرأة  ي الوأن العام دون عيد أو شط" فال فيها مواركة كاملة  ي الوأن العام وال فيها دون
عيد أو شط ،وال فيها عواعد أصول الفقه  ي االستدالل ،بل فيها جمرد االدعاءات الواسعة التي ال
تثبت هبا حجة  ي حمل النزاع وهو مرشوعية تويل النساء للواليات العامة.
ثم إن ههنا تساؤال هاما؛ هل استحرض كاتب "األزمة" عبل أن يصف أمتنا املسلمة بعلامئها
وصاحليها -بأهنا من "األنظمة االجتامعية اجلائرة –التي متيز بني الرجل واملرأة  ي األهلية السياسية-
" أحنام الرشيعة  ي منظومتها كلها؟ هل استحرض أن املرأة إن تزوجت؛ فإنه يزوجها وليها الرجل

( )1سبق خترجيه

55

ون َع َىل
حلديث «ال
الر َج ُال َق هو ُام َ
َ
بوِل»( ،)1ثم تنون القوامة عليها لزوجها الرجل لآليةِّ ﴿ :
نكاح هإال ٍّ
ض وبِام َأ ْن َف ُقوا ِمن َأمو ِ
ِ
اَل ْم﴾()2؟ وهل هذه األحنام التي جتعل املرأة
ْ َْ
الن َِّساء بِ َام َف هض َل اَّللهُ َب ْع َض ُه ْم َع َىل َب ْع ٍ َ َ
حتت والية الرجل إذا اجتمعت معه  ي بيت واحد ،جتعل املرأة خارج البيت ذات والية عامة عىل
جمموع الرجال ،بام يومل َمن له الوالية عليها  ي البيت؟ أمل ينن علامؤنا أفقه  ي الرشيعة وأكثر عراءة
ملعانيها ومقاصدها من أتباع الغربيني واملتغربيني؟
أمل يقرأ كاتب "األزمة" حديث اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه" : -كنا  ي
اجلاهلية ال نعد النساء شيئا ،فلام جاء اإلسالم رأينا أن هلن علينا حقوعا ،من غري أن ندخلهن  ي
أمورنا"( )٣ليضع فهمه هذا الذي حينيه عن نفسه وعن باعي الصحابة –ريض اهلل عنهم أمجعني -بجوار
باعي احلنايات التي نقلها عنه وعن غريه؟ أم أنه عرأه وجتاهله لقوة داللته عىل ضد فنرته البائسة
املعارضة للوحي؟
وإذا كان كاتب "األزمة" يدعي أن للمرأة أن تنون حاكام ،فهو يرى أن هلا أن تتوىل كل الواليات
العامة ،ومن ضمنها القضاء بال شك؛ فهل تصور الناتب أن تنون املرآة عاضية  ي حقوق ال تصلح
فيه هذه املرأة وحدها شاهدا يعتد به للحنم فيها ،وهل يرى أهنا ال تصلح وحدها شاهدة لننها تصلح
وحدها عاضية  -ي تناعض ال خمرج منه-؟ أم أنه سيعارض الوحي الذي نطق بأن ﴿ َفإِ ْن ََل ْ َيكُونَا
ِ
ِ
ني َف َر ُج ٌل َو ْام َر َأت ِ
َر ُج َل ْ ِ
َان ِِم ه ْن ت َْر َض ْو َن ِم َن ُّ
اُها ْاألُ ْخ َرى﴾(  )4ي
اُها َف ُت َذك َِّر إِ ْحدَ ُ َ
الش َهدَ اء َأ ْن تَض هل إِ ْحدَ ُ َ
استنامل ملسرية معارضة الوحي بسبب االستئسار للنموذج الغريب املعارص؟

( )1صحيح :أخرجه أبو داود  2213والرتمذي  1121وابن ماجة  1111وغريهم من حديث أيب موسى – رىض
اهلل عنه -
( )2سورة النساء ٣4
( )٣متفق عليه أخرجه البخاري  421٣ومسلم  1422من حديث ابن عباس  -رىض اهلل عنهام -
( )4سورة البقرة 212
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إن كاتب "األزمة" حني يصف بحث هذه املسألة بأهنا من "اجلدال الوائع  ي الفنر السلفي
اليوم" هو  ي احلقيقة يمدح وال يذم –وإن مل ُيرد ذلك ،-فإن كل كالم الفقهاء والعلامء ألكثر من ألف
عام  ي منع املرأة من الواليات العامة ،مع السامح هلا بأدوار نافعة عامة –كاإلفتاء والرواية والتعليم
والنصح ،-سيدخل هنا  ي الفنر السلفي الذي يتنلم عنه الناتب ،إن فقه أمة اإلسالم وعلمها النابع
من الوحي ،وإن كره املستأرسون للجاهلية الغربية املعارصة.
أما دعواه بأن "لواهر القرآن  ي عصة ملنة سبأ أعوى دليال من األخذ بحديث آحاد مروي
باملعنى ،مما يعني احتامل تغيري الراوي لداللته من اخلصوص إىل العموم" فهذا كله خارج علم أصول
الفقه بل وخارج كل علوم الرشيعة ،واحتامال سوء فهمه أكثر بنثري من كل االحتامالت التي يدعيها
فمن يا ترى األوىل بقول
بال برهان ،وإنام هي حماوالت بائسة للخروج من مأزق معارضة الوحيَ ،
كاتب "األزمة" الذي ختم به هذه املسألة عن "تعميم خاطئ ،وحتنم  ي غري حمله؛ ألن ال يسنده الدليل
من الوحي اإلسالمي"؟
 )9رفع السياسة إىل مصاف االعتقاد:
إذا نقلنا عن كاتب "األزمة" فيام سبق دعواه "أن البدع السياسية ال تقل شأنا عن بدع االعتقاد،
كام توهد به عربة أربعة عرش عرنا من تاريخ اإلسالم" واهلل –عز وجل -يقول﴿ :إِ هن اَّللهَ َال َيغ ِْف ُر َأ ْن
ون َذلِ َ ِ
اء﴾( )1مفرعا بني الرشك الذي هو أشنع البدع االعتقادية ،وبني ما
رش َك بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
ك ملَ ْن َي َش ُ
ُي ْ َ
دونه من الذنوب –كبريها وصغريها ،-فنل ذنب عد ُيغفر لصاحبه مهام كرب ،ما مل يصل إىل الرشك
باهلل.
وال يعرتض عىل ما سبق بأن كثريا من البدع االعتقادية مل ينفر أصحاهبا ،فإن ذلك ليس مربئا
للنثري من البدع االعتقادية من الرشك ،لنن ذلك من باب إعذار املسلم ،والتامس التأويالت له صيانة
إلسالمه وتوحيده ،وتغليب اإلسالم وحسن الظن باملسلم عىل ما يضاد ذلك ،مع احلنم عىل كثري من
مقاالت البدع االعتقادية بأهنا – ي حقيقتها -كفر باهلل؛ فهذه واحدة.
( )1سورة النساء 42
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وثانية؛ هي أنه ال يتنلم عن بدع سياسية معينة ويقارهنا ببدعة اعتقادية معينة ،بل يقرر عاعدة
عامة يتنلم فيها عن جنس البدع السياسية مقارنة بجنس البدع االعتقادية ،وهبذا اإلطالق يصح
االستدالل بام ذكرنا عىل أن جنس البدع االعتقادية  ي ميزان الوحي أغلظ وأخطر من غريها مما يومل
جنس البدع السياسية ،وتتضح خمالفة كاتب "األزمة" مليزان الوحي املنطوق به ،وهو اخلط املتنرر  ي
كتابه ،لألسف.
وثالثة؛ دعواه "أن امللك هو أول بدعة  ي دين اإلسالم" مع أن بدعة اخلوارج التي ذمها رسول
اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -وأمر بقتال أصحاهبا ،كانوا عبل بدعة امللك العضوض ،فإن اخلوارج
لهروا  ي آخر اخلالفة الراشدة ،وعاتلهم اخلليفة الراشد عيل بن أيب طالب –ريض اهلل عنه ،-ثم إن
املصاحلة عىل امللك –مراعاة للرضورة ،وتقديام للمصالح املقدمة شعا -عد مدحها النبي –صىل اهلل
ِِ
عليه وسلم -بقوله « :ابنِي ه َذا سيدٌ  ،و َلع هل اَّللَ َأ ْن يصلِح بِ ِه بني فِ َئت ِ ِ
ني» ( )1فهل ينون الرش
َني م َن املُْ ْسلم َ
ْ َ َ ِّ َ َ
ُ ْ َ َْ َ ْ
الذي امتدح الوحي َمن يتحمله ألجل ما هو أوىل منه؛ هل ينون أسوأ وأكرب من البدع االعتقادية؟
إن االستئسار للغرب  ي تقديم السيايس عىل الديني هو الذي ورط كاتب "األزمة"  ي هذه
املعارضة الفجة لرصيح الوحي لفظا ومعنى ،فهل يراجع نفسه عبل أن يلقى اهلل باعرتاضاته هذه؟
أمتنى ذلك.

وماااا مااان كاتاااب إال سااايفنى

ويبقاااى اَّلل ماااا كتبااات ياااداه

فاااال تكتاااب ياااداك الياااوم إال

ماااا ييفاااك يف القياماااة أن تاااراه

( )1سبق خترجيه
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األزمة الثالثة
البناء عىل األوهام  ...طريق التيه
إذ مل ينن االستئسار للغرب  ي هذه املرحلة من تاريخ أمتنا أمرا مستغربا؛ نظرا للتسلط الغريب
عىل العامل منذ عرص هنضتهم احلديثة ،فإن ثمرات هذا االستئسار هي اجلديرة بالتأمل حقا ،وواحدة
من النواتج اخلطرية هلذا االستئسار هي البناء عىل األوهام ،ليس ألن املستأرس غبي ،فقد ينون ذكيا،
لنن االستئسار ملعان ليست من احلق جيعل املستأرس يقبل الوهم لينون البديل الذي تقوم عليه تلك
املعاين.
ث م تأيت مرحلة الرتويج لألوهام؛ حني تأيت  ي طيات أبحاث مليئة بالنقول واألسامء ،ومتخمة
باملراجع متعددة اللغات ،مع عبارات مفعمة بالثقة ال تسمح للقارئ بالوك  ي مصداعية ما يقرأ ،لتمر
األوهام إىل عقول القراء ،وتساهم  ي مزيد من البعد عن احلقائق.
إن متييز تلك األوهام املبثوثة  ي كتاب "األزمة" ُيعني القارئ عىل تقدير ما يقبله وما ير ّده من
النتاب ،خاصة والنتاب يعالج عضية ذات ُبعدين أحدمها شعي واآلخر واععي ،وهي عضية متصلة
بمصري األمة  ي حلظات فارعة من تارخيها املعارص.
 )1وهم املصاحلة مع كل البرش:
وهو وهم َتتزج فيه فكرتان:
إحداُها :الوعور باهتام النفس –جريا وراء اهتام الغرب ألمتنا املسلمة.-
واألخرى :التحليق  ي األمنيات ،املتخيلة التي مل جتد هلا رصيدا  ي حياة البرشية ،وليست مؤهلة
هلذا الوجود.
فينتج ذلك الوهم استهداف النتاب – ي دعوى الناتب" -إىل جمتمعات مسلمة متصاحلة مع
ذاهتا ومع بقية البرشية".
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بل ينرر هذا اهلدف ويزيد  ي تأكيد عيمته؛ عائال" :إن املصاحلة مع الذات ومع بقية البرشية
أصبحت أمرا حتميا للمسلمني ولبقية البرش ،وال انفناك بني الظاهرتني  ي الزمن احلارض ،فبقدر ما
يتصالح املسلمون مع العامل سيعينهم ذلك عىل حل األزمة الدستورية  ي حضارهتم ،وعىل التغلب عىل
جوانب عصورهم الذاتية ،وبقدر ما يعني اآلخرون املسلمني عىل حل أزمتهم الدستورية ،وينفون
عن التوبث بمواريثهم االستعامرية  ي العامل اإلسالمي ،سينون ذلك عونا للمسلمني عىل التصالح
مع بقية البرشية".
وكاتب "األزمة" يعرف -كغريه من املسلمني -أن املسلمني ليسوا هم َمن هياجم العامل ويثري  ي
أرجائه احلروب العاملية املروعة ،فلامذا يتهم أمتنا ويريد منها أن تصالح العامل –كل العامل  -ي لاهر
كالمه السابق؟
إن اجلواب بسيط ،وعد تنفل هو نفسه باإلجابة عنه؛ إذ أنه يريد منا مزيدا من اإلعجاب
بالنموذج السيايس الغريب! ومزيدا من احلرص عىل الوصول إليه! حتت زعم أن ذلك النموذج مطابق
للقيم السياسية اإلسالمية! فيدعي أنه "يستلزم تفعيل القيم السياسية اإلسالمية  ي الزمن احلارض
تصالح املسلمني مع بقية البرشية ،والتحرر من هواجس اخلصوصية املفرطة التي حترمهم من التفاعل
مع اخلربة السياسية اإلنسانية ،والتطور السيايس اإلنساين الذي أصبح خيدم تفعيل القيم السياسية
اإلسالمية".
وحتى ال يسبق إىل وهم القارئ الذي حيسن الظن بناتب "األزمة" أنه يقصد تطور اآلليات
والوسائل والنظم اإلدارية واإلجرائية ،التي يمنننا –بال شك -أن نستفيد منها  ي تفاصيل البناء
التنفيذي للدولة اإلسالمية املنوودة ،حتى ال يسبق هذا الوهم؛ نجد الناتب ينمل كالمه بام يبينه؛
فيضيف عائال" :كام يستلزم هذا التفعيل انتقال العقل الفقهي اإلسالمي من سياق التاريخ
اإلمرباطوري الذي كانت الدولة فيه تتأسس عىل عاعدة املواركة  ي العقيدة الواحدة ،إىل سياق الدولة
العقارية املعارصة التي يتأسس عقدها االجتامعي عىل الوحدة اجلغرافية" فالفقه اإلسالمي الذي
يعتمد عىل الوحي –وليس عىل اإلمرباطورية كام يدعي -هو املطلوب تغيريه ،ليتجاوز مفهوم تأسيس
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الدولة عىل العقيدة –كمثل دولة النبوة أو اخلالفة الراشدة أو ما بعدها ،-وليستسلم ملفاهيم دولة
اجلغرافيا املعارصة؛ فهل هذا هو التصالح املطلوب مع الرشيعة-؟!
واستنامال ألوهام التامهي مع الغرب؛ فهو ينتظر من الغرب أن يعيننا عىل هذه املصاحلة اخليالية
البائسة ،فيزعم –كام سبق -أنه "بقدر ما يعيني اآلخرون املسلمني عىل ّ
حل أزمتهم الدستورية،
وينفون عن التوبث بمواريثهم االستعامرية  ي العامل اإلسالمي ،سينون ذلك عونا للمسلمني عىل
التصالح مع بقية البرش" ،وحتى ال ّ
يمل القارئ من التنرار فإننا نحيله عىل ما جاء  ي عنرص " ي انتظار
الغرب" من "األزمة األوىل :االستئسار للغرب ..األزمات فهي تبني بعض ما يبني عىل هذه األوهام،
باإلضافة إىل املذكور هنا.
إن كاتب "األزمة" يسطر أوهامه تلك  ي زمن يرى فيه مأساة فلسطني التي صنعها ويرعاها
الغرب  ي علب أمتنا ،كام أنه مل ينس عرشية اجلزائر السوداء –فضال عام عبلها وبعدها -والتي نالت
دعام ورعاية من الغرب ،وبالتأكيد هو يذكر التدخالت املتنررة  ي الصومال ،كام أنه ال يستطيع أن
يتجاهل مأساة املسلمني  ي بورما أو الفلبني أو حتى كومري أو تركستان الرشعية ،أما رعاية وبناء
الغرب ألول دولة من املرتدين املتنرصين واعتطاعها من أندونيسيا لتنون دولة تيمور الرشعية املستقلة
فهو املوهد الذي جيب أن يطبقه  ي موضع بارز من لوحته  ي املصاحلة مع كل البرش ،ألن القيم
اإلسالمية السياسية هي التي تسود اليوم  ي دول الغرب املعارصة –كام يزعم الناتب!-
 )2وهم التالقي السيايس بني السنة والشيعة:
مع أن الناتب عد ادعى أنه استخرج القيم السياسية اإلسالمية من نصوص الوحي كتابا أو
سنة ،إال أن محاسه لقصوره الغريب –الذي يدعي إسالميته -واسع جدا؛ فريى أنه يمنن أن يستوعب
كال من السنة والويعة؛ بمقدمات من جنس دعواه أن "القرآن أوىل باالتباع من أي تراث سني أو
شيعي ،حديثيا كان أو فقهيا أو كالميا"  ي جتاوز غري علمي –وال يوافقه عليه أحد -للحديث الرشيف
من جهة ،و ي انتقاص مستمر – ي كتابه -لفقه علامء األمة املعتربين وملاذا هذه املجازفة يا ترى؟
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ألجل أن يطرح فنرة ومهية أخرى – ي داخل األمة ،هذه املرة ،-مفادها أنه " ي مسألة النظرية
السياسية مستقبال ،من املمنن جدا أن يتالعى الفقه السيايس السني والويعي عىل مفاهيم الوورى
واألمانة والعمل ،وغريها من عيم سياسية عرآنية ،دالة عىل والية األمة عىل نفسها ،باعتبار القرآن
النريم أصال مقطوعا به ،بغض النظر عن التسنن والتويع ،فاجلذر القرآين هو األساس الصلب الذي
يمنن أن جيمع السنة والويعة  ي هناية املطاف"  ي عفز معطيات االعتقاد والفقه ،والتاريخ والواعع،
بنل سالسة.
إننا لسنا من أنصار إشعال املعارك السنية الويعية ،لنننا نعلم أن أي صيغ توافق ممننة بني السنة
والويعة؛ ستنون أعرب إىل منطق الصفقات السياسية منها إىل منطق النظرية السياسية.
 )3أوهام منطق الثورات:
فمع أن كتاب "األزمة" عد صدر بعد جتارب مريرة من الثورة والثورة املضادة  ي منطقتنا العربية
واإلسالمية ،إال أنه ال زال يطرح أوهاما؛ بعضها  ي أحسن أحواله أن ينون حقائق ناعصة ،مدعيا أنه
يقدم لألمة "منطق الثورات".
فيتنلم مثال عن أنه "يقتيض الوضوح النظري حول البديل  ي الثورات العربية اليوم التوافق
عىل رضورة احلنم الديمقراطي ذي املرجعية اإلسالمية الذي يضمن احلرية والعدل للجميع" مع
وضوح دور أكثر العلامنيني واليساريني  ي الثورة املضادة  ي كل من مرص وتونس -ولنؤجل النالم
عن مثل ليبيا واليمن وسوريا ،فلها مناهنا خارج ورعاتنا هذه -فضال عن دور النصارى  ي مرص ودور
احلوثيني  ي اليمن ...إلخ ،فالناتب يطرح أمنياته ليبني عليها ما يتصور أنه "نظرية اإلنقاء" ألمتنا
املناضلة واملبتالة  ي ذات الوعت.
ويبالغ فيام أصله صحيح ،لننه وحده ال ينفي؛ حني يتنلم كثريا عن عيمة اجلامهري "فاجلامهري
هي وعود الثورات ،وهي حسن املستبد  ي الوعت ذاته ،و َمن ينسبها إىل صفه هو الذي ينسب املعركة
 ي هناية املطاف" وال شك أن مجاهري األمة هم األصىل الذي يستحيل جتاوزه ،لنننا البد أن نؤكد –
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خاصة بعد خربات السنني املاضية -أن اجلامهري وحدها ال تنفي؛ فالوعي بقيمة اجلامهري وعي أوىل،
هم يتحطم عىل صخرة الواعع.
واملبالغة  ي هذه القيمة َو ٌ
إن اجلامهري مركز عوة مهم  ي املجتمع والدولة ،لننه ليس مركز القوة الوحيد وال الغالب لنل
ما سواه؛ فالبد من اعتبار بقية مراكز القوى ملَن أراد أن يقود تغيريا حقيقيا  ي األمة ،وأكتفي أن أشري
هنا إىل الدراسة البحثية القيمة "كيف تستجيب اجليوش للثورات؟" والتي ناعوت تأثري أحد أهم
بمن يريد أن يتجاوز عقبات املايض
مراكز القوى األخرى املهمة أيضا ،علام بأن هناك غريمها ،وجدير َ
واحلارض ،أال ينتفي بالنالم عن عيمة اجلامهري؛ فيغرر بأمته  ي مرحلة خطرية من مراحل الرصاع،
وحيرص عىل تقديم املحرتفني.
ُرتك أدوار اهلواةُ ،
والتي تستدعي أن ت َ ُ
ثم ينتمل الوهم بعد ذلك ليومل نطاعا أوسع من منطقتنا ،فيدعي الناتب أنه عد "جاءت
ثورات الربيع العريب إيذانا بأن عرص الفصل بني ضفتي املتوسط عد انتهى إىل غري رجعة؛ فإما أن يعيش
أهل الضفتني معا بنرامة وحرامة ،وإما أن يغرعوا معا  ي بحرية دموية ،كام أنه عد جاء إيذانا بأن عرص
االستعامل السيايس عد َّ
وىل ،لقد وفرت ثورات الربيع العريب فرصة ألوروبا لبناء مصداعية أخالعية،
وللتأثري اإلجيايب  ي جوارها ،ولهور جار مسؤول عند خارصهتا اجلنوبية ،وكان الربيع العريب –وال
يزال -فرصة للتالعي عىل عاعدة إنسانية جديدة بني العامل اإلسالمي والعامل األوريب" فهل يمنن أن
تؤسس هذه األوهام ملنطقة الثورات"؟
 )4أوهام النموذج الغريب:
ليست هناك مونلة أبدا  ي استلهام خربة التاريخ ورصيد التجربة اإلنسانية ،لنن املونلة هي
أن يتسلط وهم بأن ما حصل  ي أوروبا هو النموذج الذي تستلهمه اإلنسانية من بعد ،بل إن التجربة
الغربية عد تركت لنا "مسارات ثالثة للتغيري" وواععنا يتأرجح بينها والبد ،مما ينعنس عىل عراءة
الناتب لواععنا عراءة غري دعيقة؛ فدعواه أن "الثورة املضادة  ي العامل العريب أفلست ،ومل تقدم للوعوب
ما يمنن أن تسنت عليه أو ترىض به ولو مؤعتا" فهي – ي احلقيقة -مل تصل بعد إىل مرحلة اإلفالس؛
ألسباب كثرية ،وهي ال تعتمد أصال عىل فنرة تقديم ما يريض للوعوب ،إنام تعتمد عىل مقومات
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أخرى للسيطرة واالستمرار ،لنن املبرش حقا هو أن ما تعتمد عليه  ي املرحلة الراهنة داخليا وإعليميا
ودوليا ،ال يستطيع أن يمنحها ذلك االستمرار ،كام أن ارتناهبا جلملة من احلامعات عد عزز من فرص
زواهلا  ي وعت ليس ببعيد –بإذن اهلل.-
ودعواه أن هناك "اجتاه اإلصال ح الوعائي ،وعد بدأت بوادر هذا االجتاه  ي اململنة املغربية منذ
بدايات الربيع العريب" هي دعوى حتتاج إىل النثري من األدلة حتى تثبت؛ فامللك ال يزال يمسك هناك
بنل مراكز القوى احلقيقية ،ومل يسمح بتوزيعها ،أو ما يؤدي إىل توازهنا ،غاية ما هنالك أنه أعطى
مساحة أوسع من احلرية السياسية  ي هامش ال يمثل خطرا عليه ،وعد حصل نوع من الرتايض عىل
هذه املنتسبات اهلوة –باالصطالح السيايس -والتي يمنن أن تُسحب  ي أي حلظة عادمة ،لو احتاج
لذلك.
كذلك دعواه أن ثورة يناير  ي مرص ضد مبارك "كانت عىل وشك اإلطاحة به عبل تدخل
اجليش" هي دعوى بعيدة عن كل معطيات الواعع الذي عوناه حلظة بلحظة ،فالثورة  ي حقيقتها – ي
تلك اللحظة -كانت أضعف من أن تسقط مبارك وحدها ،بل وكان من السهل –نسبيا -سحقها ،و ي
أحداث انقالب 8/٣2وما بعد عربة كافية ،لنن زوال مبارك اجتمعت له أسباب كثرية أدت إليه،
منها إرصاره عىل تولية ولده مجال والذي مل يلق عبوال من اجليش ومن عطاعات أخرى هامة  ي الدولة
واملجتمع ،واحلنم عىل اليشء فرع عن تصوره ،وليس بإسقاط تصورا غربية معينة ألدنى مواهبة؛
فالعاعل ال خيدع نفسه ،واألمني ال خيدع غريه.
وحسبك خريا أن تقرأ تصنيفه للجيش التونيس ضمن اجليوش التي مارست "االنقالب
الديمقراطي" حيث نص عىل أن "يمنن أن نضيف إىل هذا النموذج مثال اجليش التونيس الذي رفض
محاية زين العابدين بن عيل واالصطدام بالثوار" فهل هذه هي احلقيقة فعال؟ ولو كانت كذلك ،هل
كان من املمنن أن حينم السبيس وريث ابن عيل السيايس  ي لل حرية حقيقية كاملة عامت عىل أنقاض
ابن عيل؟ وملاذا اضطرت النهضة لنثري من الرتاجعات والتنازالت حتى ال ينون مصريها كمصري
إخوان مرص؟  ي مجلة غري عليلة من األسئلة الناشفة حلقيقة املعادلة  ي تونس.
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 )5وهم عدم احلاجة إىل القوة القهرية:
هاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ات
ت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
ض ََُلدِّ َم ْ
﴿و َل ْو َال َد ْف ُع اَّللهِ الن َ
اهلل –عز وجل -يقولَ :
احل ِديدَ فِ ِ
ِ
ِ
َو َم َس ِ
يه َب َْأ ٌس َد ِديدٌ َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
﴿و َأ ْن َز ْلنَا َْ
هاس َولِ َي ْع َل َم
اجدُ ُي ْذك َُر ف َيها ْاس ُم اَّللهِ كَثْيا﴾( ،)1ويقولَ :
()٣
ب﴾( )2وهو –سبحانه وتعاىلَ -
ْرص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
يف َْ
﴿أ َال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال هلطِ ُ
اخلبِ ُْي﴾
اَّللهُ َم ْن َين ُ ُ
فاحلق ال ُينرص  ي األرض إال بقوة تقيمه وحتميه.
ثم إن احلاجة اإلنسانية إىل الدولة ،إنام هي  ي حقيقتها حاجة إىل سلطة حتسم وعوة تلزم ،وإال مل
تنن هناك دولة ،ولصارت احلياة فوىض ،ال ُينتصف فيها املظلوم من لامله.
لنن كاتب "األزمة" يقرر بسالسة أن "احلضور اإلسالمي  ي الوأن العام ال حيتاج سلطة
عهرية ،بل حيتاج شعوبا مؤمنة باإلسالم وبإنسانية اإلنسان" وكأن الناتب ال يرى القهر الذي ُيامرس
ضد شعوبنا؟ أو ال يرى االستضعاف الذي تُعامل به أمتنا؟
 )6وهم رئاسة الكافر للدولة اإلسالمية:
نعم؛ فناتب "األزمة" يقرر أن النافر يمنن أن ينون رئيسا لدولة إسالمية تقيم اإلسالم،
فينون هو الراعي األعىل إلعامة اإلسالم  ي األرض! ويفرس ذلك بأنه عد "ينون احلاكم غري مسلم
حر من غالبية شعبه من املسلمني ،وهو ملتزم بإدارة الدولة
 ي نفسه ،لننه وصل إىل السلطة باختيار ّ
طبقا لنصوص دستور صاغته األمة بحرية ،وأعرته غالبيتها بخيارها ،وضمنته حتصينا ملرجعيتها
اإلسالمية ،فليس من وجه شعي ملنع هذا املواطن غري املسلم من تويل أي منصب عام ،سواء كان
عضاء ،أو عيادة عسنرية ،أو رئاسة للدولة ،فليس من معايري إسالمية الدولة أن ينون رأسها مسلام،
وإنام أن تُساس طبقا لفتح اإلسالم السيايس".

( )1سورة احلج 42
( )2سورة احلديد 23
( )٣سورة امللك 14
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هل يمنن فعال أن ينون النافر عاضيا بالرشيعة؟ وهل يمنن  ي الواعع أن ينون عائدا عسنريا
جليش جياهد  ي سبيل اهلل لتنون كلمة اهلل هي العليا؟ وهل يمنن أن ينون النافر رئيسا للدولة
اإلسالمية؛ فيحرس دين اإلسالم ويسوس الدنيا به –كام يقرر علامؤنا وليفة اإلمام-؟ وهل يمنن
أن نسميه خليفة لرسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم-؟ وهل يمنن أن ننتفي بالتزام هؤالء الناس
باإلسالم مع كفرهم به؟
إن منصب رئيس الدولة الذي ُيعد  ي كل دول العامل من أهم املناصب املؤثرة عىل مسرية تلك
الدول –سواء ُس َّم َي ملنا أو رئيسا أو رئيس وزراء -هو  ي نظر الناتب منصب غري خطري! "فرأس
الدولة الديمقراطية  ي عرصنا مولف تنفيذي ال أكثر ،وعد ال تزيد صالحياته أحيانا عن صالحيات
وزير ا لتنفيذ؛ فلن يغري معتقده الوخيص من أسس النظام األخالعي والقانوين للدولة ،وهي أسس
يضعها الوعب بمحض اختياره  ي شنل دستور منتوب يستوي احلاكم واملحنوم  ي اإلذعان له".
وكأن جمرد كتابة ذلك الدستور تعطي أمانا مطلقا لنافر ُحينم  ي اإلسالم وأهله! وكأن كاتب
"األزمة" مل يقرأ  ي التاريخ كيف تغري مسار دول كانت هلا دساتري منتوبة من خالل أدوار عام هبا
رؤساء مؤثرون! وكأن كاتب "األزمة" عد نسى أن خري أمة عد انتقلت من مرحلة اخلالفة الراشدة إىل
للم امللك العضوض ،وحنامها وعادهتا كلهم مسلمون يلتزمون  ي األصل بدستور القرآن النريم!
لننها األوهام؛ التي حيتاج إليها ،ليؤسس عليها أساطري الدولة الغربية املعارص ،والتي منها أن
"الدولة املعارصة التي انفصل فيها الوخص عن املنصب إىل حدّ كبري" فهل يوجد َمن يصدق هذه
الدرجة اهلائلة من األوهام؟
 )7هل هم البعض فقط؟
يتعجب كاتب "األزمة" وهو الغارق  ي أوهامه من بعض العلامنيني ،بعضهم فقط وليس كلهم
وال أكثرهم؛ فيقول " :ومن مفارعات بعض العلامنيني العرب أهنم ينرهون اإلسالم أكثر مما حيبون
احلرية ،ويدافعون عن حقوق األعليات وهيدرون حقوق األكثريات ،أما شعار العلامنية والليربالية
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الذي يرفعه هؤالء فينون –أحيانا -جمرد غطاء شفاف نتسرت به األعليات املدللة ،لتمتطي لهر
األكثريات املغفلة".
وليس هناك خالف عىل وجود الصنف املذكور باألوصاف املنتوبة ،لنن اخلالف عىل عوله:
"بعض العلامنيني"  ي تقليل متعمد ،وغري معرب عن النسب احلقيقية  ي الواعع كام يعرفها القريب
والبعيد؛ حيث توهم أن كثرهتم ليست هنذا ،فأين هذه النثرة يا ترى  ي بالدنا؟
إن الذي ال يعرف األرض التي يتحرك فيها ،وموازين القوى التي تؤثر فيها بنسب متفاوتة –
داخليا وخارجيا ، -يعيش  ي بيئة خيالية مفرتضة ،ويعجز عن إدارة التغيري  ي الواعع ،وتصدمه
األحداث بام مل ينن يتوعع؛ فاحذر أن تنون من هؤالء.
 )8أوهام النهايات:
مع أن لنل حلم يسعى البعض لتحقيقه عقبات تعرتض طريق الوصول إليه ،إال أن ألصحاب
األحالم –واععية كانت أو خيالية -تصوراهتم املتفاوتة لنيفية التعامل مع تلنم العقبات التي ال ختلو
منها احلياة؛ ولني ال نجور عىل كاتب "األزمة" فإنه عد اعتمد أكثر من أسلوب  ي التعامل مع تلنم
العقبات بحسب تصنيفها عنده.
فلني يتخلص من ماضينا نحن ،ال مايض الغرب –بطبيعة احلال عنده -ولني يقيم احلجة عىل
أننا أمام "أزمة دستورية" فهو يقرر أنه "شتان ما بني عرص كان الناس فيه عىل دين ملوكهم ،وعرص
أصبح الناس فيه عىل دين دساتريهم" فهل يوعر القارئ النريم الذي يتابع الواعع بتدافعاته وبتغرياته
أن الناس  ي العامل اليوم عىل دين دساتريهم حقا؟
إن الناتب يقرر أنه عد "انتهى عرص اإلمرباطوريات" ولذلك حينم عىل أولئك الذين ال زالوا
يرجعون إىل النتاب والسنة بفهم سلف األمة ،الذين يتعلمون فقه األئمة األربعة ومن بعدهم من
أئمة املذاهب وغريهم ،فيام ينون مرشوعا أو ينون ممنوعا بمقتىض الرشيعة الربانية ،إن حينم عليهم
بأهنم "منبتون عن واعع التطور اإلنساين" وهنذا تُبنى اجلرائم عىل األوهام.
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أما أوروبا؛ فقد "انتهت القومية األوربية (عومية الرجل األبيض) املتعالية عىل بقية البرش ،إىل
عومية أملانية متعالية هي عىل بقية الوعوب األوربية" فنانت احلربان العامليتان ،ويرى الناتب "أن
أوروبا استخلصت العربة الصحيحة من هذا املسار ،بعد ما ذاعته من دمار ،فاعرتفت بفضائها
احلضاري املورتك ،وبدأت مسار وحدهتا بعد احلرب العاملية الثانية ،عىل أسس أخالعية وإنسانية
جديدة ،ليس فيها شطط عومي ،وال عرق أسمى من سائر األعراق".
ولنا أن نتساءل :أمل ترث اإلمرباطورية األمرينية اإلمرباطورية الربيطانية؟ أمل تقسم أمرينا
وروسيا أوروبا فرتة من الزمن؟ أمل يتعامل الغرب ،عند تفنك االحتاد اليوغسال ي ،تعامال خمتلفا مع
كل من سلوفينيا وكرواتيا الناثولينيتني ،ومع رصبيا واجلبل األسود األرثوذوكسيتني ،ومع البوسنة
واهلرسك ذات األغلبية املسلمة؟ أمل يدعم هؤالء مجيعا دول الصهاينة  ي علب العروبة واإلسالم؟ أال
يامرس املحتلون السابقون سلوكا إمرباطوريا مع تلك الدول التي زعموا أهنم تركوا هلا حريتها – ي
األعم األغلب-؟ هل العامل فعال عد وصل إىل تلك املستويات اإلنسانية التي يتنلم عنها كاتب
األزمة-؟ أال يتنلم هنتنجتون  ي "صدام احلضارات" عن حضارة غربية بمركزية أمرينية زيد أن
يستمر انفرادها بالسيطرة عىل العامل؟
إننا ال نننر ما عند الغرب من مزايا ،وال ما عند غريهم أيضا؛ لنننا ال نريد أن يؤدي االستئسار
للغرب إىل رؤي عائمة عىل عدد ال بأس به من األوهام ،فهذه األوهام تذكرين بوعود فرنسا للجزائريني
أيام احلرب العاملية ،وال زالت اجلزائر حينمها إىل اليوم َمن يسموهنم –بحق" -جنراالت فرنسا"،
وبوعود بريطانيا للرشيف حسني أمري منة –الذي مل ينن شيفا  ي ترصفاته -والتي انتهت بوفاته  ي
املنفى.
إن أرسى األوهام ال جينون إال اخلرسان ،وإن أمتنا الناهضة التي تريد أن تستعيد هويتها
وشيعتها وحريتها وجمدها لن تقوم ثورهتا احلقيقية عىل األوهام ،بل عىل حقائق تنتب التاريخ وتغري
اجلغرافيا وتصنع مستقبال أفضل من اليوم –بإذن اهلل.-
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األزمة الرابعة
انتقاص خْي أمة  ...باب االنحراف
ت لِلن ِ
هاس﴾( )1ولذلك فهي األمة الواهدة
أمتنا خري أمة؛ بوهادة القرآنُ ﴿ :كنْت ُْم َخ ْ َْي ُأ هم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
ك َج َع ْلنَاك ُْم ُأ همة َو َسطا لِ َتكُونُوا ُد َهدَ َاء َع َىل الن ِ
﴿وك ََذلِ َ
﴿ُم همدٌ
هاس﴾( )2وخري هذه األمة أوهلا ُ َ
عىل األمم َ
ِ
َر ُس ُ
ون
السابِ ُق َ
ين َم َع ُه﴾( )٣وخريية َمن بعدهم مقيدة باتباعهم ،فال سبيل آخر لرضوان اهلل َ
ول اَّللهِ َوا هلذ َ
﴿و ه
ٍ ِ
اج ِرين و ْاألَنْص ِ ِ
ْاألَو ُل َ ِ
ِض اَّللهُ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه﴾(.)4
ين ا هت َب ُع ُ
ار َوا هلذ َ
َ
ون م َن املُْ َه ِ َ َ
ه
وه ْم بِإِ ْح َسان َر َ
ينا
ترض ْو َان اأ ْان اتكونوا ا ُربُ َاع اأهلا االجنَّةا»( )3كذلك « َخ ْي ُار االنَّاسا اقَ ْرني ،اثُ َّام االَّذ َا
وبوهادة السنةَ « :ا
أل ا َ

كثيرا،افعليكما
ينايَلُونَ ُه ْام»( )8ولذلك بقيت الوصية «منايع ْا
يَلُونَ ُه ْم،اثُ َّاماالَّذا َا
شامنكمابعديافسيرىااختالفًاا ً
ينامنابعدي،ا َعضُّوااعليهاابالنواجذا»(.)2
بسنَّتياوسنَّةااالخلفاءااالراشديناالمهديِّ َا
ُ

لذلك كان باب االنحراف الذي ُيدخل منه لتغيري حقائق هذا الدين –عرب التاريخ -هو التعدي
عىل هؤالء القدوات النبار ،كذا فعلت الويعة واخلوارج واملعتزلة من عديم ،وعىل درهبم يسري
املسترشعون وأذناهبم من احلداثيني  ي عرصنا؛ لتُنرس األسوار احلامية لقواعد الدين ومفاهيمه،
ف ُيستباح حتريف معانيه إن مل يمنن حتريف نصوصه إن َجلد األمة هو املقدمة الطبيعية ملحاولة
االنسالخ من هويتها ،كام كان االفتتان بالغرب هو املقدمة الطبيعية ملحاولة التعلق بأذياله ،وإلن كنا
عد تنلمنا عن "االستئسار للغرب" فيام سبق ،فنحن  ي هذه الورعات من "األزمات احلقيقية" عىل

( )1سورة آل عمران 112
( )2سورة البقرة 14٣
( )٣سورة الفتح 22
( )4سورة التوبة 122
( )3متفق عليه :أخرجه البخاري  8321ومسلم  221من حديث ابن مسعود – رىض اهلل عنه -
( )8سبق خترجيه
( )2سبق خترجيه
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موعد مع األزمة املقابلة هلا بداهة ،وهي "انتقاص خري أمة" لنرى سويا ،هل أفلت الناتب منها أم
فاته التوفيق فسقط فيها؟
 )1التعدي عىل مقام الصحابة –رِض اَّلل عنهم:-
يبدأ كاتب "األزمة" تعديه عىل اخلليفة الراشد الثالث عثامن بن عفان –ريض اهلل عنه  -ي
بدايات كتابه؛ حني ينقل ُم ِقرا دعوى أحد العلامنيني "للسؤال املحوري الذي طرحه ،بوأن لهور
بذور السلطة امللنية  ي عهد اخلليفة الثالث عثامن بن عفان ،وخالصته" :ما إذا كان اإلسالم عد أضاع
فرصته مع عثامن لتجسيد روح العدل  ي شنل ديمقراطية مديدة ،وعام إذا كانت الرضورات السياسية
واإلمرباطورية تؤدي حتام إىل سلوكية تسلطية ثم استبدادية   ،ي احلالة األوىل ينون عثامن عد تننّر حقا
إلرث رائع ،و ي الثانية ينون فقط واحدا من رواد املحتوم".
هل يتصور مسلم أن اإلسالم يمنن أن تنون فرصته عد ضاعت مع خليفة راشد وشهيد مبرش
باجلنة ،وجاءت مع أفراخ العلامنية املعارصة؟ وهل يمنن أن تنحرص إجابة السؤال اخلطأ –أصال  -ي
هاتني النتيجتني املذكورتني –مع خطئهام كذلك-؟ أم أهنا حماوالت ادعاء البحث العلمي وتنويع
اخليارات ،مع حقيقة معارضة الوحي والسعي لتحريف حقائقه ،بذم َمن مدح اهلل ورسوله –صىل اهلل
عليه وسلم-؟
ثم ينمل كاتب "األزمة" موواره  ي النتاب ،و ي التعدي عىل اخلليفة الراشد الوهيد عثامن –
ريض اهلل عنه-؛ ليقرر أنه " حينام جنحت السلطة إىل االستئثار بالثروة والسلطة  ي أواخر أيام عثامن
بن عفان ،كان ذلك بذرة للفتن السياسية التي عصفت بتجربة اخلالفة الراشدة كلها ،وعادت األمة  ي
مسار آخر" ويرشح ذلك بأن عثامن –ريض اهلل عنه -عد "منث  ي السلطة طويال ،حتى ضعف ومل
يعد صاحب القرار السيايس الفعيل  ي دولته الفسيحة األرجاء ،اهلوة البناء ،ورغم أن عثامن كان
مستعدا لتصحيح كل األخطاء واخلطايا –خصوصا إيثاره أعاربه بالواليات واألموال -فإن البطانة
املحيطة به مل تنن مستعدة ألي تنازل أو تصحيح ،ومل ينن عثامن من القوة بحيث يسلك مسلك
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االعتدال أو االعتزال ،وال ُأتيحت له فرصة ذلك ،وهتمش كبار الصحابة  ي الوأن العام"؛ فيظهر
تعديه فيام ييل:
أوال :األوصاف التي ألصقها به؛ كمثل "مل يعد صاحب القرار ،األخطاء واخلطايا ،إيثاره أعاربه
بالواليات واألموال" هل يمنن أن ينون صاحبها خليفة راشدا مهديا؛ كام وصفه النبي –صىل اهلل
عليه وسلم-؟ فأي الواصفني أصدعه؛ رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -الناطق بالوحي ،أم كاتب
"األزمة" الناعل عن العلامنيني؟ وبالتايل أي الوصفني أدق –إن كان ثمة جمال لالختيار-؟
ثانيا :حينم الناتب عىل اجتهادات عثامن –ريض اهلل عنه -بأهنا "األخطاء واخلطايا" ويرتب
عىل ذلك أنه كان عليه "االعتدال أو االعتزال" وهذه األحنام أبعد ما تنون عن حنم "الرشد  ي
اخلالفة" الذي حنم له به رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم ،-ففيها بالتايل عدر كبري من التجني عليه
–ريض اهلل عنه.-
ثالثا :دعوى الناتب أنه –ريض اهلل عنه" -مل ينن من القوة بحيث يسلك مسلك االعتدال أو
االعتزال ،وال أتيحت له فرصة ذلك" يتجاهل فيها كل الروايات التي تبني رفضه ذلك العزل
الفوضوي اجلائر؛ كي ال تنون سنة  ي بالد املسلمني ،وكان معه –ريض اهلل عنه -من وصية النبي –
صىل اهلل عليه وسلم -له بأال يقبل العزل ،ومن البوارة بالوهادة عىل أنه ُيقتل مظلوما ،ما دعاه للثبات
والصرب ،فأين ما زيفه الناتب من تلنم الوصية والبوارة؟ أم أن سلك االنتقاء باألهواء عد أعمى عام
سواه؟
رابعا :دعوى أن عد "هتمش كبار الصحابة  ي الوأن العام" هو للم للخليفة الراشد –ريض اهلل
عنه -وللم لنبار الصحابة ،وهو جهل بورعه –ريض اهلل عنه -حني فضل أن يلقى اهلل –تعاىل-
وليس  ي عنقه عطرة دم من مسلم ،وجهل بالتزام بقية الصحابة –ريض اهلل عنهم -طاعة خليفتهم  ي
عدم القتال دونه ،وحسبك بام ُبني عىل الظلم واجلهل فسادا.
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أما معاوية بن أيب سفيان –ريض اهلل عنهام ،-فرعاية حق صحبته وفاء لوصية النبي –صىل اهلل
َحده ْاما َوَالانَصي َف اهُ»
َص َحابيا،افَلَ ْاواأ َّا
سبُّوااأ ْ
ُحداا َذ َهبًا،ا َماابَالَ َاَا ُم َّاداأ َ
َح َد ُاك ْماأَنْ َف َقامثْ َالاأ ُ
َناأ َ
عليه وسلمَ « :-الاتَ ُ

()1

ولو بالرتيض عليه ،واألدب  ي اللفظ عنه ،وعدم النذب عليه ،كل ذلك عنده من "النوابح الذهنية

واملقدسات الومهية" فعندما نقل كالما ملالك بن نبي عن معاوية ،عال  ي اهلامش :نص عبارة مالك بن
نبي  ي األصل الفرنيس لنتابه هو .... :ومعناها" :رجال من املؤلفة علوهبم هو معاوية" ،لنن العبارة
حتولت  ي ترمجة عبد الصبور شاهني العربية هنذا" :فجاء معاوية –ريض اهلل عنه -فحطم ذلك
البناء"!! وكأن حتطيم ما بناه النبي –صىل اهلل عليه وسلم -وخلفاؤه الراشدون فضيلة! وهذا مثال
طريف عىل النوابح الذهنية واملقدسات الومهية التي حترم املسلم من عراءة تاريخ بعني نافذة جتعل
لقدسية املبادئ رجحانا عىل منانة األشخاص" كذا عال ،ولنا من امللحولات ما ييل:
أوال :ليس  ي األوساط العلم َمن يقبل أن يغري املرتجم شيئا مما يرتمجه عن معناه ،وله أن يعلق
 ي اهلامش مع إسناد كالم إىل عائله بأمانة تامة.
ثانيا :حناية أن معاوية –ريض اهلل عنه -من املؤلفة علوهبم ،مما حيتاج إىل إثبات موثوق ،وليس
تأخر إسالمه بعد فتح منة مساويا ألن ُيقال إن من املؤلفة علوهبم ،بل إن استئامنه عىل كتابة الوحي
من النبي –صىل اهلل عليه وسلم -ينفي  ي نفي املعنى الذي أريد انتقاصه به حني ُوصف بأنه من املؤلفة
علوهبم.

ثالثا :إثبات لفظ الرتيض عند ذكر معاوية وغريه من الصحابة –ريض اهلل عنهم أمجعني -هو
ِ
ِض اَّللهُ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه﴾( ،)2وبه جرى عرف العلامء
سنة الوحي ،إذ عال اهلل –عز وجلَ :-
﴿ر َ
ِ
اءوا ِم ْن
﴿وا هلذ َ
والصاحلني بل وعموم املسلمني الذين حرصوا عىل الدخول  ي عوله –تعاىلَ :-
ين َج ُ

( )1متفق عليه :أخرجه البخاري  ٣82٣ومسلم  2341من حديث أيب سعيد اخلدري – رىض اهلل عنه .-
( )2سورة التوبة اآلية 122
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ِ ِ ِ
ون ربنَا اغ ِْفر َلنَا و ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ين َس َب ُقونَا بِ ْ ِ
ين َآ َمنُوا﴾(،)1
اإل َيام ِن َو َال َ ِْت َع ْل ِيف ُق ُلوبِنَا غ ًّال ل هلذ َ
إل ْخ َواننَا ا هلذ َ
ْ َ
َب ْعده ْم َي ُقو ُل َ َ ه
فاعتبار الرتيض عليه من "النوابح الذهنية واملقدسات الومهية" هو من الغلو الفاحش  ي التعدي عىل
مقام الصحابة النرام –ريض اهلل عنهم ،-وفيه من احلث عىل اجلرأة  ي ذمهم ما يوابه مسالك
املسترشعني وأذناهبم  ي الطعن عليهم ،كمدخل للطعن  ي الدين نفسه.
رابعا :تعليقه عىل صياغة د .عبد الصبور؛ بقوله" :وكأن حتطيم ما بناه النبي –صىل اهلل عليه
وسلم -وخلفاؤه الراشدون فضيلة" هو ادعاء فهم ال يساعد عليه يشء من عواعد اللغة وال األصول
وال العقل؛ فالرتيض عليه ملقام الصحبة يشء ،واالعرتاض عىل خمالفة هنجه  ي التويل للنهج الرشعي
يشء آخر؛ إذ ليس من لوازم الصحبة أن ينون الصحايب معصوما عن الذنوب –كام هو معلوم،-
وليست الذنوب فضيلة وسببا للرىض ،بل مها شيئان خمتلفان  ي تعلق كل منهام ،وإن اجتمعا بحنم
الطبيعة البرشية  ي اإلنسان الواحد ،فتعليق كاتب "األزمة" فيه من التجني عىل املرتجم وعىل اللغة ما
فيه ،فضال عن بيان حلجم التعدي الذي هو موحون به.
خامسا :دعواه أن جمرد الرتيض عن معاوية يدل "عىل النوابح الذهنية واملقدسات الومهية ،التي
حترم املسلم من عراءة تاريخ بعني نافذة جتعل لقدسية املبادئ رجحانا عىل منانة األشخاص" ليس فيه
إال ملزيد من اخللط اهلوائي ،فحتى أولئك العلامء الذين رجحوا منانة األشخاص عىل عدسية املبادئ؟
إن الناتب نفسه عد نقل عن علامئنا ذم التغلب وحتريمه ،مع حفظهم حلق الصحبة جلميع الصحابة
بحسب مراتبهم  ي الفضل –ريض اهلل عنهم أمجعني ،-وعلامؤنا هؤالء كانوا ينقدون وجيتهدون –
فيصيبون وخيطئون  -ي لل أدلة الوحي التي أثبتت اعتبارا للصحبة ،بل وثناء عىل معينني عد أخطأوا
فمن جيهل أن طلحة والزبري –ريض اهلل عنهام -مبرشان باجلنة؟ و َمن ينفي اإليامن عن عمرو
 ي الفتنةَ ،
بن العاص –ريض اهلل عنه -بعد عول النبي –صىل اهلل عليه وسلم« :-ابنا االعاصا امؤمنانا»؟( )2لنن
( )1سورة احلرش اآلية 12
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الفارق بني نقدهم من خالل التزامهم بالوحي ،وبني نقد املسترشعني املنفلت من ذلك االلتزام ،هو
الفرق بني نقد املؤمن املوعن بنل ما نطق به الوحي ،وبني نقد صاحب اهلوى الذي ال يبايل بحقائق
الوحي –إن مل ينن ساعيا  ي نقضها أصال.-
لذلك يستسهل الناتب الطعن  ي معاوية –ريض اهلل عنه -بام عد ينون حقا وبام عد ينون باطال،
دون ترك مساحة ألي احتامل آخر ،فيقرر أن اخلالفة عد "توالها معاوية ملنفعة خاصة ،ومتسك هبا
عرشين عاما ،ثم والّها ابنه من بعده ،رغم معارضة األمة ذلك وسخطها منه" فيحنم عليه بأنه
"خصم مسلم عد استهواه النموذج البيزنطي  ي احلنم" ثم مل جيد له سلفا وأسوة إال  ي أحد رؤوس
بدعة االعتزال ،وهو اجلاحظ –الذي بنتابته حمنة خلق القرآن وتنفري أئمة املسلمني وعتلهم
وتعذيبهم ،-فيقول  ي إعرار" :وعد رفض اجلاحظ ذلك الصلح الذي تم عام  41هـ ،صلحا ،أو أن
يسمي ذلك العام عام مجاعة"  ي اعرتاض عىل عول رسول رب العاملني –صىل اهلل عليه وسلم -عن
ِِ
َّلل َأ ْن يصلِح بِ ِه بني فِ َئت ِ ِ
ِ
()1
ني»
َني م َن املُْ ْسلم َ
احلسن بن عيل –ريض اهلل عنهام« :-ا ْبني َه َذا َس ِّيدٌ َ ،و َل َع هل ا َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
فصدق رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -وكذب اجلاحظ و َمن وافقه ،و ي اعرتاض عىل خيار كبار
الصحابة –ريض اهلل عنهم -وإمجاعهم –ولو مراعاة حلال االضطرار -حني سموه عام اجلامعة،
فصدق الصحابة وأئمة السنة ومجهورهم وكذب اجلاحظ املبتدع و َمن تابعه.
ويتسع تعدَّ ي كاتب "األزمة" ليومل عطاعا واسعا من الصحابة –ريض اهلل عنهم -دون علم
وال ورع؛ عائال " :فثقافة الفوىض هي التي أدت إىل مقتل عثامن وفتح باب الفتن السياسية  ي األمة،
ولو كانت ثقافة القانون والنظام راسخة  ي جمتمع اجلزيرة العربية يوم ذاك ألمنن تصحيح التجاوزات
التي حدثت  ي أواخر عهد عثامن ،دون ارتناب جريمة عتله.
وثقافة الفوىض هي التي فرعت صف كبار الصحابة (عيل وعائوة وطلحة والزبري) ،وزرعت
الرصاع بينهم بوأن االعتصاص من عتلة عثامن ،ولو كانت ثقافة القانون والنظام راسخة  ي املجتمع،
ألمنن االعتصاص من الذين باشوا عتل عثامن –وهم أفراد عالئل -ضمن ما سنه اإلسالم من
( )1سبق خترجيه
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إجراءات والية الدم ،وإعامة الدعوى ،وتقديم البينات واحلنم عىل املجرمني ،ثم إنفاذ احلنم فيهم"
وهذا النالم ميلء باملغالطات ،فإساءة استعامل احلرية هو الذي أدى لقتل اخلليفة الراشد عثامن –ريض
اهلل عنه ،وليس ثقافة الفوىض ،ودعوى أن ثقافة القانون كانت ضعيفة بعد عرشة أعوام من دولة النبوة
يضاف إليها نحو العرشين عاما من دولة اخلالفة الراشدة؛ هي دعوى منها فتنة ال يملؤها إال انتقاص
أفضل فرتة نموذجية  ي حياة األمة ،ومقلها  ي الفساد واالنتقاص دعوى أن كبار الصحابة عد فرعتهم
ثقافة الفوىض!!  ي جهل بالرشع وبالواعع مجيعا ،يستمر إىل آخر تفسريه الذي يتصور أنه حق حمنم،
وأنه –أي :الناتب -عد أتى بام كان كفيال بحل كل اإلشناالت ،وحلوله الرشعية عد فاتت النبي –
فمن يستطيع أن يقبل هذا من املسلمني؟ أليس
صىل اهلل عليه وسلم -والصحابة –ريض اهلل عنهمَ ،-
األوىل بصاحب الدين والعقل أن يبحث عن تفسريات ال تلجئه إىل هذه املضايق واالنحرافات؟ أم
أن االعتداد يطغى واالستغراب –من متابعة الغربُ -ينسى؟
من من املؤرخني سبق كاتب "األزمة"  ي دعوى أن القتلة كانوا أفرادا عالئل تسهل حماكمتهم،
تنج من ذمه ،حتى  ي
لنن أهل املدينة من الصحابة فرطوا  ي ذلك؟ بل إن دولة اخلالفة الراشدة مل ُ
عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه ،-ذمها بالفتوحات وبأخذ اجلزية عائال:
"والفاحتون  ي اإلمرباطوريات فهم َمن يملك حق احلنم السيايس ،أما الوعوب املغلوبة فإما أن
تستعبد دون أمل  ي تغيري وضعها إىل املساواة مع الوعب الفاتح ،وإما أن متنح مواطنة من الدرجة
الثانية مقابل رضيبة مالية ،مع فتح الباب هلا للمساواة إذا اعتنقت ديانة الوعب الفاتح" و "بناء الدول
عىل أساس عائمة الفتح وأخوة العقيدة (كام كان حال اإلمرباطوريات اإلسالمية) مل يعد مناسبا
أخالعيا ،وال ممننا عمليا  ي العرص احلديث ،واألهم من كل ذلك أنه ال ينسجم مع الداللة اإلنسانية
الواسعة للقيم السياسية اإلسالمية ،وال مع طبيعة العقد االجتامعي الذي تتأسس عليه الدول
املعارصة" فأهل اجلزية عنده هم من أصحاب "احلقوق املنقوصة" ومع ذلك حيني بال حرج عن النبي
–صىل اهلل عليه وسلم -أن "صح عنه أنه سامل املجوس وأخذ اجلزية منهم ،وعد استن اخلليفة الراشد
عمر بن اخلطاب هذه السنة حاملا علم هبا ،حيث" مل ينن عمر أخذ اجلزية من املجوس ،حتى شهد
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عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -أخذها من جموس هجر "( "... )1فيا تُرى
حينم عليه بعدم األخالعية وبعدم االنسجام مع القيم اإلسالمية؟ أليس هو كاتب
َمن األوىل أن ُ
"األزمة" و َمن يوافقهم؟ و َمن جيرؤ من املسلمني عىل اإلساءة إىل صحابة الرسول –صىل اهلل عليه
وسلم -إال صاحب هوى عد انحرف عن الرصاط املستقيم؟ وهل الدين إال ما كان عليه الرسول –
صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه –ريض اهلل عنهم أمجعني.-
 )2انتقاص فهم السلف للدين وتطبيقهم له:
اختذ الناتب مدخال ال ينقصه التخليط والتلبيس هلدم عيمة فهم السلف للدين؛ فطرح  ي مقدمة
كتابه هبذا اخلط عائال " :مل نمنح الرتاث املوروث عن فقهاء السياسية الرشعية واآلداب السلطانية
ُسلطة فائضة ،بل انطلقنا من أن الثقة املفرطة بالرشح حتجب عن املتن ،وأن سلطة الرتاث السيايس إذا
بولغ فيها تصبح حاجزا بني الناس وبني معاين القيم السياسية اإلسالمية كام وردت غضة  ي الوحي"
فهو هنا:
أوال :خيلط بني فقهاء السياسة الرشعية من جهة ،وبني كتاب اآلداب السلطانية من جهة أخرى،
مع أنه أثناء بحثه ّفرق بينهام –وهو احلق ،-الستعامل هذا اخللط ذريعة إلسقاط كالم فقهاء األمة،
سواء فيام أمجعوا عليه ،أو فيام عال به مجهورهم األعظم –كام يعرتف هو أثناء القضايا املعينة التي
أثارها.-
ثانيا :التلبيس بنلامت مثل "سلطة فائضة ،الثقة املفرطة ،بولغ فيها" وهي كلامت حتتاج لضبط
حدودها ليجعل كاتب "األزمة" حدودها هي حدود الديمقراطية الغربية ودولتها اجلغرافية
املعارصة.
ثالثا :اخلداع الناذب حني جيعل فهم الفقهاء –فيام اتفقوا عليه ،أو اختلفوا فيه -هو من الرشوح
التي "حتجب عن املتن" حتى إهنا عد "تصبح حاجزا بني الناس وبني معاين القيم السياسية اإلسالمية
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كام وردت غضة  ي الوحي" لينون البديل لفهم العلامء الذين أمجعت األمة عىل إمامتهم  ي فقه الدين،
هو فهم الناتب و َمن ينقل عنهم من املتغربني والعلامنيني وأشباه هؤالء.
ثم يتقدم الناتب خطورة أخرى  ي طريق التنظري لالنحراف؛ عائال" :فمبدأ احلرية واملساواة
اللذان برشت هبام الديانات التوحيدية –وكانا  ي النص اإلسالمي أرصح وأوضح داللة سياسية منها
 ي أي دين آخر -مل يتحققا  ي أتباع تلك الديانات فورا حتققا كامال؛ ألن السياق التارخيي مل ينن عد
نضج بعد لذلك التحقق ،وإنام بقى بذرة أخالعية تنتظر سياعا يسمح هلا بالتفتح والنمو" وهو هنا:
أوال :جيمع بني اإلسالم وبني كل من اليهودية والنرصانية املحرفتني ،حتت اسم "الديانات
التوحيدية" وهو مجع باطل بني اإليامن والنفر ،وال ُيعرتض علينا بأن يقصد هبام أصىل الرسالة عبل
التحريف فيهام؛ ألنه يتنلم عن ثمرة ذلك " ي النهاية  ي حترير الرعيق وحتقيق احلريات السياسية"
وهذا كله تأخر كثريا بعد وجود اإلسالم نفسه.
ثانيا :يزعم أن "احلرية واملساواة" وهي معان إنسانية ،وليست من عبيل املنتجات اإلجرائية أو
النونية ،مل تتحقق  ي عصور األمم املؤمنة األوىل ،أيام كان الرسل بأنفسهم هم املبلغون واملربون
واملطبقون للرشائع اإلهلية! فليس األرعى  ي اليهودية هو عرص موسى –عليه السالم ،-وال  ي
النرصانية هو عرص عيسى –عليه السالم ،-وال  ي اإلسالم هو عرص رسول اهلل حممد –صىل اهلل عليه
ينايَلُونَ ُه ْام»( )1فهؤالء مجيعهم كان حظهم
ينايَلُونَ ُه ْم،اثُ َّاماالَّذ َا
وسلم -الذي عال فيهَ « :خ ْي ُرُك ْاماقَ ْرني،اثُ َّاماالَّذ َا

من تلك املعاين اإلنسانية النربى جمرد "البذور" حتى يأيت سياق تارخيي أفضل إنسانيا فتنمو فيه تلك
البذور وتثمر ،وعد كان ذلك عند اليهود والنصارى بعد كفرهم وحتريفهم لوحي اهلل وإشاكهم به
وتنذيبهم برسوله حممد –صىل اهلل عليه وسلم !-والناتب يرى أننا اليوم ننتظر النمو والثمرة ،ومها
ما مل يتحققا  ي زمن النبوة وال اخلالفة الراشدة! فها هو يقرر –برصاحة ال ُحيسد عليها -أن "البذور
تنم إىل فقه للمساواة السياسية بني املسلم وغري
األخالعية واإلنسانية التي رأيناها  ي العرص النبوي مل ُ
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املسلم ،شأهنا شأن أغلب القيم السياسية اإلسالمية التي خذهلا السياق اإلمرباطوري" فهل يعقل
كاتب "األزمة" ما ينتبه حقا؟
وبرش هبا؛  ي
إن الناتب يذم الفتوح اإلسالمية التي أثنى عليها النبي –صىل اهلل عليه وسلمّ -
لكا َّأمتياسيبل ُاَا
وإنا ُم َا
أيتامشارقَهااومغاربَها،ا َّا
األرضافر ُا
زوىاليا َا
إنا ا
مثل عوله –صىل اهلل عليه وسلمَّ « :-ا
اللَا َ

ما ا ُزوي الي امنها»( ،)1فيدعي الناتب أنه "مع حركة الفتوح والتوسع العسنري" حصلت "استحالة

اجلمع بني الدول احلرة والروح اإلمرباطورية  ي العصور القديمة ألسباب أخالعية وهينلية عديدة"
فإن " أي أمة عديمة اختارت سبيل التوسع العسنري  ي اخلارج آنذاك فقدت عيم احلرية السياسية  ي
الداخل" فهل يرتك مسلم بوارة النبي –صىل اهلل عليه وسلم -ويستبدل هبا ادعاءات وأوهام كاتب
"األزمة" ؟ وهل تذكر الناتب دول االحتالل الغريب وممارساهتا االحتاللية اإلجرامية مع تطبيقات
احلرية السياسية داخل حدود دوهلم اجلغرافية الديمقراطية املعارصة؟ وهل  ي دول هؤالء األسوة
وليست  ي دولة النبوة واخلالفة الراشدة؟
حتى إنه ينقل مقرا عول مالك بن نبي –والذي مل يو َّفق فيه :-إننا نرى أن احلضارة اإلسالمية
آنذاك مل تنوأ عن مبادئ اإلسالم ،بل إن هذه املبادئ هي التي توافقت مع سلطة زمنية عاهرة" ثم يعلق
عليه عائال  :وهذا توخيص دعيق ومفتاح من أهم املفاتيح لفهم التاريخ السيايس اإلسالمي والفقه
السيايس اإلسالمي" فمن يعارض أن احلضارة اإلسالمية مل تنوأ عن مبادئ اإلسالم؟ فعن أي يشء
نوأت؟ وما هي املبادئ التي توافقت مع السلطة؟ أمل يربئ الناتب نفسه –بعد ذلك -فقهاء السياسة
سوء هبا صفحات النتاب؟ فلامذا التووية املتعمد؟
الرشعية من هذه االهتامات اخلرافية التي َّ
إن مآثر األمة التي هي مفاخر لإلنسانية ،مل تفلت من عدر من التنقص لدى كاتب "األزمة"،
فبعد أن ذكر مبالغة الغربني  ي شأن الديمقراطية الرومانية واليونانية؛ يقول – ي للم فادح" : -وباملثل
يبالغ بعض املسلمني اليوم  ي تصوير اخلالفة الراشدة" وينتفي هبذا الظلم اخلرا ي الذي ال يقول فيه
شيئا دعيقا حياسب عليه ،بل يرتك خليال القارئ أن ينتقص من كل كامل بلغه عن تلك املرحلة السامية
( )1سبق خترجيه
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من تاريخ أمتنا ،فهي عند مبالغات ،كمبالغات النفار حول تارخيهم ،والعياذ باهلل؛ ألنه يدعي أن
" حني ال يوجد هذا املايض امللهم ،فإن البرش يميلون إىل اختالعه ثم استلهامه" فهل اختلق املسلمون
كامل مرحلة اخلالفة الراشدة ،أم ّ
دهلم عىل كامهلا ثناء الوحي عليها وعىل أهلها؟ وما أبوع التسوية بني
احلق والباطل ،أو الصدق والنذب ،أو اإليامن والنفر –مهام كانت الدعاوي-؟
ثم يتسع ذم الناتب لعموم أهل السنة حيث يقارهنم مقارنة شنلية لاملة بالويعة؛ عائال" :فقد
ضحى كل من السنة والويعة بالرشعية السياسية  ي النهاية ،فحرص الويعة اإلمامة  ي األرسة النبوية
(آل البيت) ،وحرص السنة اخلالفة  ي القبيلة النبوية (عريش) ،ثم عالت الويعة بعصمة األئمة ،وعالت
السنة بعدالة الصحابة  ،وأخريا تبني الويعة التقية ،وتبني السنة املداراة" وكل ما سبق دجل مفضوح،
فإن حرص اخلالفة  ي عريش كانت باحلديث ،وليس ملجرد كوهنا "القبيلة النبوية" ،وعدالة الصحابة
لتزكية الوحي هلم وا ختيارهم لنقل الدين ،وال عالعة هلا بالعصمة املزعومة ،واملداراة سلوك شعي
ّ
دل عليه الوحي وعىل أحنامه؛ فيعرض الناتب عن أدلة كل ما سبق ،وينتفي باختزال ُخمل  ي مقارنة
جمحفة تقفز فوق أدلة الوحي لرتسم صورة ومهية يدعيها الناتب ،إنني –لألسف -ال أتصور أن
الناتب جيهل أثر هذه الدعاوي الناذبة ،فليس نفي عدالة الصحابة إال املقدمة التي ُيتوصل من خالهلا
إىل الطعن فيام نقلوه من الدين؛ فيطعن  ي ألفا ،الوحي بعد الطعن  ي معانيه ،ألن عد تم إسقاط نقلته
الضالل أو
إلينا ،وليس استسهال الطعن  ي املسائل الرشعية بدعوى مواهبتها الختيارات بعض ُّ
النفار؛ إال بابا من أبواب الطعن  ي الرشع بأنواع األهواء الفاسدة واآلراء التي ال دليل عليها مما ُيعتمد
عند أهل العلم.
وعد ذكرنا عبل  ي أزمة "االستئسار للغرب" كيف عبل الناتب تبعا للغرب عتل اخلارج عن
سلطة الدولة لننه أننر عتل اخلارج عن الدين أو املمتنعني عن شيعته" ،وهو يريد أن يفرس احلرية
الدينية كام تفرسها الديمقراطيات الغربية املعارصة؛ فأننر حدّ الردة ،مدعيا بالباطل ومتعلال بـ"ربام"
–التي يمنن أن تقال عىل اليشء وتغطيه؛ ألهنا تقال بال دليل" : -ربام تعود جذور حدّ الردة  ي الفقه
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اإلسالمي إىل تأثري املواريث اإلمرباطورية الفارسية" ألن جيعله –تبعا للغرب -من اإلكراه املذموم،
ويدعي أنه من "ثقافة اإلكراه الوائعة  ي عرص اإلمرباطوريات".
فنيف يترصف أمام أدلة الوحي ،وإمجاعات الصحابة ،والفقهاء من بعدهم؟ هذا ما نعرضه
ونناعوه فيام ييل:
أوال :احتج مجاهري العلامء بحديث النبي –صىل اهلل عليه وسلم -الذي رواه البخاريَ « :منا َّ
بدلَاا

لوهُ»( )1فلجأ الناتب إىل "التونيك  ي صحة هذا احلديث" حميال إىل بحث معارص ال يصمد
دينَ اهُافاقتُ ا

أمام تصحيح أئمة احلديث له ،وفاحتا باب الطعن  ي أوثق مصادر السنة النبوية –كام يفعل كل الطاعنني
 ي الدين-؛ مدعيا أن التسليم بصحته "تسليم صعب".
ثانيا :حني ال يستطيع تنذيب صحة كل حديث ورد  ي املسألة ،ينتقل من الطعن  ي الثبوت ،إىل
حتريف الداللة؛ فيأيت بحديث هو  ي احلقيقة معضد ملعنى احلديث السابق؛ حيث حيل الدم فيه بأسباب
ماعةا»( )2فيدعي –جهال وكذبا -انحصار "العقوبة  ي من مجع بني الردة
المفار ُا
ْج َ
قالل َ
منها «التَّار ُكالدينهاا ُ
االعتقادية واملوعف السيايس العسنري املمزق للمجتمع" وعليه فاحلديث األول عنده "من العام

فيمن مجع بني اجلريمتني السابقتني؟  ي احلقيقة؛
املخصوص" فهل هو فعال يقول بانحصار العقوبة َ
ال  ،لننه خيدع القارئ هبذا النالم للقفز فوق نصوص األحاديث النبوية؛ بدليل تعليله لتلك العقوبة
بقوله " :وال خيتلف اثنان  ي أن اخلارجني عىل أمة وعىل سلطتها الرشعية يستحقون العقوبة ،بغض
النظر عن موعفهم مما تدين به األمة من عقائد دينية فاخلروج عن السلطة هو عىل العقوبة ،بغض النظر
عن موعفهم من الدين ،ولو خرج خارج عىل السلطة دون أن يغري دينه فإنه يستحق العقوبة عنده ،أما
لو ارتد عن اإلسالم ومل خيرج عىل السلطة فهو –عنده -ال يستحق العقاب ،للحق " ي حرية االعتقاد
ابتداء واستمرارا وانتهاء" كام يدعي الناتب بفهمه ملعاين "التحرير من السلطة الدينية ،ومنع اإلكراه

( )1صحيح :أخرجه البخاري  ٣212من حديث ابن عباس -رىض اهلل عنه -
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري  8121ومسلم  1828واللفظ له من حديث ابن مسعود – رىض اهلل عنه -
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 ي الدين" ،وهنذا ينون عول النبي –صىل اهلل عليه وسلم« :-التَّار ُك الدينها»()1ليس علة للعقوبة ،وال
جزء علة للعقوبة عند الناتب ،وتنون دعواه أن اجلمع بني الردة واخلروج عن سلطة الدولة ،أن ذلك
اجلمع هو علة العقوبة ،تنون تلك الدعوى جمرد خداع ينفيه كل كالمه السابق والالحق.
ولو عال النتاب –كام عال العلامء -بحق –إن املرتد بمجرد ردته عد فارق مجاعة املسلمني؛ فإن
مجاعة املسلمني تقوم عىل أخوة املعتقد وتعضدها وحدة السلطة الرشعية السياسية ،لنان هذا أعرب
إىل احلق ،وأوىل بالفهم من حتريفاته التي تعارض الوحي؛ ألجل موافقة أهواء الديمقراطية الغربية.
ثالثا :أما الصحابة فقد أمجعوا  ي زمن اخلليفة الراشد األول الصديق –ريض اهلل عنه -عىل عتال
املرتدين مجيعا ،ومل يفرعوا بني حمارب ومسامل ،ومل ينتظروا أن يأيت أحد منهم ملحاربتهم بل بدأوا هم
بالقتال ،كام أهنم أمجعوا عىل عتال ما نعي الزكاة ممَن عىل اإلسالم أيضا ،وفيهم كانت املناعوة بني عمر
الفاروق وأيب بنر الصديق –ريض اهلل عنهام -عبل االتفاق ،وفيها حناية اتفاعهام عىل ذلك –واحلديث
 ي البخاري )2(-فثبت اإلمجاع منهم بالقول والفعل ،وإلمجاعهم هذا أمجع الفقهاء عىل عتال أي طائفة
ذات شوكة متتنع عن شيعة من شائع اإلسالم الظاهرة املتواترة ،فيزعم الناتب أن القتال كان
للخروج عن الدولة ال للخروج عن الدين ،مع أن الثاين هو األصل واألول تابع له ،وعىل كل اعتبار
فلامذا ال يمنح املرتدين –كام منحهم حق الردة -حق تقرير املصري السيايس ،وعد كانوا  ي مواطنهم
األصلية  ي جزيرة العرب؟ أال تعطي الديمقراطيات الغربية املعارصة لألعاليم حق تقرير املصري؟
أليست هذه من احلرية السياسية التي هي أخت احلرية الدينية؟ ثم تساؤل أخري هيدم الناتب التي ال
يدعمها إال رأيه القائم عىل اهلوى؛ ملاذا مل ِ
تنته حروب الردة بعودة القبائل إىل حظرية الدولة ،مع بقاء
خيارها الديني كام هو؟ ملاذا كانت نتيجة احلروب بالعودة إىل اإلسالم وليس فقط بالعودة إىل سلطة
الدولة؟ إن جحد الواضحات ،وتلمس أوهى التفسريات ،وعدم وجود أرضية يصلح االعتامد عليها،
يوعع الناتب  ي دائرة االدعاء الناذب ،وخيرجه من دائرة البحث العلمي ،لألسف.
( )1سبق خترجيه
()2
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رابعا :التضليل باستغالل خالف العلامء  ي يشء ،خلرق ما اتفقوا عليه ،فقد اتفقوا كلهم عىل
عرف منهم عىل عتل الرجل املرتد –بخالف َمن
عقوبة املرتد –رجال كان أو امرأة ،-ثم اتفق كل من ُي َ
حنى عنهم ابن حزم عدم عتل الرجل املرتد ،فإن مل تُذكر أسامؤهم ُلعرفوا ،-ثم اختار اجلمهور عتل
املرأة املرتدة أيضا بينام اختار األحناف سبيها ال عتلها؛ فامذا يفعل كاتب "األزمة"؟ إنه حيتج باخلالف
 ي عتل املرأة املرتدة ،لننه بالطبع ال يذكر أن َمن اختاروا عدم القتل عالوا باالسرتعاق ،وباخلالف
االحتاميل األضيق الذي حناه ابن حزم ،ليصل إىل أن الرجل املرتد املسامل ال يعاعب ،ال بالقتل وال
بغريه –وكذلك املرأة املرتدة ،-والقول األخري الذي خرج به ال عائل به من العلامء املتقدمني ،بل هو
خيرق ما أمجعوا عليه ،فهذا ال جيوز عند أحد من أهل الفقه واألصول.
خامسا :اعتمد الناتب عىل االستدالل بام ال دليل فيه ،كحديث الصحيحني  ي األعرايب املسلم
الذي أصابه وعك املدينة فطلب من النبي –صىل اهلل عليه وسلم -أن يقيله بيعته ،فلام أبى خرج من
المدينَ اةُا
املدينة دون إعالة من النبي –صىل اهلل اهلل عليه وسلم ،-فقال –صىل اهلل عليه وسلم« :-إنَّما ا َ

ص ُاعاطيبُ َها»( )1فام فهم العلامء من احلديث –هو احلق -أن األعرايب الذي أسلم،
َكالكير،اتَ ْنفيا َخبَثَ َها،اويَ ْن َ
طلب اإلعالة من هجرته إىل املدينة ،ومل يطلب من النبي –صىل اهلل عليه وسلم -إعالته من اإلسالم –

فتصور كاتب "األزمة" أن األعرايب ذهب إىل النبي –صىل اهلل عليه وسلم -يطلب منه
بطبيعة احلال،-
ّ
تصور خيالف بدائه العقول أصال ،وهل حيتاج املرتد إىل إعالة
إعالته من اإلسالم وردته إىل النفر ،هو ُّ
من النبي –صىل اهلل عليه وسلم-؟ وهل يمنن – ي عقل عاعل -أن يقيل النبي –صىل اهلل عليه وسلم-
من عقد اإلسالم؟ ثم هل يبقى مسلام من عقد العزم عىل النفر باإلسالم ،وألهر ذلك بالطلب مرة
بعد مرة ،والنبي –صىل اهلل عليه وسلم -ينتفي بأن "يأبى" فقط؟!

( )1متفق عليه :أخرجه البخاري  111٣ومسلم  1٣1٣من حديث جابر – رىض اهلل عنه -
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إن أوهام الفهم السابقة؛ التي ال يفهمها العقالء –فضال عن العلامء ،-جيزم هبا كاتب "األزمة"
فيدعي –زورا وهبتانا -أن "احلديث نص رصيح  ي حالة ارتداد رجل عن اإلسالم بعد أن بايع عليه
رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم ،-ومل يعاعبه النبي –صىل اهلل عليه وسلم -بأي عقوبة كانت ،وال
حبسه وال استتابه ،فضال عن أن يقتله" فهل خروج األعرايب من املدينة نص رصيح عىل الردة عن
اإلسالم؟ بأي لغة ،وبأي أصول فقه ،بل وبأي عقل؟
بل يبلغ السخف مداه حني ينقل الناتب عول "البيهقي" :وعد آمن بعض الناس ،ثم ارتد ،ثم
ألهر اإليامن ،فلم يقتله رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم ""-وغاية ما  ي كالم البيهقي عبول توبة
املرتد وعصمة دمه بعودته إىل اإلسالم ،وال يقول البيهقي بأن املرتد إذا مل يتب إىل اإلسالم فإنه يبقى
معصوم الدم مصون احلياة ،فهذا كذب عىل البيهقي –رمحه اهلل -وذلك النذب هو ما تورط فيه كاتب
"األزمة" إذ ساق كالم البيهقي مستدال به عىل دعواه بورود "األخبار عن أفراد من املسلمني األولني
 ي العرص النبوي ارتدوا ومل يقتلوا ،كام رأينا  ي عصة األعرايب ،وهذه ليست احلالة الوحيدة ،عال
البيهقي "...فيا حرسة َمن يفتح علبه لناتب :عد فاته كل من العلم واألمانة ،ومأل كالمه بالتزييف
والتضليل!
سادسا :جتاهل الناتب كل الروايات عن الصحابة التي فيها كالم عن عتل املرتد ،سواء أعتل
فعال ،أو مل يقتل لرجوعه عام يرتد به ،والتي فيها االستتابة ،وهي كثرية موهورة  ي كتب احلديث
والفقه ،وال أحسب أهنا مل متر عىل كاتب "األزمة" ،لنن التضليل سيد املوعف ،ولوال اشتهار حروب
الردة ملا اضطر إىل مناعوتها وتفسريها ذلك التفسري املخرتع –والذي ناعوناه من عريب.-
أمل يقر الناتب عصة َمن استحلوا اخلمر  ي زمن عمر –ريض اهلل عنه -متأولني باخلطأ ،فاجتمع
رأيه ورأي علامء الصحابة معه ،عىل عتلهم إذا أرصوا عىل االستحالل –إذ حتليل احلرام كفر باهلل،-
وعىل جلدهم إذا رجعوا وأعروا بالتحريم؟ وأمثال تلك القصة ليس بالقليل الذي خيفى لنن يتعمد
الناتب جتاهله اعتامدا عىل أن أكثر القراء –لعدم ختصصهم -عد جيهلونه ،فام أسوأ أن خيون الناتب
َمن يأمتنونه عىل أدياهنم وعقوهلم!
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 )3انتقاص الَتاث والتاريخ اإلسالمي:
رصح الناتب  ي مقدمته أن من "ما تطمح إليه هذه الدراسة ،كام يتبني أهنم حيسنون الظن
لقد َّ
برتاث املسلمني السيايس وبتجربتهم السياسية السالفة جوانب القصور والضمور  ي ذلك الرتاث
وتلك التجربة ،وعجزمها عن إسعاف املسلمني املعارصين ،أو إخراجهم من مأزعهم السيايس"
هلذا ينقل ُمقرا مبالغة مالك بن نبي حني يتنلم عن تأثري معركة صفني؛ عائال" :وهنا ال نواجه
تغريا  ي النظام السيايس ،بل إن التغيري يصيب اإلنسان ذاته ،اإلنسان املتحرض الذي فقد مهته املحرضة،
فأعجزه فقدها عن التمثل واإلبداع" فمع االتفاق عىل النقص السيايس الذي حصل  ي األمة بالفتنة
أوال ثم باالنتقال إىل امللك العضوض ،ثانيا؛ إال أن مقومات خريية األمة عموما –و ي احلالة السياسية
بنسبة تفاوتت عرب التاريخ -عد حفظت األمة ،ومنحتها التجديد واحليوية ملئات من السنني التالية ،و
حصلت إبداعات حضارية  ي خمتلف املجاالت ،وإن كان ذلك  ي لل خلل سيايس نسبي ،وادعاء
خالف هذا التقييم معارض لتقييم الوحي املعصوم ملرحلة ما بعد الفتنة بأهنا "خري فيه دخن"(،)1
وجمان للعدل  ي امليزان والومول  ي النظر.
ومعارض حلقائق التاريخ الثابتةُ ،
كام أننا نقلنا من عبل دعواه "أن اهنيار منظومة القيم السياسية اإلسالمية يرجع سببه إىل الفتوح
العسنرية اإلسالمية" من باب "ترجيح االمتداد عىل العمق ،بالتوسع اإلمرباطوري ولو عىل حساب
القيم السياسية اإلسالمية" وهذا ذم للخالفة الراشدة التي بدأت فيها الفتوح النربى شعا وغربا،
برش هبا النبي –صىل اهلل عليه وسلم -أمته ،و َمن ينتقص ما هو ممدوح شعا
وهي بداية الفتوح التي َّ
فهو األوىل بالنقص ،و َمن يذم بلفظ "اإلمرباطورية" ونحو دولة اخلالفة الراشدة النموذجية فامذا
ننتظر منه مع باعي تراث األمة وتارخيها؟
يقرر كاتب "األزمة"  ي اختزال ُخمل أن "ملوك املسلمني حفظوا تراث أردشري ،وتأسوا
بمسالنه السياسية خالل أربعة عرش عرنا ،فام أعظم من نجاح ألردشري والقيم الساسانية وما أفدحها
من خسارة لإلسالم والقيم السياسية اإلسالمية!" وهذا دجل مفضوح:
( )1سبق خترجيه
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أوالَ :ل تصل كلامت أردشري خللفاء املسلمني العرب إال متأخرة وبعد استقرار امللك العضو
بفرتة طويلة من عمر الزمان؛ فدعك من تلك الدعاوى الفارغة.
وثانيا :عد فقدت أمتنا امللك العضوض بخريه وشه ،ووععت حتت براثن اجلربية العلامنية منذ
نحو من مائة عام ،والتسوية بني ملك عضوض حتت سيادة الرشيعة وبني جربية علامنية عائمة عىل
حما ّدة الرشيعة ،من أللم الظلم وأفدح اجلهل أيضا.
وثالثا  :إن القيم السياسية اإلسالمية تقوم عىل الرشيعة اإلسالمية ،وليس عىل الوورى  ي
احلنم ،وإن كانت الوورى أصيلة  ي الرشيعة ،لننها ليست كلها وال أصلها؛ لذلك كان امللك
العضوض حنام شعيا  ي أكثره ،باعتبار أصل الرشعية ال كامهلا –بخالف اجلربية العلامنية التي ال
ِ
ختتف القيم اإلسالمية كلها  ي السياسة،
شعية هلا -لفقدان أصل الرشعية وهو الرشيعة ،وعليه؛ فلم
وإن غابت أو تقدمت عيمة الوورى.
وثالثا :إن االستبداد من معاين الظلم اإلنساين التي سبقت أردشري وحلقت به ،ومل ينن االستبداد
منتظرا لوصاياه تلك؛ حتى يعلق كل استبداد وعع  ي األمة بأنه تأس بأردشري ،واالستبداد الغريب
البيزنطي كان أعرب جغرافيا إىل مركز الدولة األموية –التي أسست امللك العضوض ،-بل إن
االستبداد العريب داخل كل عبيلة مل ينن ينتظر وصايا من اخلارج ،وما سوى ذلك فدعاوي بال برهان،
ومبالغات ال تصمد أمام النظر الناعد.
ورابعا :إن عيم اإلسالم تومل القيم السياسية وغريها ،وعد حفظ اإلسالم أمتنا إىل يومنا هذا،
برغم كل موجات االنحراف الداخيل ،ورغم كل دعاوي التحريف عن سواء السبيل ،فمع كل أسباب
اخللل والنقص اإلنسانية –داخلية وخارجية -استمرت األمة ،واستمرت خرييتها –وإن تفاوتت عرب
الزمان واملنان ،-وستستمر إىل آخر الزمان –باعتبارها آخر األمم املؤمنة  ي الدنيا ،وبزواهلا تقوم
الساعة.
سود الصفحات بعد ذلك حتت عنوان "استخدام الدين بدل خدمته" كقيمة مستفادة من
ثم ُي َّ
أردشري ،ويزعم امتدادها عنه  ي ملوك املسلمني ،فيقع  ي األخالل التالية:
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أوال :إن الدين بطبيعته وبتأثريه ،هو دائام أحد مراكز الثقل املؤثرة عىل سياسة التجمعات
اإلنسانية عرب التاريخ ،وبالتايل فهو داخل  ي املعادلة السياسية التي يتعامل معها أطرافها دائام ،فليس
ألردشري انفراد  ي اهتاممه بأن ينون تأثري الدين  ي دولته لصاحله وليس معارضا له.
ثانيا :اهتام تاريخ األمة املسلمة عرب أربعة عرش عرنا بأهنا كانت ال تتعامل مع الدين إال ذلك
التعامل الفاسد والبعيد عن معاين اإليامن ،هو تعميم لامل ودعوى مرسلة ،ال تثبت إال باستقراء غري
موجود ،بل وتوجد النثري من الوواهد عىل ذمه ،فإن األمة واألئمة مل يتجردوا كلهم عن اإليامن ،بل
بذلوا بمقتىض اإليامن النثري من األعامل ،وإن مل خيلوا عن ذنوب برشية ،فمستقل ومستنثر ،لننهم
للوا خري أمة ،ولو كره النارهون.
ثالثا :إن تقليد املسترشعني وأذناهبم مع احلداثيني والعلامنيني ،جيعل الذكي يسلك مسالك
األغبياء ،فيسلم بتغيري تاريخ أمة املسلمني التي حتمل اإليامن  ي األرض ،تفسريا ماديا سياسيا يستبعد
تأثري اإليامن واألخالق –كام هو احلال عند الغربيني الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر ،-حتى إنه
حني يريد أن يأيت بمثال عىل دعواهم يأيت بمثاهلم املغلوط؛ وهو حمنة "خلق القرآن" والتي تدل عىل
تأثري االختيارات الدينية –ولو كانت خاطئة -عىل القرارات السياسية ،فيستدلون هبا عىل تأثري
احلسابات السياسية عىل االختيارات الدينية ،بام خيالف معطيات التاريخ وبدائل العقول؛ فنيف تُبنى
األبحاث عىل مثل هذا التقليد  ي األغاليط؟ وكيف َملن حيسن أن ينقد ما رسعه علامنيون العرب عن
يمن هذا هو مستوى بحث املُدَّ عي؟
مسترشعي الغرب؟ أن ينقد تاريخ أمته؟ وهل يوثق َ
رابعا :لنن كاتب "األزمة" ال يعلق –مثال -عىل تأثري اإلسالم الديني عىل دولة املغول التي
اجتاحت املرشق اإلسالمي إىل بالد الوام؛ وكيف انتقلت من عدو األمة ،إىل إحدى ممالك هذه األمة؟
وال يعلق عىل التأثري الديني عىل دولة املرابطني –مثال -فضال عن التأثريات لالعتقادات الدينية
املنحرفة  ي دول مثل عامة دول الويعة كالصفويني –مثال -أو العبيديني –الذين تسموا بالفاطميني-
...إلخ  ،ي كم هائل ،أكثره إجيايب لعقائد صحيحة ،وبعضه خاطئ لعقائد منحرفة مصداعا لقول اهلل
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تعاىل الذي يقرر فيه مركزية التدافع بسبب الدين "وال يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن ديننم إن
استطاعوا)  ي ترصيح باستمرار ذلنم الرصاع بنفس األهداف.
وامتدادا لنفس اخلط البائس  ي للم تراث األمة وتارخيها –ولو بالنذب -ينقل عن كتاب
جمهول املؤلف ،ال توثيق له؛ دعواه "بأن املسلمني أخذوا –ضمن ما أخذوه -عن ملوك الفرس "إلزام
كل طبقة حظها واالعتصار عىل بديلتها" طبعا مل يأخذ املسلمون كل ذلك إال بعد إلباسه لبوس
اإلسالم ،وتسويغه تسويغا إسالميا متنلفا ،كام هو الوأن دائام  ي االستعارات الثقافية بني
احلضارات" كذا نقل وع ّلق ،وفيه:
أوال :الدعوى املجردة؛ التي ال يوجد دليل إلثبات صحتها ،وهي طريقة سارية لدى كاتب
"األزمة" يروج هبا ألفنار معينة ،من خالل العرض التقريري النبري ،دون دليل.
ثانيا :املجازفة بالقبول ملا يوافق هواه ،والزيادة عليه ،اكتفاء بألفا ،اإلهيام مثل "طبعا" و "كام
هو الوأن دائام" دون عدرته عىل إثبات هذه الزيادة التي هي أشد بطالنا من أصىل الدعوي.
ثالثا :إن كل تاريخ املسلمني يوهد بضد هذه الدعوى؛ فاحلركة املرنة بني طبقات املجتمع املسلم
أتاحت صعود النثري من أبواب العلم واجلهاد بل والوالية أيضا والوزارة ونحو ذلك ،فضال عن
أبواب التجارات واملناسب املالية الدنيوية ،لنن النارهون ال يبرصون.
رابعا :دعوى أن الطبقية عد دخلت عىل املسلمني من جهة الفرس ،جمرد دعوى فارغة ،فقد
كانت الطبقية موجودة  ي املجتمع القبيل العريب عبل اإلسالم ،كام ُوجدت  ي أكثر املجتمعات عديام
وحديثا –وإن بنسب متفاوتة ،-فال وجه لتخصيص التأثري الفاريس إال خيال الناتب وأصحابه الذين
ينقل عنهم.
خامسا :التنلف حقا هو  ي النقاط كلمة البن رشد ،ال حتمل كل تلك الوحنة السلبية التي ُين َّظر
هلا كاتب "األزمة" ملجرد توبيهه التفريق بني السادة والعامة بأن "كام عليه احلال عند أهل فارس ،وكام
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عليه احلال  ي كثري من مدننا" جلعلها الواهد الوحيد من السياق اإلسالمي ،عىل كل حال تلك
الدعاوي النبرية والومهية أيضا.
سوي كاتب "األزمة" الصفحات حتت عنوان "أسلمة أردشري وعهده" يتنلم فيها عن
ثم ُي ِّ
ترمجته إىل العربية ووجود نقول -بعد ذلك -عنه  ي كتب بعض األدباء وذكر لوجوده  ي أيدي الناس؛
ليبقى التساؤل :أين فيام ذكر "أسلمة أردشري وعهده"؟ أين التسويغات الرشعية لدى الفقهاء
والعلامء؟ أين احلقائق التي حتمل كل من هذه الدعوى املتهاوية؟ أم أن الناتب يتصور أن االستبداد
 ي امللك ،والذي سبق أردشري وعارصه واستمر بعده ،كان ينتظر أردشري ليويد بنيانه ،ولوال أردشري
لسقط؟
يناملَّ اةًا ُكلُّ ُه ْامافياالنَّاراا
قاأ َُّمتيا َعلَىاثََالثاا َو َاس ْبع َا
لقد أخربانا النبي –صىل اهلل عليه وسلم -أن « َوتَ ْفتَر ُا

َص َحابي»( )1فتبقى أهل السنة واجلامعة
إ َّالاملَّةًاا َواح َدةًاا،اقَالُواا:ا َوَم ْاناه َايايَاا َر ُسولَاااللَّهاا؟اقَالَاا:ا َمااأَنَاا َعلَْيهاا َوأ ْ
يمثلون ذلك االمتداد الصحيح لألمة الواحدة ،ألهنم يضبطون دينهم بام كان عليه النبي –صىل اهلل

عليه وسلم -وأصحابه –ريض اهلل عنهم أمجعني ،-وللت الفرق تنوطر عن جسم األمة األصيل هذا
فنانت الويعة واخلوارج واملعتزلة وغريهم ،لنن كاتب "األزمة"  ي سياق للمه لألمة ،واختزاله
لرتاثها وتارخيها ،يقرر بسهولة –ال حيسد عليها" -أن التسنن والتويع وليدان لألزمة الدستورية ذاهتا"
وهذا جهل وكذب  ي النالم عن معنى "أهل السنة" و ي نوأهتم ،والتي هي نوأة اإلسالم الصا ي
ذاته ،كام أن فيه ما فيه من املقارنة الباطلة بني "التسنن والتويع" وعد تنلمنا عن ذلك من عبل ،فال
نعيده ههنا.
وألن الناتب موحون بانتقاص تراث األمة وتارخيها ،فهو يتعجب ألنه ورد استعامل لفظ
"الثورة" بمعنى مؤنث "الثور" أي :البقرة!" مع إعراره بأن "االستعامالت االشتقاعية أعرب إىل الثورة
( )1أخرجه الرتمذي ( )2841واللفظ له ،والطرباين ( ،)14848( )3٣/14واحلاكم) (444وصححه ،وحسنه
ابن حجر  ي " ختريج النواف " (ص ،)8٣ :وصححه ابن تيمية  ي " جمموع الفتاوى " ( ،)٣43 / ٣والواطبي
 ي " االعتصام " ( ،)4٣2 / 1والعراعي  ي " ختريج اإلحياء )."(3 / 199
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بمعناها املعارص" وبعيدا عام جيهله من الدالالت االشتقاعية للنلامت ،وبعيدا عن فنرة املصطلحات
وتطورها عرب الزمان واملستجدات ،بعيدا عن كل ذلك وغريه؛ فالذي ال يفوت الناتب هو التعليق
عىل "االستخدام الظريف للفظ "الثورة"  ي املعاجم العربية بمعنى البقرة" ليقرر "أن الثورة لاهرة
سياسية اجتامعية مركبة ،وأهنا ليست جمرد أنثى الثور ،كام حتاول أن تقنعنا به معاجم عربية عتيقة"  ي
مزيج من اجلهل والنذب ،فلم يدّ ع أحد أن هذا هو املعنى املجرد للنلمة ،فضال عن حماولة إعناع
الناتب أو غريه بذلك!
ولو أنصف الناتب –كام كان جيب عليه -لبحث عن معنى الثورة  ي تراث املسلمني وتارخيهم،
وليس عن جمرد اللفظ االصطالحي ،ولوجد  ي مصطلحات األمر باملعروف والنهي عن املننر
واالحتساب واخلروج نحوها ما يبحث عنه من معان ،بل ولوجد فقها عظيام فاته ملا مل حيسن تقديره
وال التعامل معه.
وال بد لل قارئ أن يتساءل بعد كل هذا العرض :ملاذا يبالغ الناتب  ي انتقاص تراث األمة
املسلمة وتارخيها؟ واإلجابة سهلة ،ومن كالم كاتب "األزمة" نفسه؛ حني يدعي عائال" :توبثنا بالقيم
السياسية املنصوصة  ي الوحي اإلسالمي ال يعني بحال ثقة فائضة باملوروث الفقهي املنطبع بطابع
القرون اخلوايل  ...ويقتيض هذا االجتهاد اجلديد التحرر من سلطة األجداد ،بقدر ما يقتيض من
التحرر من سلطة االستبداد ،وأن السلف ليس حجة عىل اخللف ،فسيجد دعاة اإلسالم ووعاته أن
كثريا مما يعتربونه مسلامت  ي فهم الوحي جمرد آراء غالبة ،ضمن إمنانات من الفهم ال حدود هلا...
بفقه حي متفاعل مع لروف زمانه ومنانه ،وغري متقيد بقيود الفقه التارخيي املنبت الصلة بواعع الدولة
املعارصة ومنطقها" فهو يريد:
أوال :أن يبقى له ادعاء الرشعية ،من خالل ما يتومهه من توبث "بالقيم السياسية املنصوصة  ي
الوحي" ،مع أن هذا االدعاء يدعيه كل منحرف ومبتدع ممَن ينتسب إىل اإلسالم ،والعربة  ي تصديقه
باحلقيقة –وفق منهج علامء أهل السنة -ال باالدعاء.
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ثانيا :أن يطلق لنفسه ولغريه الفهم واالدعاء بال ضوابط من أهلية وال معايري من تأصيل؛ لذلك
مل يقيد االجتهاد بالعلامء ،مع بداهة اشرتاط ذلك  ي كل علم ،إنام جعل األمر ملَن سامهم "دعاة اإلسالم
ووعاته" ال لعلامئه املتخصصني ،فإن احرتام التخصص هو مقتيض العقل والعلم  ي كل باب إال
﴿و َأ ْن َت ُقو ُلوا َع َىل اَّللهِ َما َال
أبواب العلم بالرشيعة اإلهلية ،مع أن اهلل جعل من أغلظ املحرمات َ
اس ََأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾(.)2
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم َال َت ْع َل ُم َ
َت ْع َل ُم َ
ون﴾()1وجعل واجب َمن ال يعلم ﴿ َف ْ
ثالثا :إال يلتزم  ي فهم الذي يدعيه أي ضوابط مما عررها العلامء عرب مئات السنني؛ بدعاوي
فارغة من جنس ربط الفقه بالزمن القديم "املنطبع بطابع القرون اخلوايل" ومن جنس ربط التقيد
بنالم العلامء املتقدمني بقيود االستبداد "التحرر من سلطة األجداد ،بقدر ما يقتيض من التحرر من
سلطة االستبداد" لينتهي إىل "أن السلف ليس حجة عىل اخللف".
رابعا :هدم الثقة  ي الثوابت املتفق عليها؛ فإن "كثريا مما يعتربونه مسلامت  ي فهم الوحي جمرد
آراء غالبة" ،وهنذا ال تبقى مسلامت يثق فيها املسلمون.
خامسا :إطالق أبواب التحريف والتخريف؛ حتت اسم الفهم اجلديد ،إذ أن هناك "إمنانات
من الفهم ال حدود هلا" ألن ال ضوابط هلا ،وهذه دعاوي كل أهل التحريف عديام وحديثا.
سادسا :لنن الفهم اجلديد الذي يأيت "بفقه حي متفاعل مع لروف زمانه ومنانه" ال بد أن
ينون عنده "غري مقيد بقيود الفقه التارخيي" فمونلة الفقه التارخيي عنده عدم تقيده بالقيد اهلام،
الذي هو أوىل وأعىل عنده من كل األصول واإلمجاعات وفهوم سلف األمة والعلامء ،أنه ذلك" الفقه
التارخيي املنبت الصلة بواعع الدولة املعارصة ومنطقها "ألن واعع الدولة املعارصة ومنطقها مقدسان
عند كاتب "األزمة".

( )1سورة البقرة اآلية 182
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 )3الكذب عىل الفقهاء ،وانتقاصهم:
ورث اةُ ااألنبياءا»( )1كام عال النبي –صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألهنم َن َق َلة الدين إىل العاملني
«العُلَ َا
ماء ا َ

بألفاله ومعانيه ،وهم احلراس له عن حتريفات أهل األهواء واألوهام؛ لذلك كانوا نسيم املجاهدين
 ي سبيل اهلل  ي عوله –تعاىلَ ﴿ :-ف َل ْو َال َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف هق ُهوا ِيف الدِّ ِ
ين َولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم
ون﴾( )2فال عجب أن تناهلم سهام كل باغ يصول عىل يشء من دين اهلل.
ُي َذ ُر َ
إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع هل ُه ْم َ ْ
يقول كاتب "األزمة"  ي بدايات كتابه" :و ي عراءتنا للجهد التنظريي الذي ورثه املسلمون عن
علامئهم األعدمني الحظنا كيف حتول اخلوف من الفتنة هاجسا مرضيا ،وكابحا نفسيا ،يستبطنه العقل
الفقهي اإلسالمي أمال  ي احلفا ،عىل وحدة موهومة تتأسس عىل القهر ،وتلك صفقة خارسة عىل
املدى البعيد ،رغم كل ما عد حتققه من حلول تلفيقية خرافية ،ولو أن فقهاءنا السياسيني تعاملوا مع
سلطة األمر الواعع بمنطق عميل حمض؛ فوضعوا القبول باالستبداد ضمن فقه الرضورات العملية
املؤعتة ،وميزوا بني "الطاعة بالواجب" و"الطاعة بالرضورة" –كام فعل جان جاك روسو مثال -ملا
كان عليهم من حرج؛ فللرضورة أحنامها وال ريب.
لنن بعض أولئك الفقهاء أوغلوا  ي طريق النبح والزجر والتخويف من الفتن ،وصاغوا
الرخصة املصلحية الظرفية بلغة العزيمة الرشعية الدائمة ،فتورطوا  ي اخللط بني مبدأ "التأمر  ي
األمري" ورخصة " التأمر عن غري إمرة" ،وتورطوا –بحسن نية  -ي ترشيع االستبداد والقهر ،ومنحوا
السلطة غري الرشعية حقوق السلطة الرشعية من طاعة ونصح ونرصة".
فهو يريد "وضع فقه التنيف والتعايش مع االستبداد خالل التاريخ اإلسالمي  ي سياق الزمان
واملنان ،واستيعاب اخلطأ الفادح ا لذي وعع فيه فقهاء السياسية الرشعية حينام صاغوا الرخصة بلغة
العزيمة ،وكبلوا األمة بنظريات تؤبد االستبداد ،وتسد أبواب الرجعة إىل القيم النصية اخلالدة" ويقرر
أن " الثقافة الساسانية هي التي وفرت التسويغ الفنري واألخالعي لواعع امللك العضوض ،وحولته
( )1صحيح :أخرجه أبو داود  ٣841والرتمذي  2812وابن ماجة  22٣من حديث أيب الدرداء – رىض اهلل عنه-
( )2سورة التوبة اآلية 122
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من حنم الرضورة والرخصة  ي لروف الطوارئ –كام كان يراه خيار املسلمني  ي القرن اهلجري
األول وبعض الفقهاء الالحقني عليهم -إىل حنم العزيمة الرشعية واألصيل ،وبذلك خلدت القيم
النرسوية الساسانية دولة الفتنة النربى" فحاصل ما سبق:
 بدأ امللك العضوض كرضورة عند خيار املسلمني  ي القرن األول ،واستمر كذلك عند
بعض الفقهاء الالحقني ،ال أكثرهم وال كلهم –بدعواه.-
 الثقافة الساسانية وفرت التسويغ الفنري واألخالعي؛ فتحولت رضورة امللك
العضوض إىل حنم العزيمة الرشعية واألصىل؛ فخلدت القيم النرسوية دولة الفتنة النربى.
 بعض الفقهاء صاغوا الرخصة بلغة العزيمة ،وتورطوا –بحسن نية  -ي ترشيع
االستبداد والقهر ،ومنحوا السلطة غري الرشعية حقوق السلطة الرشعية من طاعة ونصح
ونرصة ،وهذا هو اخلطأ الفادح الذي وعع فيه فقهاء السياسة الرشعية ،فنبلوا األمة بنظريات
تؤبد االستبداد ،فالعقل الفقهي اإلسالمي كان مريضا هباجس الفتنة أمال احلفا ،عىل وحدة
موهومة تتأسس عىل القهر ،وتلك صفقة خارسة عىل املدى البعيد.
سود الصفحات
أما البداية التي حاول  ي مواضع بيان غدر أصحاهبا؛ فهي صفقة اجلامعة التي َّ
والسطور  ي ذمها ،ونقض ما تأسست عليه من مبادئ –وعد نقلنا عنه عدرا من ذلك فيام سبق -فهي
–عنده -التي "أسست التضحية بالرشعية السياسية" باإلضافة إىل أنه يدعي أن "عبول أهون الرشين
ال يغري من واعع األمر شيئا ،ففقد الرشعية يقود إىل فقد الوحدة ،وخرسان عضية اإلسالم كله عىل
املدى الطويل" فهو يدعي بالباطل أن "االستبداد ليس أخف الرضرين ،وال أهون الرشين ،بل هو
أصىل الفتنة وجذرها ،والسبب املفيض إليها" فناتب "األزمة"  ي احلقيقة يذم َمن سامهم "خيار
املسلمني  ي القرن األول" ويذم الفقهاء الذين ساروا عىل درب أولئك اخليار ،وهم  ي احلقيقة كل
الفقهاء ،وليسوا بعضهم –كام ادعى.-
سود فيه ما شاء اهلل من الصفحات ،زعم أنه
وأما عصة التأثري الساساين الفاريس؛ فبعد أن َّ
"املسار الذي انتهجه بعض كتاب اآلداب السلطانية ذات النفس الفاريس" ثم عال إن "كان تيار
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هامويا جدا عىل ضفاف الثقافة اإلسالمية؛ فالبحث عن حل لألزمة الدستورية  ي احلضارة ينمن  ي
فهم مواريث الفتنة النربى ،وما دفعت إليه من التسليح بمعادلة التضحية بالرشعية السياسية ملصلحة
الوحدة السياسية" فهي عصة ومهية غايتها أن تنون هاموية جدا! واملونلة لدى الناتب "عند خيار
املسلمني  ي القرن األول" و َمن تابعهم من الفقهاء.
وتبقى توابع هذه املونلة –لدى الناتب  -ي عضيتني :حنم الفقهاء برشعية احلنام املستبدين
وإعطائهم أحنامها ،وترشيع االستبداد من خالل صياغة الرخصة بلغة العزيمة ،وبياهنام كالتايل:
أوال :لقد فهم الفقهاء من الرشيعة –بحق -أن الرشعية مرتبطة بالرشيعة وجودا وعدما من
جهة ،وأصليا وكامال من جهة أخرى؛ إذ أن "حراسة الدين وسياسة الدنيا به" هو هدف السلطة
الرشعية ،والقيام به هو علة ترشيعها عىل سبيل الوجوب ،وأن الوورى التي بمقتضاها ينون السلطان
توىل وحتاسب وتعزل هي من هذه الرشيعة ،فليست كلها ،وليست أصليها؛ ّ
الألمة ُف َّ
دل عىل ذلك ثناء
الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -عىل احلسن  ي تنازله وبيعته ملعاوية –ريض اهلل عنهام -مجعا للنلمة
ِ ِ
ِ
ني فِ َئت ْ ِ
َني
عىل سلطان شعي وحقنا للدماء املسلمة؛ حني عال« :ا ْبني َه َذا َس ِّيدٌ َ ،و َل َع هل اَّللَ َأ ْن ُي ْصل َح بِه َب ْ َ
ِِ
ِ
ني» فنان تنازله سيادة وإصالحه منقبة؛ إذ حقق أعىل املصالح الرشعية املمننة  ي لرف
م َن املُْ ْسلم َ
حرج ،وال ُيعقل أن جيمع سادات املؤمنني عىل بيعة لسلطة ال شعية هلا ،وأن يعطوها حقوق الوالية
الرشعية – وإن كان وصوهلا إىل احلنم كان بطريق غري مرشوع وهو املنازعة بالقوة ،-مع أحاديث
الصرب عىل أئمة اجلور –والتغلب أول اجلور عىل األمة ،-وفوق ذلك كله حنم الوحي بلسان النبي
–صىل اهلل عليه وسلم -حني حنم عىل امللك العضوض الذي بعد ش الفتنة بأن "خري فيه دخن"
بخالف حنمه عىل امللك اجلربي الذي جاء بعده –وهو هذه العلامنية املستبدة -بأهنا ش  ...دعاة عىل
أبواب جهنمَ ،من أجاهبم عذفوه فيها" إذ أن عيام السلطة عىل عاعدة حتنيم الرشيعة خري ،وإن كان فيه
دخن التغلب ومظامل –تقل أو تنثر بحسبها ،-أما عيامها عىل عاعدة العلامنية وحمادة الرشيعة فرش يفتح
أبواب جهنم عىل املسلمني ،والناجي من فارق الدعاة عىل تلك األبواب ولو لقى اهلل وحده عىل احلق
ثابتا؛ لذلك أثبت فقهاء أهل السنة خلف ا عن سلف أصىل الرشعية للحنام عىل املتغلبني ،وأعطوهم
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حقوق الوالية املأمور هبا شعا ،مع إننارهم شعية التغلب ،بل اعتربوه اضطرارا ال اختيارا ،وإن
تطاولت أزمان :أما كاتب "األزمة" فإن زعم أن "للرشعية شطها األوحد الذي يتمثل  ي مجاهريية
اإلمام" ولذلك توهم "انفصال شعية السلطة عن وحدة األمة  ي صدر اإلسالم ،وسعي خيار
املسلمني لتحقيق الوحدة بالتنازل عن الرشعية  ..بعد تضحية املسلمني بالرشعية السياسية ملصلحة
سامه "إضفاء الرشعية عىل الواعع السائد ،ومنح
الوحدة الفعلية بعد الفتنة النربى" ولذلك رفض ما ّ
امللوك غري الرشعيني حقوق اخللفاء الرشعيني" "فال طاعة لسلطة ليست نابعة من اختيار الناس" ،بل
إن هذا اخللل بتقديم الوورى عىل الرشعية ،دفعه للتسوية كثريا  ي كتابه بني ما فرق بينه رسول اهلل –
صىل اهلل عليه وسلم-؛ فيزعم أن "الدول الدكتاتورية ذات املرجعية اإلسالمية  ..صنف  ..كان سائدا
 ي ُج ّل مراحل التاريخ اإلسالمي ،وال يزال سائدا  ي عدد من الدول اليوم" فقد "تنون الدولة
إسالمية  ي هويتها ،دون أن تنون إسالمية  ي نظام حنمها ،بل إن هذا هو الذي ساد  ي ُج ّل مراحل
التاريخ اإلسالمي ،وهو أكثر وضوحا  ي الدول "اإلسالمية" املعارصة"  ي تسويات جائرة مصادمة
لفقه الوحي ،بل وللعقل أيضا؛ فإنناره عىل الفقهاء هذه الرشعية التي أثبتوها ،هو من جنس إننار
اجلهلة عىل العلامء ،وأهل األهواء عىل أهل القرآن والسنة ،ال غري.
ثانيا :أتى كاتب "األزمة" ببعض النقول عن الفقهاء الذين زعم أهنم صاغوا الرخصة بلغة
العزيمة؛ فهل أحسن النقل والفهم؟ لقد عال" :وممَن أساءوا التعبري عن الرخصة فصاغوها بلغة
العزيمة أبو املعايل اجلويني ،فقد أعر اجلويني شعية " َمن يستبد باالستيالء واالستعالء من غري نصب
ممَن يصح نصبه" وعال اجلويني" :إذا استظهر بالقوة وتصدى لإلمامة ،كان إماما حقا ،وهو  ي حنم
العاعد واملعقود له "وعد وعع اجلويني هنا خطأين اثنني :أخالعي ومنطقي؛ أما اخلطأ األخالعي فهو
ترشيعه االستعالء ،وأما اخلطأ املنطقي فهو غفلته عن التناعض بني فنرة اإلكراه وفنرة التعاعد؛ إذ
الرشط  ي صحة أي عقد أمر ينون باختيار املتعاعدين ال بإكراه أي منهام" والناتب هنا عد أساء من
وجوده:
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أوَلا :االستدالل بإعراره –كباعي األئمة -برشعية احلاكم املتغلب ،عىل أهنا صياغة بلغة
العزيمة ،وهذا جهل فاضح ،فنل العلامء يقرون له بأصل الرشعية ما دام مقيام للرشيعة ،وهذه
الصياغة وحدها ال تدل ال عىل عزيمة وال رخصة ،إال إلشارة إىل أهنا رخصة اضطرار حني عال" :من
غري نصب ممَن يصح نصبه" فنالمه إن مل ينن موريا إىل أهنا رخصة؛ كان حمايدا  ي ناعضة كوهنا رخصة
أو عزيمة ،وال شبهة فيه لصياغة العزيمة ،إال ما يتومهه الناتب من إعراره بالرشعية للمستبد ،وععد
عرفت الفرق بني فقه العلامء وبني ما تابع فيه الناتب العلامنيني.
َ
ثانيها :عدم متييزه بني الوصف واإلعرار؛ فهو عد وصف حال املتغلب باالستعالء –أي:
بالوالية -وهذا ال عالعة له باإلعرار؛ حتى يقال إنه ترشيع لالستعالء ،ثم حينم بأنه خطأ أخالعي!
ثالثها :زعمه غفلة اجلويني عن التناعض بني اإلكراه والتعاعد ،والعجب هنا غفلته هو كام كتبه
عبل صفحات نقال عن اجلويني أنه كتب "عن املتغلب" :جيب العقدين ،ملا فيه من تقرير غرض
اإلمامة ،وإعامة حقوعها ،وتسنني الفتنة الثائرة ،وعىل ذلك بايع احلسن واحلسني –ريض اهلل عنهام-
فمن
معاوية –ريض اهلل عنه -ملا رأياه مستقال ،وعلام ما  ي مدافعته من فنون الفتن ورضوب املحن"" َ
الغافل هنا اجلويني والصحابة –ريض اهلل عنهم -أم كاتب "األزمة"؟
رابعها :اكتفاؤه بفهم تومهه –بغري حق  -ي مجلة أو مجلتني ،وتركه باعي كالم اجلويني الذي نقله
هو شخصيا ،وكأن اختيار العامل ال يؤخذ من ترصحيه –وإن تنرر ،-بل ُينتفى فيه باألوهام املُراد
نسبتها إليه؛ فقد نقل كالم اجلويني عن حال االختيار –وهي األصل" -فقال" :فاملسلمون هم
املخاطبون ،واإلمام  ي التزام أحنام اإلسالم كواحد من األنام ،ولننه مستتاب  ي تنفيذ األحنام"
ويقتيض كون احلاكم أمام القانون "كواحد من األنام" منع سلطة املتغلب" وهذا أمر مل خيتلفوا فيه،
وهو عدم شعية التغلب ،وأن األصل  ي حال القدرة واالختيار منع أي متغلب ،كام نقل كالمه "عن
إمامة املتغلب" :عال بعض أئمتنا إذا عرست مدافعته ،وكان  ي استمراره عىل ما تصدى له توفية حلقوق
اإلمامة ،فيتعني تقريره ،وإذا تعني األمر مل يبق لالختيار اعتبار؛ فإن االختيار إنام يفرض له أثر إذا تقابل
ممننان ،ومل ألحدمها أوىل من الثاين ،ومل يتمنن اجلمع بينهام ،فيتعني اختيار أحد اجلائرين ،فاالستظهار
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–التغلب مع تعذر املعارضة واملناعضة -يتضمن ثبوت اإلمامة" ...ال خيار أصال  ي هذه احلالة من
اختالل موازين القوة ،وحتول الثورة عىل املتغلب إىل جمرد استنزاف لألمة ،دون أمل  ي حتقيق
اإلصالح" فالناتب يدرك أن اجلويني يميز بني حايل االختيار األصيل واالضطرار الظر ي ،وكالم
اجلويني رصيح فيهام وتناسق مع بعضه -بام فيه من إعرار شعية املتغلب الذي حيصل معه غرض
اإلمامة -لنن الناتب ينظر بعني اهلوى ،وعني اهلوى عمياء.
خامسها :ما نقله عن اجلويني مسيئا إليه ،ال خيتلف عام نقله عن اإلمام أمحد حسني عالَ " :من
وسمي أمري املؤمنني ،ال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيت
غلبهم بالسيف حتى صار خليفةُ ،
وال يراه إماما عليه ،برا كان أو فاجرا ،فهو أمري املؤمنني" ..وعال  ي رواية األثرم  ي امرأة ال ويل هلا:
السلطان وليها؛ فقيل له :تقول السلطان ونحن عىل ما ترى اليوم؟ -وذلك  ي وعت ُيمتحن فيه
القضاة -فقال :أنا مل أعل عىل ما نرى اليوم ،إنام علت السلطان" ثم ع ّلق أبو يعيل عىل ذلك عائال" :وهذا
النالم يقتيض الذم هلم والطعن عليهم ،وال ينون هذا إال وعد عدح  ي واليتهم" والناتب عد جعل
ذلك مما يدل عىل "أن تسليمهم بسلطة املتغلب يدخل  ي باب الرضورات" وهو كذلك  ي احلقيقة عند
مجيعهم.
ومثلام فعل كاتب "األزمة" مع اجلويني ،فعل مع ابن عابدين؛ فقال" :ونجد هذه النربة
التسويغية أيضا لدى بعض الفقهاء املتأخرين مثل ابن عابدين ،وذلك  ي عوله" :وعد ينون (اإلمام
إماما) بالتغلب مع املبايعة ،وهو الواعع  ي سالطني الزمان ،نرصهم الرمحن" واستدالله هذا فيه من
اجلهل والظلم ما فيه؛ إذ ليس  ي كالم ابن عابدين أكثر من إثبات الرشعية  ي وصوله إىل احلنم هبذا
الطريق ،دون التعرض هنا حلنم التغلب ،وهو معروف متنرر ومنقول عند الفقهاء ،فليس أحد منهم
يقرر جوازه بل النل حيرمه ،لننهم يفرعون بني هذا وبني شعية املتغلب والتي تتأس عىل عاعدة
الرشيعة التي هي مقصود اخلالفة "حراسة الدين وسياسية الدنيا به" –كام سبق.-
ويستمر الناتب  ي حتميل كلامت بعض العلامء مال حتتمل  ،ي حماوالت يائسة وبائسة إلثبات
دعواه الومهية؛ فيقول" :وأحيانا ينون املوعف الفقهي  ي شنل حياد سلبي ،يدل عىل أن الرشعية
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السياسية خرجت من نطاق الرشيعة ،ومل يعد الفقيه هيتم ببناء السلطة وإنام بأدائها ،ونجد هذه النربة
احليادية  ي عول ابن مجاعة " :وإذا انعقدت اإلمامة بالووكة والغلبة لواحد ،ثم عام آخر فقهي األول
بووكته وجنوده ،انعزل األول ،وصار الثاين إماما ،ملا عدمناه من مصلحة املسلمني ومجع كلمتهم"
ويدل عىل عوار وهم الناتب ،والذي يزعمه فهام؛ وجهان:
األول :كالم ابن مجاعة ال يدل عىل أن الرشعية السياسية خرجت من نطاق الرشيعة ،بل يدل
عىل عنس ذلك ،وهو عيام العلامء بالواجب عليهم من بيان األحنام الرشعية لنل األوضاع
السياسية ،وغاية ما  ي كالمه أن جمرد التغلب ال ينفي شعية احلاكم ،ما دام عائام بمقصود اإلمامة،
وهو األمر الذي مل ختتلف فيه كلمة الفقهاء ،أما اصطالح كاتب "األزمة" وأصحابه من العلامنيني
واليساريني الذين يربطون الرشعية باختيار الناس فقط ،فهي دعواهم التي ال تصمد أمام األدلة
واتفاق أفهام علامء األمة سلفا وخلفا.
سوى بني األول والثاين  ي طريق الوصول إىل احلنم؛
الثاِن :للمه  ي كالم ابن مجاعة حني َّ
فنالمها طلبه بالتغلب ،وبالتايل مها متساويان من هذه اجلهة وال مزية ألحدمها عن اآلخر لينون أوىل
بالرشعية منه ،بخالف َمن اختارته األمة بأهل حلها وعقدها ،فهذا جتب نرصته ضد الباغي عليه ،ما
دام ذلك  ي حيز اإلمنان ،وال يسقط إال بالعجز كسائر الواجبات الرشعية؛ فللرضورة أحنامها وال
سواء بينهام وبني األصل املختار.
لذلك أعر الناتب "أن املاوردي –الذي سوغ سلطة املتغلبني عىل أطراف الدولة اإلسالمية-
إنام بنى ذلك عىل عاعدة االضطرار والعجز ،ال عىل عاعدة املننة واالختيار؛ ولذلك عال املاوردي عن
سلطة املتغلب" :وهذا إن خرج عن عرف التقليد املطلق  ي شوطه وأحنامه ،ففيه من حفظ القوانني
الرشعية وحراسة األحنام الدينية ما ال جيوز أن ُيرتك خمتال خمذوال ،وال فاسدا معلوال ،فجاز فيه مع
االستيالء واالضطرار ما امتنع  ي تقليد االستنفاء واالختيار ،لوعوع الفرق بني شوط املننة
والعجز" ..فالفهم الصحيح ملواعف الفقهاء ينون بوضعها ضمن التوتر الدائم بني مبدأ "التأمر  ي
األمري" ورفضه "التأمر عن غري إمرة"  ي ذكر املسلمني وواععهم السيايس" ولنا هنا أن نتساءل:
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أوال :أمل يالحظ الناتب أن الفقهاء ربطوا الرشعية بمقصود احلنم وهو "حفظ القوانني
الرشعية وحراسة األحنام الدينية" –وهو ما عررناه من فقه الرشيعة سابقا -ومل يربطوها بالوورى –
كصنيع الناتب وأرضابه-؟
ثانيا :اتفاق الفقهاء عىل التفريق بني حالتي االختيار واالضطرار ،واتفاعهم عىل أن األصل  ي
االختيار التزام شورى األمة و ي االضطراب جتاوز ذلك لعدم إمنانه ما دام أصل مقصود الوالية
غائبا حتصيال ألعىل املصلحتني واحتامال ألدنى املفسدتني بأدلة الرشع ووعي الواعع؛ فأين َمن خالف
منهم  ي يشء مما سبق؟
ثالثا :أين ما زعمه كاتب "األزمة" من "صياغة الرخصة بلغة العزيمة" عند بعض الفقهاء؟ أم
إن ذلك مل يوجد إال  ي وهم الناتب؛ و ي متحنه  ي عبارات مل تسعفه بالداللة عىل ما يدعيه؟
إن الناتب يستدرك عىل ما سبق عائال" :عىل أن الصحابة والتابعيني –الذين محلوا السالح ضد
السلطة املتغلبة ،واستوهدوا  ي منة واملدينة وكربالء وعني الوردة ودير اجلامجم -كانوا يؤمنون
برشعية ما فعلوه ووجوبه شعا ،وما من ريب أن هؤالء الصحابة والتابعني كانوا أحسن فهام لإلسالم
وعيمه السياسية من أي فقيه جامد أو متنلم متحذلق ممَن جاءوا بعدهم ،فمبدأ اخلروج عىل السلطة
املتغلبة ما كان ينبغي التونيك  ي شعيته املبدئية ،أما التقديرات الظرفية ملالبسات الزمان واملنان
فهذه ختضع لالجتهاد" فإذا أضفنا هذا النالم إىل ما سبق؛ أثار ما ييل:
أوالَ :من ذلك الفقيه اجلامد "الذي مل جيد له اسام ليقوله ،أو كالما لينقله ،والذي مل يتعامل مع
"التغلب" باعتبار الرضورة؟
ثانيا :حتى أولئك الفقهاء الذين جعلوا عدم منازعة املتغلب عاعدة ،مل يدعوا أهنا عاعدة األصل
الرشعي ،إنام عرروا أهنا عاعدة االعتبار الواععي الغالب ،فهم ال يسوغون التغلب طريقا شعيا
للحنم ،لننهم يمنعون منازعة املتغلب ما أعام الدين ،اتباعا ألحاديث الصرب عىل جور األئمة وملا
د ّلت عليه خربة التاريخ من غلبة املفاسد باخلروج مع فوات الظفر  ي األكثر لتفاوت القوى الواععية،
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وهؤالء ليسوا كل العلامء لنن هذا الرأي تدعم بنثري من الواعع ،وربام لو تغري الواعع لتغري الرأي؛
فإنه رأي مع َّلل (وهلذا التغيري أمثلة  ي التاريخ).
ثالثا :مل يونك أحد  ي مرشوعية اخلروج املبدئية عندما ينون اخلارج أوىل بالرشعية ،وخروجه
عىل َمن نقصت شعيته –عىل تفصيل عند العلامء ،ليس هذا حمله ،-فلم َير أحد من علامء السنة أن
يزيدا كان أوىل بالرشعية من احلسني –ريض اهلل عنهم -أو أن كان حيل له مقاتلته فضال عن عتله ،بل
بقى احلسني –ريض اهلل عنه -من سادات الوهداء  ي األمة ،وبقى يزيد من ملوك اجلور الظاملني
املذمومني  ي األمة ،و َمن عالوا بخطأ أولئك األبرار اخلارجني؛ فإنام رأوا أنه مل تنن هلم فرصة مواتية
لالنتصار الواععي ،فنانوا خمالفني هلم  ي اجتهادهم ،ولنل جمتهد أجر؛ فواحد أو اثنان.
رابعا :وضع َمن اختاروا اخلروج  ،ي مواجهة َمن اختاروا الصرب -من الصحابة والتابعني
واألئمة أيضا ،-والزعم بأن األولني "كانوا أحسن فهام لإلسالم وعيمه السياسية من أي فقه جامد أو
متنلم متحذلق ممَن جاءوا بعدهم؛ هو وضع غري صحيح ألن َمن مل خيرجوا معهم مل ينونوا أولئك
الذين جاءوا من بعدهم؛ فهذه واحدة ،ثم إهنم مل يقولوا إن مبدأ خروجهم غري مرشوع باألصل،
لينون اخلالف  ي الرشعية؛ وهذه ثانية ،بل إن األمر انحرص  ي االجتهاد  ي تقدير الواعع ،واالجتهاد
ال ُينتقص باالجتهاد –كام هو مقرر عند العلامء -إذ ليس ههنا نص  ي مقابل رأي ،بل رأي  ي مقابل
رأي.
ثم ينمل الناتب كالمه عائال" :والرخصة  ي اخلضوع لسلطة غري شعية –إعامال ملبدأ
الرضورات تبيح املحظورات -ليس فيها مالم ،لنن صياغة هذه الرخصة بلغة العزيمة ،وحتويل
املعادلة الظرفية إىل حنم مبدئي؛ هو اخلطأ األكرب الذي وعع فيه بعض الفقهاء ،وعد كان ابن حجر من
القالئل الذين ميزوا متييزا واضحا بني املبدأ الرشعي ..والرخصة الظرفية  ...فالحظ أن "اخلروج
بالسيف عىل أئمة اجلور  ...مذهب للسلف عديم ،لنن استقر األمر عىل ترك ذلك ،ملا رأوه عد أفىض
إىل أشد منه"  ...لنن عول ابن حجر" :لنن استقر األمر عىل ترك عىل ذلك" يوري إىل أن الرخصة
حتولت عزيمة وأصال مستقرا ،وأن اإلدمان عىل أكل ميتة االستبداد هو الذي ساد  ي التاريخ
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اإلسالمي؛ بسبب هواجس اخلوف من الفتنة التي حتنمت  ي الثقافة اإلسالمية" وهذا النالم –مع
ما سبق -فيه ما ييل:
أوال :إن ما يزعم هنا أنه "ليس فيه مالم" هو ما نص عىل لومه ترصحيا ال تلميحا وكثريا  ي كتابه
من أوله إىل آخره ،وهذا االضطراب إنام هو لعدم وعوف الناتب عىل أرضية شعية صلبة  ي النظر
واملحاكمة والتفسري.
ثانيا :نؤكد عىل ما أثبتناه سابقا؛ وهو أنه مل جيد رغم بحثه "بعض الفقهاء" الذين حيملهم
مسئولية "حتويل املعادلة الظرفية إىل حنم مبدئي" فهو حيارب ما يسميه "اخلطأ األكرب" الذي مل يستطع
أن جيده أصال!
ثالثا :ابن حجر ليس "من القالئل" كام ادعى ،بل هو من جمموع العلامء الفقهاء واملحدثني الذين
مأل النتاب بمحاوالت انتقاضهم؛ فنالمه مثل كالم كل َمن سبق ونقل الناتب عنهم.
رابعا :ليس أعجب من ثناء الناتب السابق عىل ابن حجر ،إال استدالله بباعي كالمه عىل "أن
الرخصة حتولت عزيمة وأصال مستقرا" فهل ابن حجر من الذين ميزوا ،أم من الذين تورطوا  ي
"اخلطأ األكرب"؟ إن االضطراب املتنرر من الناتب؛ لفقدان األصول املنهجية  ي عراءة كل من
"نصوص الوحي" و"كالم العلامء" مجيعا.
خامسا :أما ذمه لعلامء األمة بتحنم "هواجس اخلوف من الفتنة" فيهم حتى سوغوا "اإلدمان
عىل أكل ميتة االستبداد"" فهو مزيد من الظلم واجلهل؛ ألن من الظلم أن يتجرأ الناتب عىل إساءة
وبمن يتابعهم من املسترشعني
الظن بنل علامء األمة عرب أكثر من ألف عام وحيسن الظن بنفسه َ
وأذناهبم من العلامنيني واليساريني ،ومن اجلهل أن يتوهم فهام للنالم ،والنالم يدل عىل غريه
بوضوح ،ويبني ذلك ما بعده.
سادسا :ال ينون "اخلوف من الفتنة" موصوفا بأنه "هواجس" إال إذا كان خوفا ال مسوغ له،
والوعع يوهد بخالفه بقوة؛ فهل يمنن ملَن عرأ التاريخ وفهم الرصاعات التي دارت فيه – ي خمتلف
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املراحل والعصور -أن يزعم أن ذلك "اخلوف" كان جمرد "هواجس" ال حقيقة هلا؟ وهل املآيس التي
ذكر أسامء أشهرها توهد لذلك "اخلوف" بالواععية أم ترص بأنه كان جمرد "هواجس"؟ أم أن
"هواجس ذم الفقهاء هي التي تسيطر عىل الناتب؟
سابعا :ال ُيذم أحد بوصف "اإلدمان عىل أكل ميتة االستبداد" إال إذا استمر عليها بعد أن زالت
أسباب الرخصة ،وغابت الرضورة التي تلجئ إليها؛ فهل هذا ما حصل  ي تاريخ أمتنا؟ أم أن
الرضورة عد طالت عىل األمة بأسباب داخلية وخارجية ،بعضها مرشوع وبعضها ممنوع؟ وهل إذا
استمرت أسباب الرخصة يغري استمرارها من حنمها؟ أم أنه اإلدمان عىل أكل حلم األمة عموما
وفقهائها خصوصا؟
ولني جيعل كاتب "األزمة" ملزاعمه مستندا؛ فإنه ينقل عن "ابن تيمية الذي علق عىل اآلية
النريمة (لو اتقوا فتنة ال تصيبن الذين للموا مننم خاصة) بقوله" :إن الظامل يظلم ،فيبتىل الناس
بفتنة تصيب َمن مل يظلم ،فيعجز عن ردها حينئذ ،بخالف ما لو ُمنع الظامل ابتداء ،فإنه كان يزول سبب
الفتنة"" مستدال به عىل "أن االستبداد واحليف السيايس هي أصل الفتن السياسية  ...فدفع املظلوم
جلور الظامل ليس فتنة ،وعتال الوعوب للحنام الذين يقتلوهنا ليس فتنة ،والثورة ليست فتنة ،بل هي
الوعاية من الفتنة" مع أن ابن تيمية الذي ينقل كالمه وأثنى عليه بأنه ممَن "كانوا أعمق إدراكا للعالعة
بني السبب والنتيجة" هو من مجلة العلامء الذين يمنعون اخلروج عىل أئمة اجلور الجتهاده بغلبة مفاسد
ذلك ،كام أنه كان ممَن حينم بأن متغلبي زمنه هلم أصل الرشعية ،ويعطيهم حقوعها من الطاعة والنصح
والنرصة – ومواعفه مع حنام عرصه وجهاده حتت رايتهم ،وعدم دعوته للثورة عليهم ،كل ذلك
موهور  ي تارخيه –رمحه اهلل ،-وهو بالطبع أكثر فهام ملعاين كالمه من كاتب "األزمة" الذي جاء بعده
بقرون فأخذ من مقدمته الصحيحة التي يقصدها ،نتيجة مطلقة ال يقول هو هبا هنذا –لوجود
املعارض غالبا  ،-ي كذب مفضوح عىل العلامء ،وحماالت بائسة إللصاق بعض معاين كتاب "األزمة"
هبم.
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والناتب  ي احلقيقة مهووس بتقليد الغرب ،حريص عىل انتقاص فقهاء أمتنا الذين يمنع فقهم
الصحيح للرشيعة من هذا التقليد املذموم؛ هلذا يصيح –بعد كل ما سبق -زاعام أن هناك تصلبا
"فنريا ،...فاملعادالت الفقهية القديمة التي حتنم فيها هاجس اخلوف من الفتنة –فضحت بالرشعية
ملصلحة الوحدة -غدت عاجزة عن االستجابة ملقتضيات العصور احلديثة ،فنان ال بد من الثورة
عليها" وتصحيحا ألخالل الناتب؛ ننبه عىل ما ييل:
أوال :املعادالت الفقهية القديمة؛ هي من الرشيعة التي ال تقبل التبديل؛ لعصمتها الربانية ،وإن
كره النارهون.
ثانيا :ال منان للمعادالت الفقهية القديمة  ي لل الدولة العلامنية املحادة للرشيعة؛ فهي فاعدة
األصل الرشعي ،والتعامل االضطراري معها كالتعامل مع االحتالل الغريب الذي امتد  ي بالدنا
عقودا ،وليس كالتعامل االضطراري مع أئمة اجلور الذين حيوزون أصل الرشعية وحقوعها.
ثالثا :أوهام "االستجابة ملقتضيات العصور احلديثة" تستأرس الناتب للنموذج الديمقراطي
الغريب املعارص ،وعد أوععته  ي معارضات فجة للوحي –تنلمنا عنها سابقا.-
رابعا :نعم؛ "ال بد من الثورة" لنن ليس عىل الرشيعة اإلسالمية ،إنام عىل األنظمة العلامنية
املستبدة ،استثامرا للظرف املوايت ،وسعيا نحو الواجب الرشعي.
خامسا :هل نسى الناتب أنه عرر عبل ذلك أن املونلة مل تنن  ي املعادلة الفقهية –وإن كان عد
جعلها املونلة  ي مواضع أخرى-؟ وهل نسى أنه ادعى ذم َمن جتاوزوا هبا حدّ ها –وهم الذين مل
جيدهم ومل ينقل عنهم-؟ فلامذا يضعها  ي غري مناطها الصحيح؟ وملاذا ال يصالح أمته وعلامءها بدال
من الثورة عليهم والسعي  ي مصاحلة الغرب؟
وجتد خط اإلساءة لفقهاء األمة ممتدا  ي النتاب؛ لنثرة املسائل التي يوذ فيها الناتب ويعارض
الوحي ،فيحتمي بذم َمن هم أوىل منه بالعلم والفهم ،فعندما يعرتض عىل "منع املرأة من الواليات
العامة" استئسارا لتسوية غربية منافية للفطرة وللعقل وللرشع بني الرجال والنساء ،ال ينتفي بإيراد
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أوهى الوبهات –والتي نقضناها سابقا ،-بل يبالغ  ي ذم علامء األمة بالباطل ،وهو ما ال يسوغ له لو
خالفهم بحق ،فنيف وهو خيالفهم بغري حق؟
إنه يزعم أن "كون غالبية فقهاء اإلسالم  ي املايض عالوا بحرمان املرأة من املناصب العامة –
خصوصا منصب اإلمامة -ليس دليال شعيا ،وإنام هو انعناس لرؤية –اجلامعة التأويلية  -ي سياق
زماين ومناين اتسم باالستئسار ألعباء املواريث االجتامعية السابقة عىل اإلسالم" فنالحظ هنا:
أوال :عوله إن "غالبية فقهاء اإلسالم  ...ليس دليال شعيا" هو حماولة إهدار فاشلة؛ فأعوال
العلامء ال يدعي أحد أهنا دليل شعي ،لننها تقوم عىل األدلة الرشعية؛ وهذه واحدة ،والثانية إن اتفاق
أكثر أهل العلم عىل يشء هو من املرجحات لصوابيته عند العوام؛ بال شك ،فليس هو بالعديم التأثري
بالنلية.
ثانيا :دعواه حرص عوهلم "إنام هو انعناس "...هي دعوى بغري علم؛ ألت غايتها أن تنون
احتامال –عىل سبيل التنزل معه ،-فمن أين يأيت اجلزم واحلرص؟ أم إهنا مزاعم الغربيني املقدسة عند
كاتب "األزمة"؟ وال عزاء للعلم ،وال للعقل ،وال لألدب.
ثالثا :حماولة ربط الفقه بسياق الزمان واملنان ،أكثر من ربط بالوحي وآثار الصحابة؛ إلبعاده
عرب عنها ،-وجلعله مرتبطا بمتغريات
عن املصادر املعصومة وما اعرتب منها –مع أهنا أصوله التي ّ
الزمان واملنان؛ إلتاحة الفرصة للتالعب الواسع والتغيري غري املنضبط ،مع هتيئة القارئ لقبول ذلك
االنقالب البهلواين ،فقد تغري الزمان واملنان.
رابعا :واألسوأ  ي كالمه السابق ،دعواه أن ذلك الفقه الرشعي "اتسم باالستئسار ألعباء
املواريث االجتامعية السابقة عىل اإلسالم" وهذا تطاول خطري إذ ينسب فقه الرشيعة عند كل فقهاء
السنة واجلامعة إىل جاهلية ما عبل اإلسالم ،وهم العلامء الذين شفوا باإلسالم ،وشفت هبم أمة
املسلمني إىل يومنا هذا ،حتى أتى هذا املستأرس للجاهلية الغربية املعارص فادعى عليهم ذلك بالزور
والبهتان؛ فبئس ما خ ّطت يمينه.
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وكام سبق وعلنا إن كاتب "األزمة" يعلل جرائمه مما هو أشنع منها؛ إذ يرى أن أمة املسلمني
بفقهائها إنام هم من "األنظمة االجتامعية اجلائرة –التي متيز بني الرجل واملرأة  ي األهلية السياسية"-
وكأن التفاريق التي نطق هبا الوحي والتي متيز بني الرجل واملرأة  ي عدد من القضايا –بدءا من املرياث
ومرورا بالوهادة ووصوال إىل الوالية العامة -هي من اجلور؛ والعياذ باهلل! بل اهلل أعلم وأحنم
وأعدل وأرحم ،وأهل األهواء األرضية أجهل وأفسد ،وإن زخرفوا من القول ما زخرفوا.
ويذم الناتب َمن "متسك بام متسك به أغلب الفقهاء من سوء فهم لألحاديث النبوية؛ فاشرتطوا
أن ينون خليفة املسلمني من عبيلة عريش ...فمسألة اشرتاط القرشية التي أطبق عليها مجهور الفقهاء
من أخطر أنامط االنحراف عن مبدأ املساواة  ي األهلية السياسية" فنيف تعامل مع األحاديث التي
استدل هبا مجاهري الفقهاء؟
أوال :احتج بأن "أيا من روايات هذا احلديث مل ترد بصيغة األمر الرصيح ،بل جاءت كلها
بصيغة اخلرب" وهذا للنالم جهل ومغالطة؛ فقد بينا من عبل أن اخلرب عد حتتف به عرائن جتعل معناه
الطلب –وهو كثري  ي لسان العرب ،-فقوله هذا ليس بيشء ما دام مل يناعش مآخذ العلامء ويرد عليها،
لو كان عنده ما يصلح لذلك بمعايري العلم الرشعي املنضبط ،وماذا يفعل مع األحاديث املتوعدة ملَن
نازعهم هذا األمر ما أعاموا الدين؟ إنه فقط عد جتاهل إيرادها ،واعتمد عىل جهل أكثر القراء هبا ،وهذا
سلوك ال أمانة فيه؛ ال مع الدين والعلم ،وال مع األمة والقراء.
ثانيا :عال إن "بعض رواياته يستحيل محلها عىل األمر الرشعي" وهذا صحيح  ي البعض بال
شك ،لنن يبقى تساؤالن؛ أوهلام :ملاذا خيربنا رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -بذلك اخلرب القدري
–إذ ال بد له من فائدة-؟ وثانيهام :إذا كان هذا حال البعض فام حال باعي الروايات؟ أليست من
الوحي الذي جييب التزام أحنامه؟ وهل من األمة أن يذكر ما ال حجة فيه ،ويتجاهل ما فيه احلجة،
ثم يدعي أنه عد ناعش األحاديث التي ُيستدل هبا  ي القضية حمل البحث؟
ثم ُي َّتوج الناتب تزييفه السابق بنذبتني:
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األول :دعواه أن "تبني مجهور الفقهاء هذا املعنى  ي تفسري احلديث؛ يدل عىل عوة الثقافة القبلية
لدى أهل اجلزيرة العربية وأثرها  ي فهم الناس الدين ،كام يعرب عن مصلحة سياسية للنخبة القرشية
 ي العرص األموي العبايس ،وما يدل عىل األثر االجتامعي  ي لهور هذا التأويل الفاسد للحديث
وسع النظرية القرشية ،وتوبث بظالهلا حتى بعد تاليش الوجود القريش؛ عال
النبوي أن بعض الفقهاء ّ
زكريا األنصاري :فإن ُفقد (عريش) فنناين ،ثم رجل من بني إسامعيل ،ثم عجمي عىل ما  ي
(التهذيب) ،أو جرمهي عىل ما  ي (التتمة) ثم رجل من بني إسحاق"" وهذه النذبة فيها ما ييل:
أوال :تنراره لدعوى أن الفقهاء فهموا الدين بناء عىل "الثقافة القبلية" وكأهنا دعوى مس ّلمة؛
وهي التهمة التي نقلها عن املسترشعني غري املسلمني؛ لينرر طرحها كبقية ببغاوات التغريب  ي بالدنا،
وهل كل علامئنا كانوا عربا؟ وهل كانوا من عبيلة واحدة؟ وهل اختالف القبائل واألعراف داع لتعظيم
عريب أم هو داع ملنازعتها  ي الرشف –كام كان احلال عند العرب عبل اإلسالم و ي أول لهوره-؟ وإذا
فرعة؛ فنيف مجعتهم عىل حرص اخلالفة  ي عريش؟ أم إن االهتام
كانت القبلية بطبيعتها إىل يومنا هذا ُم ّ
ال يمنن أن يوجه إىل املسترشعني وأذناهبم ،لننه يوجه فقط لعلامء اإلسالم عرب أكثر من ألف عام؟
ثانيا :ادعاؤه أن عول أكثر فقهاء السنة واجلامعة كان "يعرب عن مصلحة سياسية للنخبة القرشية
 ي العرص األموي والعبايس" وهذا النالم أسوأ مما سبق؛ فهو يتهم العلامء هنا بالنذب عىل اهلل
ورسوله –صىل اهلل عليه وسلم -من أجل مصلحة السلطة السياسية ،وهذا طعن  ي دينهم ،وإسقاط
سمى عاملا وال جيوز أن ُيؤخذ عنه
للثقة فيهم بالنلية؛ فإن َمن يثبت عليه مثل هذا اجلرم ال يستحق أن ُي َّ
وعمن يأخذ هو دينه إن أسقط كل
دين وال ُيؤمتن عىل يشء ،فهل يعقل كاتب "األزمة" ما يقول؟ َّ
هؤالء؟ وكيف يستسهل إسقاط َمن اتفقت األمة عىل إمامتهم وديانتهم تقليدا لنفار ال تسلم
صدورهم لدين اإلسالم وال إىل أهله؟ وأين النخب الفارسية والرتكية التي تسلطت  ي العرص
العبايس؟ بل وما التي تغري  ي كالم العلامء عندما عاشت األمة عرونا  ي العرص العثامين غري العريب؟
أليست أعول كاتب "األزمة" معربة عن مصالح العلامنيني والنفار  ي بالد اإلسالم ومن بالد الغرب؟
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فهل هو أبعد عن التهمة من علامء املسلمني أم هو أعرب إليها وأوىل هبا؟ أليست هذه التفسريات هي
تالعبات أهل الدنيا بالدين؛ والعياذ باهلل؟
ثالثا :جزم الناتب بأن فهم اجلامهري العلامء هو من "التأويل الفاسد للحديث النبوي" هو جزم
ال علم فيه وال أدب ،فإلن كان عوهلم رأيا؛ فهو رأي له وجهته واعتباره ،وغاية رأي الناتب أن ينون
له رأيا له احتامله –لو ُس َّلم له ،-فام مدخل اجلزم هنا إال الغرور الناذب؟ وكيف يتجارس مثله –مع
علة بضاعته -عىل رمي فهم أكثر علامء اإلسالم –عىل اختالف بلداهنم وأزماهنم -بأنه "تأويل فاسد"؟
وهل لو كان عوله أرجح –من جهة الدليل الرشعي -كان يسوغ له أن يستطيل عىل َمن هم أوىل منه
بالفضل والعلم وينتقصهم هذا االنتقاص؟ أم أن الناتب حيتاج –من ضمن ما حيتاج إليه -إىل تأهيل
علمي وأخالعي مناسب؟
رابعا :أما عدم فهم الناتب لنالم العلامء واعتباراهتم؛ فهو أمر يصعب حرصه  ي كتابه هذا ،فام
نقله كاتب "األزمة" عن الويخ زكريا األنصاري ليس –كام زعم هو جهال وللام" -مما يدل عىل األثر
االجتامعي" وإنام فيه طرد ملا رأوا أن الرشع عد اعتربه من عيمة النسب  ي منصب "اخلالفة" خاصة؛
وهي اجتهادات مبنية عىل ترجيحهم ملاهية العلة املؤثرة  ي اشرتاط القرشية؛ فال ك َّلف الناتب نفسه
حماولة حسن فهم كالم العلامء ،وال حسن مناعوة فهمهم ،وهذا مما يدل عىل فساد منهجه العلمي  ي
كتاب "األزمة".
أما الكذبة الثانية :فهي من أعجب سوء الفهم لنالم العلامء؛ فنجد دعواه بلوغ "التوبث برشط
القرشية حدّ التضحية الرشوط األخالعية والعملية املنصوصة  ي النتاب والسنة ،حتى عال أبو حامد
الغزايل " :مل يرد النص من شائط اإلمامة  ي يشء إال  ي النسب؛ إذ عال :إن األئمة من عريش ،فأما ما
عداه فإنام أخذ من الرضورة واحلاجة املاسة  ي مقصود اإلمامة إليها" والغزايل هنا يتجاهل عددا من
اآليات القرآنية التي تنص عىل شوط النفاءة السياسية ،كام يتجاهل أحاديث وافرة تنص عىل شائط
بصفي األمانة والقوة" فنالحظ هنا:
اإلمامة؛ وأمهها :رضا األمة عن إمامهاـ ،وانصافه
َّ
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أوال :ما زعمه من "التضحية بالرشوط األخالعية والعملية" لصالح شط "القرشية" هو يشء
غري موجود  ي كالم العزايل أصال؛ فالغزايل مل يفرتض عرشيا خليا من كل الرشوط األخالعية والعملية
املطلوبة للخالعة ثم يقدمه فيها عىل غري عريش مستجمع هلا –عىل فرض أن املقارنة منحرصة بينهام،-
بل ومل يرتب أمهية الرشوط فيجهل أعالها وجوبا وأوالها بالرعاية –ولو حصلت التضحية بام سواه-
هو شط القرشية ،كل ذلك مل يأت عط  ي كالم الغزايل فالغزايل عندما ذكر شط القرشية؛ ذكر أن
هناك "ما عداه" أيضا ،بل جعل ما عداه "من الرضورة واحلاجة امللحة  ي مقصود اإلمامة إليها" فأين
تلك التضحية املُدَّ عاة  ي كالم الغزايل؟
ثانيا :إن الغزايل يتنلم عن األدلة وليس عن املسائل –التي هي الرشوط-؛ فيميز شط القرشية
بالدليل وبطريق االستدالل وهو "النص" ،بمعنى أن باعي الرشط هناك نصوص تدل عليها –بمعنى:
ألفا ،من الوحي عرآنا وسنة ،-لنن تلنم اآليات واألحاديث ليست نصا  ي املسألة باالصطالح
األصويل؛ والذي يعني ما ال حيتمل إال معنى واحدا؛ فيقال :هذا نص  ي معناه ،بخالف ما يدل عىل
معناه مع وجود احتامل مرجوح؛ فيقال :هذا لاهر  ي معناه ،وهنذا؛ فالتفريق هنا تفريق أصويل من
بعلمي األصول والفقه ،أنه ينفي وجود أدلة من
جهة الداللة ،وال يمنن أن يفهم منه أحد له صلة
َّ
الوحي عىل الرشوط واألخرى ،أو أن ينسب إىل الغزايل أنه يقدم هذا الرشط عىل باعي الرشوط
فيمن يتصدى حاال حيسن ،ويتنلم فيام ال يعلم ،ويدعي دون أن يتثبت.
األخرى ،فالعيب حقا؛ َ
ثالثا :أما دعوى الناتب أن "الغزايل هنا يتجاهل" اآليات واألحاديث التي تدل عىل "شائط
اإلمامة" فتعسف واعتطاع من السياق لسببني؛ أوهلام :إن الغزايل عد أشار "هنا" إىل وجود شوط
أخرى "عداه" سواء أذكرها هنا أم تركها ملوضعها من النتب املصنفة  ي ذلك؛ فإنام ُيذكر  ي كل سياق
ما ُحيتاج إليه ،ثانيهام ،أن مقصود الغزايل مدح اخلليفة بالقرشية وليس ذمه بأنه ال جيوز من شوط
اخلالفة األخالعية والعملية وغريها ،فنيف يستقيم  ي العقول ما يدعيه الناتب من أن اندفاع "الغزايل
لتسويغ خالفة اخلليفة العبايس املستظهر باهلل الذي من أجله كتب كتابه عن فضائح الباطنية؛ جعله
يركز عىل مسألة القرشية ،وليس ما هو أهم ،وهو الرشوط األخالعية والعملية للنفاءة السياسية"
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وهل هذا مدح يقصده الغزايل أو يفهمه اخلليفة –أي :نسيان الرشوط األخالعية والعملية للنفاءة
السياسية –اكتفاء بالقرشية-؟ أم إن أعرب للذم منه للمدح؟
لنن كاتب "األزمة" يتامدى  ي ذمه للعلامء؛ عائال" :ال ُيالم الغزايل وحده  ي هذا؛ فقد فرط
مجهور فقهاء املسلمني  ي شوط النفاءة السياسية املنصوصة  ي النتاب والسنة ،توبثا هبذا الرشط...
حتى عال ابن خلدون" :وبقي اجلمهور عىل القول باشرتاطها ،وصحة اإلمامة للقريش ،ولو كان
عاجزا عن القيام بأمور املسلمني"" ولنا عىل هذا النالم تعليقان:
فمن هؤالء اجلمهور الذين فرطوا
األول :لقد نقل الناتب بنفسه عند عدد من فقهاء املسلمني؛ َ
 ي كل شوط اخلالفة لصالح القرشية؟ وأين نجد هذا النالم؟ إن اطالعنا عىل كالم الفقهاء ال يدعم
هذه الدعوى ،والناتب نفسه –مع بحثه -لو كان عد وجد ما يدعم هذه الدعوى ألورده ،ولننه مل
جيد إال األوهام التي ال تدعمها صحة أفهام.
الثاِن :هل كالم ابن خلدون السابق كان  ي إطار التأصيل للواجب الرشعي للخالفة ،أم كان
 ي إطار اخلالفة الرمزية التي كانت  ي العرص العبايس الثاين؛ حيث مل ينن للخليفة إال "اخلطبة
والسنة" كام يقولون؟ بينام كانت الولائف احلقيقية للخالفة عد تنتقل للسالطني الذين حيوزون القوة،
إن فهم سياق النالم وعىل أي واعع يتنزل ،هو الذي حيول دون التداخل الومهي بني املعاين املتفاوتة،
بام يومله ذلك من تلبيس بني األلفا ،واحلقائق ،وإن دعوى أن ابن خلدون ينسب للجمهور شعية
إهدار كل الرشوط لصالح شط القرشية؛ هي دعوى ال يمنن عبوهلا هبذا الونل ،ومما حيتاج إىل كثري
من االستدراك عىل هذا املستوى من الفهم.
أما ختام األكاذيب عىل الفقهاء؛ فهي دعوى الناتب أن "عد الحظ ابن تيمية تأثري اجلاهلية
العربية والفارسية  ي فهم النصوص الرشعية؛ فقال ضمن رده عىل عول الويعة حيرص اإلمامة  ي أهل
البيت النبوي" :وإنام عال َمن فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية :إن بيت الرسول أحق بالوالية؛ لنون
العرب كانت  ي جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤساء ،وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت امللك" ولو مل

108

يسلم ابن تيمية بسهولة بالفهم السائد لرشط القرشية  ي اخلالفة؛ لنان أدرك أن ال فرق بني َمن حيرص
اخلالفة  ي البيت النبوي ،و َمن حيرصها  ي القبيلة النبوية" و ي هذا النالم ما ييل:
أوال :مل يقل ابن تيمية إن أثر اجلاهلية كان  ي فهم النصوص الرشعية ،بل هذه دعوى الناتب،
إنام عل أثر اجلاهلية  ي تبني أعوال ال دليل شعي صحيح يدل عليها ،فلام ُفقد الدليل الرشعي كان
البحث عن الباحث غري الرشعي عند أصحاب القول املبتدع.
ثانيا :لذلك فرق ابن تيمية بني شط القرشية الذي عليه الدليل الرشعي ،وبني الرشوط اجلاهلية
التي مل يدل عليها الدليل الرشعي؛ فتفريق شعي ،وتعليله شعي ،بخالف الناتب الذي سوى
بينهام ،لعدم هذا الفرعان –عنده -بني الدليل الرشعي وبني غريه مما ليس كذلك.
ثالثا :إن عدم التفريق بني األعوال املبتدعة التي جيزم ببطالهنا ،وبني االجتهادات السائغة شعا
–والتي تدور بني الراجح واملرجوح -والتي تنتسب شعيتها بحسب تعلقها باألدلة الرشعية؛ هو مما
ساعد الناتب عىل هذه الدعاوي الفجة واإلساءات البالغة ألهل العلم والفقه حقا ،الذين هم سادات
املؤمنني وورثة املرسلني ،وهذه عاعبة جترؤ اإلنسان عىل دين اهلل وعىل أولياء اهلل ،وعاعبة عدم وضع
املرء نفسه  ي منزلتها الالئقة هبا.
وتستمر اإلساءات املتوالية لفقهاء األمة ،مع استمرار عدم تنليف الناتب نفسه حماولة حسن
فهم كالمهم؛ ليصل إىل نتائج مثل عوله" :الغريب أن يتقاطع فقهاء مسلمون  ي ازدراء العوام مع
منيافيليل الذي يقولَ " :من يبني عىل الوعب يبني عىل الطني"" فهل كان فامها لنالم الفقهاء؟
لقد نقل عبل هذا االستنتاج مباشة "عول ابن حجر اهليثمي" :أما بيعة غري أهل احلل والعقد
من العوام فال عربة هبا"" فهل  ي هذا النالم إهدار لرأي الناس أم ضبط له؟ إن "أهل احلل والعقد"
هم أهل العلم والرأي املطاعون  ي األمة وجمموع الناس تبع هلم فيام حيلون أو يعقدون؛ وهلذا اكتسبوا
اسمهم من دورهم  ي احلياة ،فال جيتمع الناس إال باجتامع أهل احلل والعقد أو باجتامع مجهورهم الذي
يتم به مقصود البيعة من مجع النلمة والقوة عىل حاكم مطاع ،فلو بادر طائفة من العوام إىل بيعة أحد
الناس فإن هذا ال يؤدي الجتامع النلمة عليه ،وال ينون ببيعتهم هذه إماما بال خالف ،ولو ادعى
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الناتب أن معنى كالم ابن حجر أن بيعة العوام تعني كل العوام؛ فهذا الفهم ممتنع مع عدم بيعة أهل
احلل والعقد ،وإال كان وصفهم بأهنم "أهل احلل والعقد" لغوا ال معنى له.
إن كاتب "األزمة" يقول –بحق -إن "النصوص الواردة  ي البيعة  ...عامة ،مل ختصص حق
البيعة بنخبة دون عامة املجتمع" لننه ارتنب –كالعادة -جريمتني:
أوالُها :تفسريه للعموم؛ بإدخال َمن ال يدخلهم العلامء –بأدلة خمصصة أخرجتهم من ذلك
بمن يملنهم ،وأحنام هؤالء معروفة  ي
العموم -كالعبيد الذين ليس هلم كامل احلرية؛ فهم مقيدون َ
الرشيعة ،وتؤخذ من أدلتها ،وتعليالهتا  ي املصادر الفقهية املعتربة ،وأبعد عن االعتبار رأي النفار
الذين هم أهل ذمة  ي سلطان املسلمني؛ إذ كيف خيتارون "أمري املؤمنني" و َمن ينون "خليفة لرسول
اهلل –صىل اهلل عليه وسلم  "-ي "حراسة الدين وسياسة الدنيا به"؟ إنام خيتارون َمن يمثلوهنم  ي
حقوعهم الدينية والدنيوية؛ ال غري ،و َمن عال من أهل العلم أن العموم ال يدخله التخصيص بالدليل؟
ثانيتهام :إحلاحه عىل ذم العلامء والفقهاء بأوهام ال ترعى إىل مصاف األفهام ،دون أخذ بأسباب
البحث العلمي اجلاد؛ فيقول عقب كالمه السابق" :أما ما ورد  ي كتب الرتاث السيايس والفقه من
ازدراء للعوام ،إعصائهم من الوورى والبيعة ...هو خروج عىل عموم تلك النصوص بال دليل ،ومن
أمثلة تالك اآلراء عول اجلويني" :ما نعلمه عطعا أن النسوة ال مدخل هلن  ي ختري اإلمامة ..وكذلك ال
يناط هذا األمر بالعبيد ،وإن حووا عصب السبق  ي العلوم ،وال تعلق له بالعوام الذين ال يعدون من
العلامء وذوي األحالم ،وال مدخل ألهل الذمة  ي نصب األئمة؛ فخروج هؤالء عن منصب احلل
والعقد ليس به خفاء" وعد تنلمنا عن تعليل إخراج العبيد وأهل الذمة عريبا ،وتبقى لنا امللحولات
التالية:
أوال :ال بد من التفريق بني أهل احلل والعقد –أو ما يسميه بعض العلامء "البيعة اخلاصة"-
وبني بيعة عموم املسلمني األحرار –أو ما يسميه بعض العلامء "البيعة العامة" -وهذا التفريق تفريق
إجرائي؛ حيث كان االختيار يتم باألصالة من خالل أهل احلل والعقد –الذين يمثلون الناس ،والناس
تبع هلم ،-وهم  ي ذلك االختيار مطلوب منهم أن يراعوا مصلحة رضا َمن وراءهم من الناس أيضا،
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وهذا الذي ذكرناه متثل  ي بيعة السقيفة اخلاصة أليب بنر الصديق –ريض اهلل عنه -ثم كانت البيعة
العامة  ي املسجد ،ومتثل  ي تفويض الستة أهل الوورى الذين اختارهم عمر الفاروق –ريض اهلل عنه-
 ،وملا انحرص االختيار بني عثامن وعيل –ريض اهلل عنهام" -وكان الذي حتمل الرتجيح عبد الرمحن بن
عوف –ريض اهلل عنه -شاور كل أهل املدينة؛ حتى ُذكر أنه شاور العذارى الاليت  ي خدورهن ،فلام
رأى أكثرهن يقدمون عثامن –ريض اهلل عنه -عدمه للخالفة ،وبايعه بالتبع كل املسلمني.
ثانيا :وبناء عل الفهم السابق ُيعلم أن "النسوة" و"العوام الذين ال يعدون من العلامء وذوي
األحالم" ُيراعى –لبعدهم عن هذه القضايا العامة -كأهل احلل والعقد ،لنن ال يقول أحد من العلامء
إهنم ال يدخلون  ي البيعة العامة وعقد اإلمامة مطلقا ،فل ُينتبه هلذا التفريق ،واجلويني نفسه عىل ما
ذكرنا؛ ولذلك نقل الناتب عنه من عبل أن اإلمام مستتاب عن آحاد األمة  ي إنفاذ األحنام الرشعية،
وال يمنن فهم جمموع كالمه إال بام ذكرنا ،وعليه؛ فلم ُي ِ
قص أحد من علامء املسلمني العوام من البيعة
والوورى ،ومل ِ
يزدرهم أحد ،إنام ُوضع كل إنسان  ي املوضع الصحيح املناسب له ،وفق اإلجراءات
املمننة بحسب احلالة املجتمعية  ي لل لروف الزمان واملنان ،ونؤكد أخريا أن عوله "فخروج هؤالء
عن منصب احلل والعقد ليسا به خفاء" مثل "ال مدخل هلن  ي ختري اإلمام وعقد اإلمامة" كالمها ال
يساوي إعصاءهم من الوورى والبيعة ،إال عند َمن ال يفهم كالم العلامء ،وال جيمع بعضه إىل بعض
ليصل إىل مقصود القائل ،بل هي أوهام وتعسفات وادعاءات بعيدة عن مناهج العلم املستقيمة.
ثالثا :يزعم الناتب أن "األعرب ....أن اجلويني يبتدئ كالمه بمصادرة" :ما نعلمه عطعا!
وخيتمه بمصادرة أخرى :كالم العلامء وال أصول االستدالل بالوحي ثم عد مأل كتابه باملصادرات
اجلازمة  ي معارضة الوحي وإمجاعات العلامء! وهلل  ي خلقه شئون!
رابعا :الناتب نفسه احتج بالبيعتني اخلاصة والعامة مع أيب بنر الصديق –ريض اهلل عنه ،-ومل
يفنر سبق البيعة اخلاصة للبيعة العامة ،وتبعية العامة للخاصة ،بل جعلها حجة عىل دخول العامة  ي
البيعة ،وبالتايل "تدحض السنن السياسية ما ذهب إليه هنا" أي :اجلويني –كام يفهم الناتب،-
واحلقيقة أن هذه الرواية التي احتج هبا هي حجة عليه ،وبمقتضاها يفهم كالم اجلويني وغريه من
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العلامء ،وهذا كله يظهر املنانة العلمية لناتب "األزمة"  ي الفهم واالستدالل ،فضال عن املناعوة
واالعرتاض.
ثم تتواىل إساءات كاتب "األزمة" لفقهاء األمة بظلم وجهل؛ فينقل عول "ابن مجاعة" :إذا طرأ
عىل اإلمام أو السلطان ما يوجب فسقه ،فاألصح أنه ال ينعزل عن اإلمامة بذلك؛ ملا فيه من اضطراب
األحوال ،بخالف القايض إذا طرأ عليه الفسق؛ فاألصح أن ينعزل" "...ويستدل هبذا النقل عىل
ادعائه "جعل بعض الفقهاء اخلليفة-السلطان -فوق القانون؛ ألنه فرض لنفسه هذه املنزلة ،وأصبح
من املتعذر تغيريها دون فتنة خيواها العقل الفقهي أكثر مما خيوى أي يشء آخر ...وما أبعد هذا التنظري
من املثال الذي سند النبي –صىل اهلل عليه وسلم "-وحينم عىل تفريق ابن مجاعة أنه "تناعض أخالعي
صارخ ،دفعته إليه اعتبارات عملية بحتة" وكالمه هذا فيه ما ييل:
أوال :كذبه عىل ابن مجاعة؛ حني عرر بعد "هذا التنظري من املثال الذي سنه النبي –صىل اهلل عليه
وسلم "-فإن ابن مجاعة مل يزعم هذا تنظريا للمثال الذي جيب أن ينون –كام يوهم كاتب "األزمة"
عراءه ، -بل إن الفقهاء كلهم يورتطون العدالة  ي اإلمام – ي حال القدرة واالختيار -ويمنعون عقد
الوالية ابتداء لفاسق ،بال خالف بينهم  ي هذا ،فام يتنلم فيه ابن مجاعة هنا غري ما يننره عليه.
ثانيا :للمه وجهله؛ حني حنم عىل تفريق ابن مجاعة بأنه "تناعض أخالعي صارخ ،دفعته إليه
اعتبارات عملية بحتة" فإن مراعاة القدرة واملآل –والتي سامها اعتبارات عملية بحتة -هي خاصة
العقل والرشع ،أمل يفرق النبي –صىل اهلل عليه وسلم  -ي أحنام تغيري املننر فأوجب عىل القادر
«فَ لْيُ غَيِّ ْراهُابيَده،افإ ْانالَ ْامايَ ْستَط ْاعافَبلسانه،افإ ْانالَ ْامايَ ْستَط ْاعافَب َقلْبها» ( )1ي مراعاة للقدرة واملآل ،وإن كان املننر
 ي نفسه واحدا ،لننه صدر عن أشخاص خمتلفني  ي لروف خمتلفة؟ فهل جيرؤ َمن فيه ذرة من إيامن

أن يزعم أن  ي هذا "تناعض أخالعي صارخ دفعته إليه اعتبارات عملية بحتة؟ أم يقولون –بام فيهم
كاتب "األزمة" -إن هذا التفريق هو مقتىض العقل واحلنمة؟ وهل التفريق الذي ذكره ابن مجاعة إال
فرع عن التفريق الذي ذكره النبي –صىل اهلل عليه وسلم-؟
( )1صحيح  :أخرجه مسلم  42من حديث أيب سعيد اخلدري – رىض اهلل عنه -
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ثالثا :التفريق بني حال االستدامة وحال االبتداء؛ تفريق مستقر  ي العقل وله  ي الرشع امتداد  ي
أبواب متنوعة ،وهو من فروع ما سبق من مراعاة القدرة واملآل ،وليست هذه املراعاة خمتصة
"باخلليفة-السلطان "-حتى تنون َمن جعله "فوق القانون؛ ألنه فرض لنفسه هذه املنزلة" وإال لنان
كل ما حنم الفقهاء له باالستدامة ومل حينموا له باالبتداء ،مما صار أصحابه "فوق القانون" بزعم
الناتب!
رابعا :هل نسى كاتب "األزمة" إعرار الفقهاء "لقضاة املحنة" وعدم احلنم بانعزاهلم بالفسق
االعتقادي ،مع أهنم ال يصححون توليتهم القضاء ابتداء ،لنن مراعاة حلال االضطرار وتغليبا ألعىل
املصلحتني واحتامال ألدنى املفسدتني؛ صححوا أحنامهم  ي تلك احلال؟ فهل كان هؤالء القضاء
أيضا "فوق القانون"؟ أم أن الناتب يتجنى عىل العلامء والفقهاء دون مراعاة لفقهم وال لعدل؟
خامسا :زعم الناتب  ي ذمه للفقهاء أن وليفة السلطان "أصبح من املتعذر تغيريها دون فتنة
خيواها العقل الفقهي أكثر مما خيوى أي يشء آخر" وهذا الذم كاتب "األزمة" أوىل به ألسباب:
أوَلا :عوله "أي يشء آخر" كذب حمض؛ فإهنم ال خيتلفون أنه ينعزل بالنفر إمجاعا ،فاملوازنة
عندهم بني طرفني لنل منهام منزلته  ي ميزان الرشيعة ،أم الوهم الذي يويعه الناتب  ي كتابه هذا؛
فينفي  ي إبطاله بيان كذباته هذه.
ثانيها :هل لدى الناتب من املعطيات التارخيية ما يدل عىل أن ذلك التغيري كان متاحا دون فتنة
حقيقية ،لنن الفقهاء تومهوا فتنة ال تدعم الدالئل حصوهلا بمثل هذا التغيري؟ فإن مل تنن لديه هذه
املعطيات –وهذا هو الواضح من عفزه فوق ذكرها ،ببهلوانية معتادة -فام وجه إنناره؟ أم أن ذم
وانتقاص علامء اإلسالم –بوجه أو بغري وجه -هو ما تعلمه من الغربيني وأذناهبم املتغربني؛ فلم حيسن
سوى ذلك؟
ثالثها :أال يدير كاتب "األزمة" حياته الوخصية بعقل يدفعه الحتامل املفاسد األدنى جتنبا
لألعىل ،والتضحية باملصالح األدنى حرصا عىل األعىل؟ إنه لو مل ينن يدير حياته بتلك العقالنية ملا
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وصىل ليشء من النجاحات الدنيوية التي يذكر أنه عد وصل إليها ،لنن ذم أهل العلم والفضل يشء
ون﴾(.)1
َْب َم ْقتا ِعنْدَ اَّللهِ َأ ْن َت ُقو ُلوا َما َال َت ْف َع ُل َ
سهل عىل َمن يقول ما ال يفعل ﴿ك ُ َ
أما ما ال ينقيض العجب منه حقا؛ فهو أن ينقل الناتب عول فقيه يننر ما عليه السالطني؛ فقد
"الحظ ابن اجلوزي بمرارة؛ فنتب" :أكثر السالطني حيصلون األموال من وجوه رديئة ،وينفقوهنا  ي
وجوه ال تصلح ،وكأهنم عد متلنوها ،وليس مال اهلل"" فيستدل به عىل ذم الفقهاء بإعحام ال وجه له
 ي العقل وال  ي الرشع وال  ي التاريخ!
فيقول الناتب معربا عن حتامله النفيس ضد علامء املسلمني" :ومل يقدر حنام وفقهاؤهم فهوم
"مال اهلل" حق عدره ،كام الحظ احلافظ ابن اجلوزي بمرارة؛ فنتب" :أكثر السالطني حيصلون"...
فمن هؤالء الفقهاء الذين يتنلم عنهم كاتب "األزمة"؟ وهل يوجد للم وفجور  ي خصومة مفتعلة
َ
هبذا الونل؟ وهل يظن أن هبذه املزاعم الفاسدة واألخالق غري احلميدة؛ سترتك األمة علامءها
الراسخني الصاحلني وتعرض عنهم ،وتتبع كاتب "األزمة" وأشباهه من املتغربني؟ هيهات.
ثم يبغى عىل العلامء والفقهاء؛ حني ينسب إىل "بعض  ...فقهائهم َ ...من يعترب املظاهرات
السلمية فتنة ،والنتابة الناعدة للظلم السيايس فتنة ،وحتى النصح العلني للحنام فتنة" ألننا أمام
إحدى حالتني:
األوىل :لرف استبداد  ي لل احتامالت باالنتقال إىل األسوأ ،مما عد يدفع بعض العلامء فعال إىل
جتنب أبسط صور األمر باملعروف والنهي عن املننر املتعلقة باالحتساب عىل السلطة؛ خوية أن يؤدي
ذلك إىل ما هو ش؛ فيفتون بمنع ذلك ،وربام يسمون ذلك فتنة باعتبار ما خيافونه من سوء املآل ،وهو
 ي النهاية اجتهاد حيتمل القبول والرد باألصول املعتربة.
الثانية :حال َمن باعوا دينهم بدنيا غريهم ،من أتباع احلاكم العلامنيني ،الذين يزعمون هلم
الرشعية ،ويوالون ويعادون عىل حنامه املعادين للرشيعة ،وهؤالء ال يعدون من الفقهاء –وإن حازوا
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شيئا من لواهر العلوم -لسقوط عدالتهم بسوء عاملتهم ،وعدّ أمثال هؤالء الفقهاء جناية عىل العلم
والعلامء.
وترد هنا تساؤالت هامة :أين غري هؤالء "البعض"؟ وملاذا ال يرد ذكرهم  ي النتاب؟ وهل
الرتكيز عىل َمن أخطأ أو أساء هو الذي سيعطي الصورة احلقيقية ملواعف العلامء؟ أم أن املقصود هو
الذم واإلسقاط وليس املناعوة العلمية املنصفة؟

حياول الناتب التامس سلف له من الفقهاء ،مع صعوبة ذلك ألنه ال ينطلق من اعتباراهتم
الرشعية ،لننه يتنلف تفسري كالم ابن خلدون ليتوافق مع كالمه  ،ي تلفيق هبلواين؛ يظهر ويتأكّد به
الفرق بني اعتبار الفقهاء الرشعي واعتبار الناتب التغريبي.
فهو ينقل متييز " ابن خلدون بني ثالثة أنامط من النظم السياسية؛ وهي :امللك الطبيعي ،وامللك
السيايس ،واخلالفة؛ فتوصل إىل أن "امللك الطبيعي هو محل النافة عىل مقتىض الغرب والوهوة،
و(امللك) السيايس هو محل النافة عىل مقتىض النظر العقيل  ي جلب املصالح الدنيوية ودفع املضار،
واخلالفة هي محل النافة عىل مقتىض النظر الرشعي  ي مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها؛
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الوارع إىل اعتبارها بمصالح اآلخرة" وابن خلدون كوأن باعي
الفقهاء ينظر إىل الدولة وحينم عليها باعتبار مقصودها وما حتنم به ،وليس بطريقة وصول احلاكم إىل
السلطة فقط ،بل إن هذه الطريقة تندرج فيام حتنم به ،لننها ليست األصل وال األكثر اعتبارا  ي تقييم
الدولة ،فام حنم بالرشع فهو اخلالفة ،وما حنم بمصلحة الدنيا فهو امللك السيايس ،وما حنم
بالوهوة فهو امللك الطبيعي ،وعلة التقييم عنده رصحية  ي كالمه؛ وهي "ما حيمل النافة عىل مقتضاه"
أي :ما حينم به.
لنن الناتب –كام بينا من عبل -يقدم ما أخره الفقهاء –بمقتىض أدلة الوحي ،-ويؤخر ما عدمه
الفقهاء –كذلك ،-فيناعضهم  ي فهمهم وميزاهنم وأحنامهم؛ فامذا عال الناتب هنا؟ إنه يزعم أن
"يؤيد استقراء القيم السياسي ة اإلسالمية ما ذهب إليه ابن خلدون من تقسيم ثالثي؛ فأعىل أنامط
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احلنم السيايس "اخلالفة الرشعية" تتأسس عىل التعاعد والرتايض  ي بنائها ،وتلتزم باملرجعية
األخالعية والترشيعية اإلسالمية فهي جتمع بني الوورية واملرجعية اإلسالمية  ...وأوسط األنظمة
السياسية مرتبة " ...امللك السيايس"  ...تتأسس عىل الرتايض والتعاعد ،لننها ال تلتزم باملرجعية
اإلسالمية ،ولعل ثناء النبي –صىل اهلل عليه وسلم -عىل عدل ملك احلبوة داخل  ي هذا الباب ،وأدنى
األنظمة السياسية مرتبة  ...دولة " ...الغرض والوهوة"  ...تتأسس عىل القهر واجلرب  ي بنائها ،وال
تلتزم بمرجعية عانونية ،ال إسالمية وال غري إسالمية  ...وبذلك يمنن أن يقال إن من بني املعايري
الثالثني التي ذكرناها تعدّ "الوورى  ي بناء السلطة" و"الرد إىل اهلل والرسول" أهم معيارين؛ فإذا
اجتمع هذان املعياران  ي دولة؛ فهي دولة نظام سيايس وإسالمي ،وإذا غاب شط "الرد إىل اهلل
والرسول" ووجد شط "الوورى  ي بناء السلطة" فهي دولة عقل ومصلحة ،لنن ال يمنن اعتبار
نظامها السيايس نظاما إسالميا؛ لغياب شط املرجعية ،وإذا ختلف الرشطان معا –كام هو احلال  ي
الدول الدكتاتورية عموما -فتلك دولة هوى ،ال دولة شع ،وال دولة عقل".
فنجد فيام سبق تأكيد الناتب عىل طريقة الوصول إىل احلنم معيارا للتمييز بني الدول؛ حتى إنه
خيتزل "امللك السيايس" أو "دولة العقل واملصلحة"  ي "الدول التي تتأسس عىل الرتايض والتعاعد،
لننها ال تلتزم باملرجعية اإلسالمية؛ فيدخل حتت هذا الصنف أغلب الدول الديمقراطية املعارصة،
وهذا النمط من الدول منسجم مع عيم اإلسالم  ي بنائه و ي بعض أدائه ،ال  ي مرجعيته" ويقول
حارصا" :الدول االستبدادية هي دولة "الغرض والوهوة"" وأن الدولة "ال يمنن أن تنون إسالمية
وغري ديمقراطية" وحينم باستحالة وجود "الدول الدكتاتورية ذات املرجعية اإلسالمية" وذلك كله
إعالء للوورى عىل الرشيعة ،أو طريقة الوصول للحنم عىل ما حينم به ،بخالف امليزان الرشعي
املستفاد من الوحي والذي ساري عليه كافة الفقهاء ،من إعالء الرشيعة عىل الوورى –إذا مل يمنن
اجلمع بينهام -ألن الوورى جزء من الرشيعة ،ال أصلها وال كلها وال أكثرها ،وعد ناعونا هذه القضية
بأدلتها من عبل  ي هذه "األزمات احلقيقية".
فيظهر مما سبق ما ييل:
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أوال :الفرق بني اعتبارات الفقهاء ،واعتبارات كاتب "األزمة".
ثانيا :عدم فهم الناتب لنالم الفقهاء ،فهو يورد كالم ابن خلدون ثم يرشحه بغري مراده الذي
يتضح من رصيح النالم.
ثالثا :املغالطات التي ال تنتهي؛ فال يمنن ملطلع عىل التاريخ أن يصف حنم النجايش للحبوة
بأنه كان ديمقراطيا ،لننه كان عادال ،وألن الناتب جيعل العدل حنرا عىل الديمقراطية؛ فإنه يتنلف
هذه الدعوى التي ال جتد ما يساندها من معطيات التاريخ ،بل كل ما  ي التاريخ يعارضها ،فضال عام
سبق من الناتب حني نفى شعية وإسالمية كل حنم إسالمي جاء بعد الراشدين –وعد دحضنا هذه
املزاعم سابقا -فأين املنهج العلمي  ي الفهم والتقييم واملناعوة؟
رابعا :كم من الدول الديمقراطية حتنمها األهواء –أهواء احلنام وأصحاب النفوذ وعموم
الناس -؟ وكم يستحلون من الرذائل واملوبقات؛ التي ال يقبلها شع وال عقل؟ وهل أهواء الناس
التي حذر الوحي من اتباعها –وترك اتباع الوحي -هي من العقل واملصلحة؟ فام األكثر تأثريا واألوىل
باالعتبار  ي التمييز؛ ما حينم به ،أم كيفية الوصول للحنم؟
ويستمر خط اإلساءة لدى كاتب "األزمة" فيزعم أن للمؤرخ النارصي "موعفا سلبيا من احلرية
بسبب هذا اخللط بني احلرية السياسية واملنظومات الثقافية؛ فقد كتب النارصي" :واعلم أن هذه
احلرية التي أحدثها الفرنج  ي هذه السنني هي من وضع الزنادعة عطعا؛ ألهنا تستلزم إسقاط حقوق
اهلل وحقوق الوالدين وحقوق اإلنسانية رأسا  ...واعلم أن احلرية للرشعية هي التي ذكرها اهلل  ي كتابه
وبينها رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -ألمته؟ وحررها الفقهاء –ريض اهلل عنهم  -ي (باب احلجر)
من كتبهم ،فراجع ذلك وتفهمه ترشد ،وباهلل التوفيق "والنارص خيلط هنا بني احلرية ،وبني ثمراهتا
االجتامعية التي ختتلف من جمتمع آلخر؛ باختالف اخللفيات التارخيية ،والعقائد الدينية ،واألعراف
االجتامعية ،لنن النارصي كوف لنا عن مأزق الفقه املوروث من التجربة اإلمرباطورية مع فنرة
احلرية ،والطريف أنه مل جيد بابا من أبواب الفقه ينصح عراءه ملراجعته من أجل فهم "احلرية الرشعية"
– ي تصوره -سوى باب احلجر" ففي هذا النالم ما ييل:
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أوال :أين  ي كالم النارص ذكر احلرية السياسية أصال؟ ثم أين خلطه بينهام وبني احلرية
االجتامعية؟ وإال فإن اهتام الناتب له بذلك "اخللط" هو من "النذب واخللط" املتنررين  ي كتاب
"األزمة".
ثانيا :أليست احلرية السياسية هي التي تضبط حدود باعي احلريات – ي تأثري متبادل بينهام-؟
وهل يفرق الغرب  ي ديمقراطياته املعارصة –التي يراها الناتب نموذجا -بينهام؟ أم يرون أن احلرية
السياسية جيب أن حتمي احلرية املجتمعية؟ أم أن الناتب ال يرى االخرتاق األخالعي والثقا ي
ملجتمعاتنا من خالل االخرتاق القانوين واإلعالمي والتعليمي؟
ثالثا :إن اخلالف بني علامء املسلمني وبني كاتب "األزمة" ليس  ي احلرية السياسية –أي :حق
األمة  ي التولية واملحاسبة والعزل -فهذا أصىل ال خيتلف عليه الفقهاء عامة وعلامء السياسية الرشعية
خاصة ،لنن حقيقة اخلالف هي  ي حدود هذه احلرية ،فعلامء املسلمني مجيعا يضبطوهنا بحدود
الرشيعة أخالعا وعانونا ،وكاتب "األزمة" جيعل ضبطها أخالعيا ملَن التزم اإلسالم ،وال جييز اإللزام
جيوز إلزامهم القانوين
القانوين هبا إال إذا أراد جمموع الناس ذلك ،وإال فإن حيرتم إرادهتم احلرة وال َّ
بالرشيعة ،وهذه هي حقيقة اخلالف بعيدا عن هالوس ألفا ،احلرية املطاطة.
رابعا :يزعم كاتب "األزمة" أن النارصي "كوف لنا مأزق الفقه املوروث من التجربة
اإلمرباطورية ! فنرة احلرية" فإذا نقلنا كالما أطول مما نقلنا سابقا؛ سنجده يقول" :أما إسقاطها
حلقوق اهلل فإن اهلل تعاىل أوجب عىل تارك الصالة والصوم وعىل شارب اخلمر وعىل الزاين طائعا
حدودا معلومة ،واحلرية تقتيض إسقاط ذلك كام ال خيفى ،وأما إسقاطها حلقوق الوالدين فألهنم –
خذهلم اهلل -يقولون إن الولد احلدث إذا وصل إىل حدّ البلوغ والبنت البنر إذا بلغت س ّن العرشين –
مثال -يفعالن بأنفسهام ما شاءا ،وال كالم للوالدين فضال عن األعارب ،فضال عن احلاكم ،ونحن
نعلم أن األب يسخطه ما يرى من ولده أو بنته من األمور التي هتتك املروءة وتزري بالعرض ،سيام
إذا كان من ذوي البيوتات؛ فارتناب ذلك عىل عينه ،مع منعه من النالم فيه ،موجب للعقوق،
ومسقط حلقه من الرب ،وأما إسقاطها حلقوق اإلنسانية فإن اهلل تعاىل ملا خلق اإلنسان وكرمه ،وشفه
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بالعقل الذي يعقله عن الوعوع  ي الرذائل ويبعثه عىل االتصاف بالفضائل ،وبذلك متزي عام عداه من
احليوان ،وضابط احلرية عندهم ال يوجب مراعاة هذه األمور ،بل يبيح لإلنسان أن يتعاطى ما ينفر
عنه الطبع وتأباه الغريزة اإلنسانية ،من التظاهر بالفحش والزنى وغري ذلك إن شاء؛ ألنه مالك أمر
نفسه ،فال يلزم أن يتقيد بقيد ،وال فرق بينه وبني البهيمة املرسلة إال  ي يشء واحد؛ هو إعطاب احلق
إلنسان آخر مثله ،فال جيوز له أن يظلمه ،وما عدا ذلك فال سبيل ألحد عىل إلزامه إياه ،وهذا واضح
البطالن" فأين "املأزق" فيام نقله الناتب عن النارصي هنا؟ وهل الفقه الذي يننر هذا الفساد الظاهر
من "الفقه املوروث من التجربة اإلمرباطورية" ؟ أليس هذا من فقه شيعة اإلسالم الذي ال خيتلف
عليه؟ فام الذي يذمه الناتب إذا؟ وهل "هذه احلرية" التي يننرها النارصي يقبلها ويدافع عنها كاتب
"األزمة"؟
خامسا :لنن الناتب ال يفوته هنا –كعادته -أن حياول إسقاط املنسوبني إىل العلم والفقه؛ فيقول
عن النارصي" :والطريف أنه مل جيد بابا من أبواب الفقه ينصح عراءه ملراجعته من أجل فهم "احلرية
الرشعية" – ي تصوره -سوى باب احلجر" مع أن سياق كالم النارص ال وجه لالستطراف فيه؛ فإنه
بعد أن ذكر ضابط احلرية الباطل عند الغربيني –وهو :عدم جواز للم إنسان آخر -عائال" :واعلم أن
احلرية الرشعية هي التي ذكرها اهلل  ي كتابه وبينها رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -ألمته ،وحررها
الفقهاء –ريض اهلل عنهم  -ي (باب احلجر) من كتبهم" فضابط احلرية الصحيح هو ما جاء  ي النتاب
والسنة وحرره الفقهاء  ي باب احلجر؛ إذ هو باب ُي َّبني فيه منع اإلنسان من الترصف ملصلحة نفسه أو
ملصلحة غريه ،وهو املنع االستثنائي حيث إن األصل  ي الناس خالفه ،فالنالم كله  ي ضبط احلرية،
وليس  ي بيان حتقق احلرية  ي احلجر ،فضال عن أن تنون هذه هي احلرية السياسية التي ُيوهم الناتب
أن النارصي يعلق عليها.
إن إساءات كاتب "األزمة" لعموم الفقهاء املسلمني هلي يشء يتجاوز حدود البحث واملناعوة،
بل هي سلوك متنرر مقصود إذ ال يصل إىل طرحه املجا ي للرشيعة إال بذلك.
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فيدعي أن "إخراج احلضارة اإلسالمية من أزمتها الدستورية يستلزم اخلروج من طوق الفقه
السيايس املوروث  ي جمال املساواة السياسية ،واخلروج من منطق العدالة املزدوجة التي متيز بني الناس
 ي أبسط احلقوق وأمهها وهو حق احلياة" يعيب بذلك الرشع الذي يمنع والية النافر عىل املسلم،
ويمنع عتل املسلم بالنافر –وعد سبقت مناعوة ذلك -والعلة عنده -كالعادة" -فقد تغريت بنية
الدولة وطبيعتها تغريا نوعيا ال يسمح باالستناد إىل فقه اإلمرباطوريات"
إن الناتب يريد "هزيمة للفقه املوروث ،ذلك الفقه املرهق الذي ُولد من رحم اإلمرباطوريات،
ومل يعد يصلح أساسا لبناء دولة العدل  ي الزمن احلارض ،لنن الثقافة اإلسالمية ملا تستوعب بعد  ي
نسيجها األخالعي العميق حتى اليوم فنرة الدولة القائمة عىل رابطة اجلغرافيا  ...ففنرة املساواة  ي
املواطنة التي غدت من املسلامت األخالعية  ي العصور احلديث مل تعرف سبيلها بعدُ إىل عمق الفقه
السيايس اإلسالمي حتى اليوم" وهنذا تصبح الدعاوي الغربية مسلامت أخالعيةُ ،يعاب الرشع
وفقهاؤها وكل تاريخ أمتنا بنامذجه العالية إذا مل يوافقوها.
بل يدعي كذبا عىل الفقه والفقهاء أنه "مل ختتلف احلضارة اإلسالمية كثريا عن غريها  ي هذا
النزوع لدى اخلاصة إىل احتنار احلقوق دون العامة ،ودون املخالف  ي الدين  ...الفقه السيايس
اإلسالمي ُولد من رحم إمرباطورية ،مما جعله يتنيف مع واعع القهر والتمييز السيايس ،ويتحول
سقفه واطئا جدا  ي بعض اجلوانب ،خصوصا  ي حق املواطنني غري املسلمني  ي العدل واملساواة"
وكأن مستند الفقه هو مظامل بعض احلنام ،وليس أدلة الوحي وما يرجع إليها ،بل إنه يطلق عىل كل
األحنام التي ختتص بغري املسلمني مع تنوع مسائلها وأدلتها الرشعية؛ يطلق –بال وازع من دين-
عليها "فقه التضييق والتمييز" زاعام "أن فقهاءنا مل يدركوا املغزى األخالعي والقانوين  ...والتفسري
الصحيح  "...ي استدراك يفوته العلم واألدب مجيعا؛ إذ يدعي أن "لهرت اجتهادات فقهية  ي تاريخ
املسلمني خضعت للمنطق اإلمرباطوري ،ووععت  ي داء التمييز  ي احلقوق عىل أساس املعتقد،
وتراجعت حقوق أهل النتاب كثريا حتت حنم اإلمرباطوريات اإلسالمية الالحقة التي استظلوا
بظلها ،فساء التضييق عليهم" وهلذا النالم مناعوة الحقة عريبة -بإذن اهلل.-
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وينرر الناتب الطعن  ي دين أئمة املسلمني الذين اتفقت األمة عىل ديانتهم وإمامتهم؛ فزعم
أنه "عد ابتنر امللوك والفقهاء بأثر رجعي ذرائع لنل هذا التضييق رسعان ما حتولت جزءا من الفقه
اإلسالمي" مع ادعائه بأهنا "ال عالعة هلا بنصوص الوحي اإلسالمي ،وإنام هي إضافات فقهية  ي
عصور الحقة أمالها منطق اإلمرباطوريات ،وعوانني طوارئ جرت إليها حالة احلرب الدائمة،
وتداوهلا الفقهاء واحلنام جيال بعد جيل بال حتقيق أو تدعيق ،ثم غزاها التعصب فيام بعد فأحاهلا
ترشيعا مقدسا ،مع أن الرشيعة منها براء" فهل يقبل املسلمون أن ُيوصف فقهاؤهم بأهنم كانوا
يبتنرون األحنام مسايرة البتنارات امللوك ثم ينون ذلك من فقه الرشيعة عند املسلمني؟ وماذا يبقى
من املوثوعية  ي دين املسلمني إذا كانت ابتنارات امللوك والفقهاء تدخل  ي مصار دينهم التي يتعلم
منها خلفهم عن سلفهم؟ وهل موازين العدالة واملساواة ونحومها بالفهم الغريب املعارص؛ هي املوازين
املقدسة التي يتم فرز موروثنا الفقهي من خالهلا –كام يفعل الناتب-؟ اللهم إنا نربأ إليك من الضالل
وأهله ،اللهم إنا نربأ إليك من الطعن  ي دينك ،اللهم إنا نربأ إليك من حتريف شعك.
لقد زعم الناتب أن " أهم نص فقهي مؤسس للتمييز والتضييق عىل غري املسلمني  ي حقوعهم
الدينية والسياسية هو ما ادعاه الفقهاء "الرشوط العمرية"  ...وننتفي بمالحظتني :...املالحظة
األوىل :أن هذا النص ليس صحيح النسبة إىل عمر بمعاير أهل احلديث ،وينفي ذلك إلسقاط عيمته
التارخيية والترشيعية ...واملالحظة الثانية هي أن أيا من القيود والرشوط الواردة  ي الوثيقة مل يرد  ي
آية عرآنية أو  ي حديث نبوي ،وال لهر له أثر  ي العرص النبوي ،وهو العرص التأسييس من الناحية
الترشيعية" وهذا النالم يرد عليه ما ييل:
أوالَ :من الذي ادعى أن هذا هو "أهم نص فقهي مؤسس للتمييز ...إلخ"؟ إن النصوص اآلمرة
بمواالة املؤمنني وبالرباءة من النافرين هي أهم النصوص املؤسسة للتمييز  ي املعاملة واألحنام بني
املسلم والنافر ،وهي متواترة  ي النتاب والسنة ومتظاهرة عىل هذا التمييز ،وذلك  ي مجلة كبرية من
األحنام التي تأمر بالتميز عن النفار وتنهي عن مواهبتهم ،ثم أحنام اجلزية والصغار ،مرورا بأحنام
التسليم والتوميت وحتى أحنام الواليات العامة ،فالطعن السهل  ي إسناد هذه "الرشوط العمرية"
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ال ينفي إلنتاج املطلوب لدى الناتب وهو التسوية بني النافر واملسلم  ي دولة اإلسالم ،وإنام هي
جمرد خدعة مركبة من مقدمتني :أوالمها :ادعاء أن هذا هو أهم دليل ،ثانيتهام :بيان ضعف إسناد لتقرير
نتيجة عدم صحة التفريق بني املسلم والنافر  ي دولة اإلسالم ،وكل ما سبق غري مس ّلم ،إال ضعف
إسناد الرشوط.
ثانيا :هل كل ما ضعف إسناده سقط االحتجاج به؟ هذا كالم غري مس َّلم عند العلامء من
املحدثني والفقهاء ،فهناك النثري من القرائن التي يمنن أن يعضد هبا اإلسناد الضعيف؛ والتي تقوي
األخذ باحلنم الذي تدل عليه الرواية؛ منها اندراج احلنم اجلزئي حتت عموم أدلة أخرى ،ومنها إفتاء
الصحابة به ،أو عمل الصحابة فمن بعدهم به ،واتفاق العلامء عىل احلنم بمقتضاه ،وغري ذلك ،وهلذا
أمثلة كثرية  ي الفقه؛ فإن أحاديث منع اجلنب من عراءة القرآن –مثال -كلها ضعيفة ،لنن ال ُيعلم بني
العلامء خالف عىل هذا احلنم ،فمجرد االكتفاء بأن اإلسناد ضعيف ،ودعواه عن عول ابن القيم "عن
صحة إسنادها" :وشهرة هذه الرشوط تغني عن إسنادها" وهذا تنلف ال يغني شيئا بمنطق الفقه...
كام أن هذا التنلف ال يغني شيئا بمنطق علم اإلسناد "..هو  ي احلقيقة كالم متطفل عىل موائد الفقه
واحلديث بال أهلية وال حسن أدب.
ثالثا :رفض الناتب ملضمون "الرشوط العمرية" بناء عىل أن "عندنا من نص املعاهدة مع
مسيحي نجران ما ينقض نسبة هذه املضايقات إىل العرص النبوي ،وذلك  ي رواية ابن سعد السابقة"
والتي عزز من عيمتها عوله" :هي من أعدم النصوص  ي هذا املوضوع" ولو أنصف كاتب "األزمة"
من نفسه؛ التبع طريقة علمية واحدة –بغض النظر عن نتيجة تطبيقها-؛ فأين صحة إسناد رواية ابن
سعد ليحتج هبا؟ وبطريقته أيضا ،فإن تعزيزه إياها بأهنا "من أعدم النصوص" هو من التنلف الذي
ال يغني  ي ميزان الفقه وال ميزان اإلسناد شيئا! أم أن هناك طريقة للتعامل مع ما يتوهم الناتب أنه
يدعم طرحه ،وطريقة أخرى مع ما يرى أنه ينقضه؟ وإن مل ينن هذا من اهلوى بعينه؛ فنيف ينون
اهلوى  ي البحث العلمي؟
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رابعا :دعواه لرفض مضمون "الرشوط العمرية" "أن أيا من القيود والرشوط الواردة  ي الوثيقة
مل يرد  ي آية عرآنية أو  ي حديث نبوي ،وال لهر له أثر  ي العرص النبوي ،وهو العرص التأسييس من
الناحية الترشيعية" وهذا النالم يوتمل عىل مغالطات:
أوَلا :إن من هذه الرشوط ما يدخل  ي معاين اآليات واألحاديث عطعا؛ كمنعهم من إلهار
الرشك والدعوة إليه ،بل إن منها ما ال خيتلف عليه العقالء كمنعهم من إيواء اجلواسيس.
ثانيها :إن األدلة الرشعية ال تنحرص  ي نص اآلية أو احلديث اخلاص  ي املسألة ،وهذا أمر متقرر
عند عامة العلامء واألصوليني والفقهاء؛ فدعواه بعدم وجود النص اخلاص ليس مساويا ملنع وجود
دليل شعي آخر معترب  ي املسألة ،فنل مسائل التمييز  ي الونل والزي ونحومها ترجع إىل األدلة
اآلمرة بمخالفة املرشكني ،وإىل األدلة اآلمرة بتخصيصهم بمعاملة دون املسلمني؛ إذ هي وسيلة إىل
التزام تلنم األحنام ،فهنا أدلة وإن مل تنن نصية  ي أعيان املسائل املذكورة.
ثالثها :أحنام التمييز كان يسهل تطبيقها  ي العرص النبوي لقلة العدد والتاميز لألفراد  ي غالب
األحوال ،فلم ُحيتج إىل متييزات الونل والزي بخالف ما بعده حيث كثر العدد واختلط الناس
وصعب التمييز فاحتاج املسلمون إىل متييزات الونل والزي ،مما يعيد األمر كله إىل احلاجة التي جدت
بعد العرص النبوي ،ويسقط االحتجاج بعدم وجودها  ي ذلنم العرص.
رابعها :إن من تلك األحنام التمييزية ما يرجع إىل منعهم من حود عوة عد ترض باملسلمني –
خاصة  ي الثغور -كاختاذ السالح ومحله ،وهذا أمر مصلحي مفهوم ،وسدّ ذرائع الرش من أصول
الرشيعة املتقررة بعرشات األدلة.
فهل يقبل أن يدعى الناتب "أن الرشيعة منها براء"؟ أم إهنا املجازفات التي ينرر الناتب
إلقاءها دون رادع من علم أو ورع؟ لنن األهم عنده هو اإلساءة للفقهاء وحماولة إسقاطهم بنل
وسيلة ،مهام كانت بعيدة عن معايري العلم والعقل.
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ويبقى التساؤل اَلا ّم :كيف يتجرأ الناتب عىل هذا االشتباك مع الفقه والفقهاء ،مع استمرار
سوق الثورة عىل الفقه اإلسالمي بني اإلسالميني واملسلمني؟ إنه
االنتساب إىل اإلسالمية؟ وكيف ُي َّ
ينرر مقوالت التغريبني والعلامنيني بنفس املداخل خلرعه كل حقائق الرشيعة التي يريدون التخلص
منها  ،ي نفس الوعت الذي يزعمون فيه لألمة املسلمة أن هذا مقبول  ي شيعة اإلسالم ،إهنم يردون
عىل "مفهوم شائع جدا وخاطئ جدا للرشيعة ،يطابق بينها وبني الفقه" كام يزعمون؛ فينتج ذلك
انطالعا "من "التمييز بني العنرص األزيل والعنرص التارخيي  ي كل دين" و ي السياق اإلسالمي يعني
ذلك متييزا واضحا بني التدين البرشي والوحي املنزل" ومع تغري الزمان –الذي ال يمنن أن يننره
عاعل ،-فل ُيفتح الباب لتغيري كل األحنام؛ سواء أكانت من املحنم الذي حصل اإلمجاع عليه -وهو
ما يسميه ابن تيمية "الرشع املنزل" ،-أو كانت من االجتهادي الذي تتفاوت أنظار الفقهاء فيه –وهو
ما يسميه ابن تيمية "الرشع املؤول" ،-وليس ذلك بمقتىض علم األصول فهو أيضا عرضة للتبديل
والتحريف الذي ال يتناهى ،وعل مثل ذلك مع القواعد الفقهية؛ إذ ينفي  ي إهدار كل ذلك أنه من
كالم "فقهاء املايض" وأن االجتهاد مفتوح للجهلة واملحرفني وتالميذ املسترشعني ليزعموا للناس
أهنم "فقهاء اليوم" الذين سيغريون فهم املسلمني ألحنام اإلسالم.
إن َمن سيقبل اليوم دعاوي كاتب "األزمة" سيجد نفسه  ي متوالية من تغيري شيعة اإلسالم،
حتت ضغوط "العرص" وتبعية "املستغربني" ليخرج الناس من دين اهلل شيئا فويئا ،فال سلف وال
إمجاع وال أصول وال عواعد علمية ،وإن َمن يرفض آخر هذا الطريق؛ عليه أن يرفض أوله ،فإن أوله
ممهد آلخره ،واملوفق َمن وفقه اهلل –تعاىل.-
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األزمة اخلامسة
البناء عىل اخلداع  ..طريق التضليل
"احلق أبلج والباطل جللج" هي حنمة عديمة؛ شهدت هلا العقول املستقيمة ،ونطق هبا الوحي
املبني؛ عال اهلل –عز وجلَ ﴿ :-ب ْل ك هَذ ُبوا بِ َْ
اء ُه ْم َف ُه ْم ِيف َأ ْم ٍر َم ِريجٍ ﴾( )1فنل َمن ترك رصيح
احل ِّق ملَها َج َ
احلق وعع  ي ختليط الباطل.
وملا كان اإلنسان مفطورا عىل حب احلق وطلب الوصول إليه ،كان َرص ُفه أو انرصافه عن ذلك
احلق ال يتم –غالبا -إال حتت أدغال من اخلداع؛ حيث خيرج احلق بالباطل  ،ي األلفا ،واملعاين
رر اهلوى حتت غطاء من الوبهات املُ ِض َّلة.
والتعليالت؛ حتى ُحي َّ
ثم إنه عد يامرس اإلنسان اخلداع عن علم وعمد ،وعد يامرسه عن جهل وهوى ،وعلم ما  ي
القلوب عند َّ
عالم الغيوب ،لنن البناء عىل اخلداع يبقى –بنل حال -طريقا للتضليل ،جيب كوف
زيفه ،والتحذير من خطره ،ملَن أراد النجاة.
 )1اخلداع يف داللة املصطلحات:
تنتسب األلفا ،داللتها من خالل االستعامل االبتدائي ألهل اللسان ،ثم من خالل
االصطالحات اخلاصة باملنان أو الزمان أو احلرفة أو العلم ونحوها ،وهذه االصطالحات عد ُيتفق
فرس بحسب ُعرفه واصطالحه؛
عليها وعد ُخيتلف؛ لذا كان املتقرر عند أهل العلم أن كالم املتنلم ُي َّ
ألن املقصود هو معرفة مراده من ذلك النالم ،ومن أجل ما عدمنا كان ضبط املصطلحات مقدمة
الزمة ألي بحث علمي ،وكان استعامل املصطلحات بام ال تدل عليه ،وبأكثر من داللة  ي نفس السياق
دون بيان ،من التوويش الذي ُيامرس به اخلداع ومترير املعاين عىل غري أساس.
ففي بدايات كتاب "األزمة" يلوم الناتب املسلمني ألن ""دار اإلسالم" حتولت إىل "دار
حرب" بينام املفرتض أهنا تنون "دار سالم" ...بمقتىض الوحي اإلسالمي ،وبمقتىض التفسري الفقهي
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التقليدي للمعمورة" وينقل تفسري ذلك من عول مجال محدان " :ي العقود األخرية أصبح العامل
اإلسالمي ساحة حلروب عديدة ال تنقطع؛ إما داخله بني دول إسالمية ،وإما حرب أهلية داخل الدولة
الواحدة ،وإما كحروب أعليات تتعرض هلا األعليات اإلسالمية عىل ختوم العامل اإلسالمي أو خارجه"
وهذا النالم يرد عليه ما ييل من امللحولات:
أوال :ما دام الناتب عد أعر أن مصطلحي "دار اإلسالم" و"دار احلرب" من مصطلحات
"التقسيم الفقهي التقليدي للمعمورة" فلامذا مل ُي ّبني لقرائه داللة هذين املصطلحني عند الفقهاء؟
ومتى يمنن أن تتحول دار اإلسالم إىل دار حرب؟
عمن سبق الناتب –من أهل الفقه -إىل ربط "دار اإلسالم"
ثانيا :أليس من حقنا أن نتساءل َّ
بوجود السالم ،وربط "دار احلرب" بوجود احلرب؟ ومع علمنا بعدم وجود ذلك؛ فهل يصلح مثل
د .مجال محدان –وهو غري متخصص  ي الفقه -أن ينون مرجعا فيستدل باستعامله غري الصحيح ،ملَن
يزعم أنه يقدم بحثا علميا شعيا يستدرك فيه عىل فقهاء وعلامء املسلمني عرب أكثر من ألف عام؟
ثالثا :إن مصطلح "دار اإلسالم" يرتبط عند كثري من الفقهاء بعلو أحنام شيعة اإلسالم ،فأين
" ي العقود األخرية" جيد الناتب هذه "الدار"؟ وإن كان من أحنام "دار اإلسالم" ما يتعلق بإسالم
الناس وهذه األحنام باعية ثابتة للمسلم حيث كان ،فليس غياب الرشيعة اليوم بمسقط حلقوق
املسلمني الثابتة بصفة املجتمع ،وإن كان السلطان للعلامنية املحادة للرشيعة عىل مستوى الدولة.
رابعا :كيف يصلح  ي العقول أن ُيدخل  ي هذا التخليط ذكر "األعليات اإلسالمية" أصال؟ أال
يتناعض كوهنا "أعليات" مع كوهنا  ي "دار اإلسالم"؟ فإذا ثبت أهنا ليست  ي "دار اإلسالم" فلامذا
يذكرها  ي هذا السياق الذي يتنلم فيه عن دار اإلسالم؟
خامساَ :من الذي ُيالم عىل هذه احلروب؟ أليس هو َمن أشعلها بغيا بغري حق؟ أليسوا هم
أولئك النفار الذين يتصالح معهم كاتب "األزمة"؟ أليسوا وكالء النفار من احلنام العلامنيني
املستبدين ،الذين ال يستقرون مع هذه املظامل إال بدعم عوى النفر العاملية؟ وملاذا يرتك الناتب أولئك
املسئولني عن هذه احلروب ،ويتوجه باللوم إىل أمتنا املظلومة؟
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سادسا :عىل أن كون أرض ما "دار إسالم" ال يمنع أن تدخل  ي حرب ضد َمن يرشع جهاده،
كام أن ذلك ال يمنع –عدرا -أن هيامجها عدو بحرب باغية ،فإن احلياة ال ختلو – ي األغلب -من مثل
هذه املدافعات ،املرشوع منها واملمنوع ،فام الذي يريد الناتب أن يقوله؟
سابعا :إن كل ما سبق من خداع يامرسه الناتب؛ يريد أن يوهم القارئ من خالله أن سببه عدم
التداول السلمي للسلطة ،وأن احلل هو  ي الديمقراطية الغربيةُ ،ي ّبني ذلك سياق النالم؛ إذ سبق
النالم عن االستبداد كأصل للرصاع والتفرق ،ثم عدم لنالمه الذي نقلناه بقوله" :وعد تفاعم هذا
التفرق الديني_السيايس  ي العامل اإلسالمي  ي العقود األخرية؛ حتى إن "دار اإلسالم" حتولت إىل
"دار حرب" بينام "...وأخريا أتبعه بالنالم عن األزمة الدستورية والرشعية السياسية ،ووجه اخلداع
أن ال توجد عالعة بني تلك التداخالت التي حناها وبني ما يستدل عليه ويستنتجه ،لنن االستعامل
اخلادع للمصطلحات يرتك آثاره النفسية والعقلية لدى كثري من القراء غري املتخصصني ،والذين –
ربام -حيسنون الظن بالناتب.
وعندما يمرر مصطلح "الدستور" ويذكر استعامالته القديمة يقرر بأهنا "توري إىل أمر جامع  ي
معنى الدستور ،وهو كونه أصال يرجع إليه" ويتبع ذلك مباشة بقوله" :وإن كان هذا األصل الذي
يرجع إليه يقد خيتزل – ي لروف االستبداد التي عاشها فقهاؤنا  -ي شخص الوزير املتحنم الذي
يتحول هواه عانونا للجامعة! فيصبح الدستور هو "الوزير النبري" والوزير هو "الدستور النبري" بل
"الدستور األعظم" وذلك ما نجده حرفيا  ي بعض تعريفات أولئك الفقهاء ،والطريف أن أحد هؤالء
العلامء –وهو عبد رب النبي األمحد _ألف كتابا بعنوان دستور العلامء -بمعنى املنبع واملرجع هلم-
وعرف الدستور  ي النتاب ذاته بأنه "الوزير النبري الذي ُيرجع  ي أحواله الناس إىل ما يرسم" وهو
ّ
التعريف نفسه الذي نجده بلفظه عند اجلرجاين  ي تعريفاته واملناوي  ي تعاريفه ،ومن هذا االستعامل
أيضا عول ابن عربواه" :عال احلنيم للوزير :أخربين أهيا الدستور بنيفية ما أنت إليه موري" وعوله
"وجعله الدستور األعظم والوزير املقدم" وهذا النالم فيه ما ييل:
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أوال :لقد عرر أن املعنى اجلامع للدستور "كونه أصال يرجع إليه" ولذلك كان من استعامالت
مصطلح "الدستور" عندهم "الوزير النبري الذي يرجع  ي أحوال الناس إىل ما يرسم" فالعالعة
واضحة وهي "الرجوع إليه" وهذا كله كالم مفهوم؛ فأين فيه أن "يتحول هواه عانونا للجامعة"؟
عمن يرجعون إليه؟
وهل كل َمن ُيرجع إليه البد أن ينون حاكام هبواه؟ وهل يمنن أن يستغنى الناس َّ
وهل إذا حنم بالرشع وراعى املصلحة والعدل ال ينون عد ُرجع إليه؟ أم إهنا خياالت الناتب
وأوهامه التي يزعم أهنا أفهام بام يدخله  ي النالم مما ال يمت بصلة وال يدل اللفظ عليه؟
ثانيا :إن كاتب "األزمة" يدعي أن فهمه الومهي السابق؛ هو "ما نجده حرفيا  ي بعض تعريفات
أولئك الفقهاء" وعد نقلنا كالمه و ُن ُقو َله بالنص؛ فلم نجد فيها ذكر اهلوى الذي يصري عانونا للجامعة،
ال باحلرف وال باملعنى؛ فلامذا يامرس الناتب هذا اخلداع والدجل املفضوح؟ وهل تبلغ اخلصومة
باإلنسان أن يتوهم ما ال ذكر له أمامه؛ حتى يدعي وجوده "حرضا"؟
ثالثا :ال يفوت الناتب –كعادته -أن يربط هذا االستعامل العر ي الذي ذكره بعض العلامء
بظروف االستبداد التي عاشها الفقهاء ،وكأن ال وزراء كبار يرجع إليهم إال  ي دول االستبداد! وكأن
الفقهاء حني حنوه عد مارسوا نوعا من املواركة  ي حراسة االستبداد! بل إهنم عد اختزلوا هذا املعنى
العظيم  ي معنى جزئي بسبب االستبداد ،مع أن ال اختزال هنا وإنام جمرد استعامل! ومع أن املصطلح
كان عرضا واععيا  ي زمان ومنان ،وليس مصطلحا فقهيا مما يرتب عليه الفقهاء األحنام! لننه اخلداع
الذي يراد به إلصاق االستبداد بتاريخ أمتنا ،وإلصاق النقص بفقهائنا وعلامئنا.
رابعا :مما ينوف زيف هذا اخلداع؛ أن لو كان معناه ما ادعاه من جعل اهلوى عانونا ،لنان ذما
ملن يطلق عليه ،لنن حناية االصطالح ،وحناية االستعامل له  ي سياق التوعري ،تلنام احلنايتان تنفيان
"الوهم" الذي أسس عليه كاتب "األزمة" كل "خداعه" وتالعبه باملصطلح وبوجوده عند بعض
العلامء.
ويستمر الناتب  ي تالعبه باملصطلحات ودالالهتا؛ فيزعم أن عد "ساد  ي الثقافة اإلسالمية
منطق "السياسة الرشعية" ال منطق "الرشعية السياسية" ،وشتان بني األمرين :فالسياسة الرشعية
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مصطلح تارخيي؛ وهو وليد فقه التنيف :تنيف املبادئ مع واعع القوة القاهرة ،والسعي إلنقاذ ما
يمنن إنقاذه حتت سقف االستبداد السيايس ،بعد اليأس من تأسيس السلطة عىل أسس شعية ،أما
"الرشعية السياسية" فهي مفهوم شعي يستلزم تنييف الواعع مع متطلبات املبدأ ،وهو ينبني عىل
أمل صلب  ي اإلصالح ،وإيامن بوجوبه ورضورته وإمناهنن ويتوبث بمحاكمة الواعع باملبدأ ،ال
بتنيف املبدأ مع الواعع" و ي هذا النالم ما ييل:
أوال" :السياسة الرشعية" و"الرشعية السياسية" كالمها مصطلح شعي ،وإن مل يردا  ي
الوحي؛ فإن مدار االعتبار عىل املعاين ،ولذلك نظائر كثرية –كالتيمم مثال؛ إذ معناه لغة و ي استعامل
الوحي (القصد) ومعناه  ي االصطالح الرشعي عند الفقهاء منرصف إىل معناه املوهور ،-ثم إن
"الرشعية السياسية" بعض ما  ي "السياسة الرشعية" وهذا معلوم عند أي دارس للسياسة الرشعية،
لنن الناتب جاهل أو متجاهل.
ثانيا :ما ادعا ه من أن منطق أحدمها غري منطق اآلخر ،وتفسري أحدمها بالتنيف مع الواعع
واآلخر مع املبدأ ،هذا كله دجل ال صواب فيه؛ فإن فقه الرشيعة له منطق واحد ،وادعاء أن هناك فقه
ال يقوم عىل املبدأ ويعليه أو ال يراعي الواعع ويعتربه هو كذب عىل الفقهاء وجهل بالفقه ،فنل هذه
التفريقات اخرتاع من كاتب "األزمة" ليامرس خداعه بتلك املصطلحات وما ادعاه من معان هلا.
ثالثا :استغالل الناتب تفسريه الناذب ملصطلح "السياسة الرشعية" ليصب إساءاته عىل الفقه
والفقهاء؛ فيزعم أن "مصطلح تارخيي" ليسلبه عدسية الرشعية ،وليسهل التخيل عنه لتعلقه بتاريخ عد
انتهى ،ثم تزداد إساءاته حني يزعم أنه "وليد فقه التنيف" وكأنه ليس وليد فقه الوحي املعصوم،
وكالمه هذا للامت فوق بعض من اجلهل والنذب والظلم ،وليس له من العلمية نصيب ،وإال فالبينة
عىل َمن ا َّدعى؛ فأين بينته –وعد بينَّا من عبل استئساره للغرب ،ومعارضته للوحي ،وبناءه عىل األوهام،
وانتقاصه خلري أمة-؟
سامه "الرشعية السياسية" فهو موجود  ي "فقه السياسة
رابعا :أن كل ما ادعاه من خري ملا ّ
الرشعية" وإن جهل ذلك الناتب وأشباهه ،وإن الطعن  ي "فقه السياسة الرشعية" هو طعن  ي كل
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الفقه؛ أي إنه طعن  ي دين اهلل –عز وجل-؛ ألجل هدف موبوه وغري شعي يطرحه الناتب  ي
"أزمته".
ويامرس الناتب اخلداع حني يفرق بني مصطلحي "الصحة" و"الصالحية" فيدعي أنه "لو
افرتضنا أن ما طرحه فقهاؤنا من تنظري سيايس كان صحيحا  ي عرصه؛ فهو مل يعد صاحلا  ي عرصنا؛
ألن صالحيته انتهت ،فتحول جدال تارخييا وأجوبة نظرية عن أسئلة مل هلا وجود ،ودرسا  ي تاريخ
األفنار وحركتها خالل الزمن املايض ،ال مصدر إهلام  ي احلارض واملستقبل؛ بسبب التبدل العميق  ي
الزمان واملنان ،فالوحي وحده هو الذي يتسم باإلطالق ،وهو وحده القادر عىل اخرتاق حركة الزمان
ومسافة املنان" فنالحظ هنا:
أوال :إن األصل هو ارتباط الصحة بالصالحية ،وما ليس بصالح  ي حال ال ينون هو الصحيح
فيها.
ثانيا :إن إطالق التفريق بني الصحة والصالحية؛ يفتح أبوابا لنل أنواع التفلت والتبديل حتت
دعاوي تغري الصالحية؛ فامذا يبقى من احلق ليصلح احلياة؟
ثالثا :دعواه الباطلة  ي التفريق بني الفقه وبني الوحي؛ ليخرق كل ما يريد من املقررات الفقهية
أصوال وعواعد وفروعا ،ويدعي  ي نفس الوعت أنه ما زال ملتزما بالوحي ،وهذا كله خداع وتالعب
باملصطلحات فإن الفقه إنام هو فقه الوحي وليس فقه الزمان املايض الذي فقد صالحيته بالتقادم –
وعد ناعونا هذه املزاعم من عبل.-
رابعا :النالم كله عبارة عن مزاعم مرسلة بال دليل ،واملصطلحات كلها بال ضبط للحدود،
وليس هذا من البحث العلمي  ي يشء ،لننه من الطرح اهلالمي الذي يمنن أن يامرس  ي كثري من
اخلداع.
ويستمر الناتب  ي اخلداع القائم عىل التالعب بدالالت املصطلحات ،فعندما يذم ما سامه
"هواجس اخلوف من الفتنة" ال أتصور أن يغيب عنه املقصود هبذه الفتنة؛ وهي كثرة القتل بغري حق
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 ي لل الوبهات بحيث ال يؤول ذك إىل خري غالب؛ وهي الفتنة التي ذكرها النبي –صل اهلل عليه
ِ
القاعدُ فيها َخ ْ ٌْي ِم َن القائِ ِم»( )1وهي الفتن التي ورد فيها النهي عن القتال؛ حتى
ُون فِت ٌَن
وسلمَ « -س َتك ُ
ِ
سمى السلف
إن املؤمن عد ُأمر أن فيها أن ينون «
كخْي ابن َْي آ َد َم»( )2أي :املقتول ،وليس القاتل؛ ولذلك ّ
ما وعع من عتال بني الصحابة –ريض اهلل عنهم" -أحداث الفتنة النربى" وسموا ما وعع من مقاتل
عامة  ي املسلمني بغري حق "فتنة" ملا فيها من العذاب احلاصل بأيدي الظاملني ،كام حصل  ي حماوالت
اخلروج مل تنجح  ي العرصين األموي والعبايس ،وسموا أيضا تغلب بعض املبتدعة بالسيف وتسلطهم
بالقتل عىل املسلمني "فتنة"؛ فامذا يصنع الناتب ليذم ويسقط فقه العلامء؟
﴿وا هت ُقوا فِ ْتنَة َال ت ُِصي َب هن
إنه ينقل ثالثة نقول؛ األول :عن "ابن تيمية الذي علق عىل اآلية النريمة َ
ِ
ِ
اصة﴾( )٣بقوله" :إن الظامل مل يظلم ،فيبتىل الناس بفتنة تصيب َمن مل يظلم ،فيعجز
ين َظ َل ُموا منْك ُْم َخ ه
ا هلذ َ
عن ردها حينئذ ،بخالف ما لو منع الظامل ابتداء ،فإن كان يزول سبب الفتنة" ،والثاين :عن "النواكبي
الذي الحظ أن "االستبداد عد يبلغ من الودة درجة تنفجر عنده الفتنة انفجارا طبيعيا"" ،والثالث:
عن أيب زهرة  ي تفسريه أن الفتنة "هي " إيذاء املؤمن ملنعه من اعتقاد ما يراه احلق ،أو من االستمرار
عليه"" ليدعي الناتب أن التفسري األخري هو "الفتنة  ي االصطالح القرآين" بعد أن يقدم هلذه النقول
بقوله" :لنن بعض علامء املسلمني ومفنرهيم كانوا أعمق إدراكا للعالعة بني السبب والنتيجة هنا؛
ففهموا أن االستبداد واحليف السيايس مها أصل الفتن السياسية ومصدرها ،وأن الوعوف  ي وجه
الظلم السيايس عبل استفحاله هو الذي حيصن املجتمع من الفتن السياسية" ،وليقرر بعدها" :فدفع
املظلوم جلور الظامل ليس فتنة ،وعتال الوعوب للحنام الذين يقتلوهنا ليس فتنة ،والثورة ليست فتنة،

( )1متفق عليه :أخرجه البخاري  ٣821ومسلم  2118من حديث أيب هريرة – رىض اهلل عنه -
( )2صحيح :أخرجه أبو داود  4232والرتمذي  2224وابن ماجة  ٣281من حديث أيب موسى – رىض اهلل عنه
( )٣سورة االنفال 23
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بل هي الوعاية من الفتنة ،والقتال املرشوع لدفع الظلم ونرصة املظلوم هو العاصم من الفتنة ،السا ّد
ِ
ُون فِ ْتنَ ٌة﴾( ")1و ي هذا النالم:
وه ْم َحتهى َال َتك َ
﴿و َقات ُل ُ
ألبواهبا ،طبقا لرصيح لنص القرآينَ :
أوال :ال يميز الناتب بني االستعامالت املتنوعة ملصطلح "الفتنة" ويوهم القارئ الذي يرى هذا
التتابع املسرتسل لنالمه ونقوله كأن "الفتنة" مصطلح له معنى واحد ،أخطأ الفقهاء  ي ضبطه،
والناتب هو الذي ألهر الصواب املضاد له "طبقا لرصيح النص القرآين" ،وهذا كله كذب ودجل؛
يتبني بام ييل.
ّ
ِ
ُون
وه ْم َحتهى َال َتك َ
﴿و َقات ُل ُ
ثانيا" :الفتنة" عد تستعمل بمعنى الرشك؛ كام جاء  ي تفسري آية َ
ِ
ِ
ين ُ َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأ ْن ت ُِصي َب ُه ْم فِ ْتنَ ٌة﴾( )٣ألن الرشك أعظم سبب للعذاب،
َيالِ ُف َ
ف ْتنَ ٌة﴾( ،)2وآية ﴿ َف ْل َي ْح َذ ِر ا هلذ َ
﴿وا هت ُقوا فِ ْتنَة﴾( ،)4وعد تنون عىل وجه
وعد تستعمل بمعنى العذاب عىل وجه العقاب ،كام  ي آية َ
ِ ِ
ِِ
ِ
﴿ج َع َل فِ ْتنَ َة الن ِ
هاس
ين َف َتنُوا املُْ ْؤمن َ
ني َواملُْ ْؤمنَات﴾( )3وآية َ
التعذيب لإلكراه عىل الرشك ،كام  ي آية ﴿إِ هن ا هلذ َ
اب اَّللهِ﴾( ،)8وعد تأيت بمعنى االمتحان لتمحيص ومتييز املؤمنني؛ كام  ي آيات َ ِ
َك َع َذ ِ
هاس َأ ْن
ب الن ُ
﴿أ َحس َ
ُون ( )2و َل َقدْ َف َتنها ا هل ِذين ِمن َقبلِ ِهم َف َليع َلمن ا هُ ِ
ين َصدَ ُقوا َو َل َي ْع َل َم هن
َتكُوا َأ ْن َي ُقو ُلوا َآ َمنها َو ُه ْم َال ُي ْف َتن َ
َّلل ا هلذ َ
َ ْ ْ ْ َْ َ ه
َ
ُي ْ َ
ِ
ني ( )2(﴾)3وهنذا فنقل تفسري الويخ أيب زهرة ملعنى  ي آية بعينها ،ثم ادعاء أن هذا هو
ا ْلكَاذبِ َ
"االصطالح القرآين" هو من النذب عىل القرآن أوال ،والنذب عىل أيب زهرة ثانيا.

( )1سورة األنفال ٣2
( )2سورة األنفال ٣2
( )٣سورة النور 8٣
( )4سورة األنفال 23
( )3سورة الربوج 12
( )8سورة العننبوت 12
( )2سورة العننبوت ٣-2
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ثالثا :عد بينا من عبل أن استدالله بعموم كالم ابن تيمية السابق ،هو من اخلداع أيضا؛ فإن نفسه
–أي :ابن تيمية -يصحح والية أئمة اجلور املتغلبني ،مع حتريم اجلور والتغلب ،ويمنع اخلروج الذي
يسبب الفتن ويزيد املفاسد دون مصالح راجحة –كباعي علامء أهل السنة -ثم إنه ال يوجد تناعض بني
ما نقله عنه وبني رأيه  ي منع اخلروج للفتنة ،لنن كاتب "األزمة" بينه وبني الفقه "أزمة".
رابعا :كذلك ال غبار عىل كالم النواكبي؛ فاالستبداد درجات ،والظلم درجات ،والظروف
تتفاوت؛ فإمنان االنفجار بفتنة بسبب شدة االستبداد  ي لرف ما ،أمر ال يننره عاعل ،كام ال يستدل
به عاعل عىل أن أي استبداد أو للم مفجر للفتن  ي كل لرف.
خامسا :كالم الناتب عن "القتال املرشوع" خمادع؛ فهناك أصل املرشوعية ،وهو ثابت لتحقيق
الوورى وإزالة للم االستبداد ،وهناك متام املرشوعية بوجود القدرة وبغلبة املصلحة الراجحة ،وإال
مل ينن هذا القتال هو الواجب ،وإن بقي استحباب االحتساب وإلهار احلق وإن بذل املحتسب روحه
 ي ذلك ،كام إن ليس له أن حيتسب بحيث يؤدي إىل إزهاق أنفس غريه من املسلمني أو اجتياح حقوعهم
وحرماهتم ،وكل ما سبق وأكثر منه مبسوط  ي كتب الفقه وكالم العلامء ،ملن أراد املزيد.
سادسا :يرد الناتب عىل كالم ال عائل له ،إنام يرد عىل ما تومهه من سوء  ي معنى كالم العلامء
والفقهاء ،فلم يد ِع أحد أصال أن دفع املظلوم جلور الظامل فتنة ،أو أن عتال الوعوب ملَن يقتلوهنم من
احلنام أو غريهم فتنة ،أو أن الثورة والقتال املرشوعني فتنة ،إن هذا خداع للقارئ ،والتفاف عىل
موضع اخلالف ،لتحقيق نرص ومهي  ي معركة غري حقيقية.
سابعا :وسيبقى دفع املظلوم وثورة الوعوب مرشوعا إذا كان مؤديا إىل مقصوده من غلبة اخلري
والعدل ،وسيبقى غري مرشوع بل مرشوع فتنة إذا أدى التساع دائرة املظامل وإراعة الدماء وتعذيب
املؤمنني  ي غري ما طائل.
ثامنا :عد تتفاوت أنظار املجتهدين  ي واعع بعينه ،وعد ختتلف حسابات العلامء جتاه لرف
خاص ،وعد يؤدي اجتهاد مرشوع وجهاد مرشوع إىل فتنة غري مقصودة ،فتسميه األحداث بعد
انجالئها بأهنا كانت فتنة ال يتضمن وال يستلزم إهدارا وال إنقاصا لالجتهاد وال للجهاد ،لننه ينون
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توصيفا بمقتىض النتيجة الواععية ،مع عدم التسوية بني الظامل واملظلوم أو بني املرشوع واملمنوع ،وهذا
هو االتزان  ي الفهم واملوعف والتقييم.
إن خمادعات الناتب وحماولته إسقاط فقه املسلمني عد مرت باستخدام جمموعة من املصطلحات
املضللة ،فالذي يراه "مفتاح احلل  ...ليست مفاهيم الفقه السلطاين الذي ُولد من رحم
اإلمرباطوريات اإلسالمية التارخيية ونوأ  ي حرمها ..خالصنا من جتريد هذه القيم من غوايش
التاريخ ،ثم وضعها  ي سياق الزمن املعارص ،وربطها باملنعرج األخالعي والسيايس الذي تعيوه
البرشية اليوم" وذلك من خالل تنقية النصوص القرآنية من الغوايش النالمية والفقهية والفلسفية"
بل إنه يعترب أن من "التحديات ذلنم الركام النثيف من تأويالت النصوص الرشعية بام خيدم
االستبداد وخيذل احلرية ،وعيود الرتاث الفقهي الذي نوأ  ي أحواء اإلمرباطوريات اإلسالمية
املتعاعبة ،وهو تراث ال ينسجم مع أمهات القيم السياسية اإلسالمية ،وال مع فنرة الدولة الوطنية
العقارية املعارصة ،لنن العديد من فقهاء اإلسالم اليوم ال يزالون يستلهمون ذلك الرتاث الفقهي،
دون وضعه  ي سياق الزمان" وهنذا يتم رفض القضايا الرشعية التي ال تنسجم مع الدولة
الديمقراطية الغربية املعارصة من خالل جمموع املصطلحات السابقة اخلادعة –وعد بينا  ي جمموع
مناعواتنا له  ي هذه األوراق وجه احلق  ي هذه القضايا.-
ومن مبالغات الناتب  ي العبثية اخلادعة ،بعد تالعبه بمصطلحي "دار اإلسالم" و"دار
احلرب" ،أنه جاء بعد ذلك ليدعي أن ثنائية ""دار اإلسالم" و"دار احلرب" الواردة  ي كتب الفقه ...
هي ثنائية ال وجود هلا  ي نصوص الوحي اإلسالمي ،بل هي جزء من التاريخ اإلمرباطوري
اإلسالمي" وما ذاك إال لرفضه عيام الدولة عىل آرصة العقيدة ،ولرفضه جهاد الطلب والفتوح
اإلسالمية ،فهو يتأرجح بني نفي مصطلحات فقهية عامت عىل مراعاة معان شعية ،وبني استعامهلا بام
ال تدل عليه –كام فعل سابقا ،-وبني مدح مصطلحات يعطيها –هو شخصيا -املعنى الذي يريده  ،ي
عبثية خادعة ال تعرض للضبط العلمي احرتاما.
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أما املدهش حقا؛ فهو انزعاج الناتب من "اجلامعات السلفية التي تيسء الظن بالديمقراطية
وتعتربها كفرا أو فسوعا ،فهي ال تفقه القيم السياسية اإلسالمية ،وال تفهم معنى الديمقراطية عىل
احلقيقة" ثم تقديم الناتب الفهم الصحيح –كام يدعي -عائال" :ولو كانت متلك أفنارا واضحة عن
الثنني ألدركت ما أدركه اإلصالحيون املسلمون منذ خواتيم القرن التاسع عرش وبواكري القرن
العرشين  ،من أن الديمقراطية هي أفضل صيغة إجرائية لتطبيق عيم اإلسالم ذات الصلة ببناء السلطة
وتداوهلا ،فالديمقراطية –هبذه املعاين -تطبيق للوق الدستوري من الرشيعة  ي الزمن املعارص" فهل
مصطلح "الديمقراطية" عند الغرب –الذي يعرتف الناتب أنه أخذ عنهم -هو جمرد "صيغة إجرائية
لبناء السلطة وتداوهلا"؟ أم إهنا تقوم عىل فنرة إعطاء "السيادة للوعب" بام يعني إعالء إرادة مجهور
الناس فوق كل إرادة –ولو كانت إرادة اهلل وما شعه-؟ وهل هناك مسلم أو "سلفي" حينم بالنفر
عىل َمن يعينون احلاكم وحياسبونه ويعزلونه وفق آلية متفق عليها؟ أم أن النفر  ي إعطاء حق "التحليل
والتحريم والترشيع" لغري اهلل -تعاىل-؟ أوليس الفسق حقا  ي خمالفة إمجاعات املسلمني ملوافقة أهواء
فمن الذي خيادع  ي معاين املصطلح؟ أليس هو كاتب "األزمة" الذي يريد تفسري اإلسالم
الغربيني؟ َ
بام يوافق الديمقراطية الغربية؟
أما أكثر مصطلح تم تداوله  ي النتاب بونل خداعي؛ فهو مصطلح "الرشعية السياسية" الذى
بنى كاتب "األزمة" النتاب حوله ،وعد بينا من عبل الفارق بني داللة هذا املصطلح عند العلامء أئمة
أهل السنة واجلامعة عرب أكثر من ألف عام ،وداللته عند الناتب؛ فالفقهاء –بمقتىض أدلة الرشع-
جعلوا أصل الرشعية مرتبطا باملقصود من الوالية ،وهو ما ُحينم به؛ أي :بسيادة الرشيعة "حراسة
الدين وسياسة الدنيا به" ،أما طريق الوصول إىل احلنم فهي جزء من الرشيعة هبا عد تنمل االستقامة
عىل الرشيعة وتُستوىف الرشعية ،أو تُنتقص بالتغلب واجلور –ما مل تنقص األصل.-
أما كاتب "األزمة" فقد عنس القضية ،فعنده "للرشعية شطها األوحد الذي يتمثل  ي
مجاهريية اإلمام" ولذلك ذ ّم –ما سامه" -تضحية املسلمني بالرشعية السياسية ملصلحة الوحدة الفعلية
بعد الفتنة النربى" وأننر –ما ادعى أن" -إضفاء الرشعية عىل الواعع السائد ،ومنح امللوك غري
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الرشعيني" " ،فمن دون شط الثورية ال ينبني النظام السيايس عىل ركن ركني من البداية ،ومن دون
شط املرجعية يفقد النظام هويته اإلسالمية" وهذا االنعناس  ي سلم األولويات عد أدى الضطراب
الناتب ،فبينام ينفي "اهلوية اإلسالمية" عن أنظمة احلنم التي ال تقر بسيادة الرشيعة  ي كالمه السابق،
نجده يثبت "اهلوية اإلسالمية" للدول العلامنية املعارصة –الرافضة ملرجعية الرشيعة -وهيوى بينها  ي
ذلك وبني ما سبقها من دول إسالمية من دول إسالمية تقر بسيادة الرشيعة؛ فيزعم أن "الدول
الدكتاتورية ذات املرجعية اإلسالمية  ...صنف  ....كان سائدا  ي ُجل مراحل التاريخ اإلسالمي ،وال
يزال سائدا  ي عدد من الدول اليوم" ويعلل ذلك مدعيا بأنه عد "تنون الدولة إسالمية  ي هويتها،
دون أن تنون إسالمية  ي نظام حنمها ،بل إن هذا هو الذي ساد  ي ُجل مراحل التاريخ اإلسالمي،
وهو أكثر وضوحا  ي الدول "اإلسالمية" املعارصة".
مع إعرار الناتب – ي نفس النتاب -بأن عضية "الرد إىل اهلل والرسول بمعناها املرجعي هي
أهم فارق بني النظام اإلسالمي والنظام العلامين اليوم ،وهي مربط الفرس  ي الرصاع اليوم بني القوى
السياسية اإلسالمية الساعية إىل ربط القضاء العام بمرجعية اإلسالم ،والقوى السياسية العلامنية
الراعية إىل اعتامد مرجعية برشية ُمثبتَّة عن هدى السامء" فامذا يريد للناتب من وراء هذا اخلداع
املصطلحي؟ إنه يريد:
أوال :أن يسعى املسلمون إىل متلك الثقافة الدستورية املعارصة ،ال جمرد استعارهتا فقط" بمعنى
أن تنون "الديمقراطية الغربية" بذرا ثابتا " ي الرتبة الثقافية اإلسالمية"" ،باملزج املبدع بني عيمها
السياسية املنصوصة  ي الوحي ،واملناسب الدستورية واملؤسسية والقانونية التي حققتها األمم احلرة
 ي العرص احلديث".
ثانيا :أن تنون الديمقراطية هدفا ال وسيلة –إذ هبا تتحقق الرشعية ،-ولذلك يننر ميل "بعض
املسلمني إىل التعامل مع الثقافة الدستورية املعارصة تعامال ذرائعيا حمضا ،فهم يتبنون الديمقراطية
عمليا ،ويرفضوهنا نظريا ،أو يقفون منها موعف احلياد األخالعي  ي أحسن األحوال"" ،فتجديد نسيج
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القيم السياسية اإلسالمية ،وترمجتها إىل واعع معيوى حيتاج إىل موعف أخالعي رصيح من الديمقراطية
والضوابط الدستورية املعارصة ،وليس التعامل معها تعامال ذرائعيا"
ثالثا :أن تنون "األمة  ...ال منره هلا  ي الدنيا ،وال حيق حلاكم متغلب أو نخبة متسلطة إكراهها
عىل ما يناعض إرادهتا اجلمعية؛ حتى لو كان ما ينرهها عليه حنام شعيا منصوصا" ويرضب لذلك
"مثاال يوضح هذه اإلشنالية  :...لو أن حزبا إسالميا توىل رئاسة دولة ديمقراطية  ،ي أحد املجتمعات
املسلمة املنوطرة ثقافيا وسياسيا بني اإلسالميني والعلامنيني؛ فأصبحت عيادة اجليش واألمة بيد ذلك
احلزب اإلسالمي ،بينام ينتمي غالبية أعضاء الربملان إىل حزب علامين يرفض املرجعية اإلسالمية  ي
الترشيع ،ثم شع الربملان عانونا يناعض نصوص الوحي مناعضة رصحية ،فيبيح –مثال -الزنا بالرتايض
بني أي بالغني دون عقوبة عانونية ،فام هو الواجب الرشعي عىل احلزب اإلسالمي الذي يملك السلطة
التنفيذية ردا عىل ما سنته السلطة الترشيعية  ي الدولة من عوانني؟" فيقرر بحسم أنه "إذا سلنت
السلطة التنفيذية اإلسالمية سبيل اإلكراه ضد السلطة الترشيعية العلامنية؛ فإهنا ستقع  ي تناعض
شعي ومحاعة سياسية"" ،فواجب الساعيني إىل إحياء القيم السياسية اإلسالمية أن حيرصوا عىل البناء
الدستوري السليم ابتداء ،وهو الذي حيصن املرجعية اإلسالمية  ...وإذا عجز اإلسالميون عن هذا
التحصني  ي أي بلد؛ فليدركوا أن املرحلة مل تنضج بعدُ لذلك ،وأن عليهم إنضاج الظروف لذلك
بمنطق اإلعناع ،ال بمنطق اإلكراه".
وما سبق إنام هو بعض نتائج "خداع املصطلحات" وإال فإن هذه البدايات هلا هنايات أشد سوءا
وأكثر خماصة للرشيعة؛ فالقاعدة أن زاوية االنحراف إذا بدأت فإهنا تتسع مع الوعت.
 )2مقارنات خادعة:
تنوئ املقارنات صورا عقلية وتدعم مواعر نفسية ،وكام يمنن أن تنون املقارنة الصحيحة سببا
ملزيد فهم ووضوح رؤية ،فيمنن أن تنون املقارنة اخلاطئة سببا لتوويش الفهم وتوويه الوعور؛ حيث
تدعم السياعات توجيه القارئ إىل النتائج التي يريد الناتب إيصاهلا إليه.
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وعد عقد الناتب عدة مقارنات بني أهل السنة وبني مبتدعة الويعة؛ منها ما جاء عند رفضه
لرشط "القرشية"  ي اخلالفة ،وهو شط معترب عند مجاهري علامء السنة ،فقد نقل عن ابن تيمية "ضمن
رده عىل عول الويعة بحرص اإلمامة  ي أهل البيت النبوي" :وإنام عال َمن فيه أثر جاهلية عربية أو
فارسية :إن بيت الرسول أحق بالوالية؛ لنون العرب كانت  ي جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤساء،
وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت امللك" ولو سلم ابن تيمية بسهولة بالفهم السائد الرشط القرشية  ي
اخلالفة لنان أدرك أن ال فرق بني َمن حيرص اخلالفة  ي البيت النبوي و َمن حيرصها  ي القبيلة النبوية؛
فنال الفهمني خيرجان من منبع واحد ،هو املواريث االجتامعية والسياسية السابقة عىل اإلسالم ،وهو
منبع ال شأن له بقيم املساواة بني البرش التي جاء هبا اإلسالم ،وأعلنها النبي –صل اهلل عليه وسلم-
رصحية مدوية  ي آخر خطبة إىل األمة  ي حجة الوداع" فنجد هنا:
أوال :يدعي الناتب أن املبدأ الذي يزن به األعوال هو مبدأ "املساواة التي جاء هبا اإلسالم" وإنام
جاء اإلسالم باملساواة بني املتامثلني والتفريق بني املختلفني ،و َمن متاثلوا من وجه واختلفوا من وجه
كانت التسوية بينهم مقيدة بوجه التامثل والتفريق بينهم مقيد بوجه االختالف ،وتبقى املناعوة  ي معيار
التامثل ،بني ابن تيمية ومعه مجهور علامء السنة ،وبني الناتب.
ثانيا :اعتمد ابن تيمية ومجهور الفقهاء املعيار الرشعي الذي حرص منصب اخلالفة  ي عريش،
دون ما هو أعرب للنسب الرشيف ،ودون ما هو أبعد عنه أيضا؛ فقالوا به ،ولذلك رأي ابن تيمية أن
َمن مل يلزم ما حدّ ه الرشع ففيه أثر من جاهلية أو هوى ،كحال املبتدعة الويعة –من الفرس والعرب-
الذين حرصوها  ي البيت النبوي ،مع شفه وفضله؛ إذ ال يلحق الذم إال َمن خالف املعيار الرشعي،
دون َمن استقام عليه.
ثالثا :اعتمد الناتب عىل املقارنة اخلادعة بني املعيار غري الرشعي "البيت النبوي" واملعيار
الرشعي "القبيلة النبوية" ليوهم التسوية بينهام  ي البطالن ،بل رفض حتى معيار "الدين النبوي" الذي
أمجع عليه علامء اإلسالم؛ فقال " :بل نحن نذهب  ي عضية املساواة السياسية  ي اإلسالم إىل أبعد مما
عال به أي من فقهاء املايض ،فنرى أن اشرتاط اإلسالم  ي تويل منصب رئاسة الدولة اإلسالمية  ي الفقه
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السيايس القديم كان اجتهادا مصلحيا صحيحا  ي عرصه ،لننه مل ينن مبنيا عىل أساس نيص جيعله
حنام دائام ،فلم يعد األخذ هبذا الرشط  ي الدولة املعارصة منسجام مع عيم اإلسالم السياسية –وأوال
ما عيمتا العدل واملساواة "-وذلك –عنده -بناء عىل "فقه الدول العقارية املعارصة".
رابعا :هل عال الناتب بمطلق املساواة السياسية بني البرش؟ بالطبع "ال" فإن نازع املعيار الرشعي
ومعيار مبتدعة املسلمني فقط؛ فاملعيار عنده هو "مبدأ املساواة السياسية بني املواطنني" ليس بني
املسلمني ،وال بني الناس " لتغري طبيعة العقد االجتامعي من أصله ،من عقد اإلمرباطورية القائم عىل
العقيدة الدينية املورتكة ،إىل عقد الدولة القائم عىل امللنية العقارية املورتكة؛ فأي متييز سيايس بني
املواطنني اليوم سينون طرعا ألساس العقد والعهد الذي تقوم عليه الدولة ابتداء؛ سواء كان متييزا  ي
تقلد املناصب العامة أو  ي القانون اجلنائي أو  ي احلقوق املدنية" فإن "كانت الدولة العقارية املعارصة
 ...يتأسس عقدها االجتامعي عىل الوحدة اجلغرافية" والذي "جيمع بني كل الدول املعارصة هو هذه
األولية لعامل اجلغرافيا عىل العوامل األخرى التي كانت أساس العقد االجتامعي  ي اإلمرباطوريات
القديمة".
خامسا :ما سبق يثبت أنه ال توجد تلك املساواة املطلقة؛ والتي يطلقها الناتب عىل سبيل
املخادعة ،بل هناك اختالف  ي حتديد املعيار املعتمد  ي التفريق ،والناتب يرفض معيار "القرشية"
ومعيار "اإلسالم" لصالح معيار "اجلغرافيا" والدليل هو النموذج الغريب املعارص وكل ما يقال من
مقارنات بني السنة والويعة فهو هلدم احلق حيث ُيو ّبه بالباطل ال غري ،لصالح البناء الديمقراطي الغريب
املقدس –عند الناتب.-
كام يدعي الناتب بغري علم "أن الفنر السيايس الويعي القديم وعع  ي مأزق التوفيق بني
عرب عن الرخصة بلغة العزيمة أحيانا كثرية ،كام
الواجب والواعع ،كام حدث مع نظريه السني ،وأنه ّ
عرب عنها الفنر السيايس السني" ،وعد بينا من عبل فساد دعواه بعدم شعية حنام املسلمني بعد
الراشدين ،وكذب دعواه عىل الفقهاء  ي التعبري عن الرخصة بلغة العزيمة ،ومع ذلك يدعي الناتب
أنه كان للفقهني السني والويعي "الثمرة العملية واحدة ،وهي تطويع املبادئ للواعع ،حتت ضغط
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السياعات التارخيية والثقافية واالجتامعية" فاملقارنة اخلادعة كل هدفها هو هذا االدعاء الباطل الذي
تساعط مقدماته فلم يصمد منها يشء أمام املناعوة العلمية اجلادة ،فال نعيدها مرة أخرى هنا ،إنام
املقصود كوف خدعة املقارنات غري املؤسسة عىل العلم ،والدعم ألهداف كاتب "األزمة" املؤسسة
عىل تبعية فنرية مهيأة لنل من الطرح والواعع الغربيني.
فيمن ينون "خليفة لرسول اهلل –
لقد ذكرنا من عبل دعوى الناتب بطالن شط "اإلسالم" َ
صل اهلل عليه وسلم  "-ي والية أمر الدولة اإلسالمية ،وإعراره عىل نفسه بأنه هبذا النالم خيرق إمجاع
علامء املسلمني ،لننه خيفي معارضته للوحي بدعوى "القيم السياسية اإلسالمية" وخمالفته اإلمجاع
بدعوى املقارنة بني عوله بتويل النافر "اإلمامة العظمى" وعول "املاوردي عن" :وجيوز أن ينون هذا
الوزير (وزير التنفيذ) من أهل الذمة ،وإن مل جيز أن ينون وزير التفويض منهم" ....وأجاز أبو حنيفة
أن يتوىل غري املسلم القضاء بني أهل دينه  ي الدول اإلسالمية" فرتب عىل ذلك عوله" :وما أحسب
لإلمام أبا حنيفة والقايض املاوردي إال سيتفقان معنا اليوم  ي املساواة بني املسلم وغري املسلم  ي حق
تقلد املناصب السياسية –بام فيها رأس الدولة -لو أهنام عايوا الدولة املعارصة ،واطلعا عىل بنيتها التي
انفصل فيها الوخص عن املنصب إىل حد كبري ،وأصبح حتديد منظومة القيم والترشيعات التي تلتزم
هبا الدولة بأيدي نواب األمة املنتخبية ،ال بيد سلطة تنفيذية عاهرة ،كام كان احلال  ي إمرباطوريات
الزمن الغابر" وكل من هذه املقارنة ونتيجتها باطل؛ لوجوه:
أوَلا :انطالق كاتب "األزمة" من أرضية املساواة الناملة  ي األهلية السياسية بني أبناء "احلظرية
اجلغرافية الواحدة" وإهدار الفرق بني املسلم والنافر  ي الواليات العامة –والتي هي حمل اخلالف-
بينام كان كل من أيب حنيفة واملاوردي يفرعان بني املسلم والنافر  ي األهلية السياسية للواليات العامة،
وهيدران التفريق بني املسلمني باعتبار "احلظرية اجلغرافية"؛ فاملنطلقان خمتلفان.
ثانيهام :إن عول اإلمام أيب حنيفة  ي عضاء الذمي بني أهل دينه فقط  ي حدود ما هلم من خصوصية
سمح هلم الرشع هبا ،ليس مما انفرد به أو حنيفة ،وهو من الفروع التطبيقية ملا اتفق عليه العلامء من منع
النافر من الوالية العامة عىل املسلمني؛ إذ أن والية هذا القايض عاصدة عىل بعض النافرين ،وليست
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 ي كل يشء؛ فقوله ُيقارن بأعوال غريه من الفقهاء الذين جيمع بينهم التأصيل الرشعي –والذي
خيالفهن فيه الناتب مجيعا.-
ثالثها :كذلك عول القايض املاوردي؛ فإن منع النافر من وزارة التفويض ملا فيها من الوالية
العامة التي تنون للنافر عىل املسلمني –وفاعا جلميع أهل العلم ،-وإنام أجاز له وزارة التنفيذ تغليبا
لوبهها باالستئجار ونحوه مما ال متنع معاملة النافر به ،إذا غلبت مصلحة ذلك وكان مأمونا ،مع بقاء
الوالية العامة لغريه ،وهو املسلم الذي استوزره للتنفيذ ،فاملناعوة هنا إنام هي  ي توصيف "وزارة
التنفيذ" و ي خلوها من معنى "الوالية العامة" هي التي ال جتوز لنافر عىل مسلم ،ال  ي أصل إعطاء
كافر هذه الوالية العامة.
رابعها :عد أشنا  ي الوجوه السابقة أن ال مانع من توليف النافر  ي الدولة اإلسالمية مع غلبة
املصلحة ومع كونه مأمونا ،فيام ال تنون له به والية عىل املسلمني ،وهذا القدر ال خيتلف أهل العلم
فيه ابتداء ،لنن الناتب مل يعرضه ،ومل يبني للقارئ حمال االتفاق واالختالف بني الفقهاء  ي الفروع
التطبيقية  ،ي تلبيس خادع ،ال يليق من باب الديانة واألمانة ،كام ال يليق من باب البحث اجلاد.
خامسها :بناء الناتب عوله املنحرف عىل أساس ومهي؛ مفاده "انفصال الوخص عن املنصب
 ي الدولة الديمقراطية املعارصة" ،وهو وهم ال يقر به النفار عبل املسلمني ،وأهل السياسة أول َمن
ينذب دعواه تلك ،أما التاريخ والواعع فواهدان ببطالن أساس ذلك ،وعد أعاذ اهلل علامء املسلمني
الذين استضاءوا بنور الوحي ،أن ينون منهم َمن يقع  ي هذا الوهم ،أو يدعي ما ادعاه كاتب
"األزمة"؛ إذ معهم وحي وسلف ،وعقل يواهد التاريخ والواعع ،واحلمد هلل رب العاملني.
ّ
املخل:
 )2االختزال
فإن اخلداع كام ينون بذكر أشياء ،ينون أيضا بتجاوز وتغييب أشياء؛ ففي احلالني ال تنون
الصورة أمام املتلقي معربة عن احلقيقة ،بل معربه عام يريده َمن يذكر أو يتجاوز ،خاصة إذا عامله
املتلقي باالستئامن ،ومل تساعده خلفياته عىل مناعوة الصورة املطروحة ومدى مصداعيتها ،فضال عن
نقد ما يستدل عليه هبذه الصورة.
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فالناتب خيتزل أن أسباب "الفتنة النربى" والوصول إىل مرحلة "امللك العضوض" اختزاال
خمال؛ فيدعي أنه "نصت الفوىض والبداوة التي كانت سائدة  ي اجلزيرة العربية عبل اإلسالم لهر القيم
السياسية  ي عهد مبنر" مع ما يرد عىل ذلك؛ مثل:
أوال :ما بيناه سابقا من عدم مرشوعية وعدم عقالنية االعرتاض عىل االختيار الرباين جلزيرة
العرب وأهلها كمهد للرسالة وأصل الدولة.
ثانيا :كيف يدعي بعد عقد من الدولة النبوية وأكثر من عقدين من دولة اخللفاء الراشدين ،أن
املؤثر األكرب كان جلاهلية ما عبل اإلسالم ،وليس هلذا النموذج اإلسالمي الرباين الفريد؟ مع وجود
نقائص الواعع اإلنساين ،بطبيعة احلال.
ثالثا :إن الثناء عىل الصحابة –ريض اهلل عنهم -مما ثبت  ي الوحي عرآنا وسنة وأمجع عليه سلف
األمة الصالح؛ فهل يدخل  ي ذم الناتب أولئك األعيان النرام الذين دخلوا  ي "عتال الفتنة"؟ وإن
خرجوا؛ فلامذا يدخل غريهم ممَن كان  ي اجلملة تبعا هلم؟ وملاذا مل خيص الناتب َمن يرى أهنم
يستحقون هذا احلنم بالذكر؟
رابعا :أين أثر احلرية التي منحها اإلسالم للناس ،وسوء استعامل البعض هلا  ي إثارة الفتنة؟
وأين بقية األسباب  ي إثارهتا ووصوهلا إىل ما وصلت إليه –والتي ليس هذا حمل عرضها هنا-؟
خامسا :إن شهوة الرئاسة وامللك من الوهوات اإلنسانية؛ التي ال تؤثر فيها البداوة وال
التحرض ،ولطاملا كانت سببا  ي فتن وثورات وعتال ،عند املسلمني وعند غريهم ،واملسلمون ليسوا
مالئنة ،بل هم برش خيلطون – ي جمموعهم -عمال صاحلا وآخر سيئا ،فام حصل  ي دولتهم ليس بعيدا
عام حصل  ي كثري من الدول اإلنسانية ،وإن كان متيزهم باإلسالم عد أبقى هلم متيزا عظيام عىل املستويني
الديني والدنيوي –عىل اجلملة ، -و َمن ال يفهم سنن اهلل  ي احلياة اإلنسانية.
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ويستمر الناتب  ي مهزلة االختزاالت املخلة؛ فيدعي أن "حرمت الثورات الساعية إىل اسرتداد
ملك القيم من بناء ما ينفي من اإلمجاع  ي األمة ليتحقق هلا النجاح"" ،وحني وجد إمجاع ...أو شبه
إمجاع ...تدخل عنرص الفوىض والبداوة السياسية ،فجعل امليزان خمتال بني مقاتلني متطوعني مساندين
للثوار ،وجيش نظامي أموي مبني عىل املواريث اإلدارية والعسنرية التي ورثها املسلمون عن
اإلمرباطورية البيزنطية  ي الوام" فنجد  ي هذا النالم:
أوال :استمرار إمتام ما يزعمه من "عنرص الفوىض والبداوة السياسية" دون أي مستند ،بل
بمجرد اإلحلاح غري املوضوعي باملرة ،واختزال األسباب فيه!
ثانيا :لقد كان لنل ثورة لروفها اخلاصة اجلديرة بالتحليل من جهة ،كام أن عوامل نجاح أو
فول كل منها كان متفاوتا أيضا من جهة أخرى؛ وكيف جيمع  ي التحليل بني ثورة احلسني –ريض اهلل
عنه -والتي عىض عليها عبل أن تستقر هلا عدم ،وبني ثورة عبد اهلل بن الزبري –ريض اهلل عنهام -والتي
بلغ من استقرارها الزماين أن دامت عقدا من الزمان ،واملناين أن دانت هلا معظم بالد اإلسالم سوى
الوام؟ فضال عن ثورة ابن األشعث والتي مرت بمراحل متعددة حتى هنايتها.
ثالثا :لقد ترسخت فنرة اجليش النظامي "وديوان اجلند" من زمن اخلالفة الراشدة ،ومل تنن
شيئا خمتصا بأمويني  ي الوام ،و ي نفس الوعت؛ بقي املتطوعون يمثلون عوة ضاربة النتوار السالح،
واعتامد استعامله عند أكثر الرجال ،وتقارب تسليح كل من النظاميني واملتطوعني  ي ذلك الزمان؛ وهل
أسقط الدولة األموية جيش نظامي للعباسيني؟ وهل أعام دولة املرابطني جيش نظامي؟ وهل أعام عبد
الرمحن الداخل الدولة األموية  ي األندلس بجيش نظامي؟....إلخ؟
رابعا :هل ما افتقده "مما ينفي من اإلمجاع" هو اإلمجاع الواععي –والذي رضب له أمثلة-؟
وهل كانت هذه املونلة –والتي وجدت أحيانا ،وغابت أخرى-؟ أم أنه كان يريد اإلمجاع الفنري،
والذي مل ينعقد لسبب كثرة اآلثار السلبية املرتتبة عىل فول هذه الثورات –كام يريد أن يقول-؟
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خامسا :إن كل ما سبق من اختزال خمل كان اختزاال مهدفا حتت عنوان "عاعبة التضحية
بالرشعية" ليوهم القارئ أن كل تلك الرصاعات والسلبيات كانت بسبب "صفقة عام اجلامعة" والتي
نقضنا ذمه هلا سابقا.
ويدعي كاتب "األزمة"  ي خط اختزاالته املخلة ذم دولة اإلسالم بدءا من عرص النبوة وحتى
عرص املامليك " فاهلواشة املؤسسية عديمة ،وهي ترجع إىل بيئة اجلزيرة العربية التي ولدت فيها منذ
دولة النبوة واخلالفة الراشدة ،ومل يستطع أعظم القادة املسلمني التغلب عىل هذه اهلواشة املؤسسية
خالل القرون الستة األوىل من تاريخ اإلسالم ،وينفي أن عائدا عظيام مثل صالح الدين األيويب كان
جيوه غري متامسك وكانت دولته هوة؛ فتفننت بعد وفاته بمدة وجيزة  ...ولعل الصالبة املؤسسية
مل تبدأ  ي التاريخ السيايس اإلسالمي إال بعد سيطرة األتراك عىل علب الدولة ،ابتداء من دولة املامليك،
وانتهاء بالدولة العثامنية" ،ونجد هنا:
أوال :جتاهل الناتب أن مفهوم "الصالبة املؤسسية"  ي الدول ليس شنال واحدا جامدا ،بل هو
مرن بحسب لروف الزمان واملنان واإلنسان أيضا ،فمحاسبة ألف عام ونصف بمعايري معارصة هي
يشء غري موضوعي وغري واععي.
ثانيا :لقد نقدنا من عبل ذلنم الذم املجحف لدولة اإلسالم النموذجية "النبوة واخلالفة
الراشدة"  ي مقابل استئسار الناتب للغرب الذي جعله ميزانا ال جياوزه.
ثالثا :إن جتاهل الظرف الذي نوأت فيه دولة صالح الدين ،هو الذي يمنع الناتب من تقدير
ما عام به من أدوار باسلة ،وإشنالية الدول العائلية وتقسمها بموت املؤسس كانت سمتا سلبيا  ي
ذلك العرص ،لنن  ي النهاية يبقى احلنم التقييمي عىل التجربة مما حيتاج النثري من التفاصيل اهلامة
التي غابت عن هذا العرض املخل – كبنائه الدولة  ي مرص وإعادهتا إىل علب العامل السني ،بعد عرون
حتت حنم العبيديني ،وحرصه عىل مجع الدعم النا ي جلهاد الصليبيني  ،ي لل متزق اإلمارات السنية،
وغري ذلك ،-مع تصفح اخليارات التي كانت ممننة أمامه ومدى اختياره ألفضلها –أي :صالح
الدين.-
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رابعا :يمدح الناتب هنا –تبعا لفوكوياما -عبائل الرتك البدوية ،والتي يبدو أن بداوهتا مل تنتج
اهلواشة املؤسسية كالبداوة العربية!! أمل أعل لنم إننا أمام اختزاالت خملة ،وخداع ال ينتهي دون أي
خطوط علمية مستقرة ،والثابت اهلام هو الوصول إىل احلل "الديمقراطي الغريب" ،ودون أدنى شعور
باخلجل!
 )3االدعاء واإلَيام:
ليست الوسيلة الوحيدة لإلعناع هي املناعوة باألدلة املعتربة ،فالناس ربام تأثروا بطريقة العرض
أكثر من تأثرهم بمضمونه احلقيقي؛ ولذلك كانت االدعاءات املرسلة بطريقة تأكيدية ،والتعبري عن
النتائج بلغة املقدمات التي عد ُفرغ منها ،ونحو ما سبق ،كانت كلها من اخلداع الذي يستعمله البعض،
ويؤثر  ي عطاعات من الناس.
كام أن هناك معاين عد يضعفها الترصيح ،ف ُينتفى فيها بالتلميح واإلحياء الذي يوهم ،فيخرج
املتلقي بالنتيجة املطلوبة بونل غري شعوري ،لننه بمستوى عال من التأثري أيضا.
يدعي الناتب أن "الرتاث املؤسيس الذي خلفه املامليك والعثامنيون مل يذهب ُسدى،
فاجلمهورية الرتكية اليوم متقدمة عىل بقية دول العامل اإلسالمي –خصوصا العربية منها -من الناحية
املؤسسية ،ولعل ذلك يرجع جزئيا إىل هذا الرتاث املؤسيس املوروث عن املامليك والعثامنيني ،وعد
أدرك هنتنغتون ذلك وهو يبحث عن دولة تصلح دولة مركز  ي احلضارة اإلسالمية اليوم ،فوجد أن
" تركيا لدهيا التاريخ ،وعدد السنان ،واملستوى املتوسط من النمو االعتصادي ،والتامسك الوطني،
والتقاليد العسنرية ،والنفاءة ...لني تنون دولة مركز ،ولنن أتاتورك حرم اجلمهورية الرتكية من
أن ختلف اإلمرباطورية (العثامنية)  ي هذا الدور "ثم تساءل تساؤال ذا مغزى" :ماذا لو أعادت تركيا
تعريف نفسها؟ عند نقطة ما يمنن أن تنون تركيا مستعدة للتخيل عن دورها املحبط واملهيمن
كمتسول يستجدي نادي الغرب ،واستئناف دورها التارخيي األكثر تأثريا ورعيا كمحاور رئيسى باسم
اإلسالم" ولو كان هنتنغتون حيا اليوم ألدرك صدق حتليالته ،وعمق نظرته إىل املستقبل وهو يرى
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تركيا تعيد تعريف نفسها ،وتنتوف جذورها ،بعد مرور أعل من عقدين عىل صدور كتابه" ،و ي هذا
النالم:
أوال :ال يمنن أن نخالف الناتب  ي متيز احلالة الرتكية سواء من ناحية التأهل للمركزية ،أو من
ناحية التحقيق النسبي هلا احلاصل خاصة مع إدارة أردوغان هلا.
ثانيا :لنن الناتب عفز –كام أشنا من عبل -عىل التميز  ي النوأة البدوية للدول الرتكية ،ومدى
تأثريها  ،ي مقابل تنراره سلبيات البداوة ،دون طرح تفريق مفهوم.
ثالثا :ملاذا بقي هذا الرتاث املؤسيس  ي تركيا ،مع انقالب أتاتورك عىل كل مقومات الدولة
القديمة هناك؟ وملاذا اختفى نفس الرتاث املؤسيس  ي مرص ،والتي زالت فيها امللنية شبه العثامنية –
والتي كانت اتساعا للدولة اململوكية -منذ زمن أعرب ،ودون كل تلك املدة  ي االنقالب األتاتوركي؟
فهل يصلح ذلك "الرتاث املؤسيس"  ي تفسري التميز؛ كام ادعى الناتب؟
رابعا :هل األعرب  ي تفسري التقدم "من الناحية املؤسسية" الربط بالرتاث املؤسيس أم بحالة
التغريب اهلائلة التي سارت فيها تركيا  ي لل أتاتورك –حيا وميتا-؟ أليس ملوعع تركيا األوريب،
ولدخوهلا  ي املنظومة األوربية الغربية –حتى دخلت  ي حلف الناتو ،وللت طويال حتلم بالدخول  ي
االحتاد األوريب -تأثري أكرب عىل تركيا احلديثة ،مقارنة بالدول العربية؟
خامسا :أما حتليل هنتنغتون لتأهل تركيا لدور "الدولة املركز"  ي احلضارة اإلسالمية ،فال
ُخيتلف  ي اإلعجاب بجودته أيضا ،لننه مل يتنلم عن الرتاث املؤسيس ،ثم إنه أيضا مل يقدم تركيا
كمرشح وحيد هلذه املركزية ،بل ذكر جمموعة من "دول املركز" املحتملة وذكر مقومات كل منها مع
ذكر ما ينقص كال منها؛ بخالف ما يومهه غرض الناتب ،وكأن تركيا كانت دولة املركز الوحيدة
واملرتقبة  ي عرض هنتنغتون ،وهو ما ليس صحيحا.
سادسا :إن الوهم الذي يوحي به الناتب هنا هو مثالية "النموذج الرتكي" باعتبار ارتباطه
باإلسالم من جهة –والذي ال يزال ضعيفا عىل مستوى الدستور والقانون والدولة ،-وباعتبار ارتباطه
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بونل الدولة الديمقراطية الغريب من جهة أخرى –والذي ال يزال هو األعىل عىل مستوى الدستور
سوق له الناتب عرب سياق كتابه كله.
والقانون والدولة ،-وهو ما ُي َّ
ويدّ عي الناتب أنه " مل حياول شباب الربيع العريب ترعيع الواعع ،أو العمل من حتت سقف
االستبداد ،كام درجت عىل ذلك القوى السياسية العربية بنل أطيافها خالل القرن العرشين ،بل عرر
الثورة عىل الواعع وتغيريه  ...ما هيم دراستنا هنا هو أن الوعوب رفضت اخلضوع للمعادالت الفقهية
التارخيية العتيقة ،وأدركت أن جذر املصاعب التي تعيوها إنام يعود إىل أزمة الرشعية السياسية ،كام
أدركت أن التضحية بالرشعية هيدم االجتامع السيايس  ...وهذا انقالب  ي الوعي السيايس مل تعرفه
الثقافة اإلسالمية منذ هناية القرن األول اهلجري" ،ونجد هنا:
أوال :ادعاء أن الوباب "مل حياولوا ترعيع الواعع" ادعاء ينذبه الواعع ،وإنام أطلقه الناتب ليوهم
سوعه هلا ،وينفي  ي بطالن
أن "رؤية التغيري السيايس كانت حارضة وواضحة" لدهيم بالصورة التي ُي َّ
ذلك تلك املطالب األوىل لبدايات حراك ثورات الربيع من جهة ،وما آلت إليه احلال بطالن تلك
املطالب األوىل لبدايات حراك ثورات الربيع من جهة ،وما آلت إليه احلال  ي تونس –مثال ،والتي
يرضب هبا املثل -من تويل رجل املعزول زين العابدين بن عيل ،أعني :السبيس؛ للرئاسة حتى مات،
وإن كانت األوضاع مرشحة لنثري من التغريات بحسب الطرفني اإلعليمي والدويل.
ثانيا :هناك فرق  ي بدايات طلبات احلراك الوعبي  ي ثورات الربيع األول (تونس ومرص) وبني
طلبات باعي الثورات والتي عامت متأثرة بالنجاح األويل للثورتني التونسية واملرصية؛ لذلك كان
سقف الطلبات  ي الثورات مرتفعا من البداية بخالف األوىل ،وهذا بسبب تراكم اخلربة الواععية  ي
املنطقة مع التغطية اإلعالمية احلية والعابرة للحدود.
ثالثا :الوعوب  ي احلقيقة مل تنن خاضعة للمعادالت الفقهية التارخيية العتيقة "بل كانت حتت
عهر علامنية جربية مستبدة ،ورثت دور االحتالل ومارست دور الوكيل عند ضد شعوبنا ،هذا فضال
عن أن املعادالت الفقهية التارخيية العتيقة توجب الثورة عىل َمن بدلوا الرشع وفرضوا العلامنية ،وال
ُسوي بينهم وبني أئمة اجلور  ي امللك العضوض.
ت َّ
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رابعا :إن القوى اإلسالمية التي عملت حتت سقف االستبداد خالل القرن العرشين هي التي
مهدت لثورات الربيع التي كرست سقف االستبداد ،من خالل الرتبية والدعوة وإشاعة الوعي ،ومن
خالل التضحيات التي عدمتها أجيال من الوهداء واألرسى واملهجرين من اإلسالميني ،فإن تغيري
معادالت املتاح  ي الواعع غالبا ما ينون هذا هو طريقها لتحويل غري املتاح إىل متاح ،وجتاوز ذلك
التاريخ فيه من الظلم عد كبري ،كام أنه ال يتيح تفسري األحداث بونل صحيح ،فضال عن حسن
االسترشاف ملستقبل األحداث.
خامسا :إن دعوى أن ثورات الربيع هي "انقالب  ي الوعي السيايس مل تعرفه الثقافة اإلسالمية
منذ هناية القرن األول اهلجري" إحياء بأن ما بني التارخيني إنام هو مرحلة واحدة ،وعد بينا كذب ذلك
من عبل ،ومعارضته لتقييم الوحي املعصوم ،وإحياء بأن معادالت الفقه "هي التي محت االستبداد
طوال تلك املرحلة ،وعد بينا كذب الناتب  ي اهتاماته للعلامء ،وإساءته  ي فهم كالمهم ،من عبل،
فضال عن اإلحياء بأن وعي اجلامهري عد وصل إىل "أن بذر املصاعب التي تعيوها إنام يعود إىل أزمة
الرشعية السياسية" باملعنى الذي ينرره الناتب ،خالفا لإلصالح الرشعي املعتمد عند العلامء ،هلذه
الرشعية أصال وكامال.
سادسا :إن املبالغات الفجة  ي مثل عول الناتب" :كانت عبارة" :الوعب يريد" أهم شعار هلذه
الثورات" ...الوعب يريد" ،ال يتوسل ،وال يتسول ،وإنام "يريد"!" توحي بقيمة زائدة للحراك؛ فإنه
وإن كان معربا عن إرادة شعبية ،لنن التحقق إىل واعع حيتاج إىل ما هو أكثر من جمرد اإلرادة ،فإن شعبنا
 ي مرص يريد إزالة "الثورة املضادة" منذ أكثر من ستة أعوام ،وبذل لذلك تضحيات ،لنن هذه اإلرادة
مل تتحول إىل واعع بعد؛ العتبارات أخرى تتعلق بمعالة الواعع وأسس إدارة الرصاع –وإن كنا عىل
يقني من عرب هناية هذه اجلولة لصالح أمتنا ضد اخلط االنقاليب  ي املنطقة.-
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ومثل ما سبق ،يذكر الناتب ثناء النبي –صل اهلل عليه وسلم -عىل حلف الفضول( )1الذي
حرضه عبل الرسالة؛ فيدعي أن " هذا أصل عظيم  ي االستمداد من القيم واإلجراءات السياسية من
كل ثقافة بعد عرضها عىل ميزان اإلسالم"" ،واستعار النبي –صل اهلل عليه وسلم -فنرة اخلندق من
التقاليد العسنرية الفارسية  ...واختذ النبي –صل اهلل عليه وسلم -اخلتم لرسائله إىل امللوك؛ وهو
تقليد دبلومايس روماين  ...وكانت هذه احليوية والدينامينية الثقافية من أهم أسباب انتصار العرب
املسلمني عىل العرب الوثنيني  ي العرص النبوي  ...عىل عنس ما يذهب إليه َمن تبنوا فنر املفاصلة
واملجانبة "اجلاهلية" القديمة احلديثة" ففي هذا النالم:
أوال :ادعاءات ال تساعد عليها االستدالالت؛ فاألحالف إجراء إنساين حنمها يتغري بحسب
مضموهنا ،واخلندق واخلتم جمرد وسائل هلا حنم أمثاهلا من الوسائل ال غري ،أما جعل ذلك  ي باب
"القيم" و"من أهم أسباب االنتصار" فنتائج ال يمنن أن تفي هذه املقدمات املذكورة بالداللة عليها.
ثانيا :ذم الناتب  ي املقابل ملَن "تبنوا فنر املفاصلة واملجانبة مع" اجلاهلية "القديمة احلديثة"
والذي يوهم بإحيائه إىل أن طرح الويخ سيد عطب –رمحه اهلل -و َمن تأثر به من أهل العمل اإلسالمي
يمنع من االستفادة من الوسائل املباحة املوجودة عند النفار؛ فهو كذب ال عائل به ،بل وحال الويخ
–رمحه اهلل -ال تساعد عىل هذا الفهم األعوج ،وكأن مصطلح "اجلاهلية" مل ِ
يأت  ي الوحي؟ أو أنه
أتى غري مذموم؟ وألن كاتب "األزمة" ال يسعه أن يرصح  ي هذا املقام؛ فإنه ينتفي باإلحياء ،الذي
يرتك لدى القارئ األثر املطلوب –فيام يظن.-
ثالثا :ال خيفى أن كل هذه االدعاءات واإلهيامات ختدم الفنرة املسيطرة عىل الناتب ،وهي
شعنة الديمقراطية الغربية كمنتج هنائي وأخري يمثل القيم السياسية اإلسالمية –بدعواه -ويتيح
مصاحلة مع العامل الغريب – ي ومهه ،-وما هنذا ُيستدل عىل القضايا النربى؛ فنيف إذا كانت من
عضايا الرشيعة اإلهلية؟
رس ِين
( )1يقصد حديث عبد الرمحن بن عوف – رىض اهلل عنه َ « -ش ِهدم ُت ُغ َالما َم َع ُع ُمو َمتِي ِح مل َ
ف ا مُمل َط َّيبِ َ
نيَ ،ف َام َي ُ ُّ
مح َر النَّ َع ِمَ ،و َأ ِّين َأ من ُن ُث ُه« أخرجه ابن حبان  4٣2٣واحلاكم  2111والبيهقي ٣88 /8
َأ َّن ِ َيل ُ م
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 )4هل ر ّد الكاتب عىل نفسه؟
عد ال يسلم إنسان من نوع تناعض ،باعتباره عالمة عىل النقص املالزم للبرش –وإن بلغوا رتبا
من النامل اإلنساين-؛ إال أن االضطراب يبقى  ي اجلملة مما تُعاب به األبحاث العلمية أو األطروحات
الفنرية؛ إذ أن فيه من إسقاط األفنار أو إنقاص عيمتها وصوابيتها بحسب ما فيها من االضطراب
والبد.
لقد بنى الناتب الفصل الرابع –من كتابه ذي الفصول الستة -عىل أساس مرياث االستبداد
الفاريس هو الذي غرس االستبداد  ي تاريخ الدولة اإلسالمية؛ لذلك جعل عنوانه "كتاب اهلل وعهد
أردشري" وجعل من عناوينه الداخلية "فارس املروضة لفاحتيها" و"اندراج  ي عامل الرشق" و"انتصار
القيم الساسانية" و"بدايات االخرتاق الثقا ي" و" َمن هو امللك أردشري؟ و"ما هو عهد أردشري؟"
و"مزامحة لقيم اإلسالم" و"ترسيخ الوثنية السياسية" وحتى "أسمة أردشري وعهده" ثم  ي العنوان
عبل األخري "صالبة الدرع التوحيدي" يقر عائال" :األدق أن نميز بني مسارين  ي الرتاث السيايس
اإلسالمي :مسار عديم ترجع جذوره إىل صفقة عام اجلامعة ،وهو يضحي بالرشعية ملصلحة الوحدة
بمنطق الرضورة العملية ،دون أن يسوغ ذلك تسويغا أخالعيا كامال ،أو يتنازل عن عيم اإلسالم
السياسية تنازال كامال ،أو يضفي القدسية عىل احلنام ،وهذا هو املسار الذي سلنه معظم الفقهاء
واملحدثني  ...وثمة مسار الحق نوأ من ترشب املسلمني للثقافة اإلمرباطورية الساسانية" وعد كان
األخري "تيارا هامويا جدا عىل ضفاف الثقافة اإلسالمية" فهل ساق الناتب كل ذلك العرض الذي
مأل به أكثر "الفصل الرابع" ليجعل تأثريه املذموم  ي ذلنم التيار اهلاميش؟ وإذا كانت جذور املونلة
–كام يدعي  -ي التيار الفقهي العريض الذي تعامل بواععية مستفيدة من صفقة عام اجلامعة –املمدوحة
شعا ،وإن ذمها بالباطل كاتب "األزمة" -فلامذا مأل النتاب بغلبة التأثري الفاريس عىل السياسة
اإلسالمية؟ وإذا أراد أن تأثري القيم الساسانية كان كليا عند البعض من "التيار اهلاميش" وجزئيا عند
األكثر من "الفقهاء واملحدثني" فإنه مل ِ
يأت بام يدعم هذا التأثري من الوواهد؛ وأنّى له ذلك؟
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إن ما سبق من اضطراب  ي العرض َمر َّده إىل اعتامد الناتب عىل مرجعية الغربيني واملستغربني،
فتبنى مقدماهتم ،وإن مل تطاوعه نفسه وال علمه عىل تبني كامل نتائجهم التي يبنوهنا عىل تلنم
املقدمات ،فبعد مبالغة وتطويل  ي البناء واالدعاء؛ إذ به هيدم كل ذلك  ي فقرات عليلة عبل أن ينهي
"فصله الرابع" نفسه ،فيبقى األثر النفيس للتوويه النثري ،وال يزيله ر ّد عصري عبل اخلتام ،لنن منهج
العلم ومنطق العقل يوهدان عىل ذلنم التوويه بالبطالن ،وعىل ذلنم العرض باخلداع ،وعىل ذلنم
الرتتيب بالفساد.
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األزمة السادسة
التعسف يف االستدالل
إن كل صاحب دعوة أو طارح فنرة ،حيتاج إىل االستدالل عليها برضوب الدالئل؛ حتى يقل
الناس دعوته ويصريوا من محلة فنرته ،وكلام كانت الفنرة أبعد عن املخاطبني هلا ،أو منافرة
خللفياهتم ،كانت أمهية عوة االستدالل أكثر.
وعوة االستدالل تأيت من جهة علو رتبة األدلة ،وتأيت من جهة تناثر األدلة ،وتأيت من جهة
بمن اشتهر علمهم وفضلهم
صواب وجوه االستدالل وعوهتا  ي الداللة ،وتأيت من جهة االعتضاد َ
وعبل الناس فهومهم ورجعوا إليهم.
لنن ذلك كله ينقلب عىل صاحبه ،ويؤدي إىل عنس مقصده ،إذا مل ِ
يأت عىل اجلادة املستقيمة
روج الفنرة  ي االستدالل لصواهبا ،ع ّلت الثقة  ي كل
التي ينقاد هلا طالبو احلق ،بل كلام لهر تعسف ُم َّ
ِ
املستدل للمتابعة وصوابية الفنرة للقبول؛ جزا َء وفاعا.
من أهلية
 )1مع األدلة الرشعية:
باعتبار أن األدلة هي عمدة القضايا ،وإليها املرجع  ي الفهم والرتجيح ،كان االهتامم من الناتب
بإيرادها وإبرازها ،وكان االهتامم منا بمناعوتها وبمناعوة مسلنه  ي االستدالل هبا.
يب،ا
أخ َاذا َّ
يب،اثُ َّاما َ
ذكر الناتب حديث البخاري عن غزوة مؤتةَ « :
أخ َذ َهاا َاج ْع َفراافَأُصا َ
الرايَاةَا َزيْداافَأُص َ

حاعليه»( ،)1ثم عال" :وكان
الوليدااعناغيراا ْإم َرةاافَ ُفت َا
أخ َذ َهاا َخال ُادا ُا
أخ َذ َهااعب ُادااللَّهاا ُا
يب،اثُ َّاما َ
ثُ َّاما َ
بنا َرَو َ
بنا َ
اح اةَافَأُص َ
من فقه البخاري أن أورد هذا اخلبز حتت عنوان" :باب َمن تأمر  ي احلرب من غري إمرة إذا خاف العدو"

ويدل هذا احلديث –كام يدل تقديم البخاري له -عىل أن "التأمر عن غري إمرة" حالة استثنائية ال
تصلي ح إال برشوط ثالثة :أوهلا أن تنون األمة  ي حالة حرب ،والثاين أن تنون احلرب توتمل عىل
خطر وجودي جيعل اخلوف عىل وحدة األمة وكيان الدولة راجحا عىل اعتبارات الرشعية القيادية،

( )1أخرجه البخاري  1248من حديث أنس بن مالك – رىض اهلل عنه-
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والثالث أن ينون جمموع هذه الظروف مانعا –منعا حمققا ال متومها -من اختيار القيادة بالتواور
والتداول احلر"( )1ووجوه االعتساف هنا:
أوال :ال ُخيتلق  ي أن "التأمر عن غري إمرة" هو استثناء ألجل الرضورة ،وأن حمله حيث رجحت
مصليحته وغلبت مفسدة ما يقابله ،وأن البخاري –رمحه اهلل -ذكر "ما احلديث فيه" ومل حيرص "ما
يستدل باحلديث عليه" ،وهذا يتبني بالوجوه التالية.
ثانيا :شط "أن تنون األمة  ي حالة حرب" فيه لاهرية جمحفة؛ ألن احلديث كان  ي احلرب،
وإال فإن التهديد الذي جيعل ممارسة االختيار –التي هي األصىل -سببا خلطر أشد رضرا عىل املسلمني،
هو شط كاف للدخول  ي حال االضطرار ،وال جيب انتظار حصول احلرب املراعاة ذلك ،إعامال مليزان
الرتجيح بني املصالح واملفاسد.
ثالثا :شط "اشتامل احلرب عىل خطر وجودي" كسابقه ،بل أشد منه ،وهذا اعتساف ال يساعده
عليه لاهر الدليل ،فاستئصال جيش مؤتة مل ينن يمثل خطرا وجوديا عىل أمة املسلمني وعتها ؛و مرد
األمر للموازنة كام سبق.
رابعا :اشرتاط كون "جمموع الظروف مانعا من االختيار منعا حمققا" إشناله من جهة تضمنه
للرشطني السابقني ،وعد ذكرنا ما فيهام ،ومن جهة عدم التأكيد عىل فنرة ميزان املصالح واملفاسد
الرشعي ة ،وإن كانت عد تدخل  ي معنى كالمه ،لوال ما نجده لدى الناتب من إشناالت تستدعي
التحفظ ،مع بيان االحتامل.
خامسا :إن سبب هذا التوديد؛ الذي يتعسف ألجله الناتب  ي استدالله باحلديث ،أنه "عد جاء
القانون الدستوري املعارص مطابقا هلذا املنوال اإلسالمي  ي الترشيع حلالة الرضورة السياسية  ...وعد
اتبع القانون الدستوري املعارص  ي هذا األمر سنة الديمقراطية الرومانية  ...والتعبري الفرنيس مناسب

( )1ص.42

153

ملا نسعى لبيانه  ي هذه الدراسة؛ ألنه يربط  ي هذا الفراغ الدستوري بحالة "أزمة""( )1والناتب –كام
سبق -مستأرس ملا يأيت من جهة الغرب.
وعرر الناتب إعالن "النبي –صىل اهلل عليه وسلم -وجوب إهناء القيرصية والنرسوية مع لهور
كيفى بعدَ ه  ،و إذا ه َل َ
قيرص بعدَ ه»( )2فهذا احلديث
رص فال
كيفى فال ْ
اإلسالم؛ فقال« :إذا ه َل َك ْ
َ
ك ق ْي ُ
خرب بمعنى األمر ،وأداة النفي "ال" الواردة  ي احلديث ناهية – ي اعتقادنا -ليست نافية كام يظن
النثريون ،والدليل عىل ذلك أن القيرصية الرومية استمرت عرونا مديدة بعد العهد النبوي ،بخالف
أختها النرسوية الفارسية ،ولو كان معنى احلديث هو اإلخبار لنانت انتهت القيرصية والنرسوية
كلتامها بعد العرص النبوي مباشة"( )٣ووجوه االعتساف هنا:
أوال :يفرس الناتب اخلرب الوارد  ي احلديث عىل أنه بمعنى األمر ،مع أنه نازع  ي مواضع –ناعوناه
فيها سابقا -حني استدل العلامء بأخبار عىل أهنا بمعنى األمر ،وتبجح كثريا مستمسنا بظاهر األسلوب
اخلربي  ي خمالفته جلامهري العلامء  ي فقه األدلة.
ثانياَ :من هؤالء الذين أسقط فهمهم عائال" :وليست نافية كام يظن النثريون"؟ و َمن الذين
اعتمد فهمهم ومل يذكر أسامءهم وال كلامهتم أيضا؟
ثالثا :من عرينة سياق احلدث نفسه؛ هل يصليح تعليق األمر الرشعي بإزالة النرسوية والقيرصية
بأن هيلك كل من كرسى وعيرص املعارصين للوجود النبوي "إذا هلك"..؟ وهل انتظر الصحابة هالك
كل منهام ليبدأوا بإزالة النرسوية والقيرصية؟ وإذا مل يفهم الصحابة الذين خوطبوا باحلديث هذا املعنى
منه؛ فهل يمنن أن ينون فهام صحيحا ،وما سواه خطأ؟
رابعا :أال يمنن أن ينون تفسري اخلرب؛ ففي بقاء كل منهام عىل حاله ،وعد كان ذلك بزوال ملك
األكارسة ،كام كان بتقليص ملك القيارصة –وإن تأخر زواله بالنلية-؟ لينون احلديث بوارة خربية
( )1ص.31
( )2متفق عليه أخرجه البخاري  ٣122واللفظ له ومسلم  2211من حديث أيب هريرة -رىض اهلل عنه .-
( )٣ص.118
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"كام يظن النثريون" ،وليتسق ذلك مع التعليق الرشطي؛ فلن يبقى العامل كام هو ،ولن تبقى عواه
النربى النافرة كام هي ،وللعامل شأن آخر مع املسلمني  ي األرض؛ وما زال للعامل اليوم شأن آخر مع
املسلمني  ي األرض.
وذكر الناتب أن "رجال أعمى؛ هو عبد اهلل بن منتوم الذي استخلفه النبي –صىل اهلل عليه
وسلم -عىل املدينة أكثر من مرة حني خرج إىل الغزو؛ حتى إن خليفة بن خياط ذكر أن "استخلف عىل
املدينة إبن أم منتوم تالث مرات  ي غزواته" ثم أورد أسامء تلك الغزوات ،و ي هذا داللة عظيمة عىل
سقف املساواة االجتامعية الذي ال حدود له  ي اإلسالم فضامن احلقوق السياسية للمعاعني أمر مل هتتم
به األمم إال  ي العرص احلديث ،وهنذا يتضح أن بعض شوط األهلية السياسية ألح عليها الفقهاء  ي
املايض ضعيفة األساس النيص ،ومن هذه الرشوط شط احلرية الذي تنفي  ي نقضه األحاديث الواردة
 ي إمارة العبد احلبيش ،ومن هذه الرشوط التي تستحق توعفا عنها أيضا شط الذكورة )1("..ووجوه
االعتساف هنا:
أوال :لقد ناعونا من عبل اعتسافه غي معارضة الوحي وخرق إمجاع علامء أهل السنة؛ حني
رفض شط الذكورة  ي منصب اخلالفة ،فال نعيد اعتسافاته تلك هنا(.)2
ثانيا :لقد تنلم العلامء  ي شح األحاديث الذاكرة إلمارة "العبد احلبيش" وذكروا هلا وجوها،
كأن ال تنون  ي الوالية العظمى ولنن فيام دوهنا ،وكأن تنون من باب املبالغة  ي األمر بالطاعة ولو
ُع َّلق ذلك باملمتنع وهو اإلمارة للعبد احلبيش –وهذا أسلوب عريب معروف ،-وعال البعض أن ذلك
من أعالم النبوة حلصوله بعد ذلك ،وإن مل ينن  ي األصىل مرشوعا ،فإن العلامء يفهمون الوحي من
خلل منظومة اآليات واألحاديث؛ والتي جعلت أمر العبد بيد سيده؛ فنيف يستقيم أن ينون أمر
األمة إىل َمن ليس أمره الوخيص بيد نفسه؟ إن الناتب يعتسف  ي فهم أدلة حمدودة ويرتك ما سواها
ليقرتب من النموذج الغريب الذي هو مستأرس له؛ ولذلك ال جيد من علامء املسلمني َمن يقول بمثل
( )1ص.133 : 134
( )2راجع "معارضة الوحي".
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فهمه املعوج عرب أكثر من ألف عام ،مع طرحهم القضية وشحهم لتلك األحاديث ،لننهم تنلموا
بعلم وعدل ،واعتسف كاتب "األزمة" األدلة بجهل وللم ،فظل يبتعد عن هداية الوحي وفهم األئمة
شيئا فويئا حتى تورط فيام عال.
ثالثا :ال خيتلف العقالء عىل أن لنل وليفة إنسانية ما يناسبها من الصفات ،وأن وضع اإلنسان
 ي وليفة ال تساعده عدراته عىل الوفاء بمتطلباهتا هو مزيج من خيانة األمانة من جهة ،وللم ذلك
اإلنسان من جهة أخرى ،وذلك أمر ال مدح فيه وال كامل؛ فاألعمى كغريه من بني اإلنسان ولائف
تناسبه ،وأخرى ليست كذلك ،واخلالفة باعتبارها والية عامة ومسئولية عظيمة اشرتط العلامء هلا من
سالمة احلواس واألعضاء ما يعني صاحبه عىل الوفاء بتلك األمانة ،ولذلك ُوجد تسامح  ي سالمة
بعض األطراف كالرجل واليد إذا مل متنع من االنتهاض بأعباء الوالية العامة –والبحث  ي تفاصيل
ذلك مبثوث  ي كالم علامء السياسة الرشعية ،-أما العمى فالقول بتأثريه عىل تأهل اإلنسان ملنصب
اخلالفة عول وجيه؛ توهد له أدلة الرشيعة بالسمع وبالعقل ،أما العقل فقد ذكرنا وجهه ،وابتناؤه عىل
السمع من مثل عوله –تعاىل  -ي مؤهالت الوالية العامة عىل لسان نبي من أنبيائه –عز وجل-؛
﴿ َوزَا َد ُه َب ْس َطة ِيف ا ْل ِع ْل ِم َو ِْ
اجل ْس ِم﴾( )1وأهنا من القوة الالزمة للحنم فتدخل  ي عوله –تعاىل﴿ :-إِ هن َخ ْ َْي
ِ
ني﴾(.)2
ي األم ُ
َم ِن ْاست ََْأ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّ
رابعا :فدعوى الناتب "أن بعض شوط األهلية السياسية ألح عليها الفقهاء  ي املايض ضعيفة
األساس النيص" إنام هي دعوى جاهل أو متجاهل للرشع والعقل مجيعا ،وإنه ال حيمله عىل هذا
االعتساف الذي أخذه من رواية "استخالف ابن منتوم" إال استئساره للغرب الذي يوري إليه بقوله:
"مل هتتم به األمم إال  ي العرص احلديث".
خامسا :أما "استخالف ابن أم منتوم" فقد ناعوه أهل العلم ،ووجهه طائفة منهم بأن
استخالفه إنام كان عىل الصالة ،ومل ينن للوالية العامة عىل املدينة ،ومع االحتامل يسقط االستدالل
([ )1البقرة – .]242
([ )2القصص – .]28
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ويضعف كثريا عن مقاومة ما يعارضه ،لنن اهلوى حيمل صاحبه عىل االعتساف  ي االستدالل ،وعدم
املوضوعية  ي العرض املناعوة.
لقد نقدنا من عبل غلو الناتب  ي إعالء اجلانب السيايس –مع التسليم بأمهيته املميزة ،لنن  ي
رتبته الرشعية املنضبطة ،-والناتب يرشح "عول النبي –صىل اهلل عليه وسلم -حلذيفة حني استفرسه
عن واجب املؤمن وعت اخلالف والفتن السياسية" :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم؛ علت :فإن مل ينن
هلم مجاعة وال إمام؟ عال :فاعتزل تلك الفرق كلها"( ،)1فمن لزوم اجلامعة لزوم عيادهتا الرشعية؛ حتى
وإن بدا من هذه القيادة الرشعية ما خيالف رأي الفرد  ي األمور االجتهادية املصليحية"( ،)2واملونلة
 ي هذا الرشح ليست  ي أنه جزء من املعنى الصحيح الداخل  ي لفظ احلديث ،لننها  ي ذلنم احلرص
املُدَّ عي "وعت اخلالف والفتن السياسية" ،فإن مفهوم مجاعة املسلمني يرجع إىل معنى سيايس وهو
اجلامعة املبايعة إلمام شعي حينمهم برشيعة اإلسالم ،ويرجع إىل معنى علمي وهو الدين الذي كانت
عليه اجلامعة األوىل مع النبي –صىل اهلل عليه وسلم -وبعده ،عبل تفرق أهل األهواء( ،)٣ومما يوهد هلذا
املعنى عوله –صىل اهلل عليه وسلم  -ي نفس احلديث ،وعبل ما نقله الناتب مباشةُ « :د َعاة عىل أبواب
أجاِبم إليها َ
قذ ُفوه فيها» 1فهذا ألهر  ي دعاة الفرق املنحرفة عن صواب السنة  ي فهم
جهنهمَ ،من َ ُ
اإلسالم ،وإن كان املفرق للصف اإلسالمي املجتمع عىل إمام حينم بالرشيعة يناله نصيب من هذا
الذم أيضا ،كام أن املفارعة جلامعة املسلمني بمعنييها مما جيتمع ونراه اليوم  ي دعاة العلامنية والويوعية
وأشبامها ،وهم الذي يتوجه احلديث إليهم بنصه ،كام ُيفهم من اجلمع بني هذا احلديث –حيث كانوا
هم الرش الثاين بعد اخلريين األول والثاين -وحديث جعل امللك اجلربي بعد امللك العضوض ،واهلل

( )1متفق عليه أخرجه البخاري ٣828ومسلم 1142من حديث حذيفة – رىض اهلل عنه -
( )2ص.112
( )٣راجع "االعتصام" للواطبي و"مجاعة املسلمني ،مفهومها وكيفية لزومها  ي واععنا املعارص" ،د .صالح
الصاوي.
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أعلم ،فنان اعتساف الناتب هنا بالرتكيز واحلرص  ي املعنى السيايس  ،ي مقابل إغفاله ألصليه وهو
املعنى الديني املنهجي ،جريا عىل عادته  ي كتابه "األزمة" كله.
ويواصىل الناتب اعتسافاته ليقرر املعاين التي يدعيها الغرب ،وال جيرؤ عىل مناعوتها فضال عن
معارضتها ،فيقرر أن "البد من تأكيد أن مجاعة املسلمني أو األمة السياسية – ي معناها اإلسالمي -ال
تقترص عىل املسلمني ،بل هي تومل كل َمن ضمه مع املسلمني والء سيايس وعقد اجتامعي ،كام هو
احلال  ي الطوائف غري املسلمة التي عاشت ضمن املجتمع خالل أكثر من أربعة عرش عرنا من تاريخ
اإلسالم ،واملتأمل  ي دستور الدولة النبوية جيد سعة  ي مفهوم األمة ،فهو يؤسس لألمة بنل أبعادها
ولالهلا املتعددة؛ ومن ذلك :األمة االعتقادية التي ينتمي إليها كل املسلمني داخل املدينة وخارجها؛
حيث نص دستور املدينة عىل أن "املؤمنني بعض موايل بعض دون الناس" (املادة  ، )13واألمة
السياسية التي يدخل فيها املسلم وغري املسلم عىل عدم املساواة؛ لذلك نصت الوثيقة عىل أن "هيود بني
عوف أمة مع املؤمنني ،لليهود دينهم ،وللمسلمني دينهم" (املادة  ،)23ثم عممت الوثيقة هذا الوضع
ليومل مجيع القبائل اليهودية باملدينة (املواد  ،)٣3-23فدستور املدينة جعل كال من املسلمني واليهود
أمة باملعنى االعتقادي ،لننه دجمهام  ي أمة سياسية واحدة جتمع بينهام اجلغرافيا واحلقوق السياسية"

( )1

ووجوه االعتساف هنا:
أوال :يتجاهل الناتب التدرج الترشيعي  ي معاملة غري املسلمني ،وأن ذلك كان عبل ترشيع
اجلزية ،وهذا خطأ منهجي وعلمي مقصود متاما -كام لهر  ي مناعوتنا للناتب  ي مسألة اجلزية سابقا-
حمرف لدين اإلسالم إىل أحنام مرحلية ،مل تنن هي األحنام األخرية
 ،وهو يفتح بابا ألن يأيت كل َّ
استقرت عليها الرشيعة ،فينسبها للرشيعة بإطالق ودون حتديد ،بل وينازع هبا األحنام النهائية
التي
َّ
التي استقر عليها الترشيع.
ثانيا :يتجاهل الناتب الفرق الداليل بني كون هيود املدينة "أمة مع املؤمنني" وبني أن ينون "هم
واملؤمنون أمة واحدة" ويزعم أن اللفظ األول يدل عىل املعنى الثاين ،مع أن بينهام مسافة ال ختفى عىل
( )1ص.11٣
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أحد من أهل اللسان العريب ،لننه –كالعادة -يأخذ من الدليل ما ال يدل عليه ،بل ويدعي –بال برهان
صحيح -أنه دليل فيه ،فإن مل ينن هذا اعتسافا باطال ،فال معنى لالعتساف يمنن أن يفهمه العقالء!
ثالثا :يأخذ الناتب ألفا" ،النصح والرب والتنارص عىل َمن دهم املدينة" 1الواردة  ي تفاصيل
العالعة بني املسلمني واليهود  ي املدينة؛ ليجعلها مما يستدل به عىل "دجمهام  ي أمة سياسية واحدة جتمع
بينهام اجلغرافيا واحلقوق السياسية" تلك "االمة األمة السياسية التي يدخل فيها املسلم وغري املسلم
عىل عدم املساواة" كام يزعم مع أن ألفا" ،أمة مع املؤمنني" و"أن "اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا
حماربني" (املادة  1")24توبث تفرعة بني النفار الذين يعيوون مع املسلمني  ي دولة اإلسالم وبني أمة
املسلمني ،فهم "معهم" وهم "ينفقون معهم ما داموا حماربني" ولو كانوا أمة واحدة عىل السواء ملا
كانت هناك حاجة لقيد "ما داموا حماربني".
رابعا :كل االعتسافات السابقة هدفها ادعاء املساواة  ي األهلية السياسية؛ فتومل الرتشيح
والرتشح لرئاسة الدولة ،وهو االدعاء الذي خيرق به الناتب إمجاع علامء املسلمني ،ويزعم به فهام مل
يفهمه أحد من فقهاء ملسلمني عرب أكثر من ألف عام ،مما يؤكد بطالن النتيجة ،وبطالن االستدالل.
خامسا :كام يعتسف الناتب  ي ادعاء أصىل "لدولة اجلغرافيا" فيدعي أن "مفهوم األمة باملعنى
اجلغرافيا –الذي مل ُيعرف بصيغته الواضحة إال  ي العرص احلديث -فإننا نجد له أساسا  ي دستور
املدينة؛ فقد نص ذلك الدستور عىل أن "املؤمنني واملسلمني من عريش وأهل يثرب ،و َمن تبعهم فلحق
هبم وجاهد معهم  ...أمة واحدة من دون الناس" (املادتان  ،)1(")2 ،1وإذا جتاوزنا التأكيد عىل أن
املسلمني أمة واحدة من دون الناس ،والناتب يقرر أن السياق  ي املعنى السيايس لألمة ،مما يدحض
دعاواه السابقة ،فإن دولة العقيدة التي جتمع َمن حلق هبا من املؤمنني وتتسع بالفتوح  ي عرص النبوة
واخلالفة الراشدة ،ليست هي "دولة اجلغرافيا الغربية" التي يروج هلا كاتب "األزمة"  ي كتابه هذا.

( )1ص.11٣
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ويستدل الناتب عىل أن احلنم أمانة بقول "النبي –صىل اهلل عليه وسلمُ « :-ك ُّلك ُْم را ٍع و ُك ُّلك ُْم
ُول عن َر ِع هيتِ ِه ،فا ِ
عىل الن ِ
هاس را ٍع وهو َم ْسئ ٌ
َم ْسئ ٌ
إلما ُم الذي َ
ُول عن َر ِع هيتِ ِه»( ،)1و ي رواية« :فاألمْي الذي
عىل الناس راع ،وهو مسئول عنهم ... )2(»...ومما يرتتب بداهة عىل كون املنصب العام أمانة أن لألمة
اسرتجاع تلك األمانة من يد احلاكم متى شاءت ...إذ هي صاحبة األمانة واحلق األصيل ابتداء ،وال
ُيسأل صاحب األمانة عن تعلييل السرتجاع أمانته )٣(".ووجوه االعتساف هنا:
أوال :إن احلديث املذكور نفسه ذكر عدة مستويات لألمانة؛ فمنها أن "العبد راع  ي مال سيده،
وهو مسئول عن رعيته" وهذا املستوى ال إشنال  ي اسرتداد صاحب األمانة األمانة من يدي عبده
متى شاء ،ومنها أن "الرجل راع  ي بيته ،وهو مسئول عن رعيته" وهذا مستوى آخر حيث ال ينتزع
البيت من الرجل باملويئة املجردة التي ال سؤال معها عن تعليل؛ فهل اإلمارة أعرب إىل املستوى األول
من األمانة أم إىل املستوى األخري من األمانة؟ وهل يصليح مع هذا االستناد عىل جمرد كوهنا أمانة ،هبذا
احلديث وبغريه؛ إلطالق دعوى حق االسرتداد بمجرد املويئة ودون تعليل؟
ثانيا :إن كال من األمة واحلاكم –والذي هو واحد منها -مسئول عن أمانة عظمى وهي –حراسة
الدين وسياسة الدنيا به" ونزع هذه األمانة من حاكم إىل غريه يستلزم أال يؤثر هذا بالسلب عىل مقصود
الو الية وإال كان خيانة للدين ولألمة ،ومرشوط بأال يؤدي إىل مفسدة أكرب؛ إذ تتعلق بالوالية العامة
كثري من احلقوق ،وترتبط هبا كثري من املنتسبات والتهديدات الداخلية واخلارجية؛ فمام سبق يتبني أنه
ال منان  ي هذه القضايا النربى ملجرد املويئة التي ال تعليل هلا.
ثالثا :إن الناتب يامرس نوعا من ر ّد الفعل احلا ّد جتاه االستبداد الذي تتعرض له األمة ،وغصبها
حقها  ي التولية واملحاسبة والعزل ،وكال طر ي عصد األمور ذميم ولو رجع الناتب إىل كالم أهل

( )1متفق عليه  :أخرجه البخاري  2422واللفظ له ومسلم  1122من حديث ابن عمر -رىض اهلل عنهام . -
( )2أخرجها البخاري 2334مسلم  1122و ابن اجلارود  112٣و أبو داود  2221والرتمذي 1223
( )٣ص.221 : 222

160

العلم بالرشيعة  ي هذه املسائل ،لنان ذلك أعون له عىل اهلداية إىل سواء السبيل ،وجتنيبه الوطط فيام
يفهم ويدّ عي.
أما استدالالت الناتب بالقرآن عىل أن من مقاصد اجلهاد حتقيق حرية "العبادة للجميع دون
عهر أو إكراه،؛ لينون الدين هلل خالصا"( )1أي :حق النفار  ي النفر ،واستدالله بالسنة عىل حق "الردة
عن اإلسالم"( )2فنلها اعتسافات باطلة ،ال يساعد عليها فقه نصوص الوحي ،وال كالم أئمة اإلسالم؛
فاإلمجاع منعقد عىل معاعبة املرتد بالقتل بعد االستتابة ،واإلمجاع منعقد عىل معاعبة املرتدة ،عند
اجلمهور كالرجل املرتد ،وعند طائفة من الفقهاء باالسرتعاق ،وعد أبطلنا تعسفاته تلك من عبل ،ال
نعيد املناعوة مرة أخرى هنا(.)٣
ومن غرائب الرجل زعم الناتب أن إمجاع علامء املسلمني عىل شط اإلسالم  ي احلاكم للدولة
اإلسالمية مبني عىل استوهاد متعسف بالقرآن وخاطئ بالسنة( ،)4وعد بينا بطالن كالمه هذا سابقا؛
وكيف يتصور مسلم أن إمجاع العلامء عد حصىل عىل الباطل ملدة أكثر من ألف عام حتى جاء كاتب
"االزمة" ليطرح الفهم الصحيح لإلسالم ،بدون اعتساف لألدلة؟ عىل أن دعواه هذه ينقضها الرشع
ِ
ِ
()3
الر ُس َ
ول َو ُأ ِ
وِل ْاألَ ْم ِر ِمنك ُْم﴾
الذي أمر بطاعة أويل األمر منا –نحن املسلمنيَ ﴿ -أطي ُعوا اَّللهَ َو َأطي ُعوا ه
اجل ْزي َة عن ي ٍد وهم ص ِ
والذي حنم بالذل عىل النافرين –دون للم هلم﴿ -حتهى ُي ْع ُطوا ِ
اغ ُرون﴾(،)8
َ
َ ْ َ
وينقضها العقل الذي يمنع أن ينون كافر برسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم" -خليفة" له عىل أمنه،
وكافر بالدين عائام عىل "حراسة الدين وسياسة الدنيا به" ،وينفضها الواعع اإلنساين  ي القديم

( )1ص.243
( )2ص.248
( )٣راجع ما سبق  ي هذه "األزمات احلقيقية".
( )4ص.388
([ )3النساء – .]32
([ )8التوبة – .]22
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واحلديث ،لنن التعسف مع األدلة الرشعية يبقى مسلنا معروفا ،وملمحا بارزا ،عند كل صاحب
سوعه بني املسلمني ،وهيهات أن يفلح هؤالء.
هوى حياول أن يلبس هواه ثواب الرشيعة ل ُي َّ
ونذكر القارئ أن كاتب "األزمة" حني أورد أثر رفض املهاجرين إىل احلبوة السجود للنجايش،
وعول جعفر –ريض اهلل عنه" :-ال نسجد إال هلل"؛ فإنه يعتسف فهمه فيجعله "توبثا بقضية مبدئية ال
تقبل املساومة عند املؤمن املترشب للقيم السياسية اإلسالمية"( )1ال لقيم التوحيد املتبادرة من إفرادهم
اهلل –عز وجل -بالسجود ،بل لقيم السياسة التي يريد الناتب أن يلوي أعناق األدلة لتنرصف إليها
دون غريها ،مع أن األدلة عد تتسع هلا ،لنن دون ذلك التوجيه واحلرص اللذين ال يساعد النص عليهام؛
فنم هي املسافة واسعة بني َمن يستدل عليه بالوحي ،و َمن يبحث عام يدعم رأيه وهواه  ي الوحي!
مع كالم العلامء:
األصىل  ي كالم العلامء أنه مبني لنالم اهلل ورسوله –صىل اهلل عليه وسلم-؛ لذلك يسأهلم عامة
اس ََأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
فمن
الذك ِْر إِن كُنت ُْم َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾( ،)2ويتخرج عليهم الطلبة؛ َ
املسلمني ويعملون بفتواهم ﴿ َف ْ
حيسن الفهم عنهم وينتسب آلة الفهم مثلهم ويلحق هبم ،وإال بقى  ي رتبة العامة الذين فرضهم سؤال
العلامء( ،)٣فهل أحسن الناتب االنتفاع بنالم أهل العلم ،أم ضل عن سبيلهم ومل يلزم حدود رتبته
معهم؟
يقر الناتب ومهه بأن " من أسوأ ثامر انتصار الفوىض عىل القانون  ي الثقافة العربية آنذاك(،)4
تأثري ذلك عىل الطريقة التي فهم هبا بعض علامء املسلمني مفهوم الوورى  ي اإلسالم ،فجعلوها
مرادفة للفوىض! فنظروا هلا نظرة سلبية ،وعد لهر هذا اللبس أحيانا عىل ألسنة بعض فقهاء السياسة
الرشعية؛ بسبب تأثرهم باملواريث الثقافية واالجتامعية العربية التي كانت عصبة عىل دولة القانون
( )1ص.٣42
([ )2النحل – .]4٣
( )٣راجع "االعتصام" للواطبي.
( )4أي  :ي أحداث الفتنة وما بعدها.
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والنظام؛ فاجلويني –مثال -يتحدث عن تنصيب عمر اللجنة السداسية املرشفة عىل اختيار اخلليفة من
بعده؛ فيقول إن عمر "جعل األمر فوىض بني الستة املوهورين""( ،)1فأي اعتساف وسوء فهم لنالم
العلامء أكثر من هذا؟ وأي عجمة  ي اللسان تلك التي جتعل الناتب ال يميز بني سياق املدح وسياق
الذم ،بني سياق االستعامل اللغوي العام وبني االستعامالت املعارصة بظالهلا؟ وأين  ي تلك الواععة
"املواريث العصبة عىل دولة القانون والنظام"؟ إن الناتب –ألنه ال ينقصه الذكاء -عد شعر بضعف
استدالله هذا ،فاستدرك –وإن جعله بصيغة االحتامل ،كي ال هيدم أوهامه -عائال" :وعد ينون تعبري
اجلويني هنا متدرجا ضمن بعض وجوه الوضع للغوي للفظ الفوىض ،فينون املعنى أن غمر جعل
األمر مفوضا إليهم وشكة بينهم".3
ويستمر الناتب  ي مسلنه االعتسا ي الذي ال يراعي أي عواعد علمية لفهم النالم وتفسريه؛
فيتبع كالمه السابق بقوله" :لنن تلميذه أبا حامد الغزايل استخدم الوورى والفوىض مرتادفتني ،و ي
حض الغزايل عىل وأد الفتنة  ي مهدها ،وحذر من
سياق بل متاما وكأن ال فرق بينهام لغة وشعا! فقد ّ
أهنا لو تركت عىل أعنتها و"اشتغل بتطفئتها العوام و الطعام و األفراد واآلحاد ،ألفىض ذلك إىل
التعادي والتضاد ،وصارت األمور شورى ،وبقى الناس فوىض" ،كام جعل العدوي الوورى
والفوىض مرتادفتني أيضا؛ فقل واصفا تضعضع الدولة السلجوعية وتفننها" :ضعفت تلك الدولة،
وسنت شقائق تلك الصولة ،وانتدب بعضهم لقتال بعض ،وصارت النلمة شورى ،والرعية
فوىض" ،وطابق احلموي بني الوورى والفوىض؛ فقال" :أمرهم شور بينهم مثل عوهلم أمرهم فوىض
بينهم  :أي ال يستأثر أحد منهم بيشء دون غريه" )2("..فيظهر االعتساف هنا بام ييل:
أوال :الرتادف عند علامء اللغة ينقسم إىل تام وجزئي؛ فالتام ما يصح فيه إحالل إحدى النلمتني
منان األخرى  ي كل السياعات ،واجلزئي ما يصح فيه إحالل إحدى النلمتني منان األخرى  ي بعض
السياعات ،ثم إن علام ء اللغة اتفقوا عىل وجود الرتادف اجلزئي  ي اللغة العربية ،واختلفوا  ي وجودو
( )1ص.٣24
( )2ص.٣23 : ٣24
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الرتادف التام –وليس هذا مقام عرض هذه القضية املتخصصة ومناعوتها ،-واتفقوا كلهم عىل تفسري
معاين النلامت بمرادفاهتا اجلزئية  ي املعاجم وغريها؛ لذلك فرسوا الوورى  ي معاجم اللغة بالفوىض،
من خالل السياعات ذات االستعامل املورتك بينهام ،فيأيت كاتب "األزمة" بمنتهى اجلهل والتعسف؛
ليننر ما سبيل إىل إنناره عند َمن يعلمون ،فلم يسعفه عقل يوعفه عند حدود رتبته فيام ال يعلم ،ومل
يسعفه أدب حيفظه عن الدعاوي الومهية واإلساءات ملَن يعلمونه ما جيهل.
ثانيا :يتعامل الناتب بانطباعاته الناجتة عن بيئته الثقافية املعارصة؛ فريى أن الوورى وصف
مدح ،وأن الفوىض وصف ذم ،فينزعج من االستعامالت اللغوية القديمة عند العرب ثم عند علامئنا
السابقني والتي مل تنن ُحت َّمل كال من النلمتني تلك التحييزات الوعورية ،فلو لفهم الناتب حياد
النلمتني  ي املعنى املورتك بينهام ،وأن املدح والذم خاضع للسياق ال لذات النلمتني؛ ألحسن فهم
كل العبارات التي نقلها عن العلامء ،وملا استونل شيئا منها ،فإن من عواعد األصول املقررة أن كالم
املتنلم يفرس بحسب ُعرفه هو ،ال بحسب ُعرف القارئ املغاير له ،فإن املقصود هو معرضة عصد
املتنلم من كالمه ،أم إلباسه خلفيات معرضة وشعورية خاصة بثقافة القارئ وزمانه ،فخطأ عطعا،
وهو عيب ال يسوغ صدوره عن باحث ُيفرتض أن يراعي عواعد املنهج العلمي.
ثالثا :ال خيفى عىل أحد من العلامء الذين ذكرهم –بل وغريهم -أن اهلل ذكرى الوورى  ي موضع
ورى َب ْين َُه ْم﴾( ،)1ومرة كطلب من األمة من خالل
الثناء مرتني؛ مرة كوصف للمؤمنني ﴿ َو َأ ْم ُر ُه ْم ُد َ
الطلب من الرسول –صىل اهلل عليه وسلمَ ﴿ -و َد ِ
او ْر ُه ْم ِيف األَ ْم ِر﴾( ،)2ووردت الوورى  ي السنة
كذلك غري مرة ،لنن ذلك كله كان  ي لل االستعامل اللغوي العام للنلمة؛ فبقيت تستعمل  ي كالم
أهل العلم  ي مواردها الرشعي و ي غريها باتساعها اللغوي العام –بل إن النلامت التي أعطاها الرشع
اصطالحا خاصا -كالصالة والزكاة ،مثال -للت تستعمل  ي مواردها اللغوية العامة بجوار استعامهلا
كاصطالح شعي خاص ،حرى ذلك  ي الوحي –عرآنا وسنة ،-وجرى بالتبع  ي كالم أهل العلم،
([ )1الوورى – .]٣1
([ )2آل عمران – .]21
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وال يننر هذا إال َمن جيهل ويظلم ،كام ال خيفى؛ فالوورى املمدوحة شعا ليست هي الوورى التي
ورت  ي سياعات املدح ،واخللط الذي جاء  ي كتاب "األزمة" إنام هو من سوء فهم الناتب ومن
اعتسافاته النثري  ي ذلنم النتاب "األزمة"|.
رابعا :لذلك متتد اعتسافات الناتب  ي مواضع من "األزمة" فيدعي أنه عد وصف "ابن خلدون
 ...الديمقراطية الرومانية بلغة الوورى اإلسالمية ،موريا إىل أوجه الوبه بينها وبني ما أمر به اإلسالم
من الوورى  ي الوأن العام؛ فنتب أهنم "كنوا برومية ،وكان أمرهم شورى بني ثالثامئة وعرشين
رئيسا ،ورئيس واحد عليهم يسمونه الويخ يدبر أمرهم ،ويدفعون للحروب ّمن يثقون بغنائه وكفايته
منهم أو من سواهم" ...فأدرك أن النظام السيايس الديمقراطي – ي جوهره -هو نظام الوورى
اإلسالمي ذاته"( ،)1وكل ما يذكره الناتب من فهمه لنالم ابن خلدون هنا؛ فإنام هو حمض أوهام  ي
خيال الناتب ،ال منان هلا  ي مقاصد ابن خلدون ،فابن خلدون هذا يستخدم نفس املعنى اللغوي
الذي استعمله غريه من العلامء ،فال يستخدم الوورى كاصطالح سيايس خاص  ي الرشيعة ،وال يذكر
املسلمني وال يقارن برشيعتهم  ي يشء من كالمه ،إن إلباس كالم العلامء مفاهيم خاصة عند القارئ
مما حيرم القارئ من حسن الفهم كثريا؛ فإذا كتب ذلك ونرشه فقد تضاعفت اجلريمة ،واتسع اخللل،
وصارت أعل أحواله أنه اعتساف يضعف الثقة  ي فهم الناتب واستدالالته.
ورى َب ْين َُه ْم﴾ 1متنع ختصيصها باملعنى
خامسا :لقد سبق وذكرنا أن منية آية الوورى ﴿ َو َأ ْم ُر ُه ْم ُد َ
السيايس االصطالحي الذي يقرره الناتب  ي "األزمة" ،ومع ذلك جيعل الناتب – ي اعتساف بالغ-
ادعاءاته مسلامت حياكم إليها العلامء  ،ي نزاع ومهي ال يوجد إال  ي خيال الناتب؛ فيقول" :لنن ما مل
ينتبه له احلموي وغريه هو أن هذا االشرتاك  ي بعض وجوه املعنى حسب الوضع االشتقاعي ال يسوغ
وضع اللفظني  ي سياق مفهومي واحد ،بعد أن جعل النص اإلسالمي الفارق بني مفهوم الوورى
ومفهوم الفوىض شاسعا جدا؛ فالوورى اشرتاك بالرتايض والتعاعد ،والفوىض اشرتاك من غري أي

( )1ص.٣41 : ٣42
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ضابط تعاعدي"( )1وهذا عمة  ي االعتساف الفوضوي للبحث العلمي ،إن سميناه بحثا علميا ،عىل
سبيل التنزل ،ودعك من حماوالت التفريق " ي املعنى الوضعي اللغوي" 1التي حياول الناتب بال أهلية
وال رجوع كاف ألهل األهلية؛ والتي ال تؤثر عىل املقصود من مناعواتنا مع كاتب "األزمة".
ودائام ما يظهر الفرق بني فهم وتفسري الفقهاء ،وفهم الناتب ،ليس فقط لنلامت الفقهاء ،وإنام
أيضا ملواعفهم وفتاواهم؛ فعندما ينقل أن جالل الدولة البوهيي استصدر فتوى "فنان "أول َمن
خوطب بامللك شاهنواه  ي اإلسالم" لنن الفقيه املاوردي رفض ذلك "والذي محل القايض املاوردي
عىل املنع هو السنة التي وردت هبا األحاديث الصحيحة من غري وجه" ومحل ابن اجلوزي عىل الفقهاء
الذين أباحوا ذلك جلالل الدولة ،واهتمهم بجهل السنة النبوية؛ فقال" :ال أرى إال ما رآه املاوردي؛
ألنه عد صح  ي احلديث ما يدل عىل املنع ،ولنن الفقهاء املتأخرين عن النقل بمعزل"( )2يصدر ذلك
بقوله" :وعد نجح جالل الدولة  ي استصدار فتوى من فقهاء السلطة بجواز ذلك ،رغم مناعضته
الرصحية األحاديث النبوية!" 2فقارن بني ذم ابن اجلوزي هلم بضعف العلم بالسنة ،وذم الناتب هلم
بأهنم "من فقهاء السلطة" فابن اجلوزي يطعن  ي كامل علمهم فقط ،أما كاتب "األزمة" فيطعن  ي
دينهم وأمانتهم؛ تبعا لنمط التفسري السيايس الغريب ،والذي يسقط كل سلبيات أهواء النافرين عىل
يتعرفون.
ترصفات املسلمني بدءا من الصحابة ومرورا باألئمة والعلامء؛ فبئيس ما َّ
ونذكر هنا بام أثبتناه سابقا من اعتساف الناتب وأوهامه  ي تفسري كالم ابن خلدون حول
"اخلالفة الرشعية" ودولة "العقل واملصليحة" ودولة "الغرض والوهوة"( ،)٣وعد ناعوناه وأثبتنا
الفرق بني اعتبارات الفقهاء وبني اعتبارات كاتب "األزمة" بام يغني عن إعادته هنا( ،)4واهلل املستعان.

( )1ص.٣23
( )2ص.٣12
( )٣ص.3٣1 : 322
( )4راجع "انتقاص خري أمة".
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يف االدعاءات:
حني تسيطر فنرة معينة ،أو جمموعة أفنار ،عىل عقل إنسان؛ فإهنا ال تقف عند حدّ  ي تسلطها
عليه ،فيبلغ التعسف باإلنسان ،إىل أن يتعسف  ي تأكيد االدعاءات التي ال برهان عليها؛ ملجرد تومهه
دعمها لفنرته اآلرسة.
فيدعي الناتب أن "ثورات الربيع العريب  ...أول أمل جدّ ي –منذ القرن األول اهلجري  -ي
اخلروج من األزمة الدستورية  ي احلضارة اإلسالمية"( )1وهذه دعوى ال ختلو من اعتساف؛ فإهنا مل
ِ
تأت من فراغ ،كام أهنا ما زالت تنتظر النثري والرسيع من التغريات اإلجيابية  ،ي فرصة نادرة من
الظروف اإلعليمية والدولية التي ال تُفنر ،أما االعتساف األكرب فيها فهو ربطها بام سامه "األزمة
الدستورية  ي احلضارة اإلسالمية" ،وعد ناعونا تصورات الناتب حوهلا وحول احلل الذي يدعيه  ي
طول هذه "األزمات احلقيقية" بام ال متنن إعادته هنا.
وعد نقدنا من عبل ادعاه من أنه "مل حياول شباب الربيع العريب ترعيع الواعع )2("...وهذا كذب
عىل الواعع وعىل النفس ،لتثبيت األفنار التي يزعمها كاتب "األزمة" فيعتسف ألجله واععا عريبا عم
تم توثيقه  ي عرص الفضاء املفتوح.
ويدعي الناتب أن "الفرس مل ينن هلم إسهام كبري  ي التاريخ العسنري اإلسالمي ،كام كان
للعرب والرتك والنرد والرببر ،وغريهم من األعوام ذات اخللفية البدوية املتحركة ،ويبدو أن هذا
اخلصب الثقا ي والوهن العسنري يصدق عىل كل احلضارات العتيقة الساكتة املرتبطة باألرض؛ فقد
الحظ مجال محدان مالحظة لطيفة  ي هذا املضامر بوأن بلده مرص؛ فقال" :ال فضل ملرص عط  ي نرش
اإلسالم جغرافيا؛ سوى الدور السلبي ،دور املمر ال املنر ؛ دولة املطية ال الفارس" وما ينطبق عىل
مرص –ذات احلضارة العتيقة -ينطبق عىل بالد فارس  ...بل إن ابن خلدون جعل فصىل من مقدمته

( )1ص.22
( )2ص.442
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" ي أن محلة العلم  ي اإلسالم أكثرهم العجم" –ويقصد هبم الفرس )1("...-وهذا النالم وإن مل ُ
خيل
من عدر من احلقيقة ،إال أنه عد فاته شيئان هامان :أوهلام :أن أصول العلوم الرشعية العربية عد ُأخذت
عن العرب ،فليس سيبويه إال تلميذا نجيبا للخليل بن أمحد الفراهيدي ،وليس الفقهاء إال تالميذ
فقهاء الصحابة –ريض اهلل عنهم ،-وهنذا ...وثانيهام :أن الفتوح اإلسالمية عد مرت بمرص وفارس
مر وعت حتى يدخل أهل مرص وفارس  ي اإلسالم بمجموعهم
رسيعا وجتاوزهتام إىل ما بعدمها ،وعد ّ
األكثر ،وينون هلم دور بارز ،أما بعد الفتوح األوىل ،وبعد استقرار اإلسالم فيهام؛ فال شك أهنام
شاركتا  ي البيان والسنان ،فمرص والوام خاصة للت حصن اإلسالم أمام أعدائه لقرون طويلة،
والفرس كان هلم دور أصيل  ي ثورة العباسيني عىل األمويني؛ فاملقصود أن ذلك االعتساف  ي
الدعاوي ال ُيس َّلم له ،والناتب إنام يقصد به ما نقدناه من عبل فيه من ر ّد األزمة السياسية للفرس.
وعد مأل الناتب كتابع "األزمة" بالدعاوي حول "أردشري والفرس" وتأثريهم البالغ  ي ترسيخ
االستبداد  ي األمة املسلمة ،وعد نقدنا ذلك كله من عبل ،وبينا كيف إن الناتب نفسه مل يستطع
االستسالم لنتائج ذلك ،وال استطاع االستدالل عليه؛ فقلل أثره  ي األمة  ي آخر "الفصىل الربع"

()2

الذي عقده كله لتلك الدعاوي املعتسفة.
مع اإلمجاع:
ذكرنا من عبل شيئا من أدلة حجية اإلمجاع  ي دين اهلل ،من النتاب والسنة ،واإلمجاع عند العلامء
هو اتفاق املجتهدين من أمة حممد –صىل اهلل عليه وسلم -عىل حنم شعي بعد وفاته –صىل اهلل عليه
وسلم-؛ إذ األمة تبع للعلامء  ي أحنام الرشع ،لنن الناتب يزعم أن "لزوم اجلامعة –أو اإلمجاع
بمعناه السيايس -هو التجسيد خلتم الرسالة  ...ولذلك كانت عصمة األمة تغني عن عصمة األئمة؛
كام الحظ ابن متية –بعمق ونفاذ بصرية ... -عال  ...." :.....وهذه األمة ال نبي بعد نبيها؛ فنانت

( )1ص.٣٣4 : ٣٣2
(.422 : ٣23 )2
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عصمتها تقوم مقام النبوة" وبناء عىل هذا التحليل "جيب أن تنون األمة حافظة للرشع""( ،)1وال خيفى
أن ابن تيمية يتنلم عن حفظ جمموع الدين  ي جمموع األمة من خالل جمموع علامئها الذين ترجع إليهم
والذين إن أمجعوا عىل حنم شعي كان واجبا عىل األمة كلها أن تتبع ما أمجعوا عليه؛ ألنه احلق يقينا.
أما كاتب "األزمة" الذي ال يبايل  ي اعتسافاته؛ يدعي أن اإلمجاع هو اإلمجاع السيايس "فأساس
اجتامع اجلامعة وإمج اعها هو الوورى والرتايض ثم التعاعد ،وهذا املعنى السيايس هو املدلول األصيل
لإلمجاع  ي النصوص الرشعية ،عبل أن يضيف االصطالح الفقهي من مدلوله ،فيحوله الفقهاء مفهوما
عانونيا وحيتنروه ألنفسهم"( )2فاالعتساف هنا بأشياء:
أوال :ما الدليل عىل أن "املعنى السيايس هو املدلول األصيل لإلمجاع  ي النصوص الرشعية"؟
وأين تلك النصوص؟ وكيف فهمها الناتب؟ وهل كان فهمه عىل وفق عواعد األصول ،وهو يطعن
 ي اإلمجاع عند األصوليني؟ أم إهنا اجلراءة التي ت َُذم  ي الدنيا واآلخرة؟
ثانيا :ال ينف الناتب عن الطعن  ي فقهاء األمة ،وال ينف عن تعظيم النفار الغربيني
واملتطفلني عىل فتات موائدهم ،وإال فنيف يستبيح لنفسه أن يزعم تضييق "االصطالح الفقهي من
مدلوله ،فيحوله الفقهاء مفهوما عانونيا ،وحيتنروه ألنفسهم" لينن الطعن  ي العلامء كل العلامء،
مدخال لنل املتطفلني واجلهلة واملحرفني واملخرفني؟ ينفي  ي سخافة هذا الطعن أنه كالطعن  ي
األطباء الحتنارهم العالج وإجراء العمليات اجلراحية ،وكالطعن  ي املهندسني الحتنارهم تصميم
املباين واألبراج ،وكالطعن  ي الطيارين الحتنارهم عيادة الطائرات  ...إلخ؛ فأي تعسف  ي الذم ينون
أكثر هزلية وأبعد عن العقل من مثل هذا؟
ثالثا :إنه يثني عىل فهم ابن تيمية لعصمة إمجاع األمة؛ فهل يقول ابن تيمية بغري اإلمجاع األصويل
للذي َم َر َّده إىل إمجاع العلامء ،الفقهاء عىل احلنم الفقهي ،واملفرسين عىل التفسري ،واملحدثني عىل

( )1ص.222
( )2ص.224 : 22٣
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الرواية وحنمها ،وعموم علامء السنة عىل القضايا االعتقادية ...وهنذا؟ أن إنه يزين كالمه بألفا،
العامل ،ثم يذم معانيها احلقيقية التي يقول هبا صاحبها ،ويرصفها إىل ما يواء ،هو من املعاين املُدَّ عاة؟
رابعا :ومن فرص االعتساف يقع كاتب "األزمة"  ي التناعضات؛ فأصىل اإلمجاع هو اإلمجاع
السيايس ،و"املقصود هو ما أصبح عرارا هنائيا من اجلامعة باإلمجاع أو بالغالبية"( ،)1وهل بالغالبية يثبت
اإلمجاع ومتتنع املخالفة؟ وهل امتناع املخالفة هو منع املخالفة العملية؟ وهل ادعى أحد العصمة
للغالبية أصال؟ أم إن اخلبط  ي املسائل بال دليل وال تفصيل؟
خامسا :يزعم الناتب أنه "بناء عىل هذا التحليل "جيب أن تنون األمة حافظة للرشع" فهي
صاحبة السلطة التأويلية للنص اإلسالمي"( )2وال يقصد هبذا املعنى الصحيح الذي به حيفظ الرشع
حقا ،وهو لزوم اإلمجاع  ي مواضعه ،ولزوم طوائف االجتهاد بأصوله وآدابه  ي مواضعه؛ بحيث يمتنع
حتريف املعاين مع التمسح اخلاطئ ببعض ألفا ،الوحي؛ فهذا املعنى يعرتض عليه ،ويامرس ضده  ي
فرعه إلمجاع العلامء الذي حينيه وال ينفيه ،لننه يقصد معنى باطال وهو إتاحة التفسري لنل جاهل
ومدَّ ع ما دام منتسبا إىل األمة  ،ي هزلية رفض االحتنار التي نقضناها عريبا؛ ف ُيفتح باب التحريف
وهتدم الثوابت باسم عدم االحتنار ،وتُنسب التحريفات والتخريفات للرشع كام
باسم التأويلُ ،
حصل عديام وحديثا ،وكام  ي كتاب "األزمة" هذا.
سادسا :ويزعم الناتب  ي نفس السياق أنه "بناء عىل هذا التحليل "جيب أن تنون األمة حافظة
للرشع"  ...وهي املسئولة عن نقله من االلتزام إىل اإللزام  ،ي شنل عوانني تصون احلقوق بني
الناس"( )٣وال يقصد هبذا املعنى الصحيح الذي به يقيم املؤمنون دين اهلل  ي األرض وشيعته عىل
عباده؛ باعتباره واجبا ربانيا ،كام فعل املسلمون من عرص النبي –صىل اهلل عليه وسلم -وخلفائه
الراشدين ،الذين فتحوا البالد وأعاموا فيها شيعة اإلسالم عىل املؤمنني والنفار ،بل هو يرد هذا
( )1ص.224
( )2ص.222
( )٣ص.222
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املعنى رصاحة ،فعنده "األمة  ...ال منره هلا  ي الدنيا ،وال حيق حلاكم متغلب أو نخبة متسلطة إكراهها
عىل ما يناعض إرادهتا اجلمعية ،حتى ولو كان ما ينرهها عليه حنام شعيا منصوصا  ...إن الواجب
عىل األمة أمام اهلل ال يتحول تعاعدا عانونيا بعني األمة إال بعد أن تلتزم به التزاما ذاتيا حرا )1("...وكل
هذه اعتسافات باطلة  ي التقريع واالستنتاج ،تردها نصوص الوحي وإمجاعات الصحابة وأئمة
املسلمني ،وعد أبطلناها سابقا( ،)2فال نعيد املناعوة هنا ،لنننا ُننَ َّبه عىل اعتسافات الناتب  ي تناوله
لقضية "اإلمجاع" وهي من القضايا اهلامة؛ حتى ينون كل من املوافق واملخالف عىل بصرية من أمره،
وعىل استعداد للقاء ربه –عز وجل.-
يف التناقض االستدالِل:
فالتناعض تعبري طبيعي عن غياب املنهج العلمي التأصييل ،والتناعض كذلك تعبري طبيعي عن
االضطراب الناشئ عن متابعة اهلوى ،والتناعض  ي النهاية من ألهر عالمات البطالن لألعوال.
فعىل مستوى التعامل مع علوم احلديث النبوي الرشيف ،ال يتحرج الناتب من التونيك  ي
صحيح البخاري؛ فيقول  ي أصل كتابه "األزمة"" :وإذا سلمنا بصحة حديثَ « :من بدل دينه
فاقتلوه»( )٣الذي استدل إليه مجهور الفقهاء  ي القول بقتل املرتد –وهو تسليم صعب )4("-وحييل  ي
اهلامش عائال" :عن التونيك  ي صحة هذا احلديث ،والطعن  ي بعض رواته ،راجع 3"...ثم عندما
يناعش رواية "الرشوط العمرية" ما يلبس ثوب علوم احلديث؛ فيقرر "أن هذا النص ليس صحيح
النسبة إىل عمر بمعايري أهل احلديث"( ،)3ثم يرتب عىل ما سبق أنه "ينفي ذلك إلسقاط عيمته التارخيية

( )1ص : 3٣2ص.3٣٣
( )2راجع "معارضة الوحي".
( )٣صحيح أخرجه البخاري  ٣212والنسائي  4222من حديث ابن عباس  -رىض اهلل عنهام .-
( )4ص.242
( )3ص.38
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والترشيعية"( )1وعد ناعونا اختياراته واستدالالته هذه من عبل( ،)2لنننا نبني هنا عدم اطراد تعامله مع
علوم احلديث؛ فإن أهل علوم احلديث عد شهدوا لصحيح البخاري ،لننه يتجاوزهم فيطعن  ي يشء
ُروي فيه ،أم عندما يطعن أهل علوم احلديث  ي رواية "الرشوط العمرية" فإن ذلك ينون منهم كافيا
 ي إسقاط االستدالل هبا أفلم ال يأخذ هبم  ي اإلثبات ،وأخذ هبم  ي النفي ،لتسلم له تبعيته للغربيني
واملتغربني ،ولو أنصف الناتب للزم عواعد أهل العلم  ي احلالني ،ولتعلم منها كيف ُتص َّحح اآلثار
وكيف تُض َّعف ،ولتعلم منهم أن ضعف اإلسناد له جوابر جتعل له اعتبارا  ي أحنام الرشيعة ،فينون
ذلك أسلم لدينه ولعلمه مجيعا.
يدع [إىل]
وفر إىل منة ،ومل ُ
وينقل الناتب أن "[ابن الزبري] ممَن أبى البيعة ليزيد بن معاويةَّ ،
نفسه [ ي حياة يزيد]  ...فلام مات يزيد بويع له باخلالفة"( )٣ثم ينقل  ي الصفحة التالية مباشة ويقول:
"كانت استباحة منة وإحراق النعبة هناية ثورة ابن الزبري؛ حيث "احرتق البيت [احلرام] زمن يزيد
بن معاوية؛ حني غزاها [أي منة] أهل الوام"( )4و ُعتل عبد اهلل بن الزبري"(.)3
ولنا أن نتساءل :كيف احرتق البيت احلرام  ي هناية ثورة ابن الزبري زمن يزيد بن معاوية ،مع أن
ابن الزبري مل يبايع باخلالفة إال بعد موت يزيد؟! ومع أن االضطراب املذكور ال يؤثر عىل عضية حمورية
 ي النتاب ،إال أن هذا املستوى من االضطراب املذكور ال يؤثر عىل عضية حمورية  ي النتاب ،إال أن
هذا املستوى من االضطراب  ي صفحتني متتاليتني ،يرتك داللة سلبية حول مستوى اعتناء الناتب
بالضبط ،واتساعه  ي الربط والتحليل ،وعدم مجعه للمتناعضات ملجرد أهنا ختدم أطروحاته اجلزئية
والنلية ،فإن الوخص الواحد له سمت ومسلك ،إما أن يدعم الثقة فيه ،وإما أن يدعم ضد ذلك.

 6ص 381
( )2راجع "معارضة الوحي".
( )٣ص.412
( )4ذكرها مسلم  1٣٣٣بسنده إىل عطاء بن أيب رباح.
( )3ص.41٣
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ومع أن الناتب عد َس َّو َد الصفحات  ي مدح "ثورات اسرتجاع الوورى"(– )1وهي تستحق
املدح بحق -ضد استبداد امللك العضوض ،والذي كان  ي اجلملة خريا فيه دخن –كام جاء  ي
احلديث ،-إال أنه يتأمل من آثار "الثورة املضادة" والتي تسببت  ي "حتول الوباب العريب اليوم من
()2
ويتأس عائال" :فام أكثر ما ُسفك الدم وسال احلرب
االحتجاجات السلمية إىل املفاصلية اجلهادية"
َّ

هذه األيام  ي الرصاع عىل شعية السلطة ومنانة اإلسالم  ي الوأن العام"( !)٣مع أن شعية هذا
الرصاع ضد استبداد اجلربية العلامنية – ي مرحلة ش الدعاة عىل أبواب جهنم -أوضح وأعىل ،-فال
تدري هل يدعمها الناب أم يتأمل من وجودها؟ وما الفرق بينها وبني ما سبقها ،وليس  ي صاحلها؟ أم
أن متركز الرصاع اليوم حول "الرشيعة واهلوية" وهو ما عرب عنه الناتب "بمنانة اإلسالم  ي الوأن
العام –وهو أيضا ما يعفي الرصاع شعيته العليا -يزعج الناتب؟ أم أن هناك سببا آخر هلذا
االضطراب  ي املوعف جتاه "الثورات املسلحة"؟
ملاذا يركز الناتب  ي هتديف كتاب "األزمة"؛ فيقول" :مل هتدف هذه الدراسة إىل أكثر من
اإلسهام  ي إغامد سيف اإلمامة املسلول ،وحتويل الوأن السيايس  ي البالد اإلسالمية تدافعا سلميا
دون إراعة الدماء"()4؟ وهل يتصور أن تسلم اجلربية العلامنية هبذه السهولة؟ وهل ذلك بسبب تفضيل
الغرب للثورات السلمية ،وموعفهم السلبي من ثورات الرشيعة اإلسالمية املسلحة؟ فامذا يفعل
الناتب والغرب ال يرىض بحنم الرشيعة ولو جاء عن طريق الديمقراطية الغربية نفسها –إال
مضطرا ،والعتبارات أخرى-؟

( )1ص.413 : 411
( )2ص.488
( )٣ص.31٣
( )4ص.312
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وال تنتهي تناعضات الناتب بسبب اعتسافاته  ي حماولة ادعاء شعية "دولة اجلغرافيا
الديمقراطية" بمعايريها الغربية؛ فهو يرفض منع النافر من الوالية العامة عىل املسلمني خالفا
لإلمجاع ،وحيرص منازعته  ي حال أن "يسعى لقرض النفر أو املعصية عليهم بالقوة ،وأن ال يطيعوه  ي
أمر يتضمن كفرا أو معصية"( )1لنن املونلة عنده  ي القرض بالقوة ،وليست  ي النفر أو املعصية ،فلو
فرض احلاكم النفر أو املعصية باألغلبية؛ فإن كاتب "األزمة" هنا ال يرى مرشوعية منازعته وعدم
طاعته ،كام سبق نقل كالمه  ي منع اإللزام بالرشيعة.
وعل مثل ذلك  ي كالمه عن أن "إمجاع األمة معصوم" لو رضيت األغلبية بحنم النافر –إذ
اإلمجاع سيايس ،-فهو ُيقدَّ م عىل "إمجاع األمة" تبعا إلمجاع علامئها عرب أكثر من ألف عام بمنع النافر
من هذه الوالية العامة.
وهنذا تستمر التناعضات شاهدة عىل أن االعتسافات املتنلفة ،ال يمنن أن تبني الثقة  ي
الناتب وكتابه "األزمة" ،فضال عن أن تسيغ الرشعية اإلسالمية عىل األفنار التغريبية.

( )1ص.388
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األزمة السابعة
تفريغ الرصاع من مضمون (الرشيعة واَلوية)
الرصاع  ي احلياة سببه تدافع  ي اإلرادات واألهداف ،وواععه تدافع بني األساليب واألدوات،
وتتفاوت ثمراته بتفاوت نتائجه عىل أطرافه وعىل غريهم بحسب حال.
وإلن كانت اخلسائر  ي نطاق األساليب واألدوات مما يقبل االستدراك –مهام كانت فادحة،-
فإن اخلسائر  ي اإلرادات واألهداف هي اخلسائر الناملة حقا ،ليس ألهنا تنون ختليا عن هدف
الرصاع بالنلية لصالح اخلصم ،فهذا ليس رضوريا فيها إذ عد ينون التخيل عن هدف الرصاع جزئيا
ال كليا ،لننها خسارة كاملة ألهنا رفع لراية االستسالم ،وإعالن ننوص عن املعركة احلقيقية بتفريغ
الرصاع عن مضمونه ،إنه من "التويل يوم الزحف"( )1وإن لبس لبوس العقل واحلنمة(.)2
 )1اخللط بني األلفاظ واحلقائق:
فالناتب يدعي أنه "عد تفاعم  ...التفرق الديني السيايس  ي العامل اإلسالمي  ي العقود األخرية؛
حتى إن "دار اإلسالم" حتولت إىل "دار حرب" بينام املفرتض أهنا تنون "دار سالم" ،وهذا ما الحظه
عامل اجلغرافيا السياسية املرصي مجال محدان؛ فنتب بمرارة  ...." :ي العقود األخرية أصبح العامل
اإلسالمي ساحة حلروب عديدة ال تنقطع ،إما داخله بني دول إسالمية ،وإما حرب أهلية داخل الدولة
اإلسالمية الواحدة ،وإما كحروب أعليات تتعرض هلا األعليات اإلسالمية عىل ختوم العامل اإلسالمي
أو خارجه )٣("."..واخللط هنا من جهات كثرية:
فَأوال :ما هي كل "دار اإلسالم" و"دار احلرب" "بمقتىض التقسيم التقليدي للمعمورة" ،٣كام
يقول؟ إن من أخص أوصاف "دار اإلسالم" عند مجاهري الفقهاء أن تعلوها أحنام شيعة اإلسالم،
وبعدل الرشيعة أن حيل السالم ملَن ينونون حتت حنمها؛ فأين هذا اليوم مما يتنلم عنه؟ ثم إنه ُيف َرض
( )1من السبع املوبقات كام جاء  ي حديث أيب هريرة -رىض اهلل عنه-أخرجه البخاري  2288ومسلم  12وغريهم.
( )2راجع "االستضعاف وتغيري األهداف" ضمن "ملف التغيري" للمؤلف.
( )٣ص.٣1
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عىل املسلمني أن حياربوا َمن هاجم "دار اإلسالم" فاحلرب  ي أفغانستان –مثال -والتي عادهتا أمرينا
فمن املسئول عن هذه
ضد إمارة طالبان اإلسالمية مستمرة منذ االحتالل األمريني هلا وإىل اآلن؛ َ
احلرب؟ وهل يتصور أن أعداء "دار اإلسالم" سيرتكوهنا دائام دون حرب؟ فهل ترك النفار األوائل
دولة النبوة األوىل؟
إن وجود جتمعات مسلمة تظهر شعائرها أمر هام  ي "دار اإلسالم" لننه ليس عالمة فارعة بينها
وبني "دار النفر" ،فنثري من التجمعات املسلمة تعيش اليوم  ي بالد النفار وتظهر شعائرها  ي حرية
منضبطة بقوانني "دار النفر" هذه ،ومل تتحول بذلك جتمعاهتم إىل "دار إسالم" مهام كربت  ي عددها
أو اتسعت حرياهتا.
وثانياَ :من املسئول عن ُج ّل تلك احلروب التي يتنلمون عنها؟ أليس هو َمن احتل فلسطني
وغريها ،ودعم ذلك االحتالل ،وال زال إىل يومنا هذا؟ أليس هو َمن ضم تركستان الرشعية ويعمل
وحول أهلها املسلمني إىل
بجهده عىل تغيري بنيتها اإلنسانية واإلسالمية؟ أليس هو َمن دمر "أراكان" ّ
أعلية تتعرض للتقتيل والتهجري؟ إن هذه احلروب التي تلف العامل اإلسالمي إنام تستغل حال
االستضعاف التي هبا األمة اليوم ،وإن ذم تلك احلروب ال يتوجه إىل أمتنا بحال بل هو ذم َملن يظلمها،
وإن كان ثمة ذم ألمتنا فلضعف عيامها بواجب اجلهاد ضد هؤالء املعتدين ،فإنه كان ليمنعهم عن
التامدي  ي للمهم إال عوة تردعهم.
وثالثا :إذا كانت حنومات العامل اإلسالمي عىل اختالف أشناهلا متثل – ي أكثرها -استبدادا
علامنيا وكيال عن املحتل األجنبي النافر؛ فهل من العقل والعدل أن تعترب ترصفاهتا ومظاملها وحروهبا
امتدادا ألمتنا؟ أم أهنا امتداد ألعدائنا ضد أمتنا؟ لننه خلط بوع بني أمة مستضعفة وعلامنية متسلطة،
ال خيدم حسن فهم للواعع ،وال يعني عىل حل صحيح ملونالته.
ورابعا :أين  ي كل تلك احلروب ذلك "التفرق الديني-السيايس" الذي يتنلم عنه؟ إن احلروب
الوحيدة –تقريبا  -ي منطقتنا التي يمنن إدخاهلا حتت املصطلح هي احلروب (الويعية-السنية) والتي
تنطلق من إيران ومتتد  ي العراق ولبنان وسوريا من جهة ،كام متتد  ي اخلليج واليمن من جهة أخرى،
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ثم إهنا – ي كثري منها -مل ُ
ختل من تداخالت مع العدو النافر األجنبي ،من جهة الطرف الويعي ومن
جهة الوكيل العلامين عىل السواء ،واألمة املسلمة هي الضحية النربى فيها ،وليست الطرف املؤثر  ي
إشعال هذه احلروب؛ وهل احلروب من تيمور الرشعية  ي أندونيسيا ومرورا بجزر مندناو  ي جنوب
الفليبني وكومري مع اهلند والويوان مع روسيا ،ووصوال إىل مذابح البوسنة وأخواهتا  ي أوروبا،
ومذابح ليبرييا وأخواهتا  ي أفريقيا؛ هل كل هذه احلروب من "التفرق الديني-السيايس "-مع أن
املسلمني هم الطرف املعتدى عليه فيها؟ إن ُج َّل هذه احلروب من تفاعهم العدوان ضد املسلمني؛ حتى
ما يمنن أن يدخل منها حتت ذلك التفرق  ي واععنا املعارص –وهو األعل عىل كل حال-؛ فإلباسها
هذا الثوب تضليل من حقيقة الرصاع بني النفر واإلسالم وبني الرشيعة والعلامنية ،وإدخال للواعع
حتت توويش ال يعرب عنه  ي احلقيقة.
وخامسا :هل املذموم هو احلرب؟ أم أهدافها ووسائلها؟ فإن اهلل عد مدح اجلهاد  ي سبيله،
وجعله النبي –صىل اهلل عليه وسلمُ « -ذروة ِسنام اإلسالم»( ،)1وإن أي جهاد يقع  ي أرض املسلمني ال
جيعلها "دار حرب" كام يوهم ذلك اخللط بني املصطلحات واملعاين الذي مارسه الناتب.
وسادسا :إذا التمسنا عذرا جلامل محدان ،والذي مل ينن متنلام بلسان الرشيعة وال متعامال
باصطالح الفقهاء؛ فام الذي يمنن أن نعذر به كاتبا بتنلم  ي "السياسية الرشعية" وينقل عن الفقهاء،
ثم يزعم أن ما يقوله "بمقتىض التقسيم الفقهي التقليدي للمعمورة"()2؟
أخْيا :إننا نؤكد أن تغييب عضية "الرشيعة واهلوية" من الرصاع الدائر اليوم  ي بالدنا من جهة،
وبيننا وبني العدو النافر األجنبي من جهة أخرى ،إن ذلك التغييب هو ما تم إخفاؤه بنل ذلك اخللط
البائس ،وإال فلو ُألهر لنان للنالم وجهة أخرى غري وجهة "التفرق الديني-السيايس" الذي حاول
أن جيعله علة لنل تلك احلروب التي ذمها.
( )1صحيح :أخرجه أمحد  22423واللفظ له والرتمذي  2818وعبد بن محيد  112والبزار  2831من حيث معاذ
بن جبل – رىض اهلل عنه٣-
( )2ص.٣1
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لذلك فهو "يريد للثقافة السياسية اإلسالمية اليوم"( )1أن تأخذ "من املسار السيايس الغريب  ي
العصور احلديثة  ...التحرر من "مبادئ احلنم الفاسدة" ٣"...ألن حنام بالدنا ليسوا عنده إال
"مستبدين مجعوا بني سوأة االستبداد السلطاين العتيق وسوأة الدولة الومولية املعارصة" ٣أما الوكالة
عند الغرب  ي فرض العلامنية وإعصاء الرشيعة وحماربة اهلوية اإلسالمية؛ فليست هي حور الرصاع،
عند كاتب "األزمة".
يبلغ التخليط مداه ،وإسقاط عضية الرشيعة أعصاه؛ حني نجده جيعل العسنرية اجلربية العلامنية
املعادية للرشيعة امتدادا لدول الرشيعة ذات االستبداد العضوض سابقا "ففي دولة املاملك  ي مرص
تضخمت السلطة العسنرية حتى "كان اجليش  ي الواعع هو الدولة" وتلك معضلة ال تزال الدولة
املرصية املعارصة تعاين منها ،كام أوضح يزيد الصايغ  ي دراسته عن مجهورية الضباط  ي مرص التي
ترتبع فوق الدولة"(  )2ي مقارنة تتجاوز أهم الفوا رق بني الدولة اإلسالمية والدولة العلامنية ،كام
تتجاوز كثريا من حقائق التاريخ التي متأل الفرتة بينهام.
وبنفس منطق اخللط السابق جيعل كاتب "األزمة" حنام االستبداد العلامين الوكالء عن العدو
النافر  ي حرب الرشيعة واهلوية امتدادا آلخر خالفة إسالمية شعية؛ فيدعي أنه "عىل ُخطى السلطان
عبد احلميد ال يزال عدد من عادة الدول ذات الغالبية املسلمة اليوم يرفضون االصطالح السيايس
بحجة منع الفوىض ،فيعرضون دوهلم بذلك للخراب والدمار"(  )٣ي عفز لامل فوق عضية الرشيعة
وهوية اإلسالم ،وتسوية جائرة بني أولياء األمة وأعدائها ،و ي جتاهل للفوارق بني احلقائق وإن
تواهبت كلامت ما.
حتى إن الناتب يدعي أنه "مل تنن نقطة الضعف األساسية لدى العثامنيني مونلة مؤسسية ،بل
كانت عجزهم عن التنيف مع عرص الوعوب" 1وليس التنيف مع عرص التفوق الصناعي
( )1ص.122
( )2ص.444
( )٣ص.443
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والعسنري واالعتصادي الغريب!  ي جمازفات ينتمل هبا طمر احلقائق وإخفاء عضية الرشيعة واهلوية؛
التي هي القضية احلقيقية لألمة ،والتي أزاحوا آخر معاعلها بإزاحة اخلالفة العثامنية وتنصيب علامنية
عسنرية مستبدة شديدة العداوة لإلسالم وأهله من هالل كامل أتاتورك.
تغييب الرشيعة:
وإذا كانت الثورة هي الطريق الذي يرى الناتب أن عىل الوعوب املسلمة أن تسلنه ،فها هو
ُيبني هلا معايري نجاح الثورات؛ و "هي :حتقيق حرية الفرد ،وبناء نظام سيايس مرن ومفتوح"( ،)1ولنا
وألمتنا كل احلق أن نتساءل :وأين شيعتنا وهويتنا؟ وهل يمنن أن ننون عد حققنا هدف ثورتنا دون
حتقيق ذلك ،أو دون السعي اجلاد  ي االعرتاب من ذلك؟ أم أن كاتب "األزمة" ال جيعل عضية الرشيعة
واهلوية هدفا أعىل تسعى له األمة ضد االستبداد العلامين املتسلط عليها بمعونة العدو النافر؟
إن تغييب الرشيعة يستمر؛ فالناتب يرى أن األزمة دستورية ،ويرى أنه عدم "مبادئ دستورية
ومعايري منضبطة للحنم عىل إسالمية الدولة  ي الزمن احلارض"( )2لنننا نجد كاتب "األزمة" يؤخر
الرشيعة بونل واضح ،ففي "عيم البناء" مل ِ
تأت الرشيعة إال  ي "طاعة السلطة الرشعية" حيث عيد
تلك الطاعة بقوله " :ي غري معصية اهلل"( )٣فقط ال غري! أما  ي "عيم األداء" فقد جعل أوهلا "الرد إىل
اهلل والرسول"( )4وعلل الناتب هذا التأخري من البناء إىل األداء بدعوى "أنه ورد  ي القرآن النريم  ي
سياق احلديث من العالعة بني سلطة عائمة ورعيتها"( )3بعد أن جتاهل  ي شح القيمة البنائية األوىل
"تنريم اإلنسان واستخالفه" ٣إدخال معنى إعامة األحنام الرشعية  ي معنى "االستخالف"( )8مع أن

( )1ص.434
( )2ص.32٣
( )٣ص.324
( )4ص.323
( )3ص.128
( )8ص114
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ني الن ِ
َاك َخلِي َفة ِيف ْاألَ ْر ِ
هاس بِ َْ
اهلل يقولَ ﴿ :يا َد ُاوو ُد إِنها َج َع ْلن َ
احل ِّق َو َال َت هتبِ ِع َْاَل َوى َف ُي ِض هل َ
ك
احكُم َب ْ َ
ض َف ْ
َعن َسبِ ِ
َّلل﴾(!)1
يل ا هِ
لنن احلقيقة أن الناتب يربط الرشعية  -ي كل كتابه -بالوورى ال بالرشيعة ،عىل عنس داللة
الوحي  ي ربطها بالرشيعة أوال حتى لو تم التنازل عن الوورى اضطرارا –كام سبق ،-وعىل عنس
امليزان الرشعي الصحيح الذي اعتمده العلامء والفقهاء عرب تاريخ األمة.
بل يبلغ الدجل مداه حني يفرس ثورات الربيع بأن "الوعوب رفضت اخلضوع للمعادالت
الفقهية التارخيية العتيقة"( )2فهل تُوجد معادلة فقهية تعفي الرشعية للحنم العلامين املعادي للرشيعة؟
وهل كان الناس حتت حنم املعادالت الفقهية العتيقة و ي لل واععها ،أم أهنم كانوا حتت عهر استبداد
علامين حممي بقوة القوة اخلارجي النافر؟ أم أن املسألة تتلخص  ي إعالء مبدأ الوورى  ي احلنم فوق
مبدأ سيادة الرشيعة الذي يتم تغييبه وتأخريه باستمرار؟ أين رسالة األمة التي فتحت القلوب والبلدان
من زمن النبوة فاخلالفة الراشدة ،ثم استمر  ي لل ممالك اإلسالم بدرجات متفاوتة حتى ُأسقطت
اخلالفة العثامنية اإلسالمية؟
هل يقبل العلامنية:
إن كاتب "األزمة" يدرك متاما أن تفريغ الرصاع من مضمونه احلقيقي األكرب "الرشيعة واهلوية"
هو فتح لباب عبول العلامنية ،ولو بصورة ما؛ فنيف يتعامل مع هذا املوضوع؟
لقد رفض إدخال حقيقة العلامنية من خالل "االجتاه املقاصدي الذي تبناه حسن حنفي"

()٣

وأشباهه ،ممَن يدعون إىل "الرتكيز عىل املقاصد النلية للرشيعة ،وإطالق االجتهادات  ي الترشيعات
اإلسالمية العملية" 2وهذا وعي منه هبذه اخلدعة العلامنية ،ولنن َمن الذي رفض فتح بالد النفار
باجلهاد؟ و َمن الذي رفض أحنام اجلزية والرق؟ و َمن الذي أجاز للنافر أن ينون "خليفة
([ )1ص – .]28
( )2ص.441
( )٣ص.412
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سوى بني الرجل واملرأة  ي الواليات العامة؟ أمل ينن ذلك كله حتت دعاوي
للمسلمني"؟ و َمن الذي َّ
العدل واحلرية والتي متثل مقاصد كلية  ي الرشيعة؟ أليست هذه صورة من تلك العلامنية اخلادعة؛
التي يرفضها وهو يامرسها بدرجة ما؟
ويتلطف الناتب كثريا مع يساري معروف؛ فريى أنه "مل ينن  ...من ذوي النزعة العلامنية
الفجة ،وال املوعف األيديولوجي الرصاع املعادي لإلسالم"( )1ويثني عليه بأن "ليس ممَن تنقصهم
العدة املنهجية ،وال النفاءة العقلية" ،٣أما "نقطة الضعف النربى  ي تراثه وجهده الفنري العظيم هو
تفريطه  ي االستمداد من  ...القرآن النريم والسنة الصحيحة"( ،)2وحسبك هبذه السطحية واالختزال
اخلاطئ  ي تقويم جهد يساوي حمرف ملعاين الرشيعة ،لتبقى املسافات بيننا وبينهم عريبة(.)٣
إن الناتب يقرر أمهية "الفارق اجلوهري بني عيم اإلسالم السياسية وتاريخ املسلمني
السيايس"( )4وهذا تعميم ُ ِخم َل ،فإن تاريخ النبوة واخلالفة الراشدة يمثل التطبيق النموذجي لقيم
اإلسالم ،بوهادة الوحي وتزكيته وأمره ،ويرفض انتقاد "الدولة احلديثة بنربة املسلم السلفي الذي
جيعل حنم الوعب نقيضا حلنم اهلل"( )3أليست الدولة احلديثة دولة علامنية جتعل السيادة العليا للوعب
بمعنى حق الترشيع والتحليل والتحريم –وهذا عند علامء القانون ،ويدرسونه  ي كليات احلقوق،
وليس عند املسلم السلفي ،كام يدعي-؟ أليس اإلسالم جيعل السيادة العليا هلل بمعنى حق الترشيع
والتحليل والتحريم ،بال خالف بني املسلمني –وراجع مبحث "احلاكم"  ي كتب أصول الفقه-؟ فإن
مل ينن هذا تناعضا فام هو التناعض؟ أما جعل حنم الوعب بمعنى أن اهلل عد جعل السلطان له؛ فله

( )1ص.422
( )2ص.422
( )٣راجع "الرد عىل الوبهات املعارصين حول مبحث الدالالت من علم أصول الفقه" د.هوام موايل.
( )4ص.422
( )3ص.322
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احلق  ي التولية واملحاسبة والعزل ،فهذا حق ال خيالف فيه أحد من علامء السنة وال عوامهم ،فلامذا
اخللط  ي املصطلحات بام يعطي مدخال للعلامنية الديمقراطية؛ كبديل للعلامنية الدكتاتورية؟
ملاذا يرى الناتب أنه " تناد تضيع اليوم فنرة اإلصالح والنهضة  ...وتغتاهلا فنرة اهلوية
واخلوف عليها"()1؟ وهل يمنن أن ننهض إال بناء عىل هويتنا؟ وهل النهضة النسبية  ي تركيا العلامنية
–مثال -أهم من هويتنا اإلسالمية التي متيزنا  ي الدنيا وتنجينا  ي اآلخرة؟ ملا يريد الناتب أن جيعل
لفظ الديمقراطية بديال للفظ الوورى؟ أال يعلم أن األصول الفلسفية للديمقراطية ختتلف عن
األصول الرشعية للوورى –وإن اشرتكا  ي مساحة بينهام-؟ أما دعواه جعل "بعض السلفيني استعامل
لفظ الديمقراطية –مرادفا أو بديال للفظ الوورى -كفرا بواحا" 3فدعوى تفتقر إىل السند؛ فأين هذه
اإلطالعات املتهافتة  ي كالم أهل العلم وكتب الباحثني الرشعيني؟ إنام حنموا عىل الديمقراطية
بحسب معناها عند أهل االصطالح من الغربيني ،وتابعيهم من املتغربني ،ومل جيعلوا األمر مرتبطا
بمجرد اللفظ لو تم استخدامه بمعنى آخر عند بعض املسلمني ،ثم إن مترير لفظ فيه إشنال ال خيلو
من تساؤل عن رس اإلرصار عليه ،دون بيان ملِا ُيقبل وما ال ُيقبل من معانيه؛ حتى ال ينون األمر تالعبا
باأللفا ،وإدخاال ملا ال ُيرتىض شعا من املعاين.
إن كاتب "األزمة" يزكي الديمقراطية الغربية عائال" :الديمقراطية هي أفضل صيغة إجرائية
لتطبيق عيم اإلسالم ذات الصلة ببناء السلطة وتداوهلا ،فالديمقراطية –هبذه املعاين -تطبيق للوق
الدستوري من الرشيعة  ي الزمن املعارص"( ،)2وهي حماولة حلل اإلشنالية املطروحة بني الديمقراطية
الغربية والرشيعة اإلسالمية ،لننها مل حتسن التعبري عن واحد منهام؛ لألسف ،فليست الديمقراطية
حمصورة فيام ذكر ،وليس الوق الدستوري من الرشيعة حمصور فيام ذكر ،إنام يلتقيان فيام ذكرنا من حق
األمة  ي التولية واملحاسبة والعزل بأي صورة إجرائية ممننة  ي لل لروف العرص ،ويفرتعان  ي عضية
السيادة الترشيعية؛ فهي  ي الديمقراطية للناس و ي الرشيعة لرب الناس ،ونحن بالتأكيد ال نعرتض
( )1ص.313
( )2ص.321
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عىل جتريد الديمقراطية من ذلك الوق الترشيعي ،لنننا نعرتض بيقني عىل جتريد الرشيعة من سيادهتا
العليا وانفرادها بحق التحليل والتحريم ،فهذه هي العلامنية التي نجاهدها  ي سبيل اهلل لنستعيد
شيعتنا وهويتنا.
إن احلرص عىل إغفال عضية "الرشيعة واهلوية" وتأخريها؛ لصالح عضية "الوورى  ي احلنم"
عد دفع كاتب "األزمة" إىل نزع الرشعية عن كل مراحل الدولة اإلسالمية بعد اخلالفة الراشدة – ي
جمازفة ضد الوحي والواعع -مع أهنا كانت حتت سيادة الرشيعة –وإن حصلت خروعات جزئية
متفاوتة ،-بل وإىل التسوية بينها وبني الدول العلامنية املعارصة  ي بالد املسلمني؛ فيدعي أنه عد "تنون
الدولة إسالمية  ي هويتها ،دون أن تنون إسالمية  ي نظام حنمها ،بل إن هذا هو الذي ساد  ي ُج ّل
مراحل التاريخ اإلسالمي ،وهو أكثر وضوحا  ي الدول "اإلسالمية" املعارصة"( )1فليس احلنم
بالرشيعة هو الذي يعطي الرشعية للحاكم – ي دعواه ،-ولننه اختيار الناس –بنفارهم وفساعهم،
عنده.-
وتستمر املغالطة اخلادعة  ،ي التسوية بني َمن كانوا حينمون األمة حتت سيادة الرشيعة ،ولنن
مع استبداد باألمر ،وبني َمن تسلطوا عىل األمة ليحنموها بعلامنية حمادة للرشيعة؛ فيدعي أن "الدول
الدكتاتورية ذات املرجعية اإلسالمية  ...صنف  ...كان سائدا  ي ُج َّل مراحل التاريخ اإلسالمي ،وال
يزال سائدا  ي عدد من الدول اليوم"( ،)2ولنا احلق أن نتساءل؛ أين هو؟ وأين هذا العدد من الدول
اليوم؟
ثم يستدل الناتب ببعض "اهلالوس" التي ال تليق بباحث مثله –مع األسف-؛ فيقول" :لنن
تعبري "الدكتاتورية ذات املرجعية اإلسالمية" تعبري متناعض ،متاما مثل تعبري "املستبد العادل" فاملستبد
لامل بالرضورة؛ ألن االستبداد للم ،وال يصلح أن نصف شخصا بأنه "مستبد عادل" إال بقدر ما
يصلح أن نصفه بأنه "لامل عادل"!" ٣والصواب الذي ال خيتلف عليه العقالء أن الظلم والعدل من
( )1ص.322
( )2ص.3٣1
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املعاين التي تقبل التجزؤ ،فقد يظلم إنسان  ي أشياء ومواطن ويعدل  ي أشياء ومواطن ،بال ال يناد
سمى إال بالوصف
إنسان خيلو عن ذلك؛ فنل إنسان بعد األنبياء "لامل عادل"  ي احلقيقة ،وإن كان ال ُي َّ
الذي يغلب عليه؛ فهذه واحدة.
ثم إن "الدكتاتورية أو االستبداد" عد تنون  ي لروف معينة أفضل املتاح –كام ذكر ذلك الناتب
نفسه -وحينها ال تنون للام؛ فالظلم ليس مالزما للحنام املتغلبني ،ال عقال ،وال شعا ،وال تارخيا؛
وهذه ثانية.
أما ثالثة األساىف فهي دعواه أنه "لو كان النظام السيايس ذا مرجعية إسالمية ملا كان دكتاتوريا؛
فاحلاكم املستبد ال مرجعية له إال هواه"( ،)1فعل كان معاوية –ريض اهلل عنه -ال مرجعية له إال هواه؟
وهل يمنن أن ُيقال إنه ليس ذا مرجعية إسالمية؟ وهل بايعه احلسن وكل َمن كان حيا من الصحابة
–ريض اهلل عنهم -عىل احلنم هبواه ال برشيعة اإلسالم؟ وهل كان أئمة العدل واجلهاد  ي أمتنا من
أهل اهلوى ال من أهل الرشيعة؟ كيف جيرؤ مسلم أن يظلم أمته وتارخيه –بل ونفسه -هذا الظلم؟ هل
عرأ الناتب سرية آل زنني وسرية صالح الدين وأخيه  ،ي ثلة من خيار حنام وجماهدي هذه األمة؟
هل عرأ تاريخ دولة املراب طني وحنامها الزهاد املجاهدين؟ هل وهل وهل؟ أم إنه اهلوى الذي يعمي
ويصم؟
لقد كررنا غري مرة ،أن الفارق بني اإلسالم والعلامنية؛ هو املرجعية السيادية للرشيعة اإلهلية  ي
اإلسالم ،ونزع تلك السيادة  ي العلامنية وإعطاؤها للبرش ،وهذا هو حمور الرصاع بني األمة املسلمة
ممثلة  ي حركات اإلحياء والتغيري اإلسالمي من جهة ،وبني أنظمة احلنم العلامين املستبدة والوكيلة
عن االحتالل األجنبي النافر  ي عداوة الرشيعة اإلسالمية وهوية األمة ،وهذا املضمون هو الذي
يتبني  ي كل ما ننقله عنه  ي هذه "األزمة احلقيقية" ،والناتب
يفرغ كاتب "األزمة" الرصاع منه ،كام َّ
يدرك هذا "فقضية الرد إىل اهلل والرسول بمعناها املرجعي هي أهم فارق بني النظام اإلسالمي والنظام
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العلامين اليوم ،وهي مربط الفرس  ي الرصاع اليوم بني القوى السياسية اإلسالمية  ...والقوى
السياسية العلامنية.)1("...
وألجل هدف التفريغ هذا؛ يدعي كاتب "األزمة" أن " ِمن ال ُعقد النظرية التي توطر الثقافة
اإلسالمية شطرين ،وتقسم املجتمعات اإلسالمية إىل معسنرين  ...ثنائية القانون الرشعي والقانون
الوضعي التي يتصارع عليها اإلسالميون والعلامنيون  ي املجتمعات اإلسالمية منذ أكثر من مائة
عام"( )2فهل معركة الرشيعة واهلوية معركة ومهية تقسم الثقافة واملجتمع بال راع حقيقي لذلك؟!
إن الناتب يامرس التضليل مع عرائه؛ حني جيعل املسألة مرتبطة بنمية القوانني اجلزئية املوافقة
للرشيعة واملخالفة هلا ،مع أن أصىل الرصاع حول حق الترشيع والتحليل والتحريم ،إنه يتجاهل أن
اهلل عد حنم بنفر َمن يعتمد مرجعية غري الوحي  ي التحليل والتحريم  ي حنم جزئي واحد؛ فقال
وه ْم إِ هنك ُْم
اهلل –تعاىل -ملَن أراد أن يتابع النفار  ي حتليل امليتة بعد أن حرمها اهللَ ﴿ :وإِ ْن َأ َط ْعت ُُم ُ
ملَُ ْ ِ
ُون﴾()٣؛ ألن القضية ف َيمن ُيعطي حق التحليل والتحريم باألصالة ،عبل أن تنون حنام جزئيا،
رشك َ
فيمن يطيع النفار  ي تغيري حنم شعي واحد؛ فنيف ينون احلنم  ي عانون عام أصله
وهذا حنم اهلل َ
رجع فيه إىل حنم اهلل –
وكله عىل أن الترشيع والتحليل والتحريم لغري اهلل ،إال فيام يسمح البرش أن ُي َ
مما استثنوه-؟ لنن كاتب "األزمة" ينعى عىل املسلمني اعتبار "أهنا "عوانني كفرية" ووضعها  ي
تناعض عقدي مع الرشيعة اإلسالمية؛ تأثرا بالنظرة السلفية التي أدمنت صياغة القضايا العملية
فمن األعرب إىل نصوص الوحي؛ هل هم أصحاب النظرة السلفية –بدعواه،-
صياغة اعتقادية"(َ ،)4
أم كاتب "األزمة"؟

( )1ص.222
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ويامرس كاتب "األزمة" التضليل مع ُعرائه؛ حني يدعي أن ُج َّل "ما نسميه اليوم "عوانني
وضعية" ال يناعض نصا شعيا ،وهو حيقق مصالح العباد ،ويطابق روح اإلسالم ومقاصد الرشيعة  ي
حفظ العقائد واألنفس واألموال واألعراض" 2وكأننا نتنلم هنا عن "عوانني املرور"! وكأن الناتب
ال يرى جتريف العقائد  ي بالدنا! أما األعراض فحسبك باإلعالم والثقافة مع عدد من القوانني اجلنائية
لنرى مستوى حفظ األعراض  ي بالدنا! أما األموال فنأن الناتب ال يرى منظومة الربا املسيطرة عىل
حركة األموال  ي بالدنا! أما األنفس فلينظر الناتب إىل استباحة أنفس كل َمن يعارض االستبداد
العلامين بالقتل واألرس والتعذيب والترشيد؛ لريى عوانني حفظ األنفس! فهل يا ترى معركتنا مع
العلامنية حول "الرشيعة واهلوية" معركة ومهية؛ كام يدعي الناتب؟
وينسى الناتب أن ما يتوافق مع الرشيعة –وهو موجود وغري عليل بال شك -إنام توافق معها
ُع ُرضا دون اعتبار وال مراعاة هلا؛ فهذه واحدة ،أو أنه توافق معها عن عصد –كاألحوال الوخصية  ي
أكثرها -إنام ُأ ِع َّر بحنم العلامنية و ي حدود ما تسمح به ،ال بحنم الذي يرفضون أصل االلتزام به؛
وهذه الثانية.
ثم يتمسح بوبهتني ال تصمدان لدعواه؛ فإعرار النبي –صىل اهلل عليه وسلم -للتعاعل الذي كان
معروفا عبل اإلسالم ترشيع باإلعرار ،كام هو مقرر  ي أصول الفقه ،والثناء عىل عدل ملك احلبوة ،إنام
هو ثناء حقيقي ونسبي ،فال خيتلف أحد من املسلمني عىل أن كامل العدل  ي شيعة اإلسالم ،وال
خيتلفون أيضا أن غري املسلم عد ينون أعرب إىل العدل أو أعرب إىل الظلم وال سواء بينهام ،لنن عدله
ذلك مل جيعل حنمه حنام إسالميا شعيا ،بل جعله حنم كافر يغلب عليه العدل بني الناس ،ال أكثر،
وال أعل.
وعد نقلنا من عبل –غري مرة -خلطه املخادع بني الدولة اإلسالمية والدولة العلامنية  ي إسقاط
متعمد لفارق الرشيعة الذي جعله الوحي فرعانا بينهام؛ فلذلك اعتربه العلامء خلفا عن سلف ،هو
الفارق حقا بني أدنى ما حينم له بالرشعية اإلسالمية وبني ما ال سبيل إىل إسباغ هذه الرشعية عليه –
وال بحدّ ها األدنى ،-وننرر النقل عنه هنا؛ حيث يدعي زورا وهبتانا أن "من مظاهر السقف الفقهي
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الواط ئ الذي ال يزال يتحنم  ي ثقافتنا السياسية ،والتناعض األخالعي الذي حيول دون خروج
احلضارة اإلسالمية من أزمتها الدستورية ،تقييد حق املواطنني غري املسلمني  ي تقلد بعض املناصب
السياسية ،خصوصا حق الرتشح لرئاسة الدولة"( ،)1فهل مونلتنا –عند الناتب -أن يتوىل كافر رئاسة
الدولة اإلسالمية! وكأنه ال ينفي أمتنا املننوبة ما هي فيه من البالء؛ فتحتاج إىل هذا أيضا! فيتباكى
عائال" :فال يزال عدد من دساتري الدول اإلسالمية –وخصوصا الدولة العربية -يورتط أن ينون
رأس الدولة مسلام"ّ ،1
هال أبلغه أحد القراء بأن هذه الدول علامنية ترفض سيادة الرشيعة ،وال عالعة
هلا بالفقه اإلسالمي الذي يرص عىل خرق حمنامته التي أمجعت عليها األمة  ي عمرها كله؛ حتى ابتليت
أمتنا به وبأشباهه ممَن مل حيسنوا إدارة املعركة العلامنية ،فجعلوا معركتهم مع شيعة اإلسالم ،لننه
اخللط املضلل ،والتسوية الناذبة  ي حمل التفريق الرشعي ،والتغييب املتعمد ملحور الرصاع األكرب
"الرشيعة واهلوية"؛ فهل يقبل الناتب العلامنية الديمقراطية ويريد من عرائه أن يقبلوها؟
رس هذا التبليغ:
ّ
إن الناتب يامرس  ي كتابه سلوكا واعيا؛ حني يفرغ الرصاع عن عمد من مضمون "الرشيعة
واهلوية" مع إعراره بأن عضية "الرد إىل اهلل والرسول بمعناها املرجعي هي أهم فارق بني النظام
اإلسالمي والنظام العلامنى اليوم ،وهي مربط الفرس  ي الرصاع اليوم بني القوى السياسية اإلسالمية
الساعية إىل ربط الفضاء العام بمرجعية اإلسالم ،والقوى السياسية العلامنية الداعية إىل اعتامد مرجعية
برشية منبتة من هدي السامء"( )2فلامذا يفعل ذلك؟
يفعل الناتب ذلك؛ ألنه ال يريد أن تنون املعركة حتت راية إسالمية واضحة ،وبأهداف
إسالمية خالصة ،فهو ال يريد معركة "الرشيعة واهلوية"؛ بل يريد معركة الديمقراطية ضد االستبداد،
وحسب.
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هلذا حياول الناتب أن جيمع حتت رايته األعلية النافرة مع األكثرية املسلمة" ،فمونلة األعليات
ال تنفك عن مونلة األكثريات ،واملستبد الذي يضطهد األعلية هو نفسه يضطهد األكثرية؛ فاملعركة
واحدة ،واملصري واحد"(  )1ي أمنية حيلم هبا الناتب وال جيد هلا كبري سند  ي الواعع ،لننه ألجلها يتخىل
عن "الرشيعة واهلوية".
إن الناتب يتأمل ألن "من مفارعات بعض العلامنيني العرب أهنم ينرهون اإلسالم أكثر مما حيبون
احلرية ،ويدافعون عن حقوق األعليات وهيدرون حقوق األكثريات ،أما شعار العلامنية والليربالية
الذي يرفعه هؤالء فينون –أحيانا -جمرد غطاء شفاف ،تتسرت به األعليات املدللة؛ لتمتطي لهر
األكثريات املغلفة  1وإذا جتاوزنا الوهم والدجل  ي "بعض ،وأحيانا" السابق ذكرمها؛ فإن احلقيقة التي
تصدم الناتب؛ هي أن العلامنيني والنفار  ي مجهورهم األعظم لن يتنازلوا عن معركتهم ضد
"الرشيعة واهلوية" مهام تنازل الناتب و َمن يوافقه عنهام؛ فهل يعتربون بذلك ،أم يستمرون  ي تفريغ
الرصاع من أهم مضامينه احلقيقية؟

( )1ص.323
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األزمة الثامنة (واألخْية)
ما هدف الكتاب؟
إن عيمة أي بحث علمي تنمن أوال  ي أمهية السؤال الذي يتصدى إلجابته ،ومدى إحلاح
اإلشنالية التي يعنى بحلها ،وتُتوج ثانيا بدرجة اإلسهام احلقيقي  ي حل تلك اإلشنالية ،سواء أكان
هذا اإلسهام  ي جمال منهج املعاجلة للقضية حمل البحث ،أو كان  ي جمال النواتج النهائية عن تلك
املعاجلة.
وهلذا كان اخللل  ي واحد مما سبق له أثر شديد السلبية عىل عيمة البحث العلمي؛ فاالنحراف
عن السؤال األكثر أمهية –إن مل ينن له ما يسوغه -عد يووش عىل األسئلة األكثر أمهية ويساهم  ي
تأخريها عن رتبتها  ي حس الناس بام يؤدي إىل إفساد سلم األولويات.
أما االنحراف  ي منهج املعاجلة؛ فهو –لألسف -ما يو َّلد املزيد من اإلشناليات ال احللول ،كام
يضيق العقول حتى  ي تعاملها مع املعطيات الصحيحة التي عد تتوفر لدهيا ،فيباعد من املسافة بني
اإلشنالية وبني حلها الصحيح املطلوب.
ثم يأيت االنحراف  ي النتائج ،والذي عد تتعدد أسبابه –خالفا ملا ينوأ عن عدم صوابية السؤال
أو املنهج ،-ليضيف مزيدا من ركام النواتج اخلاطئة ،والتي ت ِ
ُنقل كاهل الباحث عن احلقيقة  ي زمحة
األعاويل املتضاربة ،وهذا أعل أثر سلبي هلا عىل البحث.
لنن املحاوالت اخلاطئة تبقى حماوالت  ي الطريق ،ويمنن أن ينتفع هبا كرصيد من اخلربات
الرتاكمية ،والتي تزيد من الثقة  ي احللو الصحيحة.
 )1أصل األزمة لدى الكاتب:
إن اإلشنالية  ي نظر الناتب ،كام ُم ِغرا ومثنيا عىل "النواكبي  ...أن االستبداد السيايس هو
سبب الفتن السياسية التي سادت  ي تاريخ اإلسالم منذ هناية عهد الراشدين"( ،)1وهو يوافق أحد
( )1ص.٣1 : ٣2
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العلامنيني عىل أن "للرشعية شطها األوحد الذي يتمثل  ي مجاهريية اإلمام (الوورى ،فالعقد،
فالبيعة)"( )1وليس حتنيم الرشيعة اإلسالمية.
ثم يدعي الناتب وجودين "مسارين  ي الرتاث السيايس اإلسالمي :مسار عديم ترجع جذوره
إىل صفقة عام اجلامعة؛ وهو يضحي بالرشعية ملصلحة الوحدة بمنطق الرضورة العملية ،دون يسوغ
ذلك تسويغا أخالعيا كامال ،أو يتنازل عن عيم اإلسالم السياسية تنازال كامال ،أو يضفي القدسية عىل
احلاكم ،وهذا هو املسار الذي سلنه معظم الفقهاء واملحدثني"( ،)2واحلقيقة أن الوحدة مل تقدم لذاهتا؛
بل ألهنا كانت حتفظ والية تقيم الرشيعة ،وإن حصل منها ذنب بالتغلب عىل احلنم ،فروعي أعىل
املصالح عندما مل يمنن حتصيلها كلها ،بل كان اإلرصار عىل كلها عد يؤول إىل خسارهتا كلها ،ومل
يسوغ أحد من العلامء التغلب تسويغا شعيا وال أخالعيا إال بمقتىض الرضورة الواععية ال غري ،وترك
واجب ملا هو أوجب عند عدم القدرة عىل اجلمع بينهام هو فقه الرشيعة الساري  ي أحنامها ،وهو
خاصية العقل  ي موارد الرتاجم والتعارض؛ ولذلك كانت هذه الصفقة حمل ثناء من النبي –صىل اهلل
عليه وسلم -عىل َمن ضحى وترك بعض املأمور به شعا ملا هو أوىل بميزان الرشيعة ،فذكره بوصف
السيادة واإلصالح بني املسلمني.
ويزداد اعرتاضنا وضوحا ،عندما يعلل هذا املسار الذي تنلم عنه بأن "هذا النمط من التنظري
ثمرة من ثامر الفراغ السيايس العريب ،والفتنة النربى التي نتجت عنه"( ،)٣وعد تنلمنا من عبل أن البيئة
العربية كانت اختيارا ربانيا ،وأن الفتنة كانت من سوء استعامل احلرية التي ُأعطيت حقا للوعوب.
أما املسار الثاين هو "مسار الحق نوأ من ترشب املسلمني للثقافة اإلمرباطورية الساسانية ،وهو
ِ
ينتف بالتعايش مع القهر السيايس تعايوا عمليا لرفيا فحسب ،بل أضفى عىل االستبداد
مسار مل
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جربية اعتقادية ،وتسويغا أخالعيا ،و عدسية وثنية ،وهذا هو املسار الذي انتهجه بعض كتاب اآلداب
السلطانية ذات النفس الفاريس".
ثم حيرص أصل املونلة بقوله " :فجذور األزمة الدستورية  ي احلضارة اإلسالمية ال تنمن  ي
تأليه احلنام وتقديسهم"( )1فاملسار الثاين –كام يقرر بحق "-كان تيارا هامويا جدا عىل ضفاف الثقافة
اإلسالمية ،فالبحث عن حل لألزمة الدستورية  ي احلضارة ينمن  ي فهم مواريث الفتنة النربى ،وما
دفعت إليه من التسليم بمعادلة التضحية بالرشعية السياسية ملصلحة الوحدة السياسية" ،فال تستطيع
تسود الناتب فيه
إال أن تُدهش من إحلاحه عىل األثر الفاريس عىل السياسة اإلسالمية ،الذي َّ
الصفحات الطوال ،ثم يعرتف أخريا أنه "كان تيارا هامويا جدا عىل ضفاف الثقافة اإلسالمية"!!
فأصل األزمة لدى كاتب "األزمة"  ي املسار األول الذي بدأ  ي صفقة عام اجلامعة؛ لذلك
يعرتض الناتب عىل مبدأ هذه الصفقة – ي معارضة للوحي وللفقه ،كام سبق -مدعيا أنه "تدل عربة
هذا التاريخ السيايس الطويل عىل أن االستبداد ليس أخف الرضرين ،وال خري الرشين ،بل هو أصل
الفتنة وجذرها ،والسبب املفيض إليها؛ إنه حرب أهلية مؤجلة ،وبركان كامن موحون بالدماء
واألشالء ،فلتستعد الوعوب التي تُفرط  ي احلرية وتذعن لالستبداد ،جلحيم التمزق واحلرب
األهلية ،عاجال أو آجال"(.)2
إن الرشع يتعامل مع احلنم عىل أنه وسيلة رضورية ألجل مقاصد رضورية ،فهذه املقاصد التي
خلصها علامء السياسة الرشعية  ي "حراسة الدين وسياسة الدنيا به"( )٣أعىل وأوىل من وسيلة الوصول
إىل احلنم؛ ولذلك مل يسقط الرشع والية املتغلب مع أنه تقرر فيه أن التغلب فسق ،لنن أصل الرشعية
يشء وكامهلا يشء آخر ،وليس كل ما مل حيقق النامل فإنه يفقد األصل ،كام هو مقرر عند أهل العلم.

( )1ص.422
( )2ص.441
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لنن كاتب "األزمة" َع َلب امليزان؛ فجعل وسيلة الوصول إىل احلنم هي املعيار األعىل وجتاهل
َّ
واختل رؤيته للتاريخ بفساد
مقاصد احلنم ،فلذلك ذ ّم ما مدحه الرشع من صفقة عام اجلامعة،
مقومات التفسري الصحيح ألحداثه وملجرياته.
ثم استمر الوهم يربط احلارض الذي يعاين من استبداد العلامنية املعادية لرشيعة اإلسالم ،باملايض
الذي كان يعيش  ي لل شيعة اإلسالم" ،فاملعادالت الفقهية القديمة التي حتنم فيها هاجس اخلوف
من الفتنة –فضحت بالرشعية ملصلحة الوحدة -غدت عاجزة من االستجابة ملقتضيات العصور
احلديثة؛ فنان البد من الثورة عليها  :فيام يدّ عي ،مع أن كالم الفقهاء عن املتغلب ،ال يدخل فيه املبدل
لرشيعة اإلسالم أصال.
لننه زعم أنه اكتوف أصل األزمة  ي األمة ،ورأى امتداده إىل الواعع املعارص؛ ليخلص إىل
الثورة عىل معادلة الفقه املمدوحة شعا ،وصوال إىل شعية ليس من شطها حتنيم الرشيعة  ،ي
استجابة منه ملا يدعوه مقتضيات العصور احلديثة!
احلل الوُهي:
يرى الناتب أنه "من غري مؤسسات وإجراءات ترتجم القيم السياسية اإلسالمية إىل واعع
معيش؛ فستظل األزمة عائمة"( )1وهي رؤية ال ختلو من عدر من اإلفادة احلقيقية؛ إذ أن التطبيق حيتاج
–من ضمن ما حيتاج إليه -إىل مؤسسات وإجراءات فعلية ،ولنتحفظ فقط عىل لغة احلرص والقرص
التي استعملها مع وسائل هي بطبيعتها لرفية تقبل النقاش والتطوير.
ويدرك القارئ عيمة حتفظنا هذا عندما جيد كاتب "األزمة" ينمل كالمه السابق ،بإسقاط تاريخ
خري أمة ،بدعوى " فقر الرتاث السيايس اإلسالمي  ي املؤسسات واإلجراءات التي ترتجم عيم
اإلسالم السياسية إىل واعع حي" 1زاعام أن "أبلغ مثال عىل ذلك هو انعدام تقاليد الدساتري املنتوبة  ي
التاريخ اإلسالمي منذ العرص النبوي إىل العصور احلديثة"  1ي جتاهل متعمد ومتنرر النقطاع الوجود
السيايس لألمة بغياب آخر دولة خالفة حتنم بسيادة شيعة اإلسالم ،وبقيام دول االستبداد العلامين
( )1ص.312
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حتت محاية سالح األجنبي للنافر لتنون العلامنية املستبدة الداخلية هي وكيل وبديل االحتالل النافر
اخلارجي.
كام يؤكد حرصا آخر يزيد خلله  ي الرؤية وضوحا؛ حني يقول" :فالدولة الوحيدة  ي التاريخ
اإلسالمي التي كان لدهيا دستور منتوب هي دولة املدينة  ي العرص النبوي" 1فيخرج دولة اخلالفة
الراشدة –وهي التطبيق النموذجي لدولة النبوة ،بوهادة الوحي القاطعة -من ثنائه "الدستوري"
املزعوم ،ويدخلها  ي "األزمة الدستورية" التي يريد حل إشنالياهتا.
إن اجلمع بني شنيل "النموذج القدوة" وهي دولتي "النبوة واخلالفة الراشدة" من جهة،
ووجود وثيقة منتوبة عند تأسيس دولة النبوة وغياب مثلها  ي دولة اخلالفة الراشدة من جهة أخرى،
يدلنا –هذا اجلمع -عىل احلقائق التالية:
أوال :إن وجود وثيقة منتوبة أو عدم وجودها ،ليس هو الذي حيقق الدولة النموذجية أو يلغي
ذلك التحقيق ،بل إن للنموذجية مقومات أخرى أكرب من ذلك.
ثانيا :إن كتابة الوثيقة –كوأن كل الوسائل األخرى -إنام كُتِ َبت  ي موطن االحتياج إىل ذلك،

و ُأ ِ
مهلت كتابة مثلها عند االستغناء عن ذلك ،وكانت احلاجة عند عدوم النبي –صىل اهلل عليه وسلم-
إىل املدينة متمثلة  ي وجود عبائل اليهود التي كانت هلا أحالف سابقة مع عبائل األنصار ،فضال عن
عدم إسالم كل أهل املدينة عند اهلجرة النبوية مباشة بل أخذ انتوار اإلسالم بعض الوعت حتى َع َّم
عبائل األنصار ،بخالف الوضع  ي دولة اخلالفة الراشدة والتي اعتمدت عىل أرض مستقرة  ي املدينة
وما لل عىل اإلسالم كمنة والطائف – ي أحداث الردة ،-ثم عموم اجلزيرة العربية وما أحلق هبا من
البالد املفتوحة فيام بعد.
ثالثا :لقد مثل الوحي عرآنا وسنة مرجعا سياديا ينزل عىل حنمه املسلمون حناما وحمنومني؛
فأمجعوا عىل حمنامته ،ولل خالفهم –فيام عد خيتلفون فيه -مضبوطا بمحنامت علمية وأخالعية حتول
بينهم وبني اخلروج عن سياجه ،وال يرض عدم تدين الدستور وعتها ،كام مل يرض عدم تدوين أكثر السنة
وعتها ،كام مل يرض عدم إفراد كثري من العلوم بالنتابة املستقلة وعتها –كالفقه واألصول وغريمها -فعدم
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النتابة املستقلة يشء وعدم الوجود يشء آخر ،ومن أبطل الباطل االستدالل عىل عدم الوجود بعدم
النتابة املستقلة.
رابعا :إن ما دونه العلامء  ي فقه السياسة الرشعية خاصة ،و ي أبواب الفقه عامة؛ هلو ثروة
عظيمة ،ال جيوز إمهاهلا وال إلغاؤها ملجرد أهنا مل تُنتب عىل الطريقة املعارصة  ي كتابة الدساتري
والقوانني؛ إذ أن العربة باحلقائق واملعاين ال باألشنال واملباين ،وباب الوسائل –كام سبق -باب واسع.
اخللل الواضح  ي رؤية الناتب –والذي سبق التعليق عليه -أنتج لنا حال ومهيا؛ إذ جعل "أول
الرش وط إلخراج احلضارة اإلسالمية من أزمتها الدستورية ،واستئناف مسار سيايس سليم  ي العامل
حتول القيم السياسية املنصوصة  ي القرآن
اإلسالمي ،هو صياغة معايري إجرائية إلسالمية الدولةَّ ،
والسنة إىل موازيني عملية منضبطة ،يمنن عياسها والتحقق من تطبيقها  ي املجتمعات املعارصة؛
بحيث يسهل احلنم عىل مطابقة األنظمة السياسية هلا ،أو خمالفتها إياها ،)1(".فقدم الناتب لنا ما
يتصور أنه "مبادئ دستورية ومعايري منضبطة احلنم عىل إسالمية الدولة  ي الزمن احلارض" ،ولنا عىل
هذا احلل خالف ما سبق التعليق عليه فيام سبق من أوراق هذه "األزمات احلقيقية" ثالث ملحولات
إمجالية:
األوىل :إن هذه ليست املحاولة األوىل لنتابة دستور إسالمي ،بل إهنا مسبوعة بمحاوالت منها:
"دستور اخلالفة" الذي كتبه وأصدره حزب التحرير اإلسالمي؛ ومنها "دستور األزهر" الذي نقده
الناتب  ي سياق ثنائه عىل ما عدمه –أي :الناتب نفسه -من "مبادئ دستورية".
الثانية :إن سبب عدم حل أزمة األمة اإلسالمية حتى اآلن مل ينن لعدم كتابة مثل هذه الدساتري
السابقة والالحقة – ي احلقيقة-؛ إذ أن الدولة العلامنية املعارصة لن تعتمد أي دستور إسالمي،
التناعض بني حاكمية الرشيعة وبني العلامنية ،وهو أمر أوضح من أن ُحيتاج إىل االستدالل عليه ،وكفى
بالواعع دليال.

( )1ص33٣ .
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الثالثة :إن ما سطره الناتب هلو أبعد يشء ،عن حقائق "املعايري اإلجرائية واملوازين العملية
املنضبطة" ،بل إهنا جممالت حتتمل النثري من التفسريات وأضدادها أيضا ،ويتأكد ذلك بعد تلك
الفوىض التي أشاعها الناتب  ي االستدالل أثناء بحثه ،وعدم احرتامه للمتخصصني  ي الرشيعة عرب
التاريخ ،مما يصنع منهج االستدالل ،و ُينرس الباب ليقول ّمن شاء بفهمه ما شاء؛ إذ ليست كلامته
بأعظم حرمة من كلامت الوحي ،وال فهمه أوىل بالقبول بعد إسقاط فهوم كبار علامء األمة عرب أكثر
من ألف عام.

إقرار هام:
بعد كل ما سبق من كالم كاتب "األزمة" عن األزمة وعن الدستور الغائب الذي تنتظره األمة،
وبعد أن عد لنا "مبادئه الدستورية" معلال ذلك بقوله" :فصياغة الدساتري اإلسالمية للدولة املعارصة
–من منظورنا -يستلزم أوال حتديد القيم السياسية اإلسالمية من القرآن والسنة ،وترمجتها إىل مواد
دستورية ،ثم البحث بعد ذلك  ي القضايا اإلجرائية واإلدارية اخلادمة لتلك القيم؛ مثل شنل السلطة
يقر يا تُرى؟
وتوزيعها"( )1إال أنه يصدم عراءه بإعرار رصيح وواععي؛ فبامذا ّ
إنه ينمل كالمه السابق؛ بقوله" :مع اإلعرار أن إسالمية الدستور ال تعني إسالمية النظام
السيايس إال إذا كان ثمة تطابق بني الفعل السيايس املتجسد  ي العمل احلنومي والنص السيايس
املتمثل  ي الدستور 1".بمثل أن هذه املحاولة املنتوبة ستضاف إىل أخواهتا من املحاوالت السابقة  ،ي
انتظار َمن يريد أن حينم باإلسالم ،ال غري.
فهل كانت مونلة األمة  ي غياب الدستور؟ وهل تقديم املقرتح املنتوب  ي "األزمة" يؤدي إىل
حل مونلة األمة؟ وهل ُينتظر من احلنومات العلامنية التي اعتاتت لعرشات السنني عىل حماربة
الرشيعة أن تستفيد من مواده الدستورية؟ أم أن أزمة األمة احلقيقية هي تسلط هذه األنظمة العلامنية
املستبدة بقوة الداعم اخلارجي النافر؟ وهل عدم الناتب حال هلذه املونلة؟

( )1ص.3٣3
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اخلالصة البائسة:
إن املونلة ليست  ي غياب الرشيعة –عند الناتب -ولننه  ي غياب احلرية ،واحلرية التي يتنلم
عنها ليست هي احلرية باملعنى الرشعي املنضبط بحدود العبودية هلل –تعاىل -بمقتىض عقد اإلسالم
وشهادة التوحيد ،ولننها احلرية باملعنى الغريب الذي يعيل إرادة الناس فوق كل إرادة ،ويعزل الدين
 ي ركن شخيص حمدود خيتاره َمن يريد بام ال يؤثر عىل اآلخرين ،فإذا مل خيرت الناس حنم الرشيعة فإن
النظام السيايس الرشعي –عند الناتب -جيب أن يطيع الناس ويمنع حنم الرشيعة؛ ألن إرادة الناس
هي األعىل ،والعياذ باهلل.
وبنى كاتب "األزمة" تقريراته النهائية عىل تفريق خمرتع  ي تعامل املسلم مع الرشيعة؛ يفرق فيه
"بني االلتزام األخالعي واإللزام القانوين"( )1فاألمة –عنده" -ال منره هلا  ي الدنيا ،وال حيق حلاكم
متغلب أو نخبة متسلطة إكراهها عىل ما يناعض إرادهتا اجلمعية ،حتى لو كان ما ينرهها عليه حنام
شعيا منصوصا" 1كام يدعي؛ خالفا إلمجاع الصحابة  ي حروب الردة حني فهموا وجوب إلزام َمن
امتنع عن شيعة الزكاة ،وعال اخلليفة الراشد املهدي األول وخري األمة بعد نبيها –صىل اهلل عليه
ِ
ِ
والزكاة" بل يذم هذا
الصالة
وسلم -أبو بنر الصديق –ريض اهلل عنه" :-واهلل َألُعاتِ َل َّن َمن َّفرق بني
الفهم املقطوع بصحته إلمجاع الصحابة عليه؛ فيدعي أن "القول باكراه احلاكم األمة عىل أحنام الرشع
 ...سببه االعتياد عىل التفنري  ي نمط الدولة السلطانية"  1ي تلبيس وعدوان ُخيوى عىل صاحبهام من
سوء عاعبتهام عليه.
أما الدليل الذي يسوعه؛ فهو دليل لن جتد عائال به من علامء املسلمني؛ لظهور بطالنه ،حيث
يدعي أن "الواجب عىل األمة أمام اهلل ال يتحول تعاعدا عانونيا إال بعد أن تلتزم به األمة التزاما ذاتيا
حرا ،)2(".فال معنى اللتزام اإلسالم  ي لل هذه املفاهيم العلامنية الفجة ،ويسع املجتمع أن ينون مسلام
وأن يمتنع عام شاء من شيعة اإلسالم ،بل وأن يمتنع عن شيعة اإلسالم كلها! فرحم اهلل أبا بنر
( )1ص.3٣2
( )2ص.3٣٣
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والصحابة وريض عنهم ورزعهم اجلنة التي برشهم هبا؛ فقد كانوا عىل الدين احلق والسنة الواضحة،
وهبم وبأمثاهلم ُحفظ الدين من حتريفات أمثال كاتب "األزمة".
وبامذا يستدل؟ بفهم أعوج يدعيه بنل جرأة –ال حيسد عليها ،-فيزعم أن "هذا هو مغزى بيعة
العقبة وما تالها من بيعات سياسية للنبي –صىل اهلل عليه وسلم -فنل مسلم يدرك أن طاعة النبي –
صىل اهلل عليه وسلم-والرضا به عائدا ،أمر واجب عىل األمة أمام اهلل؛ فلامذا إذن تبايع األمة عىل ما هو
واجب عليها أصال من غري بيعة؟ اجلواب هو أن األمة ببيعاهتا السياسية للنبي –صىل اهلل عليه وسلم-
حتول الواجب األخالعي بينها وبني اهلل إىل واجب اجتامعي بينها وبني عائدها ،وتعاعد فيام بني أفرادها،
فانتقل بذللك من دائرة االلتزام األخالعي إىل اإللزام القانوين ،وتصبح عاعدة إلزام أفرادها به،
باعتباره عقدا اجتامعيا معربا عن إرادة األمة)1(".؛ ولنا هنا بعض التساؤالت اهلامة:
أوال :هل حيق إلرادة األمة إلزام األفراد ،لنن ال حيق إلرادة اهلل إلزام األفراد –ولو كانوا
مسلمني ،أي :معلنني التزامهم لطاعة اهلل-؟ فهل إرادة األمة أعىل من إرادة اهلل –عند املسلمني-؟
ثانيا :هل يوجد مسلم تستميله هذه العلامنية الفجة؟ وأي معنى يبقى لإلسالم من هذه الدعاوي
الناذبة؟ بل أي فرق بني حتنيم املسلمني للرشيعة ،وبني أن يتوافق جمتمع من النفار عىل حتنيمها
كقانون عادل يرتضونه ،دون عبودية هلل تلزمهم بذلك؟ أم أهنام سواء؟
ثالثا  :ي كتب السنة عدد من مبيعات النبي –صىل اهلل عليه وسلم -مع أصحابه؛ فلامذا مل يذكرها
هنا أيضا ليدعم فهمه الذي ادعاءه؟ أم أهنا ال تدعمه –وهي احلقيقة-؟ وملاذا مل ينقل لنا كالم واحد
ممَن شحوا أحاديث البيعات النبوية؟ هل فاته أن يطلع عىل كالمهم عبل أن يطرح رأيه الذي هيواه؟
أم أنه مل جيد منهم َمن يذكر هذا التعليل –وهي احلقيقة -لفساده عندهم؟
رابعا :إن بيعة العقبة األوىل كانت عىل اإلسالم ،ومل تنن عىل النرصة واجلهاد ،وإنام كانت البيعة
عىل النرصة  ي بيعة العقبة الثانية ،وتنررت البيعات بني النبي –صىل اهلل عليه وسلم -وبني صحابته

( )1ص.3٣٣
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املؤمنني –والذين هلم بيعات سابقة معه –صىل اهلل عليه وسلم—كمثل بيعة الرضوان؛ فهل كانت
تضيف إلزاما عانونيا مل ينن موجودا من عبل كام يدعي كاتب "األزمة"؟ أم كانت تأكيد ملا هم ملتزمون
به ابتداء  ،ي موعف حيتاج فيه إىل تأكيد االلتزامات؟
خامسا :ملاذا عيد الناتب تعليله بام سامه "بيعات سياسية"؟ هل ألنه اطلع عىل بيعات مع بعض
الصحابة –ريض اهلل عنهم -يتم فيها جتديد العهد بالبيعة عىل اإليامن –وهم مؤمنون ،-وعىل بعض
معانيه الرشعية واألخالعية؛ والتي جيب بعضها بأصل الرشيعة ،ويستحب بعضها اآلخر باألصل ،ال
بعد املبايعة عىل االلتزام هبا؟ وهي بيعات ال تُع ّلل إال بتأكيد االلتزام اإليامين السابق ،وتغليظه بميثاق
جديد ،دون إنواء التزام مل ينن من عبل ،بال شك ،وغاية ما عد تضيفه –وبضعها ال كلها -التزام
خصوص من الصحابة بمستحبات عد يرتكها غريهم ،أم أنه أعرض عن ذكر هذه التعليالت التي ال
يملك إال التسليم هبا؛ ليوهم القارئ بمنطقية تفسريه للبيعة ،أو حتى بإمنانية تسويغه شعا؟
إن البيعات األوىل مع املسلمني كانت تبني هلم ما جيب عليهم بمقتىض اإلسالم الذي كانوا
يتعلمون تفاصيله ويلتزمونه مجلة وعىل الغيب ،وكانت توثق إيامهنم بالتزام خاص مع رسول اهلل –
صىل اهلل عليه وسلم ،-ومل تنن تنوئ التزامات جديدة مل تنن من عبل ،كام كان لنل بيعة معان ِ
وحنَم،
يمنن لطالب العلم أن يبحث عنها  ي كالم األئمة والفقهاء ،أو  ي املعاين واملناسبات التي دلت
الرشيعة عىل اعتبارها ،واهلل –تعاىل -أعلم.
يلخص كاتب "األزمة" رؤيته  ي حتنيم الرشيعة؛ بأن تنون "املرجعية اإلسالمية  ...حمصنة
دستوريا ،من خالل نصوص  ي الدستور متنع س ّن أي عانون مناعض للوحي اإلسالمي ،ثم من خالل
هيئة رعابة دستورية تنتقض أي عانون يناعض نصوص  ي الدستور ،بام فيها تلك املواد املحصنة
للمرجعية اإلسالمية )1(".وبناء عليه " فواجب الساعيني إىل إحياء القيم السياسية اإلسالمية أن
حيرصوا عىل البناء الدستوري السليم ابتداء ،وهو الذي حيصن املرجعية اإلسالمية من التجاذبات
السياسية الظرفية ،مثلام حصنت كل الدول الديمقراطية اليوم هويتها وحقوق مواطنيها والنثري من
( )1ص.3٣٣
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مبادئها حتصينا دستوريا ،محاية هلا من عبث املنافسات السياسية املتغرية ،وإذا عجز اإلسالميون عن
هذا التحصني  ي أي بلد؛ فليدركوا أن املرحلة مل تنضج بعد لذلك ،وأن عليهم إنضاج الظروف لذلك
سمى اإللزام بحنم شيعة اإلسالم
بمنطق اإلعناع ،ال بمنطق اإلكراه )1(".وبئس ما عال؛ حني َّ
"إكراها" عىل سبيل التوشية واالنتقاص؛ و ملاذا ؟ألهنا تعرب عن إرادة اهلل ،ومل تعرب عن إرادة الناس
بالتعاعد عليها! فاألسوة –عنده -كل األسوة " ي الدول الديمقراطية اليوم" وليس  ي دولة اخلالفة
الراشدة التي جاهدت املرتدين ومانعي الزكاة.
وعد نقلنا من عبل حنمه عىل َمن يسعى لإللزام بحنم الرشيعة بأنه يقع  ي "تناعض شعي
ومحاعة سياسية" ،2ونقضنا سابقا هذا احلنم املتهافت املناعض حلنم اهلل ،بام يغني عن إعادته هنا ثانيا.

هل يشعر بمشكلته؟
إن كاتب "األزمة" ال ينقصه الذكاء ،ولنن تنقصه االستقامة عىل الرشع؛ لذلك ذم اهلل –عز
ِ
ين ِيف ُق ُل ِ
وِبِ ْم
وجل  -ي القرآن هذا الصنف وجعل حتريفاهتم مرجعها إىل انحراف القلوب ﴿ َف ََأ هما ا هلذ َ
ون ما ت ََشابه ِمنْه ابتِغ ِ ِ ِ
َاء ت ََْأ ِويلِ ِه﴾( )2والناتب –كام سبق غري مرة -مدرك ملونلته،
َز ْيغٌ َف َيتهبِ ُع َ َ
َاء ا ْلف ْتنَة َوا ْبتغ َ
ََ ُ ْ َ
لننه ال حياول حلها ،يراوغ ليدفع التهمة عن نفسه؛ فهل ينجح  ي هذه املراوغة؟
يدعي الناتب أن هدفه "ليس تنييف اإلسالم مع الديمقراطية املعارصة ،بل تنييف
الديمقراطية املع ارصة مع اإلسالم ،وليس البحث عن منانة للرشيعة  ي الدستور ،بل البحث عن
منانة الدستور  ي الرشيعة ،وما أبعد الوقة بني املنهجيني واملسارين؛ فالذي ينوغل بموافقة اإلسالم
للديمقراطية يبدأ بمنطلق ضمني خاطئ – ي تقديرنا -وهو تطويع اإلسالم لقيم غريه ،وينتهي بمنهج
تلفيقي ال يمنن منطق تصوري وأخالعي واضح ،بينام الذي حياكم الديمقراطية –وغريها من األنظمة
السياسية -باإلسالم لينطلق من أساس عيمي إسالمي واضح املعامل ،مع روح إنسانية رحبة ،جتعل

( )1ص.3٣4
([ )2آل عمران – .]2
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النص اإلسالمي معيارا )1("...وما أمجل هذا النالم لو وجد له منانا  ي بحث كاتب "األزمة" إن
عراءة متفحصة للنتاب تدفع إىل اجلزم بأن الناتب كان يامرس دائام ما ذ َمه ونفاه هنا( ،)2ومل يستطع
االلتزام بام مدحه وا ّدعى أنه يقوم به هنا!
لنن الناتب مل يستطع أن ُيميض علمه  ي تسطري هذه املرجعية العليا احلاكمة للوحي دون أن
تتفلت كلامت تثبت التهمة؛ والتي سعى  ي كل كالمه السابق لنفيها ،فجاء متام عبارته هنذا..." :جتعل
النص اإلسالمي معيارا ،دون أن تضعه  ي مناعضة مع ثمرات التطور السيايس اإلنساين التي أثمرهتا
ثقافات أخرى ،وأمهها النظام الديمقراطي ،وهذا – ي تقديرنا -هو التناول الصحيح لألمور"

2

فالتناول الصحيح عند الناتب ال حيافظ عىل إطالق معيارية النص اإلسالمي ،بل تعيد تلك املعيارية
بالقيد األهم "عدم التناعض مع النظام الديمقراطي" فيقر هنا بام حاول أن يراوغ ويننره ،فتفول
املراوغة ،وتثبت التهمة املثبتة ملونلة كاتب "األزمة" والتي يفضحها التقرير ،كام فضحتها املعاجلة
والنتائج التي حيرص عىل الوصول إليها.

هدف الكتاب:
يؤكد الناتب "عىل رضورة أن يبذر املسلمون  ي تربتهم الثقافية اخلاصة ،ويتملنوا ما يستمدونه
من حضارات وثقافات أخرى ،فاستعارة الفنرة  ي ذاهتا ال تنفي جلعلها زادا صاحلا ،بل يتعني متثل
الفنرة ،ونقعها  ي رحيق الثقافة املستعرية ،وإخضاعها ملنطقها األخالعي والعميل ،لني تصبح الفنرة
املستعارة جزءا أصيال من الثقافة املستعرية".

()٣

" ويرتتب عىل البذر  ي الرتبة الثقافية اإلسالمية أن يسعى املسلمون إىل متلك الثقافة الدستورية
املعارصة ،ال جمرد استعارهتا فقط )4(".والناتب هنا يقصد الثقافة الدستورية الديمقراطية الغربية؛

( )1ص.3٣3
( )2راجع ما سبق من "االستئسار للغرب" و"معارضة للوحي"  ي هذه "األزمات احلقيقية".
( )٣ص.341
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والتي تنلم عنها من عبل ،والتي جتعل إرادة البرش فوق كل إرادة –بام فيها إرادة اهلل الرشعية-
فاملطلوب تبني هذه الديمقراطية الغربية كمفهوم شعي ،من خالل القيم السياسية التي طرحها كتاب
"األزمة".
فتنون الديمقراطية الغرب ية التي حترر إرادة البرش وتعطيها السيادة العليا ،فوق سيادة الرشيعة
اإلهلية ،هي بذاهتا اهلدف املطلوب ،وهي القيم السياسية اإلسالمية األهم من حتنيم شيعة اإلسالم؛
لذلك يرفض كاتب "األزمة" التعامل مع الديمقراطية كوسيلة للوصول إىل اهلدف اإلسالمي الذي
هو حتنيم الرشيعة؛ فيحني أنه "يميل بعض اإلسالميني إىل التعامل مع الثقافة الدستورية املعارصة
تعامال ذرائعيا حمضا ،فهم يتبنون الديمقراطية عمليا ،ويرفضوهنا نظريا ،أو يقفون منها موعف احلياد
األخالعي  ي أحسن األحوال )1(".ويقرر أن "هذا املوعف ال خيدم إخراج احلضارة اإلسالمية من
أزمتها الدستورية  ...فتجديد نسيج القيم السياسية اإلسالمية ،وترمجتها إىل واعع معيش؛ حيتاج إىل
موعف أخالعي رصيح من الديمقراطية والضوابط الدستورية املعارصة ،وليس التعامل معها تعامال
ذرائعيا.)2(".
وهبذا االستنبات تصري الديمقراطية الغريبة هي معيار الرشعية السياسية ،وتنون هي اهلدف
املسودة من الصفحات ،فقط ال
األعىل للقيم السياسية اإلسالمية ،وهذا هو هدف كل تلك املئات
َّ
غري.
ومن توابع ذلك أن يستباح االجتهاد للجهلة كام هو للعلامء ،فالنل  ي الديمقراطية سواء،
ولتنن الدعوى أن "انتقال الترشيع إىل أيدي املجالس الربيطانية املنتخبة ،وفرت فرصة لتوسيع مفهوم
ِ
ِ
ين َي ْس َتنْبِ ُطو َن ُه
االجتهاد  ...ويتحرر من ضيق املدلول الفقهي" ،2وكأن ليس  ي القرآن ﴿ َل َعل َم ُه ا هلذ َ
ِ
اس ََأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾( ،)4وال ﴿ َف َل ْو َال َن َف َر ِمن ُك ِّل فِ ْر َق ٍة ِّمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة
الذك ِْر إِن كُنت ُْم َال َت ْع َل ُم َ
من ُْه ْم﴾( ،)٣وال ﴿ َف ْ
( )1ص.331 : 332
( )2ص.331
([ )٣النساء – .]1٣
([ )4النحل – .]4٣
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ِّل َي َت َف هق ُهوا ِيف الدِّ ِ
ين﴾( )1فصوت املجالس الربملانية أعىل ،واإلمجاع إنام هو إمجاع أهل الربملان ،ال إمجاع
أهل العلم؛ فهذا هو "اإلمجاع  ي األزمنة احلديثة ،)2(".وليحرتم العقالء عيمة التخصص  ي كل علم إال
علوم الرشيعة  ،ي سبيل الديمقراطية الغربية.

التعليل اجلريمة:
ملاذا يدعي الناتب أن حل أزمة األمة  ي الديمقراطية الغربية؛ التي جعل استنباهتا  ي تربتنا
اإلسالمية هدفا؟
إن تعليله  ي حدّ ذاته جريمة كل االعتبارات الرشعية؛ حيث يبدأ ذلك بقوله" :وإذا كان بزوغ
الديمقراطية املعارصة  ي الغرب انتصارا لرسالة املسيج عليه السالم وهزيمة للمؤسسة الننسية"(،)٣
وللقارئ أن يتساءل معنا :ما رسالة املسيح –عليه السالم-؟ أليست التوحيد واإليامن؟ فهل حققت
الديمقراطية املعارصة  ي الغرب انتصارا للتوحيد واإليامن؟ أليست الطهر والعفة؟ فهل حققت
الديمقراطية املعارصة  ي الغرب انتصارا للطهر والعفة؟ أليست االستقامة عىل الرشيعة اإلهلية لدخول
اجلنة  ي اآلخرة؟ فهل حققت الديمقراطية املعارصة انتصارا لالستقامة عىل الرشيعة اإلهلية لدخول
اجلنة  ي اآلخرة؟ أم أن الناتب يزعم أن رسالة املسيح كانت بإعالء اإلرادة البرشية؛ لتعلو األهواء
وتستباح الفواحش ،ما دامت هذه هي إرادة اجلامهري التي تقدسها الديمقراطية!
ثم يتبعه بقوله " :فإن تطبيق الديمقراطية عىل أساس من حقوق املواطنة املتساوية سينون
انتصارا للرشيعة اخلالدة وهزيمة للفقه املوروث ،ذلك الفقه املرهق الذي ُولد من رحم
االمرباطوريات ،ومل يعد يصلح أساسا لبناء دولة العدل  ي الزمن احلارض 2".فهل الفقه اإلسالمي
الذي مثل الرشيعة  ي جماالهتا االجتهادية كلها هو مثل الننسية التي حرفت وبدلت الديانة النرصانية
–والعياذ باهلل-؟ وهل اتفقت األمة عىل خالف الرشيعة اخلالدة التي جاءها رسول الديمقراطية
([ )1التوبة – .]122
( )2ص.332
( )٣ص.332
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الغربية املعارصة بنتاب "األزمة الدستورية"؟ ُولد الفقه من رحم الوحي؛ كام هي احلقيقة التي حرص
عليها الفقهاء ،أم من رحم االمرباطوريات؛ التي يلصق هبا نقيصة للام؟ أم أن ديمقراطيته الغربية
ليست مرهقة ومل تُولد  ي امرباطوريات االحتالل الغريب النافرة؛ والتي ال زالت متارس أدوار
االحتالل لبالدنا عرب ستار من وكالئها العلامنيني؟ وهل حقا يرى العدل  ي تلك الديمقراطيات
الغربية التي متارس أشنع التفريق بني مواطنيها وبني غريهم من إخوهتم  ي اإلنسانية؟ سبحانك هذا
هبتان عظيم.
إن كاتب "األزمة" يريد الديمقراطية هدفا أعىل "فقد تغريت بنية الدولة وطبيعتها تغريا
نوعيا"( )1ويوتني ألن "الثقافة اإلسالمية ملا تستوعب بعد  ي نسيجها األخالعي العميق حتى اليوم
فنرة الدولة القائمة عىل رابطة اجلغرافيا"( )2فذنب املسلمني عنده "أن العقد االجتامعي الذي اتبنت
عليه اإلمرباطوريات اإلسالمية –شأهنا شأن كل اإلمرباطوريات -هو عانون الفتح وأخوة املعتقد ،ال
عانون املساواة بني مواطنني أحرار ،كام هو احلال  ي الديمقراطيات املعارصة ،)٣(".وهو يزعم أن "عانون
الفتح وأخوة العقيدة  ...مل يعد مناسبا أخالعيا ،وال ممننا عمليا  ي العرص احلديث ،واألهم من كل
ذلك أنه ال ينسجم مع الداللة اإلنسانية الواسعة للقيم السياسية اإلسالمية ،وال مع طبيعة العقد
االجتامعي الذي تتأسس عليه الدول املعارصة؛ فالدول املعارصة ال تتأسس عىل االشرتاك  ي الدين
أو العرق ،بل عىل أساس اجلغرافيا".٣
وبام أن الدول الديمقراطية الغربية املعارصة جعلت عقد الدولة عائام عىل اجلغرافيا؛ فلتنن
اجلغرافيا منبعا لألساس األخالعي ،وما دامت مل جتعل ذلك العقد عىل املعتقد؛ فلتنن الدعوة إىل عقد
الدولة عىل املعتقد غري مناسبة أخالعيا! وهنذا ينون تعليل جعل الديمقراطية الغربية هدفا جريمة
تفوق دعوة الناتب إىل دولته الديمقراطية؛ التي يريد استنبات بذورها  ي أمتنا.

( )1ص.331
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( )٣ص.334
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هل هذا هو الطريق؟
إن الناتب يتأسف عائال" :فام أكثر ما ُسفك الدم وسال احلرب هذه األيام  ي الرصاع عىل شعية
السلطة ومنانة اإلسالم  ي الوأن العام ،)1(".فتملنك الدهوة من تناعضاته التي متأل النتاب؛ فهو
يمتدح الثورات املسلحة التي سالت فيها الدماء ،ويذم التنازالت التي أوعفت نزيف الدماء! وهو
يسقط شعية السلطات املعارصة لعدم عيامها عىل عاعدة الوورى باختيار الناس احلر حلنامهم ،وال
يسقط شعية الدولة الديمقراطية املتومهة لعدم حتنيمها شيعة اإلسالم –وإن مل ترص بذلك دولة
إسالمية -فام الطريق الذي يرسمه لألمة لتخرج من "أزمة الناتب"؟
خيتم الناتب بحثه بقوله" :مل هتدف هذه الدراسة إىل أكثر من اإلسهام  ي إغامد سيف اإلمامة
املسلول ،وحتويل الوأن السيايس  ي البالد اإلسالمية تدافعا سلميا دون إراعة الدماء" 1فهل املطلوب
أن تغمد الوعوب سيفها أم أن تسله  ي وجه االستبداد العلامين –كام أثنى عىل سله هذا سابقا-؟ وكيف
يتصور أن تزيل األمة ذلك احلنم العلامين املستبد؟ أم أنه يريد أن تأخذ الوعوب حقها بالثورة ،ثم
ُرسخ ديمقراطية التدافع السلمي  ي لل إرادة الناس؛ فيحق هلم استعامل السيف إلعامة إرادهتم ،لنن
ت َّ
ال حيق هلم استعامله إلعامة إرادة اهلل الرشعية؟ وما موعفه من الدماء التي تراق إلزاحة هؤالء العلامنيني
املستبدين؟ وملاذا يتأس عليها وعىل معركتها؟
لألسف؛ استئسار للغرب ،وبناء عىل األوهام ،ومعارضة للوحي ،وتفريغ للرصاع من
مضمونه؛ لينون ما سبق هو هدف النتاب :ديمقراطية غربية ،وتدافع سلمي  ،ي بحث مل ُحي َسن
اختيار سؤاله ،واضطر فيه منهج املعاجلة ،وأنتج املطلوب الغريب  ي بالدنا ،وبالطريقة التي يرتضوهنا،
بعيدا عن الرشع ،وبعيدا عن الواعع ،وبعيدا عن األمة التي عال إنه عد انوغل بأزمتها.

( )1ص.31٣
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● ملف:
أين األزمة؟
عراءة نقدية لنتاب "األزمة الدستورية  ي احلضارة اإلسالمية"

● مضمون امللف:
هذا امللف؛ يتنون من جمموع ثالث عراءات نقدية ،متزامنة  ي وعته ،متناملة  ي نظراهتا ،وهي
مناعوات من داخل البيت اإلسالمي ،تنطلق من أرضية شيعة اإلسالم والوعي بالواعع مجيعا،
وتسعى نحو استعادة األمة لنموذجها السيايس الرائد واملبرش بجنتي الدنيا واآلخرة.
ويتضمن هذا امللف ثالث مناعوات؛ كام ييل:
 -1األزمات احلقيقية  ي كتاب األزمة الدستورية.

د .أشف عبد املنعم.

 -2فقه التنييف الديمقراطي :دراسة نقدية لنتاب األزمة الدستورية .د .هوام موايل.
 -٣حول األزمة  ...نظرات  ي كتاب األزمة الدستورية.

د .إسالم الصياد.

وال شك أن عضايا السياسة الرشعية  ،ي لل واعع أمتنا احلايل؛ حتتاج من كل صاحب علم
وبصرية مزيد من املواركة املخلصة علميا وعمليا؛ حتى يتحقق الوعد احلق ﴿وعدَ ا هُ ِ
ين آ َمنُوا
َّلل ا هلذ َ
َ َ
ض كَام استَخْ َل َ ِ
ِ
ِمنْكُم وع ِم ُلوا الص َِ ِ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّكن هَن ََُل ْم ِدينَ ُه ُم
ف ا هلذ َ
ه
ْ َ َ
احلات َل َي ْستَخْ ل َفن ُهه ْم ِيف ْاألَ ْر ِ َ ْ
ا هل ِذي ْارت َََض ََُل ْم َو َل ُي َبدِّ َلن ُهه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنا َي ْع ُبدُ ونَنِي َال ُي ْ ِ
ُون ِيب َد ْيئا﴾[النور–.]33
رشك َ
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● حكاية امللف:
أين األزمة؟
عراءة نقدية لنتاب "األزمة الدستورية  ي احلضارة اإلسالمية"
منذ أكثر من عام ،و ي بعض سجون االنقالب العسنري  ي مرص ،تداول عدد من نخبة احلركة
اإلسالمية كتاب د .حممد املختار الونقيطي "األزمة الدستورية  ي احلضارة اإلسالمية" فانبهر به
البعض ،وانزعج منه البعض ،ووعف األكثرون متسائلني حول طرحه؛ خاصة وعد جاء البحث متامسا
مع طموحات األمة  ي احلرية والعدالة ،بعد ربيع مل ينتمل ،واستبداد مل يندحر.
فأرسل بعض هؤالء إىل ُكتّاب هذا "امللف" ُيطلبون منهم عراءة نقدية ،ومناعوة شعية
وواععية ،ملِا ُطرح  ي النتاب من أفنار جريئة ،ومل يند ّ
كل ُكتّاب امللف يبدؤون؛ حتى انضموا إىل
إخواهنم  ي حمنة األرس  ي سجون االنقالب املرصي.
استقر هبم املقام  ي سجن "استقبال ُطرة" ،استطاعوا بعد شهور من البحث أن حيصلوا عىل
فلام
ّ
نسخة من كتاب "األزمة الدستورية" ،فنان مادة للمدارسة واملناعوة ،والتي كان من ثامرها هذا
امللف ،والذي يقدمه ُكتّابه إىل األمة املسلمة الساعية نحو احلرية والنرص.
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