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والدأوار الوقائع ومتغيرات • الفقيه
السياسية".. ومشكلتاها • "الفتاوى

ّيا- بمركزية السلمي الفقه تامتع الحياة في كبيرة -تااريخ
سلطة وكذلك الناس، واقع في وتاطبيًقا السلمية: تانظيًرا

الجامعة المظلة السلمية؛ الخلفة وجودأ ظل في ومرجعيًة،
المرجعية ذات الحديثة الدولة نشأة مع للمسلمين. لكن

لكنه الحديثة، السلطة في الهامش دأور الفقه احتل العلمانية
-على بقوا الذين المسلمين حياة في المركز دأور يشغل بقي

والواقع جهة من الواجب بين انفصال حالة الدوام- يعيشون
بين النفصام حدث هنا ومن أخرى، جهة من له الخاضعين

"الشريعة" و"القانون".
والدأوار الوقائع ومتغيرات الفقيه

َنتَ الفقه مركزية كان الذي نفسه الفقيه مركزية بالضرورة َع
نشأة مع لكن الحياة، مجالت في الشامل الفضاء على يهيمن
أكثر، أهمية أأعطيتَ بل له، موازية "أدأوار" أخرى نشأت الدولة

في الخرين والعلماء والمثقف والمفكر السياسي مثل من
في ساهم الذي والجتماع... المر والنفس الطب مجالت
"الشامل" الفقيه كان نفسه الوقتَ وفي تاهميشه، إمعان

علوًما يجمعون كانوا المس فقهاء فبعض العصور؛ عبر يتراجع
ًنا الطب منها شتى فقيه لكن وغيرها، والفلك الفلسفة وأحيا
على جمودأ مع الحيان، غالب في الفقه غير يتقن عادأ ما اليوم

التقليد. إلى واسترواح المنقولت
الحياة واقع على طرأت جديدة متغيرات إلى أدأى ذلك كل



أن يريدون الذين الفقهاء من كثير يعيه ل ما وهو السلمية،
ًنا عادأ ما لكن ممارسته، يحاولون أو المركز دأور يستعيدوا ممك
معه التعاطي عن الفقيه وقصور الواقع تاعقيدات تاجاهل

فيه يشاركه صار "المحدودأ" الذي دأوره أهمية على بشموليته؛
آخرون.

نظام ظل في الدولة ونشأة السلمية السلطة غياب ظل في
التي التقليدية السلمي الفقه تاصورات اختلتَ علماني، دأولي
مرجعية عن إسلمية" تاصدر "سلطة وجودأ ظل في نبتتَ

والفقيه المام بين الدأوار وتاوزيع الحكام في الشريعة
بقانونها. -جميًعا- الشريعة تاحكمهم الذين والمفتي والقاضي

"الحيائية" السلمية الحركة نشأت الختلل هذا ظل وفي
ّدا وجدت ما التي للحفاظ الناشئ الفراغ ملء محاولة من أب
وواقع القديم الفقه بين الفجوة وتاضييق التصور وحدة على

والذي الشريعة عن الكلي بالنفصال والخذ المستجد الحياة
المعنى على الخاص/ الفردأي، المجال في يحصرها أن يريد

للدين. الغربي
(الحركي) الجديد الفقيه اضطر هذه، الفراغ ملء عملية وأثناء

مواجهة رحابتها- في -على العام الشأن مجالت في للدخول
ً معها، جدال (الغربية) وفي الحديثة الدولة أطروحات محاِول

أسلمته، أو تاكييفه يمكن ل ما ونفي السلم، مع بعضها تاكييف
ّدأ صراع ظل وفي العلمانيين من الغربي الفكر دأعاة مع حا

وغيرهم.
مجال بتوسيع يقوم الحركي الفقيه كان المسيرة، تالك خلل

أيدِخله نفسه، الفقه مستثمًرا يعهدها، لم جديدة مساحات ف
ًدا القياسية"، "غير إمكاناتاه والمفاسد؛ المصالح فكرة وتاحدي

المستجدات بتلك الوفاء على قادأًرا يكن لم القياس مسلك لن
مع صراعه في الفقيه احتياجات تالبية على قادأًرا يكن لم كما

الفقه في كبيرة حيوية إلى أدأى ما وهذا المستوردأة"، "الفكار
شرعية" "سياسة عادأ ما الذي السياسي الفقه أو العام،

القديم. بمفهومها

السياسة مع تاعاطى أنه أيًضا الحركي الفقيه إليه لجأ ومما
تاحصر التي القياسية الفقه سعتها- بلغة "الحديثة" -على

والمندوب (الواجب الخمسة الحكام إطار في الفعال
إلى تاقديرها في يستند كان وإن والمباح)، والحرام والمكروه
غير المصالح اعتبارات أن مدِركِ غير أو متجاوًزا المصالح



فيها القول يمكن فل السياسة، مسائل مثل مثلها حاسمة،
قائمة لكنها بالمصلحة، القطع فيها يمكن ل كما فصل، بقول
الغالب- -في فيها تاصلح ل َثم ومن والحسابات، التقدير على

بالمنهجية متعلقة أحكام هي التي والتحريم الوجوب أحكام
القياس. أصل هي "النصية" التي

بخفايا علًما أيِحطِ لم نفسه هو أنه إلى يلتفتَ لم ذلك إلى
القرار صانعو عليها يطلع ما عادأة التي وحساباتاها السياسة
الحديثة الدولة أجهزة تاعينهم الذين المستوى رفيعو والخبراء

المختلفة.
السياسية".. ومشكلتاها "الفتاوى

ظل في العام الشأن على هجم حين الحركي الفقيه إن
يقوم (رئيس) ل إمام وقيام السلطة، عن الشريعة انفصال

في وظيفته هي (كما المسلمين ومصالح الدين حفظ على
ّدا يجد يكن لم الفقه)، المقررة المام صفات بعض احتياز من ب
ًبا نفسه المام دأام ما كفقيه؛ دأوره جانب إلى قديًما، غائ

السياسية" التي "الفتاوى نشأت هنا ومن الفقهية)، (بصورتاه
في القرار) الجماهير، يملك ل (الذي الفقيه بها يخاطب
هنا الفتوى فقامتَ وصانعته)، القرار (مالكة الدولة موازاة
القديم الفقهي التصور بحسب هي "الشرعية" التي مقام

عنها تاخلى لما لكن المام، بها يقوم دأينية" كان "شرعية
الفقيه. بها نهض الحديثة الدولة رئيس

والجماعات، المفتين تاعددأ السياسية" -مع "الفتاوى نشأت
حسابات فيها تاختلطِ التي وحساباتاها المصالح تاقدير واختلفا
ًنا الفتاوى اضطراب إلى المة- أدأى بحسابات الجماعة أحيا

الخليج حروب في عديدة مناسبات في حدث كما وتاناقضها،
الذي السلمية الحركة وفقهاء السلطان فقهاء بين وغيرها،

إلى البعض دأفع الضطراب بالسياسة. هذا الفقه دأمجوا
الفقهية المذاهب في الفقهاء اختلفا على بقياسه تاشريعه

أو العام، المجال وفتاوى الفرادأ فتاوى بين الفرق إدأراكِ دأون
مسائل وبين والمعاملت العبادأات من الفرعية المسائل بين

منهجية باجتراح القيام إلى آخرين ودأفع الكلية، السياسة
المة". بـ"فتاوى أسّمي لما جديدة

الشأن مسائل تاحصر كانتَ الشرعية السياسة أن حين على
وقد الدين، حفظ وظائفه أول (الشرعي) الذي بالمام العام

الدين حفظ في الشرع صاحب عن "نيابة بأنها المامة عّرفوا
للمام، القرار قالوا: إن هذا على به". وبناء الدنيا وسياسة



الفقهاء آراء بين من يختاره برأي الجميع يلزم أن يملك وإنه
باَن القرار. وبهذا ووحدة الجماعة وحدة يحفظ مما الخرين،

أن دأون المام صلحيات بعض على هجم الحركي الفقيه أن
التناقض فوقع واللزام، السلطة حيث من إمكاناتاه له تاتوفر

الصلحيات. تالك على الهاجمين بتعددأ والضطراب
وجهة من السياسة تاعريف إعادأة فرضتَ كلها المتغيرات هذه
ابن عرفها كما القديم، الفقيه عند فالسياسة الفقيه، نظر
وإن يراها، لمصلحة الحاكم من شيء "فعل هي الحنفي، نجيم

إلى ذهب اليوم فقيه لكن جزئي"، دأليل الفعل بذلك َيِردأ لم
أخذت اليوم مثلً: "السياسة مولوي فيصل لدى كما القول
أعد لم لنها أوسع؛ معنى هي وإنما فقطِ، بالحكام متعلقة َتا

وأحزابه". ونقاباتاه ومؤسساتاه بأفرادأه كله بالمجتمع متعلقة
ًدا معنى اكتسب التوسع هذا بالسلم أسّمي ما نشأة مع جدي

ً مفهوًما طرح الذي السياسي للتدين، شامل

ًنا عادأ ما ّيا تادي ّيا ول فردأ أعد ولم قاصًرا، عبادأ ًطا َي بالتقوى مرتاب
تاطلب رسالية عملية يعني بل فحسب، الوجداني واليمان

والسياسي الجتماعي التغيير فيه بما الشامل التغيير
الشامل" بـ"السلم يؤمن ل من فكل هذا والقانوني... وعلى

الغنوشي. راشد يقول كما منقوص فإسلمه
الحركي السياسية" للفقيه "الفتاوى تاثيره كبير إشكال ثمة

على جديدة فروًضا تاضيف أنها وهو سبق، ما إلى بالضافة
في المشاركة تاصبح حيث العام، الشأن مجال في اليوم مسلم

فريضة الحتلل وجودأ ظل في العراقية البرلمانية النتخابات
-12-13 دأاغي والقره ،2005-12-11 (القرضاوي شرعية
وغيرها، القتصادأية المقاطعة فتاوى من ذلك غير ) إلى2005
الدولة بموازاة تانهض جديدة شرعية فروض كلها وهذه

تاسد أن تاحاول الذي المام/ الخليفة منصب فراغ ومع الحديثة،
هذا فإن بالسلطة. وبالتأكيد يمكن لم إن بالفتوى فراغه

إمكان قبيل من فرعية إشكالت عنه تاتفرع الكبير الشكال
السياسي" العالمين" و"الموقف رب عن "التوقيع بين الفصل
وهل منكرها، أو الجديدة الفريضة تالك مخالف وحكم للفقيه،

إلهي؟. وثواب إثم عليها يترتاب
أسباب يحيل ل بالدولة، الفقه علقة لمشكلة البيان هذا إن

الدولة معضلة إلى بل فقطِ، وحده الفقيه إلى المشكلة
وفي عنها، الفقيه إقصاء ظل وفي كذلك، وأجهزتاها الحديثة

تام الذي الكبير والفقهي القانوني التراث مع القطيعة ظل



تالك بناء بإعادأة إل المشكلت تالك حل يمكن ول فيه، الزهد
ً شهدت كانتَ وقد جديد، من العلقة زمن وجيزة لمدة وصل

ورجال الحكم رجال فيها تاوافق التي التونسية الصلحية
م)1889( التونسي الدين خير العظم الصدر عهد في الصلح

مقولة نشطتَ هذا ظل وفي عصرية، دأولة بناء أجل من
والمصالح. المقاصد

---
العصر وقضايا السلم صفحة ومحرر ، سوري باحث


