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ملف العدد

اإلسالمي
احلضاري
املرشوع
ّ
ّ
السيايس-
قراءة نقد ّية يف الفقهّ
الشيخ األسعد بن عيل قيدارة

(((

خالصة املقالة:
اإلسالمي
احلضاري
تعالج هذه املقالة إشكال ّيات عدّ ة تتمحور حول امل�شروع
ّ
ّ
العميل؛ من قبيل :ما هو الفقه السيايس؟
السيايس والتطبيق
عىل مستوى التنظري
ّ
ّ
يسمى
احلضاري
وما عالقته باملرشوع
ّ
اإلسالمي؟ وملاذا ينادي بعضهم بسقوط ما ّ
ّ
السيايس
السيايس واق ًعا؟ وهل يعيش الفقه
السيايس»؟ وهل سقط اإلسالم
«اإلسالم
ّ
ّ
ّ
التحوالت
اإلسالمي يف ضوء
السيايس
اإلسالمي أزمة عميقة؟ وما هو مستقبل التفكري
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي أن يكون عليه؟
السيايس
واملستجدّ ات ،وما الذي جيب عىل الفقه
ّ
ّ

تلمس أجوبة علم ّية موضوع ّية عن هذه األسئلة واإلشكال ّيات؛
تأيت هذه املقالة حماولة ّ

وحتوالته التارخي ّية ومساراته ،والكشف
من خالل بيان ماه ّية الفقه
السيايس ورضورته ّ
ّ

السيايس املعارص؛ بفعل عدم انطالقه من رؤية اسرتاتيج ّية وحضار ّية
عن مأزق الفقه
ّ
اإلسالمي ،من تونس.
((( باحث يف الفكر
ّ
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مسدّ دة ،بل قيامه باستيحاء مفرداته من احلوادث التارخي ّية ،وخضوعه حلوادث التاريخ
وتق ّلباته ،وانتزاعه األطروحة والنموذج من التجربة التارخي ّية لأل ّمة؛ بام حتويه من عقد
وتعقيدات!!

السيايس؛ من خالل استقصاء مكامن
ثم تتو ّقف املقالة عند جذور الوهن يف الفقه
ّ
ّ

ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

املنهجي فيه.
اخللل
ّ

متأصلة ،وحتقيق ّ
وختتم بالتأكيد عىل ّ
أن األزمة
احلضاري
أن املرشوع
اإلسالمي حاجة ّ
ّ
ّ

اإلسالمي؛ بل
السيايس
احلي؛ وهو الفقه
احلضاري
ليست يف املرشوع
ّ
ّ
اإلسالمي وعصبه ّ
ّ
ّ

األزمة يف مسار من مسارات هذا الفقه! لقد استطاع مسار اإلمامة والوالية أن يتجاوز
ّ
القوة والنجاح
مقومات ّ
كل العوائق املنهج ّية التي وقع فيها املنحى اآلخر؛ بام امتلك من ّ
عىل مستوى التنظري والتطبيق.

كلامت مفتاح ّية:

السلطاين ،اإلمامة ،الوالية،
السيايس ،الفقه
اإلسالمي ،الفقه
احلضاري
املرشوع
ّ
ّ
ّ
ّ
التنظري ،التطبيق ،املنهج ،السلف ّية ،التكفري ،والية الفقيه... ،

مقدّ مة:

ّ
الديني ،واستفحال ظاهرة اجلامعات القتال ّية التكفري ّية،
التطرف
إن تصاعد موجة
ّ
ّ

يدعوان إىل التفكري جدّ ًّيا يف وضع خطط ورؤى مرحل ّية وإسرتاتيج ّية ملحارصة التداعيات

السلب ّية هلذه الظواهر ،واحلدّ من انعاكاساهتا اخلطرية عىل وحدة األ ّمة ومستقبل هذا
الدين.
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فقد اتخّ ذت هذه الظواهر ذريعة للهجوم عىل اإلسالم ،والطعن يف أصوله وفروعه،
والتشكيك يف قدرته عىل مواكبة الزمن ،واالستجابة ملتط ّلبات العرص؛ فهو يف أحسن
بدائي! أ ّم��ا جمتمعات اليوم
قبيل
ّ
األح��وال :صيغة اجتامع ّية وحيات ّية رائعة ملجتمع ّ
-برتكيباهتا الديموغراف ّية الضخمة ،وتعقيداهتا التقن ّية واإلنتاج ّية ،وتش ّعباهتا اخلدمات ّية،
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وطفراهتا الرقم ّية -فتبدو عص ّية عىل االنضواء يف منظومة اإلسالم العقد ّية واألخالق ّية!!
ويف سياق اهلجوم املن َّظم عىل مفاهيم اإلسالم؛ بالتزامن مع إيقاعات جرائم تلك

بأبشع النعوت؛ ألنّه مل جيلب هلذه األ ّمة وللعامل سوى اخلراب والدمار والتناحر والفتن

ملف العدد

اإلسالمي ،ورميه
السيايس
اجلامعات املجرمة وفظاعاهتا ،تأيت محلة التشكيك يف الفقه
ّ
ّ

املذهب ّية والطائف ّية...

اإلسالمي وعصبه
احلضاري
يتحول مصري املرشوع
ومن املفارقات التارخي ّية أن
ّ
ّ
ّ
تتحرك نحوه مجاعات
اإلسالمي» ،من طموح ومرشوع
السيايس
احلي؛ وهو «الفقه
ّ
ّ
ّ
ّ

ربأ منه كثريون
الصحوة اإلسالم ّية يف عقود القرن العرشين ،إىل كابوس ومأزق يت ّ
سمي
ويبشرّ ون بسقوطه ،يف السنوات األخرية ،بعد اإلخفاقات التي شهدهتا ّ
حتوالت ما ّ

يب».
بـ»الربيع العر ّ

اإلسالمي؟ وملاذا ينادي
احلضاري
فام هو الفقه السيايس؟ وما عالقته باملرشوع
ّ
ّ
السيايس واق ًعا؟
السيايس؟ وهل سقط اإلسالم
يسمى اإلسالم
بعضهم بسقوط ما ّ
ّ
ّ
السيايس
اإلسالمي أزمة عميقة؟ وما هو مستقبل التفكري
السيايس
وهل يعيش الفقه
ّ
ّ
ّ
التحوالت واملستجدّ ات؟ أو باألحرى :ما الذي جيب عىل الفقه
اإلسالمي يف ضوء
ّ
ّ
اإلسالمي أن يكون عليه؟
السيايس
ّ
ّ
لتلمس أجوبة علم ّية موضوع ّية عن ه��ذه األسئلة
وت��أيت ه��ذه املقالة حماولة ّ
واإلشكال ّيات.

اً
والتحول:
السيايس؛ املاه ّية والرضورة
أول :الفقه
ّ
ّ

«السيايس» ّ
بأن الفقه يتأ ّلف من أبواب عديدة،
توحي التسمية التي تق ّيد الفقه بـ
ّ

طبيعي يفرضه موضوع علم الفقه وغاياته؛ فالفقه
وينقسم إىل جماالت خمتلفة .وهذا أمر
ّ
هو العلم باألحكام الرشع ّية من أد ّلتها التفصيل ّية ،واألحكام الرشع ّية هي -يف النهاية-

الترشيعات الصادرة من الشارع التي تن ّظم حياة الناس الفرد ّية واجلامع ّية .ولذلك يمكن
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تقسيم الفقه حسب جماالت احلياة .وهذا ما حصل تارخي ًّيا يف املصنّفات الفقه ّية ،فقد

شاع يف مرحلة مبكّرة التقسيم الثنائي :عبادات ومعامالت ،وظهرت تقسيامت ثالث ّية
ورباع ّية؛ م ّيزت؛ تارة يف فقه املعامالت بني العقد واإليقاع ،وتارة أخرى م ّيزت األحكام

بوصفها عنوانًا مستقلاً ...
ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

ونمو اخلربات التقنين ّية والترشيع ّية للمجتمعات البرش ّية ،استفاد
ومع تش ّعب احلياة
ّ

القانوين ،فأصبحنا
بعض الفقهاء من التبويب املعارص ملجاالت احلياة وطرائق التصنيف
ّ
اجلزائي» ،و«فقه األحوال الشخص ّية»...
السيايس»« ،الفقه
يسمى بـ«الفقه
ّ
نواجه ما ّ
ّ

السيايس :األحكام والترشيعات التي تتّصل باجلامعة وباملجتمع
ويراد من الفقه
ّ
املسلم؛ من جهة احلكم ،والسلطة ،وإدارة شؤون الدولة الداخل ّية واخلارج ّية.
وعرفه البعض بأنّه« :الفهم الدقيق لشؤون األ ّمة الداخل ّية واخلارج ّية ،وتدبري هذه
ّ

الشؤون ورعايتها يف ضوء أحكام الرشيعة وهدهيا»(((.

السيايس هو جمموعة األحكام الرشع ّية التي تتناول القضايا السياس ّية؛
فالفقه
ّ
كاحلكم ،وإدارة الدولة ،والعالقات اخلارج ّية .وهذه األحكام مستنبطة من مصادر الفقه
اإلسالمي ،مضا ًفا إىل األعراف والتقاليد التي درجت عليها الدولة اإلسالمية ،بام ال
ّ
يتناىف مع املبادئ اإلسالم ّية.

األهم ،يمكن القول
وحتى ال نستغرق يف جدال التعريفات ،وتغيب عنّا القضايا
ّ

ّ
إن التعريفات اتّفقت -تقري ًبا -يف حتديد موضوع هذا الفقه؛ بأنّه« :احلكم ،والسلطة،
والدولة ،ومتع ّلقاهتا»؛ وبالتايل تدخل فيه العناوين الفقه ّية اآلتية :الوالية ،القضاء،
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اجلهاد ،اجلباية ،اخلراج ،وغريها.

السيايس واضحة للعيان يف ضوء هذا التحديد؛ فأحكامه مقدِّ مة
مه ّية الفقه
وتبدو أ ّ
ّ

اإلسالمي»؛
السيايس
اإلسالمي» أو «النظام
السيايس
يسمى بـ «املذهب
ّ
ّ
مهمة لبناء ما ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،ط ،3دمشق ،دار األوائل2008 ،م ،ص.75
السيايس
((( الفهدوي ،خالد :الفقه
ّ
ّ
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ملحة ّ
لكل مدرسة فكر ّية جا ّدة تريد أن تسوس الناس وتقود احلياة.
وهذا األخري حاجة ّ
السيايس يف إدارة شؤون احلياة وإعطائها صبغة حضار ّية
وانطال ًقا من مركز ّية النظام
ّ

واقتصادي .ويستهدف
واجتامعي
سيايس
للوجود واإلنسان واحلياة ،ينبثق عنها نظام
ّ
ّ
ّ

ملف العدد

احلضاري؛ بوصفه رؤية شاملة
السيايس عصب احلياة يف املرشوع
مع ّينة ،يم ّثل الفقه
ّ
ّ

هذا املرشوع حتقيق العدالة؛ بوصفها قيمة عليا ،كام يستهدف إيصال الناس إىل أقىص
درجات الكامل والسعادة والرفاه.

فقها هامش ًّيا أو منفصلاً عن
ولذلك؛ ال يمكن أن نتعامل مع الفقه السيايس بوصفه ً

سائر النظم اإلسالم ّية األخرى؛ الفرد ّية منها أو اجلامع ّية .وقد التفت بعض العلامء إىل
هذه املعضلة؛ مب ّينًا ّ
«أن النهج األكثر سدا ًدا ود ّقة يف هذه املسألة هو الذي يقيض بدرس

السيايس والدولة والنظام واحلكومة يف اإلسالم عىل أساس ّ
أن ترشيعاهتا
قضايا املجتمع
ّ
مندجمة يف النسيج املتالحم لك ّل ّيات العقيدة والرشيعة ومفرداهتام يف اإلسالم؛ مالبسة

ّ
لكل مبدأ وقاعدة وحكم فيهام .فقضية احلكم ليست قسماً من أقسام الرشيعة اإلسالم ّية،
وفصلاً من فصوهلا ،وبا ًبا من أبواهبا؛ وإنّام هي طبيعة فيها ،ونتيجة هلا ،وسمة فيها ،تتو ّلد

منها تو ّلد الثمرة من الشجرة والضوء من الشمس»(((.

السيايس بالسلطة الرشع ّية اإلسالم ّية إخالل بااللتزام كاملاً ؛
فـ«اإلخالل بااللتزام
ّ

ّ
ثمة
ألن مسألة احلكم دخيلة يف تركيب الرشيعة بكاملها؛ فمع فقدان هذا االلتزام يكون ّ
خلل عميق ال ينحرص يف مسألة احلكم؛ وإنّام يرسي يف مجيع وجوه احلياة للمسلم»(((.

اإلسالمي ُيالحظ ضعف العطاء يف هذا املجال؛ حتى
الفقهي
وباستقراء الرتاث
ّ
ّ

التوسع والرشح والتفصيل(((.
اعتربه بعض الباحثني احللقة األضعف من حيث
ّ

املؤسسة الدول ّية للدراسات والنرش1992 ،م،
السيايس
((( شمس الدين ،حممد مهدي :يف االجتامع
اإلسالمي ،ط ،1بريوتّ ،
ّ
ّ
ص.4
((( م .ن ،ص.4
األورويب لإلفتاء والبحوث،
النجار ،عبد املجيد« :جتديد فقه السياسة الرشع ّية» ،بحث مقدّ م للدورة  16يف املجلس
ّ
((( انظرّ :
إسطنبول ،يوليو2006م .انظر :موقع املجلس عىل الرابط اآليتwww.e-cfr.org :
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اإلسالمي ..املحاور واملسارات:
السيايس
ثان ًيا :الفقه
ّ
ّ
السيايس:
 .1حماور الفقه
ّ

تتنوع البحوث يف قضايا السياسة وشؤون احلكم يف حماور أربعة؛ هي:
ّ
ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

ومؤرخو الفرق ّ
أن أخطر القضايا
 املحور الكالمي :عرف املتك ّلمون عمو ًما،ّ

تعمقت الفرقة بني املسلمني؛ هي مسألة
العقد ّية التي وقع فيها سجال كبري ،وبسببها ّ
سل يف اإلسالم سيف عىل قاعدة دين ّية مثل ما ّ
اإلمامة ،حتّى قيل« :ما ّ
سل عىل قاعدة

الكالمي قضايا وجوب اإلمامة ،وعىل من جتب؟،
اإلمامة»((( .وقد استوعب البحث
ّ
وطرق ثبوهتا ،وصفات اإلمام ،وركن ّية اإلمامة للدين...

والتزم املتك ّلمون من خمتلف املذاهب ببحث مسألة اإلمامة أو اخلالفة يف املتون

الكالم ّية؛ ْ
وبرر بعضهم هذا التمشيّ
وإن أنكر كثري منهم أنهّ ا من أصول االعتقاداتّ .

بأنّه من باب مسايرة السابقني .قال عضد الدين اإلجيي« :اإلمامة ومباحثها عندنا من

تأس ًيا بمن كان قبلنا»(((.
الفروع؛ وإنّام ذكرناها يف علم الكالم ّ

الفقهي :ويتجلىّ يف عطاءات الرتاث؛ يف فقه القضاء ،والواليات ،واحلدود،
 املحورّ

واجلهاد ،...وما له عالقة بإدارة شؤون املجتمع ،وإدارة الدولة ،وعالقتها باآلخرين.

األخالقي :و ُيقصد به النصوص التي كتبت عن خصائص امللوك والسالطني
 املحورّ

واألمراء وآداهبم ،والطرائق التي جيب أن يسلكوها مع خمتلف فئات املجتمع؛ ككتاب

«التاج يف أخالق امللوك» للجاحظ ،و«األدب الكبري» البن املق ّفع ،و«نصيحة امللوك»
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للطرطويش ،و«الترب املسبوك يف نصيحة امللوك» للغزايل،
للاموردي ،و«رساج امللوك»
ّ
ّ

وغريها.

((( الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي :امللل والنحل ،ط ،2بريوت ،دار الكتب العلميّة1992 ،م ،ص.13
((( اإلجيي ،عضد الدين :املواقف ،حتقيق :عبد الرمحن عمرية ،ط ،1بريوت ،دار اجليل1417 ،هـ.ق1997 /م ،ج،3
ص.574
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الفلسفي :ويشمل هذا املحور امل��دارس واآلراء واملذاهب يف الفلسفة
 املحورّ

ومن املحيرّ اختزال ٍ
الترشيعي
التقنيني
السيايس يف بعده
كثري من الباحثني الفق َه
ّ
ّ
َّ
اخلالص ،مهملني اكتشاف املذهب ،أو صياغة النظر ّية اإلسالم ّية يف أسسها الفلسف ّية

ملف العدد

السياس ّية؛ ومن أشهرها :آراء الفارايب يف املدينة الفاضلة ،آراء الغزايل ،وأفكار ابن
السيايس.
خلدون يف االجتامع
ّ

السيايس
والكالم ّية وأبعادها األخالق ّية! بل نجد أغلب الباحثني يف بناء منظومة الفقه
ّ
املاوردي
اإلسالمي عىل نمط «األحكام السلطان ّية والواليات الدين ّية» أليب احلسن
ّ
ّ
عرف بكتابه يف مقدّ مته« :و ّملا كانت األحكام السلطان ّية
(450-364ه��ـ.ق) الذي ُي ّ
أحق وكان امتزاجها بجميع األحكام يقطعهم عن تص ّفحها مع تشاغلهم
بوالة األمور ّ
أفردت هلا كتا ًبا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته؛ ليعلم مذاهب
بالسياسة والتدبري؛
ُ
الفقهاء يف ما له منها فيستوفيه ،وما عليه منها فيوفيه؛ توخ ًيا للعدل يف تنفيذه وقضائه،

وحتر ًيا للنصفة يف أخذه وعطائه .وأنا أسأل اهلل -تعاىل -حسن معونته( .(((»)....ويعدّ د
ّ
تضمنه الكتاب من أحكام سلطان ّية وواليات دين ّية يف عرشين با ًبا؛ منها:
يف املقدّ مة ما ّ

عقد اإلمامة ،تقليد الوزارة ،وتقليد اإلمارة ...ويذكر تقليد اإلمارة عىل اجلهاد ،ووالية
احلج...
القضاء ،ووالية املظامل ،والوالية عىل إمامة الصلوات ،والوالية عىل ّ

السيايس:
 .2مسارات الفقه
ّ

اإلسالمي املعارص ،ال تكتب هلا الد ّقة واملوضوع ّية ْ
ّ
إن
السيايس
إن دراسة أزمة الفقه
ّ
ّ

تارخيي ملسري هذا الفقه ومنحنياته عرب الزمن.
تؤسس عىل استقراء
ّ
مل َّ

ومن الغريب أن نجد ّ
أن بعض املحاوالت القليلة التي اقتحمت هذا الباب قد

سقطت يف السطح ّية والعموم ّية .ومن ذلك ما كتبه أحد الباحثني يف مقالته «نظر ّيات
السيايس -يف ما أسامها
مر هبا الفقه
يقسم املراحل التي ّ
الدولة اإلسالم ّية احلديثة»؛ حيث ّ
ّ

املاوردي ،أبو احلسن :األحكام السلطانيّة والواليات الدينيّة ،حتقيق :أمحد املبارك ،ط ،1الكويت ،دار ابن قتيبة،
(((
ّ
1409هـ.ق1989 /م ،ص.1
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األموي؛ وهي كام يقول:
بمدرسة اخلالفة -باملراحل اآلتية :مرحلة الكتابات يف العهد
ّ
«يف الغالب أحاديث وروايات؛ هدفها تسويغ احلكم وممارساته وإضفاء الرشع ّية عليه؛

ثم ظهرت املؤ ّلفات
من جهة ،والتشكيك باملدرسة املنافسة (اإلمامة)؛ من جهة أخرىّ .

استمرت حتى أواخر
العبايس؛ ومعها بدأت املرحلة الثانية التي
األساس ّية يف العهد
ّ
ّ
ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

السيايس ملدرسة اخلالفة مرحلته الثالثة من
القرن التاسع عرش امليالدي؛ حني دخل الفقه
ّ
خالل النتائج اجلديدة للفقهاء واملفكّرين اإلصالح ّينيّ ،
وظل يعيش هذه املرحلة حتّى

{الثالثينات} من القرن العرشين؛ حيث بدأت املرحلة الرابعة -التي ال تزال قائمة،-

مهمة استوعبت مجيع جوانب فقه الدولة اإلسالم ّية
وفيها ظهرت مؤ ّلفات وبحوث ّ

ونظمها»(((.

السيايس
أ ّم��ا املحاولة الثانية فقد أورده��ا أمحد الغامدي يف كتابه «جتديد الفقه
ّ
اإلسالمي بعد وفاة رسول اهلل
اإلسالمي»؛ فأشار إىل أربعة مراحل شهدها التاريخ
ّ
ّ

وهي:

 املرحلة األوىل :املرحلة الراشد ّية :ومتتدّ إىل هناية عهد اخللفاء الراشدين .يقولمقو ًما هذه احلقبة« :هذه حقبة زمن ّية فريدة ،كانت األ ّمة فيها عزيزة ،واحلقوق
الكاتب ّ
مأخوذة ،والدماء مصونة ،واألعراض حمفوظة»((( ،وامتدت زمن ًّيا إىل سنة (41هـ.ق).

 املرحلة الثانية :هي مرحلة التوريث والوالية القهر ّية :ومتتدّ من خالفة يزيد إىلسقوط الدولة العثامن ّية؛ أي من سنة (60هـ.ق) إىل سنة (1342هـ.ق).
ويسميها مرحلة االستعامر وما بعده؛ ومتتدّ من تسعني سنة قبل
 املرحلة الثالثة:ّ
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يب
سمي بالربيع العر ّ
سقوط الدولة العثامن ّية إىل سنة اندالع ّأول رشارة من رشارات ما ّ
يف تونس.
ختصص ّية تصدر عن مركز الغدير للدراسات،
((( املؤمن ،عيل« :نظر ّيات الدولة اإلسالم ّية احلديثة» ،جملة املنهاج ،فصل ّية فكر ّية ّ
العدد ،20شتاء 2000م ،ص.258
((( الغامدي ،أمحد :جتديد الفقه السياسي يف اجملتمع اإلسالمي ،ط ،2القاهرة ،دار ابن رجب2013 ،م ،ج ،1ص.13

ّ

ّ
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تارخيي؛ كام يظ ّن
وتؤسس ملنعطف
 املرحلة الرابعة :تبدأ من سنة (1342هـ.ق)؛ّ
ّ
للحر ّية والعدالة والكرامة!!
تتحرر فيه الشعوب من ربقة االستبداد ،وترنو ّ
الكاتبّ ،
السيايس
التطور الذي شهده الفقه
خاص .ويقصد باملسار العا ّم؛
مها :مسار عا ّم ،وآخر
ّ
ّ
ّ
ثم التسلل
الرسمي الذي تبنّى القراءة الرسم ّية ملسار اخلالفة بعد رسول اهلل  ،ومن ّ
ّ

ملف العدد

يف الواقعّ ،
السيايس ال بدّ فيه من التمييز بني مسارين؛
تطور الفقه
إن حتقيب مراحل ّ
ّ

التارخيي للدول التي قامت وحكمت باسم اإلسالم؛ كالدولة األمو ّية ،والع ّباس ّية،
ّ
والعثامن ّية .ويمكن احلديث يف هذا املسار العا ّم عن مراحل مخس بعد عهد الرسالة؛ هي:
أ .املرحلة األوىل :وهي تشبه مرحلة التأسيس؛ ومتتاز بالرتاث غري املكتوب لسرية

السيايس
النص ّية للفقه
اخللفاء وخطبهم وجتارهبم السياس ّية ،ويشكّل هذا الرتاث اخلمرية ّ
ّ
الذي سيتشكّل فيام بعد.
الضمني؛ وتتم ّيز باخلوض يف موضوعات احلكم،
ب .املرحلة الثانية :مرحلة الفقه
ّ

واخلالفة ،وصفات احلاكم ،واجلهاد ،واخلراج ...ولك ْن ضمن البحوث الفقه ّية العا ّمة؛

وهذا ما حتويه عموم املصنّفات الفقه ّية ملختلف املذاهب.

السيايس
املتخصصة بالشأن
ج .املرحلة الثالثة :تتم ّيز بظهور املصنّفات الفقه ّية
ّ
ّ
والواليات ووظائف احلاكم أو السلطان ممّا تعارف عليه بـ«األحكام السلطان ّية»؛ وهي

كالفراء
املاوردي ومؤ ّلفني آخرين كتبوا حتت العنوان نفسه؛
تسمية مستوحاة من كتاب
ّ
ّ

احلنبيل (458_383هـ.ق) الذي يقول يف مقدّ مته ...« :وقد رأيت ْ
أن أفرد كتا ًبا يف
ّ

اإلمامة؛ أحذف ما ذكرت هناك (يعني كتاب اإلمامة) من اخلالف والدالئل ،وأزيد
فصولاً ُأخر تتع ّلق بام جيوز لإلمام فعله من الواليات وغريها»((( ،كام صنّفت مؤ ّلفات يف
قضايا اقتصاد ّية؛ كاخلراج؛ وهي األسبق زمانًا .ومن ذلك« :كتاب اخلراج» للقايض أيب

يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت192هـ.ق) ،وقد حوى هذا الكتاب موضوعات أخرى
احلنبلي ،حممد بن احلسني :األحكام السلطانيّة ،حتقيق :حممد حامد الفقيه ،بريوت ،دارالكتب العلميّة،
((( الفراء
ّ
2000م ،ص.19
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السيايس؛ كحكم املرتدّ  ،وقتال أهل البغي والرشك ...كام كتب حييى بن آدم
ترتبط بالفقه
ّ

القريش (ت204هـ.ق) كتا ًبا بالعنوان نفسه «اخلراج» ،ويف الفرتة نفسها كتب أبو عبيد
ّ

القاسم بن سالم (ت224هـ.ق) كتاب «األموال» .ومتتدّ هذه املرحلة إىل سقوط الدولة
العثامن ّية؛ والذي كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة.

ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

د .املرحلة الرابعة :مرحلة الصدمة :شكّل سقوط اخلالفة العثامن ّية صدمة للضمري

سيايس حيمل راية اإلسالم
املسلم الذي فقد بسقوط اخلالفة إحساسه باالنتامء إىل كيان
ّ
ويم ّثل األ ّمة ،عىل الرغم من ّ
كل االنحرافات التي تل ّبست هبا هذه اخلالفة ،واالهرتاء

التحول الكبري يف تاريخ األ ّمة ،انقسمت اآلراء
والضعف واهلوان الذي بلغته .وأمام هذا
ّ
إىل ثالثة اتجّ اهات؛ هي:
 اتجّ ��اه أ ّي��د سقوط اخلالفة ،واعترب ذلك حت� ّ�ولاً إجياب ًّيا حي� ّ�رر الشعوب العرب ّيةواإلسالم ّية من إرث املايض الثقيل ،ومن هيمنة األتراك واستبدادهم ،ومن نمط نظام
سيايس ٍ
بالزمني؛ وهو نظام مل تفلح أوروبا يف حتقيق هنضتها وقيامها
الديني
بال خيلط
ّ
ّ
ّ
علامين حديث يقوم
احلضاري وهيمنتها عىل العامل إال بعد القطيعة معه ،وجتاوزه إىل نظام
ّ
ّ
عىل سلطة الشعب ،والديمقراط ّية ،والفصل بني السلطات... ،
سلفي يتباكى عىل جمد اإلسالم ،ويطالب بالعودة إىل اخلالفة .وهذا كان
 اتجّ اهّ
االتجّ اه السائد بني علامء الدين .وال تزال بعض الت ّيارات السلف ّية تتبنّى هذه األطروحة.
القانوين الشهري
وأنموذجا عىل ذلك يمكن أن نشري إىل
 اتجّ اه يدعو إىل تطوير اخلالفة؛ً
ّ

عبد الرزاق السنهوري (ت1971م) الذي اقرتح تطوير اخلالفة إىل ما يشبه «اجلامعة»،
وتطورها لتصبح عصبة أمم رشق ّية».
أو اتحّ اد دول ،وأ ّلف كتا ًبا يف املوضوع «فقه اخلالفة
ّ
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يسمى بالصحوة اإلسالم ّية وقيام احلركات
هـ .املرحلة اخلامسة :وهي مرحلة ما ّ

اإلسالمي والدولة اإلسالم ّية .ويف هذه املرحلة تصاعدت
اإلسالم ّية التي نادت باحلكم
ّ

بعض اخلطابات لتنادي بـ«احلاكم ّية» و«تطبيق الرشيعة» و«جاهل ّية املجتمع»؛ ولكنّها
متطرفة تكفري ّية
فشلت يف حتقيق ذلك؛ بل تقهقرت أغلب هذه التجارب يف سلف ّيات
ّ
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االجتامعي .ومل تفلح بعض التجارب األخرى
هدّ دت أمن بلداهنا وسالمة نسيجها
ّ

يف مراجعة أدب ّياهتا السياس ّية لتتصالح مع شعارات الديمقراط ّية وتداول السلطة ونبذ
واحلركات؛ بل نراها تغوص أكثر فأكثر يف ازدواج ّية اخلطاب وبراغامت ّية سياس ّية
مفضوحة ال تنطيل عىل أغلب الناس.

ملف العدد

العنف ،فلم تنفع ّ
كل تلك املراجعات وتبنّي الشعارات اللماّ عة يف نجاح هذه التجارب

وأ ّما املسار
اخلاص؛ فهو مسار تنبع خصوص ّيته من انفصاله منذ حلظة التأسيس األوىل
ّ

اخلاصة يف
عن املسار السابق؛ فهو مل يعرتف بمرشوع ّية اخلالفة األوىل ،وكان له نظر ّياته
ّ
السيايس وقيادة األ ّمة .فأطروحته تستند إىل عقيدة اإلمامة وفلسفتها االجتامع ّية
االجتامع
ّ
السيايس يف هذا املسار الذي التزم ّ
خط أهل البيت
والسياس ّية؛ كام مت ّيز الفقه
ّ

مهها:
بارزة؛ أ ّ

للنبوة :فدولة ما بعد الرسول
- -اإلمامة امتداد ّ

النبو ّية؛ فتلك استمرار هلذه ،وال قطيعة يف البني.

بسامت

ال ختتلف يف اجلوهر عن الدولة

الديني للقيادة وأساس الرشع ّية الدين ّية لدولة
والنص يم ّثالن اإلطار
 -العصمةّ
ّ
اإلمامة.

النص ٌ
شكل من أشكال الوصاية الدين ّية عىل جتربة سياس ّية
 -دولة اإلمامة واشرتاط ّطر ّية حتدق هبا املخاطر من الداخل واخلارج؛ مع قصد إيصال الناس إىل مرحلة

من النضج؛ يصبحون معها قادرين عىل ممارسة السلطة الشعب ّية.

 -العدل أصل من أصول الدين وأساس من أسس احلكم ،وبالتايل؛ ّفإن القيادة
املعصومة هي رضورة حلفظ العدالة.

العاملي العادلْ ،
وإن ساد
احلق ،وسيادة العدل ،وقيام املجتمع
 -حتم ّية انتصار ّّ
الظلم واجلور طويلاً ؛ فالعقيدة السياس ّية هلذا املسار تؤمن باملستقبل السعيد
املهدي
للبرش ّية وحتمية ظهور
ّ

.
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 -يف زمن غيبة اإلمام

تُوكل هذه النظر ّية القيادة ومسؤول ّية إدارة شؤون األ ّمة إىل

اإلسالمي وحتقيق أهدافه.
الفقهاء العدول؛ فهم األقدر عىل حفظ مقاصد احلكم
ّ

التحوالت التارخي ّية؛ فهو ال يقدّ م نظر ّية مغلقة يف قوالب
 يتم ّيز هذا املسار بمواكبةّ

التحوالت االجتامع ّية ويتك ّيف معها.
فقها سياس ًّيا يواكب
ّ
جامدة؛ بل ً
ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

السيايس يف هذا املسار ،فتم ّثله سرية الرسول زمن الدعوة،
العلمي للفقه
أ ّما اإلنتاج
ّ
ّ

ونصوص املعصومني

فصلنا هذا اإلرث ووزعناه عىل
وسريهتم زمن اإلمامة .وقد ّ

التحوالت االجتامع ّية السياس ّية التي شهدها املجتمع املسلم (سفر
أربعة أسفار تواكب
ّ
الرسالة) ،وفقه مواجهة الفتنة ،وفقه الصلح واملهادنة ،وفقه الثورة(((.

وتعرضوا ضمن ًّيا
ويف عرص الغيبة تصدّ ى فقهاء هذه املدرسة للقضايا الفقه ّية،
ّ
إىل قضايا احلكم والسياسة بمعناها العا ّم؛ فال نجد إىل حدود القرن العارش للهجرة
السيايس ،ولكنّنا نرى ّ
مدونات الفقه منذ مرحلة قريبة
خاصة بالفقه
أن ّ
مصنّفات فقه ّية ّ
ّ
من عرص الغيبة حوت موضوعات ترتبط هبذا الفقه السيايس؛ ففي املقنعة للشيخ املفيد

(ت413ه��ـ.ق) نجد عناوين :اخلمس ،واألنفال ،والغنائم ،وكتاب اجلزية ،وكتاب
القضاء والشهادات ،وكتاب القصاص والديات .ويف االنتصار للرشيف املرتىض

احللبي (ت
(ت436هـ.ق) نرصد كتاب القضاء والشهادات .ويف الكايف أليب الصالح
ّ
447هـ.ق) نجد كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وأحكام القصاص ،وأحكام
الديات .ويف كتب الشيخ الطويس (ت460ه��ـ.ق) نجد بعض العناوين األخرى؛

كالعمل مع السلطان ،وأخذ جوائزه؛ يف كتاب النهاية ،وكتاب اجلهاد ،وكتاب قتال أهل

الر ّدة ،وكتاب ق ّطاع الطرق؛ يف املبسوط...
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الطبيعي أن ّ
تم
خاصة بقضايا الفقه
يتأخر ظهور مصنّفات
ومن
ّ
السيايس ،بعد أن ّ
ّ
ّ
اإلمامي
الرتكيز عىل أصل اإلمامة والتصنيف فيه يف علم الكالم ،وبعد أن نحا الفقه
ّ
((( انظر :للكاتب نفسه« :قيام احلسني وفقه الثورة» ،دراسة ُقدِّ مت ملؤمتر «اإلمام احلسني  ..هنضة حياة وإحياء دين»،
تنظيم جامعة املصطفى العامل ّية ،بريوت ،آذار2016م.
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التوجهات املجتمع ّية؛ بحكم األوضاع الصعبة التي كان يعيشها
منحى فرد ًّيا ،وضمرت
ّ
ً

الرسمي للدولة!
معارضا للفقه
اها
ً
أعالم املذهب وأتباعه وتصنيفهم؛ بوصفهم اتجّ ً
ّ

خاصة يف موضوعات احلكم ومتع ّلقاته؛ فكتبوا يف اخلراج ،وصالة
بدأت تظهر رسائل ّ

ملف العدد

ولك ْن مع قيام الدولة الصفو ّية وتصدّ ي فقهاء شيعة ملناصب يف أجهزة هذه الدولة،

اجلمعة ،ويف مرحلة متقدّ مة يف اجلهاد.

الكركي (ت
مع املح ّقق
وب��دأت ت�برز فكرة نيابة الفقهاء عن املعصومني
ّ
رصح يف كتابه «جامع املقاصد» ّ
أن الفقيه اجلامع لرشائط احلكم
940ه��ـ.ق) الذي ّ

والفتوى؛ هو النائب العا ّم للمعصوم

زمن الغيبة(((.

النراقي (ت1245هـ.ق) الذي أفرد بح ًثا يف كتابه «عوائد
وتكاملت الفكرة مع الشيخ
ّ

األيام» عن والية احلاكم ،وما له من الوالية؛ عىل ما جاء يف األخبار ،واعتربه بعض

«أول من صاغ بشكل واضح الوظيفة السياس ّية للفقهاء يف عرص الغيبة»(((.
الباحثني ّ

خماضا حكمته سجاالت يف موضوعني
السيايس
ويف فرتة الحقة ،عرف الفقه
الشيعي ً
ّ
ّ

أساسني؛ مها:

 مناقشات يف أد ّلة والية الفقيه العا ّمة ودائرهتا؛ سعة وضي ًقا. سجاالت حا ّدة بني أنصار املرشوطة يف إيران وخصومها.ولك ّن النقلة الكربى يف تاريخ هذا الفقه ،متّت مع تبلور أطروحة والية الفقيه
واحلكومة اإلسالم ّية عىل يد اإلمام اخلميني ؛ وانتصار هذه األطروحة ميدان ًّيا بقيام

اجلمهورية اإلسالم ّية يف إيران.

مؤسسة آل البيت
((( الكركي ،عيل بن حسني :جامع املقاصد يف رشح القواعد ،حتقيق ونرشّ :

 ،ط ،1قم املقدّ سة،

1411هـ.ق ،ج ،11ص.266
((( الرفاعي ،عبد اجلبار :مقدّ مة كتاب تنبيه األ ّمة وتنزيه امل ّلة (املح ّقق النائيني) ،ط ،1بغداد ،مركز دراسات فلسفة الدين،
2014م.
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ثال ًثا :مأزق الفقه السيايس املعارص:
يتّفق ّ
اإلسالمي ،ولكنّهم خيتلفون يف
السيايس
جل الباحثني عىل وجود أزمة يف الفقه
ّ
ّ

حترك فيه هذا الفقه -كام ب ّينا -يكشف
تشخيص أسباهبا .واملسار
التارخيي القلق الذي ّ
ّ
انحداريْ ،
بجالء عن ّ
وإن شهد فرتات ازدهار
السيايس العا ّم سار يف منحى
أن الفقه
ّ
ّ
ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

الرتاجعي الذي
نسبي ،لكنّها انتعاشات موضع ّية ال يمكن أن تقتلع هذا الفقه من السياق
ّ
ّ

انقاد إليه.

السيايس كان دو ًما ّ
الفقهي؛ وهذا أمر
توس ًعا وتفصيلاً يف هذا الرتاث
فالفقه
ّ
األقل ّ
ّ
مفهوم إذا علمنا أنّه كُتِب حتت وطأة االستبداد والالرشع ّية الشعب ّية والدين ّية.

ِ
لقد حتكّم يف هذا الفقه ّ
ب خدمة للحاكم
«فقها سلطان ًّيا» كُت َ
ظل السلطان ،فكان ً
وملصلحته .وتارخي ًّياّ ،
فإن أغلب كتب األحكام السلطان ّية كُتِ َبت بطلب من خليفة العرص

أو حاكم البلد ،أو حظيت عىل ّ
األقل بمباركته وتزكيته.

وقد حاول الباحثون ترشيح أزمة هذا الفقه ،ومعرفة جت ّلياهتا ،وحتديد أسباهبا؛
ّ
تضخم شخص ّية احلاكم وضمور شخص ّية األ ّمة ،وعن مقولة الفتنة التي
فتحدّ ثوا عن
اتخّ ذت سي ًفا مسل ًطا ضدّ ّ
كل دعوة إصالح ّية أو حركة معارضة «الفتنة نائمة لعن اهلل من

أيقظها».

السيايس
كام انتقدوا مبدأ الشوكة والغلبة ونظر ّية حكم املتغ ّلب التي سادت يف التاريخ
ّ
مقومات
السيايس
للمسلمني ،وكيف ّبرر الفقه
اإلسالمي سلطة املتغ ّلب ،ولو فقد بعض ّ
ّ
ّ
وبرروا ذلك بخشية الفتنة ،واحلفاظ عىل وحدة األ ّمة!
الرشع ّية؛ ّ
السيايس ،فهي ال تالمس
دونت نقدً ا هلذا الفقه
مع وجاهة هذه املالحظات التي ّ
ّ
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عمق األزمة وجوهرها؛ فهذه األعراض التي يتحدّ ثون عنها تعترب نتائج طبيع ّية ملسار

تارخيي قلق ومضطرب منذ بداياته (بعد عرص الرسالة ووفاة النبي ) ،لينتهي بنا اليوم
ّ
مرورا ّ
السيايس
بكل ذلك التاريخ من االستبداد
املتطرفة؛
إىل فقه اجلامعات التكفري ّية
ً
ّ
ّ
واإلخفاقات املتتالية يف تاريخ الدولة اإلسالم ّية ،وفشلها يف حتقيق أهداف هذه الدولة

وجتسيد قيمها ومثلها.
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وحضار ّية مسدّ دة؛ بل استوحى مفرداته من احلوادث التارخي ّية ،وخضع حلوادث التاريخ
وتق ّلباته ،وانتزع من التجربة التارخي ّية لأل ّمة -بام حتويه من عقد وتعقيدات -األطروحة

ملف العدد

فاألزمة -يف العمق -ال تعود إىل القصور يف املوقف من السلطان ،ودور الشورى
ومداها ،وترشيع حكم املتغ ّلب ...بل هي أزمة منهج ،مل ينطلق من رؤية اسرتاتيج ّية

واألنموذج؛ فكانت فجوة التناقضات يف هذا املنهج عميقة بعمق التناقضات يف هذا
تربيري لواقع فاسد ال يمتلك أصالة أو
ديني
الرصيد
ّ
التارخييّ ،
وحتول بذلك إىل غطاء ّ
ّ

رشع ّية.

التارخيي لتجربة سياس ّية
السيايس للجامعات التكفري ّية املعارصة التتويج
وجيسد الفقه
ّ
ّ
ّ

مديدة انقادت األ ّمة معها؛ من «اخلالفة» والشورى املزعومة إىل الدولة التكفري ّية العنيفة!
والنبوة القائم عىل مبدأ} :ﮐ
السيايس لدولة الرسالة
هي نقلة انقلب فيها الفقه
ّ
ّ

سيايس شاذ قائم عىل مبدأ« :بالذبح جئناكم»!
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{((( إىل فقه
ّ

هو فقه شاذ انقلب معه اجلهاد؛ من باب من أبواب اجلنّة ،وسبيل لتحرير الناس

وإخراجهم من الظلامت إىل النور ،وحفظ الدين واألعراض ،والدفاع عن املظلومني،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وسبي للنساء،
وتنكيل باألق ّل ّيات واملخالفني،
وهتك لألعراض،
تقتيل لألبرياء،
إىل
ٍ
وحروب عشوائ ّية تديرها عقول مريضة! فقه انقلب معه التد ّين من التزام بالقيم ،وتق ّيد

بحدود اهلل وضوابط األخالق اإلسالم ّية ،إىل طاعة عمياء لألمري يف ما يأمر وينهىْ ،
وإن
يعج بفتاوى عجيبة مل يشهد هلا التاريخ مثيلاً
كان بالقتل واإلجرام والفحشاء! فقه شاذ ّ

ّ
واحلشاشني ...فقه أباح املنكرات
إال مع اجلامعات الباطن ّية يف التاريخ -كالقرامطةّ
وأحل التقتيل والتمثيل؛
وجوز انتهاك احلرمات وهتك األغراض،
وسوغ الفواحشّ ،
ّ
ّ
بحجة إقامة الدولة اإلسالم ّية أو اإلمارة اإلسالم ّية!
كل ذلك ّ

السيايس املريض -من إدارة شؤون الناس
تتحول السياسة -مع هذا الفقه
هكذا
ّ
ّ
((( سورة األنبياء ،اآلية .107
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التوحش؛ فقد ن ّظر بعض رموز السلف ّية القتال ّية((( ملرحلة انتقال ّية سماّ ها «إدارة
إىل إدارة
ّ
التوحش» تعقبها مرحلة قيام الدولة اإلسالم ّية املزعومة؛ حيث يقول« :فإذا نجحنا يف
ّ
التوحش؛ ستكون تلك املرحلة -بإذن اهلل -هي املعرب لدولة اإلسالم املنتظرة
إدارة هذا
ّ
منذ سقوط اخلالفة ،وإذا أخفقنا -أعاذنا اهلل من ذلك ،-فال يعني ذلك انتهاء األمر،

ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

التوحش»(((.
ولك ّن هذا اإلخفاق سيؤ ّدي إىل مزيد من
ّ

وتؤكّد التجربة التي عاشتها املناطق املنفلتة من قبضة دوهلا والساقطة حتت إدارة

التوحش يف هذه البقاع! فغياب
«املتوحشني» أنهّ م نجحوا فعلاً يف نرش فوىض
هؤالء
ّ
ّ
والسلوكي؛ ّ
كل هذه العنارص أغرهتم
والنفيس
الفكري
سلطة الدولة ،وشذوذ هؤالء
ّ
ّ
ّ

بالعلو والطغيان يف األرض؛ فعاثوا فيها فسا ًدا.
ّ

التوحش» عىل تاريخ الدعوة اإلسالم ّية؛
يتم إسقاط مصطلح «إدارة
ّ
ومن الغريب أن ّ

يف حماولة إعطاء مرشوع ّية تارخي ّية هلذا املصطلح الغريب؛ با ّدعاء ّ
التوحش
«أن إدارة
ّ

وأول مثال هلا كان بداية الدولة اإلسالم ّية يف
قامت يف تارخينا
مرات عديدةّ ،
اإلسالمي ّ
ّ
املدينة»(((.

تتحول السياسة من رعاية شؤون الناس وإدارة حاجاهتم ومتط ّلباهتم الدين ّية
وبذلك ّ

والتوحش واالستبداد باسم الرشيعة وحتت شعار
تعمق الفوىض
ّ
والدنيو ّية ،إىل إدارة ّ
الدولة اإلسالم ّية!

ٍ
أسس
تارخيي مشبوه لفكر
إنهّ ا ثمرة تسلسل
سيايس من َّبت؛ هبا «يعرف التالون ّ
غب ما ّ
ّ
ّ

األولون»(((.
ّ
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التوحش ،ال م ،مركز الدراسات والبحوث اإلسالم ّية ،ال ت.
((( انظر :ناجي ،أبو بكر :إدارة
ّ
((( م.ن ،ص.4
((( م .ن ،ص.12
مؤسسة
((( ابن بابويه ،حممد بن عيل (الصدوق) :معاين األخبار ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ال ط ،قم املقدّ سةّ ،
لنساء
املدرسني بقم املقدّ سة1379 ،هـ.ق1338 /هـ.ش ،باب معاين قول فاطمة
النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
ّ
املهاجرين واألنصار يف علتها ،ص.355

السيايس:
راب ًعا :جذور الوهن يف الفقه
ّ
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تقدّ م ّ
أن جوهر األزمة يكمن يف املنهج الذي سلكه هذا الفقه ،ال يف املقوالت التي

والديني:
الزمني
أ .اخللط بني
ّ
ّ

ملف العدد

املنهجي يف العنارص اآلتية:
تبنّاها فقط .ويمكن استقصاء مكامن اخللل
ّ

حيث ضاع هذا الفقه بني تَسييس الدين وتديني السياسة ،وجذور األزمة يف هذا

الرسمي
أرص أتباع املسار العا ّم أو
ّ
السياق تعود إىل احلوادث بعد وفاة رسول اهلل ؛ فقد ّ
اإلسالمي عىل ّ
أن تعيني خليفة بعد الرسول ال عالقة للوحي والسامء
السيايس
للفقه
ّ
ّ
تم فعلاً يف حادثة السقيفة؛
به؛ وهو شأن
ّ
دنيوي حيسمه الصحابة يف ما بينهم .وهذا ما ّ

اضطروا إىل أن يمنحوا هذا األسلوب الذي
كام حتدّ ثنا كتب التاريخ؛ ولكنّهم يف ما بعد
ّ
بحجة ّمنهجا دين ًّيا
زماين -صبغة دين ّية ،فأضحت (الشورى)
أن اخلالفة شأن
اعتمد
ً
ّ
ّ

اضطروا
معتمدً ا .فبعد أن س ّيسوا الدين -بإنكار دوره يف شأن خالفة رسول اهلل -
ّ
وأدوارا دين ّية ،فهم
السيايس ومنحه رشعية دين ّية! كام منحوا اخلليفة صفة
لتديني خيارهم
ً
ّ

يقطعون مع الرسول من جهة؛ بإنكار دوره يف تعيني اإلمام أو اخلليفة من بعده ،ومن
جهة أخرى يصلونه وحياولون أن يكون هلذا اخلليفة نوع امتداد للرسول !

ٍ
جانب آخر ،نراهم يبحثون قضايا اخلالفة واإلمامة يف كتب الكالم ،مع أنهّ م ال
ومن

يعتقدون بأنهّ ا من أصول االعتقادات؛ بل هي من القضايا احليات ّية الفرع ّية التي رصح

أكثر من متك ّلم وفقيه أنهّ ا بالفقه أليق! فال عجب -مع هذا االضطراب -أن تصبح
وظيفة فقهاء السياسة إعطاء الرشع ّية ّ
لكل سلطة قائمة ،ولو بالغلبة والقهر! ويبدو

ّ
أن هذه املعضلة هي التي دعت الشيخ عيل عبد الرازق (ت1966م) إىل إنكار وجود
خالفة دين ّية يف اإلسالم يف كتابه «اإلسالم وأصول احلكم» ،وذهابه إىل ّ
أن مسألة احلكم

ليست من الدين يف يشءّ ،
ديني ،وأنّه ال يوجد
أسست ملجتمع ّ
وأن اإلسالم دعوة دين ّية ّ
السيايس
سيايس يف اإلسالم! وهو يف الواقع ينطق باملسكوت عنه يف مسار الفقه
نظام
ّ
ّ
اإلسالمي العا ّم.
ّ
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ب .التربير قبل التنظري:
التارخيي ملسار الدولة،
أوقع التفكيك الذي حصل بني النظر ّية السياس ّية والتطبيق
ّ

ربر للسلطان موقع ّيته
الفق َه
السيايس العا ّم يف هذه املشكلة؛ فغدا دور فقيه السياسة أن ي ّ
ّ

ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

النص ونقد
وصالح ّياته الواسعة؛ عوض أن يكون دوره تنظري ًّيا قائماً عىل استنطاق ّ
الواقع.
ويمكن تفسري هذا اخللل ّ
النص والقراءة
حر ّية يف التعاطي مع ّ
بأن التنظري يتط ّلب ّ
املستق ّلة للواقع ،ولك ْن يف أجواء القهر واالستبداد ،ال يمكن للفقيه أن يصدع بسلب ّيات

الواقع ،أو ينادي باإلصالح ،أو يكشف عن استحقاقات األ ّمة وحقوق الناس؛ خشية

ديني! واملثال عىل هذه
سطوة السلطان .فال يبقى أمامه إال تربير الواقع وتغطيته بغطاء ّ
�اوردي ،حيث
األفكار التربير ّية :مبدأ الغلبة؛ الذي يرجعه بعضهم إىل أيب احلسن امل�
ّ

السيايس؛ والتي
املاوردي يف تأسيس نظر ّية الرضورة يف الواقع
يقول« :الفضل يعود إىل
ّ
ّ
تبنّاها ّ
كل من الغزا ّيل وابن مجاعة؛ عندما استخدما النظر ّية نفسها لتربير االستيالء عىل
اإلسالمي« :والية املتغ ّلب»»(((.
اإلمارة ،أو ما يعرف بالفكر
ّ

التنظريي يف التاريخ ،وانعكاسه
وقد التفت بعض الباحثني إىل خطورة هذا العقم
ّ

أزمات يف واقع األ ّمة ،فـ«ما تعيشه األ ّمة من أزمات سياس ّية ال يمكن فصله عماّ عرفه
والفلسفي يف جمال احلكم وبناء
الفقهي
اإلسالمي عىل مستوى التنظري؛ بش ّقيه
التاريخ
ّ
ّ
ّ
السلطة ،وال��ذي يصل إىل حدّ اإلغ��راء باالستبداد املنتج للتخ ّلف وامل��ؤذن بخراب
العمران»(((.

ج .املركز ليس للصالح ّيات بل للسلطان:
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حساسة يف منهج
من خالل استقراء كتب الفقه
السيايسّ ،
يسجل الباحث مالحظة ّ
ّ
ّ
تضخم موقع احلاكم والسلطان يف هذا
السيايس؛ وهي
استكشاف تفاصيل املذهب
ّ
((( روزنثال ،فرانز :مقدّ مة حتقيق كتاب األحكام السلطانية (للاموردي) ،م.س ،ص (ت ت).
النجار« ،جتديد فقه السياسة الرشع ّية» ،م.س.
((( ّ
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السيايس
الفقه ،وضمور موقع األ ّمة وحقوقها وأدوارها السياس ّية .وهذا جيعل الفقه
ّ
يصطدم مع غايته األساس ّية والدعوى ّ
بأن السياسة الرشع ّية تستهدف إيصال الناس إىل
النوعي.
كامهلم
ّ

ملف العدد

أهم من السياسات واخلطط واألنظمة .وقد ّ
عشش
فالسلطان هو مركز االهتامم ،وهو ّ
هذا االرتكاز يف العقول واألرواح ،حتّى غدا السلطان ّ
ظل اهلل يف األرض ،وغدت األ ّمة

يسمي نفسه سلطان
«رعا ًعا» و«عام ًة» و«رع ّي ًة» و«غوغاء»! فأبو جعفر املنصور -مثلاً ّ -
قميصا
الثوار باالعتزال «ما كنت ألنزع
ً
اهلل يف أرضه ،واخلليفة الثالث ير ّد عىل مطالب ّ
ألبسنيه اهلل»!

األخالقي يف فقه السياسة ،التي يتو ّقع منها -باعتبار أنهّ ا كُتِبت
حتى مصنّفات املحور
ّ
للنصح والتوجيه -نقد السلطان والتخ ّلص من نزعة التمجيد والتعظيم والتقديس،
وتكرس تلك الصورة األسطور ّية للسلطان.
نجدها يف الغالب تنزع نحو االتجّ اه نفسه،
ّ
يرى املاوردي يف كتابه «نصيحة امللوك» ّ
أن السلطة والقدرة للملوك ،وهم اختيار اهلل

ّ
ويفضلهم عىل طبقات البرش؛ حيث يقول:
مسخرين هلم،
للرع ّية ،كام جيعل البرش
ّ
«فضل اهلل ّ
جل ِذكْره -امللوك عىل طبقات البرش ،تفضيل البرش عىل سائر أنواع اخللقّ
«إن اهلل جعل امللوك خلفاءه يف بالده ،والسلطان ّ
أيضاّ :-ظل اهلل
وأجناسه»((( ،ويقول ً

تشبيها هلم بالرعاة الذين يرعون السوائم والبهائم،
يف األرض ،وسماّ هم رعاة عباده؛
ً
ومتثيلاً لرعاياهم باإلضافة إليهم هبا .وهلذا املعنى سماّ هم احلكامء ساسة؛ إذ كان حم ّلهم

من مسوسيهم ّ
والدواب الناقصة احلال؛ من القيام
حمل السائس ممّا يسوسه من البهائم
ّ
اخلاصة هبم سياسة»(((!
وسموا أفعاهلم
ّ
بأمور نفسها ،والعلم بمصاحلها ومفاسدهاّ .
ّ
السيايس؛ منها املحور
التضخم انعكاسات عىل حماور أخرى يف الفقه
لقد كان هلذا
ّ
الفلسفي املتك ّفل ببلورة الفلسفة السياس ّية ،حيث اإلشكالية التي تفرض نفسها يف هذا
ّ
السياقّ :
اليوناين وترمجوا فلسفته ومنطقه وعلومه،
أن املسلمني استفادوا من الرتاث
ّ

((( املاوردي ،أبو احلسن :نصيحة امللوك ،حتقيق :خرض حممد خرض ،ط ،1الكويت ،مكتبة الفالح1402 ،هـ.ق1983 /م،
ص.50
((( املاوردي ،نصيحة امللوك ،م.س ،ص.51
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ّ
واحتل أرسطو وأفالطون مكان ًة بارزة لدى الفالسفة والعلامء املسلمني عمو ًما ،فلامذا
تتم االستفادة العميقة من اآلراء السياس ّية يف كتاب السياسة ألرسطو ،وكتاب
مل ّ
اجلمهور ّية ألفالطون؟ وبتعبري عيل عبد الرازق« :ملاذا وقفوا حيارى أمام ذلك العلم

(علوم السياسة) ،وارتدّ وا دون مباحثه حارسين؟ ما هلم أمهلوا النظر يف كتاب اجلمهور ّية

ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

ألفالطون ،وكتاب السياسة ألرسطو؛ وهم الذين بلغ من إعجاهبم بأرسطو ْ
أن ل ّقبوه

األول؟ وما هلم رضوا أن يرتكوا املسلمني يف جهالة مطبقة بمبادئ السياسة وأنواع
باملع ّلم ّ

احلكومات؛ وهم الذين ارتضوا أن ينهجوا باملسلمني مناهج السرِّ ْ َيان يف علم النحو»(((.
شك يف ّ
ّ
ال ّ
السيايس يكمن وراء هذه الظاهرة.
تضخم موقع السلطان واالستبداد
أن
ّ

أيضا -ض ّيق الفقهاء األسباب املوجبة للعزل ،فاعرتف بعضهم برشع ّيةوبسبب ذلك
ً

حاكم طرأ عليه اجلنون؛ ْ
إن كان جنونه أدوار ًّيا ال إطباق ًّيا!

القيمي:
د .انخرام األساس
ّ

الطبيعي أن تتالشى القيم؛ وبخ ّاصة قيمة
مع متركز املنهج حول السلطان ،كان من
ّ

يكرس نفسه بوصفه ذاتًا تفوق البرش ،وحيمل صفات
احلر ّية والعدالة ،فكيف بحاكم ّ
ّ

امل��اوردي« :اهلل أكرمهم بالصفة التي وصف هبا نفسه ،فسماّ هم ملوكًا
اإلل��ه! يقول
ّ
وسمى نفسه ملكًا ،فقال ملك يوم الدين»((( .ف ُيمنح ّ
كل هذا النفوذ ّ
واالجتامعي
املايل
ّ
ّ

والعسكري ،وفوق ذلك تُصبغ عليه رشع ّية دين ّية وقداسة إيامن ّية! فكيف حلاكم -مع ّ
كل
ّ
يتجرأ عىل الناس ،ويغريه هذا الوضع باالستبداد والطغيان؟! كيف
هذه االمتيازات -أال ّ

القوة،
ال؛ والنفس البرش ّية جبلت عىل االستعالء والطغيان ك ّلام توهمّ ت أنهّ ا متلك عنارص ّ
ّ
خيوهلا إخضاع اجلميع وتسخريهم
وأن هلا من االستقالل ّية واالستغناء عن اآلخرين ما ّ

36

خلدمتها} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ * ﮙ ﮚ ﮛ{(((.

املؤسسة العرب ّية للدراسات والنرش2000 ،م،
((( عبد الرازق ،عيل :اإلسالم وأصول احلكم ،تقديم :حممد عامرة ،طّ ،1
ص.128
املاوردي ،نصيحة امللوك ،م.س ،ص.50
(((
ّ
((( سورة العلق ،اآليتان .6-5
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رشع هذا الفقه الغلبة واالستيالء ،واعتربه طري ًقا قانون ًّيا للوصول إىل اخلالفة
و ّملا ّ
–وبالفعل ،حيدّ ثنا التاريخ ّ
أن أغلب احلكّام اكتسبوا رشع ّيتهم من هذا الطريق -و ّملا كان

شكيل
شكيل ،ورصيح كلامهتم يكشف عن أنهّ ا رشط
العدالة الذي يذكرونه هو رشط
ّ
ّ
ال يؤ ّثر زواهلا يف استدامة اإلمامة إمجا ًعا .واملشهور أنّه ال يؤ ّثر عدمها يف انقعاد اإلمامة
خارجا عن أحكام الرشيعة
جائرا
ً
ورشع ّية سلطة اإلمام ،فيجوز أن يكون اإلمام فاس ًقا ً

ملف العدد

السيايس عن ّ
كل
األساس يف املستويل أنّه ذو شوكة حتّى خيضع له من حوله؛ تنازل الفقه
ّ
الرشوط التي اشرتطها -من حيث املبدأ -يف اخلليفة؛ ولذلك يمكن القولّ :
إن «رشط

وجادة الرشيعة بني الناس»(((.

وعليهّ ،
فإن الذين اشرتطوا رشط العدالة إنّام ق ّيدوه بحال القدرة .أ ّما يف حال العجز،

فيسقط هذا الرشط؛ وتكون اإلمامة من باب الرضورة ،أو هي «خالفة ناقصة»؛ كام يعبرّ
السنهوري.
الرزاق
القانوين عبد ّ
ّ
ّ

السيايس إىل نتيجة قاسية ،يسقط معها أساس احلكم وقيم احلياة
ويقودنا بعض الفقه
ّ
ِ
ّ
وكأن اخلليفة إذا
يكتف بذلك؛ بل ض ّيق هذا الفقه موجبات العزل؛
العا ّمة .ولألسف مل
تصدّ ى للخالفة ،فقد امتلك حصانة تزول معها ّ
كل الرشوط املبدئ ّية التي يتحدّ ث عنها،

طرو الفسق عىل اخلليفة عزله!
فعىل قول املشهور :ال يوجب ّ

تذرع بقاعدة درء
كام قاد هذا املنهج يف هذا السياق إىل انخرام منظومة القيم؛ ألنّه ّ
وأن الفتنة ّ
الفتنة؛ ّ
خط أمحر ال يسمح بتخ ّطيه ،فكان شعار جتنّب الفتنة موج ًبا الختزال

احلل والعقد أو أهل الشورى يف ّ
أهل ّ
املؤهلني ،كام كان
أقل عدد ممكن من األشخاص ّ
جتنّب الفتنة ذريعة ملا أرشنا إليه ساب ًقا من تضييق موجبات العزل ،وبالتايل؛ باسم جتنّب
اإلسالمي من مقاصده.
السيايس
الفتنة أفرغنا الفقه
ّ
ّ

إن من املفارقات التارخي ّية ّ
ويصح القولّ :
أن هذا الفقه -باسم جتنّب الفتنة -أوقع
ّ

تتجرع مراراهتا إىل اليوم!
األ ّمة يف فتن متالحقة ،ال تزال األ ّمة ّ

املؤسسة الدول ّية للدراسات والنرش1991 ،م ،ص.205
((( شمس الدين ،حممد مهدي :نظام احلكم واإلدارة ،ط ،2بريوتّ ،
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اإلسالمي حاجة متأصلة:
احلضاري
خامسا :املرشوع
ّ
ّ
ً

اها انحدار ًّيا
السيايس
لقد قادت أزمة الفقه
اإلسالمي يف مساره العا ّم -الذي اتخّ ذ اتجّ ً
ّ
ّ

بلغت معه األزمة ذروهتا مع استرشاء ظاهرة اجلامعات التكفري ّية املعارصة -العديد من

اإلسالمي ،وسقوط ما
احلضاري
األقالم واملفكّرين والسياس ّيني إىل ا ّدعاء فشل املرشوع
ّ
ّ

ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

السيايس».
يسمونه «اإلسالم
ّ
ّ

سمي بـ«الصحوة
كام أ ّدت أح��داث العقود األخ�يرة إىل ّ
حتول عميق يف مسار ما ّ

اإلسالم ّية» يف القرن املايض؛ وباخلصوص يف عقوده الثالثة األخرية.

وعمقت هذه األزمة الفشل الذريع ألغلب احلركات اإلسالم ّية التي تصدّ ت لشؤون
ّ

يب» ،فاختفت من الشوارع املظاهرات واملسريات
سمي بـ «الربيع العر ّ
احلكم يف سياق ما ّ
التي تطالب بتطبيق الرشيعة؛ بعدما رأى العامل كيف تنتهك اجلامعات التكفري ّية حرمات

الناس وتعتدي وتنكّل هبم باسم الرشيعة! ومل تعد الدولة اإلسالم ّية حلم الشباب وال
الكهول ،بعد أن نجحت الدوائر االستخبارات ّية يف تشويه هذا املصطلح وشحنه ّ
بكل

تطر ًفا يف هذه
دالالت العنف والوحش ّية واإلرهاب؛ من خالل تسمية الفصيل األكثر ّ
اجلامعات باسم الدولة اإلسالم ّية! وأضحت شعارات السبعينات والثامنينات من القرن
املايض «-اإلسالم هو ّ
مجاهريي كبري!
احلل» ،و «القرآن رشيعتنا» ،وغريها -بال رصيد
ّ

إنّنا ندرك ّ
اإلسالمي
السيايس
االنحداري الذي سلكه الفقه
كل ذلك ،ونرى املسار
ّ
ّ
ّ
التوحش» ،ولكنّه ال يصلح أن يكون دليلاً
العا ّم؛ من شورى شكل ّية إىل «ديكاتور ّية
ّ
اإلسالمي؛ بل ّ
إن هذا األخري ال يم ّثل -فقط -حاجة
احلضاري
عىل إفالس املرشوع
ّ
ّ
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ماسة للعامل اإلسالمي ،وإنّام للبرشية مجعاء ،مع انسداد األفق ،وتفاقم األزمات يف العامل،
ّ
وشيوع اليأس واإلحباط والتوتر؛ رش ًقا وغر ًبا ،وشاملاً وجنو ًبا!
إفالسا حضار ًّيا؛ عىل الرغم من ّ
كل ما يزخر به من إنجازات
يعيش العامل اليوم
ً
علم ّية وتقن ّيةّ ...
إحساسا بالفراغ
فكل هذه الرتاكامت يف عامل األشياء ال تزيد البرش ّية إال
ً
والضياع والالمعنى!
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وقد يتساءل القارئ :كيف تدّ عون ذلك؛ وأنتم ترصدون ج ّيدً ا عمق األزمة التي
رشحتم أسباهبا وح ّللتم أبعادها؟
اإلسالمي ،والتي ال يمكن أن تعطي مقدّ ماته إال مثل هذه النتائج..
الرسم ّية يف تارخينا
ّ

إنّه منطق التاريخ ،والرتاكامت التارخي ّية!

ملف العدد

ويكمن اجلواب يف ّ
أن هذه األزمة التي ح ّللناها هي النتيجة الطبيع ّية ملسار الدولة

ملجرد فشل نسخة من
احلضاري
ولك ّن املرشوع
ّ
اإلسالمي ال يمكن أن يسقط؛ ّ
ّ
السيايس
اإلسالمي! والدليل عىل ذلك وجود مسار آخر للفقه
السيايس
نُسخ الفقه
ّ
ّ
ّ
األول ،لكنّه يعيش عرص
اإلسالمي (الفقه
حترك إىل جانب مسار الفقه ّ
اإلمامي) ّ
ّ
ّ
اإلسالمي يقود دولة إسالم ّية
السيايس
اخلاص للفقه
انتصارات وفتوحات؛ فهذا املنحى
ّ
ّ
ّ
مرشفة من التقدّ م واالزده��ار عىل أكثر من صعيد ،وفرضت نفسها
بلغت مستويات ِّ

قوة ورقماً صع ًبا يف املعادالت اإلقليم ّية والدول ّية .وهذا الفقه نجح يف التأطري حلركات
ّ
تسجل االنتصار تلو االنتصار ،عىل درب حترير
نضال ّية مقاومة ،وجتارب سياسية رائدةّ ،
األوطان ،ومواجهة الصهيون ّية وقوى االستكبار والعاملة.

السيايس
احلي ،وهو الفقه
احلضاري
إ ًذا ،ليست األزمة يف املرشوع
ّ
اإلسالمي وعصبه ّ
ّ
ّ
ويعممه
اإلسالمي؛ بل األزمة يف مسار من مسارات هذا الفقه ،يريد البعض أن يستغ ّله
ّ
ّ
ويو ّظفه يف حربه عىل اإلسالم ،مستغلاً النفور والرفض القاطع لعموم مجاهري األ ّمة
للتكفري ّيني ،ونبذهم ألفكارهم وممارساهتم ،ورفضهم ّ
لكل شعاراهتم الدين ّية املز ّيفة.
ّ
القوة ما يفسرّ نجاجه
إن املسار
مقومات ّ
اخلاص -الذي حتدّ ثنا عنه ساب ًقا -يملك من ّ
ّ
الدائم وف ّعال ّيته .لقد استطاع هذا املسار أن يتجاوز ّ
كل العوائق املنهج ّية التي وقع فيها

املنحى اآلخر؛ لألمور اآلتية:

 -أنّه انطلق من رؤية متكاملة وحمدّ دة وواضحة هي مسار اإلمامة؛ إمامة متع ّينة يففالنص دوره التعيني ،ودور األ ّمة التمكني.
شخص ّيات حمدّ دة؛
ّ

ّ -أن منظومة القيم مقدّ سة ،وال يمكن املساس هبا .وقد حرص هذا املسار عىل
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صوهنا وحفظها؛ مهام كانت الظروف؛ فالعدل مقصد أساس ،وهو أصل من
أصول الدين قبل أن يكون مقصدً ا يف السياسة واالجتامع واالقتصاد .والعصمة
مت ّثل الدرجة األعىل مللكة العدالة يف اإلنسان ،وهي ضامنة هلذه القيمة يف شخص

اإلمام وسياساته يف الناس.
ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

أن يستوعب ّ
 -نجح هذا املسار يف عرص اإلمامة يف ْوالتحوالت التي
كل املالبسات
ّ
النبوة ،يف سياق برنامج متكامل أرشنا إليه ساب ًقا.
عصفت بتجربة دولة ّ
 -كان هذا املسار واقع ًّيا ،مدركًا ّأن التجربة اجلديدة للدولة اإلسالم ّية تتط ّلب
وصاية فكر ّية ،ومتتدّ فرتة زمان ّية مديدة نسب ًّيا ،تته ّيأ من خالهلا األ ّمة ،وتنضج

قدراهتا لقيادة الدولة وإدارة شؤوهنا بنفسها .فاأل ّمة مل يكن يناسبها يف املنعطف

بعد وفاة رسول اهلل؛ أسلوب «الشورى الشكل ّية»؛ وإنّام أصل اإلمامة.

 -اتّسم هذا املسار؛ بمراعاة الواقع يف حتديد نمط النظم ،وأساليب قيادة املجتمع،األئمة
فبعد عرص اإلمامة ،مل جيمد هذا الفقه ،بل استفاد من تأطري
ّ

وحركة

األ ّمة زمن غيبتهم ،فكانت قيادة الفقهاء العدول والعلامء الر ّبان ّيني الذين تصدّ وا
للقيادة الدين ّية والسياس ّية ك ّلام أتيحت هلم الفرصة ،إىل ْ
أن ك ّلل اهلل هذه اجلهود
بقيام اإلمام اخلميني وتأسيس اجلمهور ّية اإلسالم ّية يف إيران.

اإلسالمي الذي
السيايس
 -كان قيام احلمهور ّية إيذانًا بنقلة كبرية يف تاريخ الفقهّ
ّ
كم ًّيا ونوع ًّيا ،وبرزت إىل الساحة رؤى واجتهادات وأطروحات
شهد ّ
حتولاً ّ
ورسخته أكثر .كام كان هذا القيام إيذانًا بدور أعظم لأل ّمة ،عىل
عمقت املرشوع ّ
ّ
يتطور وينمو يف ّ
ظل قيادة رشيدة تن ِّظر للسلطة
مستوى األداء
السيايس؛ أداء ّ
ّ

40

الشعب ّية الدين ّية.

وهكذا تضعنا التجربة التارخي ّية للمسارين أمام مفارقة حميرّ ة :منحى فيه انتقال من
التوحش ،ومنحى فيه انتقال من وصاية إهل ّية إىل سلطة
شورى مزعومة إىل دكتاتور ّية
ّ

شعب ّية دين ّية!

السنة  2العدد  3شتاء  -ربيع 2017

اإلسالمي وسامته العا ّمة مع أطروحات الفقه
احلضاري
مقومات املرشوع
ّ
فتصطدم ّ
ّ

اإلسالمي العا ّم؛ فهذا املرشوع يستند إىل رؤية كون ّية واقع ّية شاملة نجحت
السيايس
ّ
ّ
معضلتها؛ فقد مجع هذا املرشوع بني «الغيب والشهادة» ،و«الروح واجلسد» ،و«املوت

واحلياة» ،و«الدنيا واآلخرة» ،و«الفرد واملجتمع» ،و«الرجل واملرأة» ،و«األنا واآلخر»،

ملف العدد

كل الثنائ ّيات التي عجزت الفلسفات والتنظريات الغرب ّية والرشقية أن ّ
يف صهر ّ
حتل

مهها:
و«السالم واجلهاد» ،و«الثابت واملتغيرّ » ... ،واتّسم بسامت ومم ّيزات أ ّ

 -اإلنسان ّية :وتتجلىّأساسا يف االستجابة ملتط ّلبات اإلنسان الواقع ّية ،يف خمتلف
ً
املجاالت االقتصاد ّية والسياس ّية واالجتامع ّية.

اإلسالمي إىل ثوابت
بتنوع عنارص الترشيع
 -املرونة :ويمكن تلخيص هذا املبدأ ّّ
ومتغيرّ ات .وهذه املرونة عرب التاريخ هي التي أقدرت اإلسالم عىل استيعاب

خمتلف احلضارات والثقافات ،فصهر اإلسالم بيئات عرب ّية وفارس ّية وكرد ّية
وترك ّية ...ومل يكن اإلسالم ليبقى دينًا وثقاف ًة وحضار ًة لوال قدرته عىل التك ّيف

مع متط ّلبات العرص ،ومع معطيات الزمان واملكان .وجوهر هذه القابل ّية يكمن يف
ثنائ ّية «الثابت واملتغيرّ » يف منظومة الترشيع؛ فاجلانب الثابت يستجيب للحاجات
املتحوالت يف حياة الناس وأنشطتهم
واملتط ّلبات الثابتة ،واجلانب املتغيرّ ناظر إىل
ّ
وعالقاهتم يف خمتلف املجاالت .ومن هنا ،كان االجتهاد رضورة الستكامل بناء
واملتحركة.
احلضاري يف مفرداته املتبد ّلة
املرشوع
ّ
ّ

ّ
السيايس يصطدم ك ّل ّية مع هاتني الدعامتني؛
التكفريي وفقهه
السلفي
إن املرشوع
ّ
ّ
ّ

والتوحش والعنف التي يقوم عليها
ومها :املرونة ،واإلنسان ّية ،فمظاهر القسوة والشدّ ة
ّ

السطحي
احلريف
هذا املرشوع املريض ال ترتك جمالاً للقيم واألخالق واإلنسان ّية .واملنهج
ّ
ّ
والقرشي يف فهم الدين ال يدع جمالاً للحديث عن املرونة؛ هذه اجلامعات هي أعداء
ّ
اإلسالميْ ،
وإن ا ّدعوا االنتساب إليه ،أو رفعوا شعاراته!
احلضاري
املرشوع
ّ
ّ
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خامتة:
يبقى السؤال الكبري :هل يستطيع املسلمون وطالئعهم الفكر ّية والعلم ّية أن يتجاوزوا
سيايس منفتح عىل ّ
كل القراءات والسياقات التارخي ّية؟
األطر املذهب ّية الض ّيقة الجتهاد
ّ

ال�سيا�سي
إ�سالمي -قراءة نقد ّية يف الفقه
امل�شروع احل�ضاريّ الّ
ّ

أي مدى يستطيع فقهاء السياسة يف زماننا أن يتخ ّلصوا من املواقف املسبقة ضدّ
وإىل ّ
اإلمامة ومبدأ الوصاية اإلهل ّية؟ وهل يملك هؤالء اجلرأة عىل القراءة النقد ّية ملسار الفقه
الرسمي ،منذ انطالقته األوىل وانقالبه إىل ملك عضوض؟ وهل يمكن أن
السيايس
ّ
ّ
ّ
وجتذرها يف منظومة العقيدة (أصل العدل) ،وإيامهنا
تأصل هذه التجربة
يستفيدوا من ّ

العاملي العادل ،ومن إنجازاهتا يف عرصنا احلايل؛
احلتمي باالنتصار ،وقيام املجتمع
ّ
ّ
المذهبي يستهدف
للتخ ّلص من عقد املايض ،وظالل التاريخ ،واالنخراط يف مرشوع
ّ
حتقيق احلضارة اإلسالم ّية؟ لقد أكّد اإلمام اخلامنئي عىل ّ
أن «هدف الثورة ،ليس
تصدير الثورة؛ وإنّام حتقيق احلضارة اإلسالم ّية ،كام ّ
إن احلضارة اإلسالم ّية ليست بفتح
البلدان األخرى ،بل بتأ ّثر الشعوب فكر ًّيا باإلسالم»(((.
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اإليراين للتقدّ م؛
اإلسالمي
((( من خطاب الس ّيد اإلمام اخلامنئي (دام ظ ّله) يف لقاء مع الشورى املركز ّية يف مركز األنموذج
ّ
ّ
بتاريخ2016/4/25 :م.

