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واقعنا بني �سلطة الفقهاء وفقهاء ال�سلطة
�أم كلثوم الفار�سية
لقد �شهد دور امل�ؤ�س�سة الدينية يف العامل الإ�سالمي موجات من املد واجلزر ،على طول تاريخها ،وخا�صة يف ع�صرنا احلديث ،هذا الع�صر الذي ثار احلديث فيه عن �أزمة امل�ؤ�س�سة
الدينية وعن �إ�شكاالت دورها ومهماتها ،وعن التحديات اجلديدة ،وبخا�صة الدينية ،جتاهها والتي ال تبد�أ من احلركات الدينية ال�صاعدة منذ ع�شرينيات القرن الع�شرين ،كما ال
تنتهي بالف�ضائيات الدينية والزخم الديني والدعوى على �شبكة الإنرتنت ،وهو ما يراه الكثريون �سحباً للب�ساط من حتت �أقدامها ،وعلى �صعيد هذه الأفكار يو�ضح لنا الباحث
م�سفر بن علي القحطاين يف مقاله «امل�ؤ�س�سات الدينية الإ�سالمية والزمن الإ�صالحي ..التجديد والطهورية» واملن�شور يف جملة التفاهم.
التجديد والطهورية حاجة امل�ؤ�س�سات الدينية الق�ضائية �أو
االجتهادية �إىل م�شاريع جتديد وا�ستقالل حتميها من خطر
االنحراف عن مقا�صدها� ،أو الذوبان يف �أوعية ال�سيا�سة� ،أو
اجلمود عن مواكبة الع�صر وم�ستجداته املتالحقة ،فالفقه
املعا�صر اليوم يعي�ش حالة خمتلفة عن ع�صور الفقه
ال�سابقة ،والفقيه اليوم لو قام بحفظ متون الفقه و�شروحها
فلن يجد يف غري كتاب العبادات �إال القليل الذي ينطبق على
ع�صره ،فلغة الفقه الرتاثي وواقعه الذي �ص ّنف فيه يكاد
يغاير يف �شكله وم�ضمونه عاملنا املعا�صر ،فامل�ساكن واملراكب،
والعالقات واملعا�ش وطبيعة االحتياجات وطرائق الك�سب،
وجماالت التعلم والعمل ،والدولة واملجتمع ،واحلرب وال�سلم،
كل ذلك اختلف عن حاله قبل قرنني �أو ثالثة ،يعني هذا �أننا
يف ع�صرنا احلا�ضر مطالبون مبا كان الأوائل مطالبون به
من �صياغة فقهية تتوافق مع طبيعة الواقع ،وتتالءم مع
احتياجات املجتمع ،دون �أن نخرتع دينا جديدا �أو ن�ضلل من
�سبق ،فالن�صو�ص ال تزال حاكمة يف مقا�صدها الكلية وعللها
اجلزئية على ما ي�ستجد وينزل؛ ولكن وفق معايري الت�أويل
الأ�صويل ولي�س التجهيل العلماين املجتث لقواعد الل�سان
العربي يف الفهم ومراتب احلجج يف الداللة على احلكم.
ومما يُثري الربكة والقلق �أ َّن الفقه �أ�صبح قليل النفع يف حل
م�شكالت عامل اليوم يف جماالته ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والإعالمية وغريها ،و�أ�صبح القانون الب�شري
امل�ستورد هو احلل ال�سحري الحتياجاتنا الت�شريعية ،ومع
ما ي�سعى لتحقيقه بع�ض الفقهاء اليوم من عالجات خا�صة
وا�ضحا يف جماالت الدولة
لبع�ض النوازل؛ ف�إن العجز يبقى
ً
وطبيعة احلكم وتداول ال�سلطة و�أنواعها ،كما �أنه تقا�صر
عن حلول االقت�صاد �إىل ترقيع بع�ض ال�صور املمنوعة
املق ّلدة و�إحلاقها بتع�سف ب�أحكام ال�شريعة؛ �أما م�سائل الفن
والإعالم اجلديد وال�سياحة والرتفيه فال تزال يف بداياتها
حتى اليوم.

هذا كله يجعل دور الفقيه املعا�صر �أمام عدة حتديات
معرفية وواقعية ،لذلك ينبغي تطوير الفقه من خالل
تطوير م�ؤ�س�ساته وحتديث منهجيات النظر مبعايري علمية
ين�صب عليه االهتمام ،كما
وواقعية جديدة ،وهذا ما يجب �أن
ّ
�أن ا�ستقالل الفقيه من �أي تبعية �سلطوية  -متار�س عليه
�ضغوطا ليتماهى مع ظرف �سيا�سي �أو معا�شي؛ يع ّد من �أهم
التحديات يف جناح الفقيه يف �أداء ر�سالته وقبوله يف النا�س.
و�إذا ركزنا احلديث على واقعنا املعا�صر ف�إن احلالة الت�صاحلية
تغلب احلالة الت�صادمية بني �سلطة احلاكم و�سلطة الفقيه؛
فهناك ن�سبة توافق الفقهاء مع �سلطة احلاكم تكاد تكون هي
الغالبة يف امل�شهد الفقهي وال�سيا�سي ،وقد علق الباحث على
ذلك مب�س�ألتني على النحو التايل:
�أ َّوال :جعل خ�ضوع �أكرث انفقا يف كثري من املجتمعات
الإ�سالمية �سبباً لكرث من الظلم واال�ستبداد والف�ساد
مار�سته ال�سلطة دون خوف من الرقابة الدينية التي
�أ�صبحت جزءًا من املنظومة احلاكمة ،و�أ�صبحت حتى
املخالفات الدينية ال�صريحة مربرة بالطاعة العمياء
والت�سليم ال�سلبي لأهواء ال�سيا�سة ،وعلى العك�س من ذلك
التطرف ،هناك من نازع ال�سلطان يف ثوب ُحكمه ،وتط ّفل
على مهامه ،وطلب خ�صومته من غري مربر �شرعي يقت�ضي
هذا اخل�صام اخلطري ،وح�شد بالتايل كل الن�صو�ص و�أقوال
ال�سلف التي تربر له اخلروج عن الطاعة و�إحداث املواجهة،
من خالل ت�أويل يُخالف مقا�صد ال�شرع الكلية وم�صاحله
القطعية ،وتوظيف للأحداث التاريخية التي م ّرت يف
عهد ثورات الطالبيني وبع�ض التابعني ،وبذا حتتاج �أكرث
املجتمعات الإ�سالمية اليوم دورا معتدال و�سطيا للفقهاء،
يعززون فيه �سلطتهم الدينية بالتكامل الإيجابي مع الدولة
ن�صحا و�إر�شادا ،واملحافظة على �سريها دون جنوح وانحراف،
ثم التعايل على �إغراءات املال واملنا�صب مع عدم التعايل عن
حاجات النا�س ومطالبهم املعا�شية ،وهذا الأمنوذج ال�صالح

هو ال�صمام الوقائي من انفالت ال�سلطة عن عقال الر�شد� ،أو
انفالت املجتمع نحو التمرد والغ�ضب.
ثان ًيا� :أن �أ�سا�س �سلطة الفقيه �أو العامل الديني لي�س يف
من�صبه احلكومي �أو نفوذه اجلماهريي ،بل تكمن �سلطته
يف قوته العلمية و�سريته الذاتية ومدى حتقق العدالة
واحليادية يف حياته ،مع الربهان املعريف واحلجج العقلية
التي متنح له القبول واالنت�شار يف املجتمع ،وهذه قبل
�أن تنتج �سلطة مطاعة لهذا العامل �أو الفقيه هي حت ّمله
م�س�ؤولية الن�صح هلل والتوا�ضع للخلق .وعلى هذا الأ�سا�س
خفتت تلك ال�سلطة من الظهور يف املجتمعات املعا�صرة �إال يف
حاالت حمدودة ،ما يجعل بروز هذا الأمنوذج الفريد يتطلب
وجود حما�ضن تربوية وتعليمية ت�ضمن الت�أهل العلمي
والتزكية النف�سية لتعيد للمجتمع توازنه التكويني بوجود
العلماء النا�صحني امل�صلحني.
من املحزن حقاً �أن ي�صبح الفقه �أداة طيعة لال�ستبداد
وو�سيلة قريبة للتوظيف الديني ل�ضرب اخل�صوم ،وب�أيد
متو�ضئة ينطقون بالآيات والأحاديث ،ويغارون على حيا�ض
الدين من االنتهاك؛ لكنهم �أ�صبحوا �سالحا ف ّتاكا يخو�ض
به امل�ستبدون معركة غري مقد�سة ،فكم من الفتاوى �سطرها
التاريخ ا�ستبيحت ب�سببها دماء علماء ،و ُقتل ب�سببها �أبرياء،
وت�شوه بها احلق وتل َّب�س به الباطل ،وال يزال هذا امل�سل�سل
يعيد نف�سه يف ع�صور التخلف والتبعية للأهواء والطغيان؛
ما يجعل فقهنا ال�سامي يف �أ�صعب حلظاته و�أ�ضعف حلقاته
يف تاريخ الأمة ،فبالرغم من كرثة كليات ال�شريعة و�آالف
اخلريجني ومثلها �آالف الأطروحات العلمية التي ي�شتغل
عليها باحثون ويعكفون ل�سنوات طويلة ملنجز معريف ينالون
عليه �أو�سمة الرتقي الأكادميي؛ ف�إنها ما عاجلت الكثري من
�أزماتنا املعرفية ،وتداخل املفاهيم وغياب املعايري والتالعب
القيمي مببادئنا العامة.
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