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فقه شورى جديد
زهرة ال�سعيدي

يبد�أ �إبراهيم البيومي غ��امن بحثه «فقه ال�شورى بني الأخ�لاق وال��وئ��ام االجتماعي» -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -من حيث انتهى بحث العالمة ال�شاوي يف كتابه «فقه ال�شورى
والت�شاور» .يحاول �أو ًال �إيجاد العالقة بني ال�شورى واملجال العام ،ثم يناق�ش �ضرورة و�صول املجتمع امل�سلم م�ستوى الوالية على نف�سه ،مُتخِ ذاً جمتمع املدينة بعد �أن هاجر �إليها النبي
ُ
تفر�ض ال�شورى كمنهج اجتماعي مُلزِم ،وتف ِّعل الإجماع بعد �أن تنفجر
حممد مِ ثا ًال ،ويختم بحثه مُقرتحاً ت�شكيل منظومة �أخالقية م�ؤ�س�سية تبد�أ بتحرير الإن�سان و�إقرار كرامته ،ثم
عنه الدائرة ال�ضيقة التي حت�صره يف املعنى الأ�صويل ،وحتكره على العلماء املجتهدين فقط ،لي�صبح �أكرث �شمولية وفاعلية يف :االجتماع ،وال�سيا�سة ،والقانون.

ك��ان��تْ ف�ك��رة ال���ش��ورى وم��و��ض��وع��ات�ه��ا ع��ال�ق��ة م�ن��ذ زم��ن يف
�س�ؤال :هل ال�شورى واجبة �أم غري واجبة؟ ومن قال ب�أنها
واجبة ع َّلق مرة أ�خ��رى يف �س�ؤال �آخر �أقل ذك��اء؛ وهو :هل
ه��ي ملزمة �أم معلمة؟ �أي :ه��ل احل��اك��م ُم�ل��زم ب��أخ��ذ ر�أي
الأغلبية بعد م�شاورتهم �أم عليه �أن يفعل ذل��ك تطييباً
للنفو�س فقط .ويقول الكاتب �إ َّن ما �أ�سبغ امل�شروعية على
ه��ذا ال�س�ؤال ه��و :ثقل �إرث اال�ستبداد املمتد من الأزمنة
ال�سابقة �إىل اليوم؛ حيث اعُترب النا�س من يومها رعاعا
مذمومني ال قيمة لآرائ�ه��م .واحلقيقة �أ َّن ه��ذا التعطيل
ال�ط��وي��ل ل�ل��ذك��اء اجلمعي والأف �ك��ار ال�ت�ع��ددي��ة ه��و م��ا �أدَّى
لف�شل الدميقراطية يف ال�شرق الأو�سط يف �أول اختبار لها.
عالقة ال�شورى باملجال العام
�أ��س�ه� َ�ب ال�ك��ات� ُ�ب يف ُم��اول��ة �إي �ج��اد ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�شورى
م ��اك ��ا ًة ل�ل��درا��س��ات ال�غ��رب�ي��ة ال�ت��ي تربط
وامل �ج��ال ال �ع��امَ ُ ،
ب�ين ال��دمي�ق��راط�ي��ة وامل �ج��ال ال �ع��ام ،لكن م��ا َي � ْف � ِرق هنا �أ َّن
ال��دمي�ق��راط�ي��ة وامل �ج ��ال ال �ع��ام ي��رت�ب�ط��ان ارت �ب��اط �اً وث�ي�ق�اً
باعتبار �أ َّن معظم الأفكار العامة مبن َّية على الدميقراطية،
وب��اع�ت�ب��ار �أ َّن ال�ن��ا���س وم�شاغلهم اجل�م��اع�ي��ة ه��ي عنا�صر
وم ��و� �ض ��وع ��ات ال �ع �م��ل ال ��دمي �ق ��راط ��ي ،يف ح�ي�ن �أ َّن ر ْب ��ط
ال�شورى باملجال العام لي�س �أمراً م�ألو ًفا؛ لأنهما �آتيان من
ْ
خمتلفي؛ فالأوىل�« :أمر قر�آين ومفهوم �شرعي
م�صدر ْين
�أ�صيل» ،والأخري« :مفهوم اجتماعي �سيا�سي تبلور يف �سياق
احلداثة وعمليات التحديث يف املجتمعات الغربية»َّ ،
لكن
هذا ال مينع املحاولة النظرية للربط بينهما؛ لأ َّن ال�شورى
باعتبارها قيمة �أخ�لاق�ي��ة -ال ب � َّد �أن ت�ت��واج��د يف املجالالعام �إذا حتقق .ونقطة البداية النموذجية لهذا الربط
هي مُناق�شة دورة ال ��ر�أي العام التي تبد�أ بوقوع املع�ضلة
العامة وتداولها ،ثم ت�ش ِّكل وجهات النظر املختلفة حولها،
و�أخ �ي�را ب�ع��د �أن ت�غ� ِل��ب وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر املنطقية باحلجج
ال�ع�ق�ل�ي��ة ،ت �ب��د�أ ردَّات ال�ف�ع��ل ب��ال�ظ�ه��ور ح��ول�ه��ا ب�ين ُم ��ؤ ِّي��د

وم ��اي ��د و ُم � َع ��ا ِر� ��ض ،وه �ن��ا ال ب��د � ْأن ي ��أت��ي دور ال���ش��ورى
ُ
والإجماع على ر�أي الأغلبية ث َّم القبول به .وتكون حم�صلة
هذه الأحداث الطويلة �إما قانونا عاما� ،أو عرفا �أ�صيال� ،أو
ممار�سة عامة.
ما � ْإن يتح َّقق املجال العام يف املجتمع ،وت�صل دورة الر�أي
العام ذروتها ،حتى ي�صل هذا املجتمع مبا�شرة �إىل «م�ستوى
الوالية على نف�سه» ،وهي اللحظة ذاتها التي ُ
تن�ضج فيها
ال�شورى ،ويتحقق ب�سببها الوئام العام .وي�ضرب الكاتب
جمتمع املدينة يف بدايات التاريخ الإ�سالمي بعد � ْأن هاجر
�إل�ي�ه��ا النبي حممد مِ � َث��اال على �إم�ك��ان�ي��ة و��ص��ول املجتمع
الإ� �س�لام��ي �إىل م���س�ت��وى ال��والي��ة ع�ل��ى ن�ف���س��ه ،ف�ق��د َو�� ّ�س��ع
الإ�سالم احلريات منذ طليعته ،وكان النبي يتخذ امل�شاورات
فتو�سع بذلك
عماداً للقرارات التي مت�س املجتمع و�أفراده؛ َّ
املجال العام يف عهده ،غري �أنه بد�أ ي�ضيق بعد وفاته يوما
بعد يوم� ،إىل � ْأن �ساد اال�ستبداد وطغت قوته على املجتمعات
الإ�سالمية.
ال�شورى واحلرية والإجماع
ي �ق�تر ُح ال �ك��ات� ُ�ب ت���ش�ك�ي� َل م�ن�ظ��وم� ٍة �أخ�لاق �ي��ة وم��ؤ��س���س�ي��ة،
ع�م��ا ُده��ا احل��ري��ة وال���ش��ورى والإج �م��اع؛ حيث �إ َّن ال�شورى
وحدها ال ُيكن �أن تتحقق مبعزل عن مبد�أ احلرية ،ف�إذا
كان املجال العام هو م�ساحة ال�شورى والت�شاور ،فاحلرية
ه��ي ال��رك�ي��زة التي تقوم عليها ه��ذه امل�ساحة .وي��دع��و �إىل
� �ض��رورة ان �ت��زاع الإج �م��اع م��ن دائ��رت��ه الأ��ص��ول�ي��ة ال�ضيقة
حت�صره يف املو�ضوعات الفقهية وحتكره على علماء
التي ُ
امل�سلمني ،ومن ث َّم و�ضعه يف دائرة �أو�سع ت�شمل املو�ضوعات
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،ل �ي �ك��ون ب��ذل��ك ن �ت ��ا َج احل��ري��ة
والت�شاور .وبالرغم من وج��ود ت�ي��ارات تعار�ض الت�ضييق
ع�ل��ى الإج� �م ��اع� ،إال �أن �ه ��ا ق�ل�ي�ل��ة؛ ح�ي��ث ال ي ��زال حم�ك��وم�اً
ب��ال �ق �ي��ود ،وال ب��د م��ن زل��زل �ت��ه ل�ت�ح��ري��ر ن�ظ��ري��ة الإج �م ��اع
وتوظيف ال�شورى ُمدَّداً .وهذا ما حاول العالمة ال�شاوي

�أن ي�ق��ول��ه يف ك�ت��اب��ه «ف�ق��ه ال���ش��ورى واال��س�ت���ش��ارة» عندما
دعا �إىل فقه �شورى جديد يقوم على �أ�سا�س احل��وار احلر
وامل�شاورات اجلادة و�إقرار كرامة الإن�سان ،لك َّنني �شخ�ص ًّيا
�أرى �أن هذه الكرامة مُغ َّيبة يف املجتمعات ال�شرق �أو�سطية،
ومُغ ّي ٌب معها حق الإن�سان الأ�صيل يف �صنع القرارات التي
مت�سه .وع�لاوة على ذلك ،ف��إ َّن الوعي ب�أحقية امل�شاركة يف
�صنع القرار مُغ ّيب كذلك ب�سبب الرتبية املجتمعية التي
تقتل التفكري الناقد يف املهد ،وهذه الأخرية بدورها ما هي
�إال نتاج للأنظمة القمعية املت�أ�صلة.
�أخرياً ..يرجع الكاتب �أ�سباب تدهور املجال العام يف الدول
الإ��س�لام�ي��ة �إىل تعطيل ال���ش��ورى والإج �م ��اع ،ال ��ذي خ ّلف
«ف��راغ��ا نظريا وم�ؤ�س�سيا» ،و�سمح بذلك لقوة ال�سلطان
باال�ستبداد� ،إال �أين ال �أت�ف��ق معه مت��ام��ا ،فالتاريخ مليء
بال�شواهد على قدرة الأوتوقراطية على �ش ِّق طريقها بني
�أك�ثر الأنظمة دميقراطية؛ ف�أملانيا مثال كانت جمهورية
ق�ب��ل ه�ت�ل��ر ،واجل �م �ه��وري��ة ال��روم��ان �ي��ة ك��ان��ت دمي�ق��راط�ي��ة
كذلك قبل �أن يعيث يوليو�س قي�صر فيها ف�ساداً.
ن�أخذ على البيومي غامن هذا الإ�سهابَ والتكرار يف تقريظ
ال�شورى والإ�شادة بقدرتها على نزع املجتمعات اال�سالمية
م��ن واقعها امل � ّر ،دون �أن ي�ق��دم �أيَّ ح�ل��ول ج��ذري��ة لتفعيل
هذه القيمة املجتمعية؛ فجميع ما كتب يبدو على الورق
وم ��دي ��ا� ،إال �أ َّن ال���ش��ورى ُط�ب�ق��ت ف�ع�ل ً
ا يف العديد
ح��امل��ا ُ ْ
م��ن ال ��دول ذات احل�ك��م امل�ل�ك��ي ،ول�ك��ن ��س��رع��ان م��ا متاهت
مع الدولة و�أثبتت عدم ج��دوى البع�ض منها ،وال بد من
ال�ق��ول هنا �إ َّن جتربة ال���ش��ورى كانت جتربة غ�ير موقفة
يف بع�ض جوانبها وال تقوم على �أُ�س�س وا�ضحة؛ لذلك ال
بد من البحث عن جتارب �أخرى �أكرث جدية و�أو�سع زمنيا
ومكانيا ،كالدميقراطية التي �أثبتت جناحها يف اندوني�سيا
البلد الذي ي�ضم �أكرب تعداد للم�سلمني ،و�أحزابا �سيا�سية
حمافظة عديدة ،بل ي�ضم جماعات متطرفة.
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