63
معتز الخطيب*

الفقيه والدولة في الثورات العربية

(((

معضلة الفقيه في ظل الدولة الوطنية الحديثة
تقوم هذه الدراسة عىل أطروحة مركزية َبلْورها الكاتب سنة  ،2008وهي أن مشكالت
الفقه اإلسالمي املعارص ناجتة من عالقته بالدولة الوطنية احلديثة التي شكّ لت قطيعة مع
املوروث الفقهي ،ولذلك انقسم الفقهاء يف مواجهة متغريات السلطة إىل ما اصطُ لح عليه
بالفقيه احلركي والفقيه التقليدي .والكاتب يرى يف هذا البحث أن تلك القسمة أخذت مع
وضوحا يف االنقسام بني فقيه الثورة وفقيه الدولة.
ً
شكل أكثر
الثورات العربية ً
فكرتا من خالل ثالثة حماور ،يقدم األول منها قراءة للفتاوى واخلطب
َ
تعالج الدراسة
والبيانات الصادرة يف أثناء الثورات العربية يف دوهلا اخلمس ،ويوضح كيف شكّ لت الفتوى
ميدانًا للرصاع بني خمتلف األطراف مع الدولة ومع الثورة ،وكيف شكّ لت املؤسسة الدينية
الرسمية أحدَ أهم أدوات «الدولة» لضبط اجلامهري الثائرة عرب سلطة اخلطاب الديني،
وخصوصا الفتوى واخلُطبة واللقاءات التلفزيونية.
ً
يقدّ م املحور الثاين إطارً ا تفسرييًّا هلذا االفرتاق بني فقهاء الدولة وفقهاء الثورة يقوم
عىل مسألتني :األوىل :السياق التارخيي لِتَشكّ ل الدولة الوطنية احلديثة يف منطقة الرشق
األوسط ،وعالقتها بالدين والرصاع عىل السلطة .والثاين :معرفة الفقه السيايس اإلسالمي
الذي يُشكّ ل البنية العميقة للخطابات الفقهية املختلفة وملواقف التيارات اإلسالمية.
أما املحور الثالث ،فيسعى إىل نقد وحتليل مضامني تلك الفتاوى واملواقف باالستناد إىل
مرجعيتها الفقهية ،ليوضح كيف أن كال الفقيهني ،التقليدي واحلرَ كيَ ،تَاوز حدود الفقه
الرتاثي املعروف ،بام جيعل منهام نموذجني جديدين باإلضافة إىل النموذج الرتاثي الذي
أُنجز يف مرحلة ما قبل الدولة الوطنية احلديثة .وتتضح جِ دّ ة هذين النموذجني من خالل
التغيريات التي طاولت عملية الفتوى نفسها من حلظة صوغها ووظيفتها إىل لغتها ودور
املفتي وحدود عمله.
وم ِعد برنامج «الشريعة والحياة» في قناة «الجزيرة» الفضائية.
* باحث سوري معني بالفكر اإلسالميُ ،
((( هذه الدراسـة نسخـة مختصرة من دراسة أوسع أنجزها الباحث بفضل منحة بحثية من «منتدى الدراسات العابرة لألقاليم»
( )Forum Transregionale Studienفي برلين.
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مقدمة
ّ
يؤلف «الفقه» جمموعة من األحكام واالجتهادات املبنية عىل أصول وقواعد متامسكة تشكل ما
يمكن أن نسميه «النظام الفقهي» ،وهو نظام يقوم عىل أساليب تعليل واستنتاج وبرهان ِ
وحجاج
جوهر هذا الفقه ،وهي
متميزة تطورت عرب القرون((( .وبحسب املعنى املتداول ،تُشكل «الرشيعة»
َ
مصطلح قديم لكنه اكتسب ُبعدً ا جديدً ا مع «اإلحيائية اإلسالمية» منذ مخسينيات القرن العرشين ،ثم
شاع منذ الثامنينيات ضمن شعار «تطبيق الرشيعة» الذي رفعته حركات ما ُس ّمي «اإلسالم السيايس».
عبان عن «خطاب شامل» يغطي خمتلف مناحي احلياة (الشعائر ،واآلداب ،واألحكام
والفقه والرشيعة ُي ّ
املتعلقة بجوانب النشاط اإلنساين ،وأنواع احلقوق والواجبات وغريها).

َيرجع َت َب ْل ُور مصطلح «الفقيه» إىل النصف الثاين من القرن اهلجري األول((( ،ويف منتصف القرن الثالث
جرى احلديث عن املذاهب الفقهية التي ن َِضجت واكتملت يف حدود منتصف القرن الرابع للهجرة ،حني
َتك َّونت هلا سلطة ونفوذ عىل األتباع ،وهو ما ُعرف بالسلطة املذهبية أو التقليد(((.

استمر هذا التقليد املذهبي (املالكي ،احلنفي ،الشافعي ،احلنبيل) حتى النصف الثاين من القرن التاسع عرش
امليالدي الذي شهد احتالل معظم العامل اإلسالمي ،وهو ما أوجد تغريات جذرية يف السلطة واملجتمع،
وحتديات لدور الفقه يف الترشيع ولسلطة الفقيه يف املجتمع والدولة .كام أن االحتكاك باحلداثة الغربية
والتأثر ببعض أفكارها أوجدا قناعة لدى البعض بأن كتب الفقه املوروث مل تَعد كافية ملعاجلة هذا الواقع
اوز املذاهب ،لكن جهود السلفيني
اجلديد ،فنشأ جدال كبري بني دعاة التقليد املذهبي ودعاة االجتهاد َ َ
وت ُ
توحدت عىل رفض التقليد عامة والتقليد املذهبي خاصة ،فنشطت الكتابات يف رضورة
واإلصالحيني ّ
االجتهاد ،وهو ما أحدث تغريات كبرية يف الفقه والفتوى مع الدخول يف عوامل «الدولة الوطنية» التي
ورثت «اخلالفة اإلسالمية» يف مرحلة ما بعد االستعامر ،وفيها انقلب َ
عم كان سائدً ا من الناحية
عال الفقيه ّ
وعم هو مسطور يف تراثه ومصادره ،وهو ما أدى إىل نشوء نشاط فقهي جديد حياول مواكبة هذه
التارخيية ّ
(((
املتغريات والتواؤم معها  ،كام أدى إىل بروز أشكال ونامذج خمتلفة من الفقهاء واملفتني مل يكن عامتهم -
كبريا من هذه التغريات
بالرضورة  -أوفياء للرتاث الفقهي أو ممتثلني لرشوطه ومنطق اشتغاله .إن جان ًبا ً
يرجع إىل سؤال السلطة والدولة وموقف الفقهاء منها وعالقتهم هبا ودورهم فيها أو يف مواجهتها.

الثورات العربية التي بدأت منذ سنة  2010وحتى تاريخ كتابة هذه الدراسة ،حالة نموذجية لقراءة
تُقدّ م
ُ
الفتاوى الصادرة خالهلا وحتليلها جلهة ما تعكسه من مسائل عدة ،مثل :الفقيه ووظائفه يف الواقع احلايل،
وطرائق استثامر املعرفة الفقهية اليوم من فقهاء خمتلفي التوجهات والتكوين والرؤى عىل خلفية اختالف
املواقف من الدولة القائمة من جهة ،وعىل خلفية وعيهم بحدود دورهم ووظائفهم من جهة أخرى.

((( انظر في بيان معنى النظام الفقهي والفرق بينه وبين النظرية ،في :معتز الخطيب« ،النظرية الفقهية والنظام الفقهي »،التفاهم
(مسقط) ،العدد .)2012( 35
((( انظر في تأريخ ظهور مصطلح الفقيه :محمود غازي« ،الفقيه :دوره وآليات عمله »،ورقة قدمت إلى« :الفقه اإلسالمي والمستقبل:
األصول المقاصدية وفقه التوقع( »،الندوة الثامنة التي نظمها وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،مسقط.)2009/4/7-4 ،
((( انظر :وائل حالق ،السلطة المذهبية :التقليد والتجديد في الفقه اإلسالمي ،ترجمة عباس عباس؛ مراجعة فهد بن عبد الرحمن الحمودي
(بيروت :دار المدار اإلسالمي ،)2007 ،ص .24
((( انظر المسارات العامة لهذا النشاط في دراسة سابقة :معتز الخطيب« ،الفقيه والفقيه المعاصر :دوره وعمله وإنجازاته» ،ورقة
قدمت إلى« :النظرية الفقهية والنظام الفقهي( »،ندوة نظمتها وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،مسقط.)2012/4/10-7 ،
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وتتلخص هذه األسئلة مجي ًعا يف عنوان عريض هو معضلة الفقيه يف ظل الدولة الوطنية احلديثة.

تقوم هذه الدراسة عىل ثالثة حماور ،يقدم األول منها قراءة للفتاوى واخلطب والبيانات الصادرة يف أثناء
الثورات العربية ،ويوضح كيف شكّلت الفتوى ميدانًا للرصاع بني خمتلف األطراف مع الدولة والثورة.
إطارا تفسري ًّيا هلذا االفرتاق بني فقهاء الدولة وفقهاء الثورة ،يف حني يسعى املحور
ويقدم املحور الثاين ً
الثالث إىل نقد وحتليل مضامني تلك الفتاوى واملواقف باالستناد إىل مرجعيتها الفقهية نفسها لبيان حجم
االرتباك الذي يعانيه ٌّ
كل من فقيه الدولة وفقيه الثورة يف التعامل مع «الدولة الوطنية احلديثة».
قبل الرشوع يف حماور الدراسة ،ال بد من توضيح أن عنوان «الفقيه والدولة» جاء للتعبري عن جوهر
اإلشكالية ّ
معنى أوسع من معناه
حمل البحث  -وهي معضلة الفقيه يف ظل الدولة  -فإنام نريد بالفقيه هنا
ً
فقيها يف االصطالح ،وعليه فإن الفقيه هنا يشمل املفتي أو
معي ال ُيسمى ً
االصطالحي ،فاملق ّلد ملذهب ّ
من ُأوكلت إليه مهمة اإلفتاء يف «الدولة الوطنية» حتى لو مل يكن من أهلها بحسب االصطالح الفقهي،
ويشمل كذلك املفتني اآلخرين من خارج املؤسسة الدينية الرسمية ،وهو ما دفعنا إىل العدول عن القول
«املفتي والدولة»؛ ألن املفتي صار كالع َلم عىل املفتي الرسمي.

املعب احلقيقي عن النشاط الفقهي بام يتضمنه من استثامر للموروث
يأيت الرتكيز عىل الفتوى هنا ألهنا ِّ
الفقهي يف الواقع ّ
حمل البحث ،ويف ظل مؤثرات سياسية وعلمية وشخصية جتتمع يف شخص الفقيه ،فال
ِ
يمكن ت ََص ُّور الفتوى جمرد ًة من دون منتجها ودوافعه والسياق الذي ُيفتي فيه وله ،ومن دون املرجعية
التي َينهل منها .فالفتوى هي خالصة الدور املنوط باملفتي أداؤه من جهة مضموهنا وتوقيتها واملخا َطب
تطلب ً
فعل حمد ًّدا ُيراد من اجلمهور االمتثال له
هبا ،فهي فتوى تَصدر حلاجة أو غاية حمددة يف زمن حمدد
ُ
الشخيص لتبدو كل األقوال
حكم الرشع .ومن هنا تتالشى املسافة الفاصلة بني فتوى املفتي ورأيه
بوصفه
َ
ّ
الصادرة عن هؤالء الفقهاء/املفتني «حكم الرشع» الواجب االمتثال له ،وهذا الذي جيعل من فتاواهم
حمل بحث وحتليل؛ ألن آراءهم الشخصية  -إن ُوجدت  -ال خصوصية هلا يف هذا السياق ،إذ تفقد بذلك
سلطتها ومكانتها يف الرصاع السيايس ،ثم إن منطوق الفتاوى والنصوص التي درسناها هنا ال تعرتف
تعب عن موقف الرشع نفسه.
بمواقف شخصية وإنام تنص رصاحة عىل أهنا إنام ّ

الفتوى والثورة والدولة :فتاوى الدولة وفتاوى الثورة
شكّلت املؤسسة الدينية الرسمية إحدى أهم أدوات «الدولة» لضبط اجلامهري الثائرة عرب سلطة اخلطاب
يعبون عن موقف الدولة
الديني،
ً
وخصوصا الفتوى واخلُطبة واللقاءات التلفزيونية مع املشايخ الذي ّ
ِ
ويمتثلون لتوجيهاهتا ،يف مقابل فتاوى وخطب أخرى مناهضة هلا ،وهو ما جعلنا أمام خطاب ديني
وفقهي منقسم جتاه الفعل الثوري اجلامهريي والنظام احلاكم من جهة ،وأمام أنامط خمتلفة من «استثامر»
الدين يف املجال السيايس والرصاع مع (أو عىل) الدولة من جهة أخرى.

يرجع هذا االستثامر السيايس للدين إىل عوامل عدة :أوهلا السلطة التي يتمتع هبا الدين نفسه يف معظم
املجتمعات الثائرة؛ فحتى تونس التي َغ َلبت عليها العلمنة يف العقود األخرية استنجدت باملفتي لبيان
حكم االنتحار يف الرشيعة ،فالفتوى التي جتسد سلطة احلالل واحلرام ال تزال حتظى بمكانة رئيسية حتى
لدى املسلمني املحافظني عامة ،وإن يكونوا غري متدينني ،وهو ما توضحه برامج الفتوى املبارشة عرب
الفضائيات ورشائح املتصلني السائلني ،وثانيها أن رشائح واسعة من الثائرين كانوا من املصلني ،وهو ما
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جعل من يوم اجلمعة يو ًما ثور ًّيا؛ بام وفره من ْ
حشد ومن خطبة دينية حتولت إىل خطاب سيايس يف كثري
من األحيان كام شهدنا يف عامة الدول الثائرة ،وتوزعت بني التعبئة والتهدئة ،باستثناء تونس التي كانت
ِ
فيها الثورة
مفاجئة ورسيعة ،وثالثها أن األنظمة أرادت أن توفر خطا ًبا إسالم ًّيا مؤ ّيدً ا يف مواجهة خطاب
ِ
اإلسالم السيايس املعارض كأداة فكرية إىل جانب أداة القمع.
احتجاجا
الثورة التونسية :فتاوى االنتحار
ً

يف تونس أثارت حادثة إحراق البوعزيزي نفسه مواقف فقهية عدة امتزج فيها اهلوى السيايس باحلكم
الفقهي؛ فقد أصدر مفتي تونس عثامن بطيخ فتوى تعترب أن «االنتحار وحماولته جريمة وكبرية من
الكبائر» ،وأن من يفعلها «ال يصيل عليه األفاضل من الناس؛
وز ْج ًرا لغريه» ،وأنه
استنكارا َلِا صدر عنه َ
ً
(((
«عىل املرء أن يكون ً
مسيطرا عىل انفعاالته ،متغ ِّل ًبا عىل الصعاب بالصرب واجلد واالجتهاد» .
عاقل
ً
هذه الفتوى ال تتجاوز فعل «املنتحر» بل تعزله عن السياق ،فاالنتحار وقع نتيجة اصطدام بنظام
الدولة .ثم إن الفتوى تتجاوز «بيان حكم الواقعة» إىل ّ
بث رسائل «توجيهية» للمؤمنني ُمفادها الصرب،
وت ِّملهم املسؤولية الكاملة بأن يسيطروا عىل انفعاالهتم ويكونوا «عقالء» .احلكم نفسه نجده لدى
َُ
مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ الذي انتقد «من يط ّبل ويعظم هذه املامرسة» ،واعتربه «من ضعفاء
(((
حرا
اإليامن والنفوس»  ،وهي إشارة مبهمة إىل يوسف القرضاوي الذي َع َذر البوعزيزي بأنه مل يكن ًّ
محل املسؤولية الكاملة لـ«األنظمة الطاغوتية» التي «جعلت هذا الشعب
حينام َأ ْقدم عىل إحراق نفسه ،و ّ
يعيش يف أزمة نفسية» ،ثم دعا اهللَ له بأن يمنحه العفو واملغفرة ،ودعا املسلمني عام ًة بأن يشفعوا هلذا
الشاب عند اهلل؛ «ألنه ت ََس ّبب يف هذا اخلري يف إيقاظ األ ّمة»(((.
أما شيخ األزهر فكان شديد احلذر؛ إذ أصدر بيانًا يوضح أن اإلسالم «ال يبيح لإلنسان أن ُيزهق روحه
أيضا عن السياق والوسائل
كأسلوب للتعبري عن ضيق أو احتجاج أو غضب»((( .لكن هذا البيان يسكت ً
املقرر يف «آداب الفتوى» أن عىل املفتي أن ُيرشد
«املرشوعة» لالحتجاج والتعبري عن الغضب؛ فمن َّ
املستفتي إىل «البدائل» املباحة التي تغني عن الوسائل املحرمة.
الثورة المصرية :وعود اإلصالح
وفتاوى «الشرع»

نظرا إىل تدين الشعب املرصي،
يف الثورة املرصية نشطت الفتاوى بشكل أكثر
ً
وضوحا وكثاف ًة و َتتَا ُب ًعا؛ ً
القوي للمؤسسة الدينية ممثل ًة يف مؤسستي الفتوى واألزهر ،وإىل دخول «الفتاوى» إىل
وإىل احلضور
ّ
خي فيه الشعب «ما بني الفوىض
ميدان الثورة َ َ
وتاذباهتا .ألقى مبارك خطابه الثاين بتاريخ ّ ،2011/2/1
واالستقرار» ،وأعلن تشكيل حكومة جديدة وإجراء حوار مع القوى السياسية .ويف اليوم الالحق ظهر
((( نُشرت فتوى المفتي في :الصباح (تونس).2011/1/8 ،
((( كالم مفتي السعودية في :الحياة (لندن) ،2011/1/21 ،ونقلته صحيفة الوسط البحرينية ،في التاريخ نفسه.
((( كالم يوسف القرضاوي جاء في برنامج «الشريعة والحياة( »،قناة الجزيرة ،تاريخ  ،)2011/1/16ثم أصدر بيانًا نُشر بتاريخ
.2011/1/19
((( تصريحات شيخ األزهر نُشرت على لسان المتحدث الرسمي باسمه محمد رفاعة الطهطاوي ،في :الشرق األوسط.2011/1/20 ،
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شيخ األزهر أمحد الطيب( ((1وقال« :إن استمرار هذه املظاهرات بعد كل هذه الضامنات التي قيلت
خطاب الرئيس مبارك] هي دعوة من أجل الفوىض» ،وإن الوجود يف املظاهرات «حرام؛ ألهنا
[يقصد
َ
خروجا عىل الدولة وعىل النظام وعىل اجلامهري» ،ثم اعترب أن َمن ُيفتي ويدعو إىل التظاهر هم «دعاة
ُت َعد
ً
عىل أبواب جهنم» ،وهي إشارة إىل القرضاوي الذي دعا املرصيني إىل تظاهرة مليونية يوم اجلمعة يف ميدان
التحرير ،وأفتى بأن َمن ُقتلوا عىل أيدي أجهزة الرشطة واألمن هم «شهداء»(.((1
يف التوقيت نفسه ظهر مفتي اجلمهورية عيل مجعة عىل الفضائيات املرصية ليؤكد املعنى نفسه ،بل إنه أباح
للناس ت َْرك صالة اجلمعة التالية خشية الفتنة ،يريد بذلك أن يقطع الطريق عىل املليونية التي دعا إليها
القرضاوي ،وقال« :إن القرضاوي يعيش يف قطر بجوار قناة اجلزيرة ويستمع إليها»( .((1ثم ظهر املفتي
(((1
حمرم ألنه «خروج عىل الرشعية» ،وأن تونس
عىل قنوات أخرى يتحدث عن «فتنة عمياء» وأن التظاهر ّ
«مل حتقق شي ًئا من هذا اهلياج»  -يقصد الثورة  -وأنه « َت َبني أمام العامل كله أن الشعب مع مبارك» ،ثم ح ّيا
الرئيس مبارك ألنه مدّ يده باحلوار ،وطالب املتظاهرين مجي ًعا بأن ينسحبوا من ميدان التحرير.

يشري توقيت هذه الفتاوى ومضموهنا إىل تطابق تام بني كالمي شيخ األزهر ومفتي اجلمهورية من جهتني:
جهة موافقتهام التامة خلطاب الرئيس مبارك وموقف السلطة القائمة من الثورة ،وجهة حتايش ٍّ
كل منهام
الدخول يف مناقشة فقهية لدعوة القرضاوي للتظاهر أو الرد عىل حججه الفقهية ،وإنام اكتفيا بمجرد
اإلحالة إىل عوامل «سياسية» خارجية.
الثورة الليبية :إرادة «الشرع» وإرادة «القذافي»

بدأت الثورة الليبية بتاريخ  2011/2/17وأشعلت معها جدالً فقه ًّيا؛ إذ أ ّيد الصادق الغرياين
مصور جييب فيه عن
الثورة منذ بدايتها ،وأفتى بـ«وجوب نرصة املتظاهرين»( ،((1ثم ظهر يف تسجيل
ّ
وجهها إليه الثوار لبيان موقف «الرشع» منها ،أ ّيد فيه إنشاء «املجلس الوطني االنتقايل» املراد
ثالثة أسئلة ّ
إنشاؤه( .((1ويف  2011/2/28نُرشت فتوى للشيخ بأن «اخلروج عىل القذايف واجب؛ لسفكه الدماء
وهني عن املنكر»( .((1أيد القرضاوي
واستعانته باملرتزقة» ،وأن «املظاهرات السلمية أمر باملعروف
ٌ
املظاهرات جمد ًدا( ،((1ثم خصص ُخطبة كاملة للثورة الليبية يف الدوحة جاء فيها أن «من واجب األمة أن
تطلب حقوقها وأن تقول للظامل :يا ظامل»(.((1
(((1

( ((1على «الفضائية المصرية» عبر اتصال هاتفي بتاريخ .2011/2/2
( ((1أفاض يوسف القرضاوي في َدفع تهمة «الخروج» عن مثل هذه االحتجاجات في حلقة خاصة في برنامج «الشريعة والحياة»
(قناة الجزيرة ،تاريخ .)2011/2/14
( ((1كالم المفتي جاء يوم األربعاء بتاريخ ( )2011/2/2عبر قناة «دريم» المصرية في برنامج «واحد من الناس».
( ((1ظهر على قناة «النيل» ،وعلى قناة «الحياة» برنامج «الحياة اليوم».
مالكيُ ،ولد سنة  ،1942حصل على دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة األزهر سنة  1979عن أطروحته
( ((1الغرياني فقيه
ّ
«الحكم الشرعي بين النقل والعقل» ،عمل لسنوات طويلة في العمل األكاديمي ،وله مؤلفات عديدة في الفقه وغيره.
( ((1في تصريح له عبر قناة «الجزيرة» بتاريخ .2011/2/20
(ُ ((1أنشى «المجلس الوطني االنتقالي الليبي» بتاريخ .2011/2/27
وافيا حول هذه الفتوى بتاريخ  2011/2/28تحت عنوان« :الغرياني :الخروج على القذافي
( ((1نشر موقع «الجزيرة نت»
تقريرا ً
ً
واجب» ،على الموقع اإللكتروني:
<http://www.aljazeera.net/news/pages/1ee41382-3264-4e9d-9473-0cf49ab24e5c>.

( ((1في اتصال هاتفي من القاهرة مع قناة «الجزيرة» بتاريخ .2011/2/20
( ((1خطبة الجمعة بتاريخ .2011/2/25
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صوة (أحد أبرز املشايخ املؤ ّيدين للقذايف) عرب «القناة الليبية» ليناقش
عىل اجلهة املقابلة ظهر عيل أبو ّ
الفتاوى املؤ ّيدة للثورة ،ويتحدث عن وجود «فتنة» و«مؤامرة خارجية» ،وأن الطاعة للحاكم واجبة،
ودعا إىل الصلح واملصاحلة مع احلاكم ،وأن «هناك مظامل ولك ّن هلل تقادير» جيب أن َتنْ ُفذ .كان أبو صوة
َيسخر من «اإلخوان املسلمني» و ُي َس ّخف طريقتهم ،ورأى أن َمن جييزون االستعانة بـحلف الناتو «ال
وت ّجم
ينطلقون من فتوى وضوابط الرشيعة ،وإنام ينطلقون من فتاوى أوباما وساركوزي وكامريون»َ َ ،
عىل «املجلس الوطني االنتقايل الليبي»(.((2
مل يكن أبو صوة وحده ،بل أفتى املدين الشويرف (من كبار مشايخ ليبيا ،و َع ِمل يف السلك الديني الرسمي)

بأن «ال جيوز مطل ًقا» الدعوة إىل رحيل الرئيس( ،((2ثم قال عرب القناة «الليبية»« :ما من أحد يقاتل اآلن
وال يرجع إىل الصواب والصلح؛ إال وهو كافر ال دين له»َ .خ َطب املدين الشويرف اجلمع َة يف زليتن خماط ًبا
أهلها(« :((2إنكم َتركتم بدافع إيامنكم ،وذو ًدا عن حياض مساجدكم وعن حياض قائدكم» ،أي معمر
القذايف ،وذهب يف وفد شعبي إىل زليتن ليعزي الناس «باسم الدولة والقائد» يف الشهداء واملفقودين جراء
«قصف الناتو» ،وألقى خطا ًبا بتاريخ  2011/8/10قال فيه« :ما عادانا العامل إال عىل كلمة (القرآن رشيعة
وفرض حالة طوارئ ،ونادى بـ«اجلهاد» ،ويف
املجتمع)» ،ثم
بحرص َ ْ
طالب َ
َ
حل السالح برجال الرشطةْ ،
ختام كلمته صار هيتف بشعار« :عاش القائد  ..عاش القائد» ،واجلمهور املحيط به يردد وراءه.
يصعب الفصل يف خطاب معاريض املظاهرات بني الدواعي الدينية واحلجج الفقهية من جهة،
واالعتبارات السياسية  -وبعضها مبهم وغامض جدًّ ا  -من جهة أخرى ،فهم يدجمون يف خطاهبم بني
إرادة «الرشع» وحكمه وإرادة القذايف؛ حتى بتنا أمام متاثل تا ٍّم بني اإلرادتني أو الرؤيتني ،فمخالفو النظام
الليبي هم خمالفون للرشع والنصوص الدينية نفسها ،وال حتتل احلجج الفقهية مساحة كبرية باملوازنة مع
خطاب «املؤامرة» و«التدخل األجنبي» والتهجم عىل املعارضني والتقليل من شأهنم وأهنم أصحاب
أهواء وأغراض ،واألهم أن معمر القذايف يبقى خارج أي نقد أو مساءلة ألفعاله وسياسته أو مقايسة
هلا بميزان «الرشع» ،فأفعال معارضية وحدها املخا َطبة بأوامر «الرشع» ونواهيه ،وإن وقع االعرتاف
بوجود «مظامل» عىل الشعب فإهنا سنة اهلل يف خلقه يف نظر أبو صوة ،و َمن له حق يمكن أن «نأخذه» له يف
نظر املدين الشويرف.
الثورة اليمنية :صراع الفتاوى

أيضا ً
جمال خص ًبا لصدور الفتاوى والبيانات عن مجعيات وروابط علامئية أو دينية
كانت الثورة اليمنية ً
يمنية منذ شباط /فرباير 2011؛ لكون الدين حيظى بأمهية وتأثري كبريين إىل جانب القبيلة يف املجتمع
اليمني املحافظ واملتدين ،ولكثرة التشكيالت والفعاليات الدينية داخل اليمن .االجتاه العام للفتاوى
والبيانات كان مؤ ّيدً ا للمظاهرات ومطالب الشباب ،ومتواف ًقا  -الح ًقا  -مع «املبادرة اخلليجية» التي
شهر من شهور الثورة إال وتصدر فتوى أو
ُطرحت من أجل انتقال السلطة وحل األزمة ،ومل يكن يمر ٌ
بيان جديدً ،
فضل عن خطب اجلمعة املستمرة.
( ((2هناك عدة تسجيالت مصورة لعلي أبو صوة على موقع «يوتيوب» ،واألفكار الواردة أعاله تَرد في تسجيل مصور بتاريخ
.2011/5/19
( ((2قناة «الشبابية» الليبية في «حوار خاص» بتاريخ .2011/7/27
( ((2بتاريخ  ،2011/7/15ونقلتها قناة «الليبية» على الهواء مباشرة.
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كان من بني البيانات املؤثرة بيان للعلامء َطا َلب الرئيس عيل عبد اهلل صالح بالتنحي «لعجزه عن أداء مها ِّمه
رئيسا للجمهورية نتيجة اإلصابات التي َت َعرض هلا ،داعني إىل تسليم سلطاته إىل نائبه در ًءا للمفاسد وحقنًا
ً
للدماء»( ،((2وقد محل البيان توقيع  110من كبار علامء اليمن ووجهاء القبائل ،من بينهم اسم القايض
واملفتي اليمني البارز حممد بن إسامعيل العمراين ،وهو ما شكّل صدمة كبرية للنظام اليمني الذي يستند إىل
قاعدة دينية و َق َبلية .ثم نقلت وكالة األنباء الرسمية «سبأ» عن العمراين قوله« :ال ُيقر ما ورد يف ذلك البيان
شق الصف وإثارة الفتنة»( ،((2ولكن «هيئة علامء اليمن» نرشت بيانًا آخر( ((2توضح فيه أن
الذي يسعى إىل ّ
ب بسحب توقيعه .تشري تفصيالت ومالبسات
العمراين و ّقع بيان التنحي وهو عىل فراش املرض ،ثم طا َل َ
توقيع العمراين ونفيه إىل عملية «تسييس» بعيدً ا عن االعتبارات العلمية والدينية اخلالصة.

ومع كثرة البيانات والفتاوى التي صدرت بخصوص الثورة ،بقيت «مجعية علامء اليمن» صامتة إىل حني
صدور البيان الداعي إىل التنحي ،فاجتمع الرئيس عيل عبد اهلل صالح بـ«مجعية علامء اليمن» ،وناشدَ
العلامء االضطالع بمسؤولياهتم الدينية يف حلحلة العقد والبحث عن حل( ،((2فعقدت اجلمعية ما أسمته
ِ
املجتمعون  -وهم ممن انتقاهم
«املؤمتر العلمي» حتت عنوان« :نحو رؤية رشعية واضحة» ،ثم أصدر
حمرم رش ًعا؛ سواء أكان بالقول أم بالفعل ،وأكد البيان
النظام  -بيانًا نص عىل أن اخلروج عىل احلكام َّ
حمرمة
أن «املظاهرات واالعتصامات احلالية يف الطرقات العامة واألحياء السكنية وما حيدث فيهاّ :
رش ًعا وقانونًا» ،ومل ينس البيان اإلشارة إىل «حرمة االستجابة للدعوات واملخططات ا ُمل ْغ ِرضة الداخلية
واخلارجية الداعية لتفريق األمة ومتزيق الوطن» ،ثم دعا البيان «من أفتى بجواز اخلروج عىل ويل األمر إىل
تقوى اهلل ومراجعة أنفسهم».

َ
املسائل الفقهية «التارخيية» باالعتبارات السياسية واالنحياز إىل جهاز الدولة ،فالبيان
يدمج هذا البيان
يطابق رؤية النظام اليمني للمظاهرات ويكاد ينفي عنها صفة «السلمية» حني «يدعو مجيع األطراف إىل
رفع املظاهر املسلحة حقنًا للدماء وحتقي ًقا لألمن واالستقرار» ،وحني «يدعو ويل األمر إىل العمل عىل إزالة
البت فيها» ،وحني يعترب أن «قيام اجلهات األمنية بمسؤولياهتا هو جهاد يف سبيل
املظامل والتوجيه برسعة ّ
اهلل» عىل الرغم ممّا ت ََرتّب عن ذلك من سفك للدماء واعتداء عىل احلرمات ،هكذا تندمج ُ
سبيل الدولة
والنظام بسبيل اهلل من دون أي فرق أو متييز يف نظر «مجعية علامء اليمن» الرسمية!

أثار هذا البيان ردو ًدا عدة ،منها ر ّد القرضاوي الذي صاغ بيانًا مجع فيه بني احلجج الفقهية والنصية
وبني االعتبارات احلديثة للدولة( ،((2فأوضح فيه أن بيان «مجعية علامء اليمن» أغفل الكثري من «احلقائق
واملس ّلامت» ،وهي :أن احلاكم احلايل الذي يدافعون عنه ويدعون إىل طاعته هو حاكم مجهوري استبد
( ((2صدر البيان بتاريخ .2011/6/17
( ((2سبأ (وكالة األنباء اليمنية) ،2011/6/18 ،وقد نقل موقع «اتجاهات أونالين» اليمني خبر نفي العمراني عن وكالة «سبأ»
وأضاف إليه زيادات بأن قتالهم جهاد ،وأنهم خارجون عن جماعة المسلمين ،وأعمالهم تخريبية إلى غير ذلك! وهذا الكالم لم يرد
في وكالة «سبأ» عن العمراني ،كما لم يرد بخصوص «الثورة» اليمنية ،بل ورد في وكالة «سبأ» في سنة  2007على لسان العمراني
«زور» ذلك وخلط الخبرين!
بخصوص قتال الحوثيين ،ولكن هذا الموقع ّ
( ((2موقع باسم «المسؤول اإلعالمي فيها» ،ونُشر بتاريخ .2011/6/19
( ((2انظر :عبد الله الثاليا« ،التنظيم الديني األكبر الذي ظل صامت ًا :مأرب برس ترصد مسيرة الفتوى الدينية الصادرة بشأن الثورة
اليمنية( »،مأرب برس (موقع إلكتروني):)2011/9/12 ،
<http://www.marebpress.net/news_details php?lang=arabic&sid=36485>.

( ((2نُشر بيان «القرضاوي» بتاريخ .2011/10/2
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بالسلطة منذ ثالث وثالثني سنة ،واحلكم اجلمهوري يوجب تداول السلطة بعد مدة حمددة ،وأن هذا
احلاكم جاء بانقالب عسكري ،وأن الدستور الذي وضعوه والقوانني التي صدرت عنه تبيح هلم اخلروج يف
مظاهرات سلمية ،إىل غري ذلك ممّا ذكره بيان القرضاوي .ومنها ر ٌّد باسم «علامء اليمن» اعترب أن «ما جيري
من مظاهرات واعتصامات واحتجاجات إنام هو حق رشعي وصورة من صور األمر باملعروف والنهي
ٌ
أيضا حق دستوري وقانوين وليس من ‹اخلروج› يف
عن املنكر،
وقول لكلمة حق عند سلطان جائر ،وهو ً
يشء ،كام أن أحكام الرشيعة قد أوجبت عزل احلاكم إذا ارتكب ما يستحق به العزل ،ومن ذلك أن :يعجز
عن القيام بواجباته من حفظ الدين ،واحلكم بام أنزل اهلل ،وصيانة الدماء ،وحفظ األعراض واألموال،
وتنفيذ األحكام بني ا ُملت ََش ِ
اج ِرين ،وقطع اخلصام بني املتنازعني ،وإقامة احلدود ،وحتقيق العدل»(.((2
الثورة السورية :النظام مفت ًيا

انطلقت الثورة السورية يف شباط /فرباير  2011من املساجد ،فخرجت املظاهرات ِ
عقب صالة اجلمعة
قمعي ،ولكن اقرتان فعل التظاهر بصالة اجلمعة
التي و ّفرت فرصة ثمينة للتجمهر غري ا ُملكْلف يف ظل نظام
ّ
جعل الدين يف قلب «الثورة»؛ إذ و ّظف شعرية دينية يصعب التعاطي معها باملنع يف بادئ األمر .أصدر
ّ
بحث الناس عىل اهلدوء وعدم استخدام
النظام توجيهاته عرب وزارة األوقاف وبعض القيادات الدينية
املساجد للتظاهر ،وخصص التلفزيون السوري الرسمي «حلقة خاصة» لـمحمد سعيد رمضان البوطي،
أحد أكرب علامء سورية .ظهر البوطي (مساء اخلميس  )2011/3/24فتحدث عن «أياد خارجية» تعبث
بشأن البلد ،وقام بتحقري املتظاهرين وجتهيلهم ،كام حتدث عن «مؤامرة» قد يكون وراءها اليمني األمريكي
املتطرف واليهود هبدف إسقاط النظام املامنِع ،وقال :إن هؤالء املتظاهرين «ينتعلون املساجد» ألهداف
وغايات رشيرة وليسوا من املتدينني ً
أصل .كالم البوطي يأيت بعد أحداث درعا التي شكّلت االنطالقة
األوىل للثورة السورية ،وفيها قام النظام السوري بقلع أظافر جمموعة من األطفال و َقتْلهم ألهنم كتبوا
عىل أحد اجلدران شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» ،لكن البوطي يقرص األمر كله عىل وجود مؤامرة
خارجية .ويف اليوم الالحق ( )2011/3/25ظهر القرضاوي من الدوحة لينتقد موقف البوطي والنظام
السوري عرب خطبة «اجلمعة» ،ورأى أن «قطار الثورة» تأخر يف الوصول إىل سورية.

ثنائي بني الرجلني تكرر يف أكثر من مناسبة،
شكّلت «حلقة» البوطي و«خطبة» القرضاوي بداية سجال ّ
اختلط فيه الديني بالسيايس ،كام اختلط الواقع السيايس احلايل باإلرث التارخيي للعالقة بني اإلخوان
املسلمني والنظام البعثي .ش ّن النظام السوري هجو ًما حا ًّدا عىل شخص القرضاوي عرب وسائل خمتلفة،
فتأييد القرضاوي  -وهو أهم مرجعية دينية يف العامل السنّي  -للتظاهر والتغيري يف سورية شكّل رضبة
ِ
موجعة للنظام أفسدت عليه خططه «الداخلية» يف التهدئة عرب اخلطاب الديني السوري «الرسمي».
يف األسبوع األخري من نيسان /أبريل  ،((2( 2011وبعد وعود من الرئيس باإلصالح مل ُْت ِد يف هتدئة
املتظاهرين ،خصص التلفزيون السوري الرسمي حلقة خاصة للبوطي من برناجمه «دراسات قرآنية»

(((3

( ((2صدر البيان باسم «بيان علماء اليمن بشأن البيان الصادر باسم جمعية علماء اليمن حول أوضاع اليمن الراهنة» بتاريخ
.2011/10/6
( ((2تم تأريخ هذا التسجيل المصور بتاريخ  ،2011/4/24ويبدو لي أن تاريخه يرجع إلى يوم األربعاء .2011/4/20
( ((3برنامج «دراسات قرآنية» خصصه الرئيس حافظ األسد للبوطي منذ مطلع التسعينيات عبر شاشة التلفزيون السوري الرسمي،
وسبق للبوطي أن خصص حلقة للحديث عن «قانون العفو» الذي أصدره األسد األب سنة .1995
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ليقوم بتهدئة املتظاهرين ،ف ُيدين التظاهر ويرى أن ّ
احلل يكون عرب سالح واحد هو «سالح االستيقاظ يف
األسحار وااللتجاء إىل اهلل بالدعاء» ،وهبذا فإن احلقوق ستتحقق؛ لكن برشط اجللوس يف البيوت ،وهبذا
أنفسهم من طلقات الرصاص التي قد تأيت من هنا أو هناك ،يف إشارة إىل إطالق النظام
حيمي
ُ
الناس َ
السوري الرصاص عىل املتظاهرين السلميني يف بداية الثورة .خيتم البوطي دعوته للناس إىل اجللوس يف
البيوت بأنه «أمر اهلل».
شكّلت «املؤسسة الدينية الرسمية» يف سورية إحدى أهم أدوات النظام لصوغ «فتاوى» و«خطابات»
مطابقة متا ًما خلطاب النظام السيايس الرسمي جتاه الثورة ومؤيدهيا .وقد استمر هذا الدور بأشكال خمتلفة
وعرب شخصيات متعددة ،ولكن الدور الرئييس كان للبوطي ومفتي اجلمهورية أمحد حسون ووزارة
األوقاف السورية التي كانت تُصدر بيانات باسم «علامء سورية» تارة ،وباسم «رابطة علامء بالد الشام»
تارة أخرى للرد عىل القرضاوي أو عىل «االحتاد العاملي لعلامء املسلمني» وللدفاع عن النظام السوري.
وال يمكن فهم أداء تلك املؤسسة وأطرافها إال بناء عىل إيقاع األحداث وتقديرات النظام السوري نفسه
للوقائع ومسار األحداث ،ويبدو هذا بوضوح من خالل ثالثة أمور:
أوهلا ما هو معروف يف بنية النظام وسياسته يف إدارة الشأن الديني منذ الثامنينيات.

رصح هبا كر ّيم راجح ،شيخ قراء الشام يف خطبة اجلمعة بتاريخ
وثانيها تلك اإلشارة الرصحية التي ّ
 ،2011/4/1حني قال بوضوح شديد الداللة« :نحن لسنا بحاجة لكل ما يأتينا من األوقاف لضبط
الناس .املنرب ال ُيستشار بيشء أبدً ا إال إذا وقعت أزمات ،بل املطلوب منه أن ُيطفئ األزمات!» ،يف انتقاد
شديد اللهجة لسياسة النظام اآلتية عرب توجيهات «وزير األوقاف».

وثالثها  -وهو األهم  -أن رئيس الدولة اجتمع بالعلامء واملشايخ يف رمضان بتاريخ 2011/8/25
حيا انتقد فيه أداءهم عىل املنابر يف أثناء «األزمة» ،وقال «إن املنرب أحد اجلوانب التي
وألقى فيهم خطا ًبا رص ً
أرضت باملشكلة‹ ،فاملنرب ملك للمسجد وليس ملكًا للشيخ ،عىل املنرب هناك أصول› ينبغي أن تُراعى،
وإن احلديث عىل املنرب حني يؤدي إىل تفاقم املشكلة ‹يصبح هذا الشيخ رشيكًا يف الدماء؛ ألنه يعرف
مسب ًقا أن كالمه سيؤدي إىل سفك الدماء حتى لو كان يقول كال ًما صحيحا›» .ويف إشارة شديدة الداللة
يقول األسد« :من لقاءاتنا مع عدد من الشيوخ نناقشهم فيقولون :إهنم مقتنعون .فنقول ألحدهم :ملاذا
ال خترج وتقول هذا الكالم؟ واحدة من القضايا :حتريم التظاهر .فيقول :ألنه  -بام معناه  -ال يريد أن
خيرس شعبيته ،يعني هو وضع نفسه أمام مبادئ الدين».
حسون ووزير األوقاف) إىل
يأيت هذا اخلطاب من رئيس اجلمهورية (وإىل جانبه البوطي واملفتي ّ
الشيوخ (وفيهم عامة رجال الدين يف سورية بمختلف مذاهبهم) ليكشف عن سياسة النظام السوري
يف صوغ الفتوى واخلطاب الديني يف أثناء الثورة؛ فرئيس الدولة هنا يامرس دور «املفتي» والواعظ
حني يميل عىل املشايخ ما جيب أن يقولوه وما ال جيب ،وما هي «األصول» التي جيب أن يلتزموا هبا عىل
«املنرب» ،بل إنه يقرر «مبادئ الدين» التي خيالفها هؤالء الشيوخ الذين يرفضون حتريم التظاهر الذي
أقنعهم به ورفضوا إعالنه عىل الناس .ومن املثري للتأمل ذلك التطابق التام بني كالم الرئيس يف خطابه
للمشايخ وفتاوى وخطاب البوطي منذ بداية الثورة ،فكالمها حيتكم إىل منطق واحد(((3؛ فحديث

( ((3تأمل فتوى البوطي في تحريم المظاهرات ،على موقع «نسيم الشام» ،برقم ( ،)13994بتاريخ .2011/6/14
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العدد ٣/ 9
صيف 2014

ِ
خمالفة بعض الشيوخ مبادئ الدين حني ال يرصحون
الرئيس عن الشيخ الرشيك يف الدماء ،وعن
بتحريم املظاهرات ،يقابله حديث البوطي عن «سد الذرائع» وسخط اهلل عىل من ال يبالون بـ«حكم
اهلل» يف املظاهرات ،ولك ّن ًّ
كل من بشار األسد والبوطي يسكت مطل ًقا عن وضع وحكم َمن يطلق النار
عىل املتظاهرين وهو الفاعل الرئييس يف احلدث!

تقدم هذه الوقائع يف بلدان الثورات اخلمس أمثلة مهمة عىل وجود نموذجني للفقيه املعارص يف ظل الدولة
الوطنية ،وهو ما سبق يل أن اصطلحت عليه بالفقيه احلركي والفقيه التقليدي( ،((3ولكنه يأخذ مع الثورات
شك ً
وضوحا يف االنقسام بني فقيه الثورة وفقيه الدولة.
ال أكثر
ً

اإلطار التفسيري لالفتراق بين فقهاء الدولة وفقهاء الثورة
لحقني باألنظمة القائمة  -وهم يف الغالب جزء من جهاز الدولة -
هذا االنقسام بني «فقهاء الدولة» ا ُمل َ
ِ
و«فقهاء الثورة» ال يمكن فهمه إال بالعودة إىل مسألتني :األوىل هي السياق التارخيي لتَشكل الدولة الوطنية
احلديثة نفسها يف منطقة الرشق األوسط ،وعالقتها بالدين والرصاع عىل السلطة .والثانية هي معرفة الفقه
السيايس اإلسالمي الذي ُيشكل البنية العميقة للخطابات الفقهية املختلفة وملواقف التيارات اإلسالمية.
السياق التاريخي لتشكل الدولة الحديثة

فالسياق التارخيي لت ََشكل الدولة يف الرشق األوسط ُييل إىل سؤال مالءمة نموذج «الدولة احلديثة»
املستورد للثقافة واملجتمع اإلسالمي( ،((3وهو اإلشكال الذي شغل الكثري من املفكرين العرب واملسلمني
َ
منذ هنايات القرن التاسع عرش ،وكان داف ًعا للبحث يف شكل الدولة وطبيعتها ووظائفها ،وكيفية مالءمة
ذلك مع الفقه والرتاث اإلسالمي.

الدولة احلديثة يف العامل الثالث مل تنشأ -بشكل رئييس  -نتيجة تطورات داخل املجتمع؛ فقد تركت احلقبة
االستعامرية تأثرياهتا الكبرية يف شكل الدولة وطبيعة احلكم فيها ،فقامت الدولة عىل أنقاض «اخلالفة
اإلسالمية» التي كانت منسجمة متا ًما مع املوروث الفقهي بشكل عام ،ولكن تقسيم مرياث اخلالفة بناء
عىل اتفاقية سايكس  -بيكو أدى إىل ظهور بنى وهياكل ومؤسسات جديدة أدت إىل تغيريات جوهرية يف
الواقع الذي جتاوب معه الفقه اإلسالمي ويف األدوار التي كان يقوم هبا الدين وعلامؤه.

شكّل الدين اإلسالمي معضل ًة يف تشكيل وبناء الدولة الوطنية احلديثة التي ورثت احلقبة االستعامرية
ٍ
مواجهة مع تيار «اإلسالم
وراحت حتاكي النموذج العلامين عىل طريقتها اخلاصة ،األمر الذي وضعها يف
السيايس» الذي يملك مرشو ًعا خمال ًفا لشكل الدولة القائمة ومرجعيتها ووظائفها ،ونتج من هذه
املواجهة رصاع عىل تفسري الدين ومتثيله؛ إذ وجدت األنظمة احلاكمة نفسها مضطرة إىل إنشاء خطاب
ديني خاص هبا يقارع أطروحات املناهضني هلا عىل أرضية إسالمية ،فشجعت «التقليد» واستولت عىل
إدارة الشأن الديني ،أكان ذلك عرب وزارة األوقاف أم عرب مؤسسة الفتوى ،ففرضت بذلك رقابة ُمكمة
وتم هلا إقصاء أو هتميش الرؤى املخالِفة حتى
عىل مسألتني :إدارة الشأن الديني وإنتاج اخلطاب الدينيّ ،
( ((3انظر :معتز الخطيب« ،الفقيه في األزمنة المعاصرة »،ورقة قدمت إلى« :التقنين والتجديد في الفقه اإلسالمي المعاصر( »،الندوة
السابعة حول «تطور العلوم الفقهية» ،سلطنة عمان.)2008/4/8-5 ،
عدد من الدارسين أمثال :بيري أندرسون وبرتراند برادي وسامي زبيدة.
( ((3وهو سؤال انشغل به ٌ
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مطالع التسعينيات حيث نشأت الفضائيات ومواقع اإلنرتنت فانفلت املجال الديني العام من الضبط
والتحكم ،وأفادت من هذا االنفتاح فئتان أساسيتان تشكالن تيار االحتجاج والدفاع عن «اهلوية» املهددة
مها :اإلخوان املسلمون والسلفيون(.((3

ساهم هذا االنفتاح يف إبراز االختالف احلا ّد بني نموذجني رئيسيني للتدين والفتوى اكتنفا الدولة الوطنية
ومها :التدين املندمج يف الدولة أو املتصالح معها  -وهو ما ُعرف بـ«اإلسالم الرسمي»  -والتدين
خصوصا يف شكله اإلخواين ،ومها شكالن
املستقل عنها والذي يغلب عليه الطابع االحتجاجي،
ً
ستتضح بعض خصائصهام الح ًقا من خالل فتاوى الثورات .فالتدين املندمج يف الدولة يرجع إىل الرؤية
التي سيطرت تارخي ًّيا عىل الرتاث الفقهي اإلسالمي ،وهي فكرة «حكم الرضورة»؛ احلكم الذي َغ َلب
عىل عامة احلكومات بعد «اخلالفة الراشدة» ،وهي حكومات مل تلتزم التزا ًما كل ًّيا بالرشيعة اإلسالمية،
وخاضت رصاعات مع بعض الفقهاء بأشكال خمتلفة حول الدين والسلطة ،ولكن وقع التسليم هلا ما
دامت تلتزم بالدفاع عن «دار اإلسالم» وتسهل إقامة الشعائر الدينية وال تصادم الدين مصادمة واضحة
(الكفر ال َب َواح).

معظم اخلطاب الفقهي التقليدي يتحرك داخل أفق الدولة نفسها ،فهو إما مندمج فيها وإما مس ّلم هلا
ولكنه يطالب ببعض التغيريات اجلزئية ،فهو ال حيمل مرشو ًعا سياس ًّيا أو تغيري ًّيا ،بل يعترب أي خروج
اإلمجاع عليه ،فلم ِ
جير االعرتاف بفكرة
استقر
خروجا عىل الدين الذي
عىل هذا التسليم بحكم الرضورة
ُ
ً
ّ
«املعارضة» داخل الفقه اإلسالمي بشكل عام ،فض ً
ال عن توفري هامش منهجي ونظامي وداخيل هلا،
ولذلك كانت كل معارضة تتحول إىل مترد مدان وفق التصور الفقهي التقليدي .وهذا أحد اجلوانب
التي يتضح فيها أن «الدولة احلديثة» التي قامت يف الرشق األوسط مل تكن «حديثة» ح ًّقا؛ فحداثتها حداثة
جزئية من حيث أشكال التنظيم واإلدارة واحلكم وليس معناه أهنا حديثة باملعنى الغريب ،فهي مل تفلح
يف استنبات «احلقل السيايس» الذي استنبتته «الدولة الغربية» ،فبقيت أشبه بالدولة األبوية التي تفرض
وصايتها عىل مواطنيها ،وتتامهى فيها شخصية الفرد احلاكم مع الدولة ويمثل أحدمها اآلخر ،ويتم فيها
توزيع املوارد القومية عىل أساس احلسابات السياسية من أجل ضامن الوالء للشخص والنظام ،والستباق
الرصاعات ا ُملهدِّ دة للنظام ونزع فتيلها ،وهنا يشكل الدين إحدى أهم أدوات «تربية» مجهور املواطنني
وتطويعهم إلرادة الدولة باسم إرادة اهلل والرشع ،عرب القيادات الدينية التي تنتج اخلطاب نفسه وبعضها
ً
مستقل عنها.
وجيسد إرادهتا ،فال وجود
يعمل كجزء من جهاز الدولة ّ
مر التفكري اإلسالمي احلديث يف الدولة بثالث مراحل تارخيية
خارج هذا الشكل القائم للدولةّ ،
متميزة( :((3املرحلة األوىل مع رفاعة الطهطاوي ( )1834وخري الدين التونيس ( )1867وغريمها من
الذين طمحوا إىل «الدولة التحديثية» بعد أن رأوا أن «السيل الذي ال يمكن دفعه» املتم ّثل يف الغرب
يواجه إال بدولة عرصية قوية تقود عمل ّيات التجديد يف التعلم من الغرب ويف مقاومة سيطرته
الزاحف ال َ
العسكرية والسياسية بوسائله الفعالة التي يستطيع املسلمون اكتساهبا واستخدامها .وتتمثل املرحلة الثانية

شرحت كيف انفتح «المجال العام الديني» وانفلت من قبضة الدولة بد ًءا من التسعينيات في :معتز الخطيب« ،الفتوى
( ((3سبق لي أن
ُ
في المجال العام »،ورقة قدمت إلى« :الفتوى على الشاشات( »،ندوة ،كلية الدراسات اإلسالمية في قطر.)2011/6/28-27 ،
( ((3قارن بـ :رضوان السيد« ،الدين والدولة في زمن الثورات :المنظور النهضوي ومطالبه »،المستقبل العربي ،السنة  ،35العدد
( 406كانون األول /ديسمبر  ،)2012ص  23وما بعدها.
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يف مقولة «الدولة املدنية» مع حممد عبده ( )1905وعيل عبد الرازق الذي كتب اإلسالم وأصول احلكم
( )1925ورأى فيه أن النبي حممد (ﷺ) كانت مهامته دينية فقط ،يف مقابل أطروحة «اخلالفة اإلسالمية»
ذات املهامت الدينية .أما املرحلة الثالثة فتتمثل يف مقولة «الدولة اإلسالمية» التي تطورت الح ًقا يف
السبعينيات إىل فكرة «النظام الشامل» مع حسن البنا ( )1948وحركة اإلخوان املسلمني .ختلل تلك
توجهات وأفكار متعددة ،بعضها معارض للدولة الوطنية احلديثة التي سادت وبعضها
املراحل الثالث
ٌ
متصالح معها ،وهو ما ترك أثره يف املواقف الدينية من الثورات العربية.

ويف حني أن املرحلتني األوىل والثانية بقيتا أقرب إىل الفكرة منها إىل املرشوع ،فإن املرحلة الثالثة (الدولة
حلته حركة شعبية ممتدة عقو ًدا تبنّت «العمل احلركي» (وهو ما ُس ّمي
اإلسالمية) شكّلت مرشو ًعا َ َ
اإلسالم السيايس) ،ويتلخص مرشوعها يف العمل عىل إقامة الدولة اإلسالمية واملجتمع اإلسالمي
وتطبيق الرشيعة ،ولذلك خاض هؤالء العمل السيايس إىل جانب العمل الدعوي والفقهي وإصدار
الفتاوى ،وأصبحوا يم ّثلون ما يمكن تسميته تيار االحتجاج أو املعارضة ال لألنظمة القائمة فقط ،بل
أيضا ،التي استتبعتها الدولة وحتولت إىل جزء من جهازها خلدمة النظام القائم
للمؤسسة الدينية الرسمية ً
وتوفري الغطاء الديني وتوفري املسوغات الدينية له حني حيتاج إليها ،فمهمتها دو ًما هي مساءلة ترصفات
«املؤمنني» ال ترصفات «الدولة» أو احلاكم ،فهي مت ّثل سلطة الردع للضمري الديني إىل جانب السلطة
األمنية للدولة التي مت ّثل سلطة الردع النفيس واإلكراهي ،وكالمها يقوم عىل صناعة «فقه الطاعة» وصوغ
«املواطن الصالح» دينًا ودنيا.

بعيدً ا عن تيار االحتجاج ،انخرط عامة الفقهاء يف وظائفهم التقليدية يف التعليم والدعوة وت ََصاحلوا مع
الدولة القائمة ،وت ََس ّلم بعضهم مناصب فيها ،وتنوعت أشكال مساندهتم للنظام ،فهي تارة تكون بدعوة
األتباع إىل اعتزال السياسة وتقديم تد ّين حمصور فقط يف الشأن التعبدي/الصويف ،أو بتأييد مرشحي
احلزب احلاكم يف مقابل خصومهم كام وقع من أمحد كفتارو مفتي سورية طوال فرتة حكم حافظ األسد
الصدام كام وقع من
وبداية حكم بشار األسد ،أو بتأييد سياسات الدولة يف مواجهة اإلسالميني يف مرحلة ِّ
البوطي مث ً
ال منذ الثامنينيات وحتى الثورة السورية ،أو بتوفري املواقف الدينية والفتاوى يف التوقيت املالئم
للسلطة ،كام جرى من األزهر ومؤسسة الفتوى يف مرص يف مراحل خمتلفة.

ليس غري ًبا بعد هذا أن الشخصيات التي تَس ّلمت املناصب الدينية وحظيت بدعم األنظمة ،هي نفسها التي
وقفت إىل جانب األنظمة يف الثورات العربية ،وهي نفسها التي عارضت هنج «اإلسالميني» احلركيني،
فشيخ األزهر أمحد الطيب ينتمي إىل «احلزب الوطني» احلاكم ،ومفتي مرص عيل مجعة ومفتي سورية (أمحد
كفتارو ثم أمحد حسون) والبوطي هم من املعارضني بشدة جلامعة «اإلخوان املسلمني» ،بل إن البوطي بدأ
منذ الثامنينيات يكتب ضد منهج اإلخوان يف السعي إىل احلكم ليوضح أن إقامة املجتمع اإلسالمي ليست
مهمة احلكام بل مهمة مجيع األفراد ،وال عالقة للوصول إىل السلطة بإقامة املجتمع اإلسالمي( .((3من
هنا تصبح ذات مغزى تلك اإلشارات املتكررة من «فقهاء الدولة» ملسألة انتامء القرضاوي إىل «اإلخوان
فغير اسم الكتاب سنة
( ((3كتب البوطي ذلك سنة  1980حين أصدر الطبعة األولى من كتابه على طريق العودة إلى اإلسالم ،ثم عاد ّ
المعبد إلى اإلسالم .وانظر لألهمية وقائع الندوة التي عقدها البوطي مع محمد مهدي
التعرف على الذات هو الطريق
ّ
 2008فجعله ّ
شمس الدين ،وصدرت بعنوان :محمد نفيسة ،معد ،الحوار سبيل التعايش مع التعدد واالختالف :ندوة فكرية (بيروت :دار الفكر
المعاصر ،)1995 ،ص .84-81
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املسلمني» أو اإلشارة إىل «حزبيته» يف معرض الرد عىل فتاويه وترصحياته املؤ ِّيدة للثورات ،فتلك الردود
السجالية ال حتتفي بحججه الفقهية بقدر ما هتتم بانتامئه وحتيزاته السياسية لنزع صفة «الرشعية» عن
مواقفه املخالِفة لتعاليم الدين بحسب فهمهم ،من دون أن يعوا أن حتيزه ُ
أيضا وهم ينطقون
يقابل حتيزاهتم ً
بلسان حال هذا النظام أو ذاك.
الفقه السياسي اإلسالمي

املسألة الثانية التي تساعد عىل فهم ذلك االنقسام بني فقهاء الدولة وفقهاء الثورة هي الفقه السيايس
اإلسالمي الذي ُييل إىل العالقة بني الفقه والدولة تارخي ًّيا ،أو عالقة الفقهاء بالسلطة ووظائف ّ
كل من
الطرفني كام يقررها الفقه اإلسالمي.

ت ََشكّل الفقه السيايس اإلسالمي تارخي ًّيا يف ظل وجود سلطة حاكمة تستند إىل الرشعية الدينية يف احلكم
واملرجعية ،وكان خيتص فيها الفقهاء بالوظيفة الترشيعية ،ويتولون الوظائف الدينية باستقالل عن السلطة
السياسية .وكان هناك شبه توزيع لالختصاصات :فاإلمام/الرئيس خيتص بالشأن السيايس ،والفقيه
خيتص بالشأن الديني والترشيع والفتوى بناء عىل مصادر ومنهجيات تطورت خالل القرون األوىل
للهجرة ،وكانت الدولة تقوم بوظائف تدبريية ودينية تتم ّثل يف «حفظ الدين وسياسة الدنيا»(.((3
وت ّمش الفقه والفقيه ،إذ سيطرت القوانني
ومع قيام الدولة احلديثة ،انفصلت الدولة عن الرشيعة َ َ
الوضعية ونشأت وظيفة جديدة هي «القانوين» الذي قام بالدور الذي كان يقوم به الفقيه تارخي ًّيا .والدولة
هنا ليست الدولة التي فكر فيها املسلمون يف املراحل الثالث السابقة ،وال هي الدولة التارخيية التي عرفها
أيضا .ويف وضع كهذا اخت ّلت
التاريخ اإلسالمي ،وال هي دولة حديثة باملعنى الذي عرفه الفكر الغريب ً
تصورات الفقيه الذي واجه معضلة االنفصال بني إرثه الكبري واملمتد تارخي ًّيا والذي هو «حكم الرشع»
وفق اعتقاده ،وبني واقع ِ
مفارق متا ًما لتصوراته ونصوصه وعليه أن يعيشه .هنا اختلفت استجابات الفقهاء
هلذه املعضلة ،وعنها نشأ االنقسام الذي نتحدث عنه.

الفقيه التقليدي الذي سميناه «فقيه الدولة» َأسقط التصورات الفقهية القديمة التي تبلورت يف ظل
«اخلالفة» عىل هذه الدولة احلديثة ،فالرئيس هو نفسه اإلمام الواجب السمع والطاعة والذي خيتص
بالشأن السيايس كام يقرره الفقه القديم .ولذلك كان كل الذين عارضوا الثورات العربية وساندوا األنظمة
يستدلون بمفاهيم وأحكام من الفقه السيايس الرتاثي ،مثل :وجوب طاعة اإلمام وحرمة اخلروج عليه،
والفتنة ،والصرب عىل ظلم األمراء.

يطرح البوطي  -مث ً
ال  -السؤال اآليت :ما حكم الرشع بالنسبة إىل اخلروج عىل رئيس الدولة ومطالبته
بالرحيل واملناداة بإسقاط النظام؟ ثم جييب« :يقول لنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :مهام كان احلاكم
احا»( ،((3ولكن
كفرا َب َو ً
جائرا فاس ًقا منحر ًفا جيب السمع والطاعة ،وال جيوز اخلروج عليه إال إذا رأينا ً
ً
عيل مجعة يذهب إىل أبعد من ذلك حني يعترب أن االصطفاف وراء الرئيس مبارك هو «الرشعية التي
( ((3سبق لي أن بحثت هذه المسألة في :معتز الخطيب« ،الفقه والفقيه ومتغيرات السلطة »،في :أنور أبو طه [وآخرون] ،مأزق الدولة
بين اإلسالميين والليبراليين ،حرره وقدم له معتز الخطيب (القاهرة :مكتبة مدبولي.)2010 ،
( ((3قال البوطي ذلك في ندوته الحوارية التي جمعته بوزيري الخارجية واألوقاف تحت عنوان« :اإلصالح :رؤية سياسية دينية
قانونية» ،في كلية الشريعة بجامعة دمشق ،بتاريخ .2011/7/20
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ُأمرنا أن نسري وراءها» أي أمرنا رسول اهلل هبا .ال يمكن احلديث هنا  -وفق منطق البوطي ومجعة
فهم مل يغادروا «اخلالفة» التي تقوم عىل احلاكم الفرد املطلق غري املقيد
وغريمها  -عن «دولة حديثة»ُ ،
بمدة ،والذي ال يملك الشعب جتاهه إال السمع والطاعة مهام فعل؛ ما دام مل َيتَلبس بالكفر البواح ،وحتى
الكفر نفسه بابه مفتوح للتأويالت .هنا يصبح أساس رشعية احلاكم هو إيامنه
ظاهرا ،وليس
الفردي ولو
ّ
ً
أداءه للحقوق وسياساته.

ممّا يوضح َحرف ّية االلتزام بالفقه املوروث بمعزل عن مفاهيم وآليات الدولة احلديثة إرصار الفقهاء
التقليديني  -مجي ًعا  -عىل إدانة فعل التظاهر واحتقاره .يقول عبد العزيز آل الشيخ يف اجلواب عن
سؤال عن حكم املظاهرات« :هذه املظاهرات ال حتقق هد ًفا وال َتدم األمة ،إنام هي فوضويات ورصاخ
و َعويل»( .((3ويقول صالح الدين إبراهيم(« :((4الثورات من عمل اجلاهلية ،احلم ّية والنعرات واخلروج
يف الشوارع والتطبيل هذا كله من أعامل اجلاهلية ،الصدّ يقون ال يفعلون هذا»( .((4فتعاليم الدين  -بحسب
تبي طري ًقا رشع ًّيا وحيدً ا للتعامل مع احلاكم وهو «األمر باملعروف والنهي عن
فقهاء الدولة التقليديني ّ -
(((4
املعارضة .
املنكر» ويكون بالقول فقط ،وعىل سبيل املناصحة ال َ
أما فقيه الثورة (الفقيه احلركي) ،فقد سعى منذ اخلمسينيات إىل صوغ «النظام اإلسالمي الشامل» يف
مواجهة النظامني :الرأساميل واالشرتاكي ،وراح يعيد اكتشاف الرتاث الفقهي السيايس يف ضوء األفكار
زاو َج فيها بني بعض
احلديثة عن الدولة والسياسة والديمقراطية واحلريات ،فخرج بمواءمات كثرية َ
مجيع رموز الفقه احلركي عىل
ألح ُ
ثم ّ
مواريث الفكر السيايس احلديث والفقه السيايس الرتاثي ،ومن َّ
مرجعية الشعب ،والشورى التي تشبه الديمقراطية ،و َمدَ نية الدولة اإلسالمية ،واحلريات وحقوق
اإلنسان ،ووجدناهم يف الثورات يؤيدون فكرة املعارضة السياسية وكل وسائلها احلديثة كالتظاهر
«خروجا عىل احلكام»،
واإلرضابَ .ير ّد القرضاوي عىل احلجة الفقهية التقليدية التي تعترب الثورات
ً
فيوضح أن «تغيري األنظمة يف عرصنا يكون بثالث وسائل :التغيري الديمقراطي ،والتغيري العسكري وهو
ما يسميه الفقهاء التغ ّلب ،والثورة الشعبية»(.((4
ويف حني ُيسقط «فقهاء الدولة» موروثهم الفقهي عىل هذه الدولة القائمة ورئيسها فيوجبون له الطاعة
وحيرمون اخلروج عليه ،ويعارضون كل الوسائل احلديثة للعمل السيايس واملعارضةَ ،يمع «فقهاء
ّ
الثورة» كالقرضاوي وأمحد الريسوين وغريمها بني املوروث الفقهي وبعض منجزات الفكر السيايس
املعارص ،ويعيدون اكتشاف املوروث الفقهي يف ضوء األفكار احلديثة عرب توفري شكل إسالمي معارص
للفقه املوروث ،ويف موقف نقدي من الدولة القائمة.

( ((3قال ذلك في لقاء تلفزيوني على قناة «إقرأ» ،تم نشره بتاريخ  ،2011/1/20وكذلك يعتبر البوطي المظاهرات «منبر الغوغاء
ويسميها في موضع آخر «الطريقة الغوغائية» (في درس عام في مسجد «اإليمان» ،تم تحميله على اإلنترنت بتاريخ
واإلثارة»،
ّ
.)2011/4/9
مدرس بالمسجد األقصىُ ،عرف في ظل الثورات العربية بظهوره على بعض الفضائيات ،خاصة
( ((4صالح الدين بن إبراهيمّ ،
ٌ
معارض بشدة لإلخوان المسلمين وللثورات،
التابعة للنظام السوري أو المؤ ِّيدة له ،كما ُعرف بتسجيالته المصورة على اإلنترنت.
كبيرا من حديثه للرد على المشايخ اآلخرين المؤيدين للثورات
وقد طرده المصلون من المسجد األقصى بسبب ذلك ،يخصص جز ًءا ً
كالقرضاوي وغيره .يبدو من خالل تسجيل هاتفي مسرب له مع مفتي سورية أنه على اتصال بالنظام السوري.
مصورا على اإلنترنت بتاريخ .2013/1/7
( ((4قال ذلك في درس له في المسجد األقصى ،تم نشره
ً
( ((4يتكرر هذا المعنى لدى عامة فقهاء الدولة ،كمفتي السعودية ،والبوطي ،وصالح الدين إبراهيم ،ومحمد المدني الشويرف في
ليبيا ،وغيرهم.
( ((4في حلقة مفتوحة من برنامجه «الشريعة والحياة» (قناة الجزيرة ،تاريخ .)2011/2/13
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فقيه الدولة وفقيه الثورة والمرجعية الفقهية

واحلركيَ َ ،تاوز حدود الفقه الرتاثي املعروف ،بام جيعل منهام
يف الواقع أن ِكال الفقيهني ،التقليدي
َ
نموذجني جديدين باإلضافة إىل النموذج الرتاثي القديم املسطور يف كتب الفقه والذي ُأنجز يف مرحلة ما
قبل الدولة الوطنية احلديثة .ويمكن أن نتبني ذلك من خالل التغيريات التي طاولت عملية الفتوى نفسها
من حلظة صوغها ووظيفتها إىل لغتها ودور املفتي وحدود عمله.
مجال الفتوى ووظيفتها

هذه الصورة اجلديدة للفتوى مل يعرفها الفقه الرتاثي؛ فالفقه اإلسالمي يف مرحلة ما قبل الدولة الوطنية
احلديثة َع َرف مسألة «البغاة» ،والبغي واخلروج ُيطلقان يف الفقه عىل مسألة الرصاع عىل السلطـة يف حالـة
حق» اجتمع املسلمون عليه ،أي َحظِي بالرضا العام ،وهي مسألة ختتلف متا ًما يف صورهتا
وجود «إمام ٍّ
وحكمها الفقهي عن واقع ما جرى يف الثورات العربية .فالبغي عند الفقهاء يكون لطلب احلكم ال لظل ٍم
رشعي ومل
خروجا سلم ًّيا ،ويكون عىل حاكم وصل إىل احلكم بطريق
مسلحا ال
خروجا
وقع ،ويكون
ً
ً
ً
ّ
يتلبس بام ينقض رشعية حكمه ،ومع ذلك ال جييز الفقهاء َق َتل هؤالء «البغاة» وإنام يتحدثون عن قتاهلم
لكرس شوكتهم فقط( ،((4هذا لو جتاهلنا نشوء الدولة الوطنية احلديثة ً
أصل.

وبعيدً ا عن هذا التكييف الفقهي املغلوط للمظاهرات والثورة من قبل فقهاء الدولة ،فإن املامرسة الفقهية
تلك تعيدنا إىل مسألة أهم وهي وظيفة الفتوى؛ ففي التجربة اإلسالمية مل تكن وظيفة الفتوى تتناول
مسائل السياسة والشأن العام والتي تُوكَل إىل اإلمام/الرئيس ،فالفتوى كان يقوم هبا العلامء لوظائف
دينية ولبيان حقوق فردية وأحكام تعبدية ،فاستدعاء املفتي عند الطلب فقط وبحسب رغبة احلاكم هو
أمر جديد يف ظل الدولة الوطنية احلديثة التي تدّ عي العلامنية ،وهذا االستدعاء ال ينضبط إال بمعيار
تسوق موق ًفا سياس ًّيا ال حيظى بالقبول شعب ًّيا.
حاجة النظام إىل فتوى ختاطب عواطف الشعب الدينية أو ّ
صيغة الفتوى ووظيفة المفتي

بت ََأ ُّمل صيغ فتاوى «فقهاء الدولة» نجد أهنا تتجاوز يف مقاصدها ولغتها وحدودها الوظيف َة الفقهية يف
بيان احلكم الرشعي وتأصيله بناء عىل ِحجاج فقهي؛ فهي تستعري اخلطاب السيايس للنظام ولغتَه ،ثم
تنص رصاحة عىل تأييده ودعم مواقفه .من ذلك أن «جملس اإلفتاء األعىل يف اجلمهورية العربية السورية»
أصدر فتوى بوجوب الدفاع عن وحدة أرايض سورية( ،((4يبدأ نص «الفتوى» برسد مجلة من النصوص
العامة من القرآن والسنّة النبوية عن اجلهاد والقتال يف سبيل اهلل ،ثم يعطي توصي ًفا ملا جيري بأنه «حرب»
عىل سورية «تستهدف مواقفها الداعمة للمقاومة والكرامة والصمود» ،ثم يقرر أن «الدفاع عن سورية
املوحدة» واجب رشعي وفرض عني عىل السوريني والعرب واملسلمني ،وأن الوقوف يف وجه «جيشنا
العريب السوري وقواتنا املسلحة» ُيعد «خيانة ومسامهة يف إضعاف قوته» ،ويدعو السوريني إىل القيام
بـ«فريضة االلتحاق باجليش العريب السوري» ،ثم خيتم بدعوة «اجليش العريب السوري» إىل مراقبة اهلل عز
وجل يف «جهاده ودفاعه عن سورية».
( ((4انظر :أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ،األحكام السلطانية (القاهرة :دار الحديث[ ،د .ت ،)].ص  ،102-101والموسوعة
الفقهية (الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية[ ،د .ت ،)].ج  ،8ص .134-131
( ((4صدرت الفتوى بتاريخ .2013/3/10
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ال تنتمي هذه «الفتوى» إىل الفقه اإلسالمي مطل ًقا ال يف مبناها وال يف لغتها وأحكامها ،وهي تعكس
«استخدام» الدولة سلطة الفتوى خلدمة مواقفها السياسية؛ فهي ترس ُد مجلة من اآليات واألحاديث
توصف الفتوى الواقع توصي ًفا «رسم ًّيا» سياس ًّيا
من دون أي «استدالل» أو بناء أحكام أو تعليل ،ثم ّ
ال يمت إىل الفقه بصلة بل ينطق باسم النظام السوري ورؤيته لألحداث ،ثم تبني مجلة من األحكام
ُوجه إىل جمتمع متعدد
والفروض األجنبية عىل الفقه اإلسالمي وعىل الدولة احلديثة م ًعا .فالفتوى هنا ت َّ
وياطب هبا ٌ
جيش عقائدي لدولة علامنية تنص يف دستورها عىل أن «حزب
األديان واملذاهب والطوائفُ ،
«حكم رشع ًّيا» عا ًّما وشديد
البعث العريب االشرتاكي» هو القائد للدولة واملجتمع ،بل إن الفتوى تُصدر
ً
املعني
الغموض بأن الوقوف يف وجه «اجليش والقوات املسلحة»  -مطل ًقا  -هو «خيانة» ،وهذا اجليش
ّ
خيوض معركة داخلية مع الشعب السوري نفسه وينرش دباباته يف كل املدن والقرى وال يقاتل عىل أرض
«عدوا» سوا ٌء باملصطلح الفقهي أو بمصطلح الدولة احلديثة .ثم إن الفتوى تستعمل
أجنبية وال يقاتل
ًّ
لفظ «اخليانة» وهو مصطلح ينتمي إىل الدولة ال إىل الفقه ،وتُنشئ «فريضة رشعية» جديدة ال تنتمي إىل
عامل الفقه ،هي فريضة االلتحاق باجليش يف هذه احلرب اجلديدة يف شكلها ونوعها التي ال ينطبق عليها
مصطلح «احلرب» سواء يف اصطالح الفقه أم يف اصطالح الدولة احلديثة.

حتاول الفتاوى السورية دو ًما عدم اإلفصاح عن نفسها كداعم للنظام أو تابع له أو خاضع لرتغيبه أو ترهيبه
وجعلها خالصة ألن تكون «رشع اهلل» وأمره وهنيه ،ولكن «البوطي» الذي
إلبعادها عن شوائب السياسة َ
كان يلح يف أكثر من مناسبة عىل نفي هتمة السياسة عن نفسه َ َتول يف مناسبات عديدة إىل « ُمب ّلغ» عن الرئيس
والنظام بقرارات حكومية وأوامر سلطوية يب ّلغها للشعب يف سياق حديثه عن فتاوى وأحكام الدين ،سوا ٌء
وضوحا ومبارشة حني يوجه عيل مجعة التحي َة إىل الرئيس
يف دروسه أو يف ُخ َطبه .ويف مرص يبدو األمر أكثر
ً
ويقرر أن أغلب الشعب يؤيده ،وذلك يف اخلطاب نفسه الذي يفتي فيه بحرمة التظاهر من دون أي فاصل
يفصل بني فتوى املفتي التي من املفرتض أن تكون «حكم اهلل» وبني رأي املفتي وتقديره السيايس.

إن هذا يشري بوضوح إىل قيام هؤالء املفتني بمهام يتداخل فيها الديني مع السيايس بوعي أو من دون
وعي ،بحيث ال تصدر فتاواهم معزولة عن رؤية النظام وارتباطهم به واستجابتهم لرؤاه وتأثرياته ،وال
تصدر فتاواهم بدافع بيان «احلكم الرشعي» فقط بناء عىل موازين فقهية تنحرص يف الواقعة فقط وتكييفها،
ولذلك تندمج رؤاهم ومواقفهم السياسية يف صلب عملية إصدار الفتوى التي ال تستحرض الواقع بكل
تفصيالته وزواياه بل تقف عند احلدود املرسومة من قبل النظام السيايس ،وهو أمر جديد ال عالقة له
باملرجعية الفقهية التي يرجعون إليها أو يدّ عون االحتكام إليها والتي توجب عىل املفتي اإلحاطة الشاملة
صحيحا ،ثم خماطبة خمتلف األطراف وحتديد الواجبات وليس
بجوانب الواقعة ،وتكييفها تكيي ًفا رشع ًّيا
ً
خماطبة طرف واحد فقط هو هنا املتظاهرون أو املواطنون أو اجلانب املقابل للسلطة دو ًما.

أيضا أننا أمام شكل جديد ،ت ََو ُّرط كثري من «فتاوى الدولة» تلك بالدفاع عن حدود سايكس -
ممّا يوضح ً
سمه «الترصحيات والفتاوى اإلقليمية والعاملية
بيكو يف فتاواها لدعم األنظمة؛ ففي بيان ألمحد الطيب دان ما ّ
رفضا تا ًّما كل حماوالت التدخل
التي تتدخل يف الشأن املرصي الداخيل» ،وقال :إن «األزهر يعلن أنه يرفض ً
األجنبي واستغالل املطالب املرشوعة التي ينادي هبا الشباب املخلص انطال ًقا من وطنيته اخلالصة ومرصيته
النقية الصادقة» ،و«حيذر من اللعب بعواطف اجلامهري عرب فتاوى دينية صدرت من مرجعيات فقهية دعت
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(((4
يعب هذا البيان بدقة
إىل فتنة حرمها اهلل ورسوله وأمجع املسلمون كافة عىل تأثيم كل من يدعو إليها» ّ .
عن هاجس «الوطنية املرصية النقية» املق َّيدة بحدود جغرافية جن ًبا إىل جنب مع عبارة «اهلل ورسوله وإمجاع
املسلمني» التي تنتمي إىل مفهوم «الدين واألمة اإلسالمية» املتجاوزة اعتبارات اجلغرافيا السياسية .كام
أن التدخل األجنبي الذي يدينه شيخ األزهر هنا ليس هو تدخل «العدو» بل تلك الفتاوى الصادرة عن
مرجعيات إسالمية أخرى ،وهذا االختالف يف الفتاوى  -إن وقع  -ال ير ّده شيخ األزهر إىل «اختالف
اجتهاد» كام هي اللغة الفقهية املعتادة يف مثل هذه املسائل ،ولكنه «تدخل» و«تالعب» ،وهي لغة سياسية
بامتياز يتجاوز هبا شيخ األزهر وظيفته ومسؤولياته الدينية بل ومنهجيته التي يدّ عي أنه حيتكم إليها.

هذا االحتكام إىل سايكس  -بيكو يكاد يشكّل سمة عامة لـ«فقهاء الدولة»؛ فمفتي مرص والبوطي و«جملس
اإلفتاء األعىل» يف سورية كلهم كان يتحدث عن مفهوم «التدخل يف الشأن الداخيل» ال ُقطري ،وهو أمر
خمالف متا ًما ملرجعيتهم الفقهية التي يستندون إليها ويدّ عون التمسك هبا والتي تتحدث عن سلطان الفقه
الذي يرسي عىل عامة املسلمني املكلفني من دون اعتبار حلدود جغرافية يف اخلطاب.

لقد اقتحم «الفقيه التقليدي» بفتواه «املجال العام» للقيام بوظيفة الدفاع عن النظام ورشعيته ،وقدّ م
قدريَ /جربي ،فمفتي السعودية مث ً
ال يعترب أن
صويف
خاصا للتدين هو تدين
يف سبيل ذلك مفهو ًما
ّ
ًّ
ّ
املظاهرات هي نتيجة ذنوب العباد ومعاصيهم ،إذ قال إن «ما تواجهه البلدان اإلسالمية اليوم من الفتن
واالضطرابات واختالل األمن وتفتيت الوحدة ،إنام هو نتيجة ذنوب العباد ومعاصيهم»( ،((4وكذلك
فعل البوطي الذي اعترب أن املظاهرات التي تشهدها سورية هي «عقاب إهلي» عىل ظهور الفساد وال
ِ ِ
ص التأديب يؤدب اهلل هبا عباده»( .((4وهذا التدين
يزول إال بالعودة إىل اهلل والتوبة ،وهي «عصا من ع ّ
القدري ال يقترص عىل النظر إىل املظاهرات فقط ،فـالبوطي اشتُهر بدعوته للرئيس حافظ األسد وابنه
من بعده بالدعاء املشهور «اللهم وفق عبدك هذا الذي م ّلكتَه زمام أمورنا» ،يف حني أن عيل مجعة خاطب
وزير الدفاع عبد الفتاح السييس الذي قاد االنقالب عىل الرئيس املنتخب بقوله« :أعانَك اهلل فيام أقامك
فيه»( ،((4فنحن هنا أمام إرادة إهلية فرضت تلك السلطة التي جاء بعضها بانقالب عسكري (كحافظ
األسد والسييس) وبعضها بالتوريث (كبشار األسد) ،ومن ذا الذي ير ُّد قضاء اهلل وإرادته؟!.
أما «الفقيه احلركي» ،فقد قدّ م مفهو ًما جديدً ا للتدين هو مفهوم احتجاجي ورسا ّيل ذو طبيعة ثورية وتغيريية؛
وسع مفهوم التعبد هلل ليشمل حتى النضال يف سبيل إقامة احلكم اإلسالمي ،ولذلك نجده شديد التثوير
إذ ّ
وخصوصا جهاد الظلم -
واجلهادي بأنواعه -
الثوري
كثريا باملرياث
ً
ّ
ّ
للنصوص من القرآن والسنّة ،وحيفل ً
وتشكّل «الرشيعة» اهلدف األعىل والغاية األسمى التي يسعى من أجل تطبيقها واحلكم هبا ،ولغة الشهادة
واالستشهاد تالزم أي حديث عن اجلهاد بأي نوع كان.
الفتوى والتأويل

إن كال الفقيهني يقوم بعملية تأويل عىل الرغم من أن أحدً ا منهام ال َيعرتف بذلك ،بل كالمها جيزم
بأنه إنام ينطق بحكم الرشع الواضح والرصيح يف هذه الوقائع؛ فقد اهتم «فقهاء الدولة» الرأي املسانِد
( ((4صدر هذا البيان في بداية الثورة وقبل تنحي مبارك ،بتاريخ .2011/2/6
( ((4في خطبة الجمعة بتاريخ .2012/5/4
( ((4قال ذلك في درسه الذي نقلته الفضائية السورية بتاريخ  ،2011/4/5ثم في خطبة الجمعة بتاريخ .2011/5/13
( ((4قال ذلك في حوار تلفزيوني على قناة «البلد» المصرية ،تم بثه على اإلنترنت بتاريخ .2013/8/19
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للثورات بأنه خيالف «تعاليم الدين» ،و َيتَقحم «الفتنة املحرمة» ،وخيالف «اإلمجاع الفقهي» ،وبأنه من
حيرفون الدين ألجل مصالح سياسية وحزبية أو أهواء ،ولكن «فقهاء
«دعاة عىل أبواب جهنم» الذين ّ
الدولة» يتغافلون هنا عن حقيقة أننا أمام حالة جديدة متا ًما ،دول ًة ونظا ًما وسياس ًة ،وليس هلا سابقة
تارخيية مماثلة ،بمعنى أننا أمام حالة ال تارخيية ،وأن أي عودة إىل التاريخ أو النصوص الفقهية القديمة
أيضا ،سواء عىل مستوى النصوص النبوية أو عىل مستوى
هي نوع من التأويل ،بل هي نوع انتقائي ً
النصوص الفقهية.

تصوير مسألة «اخلروج
ومن األمثلة الواضحة هلذا االنتقاء ما وقع للبوطي ،فقد انتقد حماولة بعض الناس
َ
بواحا ولكن رأينا مظاهر اإليامن  -عىل أهنا «مسألة خالفية» ،وقال« :ال واهلل
ُفرا ً
عىل احلاكم»  -إن مل َنر ك ً
ليست مسألة خالفية؛ فقد أمجعت األمة عىل حرمة اخلروج» ،ثم نقل عن اإلمام النووي قوله« :وأما
اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني وإن كانوا فاسقني ظاملني ،وقد تظاهرت األحاديث الكثرية
ببيان ذلك»(.((5

يف مقابل البوطي نجد حممد احلسن ِو ْلد الدَّ ُدو ،أحد علامء موريتانيا ،يقول إن هذه النصوص يف طاعة ويل
األمر إنام هي «يف ويل األمر الرشعي الذي حيكم برشع اهلل» ،أما حكام اليوم «فال يطبق أحد منهم رشع
اهلل ،ووصلوا إىل هذه البلدان بالتغلب ،فإذا زال عنهم التغلب زال حكمهم وزالت مصداقيتهم فهم
جائرا ظا ًملا ال يطبق رشع اهلل جيب اخلروج عليه» .وينقل الدَّ دو
اخلوارج وليس اخلارج عليهم .فمن كان ً
عن اإلمام الطربي (310هـ) أنه حكى اإلمجاع عىل أن احلاكم إذا ظلم أحدً ا فيجب عىل األمة القيام معه
حتى ينال ن ََص َفته(.((5
وممّا يوضح عمق االختالف يف املسألة ُ
بيان علامء اليمن الذي جاء فيه« :إن إطالق القول بأن اخلروج عىل
احلاكم حمرم باإلمجاع إطالق فيه َن َظر؛ فإن اإلمجاع متحقق يف حرمة اخلروج عىل احلاكم العدل املختار
برضا األمة ،واملتصف برشوط الوالية ،والقائم بواجباهتا الرشعية .أما احلاكم اجلائر أو املتغلب ،فدعوى
اإلمجاع عىل حرمة اخلروج عليه غري صحيحة ،وفيه تلبيس ال ينبغي ألهل العلم أن يقعوا فيه؛ فإن العالمة
الصنعاين أنكر هذا اإلمجاع ،وسبقه ابن اجلوزي وابن عقيل واجلويني .وقال بجواز اخلروج عىل احلاكم
الظامل ،اإلمام زيد بن عيل واإلمام ابن حزم ،وهو قول عند األئمة األربعة :أيب حنيفة ومالك والشافعي
وأمحد ،كام أثبت اخلالف فيه ابن حجر ،وابن تيمية»(.((5

نصا من القرن السابع
يتضح من هذا حجم االنتقائية التي مارسها البوطي ،أما التأويل فهو أنه يستدعي ًّ
اهلجري حول «اخلروج عىل احلاكم» ل ُيسقطه عىل واقعة يف القرن احلادي والعرشين امليالدي ،وأن نص
النووي يتحدث عن «اخلروج املسلح» وقتال احلاكم ،يف حني أن الثورة السورية كانت ال تزال خترج يف
مظاهرات سلمية ،فـالبوطي قال هذا الكالم بتاريخ  2011/7/20يف حني أن الثورة حتولت إىل القتال

( ((5قال البوطي ذلك في ندوته الحوارية التي جمعته بوزيري الخارجية واألوقاف تحت عنوان« :اإلصالح :رؤية سياسية دينية
قانونية» ،في كلية الشريعة بجامعة دمشق ،بتاريخ .2011/7/20
الددو إلى كتاب التبصير
( ((5قال ذلك في برنامج «مفاهيم» الذي تبثه قناة «فور شباب» في حوار مع عادل باناعمة .وقد أحال َّ
ِ
يحك فيه اإلجماع! .انظر :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،التبصير في معالم الدين،
للطبري ،ولكن الطبري ذكر ذلك الحكم ولم
تحقيق وتعليق علي بن عبد العزيز الشبل (الرياض :دار العاصمة ،)1996 ،ص .159
( ((5بيان علماء اليمن بشأن البيان الصادر باسم جمعية علماء اليمن حول أوضاع اليمن الراهنة.2011/10/6 ،
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مع إعالن تشكيل «اجليش احلر» بتاريخ  ،2011/7/29أي بعد الندوة بنحو عرشة أيام ،هذا لو تم
التسليم بأن «اجليش احلر» هو «خروج مسلح» عىل احلاكم.

َيشطب «فقهاء الدولة» بمواقفهم هذه مجيع منجزات «الدولة احلديثة» التي يعملون ضمنها ،فهم ال
يرون فيها إال «اخلالفة» أو الدولة التارخيية التي كانت قائمة ما قبل «الدولة الوطنية احلديثة» ،ولذلك
ً
فضل عن العمل احلزيب والديمقراطية واحلريات
هم ال يعرتفون بيشء اسمه املعارضة السياسية،
يقرون سلطة األمة يف تعيني احلكام وعزهلم ،إىل غري
والعالقة التعاقدية بني احلاكم واملحكومني ،وال ّ
ذلك ممّا أصبح جز ًءا من نظام الدولة يف العامل الذي يعيشون فيه ،ومرجعيتُهم يف ذلك  -كام يدّ عون -
املرجعية الفقهية الرتاثية وأقوال العلامء السابقني عىل الدولة الوطنية احلديثة ،ولكنهم يقومون هنا بعملية
ترقيع شديدة التنافر؛ فنظام الدولة القائم ال هو يعتمد تراث هؤالء الفقهاء وتصوراهتم وال هو حديث
ُيقر بآليات عمل الدولة احلديثة ،ثم إن انتقائيتهم تبدو من خالل اختيار وجه واحد من وجوه ووقائع
تارخيية متعددة ،فمن املعروف أنه كان للسلف مواقف متعددة ،فقد اشتُهرت مقولتهم يف العالقة مع
ِ
ِ
ِ
ِ
األمراء» وهذا ينطبق متا ًما عىل فقهاء
العلامء َأ ْق َر ُ ُبم من
وش
«ش األمراء َأ ْب َعدُ هم من العلامءُّ َ ،
احلكامُّ َ :
يعبون عن موقف
الدولة الذين هم شديدو االلتصاق باحلكام
معب عنهم وعن مواقفهم أكثر مما ّ
وخري ِّ
ُ
ِ
«الرشيعة» ،وقد صنّف حممد بن أمحد بن متیم التمیمي (333هـ) كتا ًبا سامه كتاب امل َحن( ((5ذكر فيه
كبريا من العلامء الذين ت ََصدَّ وا لظلم احلكام فاضطهدهم احلكام وآ َذوهم ،فذكر فيه َمن ابتُيل منهم
مج ًعا ً
ِ
َبأ ْن ُقتل أو ُحبس أو ُضب أو َ َتدّ د من الصحابة والتابعنی وتابعیهم ،والرتاث الثوري يف ت ََصدي العلامء
لظلم احلكام هو االجتاه الغالب يف كتاب املحن ،ونعرف من التاريخ وقائع ثورية كثرية.
إ ًذا ٍّ
لكل من الفقيهني  -فقيه الدولة وفقيه الثورة  -سلف يمكن أن َيستند إليه ،وهو ما يفتح الباب أمام
التأويالت املتعددة وال يسمح بادعاء ذلك اليقني الذي يتظاهر به ٌّ
كل منهام من جهة املرجعية الفقهية.

ارتباك الفقيهين في ظل الدولة

كال الفقيهني  -فقيه الدولة وفقيه الثورة  -يعاين ارتباكًا يف معاجلة الفقه السيايس يف ظل الدولة الوطنية
احلديثة؛ ففقيه الدولة (الفقيه التقليدي) يبدو معزوالً
ومتناقضا جدًّ ا لعدم تناسق تصوراته التارخيية مع
ً
واقع الدولة التي يعيش فيها ،وهذا ما دفعه إىل تغيري مواقفه قبل الثورة وبعدها ،أو قبل االتصال بالسلطة
وبعد االتصال هبا ،وهو ليس ناب ًعا عن َت َغ ُّي اجتهاد صار إليه بل عن تناقض واضطراب .يف سورية -
ً
مثل  -اتسمت مواقف البوطي باالضطراب يف القضية الواحدة يف مواقف كثرية ،إذ كتب يف أحد كتبه
أفيحق هلم يف جمال احلوار
بعد الثورة املرصية «أن اإلنكار اللساين من الناس جيب أن يستمر ...لكن
ّ
أن يطالبوا احلاكم بالتنحي عن احلكم عندئذ دون أن يتجاوزوا يف ذلك حدود احلوار والكالم؟» ،ثم
أجاب« :الذي أعلمه أن هذا ال ُيعدّ  -بحدّ ذاته  -خروج ًا عىل احلاكم؛ إذ اخلروج الذي حذر منه علامء
الرشيعة اإلسالمية هو العمل عىل خلعه بالقوة ،أي بقوة السالح ،واالحتجاجات اللسانية بوسائلها
السلمية املعروفة اليوم ال تدخل يف املعنى الذي حدده العلامء لكلمة (اخلروج عىل احلاكم)»( ،((5ولكن
( ((5أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي ،كتاب المحن ،تحقيق يحيى وهيب الجبوري ،ط ( 3بيروت :دار الغرب.)2006 ،
اختبار لِمدى ثباته علی الحق.
البالء الذي ُیصیب الفر َد من ال ّله أو من السلطان ،وهو
والمحنة:
ُ
ٌ
( ((5محمد سعيد رمضان البوطي ،من سنن الله في عباده ،ص .115
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حني وقعت املظاهرات يف سورية قال( :((5إهنا حرام وخروج عىل احلاكم ،بل ا ّدعى اإلمجاع عىل ذلك؛ مع
أنه قال يف هذا الكتاب إهنا مما «اتفق عليه مجهور املسلمني» ومل ِ
حيك فيها اإلمجاع!

هذا االضطراب والتقلب يف املواقف ،واالنتقال من النقيض إىل النقيض نجدها كلها تتكرر لدى عدد
من فقهاء الدولةُ ،
وتيل إىل عالقة ختضع لتجاذبات الدين والسلطة يف شخص فقيه الدولة ،فـعيل مجعة
ٌ
ملعون من يوقظها ،عاد بعد نجاح «ثورة 25
حرم املظاهرات زمن مبارك واعتربها «فتنة»
الذي سبق أن َّ
أمر
يناير» فقال« :إن املظاهرات السلمية مباحة بحسب فتوى سابقة لدار اإلفتاء منذ مخس سنوات؛ ألهنا ٌ
باملعروف وهني عن املنكر ،وألن ضياع احلقوق هو سبب الفتنة وليس املظاهرات» .ثم ّبرر موقفه املعارض
للثورة بأنه «خاف من الفتنة ومن سفك الدماء» ،وحني ُسئل :ملاذا مل يتخذ املوقف اآلخر من الوقوف يف
وجه حاكم ظامل؟ قال :إنه حاول ذلك ولكن الباب كان مغل ًقا ،فامذا يفعل؟ هل يرتك األمور تتدهور أم
التلون يف مواضع كثرية ،فقد كان عيل مجعة من الداعمني لالنقالب
يوقف الدم؟( ،((5وقد تكرر هذا ّ
العسكري يف مرص ،وعاد بعد عزل الرئيس املنتخب إىل حديثه السابق زمن مبارك عن «اخلروج» لكن
بنربة أشد هذه املرة ،فأباح قتال «هؤالء اخلارجني» ،وجعل هذه املهمة موكولة إىل اجليش والرشطة(،((5
بل إن دليله يف املرتني واحد!

حرم املظاهرات يف أثناء ثورة يناير( ،((5ليبني «موقف األزهر»
أما شيخ األزهر أمحد الطيب ،فظهر بعد أن ّ
ً
متخاذل ،فقال« :إن األزهر ال يرتدد يف دعم أي حركة حترر وطني» ،وأثنى عىل
من الثورة وأنه مل يكن
(((5
الشباب أنفسهم الذين دعاهم يف بداية الثورة إىل العودة إىل الصواب ،ثم عاد فأصدر بيانًا اعترب فيه
نقضا مليثاق
أن «مواجهة أي احتجاج وطني سلمي بالقوة والعنف املسلح وإراقة دماء املساملني ُيعترب ً
احلكم بني األمة وحكامها و ُيسقط رشعية السلطة ،ومن حق الشعوب املقهورة أن تعمل عىل عزل احلكام
املتسلطني» ،ثم عاد فظهر إىل يمني وزير الدفاع السييس حني عزل الرئيس املنتخب ،وقال إن األزهر اختار
«أخف الرضرين» ،وصمت بعد ذلك عن كل األرضار والدماء التي نجمت عن ذلك االنقالب ،فلم َير
فيها ما يدعو إىل مراجعة نظريته يف «أخف الرضرين» وال التزم ببيانه السابق الذي نص عىل أن إراقة الدماء
تُسقط رشعية السلطة.
معب عن واقع فقيه الدولة ودورانه مع السلطة حيث دارت ،ظهر عيل أبو صوة وقد َأ َسه
ويف موقف ِّ
الثوار( ((6وهو يقول« :إن الفقه اإلسالمي يوجب عىل الليبيني الطاعة للثوار؛ ألهنم َت َغ ّلبوا عىل احلكم،
وقد ُأمرنا بالطاعة ملن َيغلب عىل السلطة» ،ثم ينقل كال ًما البن تيمية يف هذا املعنى ،بعد أن كان يدافع عن
حمر ًما.
القذايف ويعترب اخلروج عليه َّ

أيضا يف تعاطيه مع الدولة الوطنية
إذا كانت هذه حال الفقيه التقليدي ،فإن الفقيه احلركي يعاين ارتباكًا ً
احلديثة وتكييفها مع املوروث الفقهي ،ولذلك يسعى إىل أسلمتها من خالل أطروحة «الدولة اإلسالمية»

أشرت إلى عدد منها في :معتز الخطيب« ،الدين
( ((5في الندوة المشار إليها سابقًا بتاريخ  ،2011/7/20وتناقضاته كثيرة قد
ُ
والسلطة والعلماء وقضايا التغيير :البوطي نموذج ًا »،الحياة.2012/1/21 ،
( ((5قال ذلك في حوار تلفزيوني على الفضائية المصرية ،تم تحميله على اإلنترنت بتاريخ .2011/4/1
( ((5في حلقة كاملة بعد عزل الرئيس مرسي على فضائية « »CBCبصحبة «الحبيب الجفري» ،و ُبثّت على اإلنترنت بتاريخ
.2013/8/6
( ((5في بيان مصور ُب ّث على اإلنترنت بتاريخ .2011/3/2
( ((5صدر البيان بتاريخ .2011/10/31
( ((6في تسجيل مصور ُب ّث على اإلنترنت بتاريخ .2011/8/29
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التي تقدّ م ً
شكل إسالم ًّيا للدولة الوطنية احلديثة التي تتوىل العمل من خالل أشكال وآليات سياسية حديثة؛
فهي تعكس ً
شكل من أشكال املواءمة بني املوروث الفقهي والشكل احلديث للدولة ،فـالقرضاوي  -عىل
سبيل املثال  -حني أراد الدفاع عن الرئيس املرصي حممد مريس يف وجه معارضيه عاد خطو ًة إىل الوراء
يفرق يف الطاعة بني احلالتني :حالة رئيس منتَخب
باحلديث عن مفهوم «طاعة ويل األمر» ،فهو  -وإن كان ّ
وحالة رئيس غري َ
منتخب  -مل يغادر املوروث الفقهي ذاته إىل منطق الدولة احلديثة ،وإنام اكتفى بموقف
نقدي جزئي من حتقيق مناط احلكم الفقهي (الطاعة) ،وهو ما يعني أنه إنام جيادل يف تفصيالت احلكم
وجمال تطبيقه ال يف أصله الذي ال ينسجم مع معطيات الفكر السيايس احلايل للدولة احلديثة.

يقع الفقيه احلركي يف تناقضات كثرية رشحتها يف دراسة مستقلة( ،((6مر ّدها إىل سعيه الدؤوب إىل املقايسة
اضطر
بني الدولة واإلمامة ،وهي مزاوجة هجينة بني مفهومني ينتميان إىل منظومتني متباعدتني ،ولذلك
ّ
الفقيه احلركي إىل توطني كثري من املفاهيم احلديثة ضمن الفقه اإلسالمي مع بعض التحوير تارة ،ومع
إعادة اكتشاف أجزاء من الرتاث يف ضوء األفكار احلديثة تارة أخرى .فاملوروث الفقهي اإلسالمي ال
املعب عن إرادة الشعوب ،كام ال يشرتط الرضا العام يف
يعري
اعتبارا لفكرة التمثيل واالقرتاع العام ،وهو ّ
ً
موضوع تعيني احلاكم الذي حيكم مدى احلياة ويتم التضييق جدًّ ا يف عزله ،فتعيينه يكون بواحدة من ثالث
طرق هي االستخالف ووالية العهد والتغ ُّلب ،وك ُّلها تغيب فيها إرادة األمة يف اختيار احلاكم ،وهو ما
جرى عليه التاريخ اإلسالمي ،وانبنى عليه النظام الفقهي يف مسألة احلكم والعالقة باحلاكم وما يتفرع
عن ذلك.

عىل الرغم من ذلك ،يبدو خطاب الفقيه احلركي جتاه الثورات أكثر متاسكًا يف منطقه وأكثر معارص ًة يف
نقدي
طرحه ،فكان أقرب إىل اجلمهور الثائر ،وهو ما جيعلنا نرى أن الفقيه احلركي يسعى إىل إقامة موقف
ّ
من التاريخ اإلسالمي نفسه ومن الغرب م ًعا ليخرج بتلك الصيغة اجلديدة ،يف حماولة للمواءمة بني الرتاث
واحلداثة الستعادة الرشيعة بصيغة عرصية مالئمة ،يف حني أن الفقيه التقليدي ُيمعن يف انزوائه و ُبعده عن
الشعب ،وهذا ما وجدناه يف تعامل املتظاهرين ً
مثل مع البوطي منذ بداية الثورة حيث هرب من «املسجد
األموي» أمام املظاهرات يف بداية الثورة ثم تم إحراق كتبه الح ًقا يف بعض املناطق ،وهو ما حصل لـعيل
مجعة الذي طرده املتظاهرون من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بعد االنقالب.

خاتمة
ُ
وحتليل الفتاوى الصادرة يف أثناء الثورات العربية يف دوهلا
هكذا أمكن لنا من خالل هذه الدراسة رصدُ
اخلمس ،وهو ما شكَّل فرصة جديدة لتدعيم وتعميق أطروحة سابقة َب ْلورهتا سنة  ،2008وهي أن
معظم مشكالت الفقه اإلسالمي املعارص ناجتة من عالقته بالدولة الوطنية احلديثة التي شكّلت قطيعة
ُ
وشكل النظام السيايس يف عالقته باملوروث
مع املوروث الفقهي؛ هذه القطيعة فرضتها متغريات السلطة
معي ،وال سيام دور
واملجتمع ومؤسساته ،ويف عالقته بمختلف الفئات التي كانت تُساهم فيه بدور ّ
املرشع القانوين.
«الفقيه» أو ّ

حت عليه بـالفقيه احلركي والفقيه
انقسم الفقهاء يف مواجهة هذه املتغريات السياسية إىل ما اص َط َل ُ
التقليدي ،وهو ما أخذ مع الثورات العربية ً
وضوحا يف االنقسام إىل فقيه الثورة وفقيه الدولة،
شكل أكثر
ً
( ((6انظر :معتز الخطيب« ،الوسطية اإلسالمية وفقه الدولة :قراءة نقدية »،تبين ،السنة  ،1العدد ( 3شتاء .)2013
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ومن ثم شكّلت الفتوى ميدانًا للرصاع بني خمتلف األطراف مع الدولة ومع الثورة ،وكانت املؤسسة
وخصوصا
الدينية الرسمية إحدى أهم أدوات «الدولة» لضبط اجلامهري الثائرة عرب سلطة اخلطاب الديني،
ً
الفتوى واخلُطبة واللقاءات التلفزيونية .هذا االفرتاق بني فقهاء الدولة وفقهاء الثورة جيد إطاره التفسريي
يف مسألتني :األوىل هي السياق التارخيي لِتَشكّل الدولة الوطنية احلديثة يف منطقة الرشق األوسط،
وعالقتها بالدين والرصاع عىل السلطة .والثانية هي معرفة الفقه السيايس اإلسالمي الذي ُيشكل البنية
العميقة للخطابات الفقهية املختلفة وملواقف التيارات اإلسالمية.

واحلركي َ َ -تاوز حدود الفقه الرتاثي املعروف ،بام جيعل منهام
يف الواقع أن كال الفقيهني  -التقليدي
َ
ُ
نموذجني جديدين باإلضافة إىل النموذج الرتاثي الذي أنجز يف مرحلة ما قبل الدولة الوطنية احلديثة.
وقد اتضحت ِجدّ ة هذين النموذجني من خالل التغيريات التي طاولت عملية الفتوى نفسها من حلظة
صوغها ووظيفتها إىل لغتها ودور املفتي وحدود عمله .ففقيه الدولة يشطب بمواقفه كل منجزات «الدولة
احلديثة» التي يعمل ضمنها ،وال يرى فيها إال «اخلالفة» أو الدولة التارخيية ،ثم يستعري اخلطاب السيايس
للنظام ولغتَه ويقوم بمهامت يتداخل فيها الديني مع السيايس بوعي أو من دون وعي ،وقد قدّ م يف سبيل
قدريَ /جربي .أما فقيه الثورة أو «الفقيه احلركي» ،فقد قدّ م
صويف
خاصا للتدين هو تدين
ّ
ذلك مفهو ًما ًّ
ّ
وسع مفهوم التعبد هلل
مفهو ًما جديدً ا للتدين هو مفهوم احتجاجي ورسا ّيل ذو طبيعة ثورية وتغيريية ،إذ ّ
ليشمل حتى النضال يف سبيل إقامة احلكم اإلسالمي .ويف املحصلة يعاين كال الفقيهني ارتباكًا يف معاجلة
الفقه السيايس يف ظل الدولة الوطنية احلديثة.

إن هذا االنقسام املشار إليه أخذ شكل جدال وأحيانًا رصاع دائر ال حول حضور الدين ودوره يف الشأن
العام (إذ ظهر ّ
واملحتج عليه  -مؤ ّيدً ا ومس ِّل ًم بذلك) وإنام حول شكل ووظيفة
الكل  -النظام وفقيهه
ّ
وامللحق بالنظام السيايس من جهة ،وشكل
هذا احلضور الذي أخذ شكلني متصارعني :شكل املؤ ِّيد
َ
ِ
املعارض له واملحتج عليه من جهة أخرى ،وهذا ما بدا بوضوح يف فتاوى الثورات املؤ ّيدة واملعارضة،
خصوصا يف جمتمعات
ومهم،
كبريا
ً
ًّ
وهو يعني أن الرصاع السيايس عىل الدين ال يزال يشغل ح ّي ًزا ً
الثورة التي يغلب عليها كوهنا جمتمعات حمافظة ومتدينة يف اجلملة .بل إن األنظمة السياسية لبلدان
لتعوض ما تفتقده من رشعية سياسية ،وقد قام فقيه
الثورة ال تزال تلوذ بالرشعية الدينية لوجودها ّ
الدولة بدور ا ُملثبت لتلك الرشعية واملدافع عنها يف مواجهة نُفاهتا ،ومن املفارقة أن فقهاء الدولة كانوا
يعبون عن «رشعية دينية» بحتة للنظام السيايس متمثلة يف آيات وأحاديث وبعض األحكام الفقهية
ّ
التارخيية إلثبات السمع والطاعة لتلك النظم ،يف مقابل أن نُفاة رشعية األنظمة القائمة كانوا جيمعون
يف خطاهبم بني األسباب السياسية واألسباب الدينية لنقض رشعية تلك األنظمة بام جيعلهم أكثر قر ًبا
ومواءمة للفكر السيايس املعارص.

