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مقـدمـة:
موضوع املشاركة السياسية اإلسالمية أحد املواضيع اليت ال تزال حتظى بر ِاهنِيَّتِها بالرغم من تطاول الزمان منذ بداية اخلوض فيها؛
أي منذ النصف األول من القرن العشرين ،الذي عرف تشكل الدول القطرية اخلارجة من ربقة االستعمار حديثًا ،يف تزامن مع

نشوء حركات إصالحية مبرجعية إسالمية.

غري َّ
أن البحث النظري يف هذا املوضوع ،ال يساير سرعة التغريات يف الواقع السياسي ،وال يعكس اختالف الظروف والوقائع ،إىل
تلمس السياقات التارخيية ضمن االجتهاد السياسي أو الفتوى املتعلقة مبشاركة من املشاركات ،وهكذا قد
درجة ال ميكن معها ُّ
تلفي حبثًا ينظر للمشاركة يف السلطتني التشريعية أو التنفيذية يف نظام ما بعد الربيع العريب ،ال خيتلف يف مستنداته ودفوعاته
مثال.
ومنهجه عما يرد يف حبوث تنتمي للمرحلة اخلديوية أو ما بعد الناصرية يف مصر ً

انتصارا للمؤيدين أو الرافضني ،بل أروم
ال أبتغي يف هذا املقام ،استئناف النظر يف مسألة املشاركة السياسية
ً
استدالال وتكييًفا ،و ً
استجالء النفس العام الذي حيكم أكثر تلك االشتغاالت النظرية حول هذه املسألة ،لنتبني مدى حظها من املسلك االجتهادي

القومي ،ومدى قوهتا ومتاسكها يف رصد الوقائع السياسية وحتليلها واستصدار األحكام بشأهنا؛ إهنا حماولة لنقد منهج االجتهاد
املعاصر يف هذا الصدد ،وليس لنتائجه وخمرجاته.
وال يتأتى الغرض املقصود ،أي تقومي البحث يف املشاركة السياسية ،إال بالنظر إىل هذا األمنوذج اخلاص ضمن فضائه املعريف
عموما ،واالجتهاد الفقهي بصفة أعم؛ فهل لالجتهاد السياسي طبيعة خاصة
الناظم ،أقصد االجتهاد يف اجملال السياسي ً
وخصوصيات تلزم مراعاهتا؟ وما هي احلقول املعرفية املعاصرة اليت ال مناص من الغوص فيها لتحقيق مناطات األحكام السياسية؟
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وقبل ذلك ،هل الصيغة االجتهادية التجريدية -كما يعكسها التنظري األصوىل لالجتهاد -توفر ضمانات اجلودة النظرية ،وتعصم
الناظر من اخلطل والتيه ،يف ظل تشعب دروب املعارف وتطوراهتا ،ويف ظل تعقيدات الواقع؟
وصوال إىل األخص
مرورا باخلاص (االجتهاد السياسي املعاصر) ً
تلكم ثالث حمطات متعاقبة ،بدءًا من العام (االجتهاد املعاصر)ً ،

(االجتهاد يف املشاركة السياسية) ،أحاول الوقوف عندها بنظر نقدي ،جيلي بعض مكامن العطب املنهجي ،ويسهم يف تسديد
املسرية االجتهادية.

أوال :نظرات في االجتهاد المعاصر :ضرورة التحرير األصولي:
ً
إن علم أصول الفقه يليب احلاجة املنهجية اليت يتطلبها االشتغال الفقهي ،فالعالقة الوطيدة بني العلمني جتعل مباحث األصول
تبعا حلركية الفقه واألسئلة املنهجية اليت يطرحها ،وأدوات االشتغال اليت ينتظر من األصول
تتطور وتنحو إىل التدقيق والتحريرً ،
توفريها؛ لكن يبدو أن أصول الفقه قد توقف عند حلظة تارخيية مل يتجاوزها ،بسبب الركود احلضاري وإقصاء الفقه عن تأطري
احلياة العامة بعد استعمار األقطار اإلسالمية ،ورغم أن احليوية والنشاط قد عادا يف املرحلة األخرية إىل الفقه ،وأصبح يعاجل
نظرا
خمتلف اإلشكاالت والقضايا املعاصرة اجتماعيَّا وسياسيًّا واقتصاديًّا؛ إال أن األصول مل تعرف نفس احليوية والتجديدً ،
لطبيعتها النظرية التجريدية ،خبالف الفقه ذي الطبيعة العملية املرتبطة بواقع الناس وحاجاهتم الفردية واجلماعية.
كثريا من االجتهادات القلقة مبعثها
تلك املفارقة بني علمي األصول والفقه ،تركت بالغ األثر يف االجتهاد املعاصر ،حيث أقدِّر أن ً

ختلف القواعد األصولية عن محل البناءات الفقهية؛ إن اجلهد النظري الذي بذله علماء األصول قدميًا ،يف حترير القواعد املساعدة
على حتليل اخلطاب الشرعي واستثماره ،مل يقابله جهد مواز من األصوليني املعاصرين يف حترير القواعد الضابطة لالجتهاد

علما أن أكثر حاجة املتقدمني كانت االستنباط من النصوص الشرعية ،فأوفوا هبذا املطلب على املستوى
االستداليل واملصلحي؛ ً

ا ألصويل ،وأن أكثر حاجة املعاصرين هي إدراك املصاحل املرسلة وحتقيق مناطات األحكام ،غري أن مهمهم قد قصرت عن حترير
القواعد الضابطة لذلك ،أو قُل عن إكمال ما بدأه السابقون من جهود يف هذا الشأن.
يقتضي األمر مراجعةً جديدة ألصول الفقه ،لتحرير مباحثه وتدقيقها مبا يفي حباجات الفقه وأسئلته املعاصرة ،وأكتفي يف هذا
احليز بإشارات إىل بعض وجوه التحرير املطلوبة يف مباحث االجتهاد ،وليس املقصود بالتحرير هنا نظري ما قام به السابقون من
مثال،
ضبط التعريفات واحلدود لتكون جامعة مانعة ،ولكن ضبط مصاديقها وجتلياهتا يف املمارسة األصولية؛ إن تعريف االجتهاد ً
حسب عبارة اآلمدي هو« :استفراغ الوسع يف طلب الظَّ ِّن بشيء من األحكام الشرعية ،على ٍ
وجه حيس من النفس العجز عن
ُ
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املزيد عليه»  ،ال حيتاج هذا التعريف إىل تدقيق العبارة ،فذلك جهد ُسبقنا إليه ،ولكنه حيتاج إىل تصديق عملي جديد ،وإىل تعبري
َّ
استجد لدينا من معارف ومناهج ،وبذلك يبقى االجتهاد الفقهي ثابتًا ،يف حني تتغري صور التعبري
تعبري عن حقيقته حسب ما
عنه وأشكال حتقيقه.

حول طبيعة االجتهاد المعاصر:
إن االجتهاد هو اقتدار على ربط عالقة ثالثية األبعاد بني أقطاب ثالثة :األوىل عالقة بني النص الشرعي والعقل الدارس ،وذلك
هو مستوى االستنباط ،حيث تُستدعى القواعد األصولية إلجراء الدراسة اللغوية على النص الستخراج احلكم الشرعي منه؛
والثانية عالقة بني العقل والواقع ،وهي القدرة على فهم الواقع ومعرفة ثوابته ومتغرياته ،ويتضمن ذلك مستوى الرصد للظواهر اليت
يفرزها االجتماع البشري وحتليلها وتفسريها ،وميكن أن نصطلح على ذلك باجتهاد التكييف؛ أما الثالثة فعالقة بني الواقع والنص،
وذلك هو مستوى التنزيل لألحكام على الوقائع واملستجدات ،وحيتاج األمر هنا إىل فهم مقاصدي دقيق ،ونظر إىل املآالت،
يعِّب عن حقيقة هذا النوع من االجتهاد« ،يتبني مبدئيًّا أن فهم الدين ال ميكن أن يتم بصفة جتريدية
ولعل مفهوم حتقيق املناط ِّ
مفصولة عن خضم الواقع احليايت ،بل يتم من خالل حوار متفاعل بني عناصر ثالثة :النص الديين ،والعقل املدرك ،ونوازل الواقع
وأحداثه» .
ويظهر أن اجلهد األكِّب الذي يقع على عاتق متفقهي العصر ،ينصرف إىل نوعي االجتهاد األخريين ،حيث تعرف احلوادث
وتعقيدا ،وهنا تصبح خمتلف احلقول املعرفية ،ومناهج العلوم اليت تسهم يف الكشف عن الواقع
غموضا
تسارعا ،والنوازل
البشرية
ً
ً
ً

وحتليل معطياته ،من مشموالت االجتهاد الفقهي ومن متطلباته ،بشرط أن ينضبط االشتغال النظري ملعيارية املعرفة اإلسالمية،

فال يصادم النص الشرعي وال خيرج عن دائرة معانيه ومقاصده.
إذا كان الفقه مبنيًّا على غلبة الظن ،فإن العلوم واملعارف مبختلف أنواعها تصبح هبذا االعتبار ،مفاتيح يستعملها الفقيه للكشف
عن حقائق وتفاصيل القضايا اليت يشتغل عليها ،قال شهاب الدين القرافي« :وكم خيفى على الفقيه واحلاكم احلق يف املسائل
الكثرية بسبب اجلهل باحلساب والطب واهلندسة ،فينبغي لذوي اهلمم العالية أن ال يرتكوا االطالع على العلوم ما أمكنهم. »...

 .اآلمدي ،أبو احلسن« ،اإلحكام في أصول األحكام» ، 6 /4 ،حتقيق عبد الرزاق عفيفي ،طبعة املكتب اإلسالمي ،بريوت.
فهما وتنز ًيال» ،الزيتونة للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط  ، 991/ص.88 :
 .النجار ،عبد اجمليد عمر« ،فقه التدين ً
 .القرايف ،شهاب الدين« ،أنوار البروق في أنواء الفروق» ، /4 ،عامل الكتب ،بريوت ،دون تاريخ.
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يرتبط الفقه برباط وثيق مع الكثري من العلوم واملعارف العقلية ،ذلك بأن جمال اشتغال الفقه هو العمل البشري ،وهذا العمل
واسع األرجاء يشمل اجملاالت العبادية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ...وال يكون الفقه متينًا مس ّد ًدا إال إذا نشأ

عن تقدير صحيح وتصور جلي عن اجملال الذي يشتغل فيه ،فإذا كان جمال اشتغال الفقيه هو القضايا األسرية ،فإن ذلك يقتضي

رصدا دقي ًقا للعالقات االجتماعية ووعيًا بطبيعتها ونتائجها ،وإذا كان اجملال هو املعامالت املالية واالقتصادية ،فذلك يضطر
ً
الفقيه إىل معرفة صور التعامالت التجارية وطبيعة العقود وأساليب االستثمار والتمويل والتوزيع ،وقس على ذلك خمتلف جماالت
االشتغال الفقهي.
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ال يهم يف العمل االجتهادي أن يتحدد تصنيف جمال املدارسة ،هل هو فقه إسالمي أم فكر إسالمي أم علم اجتماع...؟ ألن
ذلك ال يعدو أن يكون مسألة تنظيمية للمعرفة ليس إال ،املهم هو سالمة املنهج العلمي املفضي إىل إدراك احلقائق وبلوغ النتائج
املرجوة ،واملسألة تؤول يف النهاية إىل النظم الرتبوية ومناهجها ،اليت ينبغي هلا أن متد اجلسور بني العلوم واملعارف ،وحتقق التكامل
املعريف بينها ،إذ ال يُعقل أن تتوزع التخصصات املعرفية بني كليات ومعاهد للعلوم االجتماعية واالقتصادية والسياسية ...مث ننتظر

جمتهدا يف كل ذلك ،وأعلَ َم بواقع احلال أفضل من كل أولئك
من طالب العلوم الشرعية -على ما هي عليه اآلن -أن يكون ً
ِ
قسرا عن املعيارية اإلسالمية يف املعرفة.
املتخصصني ،كما ال ننتظر منهم
ً
اجتهادا منضبطًا وقد أُبعدوا ً
عندئذ ،ال يغدو االجتهاد الفقهي جمرد استصدار حلكم شرعي عملي ،على شاكلة الفتاوى الفورية ،صحيح أن إدراك احلكم هو

الغاية النهائية املقصودة ،ولكنه سيصبح أمرا متحصال بعد جهود من الدراسة والتحليل والرصد والتفسري ملعطيات الظاهرة أو
الواقعة الفقهية.
خصوصا ،أقرب إىل
وليس غريبًا أن جند بعض األطروحات الفكرية اليت يديل هبا مفكرو الغرب واملشتغلون بالفلسفة السياسية
ً
حقيقة االجتهاد اإلسالمي من بعض الفتاوى العجلى الصادرة عن فقهاء مسلمني يف الشأن السياسي؛ ألن مدار الصواب ليس
على اعتقاد الباحث ،بل على امتالكه للمعطيات الدقيقة ،واقتداره املنهجي يف اإلفادة من الفكر السياسي والعلوم السياسية يف
حتليل تلك املعطيات وتفسريها ،فمن كان أقرب إىل تصور حقيقة األمر ،كان أقدر على احلكم عليه.
ومل تكن فكرة التكامل بني العلوم غائبة عن األوائل ،بل ميكن عدها إحدى املسلمات يف الفكر الرتبوي وفلسفة العلوم
اإلسالمية ،وإن كانت تتخلف أحيانا يف جمال التطبيق؛ قال اليوسي يف هذا الشأن« :وليعلم أن العلوم داخل بعضها يف بعض،
 .4صادقي ،مصطفى« ،منهاج تدريس الفقه ،مقاربة تاريخية تربوية» ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ط  ، 1 /ص. 48 :
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وليس أحد يكمل يف شيء على ما ينبغي وهو جاهل بالبواقي وال سيما العلوم الشرعية وهي املقصودة» ،1وقال المرعشي:
« ويغلط بعض الطلبة يف ترتيب الفنون والقدر الالئق من السعي لكل فن ،فيشرع يف بعض الفنون قبل حتصيل ما يتوقف فهمه
عليه ،وقد ال يهتم لفهم فن تشت ّد احلاجة إليه ،ويُطيل البحث فيما ال يكثر االحتياج إليه ،وأمثال هذه الرتتيبات الردية مدار
تنزهلم وعدم وصوهلم إىل مقاصدهم» ،6وهو ما قاله الغزالي قبل ذلك« :من وظيفة طالب العلوم أن ال يدع شيئا من العلوم
نظرا يطلع به على مقصده ،فإن العلوم متعاونة ،وبعضها مرتبط ببعض ،مث يشرع يف طلب التبحر يف األهم
احملمودة إال ينظر فيه ً

فاألهم» ؛ بقي أن حيسن األصول ذلك الربط بني العلوم ،لتصبح العملية االجتهادية حماطة بضمانات اجلودة والعلمية.
حول استفراغ الوسع:

َّ
عِّب عنه
إن التعريف األصويل لالجتهاد ينطلق من مالحظة اجلهد النظري الذي يبذله الفقيه يف إدراك احلكم ،ذلك اجلهد الذي يُ َّ

الوسع؟ هل يقاس باالستناد إىل اجملتهد (الفرد،
بـ«استفراغ الوسع» ،بقي قيمة كيفية غري خاضعة ألي تقدير كمي؛ فما ضابط ُ

عموما ،ويف اجملال السياسي أو يف
الوسع يف االجتهاد ً
أو اجلماعة) أم باالستناد إىل موضوع االجتهاد؟ وما حد الكفاية لتحصيل ُ

خصوصا؟
غريه من جماالت االجتهاد
ً

إذا نظرنا إىل االجتهاد من زاوية العناصر الثالثة املتفاعلة أثناء ذلك اجلهد العقلي (النص والعقل والواقع) ،ألدركنا أن «استفراغ
أيضا ،استنباطًا ،وتكيي ًفا ،وتنز ًيال ،وهنا ينبغي التمييز بني معيارين يف احلكم على اجلهد
ثالثي األبعاد ً
الوسع» ينبغي أن يكون ّ
ِ
يد فِ ِيه لِيخرج عْنه ِ
س الْعجز َع ِن الْم ِز ِ
ص ِر ِيف
اد الْ ُم َق ِّ
النظري الذي يبذله اجملتهد ،األول معيار ذاتي« :بِ َح ْي ُ
اجت َه ُ
ث يُ َحس م َن النَّـ ْف ِ َ ْ ُ
َ ُْ َ َ ُ ْ
َ
الزيادةِ علَي ِه ،فَِإنَّه َال يـع ُّد ِيف اص ِط َال ِح ْاأل ِ
ِ ِِ
ِ
اجتِ َه ًادا ُم ْعتَبَـًرا» .8والثاين ،معيار موضوعي ينبغي أن يكون
ُصوليِّ َ
ْ
اجت َهاده َم َع إِ ْم َكان َِّ َ َ ْ
ني ْ
ْ
ُ
ُ َُ
ومصطلحا عليه بني األصوليني ،ليستقيم تقوميهم لالجتهادات؛ فاألول أقرب إىل الشرط األخالقي الذي ينبغي أن يتحلى
موحدا
ً
ً

مفيدا إال إذا جردناه عن ذات اجملتهد ،وربطناه
به اجملتهد ،ولكن ال سبيل إىل التأكد من حصوله؛ أما الثاين فال ينضبط وال يكون ً

مبوضوع االجتهاد ،حبيث حيدد أصول الفقه املقدار الالزم إدراكه من كل جمال معريف يرتبط مبوضوع االجتهاد ،واملناهج واألدوات
اليت ال غىن له عنها كي يُقبل اجتهاده.
 .1اليوسي ،أبو علي احلسن« ،القانون في أحكام العلم وأحكام العالم والمتعلم» ،حتقيق عبد احلميد محاين ،مطبعة شالة ،الرباط ،ط  ،98/ص. 81 :
 .6املرعشي ،حممد بن أيب بكر« ،ترتيب العلوم» ،حتقيق :حممد بن إمساعيل السيد أمحد ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط  ،88/ص.8 :
 .الغزايل ،أبو حامد« ،إحياء علوم الدين» ،دار اجليل ،بريوت ،ط  ،9 /ج  ،ص.1 :
 .8اآلمدي« ،اإلحكام في أصول األحكام» ،مرجع سابق. 6 /4 ،
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إن نظري ذلك التحديد املطلوب وجدناه متحق ًقا يف مباحث األصول ،فيما يرتبط باألقدار الالزمة لتحقيق الوسع يف االستنباط،

إذ جند الغزالي يف المستصفى حيصي القدر املطلوب من آيات وأحاديث األحكام ،واآلمدي وغريه يقدِّر حد الكفاية من العلوم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك بِأَ ْن
َح َك ِام الش َّْر ِعيَّ ِةَ ،وأَقْ َس ِام َهاَ ،وطُُرِق إِثْـبَاهتَاَ ...وإَِّمنَا يَتِ ُّم ذَل َ
املعينة على االستنباط ،يقول« :أَ ْن يَ ُكو َن َعال ًما َعا ِرفًا مبَ َدا ِرك ْاأل ْ
َسب ِ
ِ
َمحَ َد بْ ِن َحْنبَ ٍل وَْحيىَي بْ ِن َمعِ ٍ
اب
الص ِح ِ
الرَواةِ َوطُُرِق ْ
َّع ِد ِيل َو َّ
الس ِقي ِمَ ،ال َكأ ْ
يَ ُكو َن َعا ِرفًا بِ ُّ
يح َو َّ
اجلَْرِح َوالتـ ْ
نيَ ،وأَ ْن يَ ُكو َن َعا ِرفًا بأ ْ َ
َ َ
اإلح َك ِاميَّ ِة ،عالِما بِاللُّغَ ِة والنَّح ِو ،وَال ي ْشتَـر ُط أَ ْن ي ُكو َن ِيف اللُّغَ ِة َك ْاأل ِ
ول والن ِ
ِ
ُّص ِ
َّح ِو
َّاس ِخ َوالْ َمْن ُس ِ
ْ
َص َمع ِّيَ ،وِيف الن ْ
وص ِْ ْ
وخ ِيف الن ُ
َ
َ ً
النـُُّز َ
َ ْ َ ُ َ
اخللِ ِيل ،بل أَ ْن ي ُكو َن قَ ْد ح ِ ِ
اجلا ِري ِمن عاداهتِِم ِيف الْمخاطَب ِ
ك علَى ما يـع ِر ُ ِ
ِ ِ
ضَ ِ
ث
ات ِحبَْي ُ
ف بِه أ َْو َ
ص َل م ْن َذل َ َ َ َ ْ
َ َ
َُ َ
اع الْ َعَرب َو َْ
َكسيبَـ َويْه َو َْ َ ْ َ
ْ ََ ْ
ميَُيِّـز بـني دَالَال ِ
ت ْاألَلْ َف ِ
اظ».9
ُ َْ َ َ
فال غىن لألصول اليوم عن مباحث جديدة تفصل القول يف العدتني املعرفية واملنهجية ،اللتني حيتاجهما اجملتهد ليباشر أي موضوع
وتقوم األعمال العلمية يف ضوئها.
من مواضيع البحث ،حبيث تكون معايري ثابتة تعرف بالسبيل القومي لالجتهادَّ ،
من جهة أخرى ،فإن بعض املواضيع قد خترج عن طاقة اجملتهد الفذ ،مما يتطلب النظر يف «استفراغ الوسع اجلماعي» وليس
الفردي ،وهذه منطقة أخرى من مناطق الفراغ اليت ينبغي للفكر األصويل أن ميألها ،من خالل تدقيق شروط االجتهاد اجلماعي
وآلياته وتقوميه؛ إذ يالحظ أن مثة خلطًا بني االجتهادات الفردية اليت ختضع لنوع من التحكيم واالجتهاد اجلماعي؛ فاألخري ال
ومتكامال من بداياته إىل نتائجه ،للتغلب على صعوبات حبثية يعجز عنها اجملتهد املفرد.
جهدا منس ًقا
ً
ميكن احلديث عنه إال إذا ً
َّ
إن إحدى العقبات املنهجية اليت يتوجب على الفكر األصويل أن يقتحمها ،هي أن ينزع إىل حتويل املعطيات الكيفية إىل قيم
كمية قابلة للقياس ،وهو ما يسمى بعملية «التكميم» اليت جند بوادرها يف اإلنتاجات األصولية القدمية ،لكنها ختلفت عن
مشهودا العتمادها على
تطورا
ً
مواصلة الطريق ،يف حني أن ً
علوما أخرى كعلم االجتماع وعلم النفس والعلوم الرتبوية ،عرفت ً
قوانني ثابتة وصيغ قياسية بل ومناذج رياضية.

 . 9املرجع السابق. 6 /4 ،

7

ثانيًا :االجتهاد السياسي المعاصر ،خصوصياته واختالالته:
ال مراء يف َّ
أن الفقه السياسي جزء من الفقه اإلسالمي ،على اعتبار أن السياسة تنظم السلوك الفردي واجلماعي املرتبط بشؤون
احلكم والسلطة ،وعلى الرغم من َّ
أن التناول الفقهي للشأن السياسي مل يعرف الكثرة والشيوع اللذين عرفتهما مباحث أخرى
كالعبادات وأحكام األسرة ،إال أن الفقهاء األقدمني مل يعرفوا اجلدل الذي نشأ يف بدايات القرن العشرين ،والتشكيك يف كون
السياسة من موضوعات الفقه.
ند ِر َجة حتت
لقد حسم ابن خلدون ذلك اجلدل قبل حصوله ،إذ يقول« :اعلم أن الوظائف السلطانية يف هذه امللة اإلسالمية ُم َ
اخلالفة الشتمال منصب اخلالفة على الدين والدنيا ،فاألحكام الشرعية متعلقة جبميعها ،وموجودة لكل واحدة منها يف سائر

استبدادا على
وجوهها؛ لعموم تعلق احلكم الشرعي جبميع أفعال العباد ،والفقيه ينظر يف مرتبة امللك والسلطان وشروط تقليدها
ً

تعويضا منها وهو معنى الوزارة عندهم ،ويف نظره يف األحكام واألموال وسائر السياسات مطل ًقا
اخلالفة وهو معنى السلطان ،أو
ً

مقيدا ...ال َّ
بد للفقيه من النظر يف مجيع ذلك»...
أو ً

1

نعم ،لقد كانت السياسة جزءًا من االشتغال الفقهي ،إال َّ
أن االعتناء هبا كان يتناسب مع املكانة اليت حتتلها ضمن العمران
البشري لدى املسلمني ،الذي ظل حيتفظ لنفسه مبساحات واسعة من التدبري ،يف استقاللية عن النظام السياسي ،وحمتفظًا لألمة
حبركيتها الذاتية املستقلة.
ويبدو َّ
أن االجتهاد السياسي املعاصر -يف الغالب -مل يلتفت إىل اختالف مكانة السياسة ضمن البناء العام للحضارتني
اإلسالمية والغربية ،فوجدناه يتنقل بني املفاهيم السياسية األصيلة واألخرى الدخيلة ويؤلف بينها ،دون أن يلحظ ما بينها من
تباين وتناقض؛ لذلك ينبغي البحث عن اخلصوصيات املعرفية للمجال السياسي ،سواءً ضمن املنظومة الفقهية أو بني الفضاءين
األصيل والغريب ،مما يساعد على تاليف االختالالت املنهجية.

حول الخصوصية المعرفية:
عموما ،وخاضعة ملنهجه األصويل؛ إذ «ليس هناك ما يشري إىل أن الفقه السياسي
صحيح أن مباحث السياسة جزء من الفقه ً
يُ ِّ
الفقهي اإلسالمي ،ويظهر من مراجعة املادة الفقهية املتعلقة باملسائل السياسية أهنا مل تنشأ
شكل شذوذًا أو استثناءً يف النظام
ِّ
1

 .ابن خلدون ،عبد الرمحن« ،المقدمة» ،حتقيق عل عبد الواحد ويف ،دار النهضة ،القاهرة ،ج ص.661،664 :
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من فراغ ،ومل تكن جمرد آراء ومواقف مبتورة من سياقها االستداليل وأصوهلا الضابطة هلا ،يستوي يف ذلك أن تكون هذه األصول
استنادا إىل حمض املصلحة» ؛ غري أنه من الناحية التفصيلية يتميز الفقه
قياسا ،أو
ً
نصوصا من الكتاب أو السنة ،أو ً
ً
إمجاعا ،أو ً

السياسي بطبيعته املعرفية اخلاصة ،فهو يرتبط بالشأن العام ،فالفقيه ال ينظر فيه إىل ٍ
سلوك فردي أو ما ُجيزئ الشخص يف تدينه،

بل إىل أحوال اجلماعة املسلمة ضع ًفا وقوة ،وحركيَّتها وعالقاهتا الداخلية واخلارجية...
اقعا معرفيًّا خمتلطًا
كما أن اجملال السياسي من أظهر اجملاالت اليت ظهر فيها التأثري الغريب ،وسلطته يف اإلحلاق واهليمنة ،مما أفرز و ً

بني فقه سياسي قدمي وآخر أصيل ،ومفاهيم سياسية جديدة وأخرى دخيلة ،وأفرز على مستوى التطبيق حماوالت للرجوع لتجربة

احلكم اإلسالمي ولكن من خالل املفاهيم الدخيلة ،وارهتانًا للواقع املفروض ،وإضفاء الشرعية عليه ،وإجياد أوجه التشابه بينه وبني
املعطيات النظرية األصيلة ،ولعل أبرز مثال يف هذا الشأن أن االجتهاد السياسي املعاصر مل يَـ ْع َ ِ
َت بتحرير مناطق االشتغال،
ممزوجا بالقياس القانوين
واستسلم لذلك اخللط املعريف يف مسألة الدولة ،مما أنتج «...خطابًا يُقدِّم خليطًا من االقتباس الفقهيً ،

على املبادئ الدستورية الغربية ،من دون أن يغوص يف تشكيالهتا البنيوية وعالقتها بفكرة اجلماعة كفكرة مركزية ختتلف كلية يف

موقعها من النسق المفاهيمي األصولي -قرآنا وسنة -عن مركزية الدولة يف المفهوم الهوبزي»...
مفر له من االشتغال على مستوى
وألن الفقه السياسي املعاصر يتأرجح بني األحكام الفقهية األصيلة واملعطيات الدخيلة ،فإنه ال َّ
املفاهيم وليس املصطلحات ،خبالف باقي أبواب الفقه؛ فإذا كانت االصطالحات هي مفاتيح العلوم ،وقد بلغت يف الفقه درجة
من الضبط الذي يَبتغي صياغة حدود جامعة مانعة ،فإن جمال السياسة تؤطِّره مفاهيم حتيل على أنساق معرفية هلا سريورة تارخيية
ومحولة أيديولوجية ،مبعىن أن البحث السياسي ال يقف عند حدود الفقه مبعناه القانوين اخلاص ،بل ينبغي أن يتجاوز ذلك إىل

املعىن العام للفقه الذي يشمل فقه النفس والوجود ،فمفاهيم السيادة والسلطة واحلريات العامة والدولة والتعددية والدميوقراطية
والعدل ...ال ميكن حصرها ضمن النظر القانوين الصرف .

 .أمزيان ،حممد حممد« ،في الفقه السياسي ،مقاربة تاريخية» ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،ط  ، 11 /ص. :

 .هبة رؤوف عزت« ،الخيال السياسي لإلسالميين ،ما قبل الدولة وما بعدها» ،الشبكة العربية لألحباث والنشر ،بريوت ،ط  ، 1 1/ص:

.

 .يشار إىل أن بعض الكتابات السياسية يغيب فيها البعد املفاهيمي ومناقشة األصول الفلسفية ،فارتدت إىل نوع من النظر اإلجرائي الصرف يف «االستفادة

من تنظيمات الدول غري اإلسالمية» ،مما جعلها تتسم بالسطحية وبعيدة عن مالمسة اإلشكاالت السياسية .انظر مثال« :تجديد الفقه السياسي في المجتمع
اإلسالمي -التأصيل ،»-أمحد بن سعد محدان الغامدي ،دار ابن رجب ،السعودية ،ط . 1 /
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مشكلة المنهج االجتهادي:
إن الذهول عن طبيعة النظر السياسي وخصوصيته املعرفية ،أفضى إىل اختالالت منهجية خطرية ،وقد جتد الباحث واعيًا
بالصعوبات النظرية لالجتهاد السياسي ،وحياول إحاطته بالضوابط األصولية واملنهجية ،إال َّ
أن حصيلة عمله جتدها غري منضبطة
اختصارا:
ملا أصله نظريًّا ، 4وسأقف عند بعض تلك االختالالت
ً
التعامل مع الشأن السياسي بمنطق الفتوى الفردية:
تتعامل الكثري من االجتهادات مع النوازل السياسية من قبيل االنتماء لألحزاب ،املشاركة يف االنتخابات ،الرتشح للمجالس
والواليات ...على أهنا نوازل خاصة تقتضي جوابًا فرديًّا مبنيًّا على املوازنة بني املصاحل واملفاسد اجلزئية ،واألصل أنه ال فتوى للفرد

يف هذا اجملال ،إال ضمن الرؤية العامة اليت ميتلكها الفقيه عن حالة األمة اإلسالمية ومستقبلها ،وعن حركيتها العامة يف سبيل
التحرر واالنقياد األمثل ملقتضيات الشرع ،وال يتأتى ذلك إال بدراسات وافية متعددة التخصصات ،جتمع بني التشخيص والتقومي
والتأسيس ملشروع سياسي يستوعب مهوم األمة ،وال يسمى ذلك فتوى سياسية إال بالنظر إىل النتائج العملية النهاية ،وهي جزء

صغري مما هو مطلوب.

1

التشويش المفاهيمي واالصطالحي:
مل يَـ ْع َ ِ
َت البحث السياسي اإلسالمي بضبط املفاهيم ،بل تساهل يف ذلك من خالل التعامل مع املفاهيم على أهنا مصطلحات،
مشاحة في االصطالح» ،فأصبح الغموض والتشويش ِمسَتَان تطغيان على االجتهاد
مث طبَّق عليها بعد ذلك قاعدة «ال
َّ
السياسي ،فانتهى به األمر إىل الدوران يف فلك جهاز مفاهيمي غريب ،إما من خالل األسلمة الظاهرية لألبنية النظرية الغربية،
متاما عن الفروق بني املفاهيم الغربية
وادعاء أهنا نوع من التعبريات عن املقاصد السياسية اإلسالمية ،أو من خالل التغافل ً
4
مثال على حبث «المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية» حملمد يسري إبراهيم ،إذ أكثر فيه صاحبه من القواعد
 .ينطبق ذلك ً
األصولية ،واالحتياطات النظرية ،يقول« :أما املفيت فيعلم أنه ميارس صفة مركبة تبدأ بالتشخيص والتكييف الفقهي للمسألة ،ومتر بتَـلَ ُّمس الدليل ،وعالقته بالواقع،
ص ُدر الفتيا ،وال يتم إال بعلم وعمل ودربة وجتربة ومشورة ،وليحذر املفيت واملستفيت من الوقوع حتت ضغط الواقع واجملتمع» ص44 :؛ إال أن التطبيق مل
ومن َمثَّ تَ ْ
يظهر فيه أثر ذلك ،بل خلص إىل فتاوى جمملة وأيد آراء سابقة ،ال تستند إىل حتليل للواقع السياسي أو تقومي للتجارب السابقة.
1

 .يالحظ يف هذا املقام أن الشأن السياسي عند الغرب خاضع لدراسات مستوعبة ،تصدرها مراكز حبثية متخصصة ،تعتمد على قواعد بيانات واسعة،

مثال تقريرها سنة « 11بناء شبكات
وكفاءات كثرية متعددة التخصصات؛ مثل مؤسسة راند  DNARاألمريكية (معهد أحباث الدفاع الوطين) ،ينظر ً
إسالمية معتدلة» أو تقرير  1بعنوان «التحول الديمقراطي في العالم العربي ،توقعات ودروس مستفادة من حول العالم».
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واإلسالمية ،كما حدث ملفهوم الدولة الذي دخل إىل األدبيات اإلسالمية احلديثة ،ومن َمثَّ «قبِل اخلطاب اإلسالمي بغري وعي –

واستبطن -تصورات هتيمن على سلطة الليِّبالية ومرجعيتها ،فصاغ رؤيته بِتَبَـ ِّين تصنيفاهتا ،وأسلمة أَبْنِيتها ،واملفارقة َّ
أن احلركات
الراديكالية قاتلت من أجل هذا التصور ،وهي تظن أهنا تستعيد منوذج دولة املدينة األوىل ،من دون أن يتساءل أحد عن إمكانية
أن تتحقق املثل عمرانًا ومؤسسات وعالقات يف واقع معاد هيكليًّا له ،وبأدوات مؤسسية أبرزها (جهاز) الدولة ال ُقطْرية منطقها

احلاكم مغاير إن مل نقل ٍ
معاد لفلسفة االجتماع اإلسالمي» ، 6وهكذا أصبحت الدميقراطية مرادفة للشورى ،والتعددية احلزبية
نوعا من اإلمجاع.
منافسة شريفة وتعاونًا على الِّب ،ومبدأ األغلبية ً

« َّ
حماصرا برتسانة كاملة من املفاهيم واملصطلحات اليت تستلزمها عملية بناء ووجود دولة
إن الفكر اإلسالمي الذي وجد نفسه
ً
حديثة ،جعلته يتغافل عن تناول مسألة الدولة يف عالقاهتا املختلفة ،وعدم فصلها عن ظروفها ومالبسات تشكلها وتبلورها» .
الخلط بين مقامات االشتغال السياسي:
نوعا من اخللط
يبدو أ ّن البعد الِّباغمايت والرغبة امللحة لدى بعض احلركات اإلسالمية يف املشاركة السياسية العملية ،قد أحدثت ً
بني مقام التنظري السياسي ومقام التكييف أو التنزيل ،فأصبحت املرونة والرتخص واالستجابة للضرورات -اليت حملها التكييف-
أيضا ،فدخل نوع من «مراعاة اخلالف» إىل االجتهاد السياسي ،ليس يف النتائج واإللزامات اليت
تسري على االجتهاد النظري ً
عِّب عن هذا االستسالم
قسرا لسلطة الواقع ،وقد َّ
ختضع هلا القوى اإلسالمية ،ولكن يف املقدمات النظرية ،ومت إخضاع العقل ً
قائال« :املفارقة الساخرة بالنسبة
النظري للمفاهيم الغربية غراهام فوللر ،صاحب كتاب «اإلسالم السياسي ومستقبله» ً
لإلسالم السياسي يف القرن احلادي والعشرين ...ال بقاء وال قوة لإلسالميني إال بالفكر السياسي الغريب» ، 8واعتِّب جهد
اإلسالميني السياسي ال يعدو إقامةَ اجلسور والصالت بني اجملالني الغريب واإلسالمي ،يقول« :ويف احلقيقة ميكن للمرء أن حياج أن
قصدا أو من غري قصد -هو صياغة مصاحلة بني الفلسفة اإلسالمية واملمارسة
احدا من املشاريع املهمة لإلسالميني اليوم ً -
و ً
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 .هبة رؤوف عزت« ،الخيال السياسي لإلسالميين» ،مرجع سابق ،ص. 1 :
 .سعيد حممد عالة« ،حول مسألة السلطة والسياسة في الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر» ،جملة املنعطف ،املغرب ،ع  ، 991/ص.11 :
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 .غراهام إي فولر« ،اإلسالم السياسي ومستقبله» ،ترمجة حممد حممود التوبة ،مكتبة العبيكان ،ط  ، 116/ص. 1 :

00

اإلسالمية التقليدية لفن احلكم من جهة ،وبني تلك املؤسسات الغربية واملمارسات الغربية املوجودة من قبل يف املشهد السياسي
من جهة أخرى». 9
وقد انتقل «األخذ بالرخص» يف الشأن السياسي من جانبه العملي ،إىل الشق النظري ،وهكذا قد يستسهل اجملتهد السياسي
إصدار أحكام قيم إجيابية على اإلبداعات السياسية الغربية ،بدعوى أهنا أفضل ما جاد به العقل السياسي ،وأهنا حتقق املقاصد
اإلسالمية يف العدل والشورى ،أو أهنا جمرد وسائل وآليات ليست هلا محولة أيديولوجية .وال شك أن هذا الرتخص النظري ،يفتقد
إىل معايري احلكم املنضبط ،إذ ال يستند إىل تقومي حقيقي للتجارب السياسية الغربية ،ومل يعاجل مدى إمكانية نقل التجارب
وإنباهتا يف سياق حضاري خمتلف ،ومل يع ِ
َت ببيان احلدود الفاصلة بني الفكرة والوسيلة ...ومع ذلك يغلب جانب الثقة يف الوافد
الغريب ،ويستسلم حلصيلته النظرية قبل العملية. 1
اختالل ميزان المصالح والمفاسد:
إن صدور أكثر االجتهادات السياسية املعاصرة عن قوى إسالمية تتبىن اخليار السياسي يف التغيري واإلصالح ،جعل إعماهلا مليزان
املصاحل واملفاسد ًّ
خمتال ،وذلك جلملة من االعتبارات منها:
أصال ال ميكن جتاوزه ،وأصبحت الكثري من جهودها منصبة على
 أهنا تنطلق من واقع سياسي فرضه االستعمار ،فاعتِّبته ً
تِّبير الواقع وإجياد املخارج الشرعية له.
 أهنا أعملت املوازنة املصلحية ضمن دوائر ضيقة ،فأخرجت املصاحل واملفاسد من عمومها لألمة اإلسالمية ،إىل خصوصية
الدولة القطرية املفروضة ،مث من الدولة إىل خصوص التنظيم أو احلزب اإلسالمي ،ومنه إىل املصاحل املرتبطة بأفراد معيَّنني،
وهكذا؛ يكثر يف النظر املصلحي املعاصر االستدالل حبجج من قبيل مزامحة األحزاب العلمانية ،وقطع الطريق على

9

 .نفسه ،ص. 1 :

 . 1يالحظ أن مثل هذا التقومي اإلجيايب للفكر السياسي الغريب من قبل بعض الباحثني املسلمني ،ال حيظى به الفقه السياسي املوروث ،فهناك نوع من جلد
الذات والتقدير املبالغ فيه لآلخر ،دون أن يستند األمر إىل منهج واضح يف التقومي واحلكم ،ولعل مؤثرات الظرفية ترخي بظالهلا على جمال النظر والفكر ،ينظر
مثال حبث «تجديد فقه السياسة الشرعية» لعبد اجمليد النجار ،عضو اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث ، 1 4 ،ص. 1 :
ً
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االنتهازيني ،ووصول اإلسالميني إىل مراكز القرار ،واستفادة الدعاة واملصلحني من احلصانة الِّبملانية ،واختيار األفاضل لتدبري
الشأن العام...
 أهنا قصرت نظرها على املصاحل اآلنِيَّة للتطبيقات السياسية ،ومل تنظر إىل مآالت التجارب السياسية عند الغرب الذي هو
مصدر إهلامها ،فلم تنطلق يف تقدير املصاحل واملفاسد من تقومي واقع التجربة الغربية اليت سبقت إىل تلك التطبيقات.
بأسا يف أصل الدولة،
ويرى بعض الباحثني أن االجتهاد السياسي للحركات اإلسالمية يركز على وسائل العمل السياسي ،وال يرى ً
وال أي ضرورة ملراجعة مركزيتها  ،وال يف التعددية احلزبية أو االنتخابات ...يف حني َّ
أن املتخصصني يف العلوم السياسية يراجعون
املنطلقات ،وهلم تقديرات خمتلفة للمصاحل واملفاسد ،من ذلك رؤية رفيق حبيب الذي يدافع عن األمة يف مواجهة خطر الدولة
احلديثة ،يقول« :والنتيجة النهائية أن قوانني الدولة احلديثة مل تُـ َق ِّو البنية االجتماعية لألمة ...فأصبحت هذه التعديالت املؤسسية
والتشريعية منقطعة الصلة بالبناء االجتماعي املوروث ،مما يرتتب عليه حدوث ازدواجية بني البنية االجتماعية وبنية الدولة ،وهذا
مشوًها وغري فاعل للدولة ،وتفكي ًكا للبنية االجتماعية
الوضع يؤدي يف تصورنا إىل إضعاف كال الطرفني ،فتكون احملصلة بناءً َّ
وتقليص فاعليتها ،وتلك احلالة املشوهة اليت نصل هلا بعد سنوات من سيادة فكرة الدولة
وتقليل وظائفها،
وحتجيم دورها
املوروثة،
َ
َ
َ

القومية احلديثة= تؤدي إىل دولة يف أفضل الظروف غري قادرة على حتقيق النهضة ...مما يعين أن حماولة حتقيق احلداثة باملعىن
الغريب ،أدت يف النهاية إىل إجهاض احتماالت النهضة ،ومل تتحقق الدميوقراطية من خالل الدولة والقانون ،وال كانت األحزاب
وسيلة للحركة السياسية احلرة» .

 .ترتدد مثل هذه احلجج يف الكثري من الكتابات منذ وقت مبكر ،منها« :اإلخوان المسلمون تحت قبة البرلمان»« ،مشروعية الدخول إلى المجالس
النيابية»« ،حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية»« ،المشاركات السياسية المعاصرة»« ،المشاركة في الحياة السياسية» ،ويف فتاوى العديد من
العلماء.
.
أصال،
انظر نقد هبة عبد الرؤوف ألطروحات كل من :كمال السعيد ،صالح هاشم ،أبو العال ماضي ،وعصام العريان ،الذين ال يناقشون مفهوم الدولة ً
وكأن الدولة القطرية احلديثة تتماهى مع احلكم اإلسالمي يف املدينة املنورة ،يف حني أن املتخصصني يف العلوم السياسية أمثال هشام جعفر ،عالء النادي ،وحامد

عبد املاجد ،هلم آراء خمالفة ،ولكنهم على هامش احلركات اإلسالمية« ،الخيال السياسي لإلسالميين» ص 11 :وما بعدها.

 .رفيق حبيب« ،في فقه الحضارة العربية اإلسالمية ،األمة والدولة ،بيان تحرير األمة» ،دار الشروق ط  ، 1 /ص:

؛ يالحظ أن كتابات رفيق

ومؤس َسة على حتليل وتقومي للواقع العريب واإلسالمي ،فهي من بني االجتهادات السياسية الرصينة ،برغم كون
حبيب السياسية صادرة عن ختصص وخِّبةَّ ،
الباحث قبطيًّا نصرانيًّا.
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ثالثًا :تقويم االجتهاد في المشاركة السياسية:
مضطرا للنظر فيها؛ إذ ال
يرتبط موضوع املشاركة السياسية بأغلب املواضيع املعاصرة ،اليت وجد الفكر السياسي اإلسالمي نفسه
ًّ

ميكن حتديد املوقف بشأن املشاركة يف نظام سياسي معني ،دون النظر قبل ذلك يف شكل هذا النظام ،وطبيعة احلكم السائد ويف

كالتجمع ،واملساواة
التعددية السياسية« ،فيجب التأكيد على أن املشاركة هي جزء ال ينفصل عن مفهومات الدميوقراطية األخرى
ّ

وسيادة الشعب ،ومناقشة القوانني أو تعديلها ،كما أن املشاركة السياسية تعد املقياس لنمو احلكومات الدميوقراطية ،وهناك من

يعتِّب عملية املشاركة السياسية من األنشطة اإلدارية اليت يشارك األفراد مبقتضاها يف اختيار احلاكم ،وصياغة السياسة العامة
بشكل مباشر أو غري مباشر ،أي أهنا تعين مشاركة األفراد يف خمتلف مستويات النظام السياسي». 4
غري أنه رغم كثرة الكتابات اليت عاجلت مشاركة القوى اإلسالمية يف احلياة السياسية ،إال أن أكثرها ينزع إىل النظر املستقل
للموضوع ،كما يغلب التأصيل الفقهي التجريدي ،الذي يؤسس ألحكام عامة ،على الدراسة التفصيلية لواقع سياسي معني.
وارتباطًا مبا سبق ،فإن العديد من الكتابات مل تَـ ْع َ ِ
َت بتحرير منطقة الدراسة ،فلم تتعرض أغلبها لبيان مفهوم املشاركة السياسية،
وتعاملت معها يف حدود الداللة اللغوية العرفية ،اليت حتصر املفهوم يف الدخول للِّبملان أو تويل املناصب الوزارية؛ وبذلك فإن

االجتهادات السياسية يف هذا املوضوع ،مل تستفد من السعة املفاهيمية وتعدد االجتاهات ،اليت توفرها العلوم السياسية يف مقاربة
املشاركة السياسية ،وأثر ذلك يف األحكام اليت تصدرها تلك االجتهادات. 1
من بني األعمال اإلسالمية اليت اعتنت بتعريف املشاركة السياسية ،جند توصيات دورة «المشاركة السياسية :المشروعية
والجدوى» اليت تعرف املشاركة السياسية بالقول« :املقصود بالعمل السياسي يف هذا املقام هو املشاركة يف صنع القرار السياسي
من خالل األحزاب السياسية ،واجملالس النيابية ،وغريها من املؤسسات السياسية والدستورية للدولة ،مع ما يستتبعه ذلك من

4

 .سامية خضر صاحل« ،المشاركة السياسية والديموقراطية ،اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا» ،كتب عربية  ، 111ص:

. 9
1
مثال كيف أن الدكتور عمر سليمان األشقر يف التمهيد لكتابه «حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية» حاول حصر الطرق املؤدية إلقامة
 .ينظر ً
احلكم اإلسالمي ،وحني حكم بأن الصورة املثالية التارخيية ليست هلا فرصة التحقق يف الواقع املعاصر= انتهى إىل أنه مل يعد أمام العاملني لإلسالم إال حماولة

رجح جواز املشاركة يف احلكم غري اإلسالمي ،ص ، 9- 9 :واملشكلة تكمن يف التعامل مع الشأن
الوصول عن طريق املمكن من الصور األخرى ،ومن مث َّ
السياسي مبنهج احلصر واإللزام يف املقوالت املنطقية ،يف حني أن العلوم السياسية حتيل على اجتاهات عديدة يف فهم املشاركة السياسية وتطبيقاهتا.
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التحالفات املؤقتة مع بعض القوى السياسية األخرى ،أو استعمال بعض اآلليات الدميوقراطية املتاحة كالتظاهر والعصيان املدين
وتكوين مجاعات الضغط وحنوه». 6
تتنوع االجتهادات اإلسالمية اليت تناولت موضوع املشاركة السياسية بني حبوث مستقلة ،أو دراسات مضمنة يف كتب،
وأطروحات جامعية ،وأعمال ندوات أو مؤمترات ،وفتاوى فردية أو صادرة عن هيئات رمسية أو مستقلة ،ومن ضمن تلك
االجتهادات األعمال العلمية اآلتية:
 المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة دراسة فقهية مقارنة .مشري عمر مخيس احلبل ،رسالة
ماجستري باجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني  4 4هـ. 11 -
 المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة .مشري املصري ،دار الكلمة للنشر املنصورة. 116 ،
 من فقه الدولة في اإلسالم .يوسف القرضاوي ،دار الشروق مصر ،ط .9 /
 المشاركة السياسية للمسلمين في البالد غير اإلسالمية .نور الدين اخلادمي ،دار وحي القلم ،بريوت ،ط . 114/
 مشاركة المسلم في االنتخابات مع غير المسلم من الناحية التشريعية والفقهية ،لنصر فريد واصل  -الديمقراطية
ومشاركة المسلم في االنتخابات ،لعبد الكرمي زيدان  -مشاركة المسلم في االنتخابات ،لوهبة الزحيلي .ضمن أعمال
اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ،الدورة املنعقدة يف مكة من

 4 / 1/ 6-هـ.

 مشاركة المسلمين في االنتخابات األمريكية .صالح سلطان ،املركز األمريكي لألحباث اإلسالمية ،ط . 116/
 المشاركة في البرلمان والوزارة .حممد شاكر الشريف ،سلسلة تصدر عن جملة البيان.
 حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية .للدكتور عمر األشقر ،دار النفائس ،األردن ،ط .99/
 اإلسالميون وسراب الديمقراطية .عبد الغين الرحال ،املؤمتن للنشر والتوزيع الرياض
6

 4هـ.

.
جممع فقهاء
توصيات الدورة التدريبية الثالثة حول «المشاركة السياسية :المشروعية والجدوى» مارس -أبريل  ، 116مبدينة سكرمنتو بوالية كاليفورنياُ ،

الشريعة بأمريكا ،واملراكز اإلسالمية بالساحل الغريب للواليات املتحدة.
َّ
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 املشاركة السياسية يف فقه شيخ االسالم ابن تيمية .سعد الدين العثماين ،منشورات الفرقان  ، 99سلسلة احلوار ، 9
املغرب.
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،اململكة العربية السعودية ،الفتوى رقم.14676 :
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،اململكة العربية السعودية ،الفتوى رقم.41 9 :
وختتلف تلك االجتهادات يف حكم املشاركة السياسية بني اإلباحة واحلظر ،وإن كان أغلبها مييل إىل اجلواز بل قد تصل بعضها
إىل اإلفتاء بالوجوب ،كما ختتلف يف الشروط والتقييدات اليت تضعها لتكون املشاركة معتِّبة ومنضبطة بأحكام الشريعة ،وبصرف
النظر عن طبيعة األحكام والتفصيالت الواردة يف كل دراسة ،سأُوِرد تعليقات إمجالية على منهج االجتهاد املتَّبع ،سواء يف
االجتهادات اليت تستند إىل النصوص الشرعية ،أو تعتمد االقتباس املباشر من نصوص قدمية لتسقطها على واقع جديد ،أو
ترد َدت يف دراسات كثرية.
االجتهادات املصلحية ،وقد ال يصدق التعليق على جممل تلك األعمال االجتهادية ،ولكنه مسةٌ غالبة َّ
االجتهاد المبني على النصوص الشرعية:
نظرا لكون الواقع السياسي املعاصر خيتلف متام االختالف عن األوضاع السياسية املاضية اليت تشملها النصوص الشرعية ،فإنه ال
ً

يتأتى القياس املباشر عليها لوجود الفوارق الكثرية؛ والقراءات السياسية اليت حاولت إجراء القياسات وإجياد أوجه التشابه املباشر
يف املعطيات التفصيلية ،قد وقعت يف إسقاطات تارخيية سقيمة ،حيث أسقطت املعطيات السياسية املعاصرة بتفاصيلها ،على

لتسوغ عملية القياس واالعتبار ،والواقع أنه ال يتأتى االعتبار إال من احلقائق العامة الثابتة يف كل
التجارب التارخيية السابقةِّ ،
األنظم ة السياسية ،مثل السيادة والسلطة ،التمكني أو الشوكة ،احلكم وشخص احلاكم ،أما املعطيات التفصيلية مثل االنتخاب
والرتشيح والدستور والِّبملان واحلزب ...فال جمال للحديث عنها إال ضمن سياقاهتا ومفاهيمها وفلسفتها املؤطرة هلا.
لقد كانت قصة يوسف عليه السالم مستند الكثريين يف إجازة املشاركة السياسية ،واحلقيقة أهنا شديدة االرتباط بالشأن
مدخال أساسيًّا وجله املفسرون والفقهاء يف معاجلة الكثري من القضايا الفقهية السياسية؛ إال َّ
أن العيب يف
السياسي ،وقد كانت
ً
األحباث املعاصرة أهنا حاولت إجياد متاثل بني مضامني القصة ،واملعطيات التفصيلية يف الواقع السياسي املعاصر.
مثال ،قد خلص إىل أن مشاركة يوسف عليه السالم جزئيَّة ،ضمن نظام جاهلي ،وقد توىل وزارة املالية
جند الدكتور عمر األشقر ً
أو رئاسة احلكومة ،وأنه مل يستطع أن يغري فيه شيئًا ،فلم يغري القوانني اجلاهلية ،حىت ما يتعلق بوزارة املالية  ،والعجب أنه فسر

06

أخذه ألخيه حبيلة ،من عجزه عن قوة التنفيذ ،ومل يلتفت إىل الفرق بني طلب يوسف أن يكون على خزائن األرض ،وبني الرتشح
لتويل منصب يف نظام دميوقراطي حديث ،وال بني املشاركة الفردية واملشاركة احلزبية املعاصرة ...وهي فروق متنع القياس اجلزئي ،فال
يبقى إال االعتبار بالقضايا العامة الثابتة ،وعلى رأسها قضية التمكني ،فاألقرب إىل الصواب أن يوسف عليه السالم مل يَـتَـ َوَّل
ول قَ َ ِ
احلكم إال بعد أن وفَّر ضمانات التمكين الشخصي[ :وقَ َ ِ
اسأَلْهُ َما
الر ُس ُ
ك ائْـتُ ِوين بِِه فَـلَ َّما َجاءَهُ َّ
ال ْارج ْع إِ َىل َربِّ َ
ال الْ َمل ُ
ك فَ ْ
َ
ال الْملِك ائْـت ِوين بِِه أ ِ
ال الن ِ
َّك الْيَـ ْوَم
صهُ لِنَـ ْف ِسي] [يوسف ،]14 ،والتمكين السياسي[ :قَ َ
ال إِن َ
ِّس َوة] [يوسفَ [ ،]11 ،وقَ َ َ ُ ُ
َستَ ْخل ْ
ْ
بَ ُ ْ
لَديـنا م ِكني أ َِمني] [يوسف[ ]14 ،وَك َذلِ َّ ِ
ف ِيف ْاأل َْر ِ
ب قَ ْد آَتَـْيتَِين ِم َن
ث يَ َشاءُ] [يوسفَ [ ]16 ،ر ِّ
ض يَـتَبَـ َّوأُ ِمْنـ َها َحْي ُ
َ َ
َ َْ َ ٌ ٌ
وس َ
ك َمكنَّا ليُ ُ
الْم ْل ِ
ك] [يوسف.] 1 ،
ُ
التمكين السياسي قضية أساسية وثابتة ميكن استفادهتا من قصة يوسف عليه السالم والقياس عليها ،والغريب أن عمر األشقر
نوعا من العجز عن تغيري القوانني ،مما يِّبر للمعاصرين املشاركة
حاول إثبات نقيضها يف القصة ،فنسب إىل يوسف عليه السالم ً

ولو لتغيريات جزئية ،وليس كذلك ،بل مجع يوسف عليه السالم بني العدل املمكن (حياكم املخالف بقانونه مع تعطيل قانون

البلد) ،وحتقيق رغبته الذاتية املشروعة (حبه ألخيه والرغبة يف إكرامه) ،ولو مل يكن ممكنًا ملا أبطل قانون عقوبة السارق اجلاري به
العمل.

كما أن مشاركة نبي اهلل يوسف في الحكم كانت عن علم بالحال والمآل ،وهو عظم املفسدة املتمثلة يف اجملاعة والقحط ،مما
يقتضي التدخل حلفظ النفوس؛ أما املشاركات األخرى فمبناها على تقدير املصاحل واملفاسد ،أي ارتكاب حمظور أصلي (مواالة
َّ
الوسع يف إدراك املصاحل واملفاسد يف الواقع املعني ،من خالل دراسة مستوفية ،وهو ما مل حيصل
الظلَمة) ،فال جتوز إال باستفراغ ُ
املتمسك هبا هي نفسها ترتدد يف خمتلف املناسبات والبيئات.
على كماله ،بل ظلت املصاحل َّ

ويالحظ أن التساهل يف االستدالل بالنصوص وإسقاط الوقائع التارخيية على الواقع املعاصر ،قد جعل بعض الباحثني يستدلون
بنصوص يف غري حملها ،وال ينتبهون إىل الفروق الدقيقة؛ فقصة النجاشي أقحمت يف موضوع املشاركة ،رغم أهنا استدالل
معكوس ،ألن مورد اخلالف هو أن يشارك املسلم يف حكم جاهلي ليحقق بعض املصاحل ،ال أن يُ ِذ َّل رقبته حلكم الكافر ويتجرد
عن كل سلطته ،وقد نقل الدكتور محمد يسري إبراهيم -األمني العام للهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح مبصر -نفس
استدالالت عمر األشقر بقصيت يوسف والنجاشي ،ومل ينتبه إىل تلك الفروق .

 .انظر «المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية» دار اليسر ،القاهرة ط  ، 1 /ص. 8 ، :
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من ٍ
فصال يف قضية معاصرة ،دون إشارة إىل اختالف الزمان
جهة أخرى فإن بعض الكتاب اقتبس
حكما ً
ً
نصوصا قدمية ،وجعلها ً
واملفاهيم والسياقات ،يقول العثماني« :وتُعتِّب قضية تويل الواليات العامة يف اجملتمعات اإلسالمية احلالية قضية كثر حوهلا اجلدل

شرعا للمفاسد املصاحبة هلا ،أو َّ
ألن الشريعة ليست مرجع القوانني فيها ،وقد
بني الشباب املسلم ،واعتِّبها البعض غري جائزة ً
فيد منها من هم
اخرتنا ملعرفة الطريق الوسط واألصوب يف املسألة مجع نصوص لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف املوضوع ،عسى أن يُ َ
مهتمون باألمر ،خصوصا واحلركة اإلسالمية باملغرب م ِ
قدمة على مشاركة يف االنتخابات الِّبملانية ،حىت يعلم الشباب املتدين أن
ً
ُ
تلك املشاركة ال ختالف مبادئ الدين ،بل تصبح يف أحيان كثرية واجبة ،على ما سنرى من كالم ابن تيمية». 8
لقد احنصر االجتهاد السياسي يف دراسة النصوص ،وحتليل اخلطاب واالشتغال اللفظي ،ونأى عن معطيات الواقع وإفرازاته ،اليت
احملك احلقيقي لكل تنظري ،فبعد عشر سنني من إصدار الدكتور عمر األشقر لكتابه «حكم المشاركة في الوزارة
هي ُّ
والمجالس النيابية» -من  999إىل  - 119ظهرت مستجدات سياسية حملية ودولية كثرية ،وشاركت بعض القوى اإلسالمية
يف اجملال السياسي ...غري أن اجلهد التنظريي الذي بذله الكاتب اقتصر على التعامل مع املقوالت اإلنشائية ،ومل يتطرق إىل
فحص معطيات الواقع ،وتقومي التجارب امليدانية ،ملعرفة مدى جلبها للمصاحل املرجوة ،ومكامن إخفاقها ...وقد صرح الكاتب يف
مقدمة الطبعة الثانية ،أنه أعاد النظر يف اجتهاده السياسي بناءً على ما جتمع لديه من تعقيبات واعرتاضات من املوافقني
واملخالفني ،فلم جيد فيها ما يوجب تغري احلكم الذي توصل إليه. 9
ويذكر عمر سليمان األشقر أن اجتهاده جاء مواطئًا إلحدى الدراسات اليت متخضت عنها بعض الندوات املنعقدة يف الكويت

َّد ستة اعتبارات رآها تزيد يف القيمة العلمية لنتائج الدراسة ،هي . :أهنا اجتهاد مجاعي .
من قبل أساتذة كلية الشريعة ،وعد َ

أيضا  .اعتماد األسلوب العلمي  .4إتاحة الوقت الكايف إلنضاج اآلراء  .1عدم
صدورها عن متخصصني يف الشريعة وغريها ً
خضوع الباحثني ألي سلطة أو إكراه  .6مل ِ
تأت الدراسة بدافع الرد على ٍ
مقال سابق أو واقعة حدثت.

وما من شك يف َّ
أن االعتبارات املذكورة كلها مهمة وأساسية ،لكنها ال تفي بالغرض من تسييج االجتهاد السياسي بضمانات
ِِ ِ
ب الشُّرود والزلل ،إذ لكل اعتبار من االعتبارات اآلنفة وجه آخر غري الذي أشار إليه الباحث:
تَقيه معاط َ
اجتهادا مجاعيًّا إمنا هو بالنظر إىل أن البحوث الفردية قد قُرئت ونوقشت وتداول احلاضرون الرأي بشأهنا ،وذلك ال خيرجه
فكونه
ً
اشتغاال مفردا حيدِّد أرضية النقاش وحيصر إطار التداول يف ٍ
خاصة ،أما االجتهاد
اجتهادا فرديًّا ما دام أصله
عن كونه
بوتقة َّ
ً ً
ً
8
9

 .العثماين ،سعد الدين« ،المشاركة السياسية في فقه شيخ اإلسالم ابن تيمية» ،منشورات الفرقان ،سلسلة احلوار  ، 9ط  ، 99 /ص.6، :
 .انظر مقدمة الطبعة الثانية ،ص.6 :
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اجلماعي فذلك الذي يتأسس لضرورة حبثية تقتضيها سعة اجملال املعريف املشتغل عليه وتَ َشعُّب معطياته ،أو تداخل اختصاصات
كثرية ،مما يستدعي تأسيس عمل حبثي متكامل ،وفق منهج علمي متفق عليه ابتداءً.

أما كون الباحثني من املتخصصني يف الشريعة ،فهو شرط أساسي لكنه غري كاف إذا مل يكن هلم اطالع واسع على اجملال
السياسي مبا حيقق حد الكفاية اليت يقع هبا استفراغ الوسع.
أما األسلوب العلمي الذي يقصده الكاتب ،فال أظنُّه يرقى إىل ما هو متعارف عليه يف األحباث االجتماعية احلديثة ،اليت تعتمد
مناهج البحث امليداين ،وتتوسل بأدوات معرفة الواقع وحتليل معطياته ،كاإلحصاء وحتليل البيانات والدراسات الطولية...
أما عن الوقت املستغرق يف إجناز الدراسة ،فال قيمة له يف حد ذاته إذ مل تكن تقتضيه طبيعة املنهج واألدوات املعتمدة يف
البحث ،وكم املعطيات املدروسة؛ فمن تنكب السبيل السالك للبحث من بدايته ،فلن يصل إىل ُمْبتَغاه مهما طال حبثه وسريه.
اضحا فيما يتعلق بأنواع اإلكراه املادي الذي متارسه
وأما عن انتفاء سلطة اإلكراه واخلضوع لتوجيه مسبق ،فقد يكون ذلك و ً
السلطات احلاكمة وذوو النفوذ ،ولكن ال ينفي ذلك إمكانية الوقوع حتت سلطة اإلكراه املعنوي اخلفية ،كالتباس املفاهيم
السياسية (كمفهوم الدولة أو املشاركة )...أو عدم القدرة على جتاوز املقوالت النظرية الرائجة والتسليم هبا (كالدميوقراطية وحقوق
اإلنسان)...
الفتاوى واالجتهاد المصلحي:
َّ
إن أغلب الفتاوى الصادرة يف شأن املشاركة السياسية 1عبارة عن مبادئ عامة ،تسائل املستفيت أكثر ممَّا جتيبه ،وتكلفه مسؤولية
معرفة أحوال الواقع واختاذ ما يراه مناسبًا ،على قاعدة احملدثني :من أسند لك فقد محَّلك؛ حيث يبدو أن الفتاوى تربط حكم
فعال،
املشاركة بتوفُّر املصاحل وغلبتها على املفاسد ،أو لضرورة دفع املفاسد وتقليلها ،ولكنها ال ترصد املصاحل واملفاسد املتحققة ً
وال تذكر املآالت احملتملةَّ ،
إن أكثر الفتاوى تعتمد على املبادئ العامة وليس على مناطات األحكام وتوصيف الواقع كما هو،
رغم َّ
أن معرفة الواقع هو أساس الفتوى وأهم ما ينبغي استفراغ الوسع فيه ،وهو أمر مل تقم به ال جلان اإلفتاء وال مراكز البحث
والدراسة املستقلة أو التابعة لألحزاب واحلركات اليت اخنرطت يف العمل السياسي ،وبذلك تبقى الفتوى مؤجلة.
1

 .انظر على سبيل املثال :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،اململكة العربية السعودية ،الفتوى رقم ،14676 :والفتوى رقم ،41 9 :أو

فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز ،نشرت بمجلة المجتمع الكويتية ،الصادرة بتاريخ

 989 /11/م.
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ومثة تساهل ُمالحظ يف نقل الفتوى من حملها ،وتعميمها على خمتلف األحوال ،كما حصل من صاحب كتاب املشاركات
السياسية املعاصرة ،حيث يقول« :ولئن أجاز هؤالء العلماء تلك املشاركات السياسية يف بالد الكفر (يقصد فتوى مؤمتر علماء
الشريعة يف أمريكا الشمالية  ، 999وفتوى اجمللس األورويب للبحوث واإلفتاء قرار  ) 6/1فألن جييزوها يف بالد املسلمني اليت
حتكمها أنظمة غري إسالمية مشتملة على حق وباطل أوىل ،حيث املفاسد أقل واملصاحل أكثر وأكِّب وال بُ َّد»  ،وقد فات
الفضفاض ،فاملشاركة يف
الكاتب أ َّن الفتوى متعلقة مبكان وزمان وأحوال خاصة ،فال يَـتَأَتَّى نقلها والقياس عليها هبذا التعميم ْ
َ
البالد غري اإلسالمية قد جتوز للضرورة املتمثلة يف تأمني الوجود اإلسالمي وحفظ أسسه ومقوماته بالغرب ،أما يف البلدان
الرتخص املفضي إىل االتِّكالية واجلمود ،وذلك من أجل
اإلسالمية فالوضع خمتلف واملصاحل مغايرة ،فال ينبغي استسهال الوسائل و ُّ
ُ
إنضاج احللول اإلسالمية الراقية وليس احللول الرتقيعية.
لقد اقتصر نظر اجملتهدين السياسيِّني غالبًا على املصاحل واملفاسد القريبة والظاهرة املرتبطة بالشؤون الداخلية ،بنفس منطق احلكم

اإلسالمي القدمي ،أي ِّ
حبيس النظرة الرتاثية ،ومل يستطع أن
تويل الواليات واخلطط الشرعية لدى حاكم ظامل لتقليل املفاسد ،فبَ ِق َي
َ

أثرا وأكثر
يتجاوزها ليُبصر معطيات الواقع بكل مؤثراهتا ومالبساهتا احمللية والدولية ،ففي ظل العوملة -حيث العامل اخلارجي أبعد ً

ُّ
حتك ًما يف اختيارات الدول -قد تتحول املصاحل اآلنية إىل نوع من االستدراج إىل مفاسد عظمى «ذلك أن املكاسب اآلنية ال
ينبغي أن تشغلنا عن التفكري يف املآالت واملآزق اليت غالبًا ما تنتهي إليها اخليارات السياسية ،وانعكاساهتا املستقبلية السلبية على
مشاريع النهوض» .

كبريا ،املفاسد اليت قد تكون من ختطيط القوى املعادية وال تظهر إال
من األمور اليت مل يُعرها مناصرو املشاركة السياسية
ً
اهتماما ً
بعد أمد بعيد ،مثل مفسدة إذكاء منطق الصراع ،وتكريس االنقسام اجملتمعي واالخنراط يف صراع أيديولوجي على املكاسب

السياسية الرخيصة ،مما يفضي إىل تشويه العمل اإلسالمي ،وقد أشار الكاتب األمريكي غراهام فوللر إىل هذا األمر ،حيث
اعتِّب « َّ
أن احملك األساسي الختبار اإلسالميني هو فخ السلطة ،اليت إن فشلوا فيها كانت السم الرتياق الذي مييتهم

« .المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية» ،مرجع سابق ،ص.91 :
 .حممد أمزيان« ،مشروع النهوض بين األمة والدولة» ،جملة املنعطف ،املغرب ،ع  1سنة  ، 11ص. 18 :
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يقوى عودهم وتكون لديهم املقدرة على
ويستأصلهم ،وكأنه ّ
حيث أمريكا على دفع اإلسالميني إىل اعتالء كرسي احلكم قبل أن َ

تسيِري دفَّة احلكم ،ويقول «ال شيء ميكن أن يُظ ِهَر اإلسالميني بأسوأ صورة من جتر ٍبة فاشلة يف احلكم» .
ْ

وباجلملة فإن االجتهاد السياسي يف موضوع املشاركة السياسية ،قد شابْته الكثري من االختالالت املنهجية ،اليت جعلته يصل إىل

علما بالواقع الذي حيكم فيه ،وال يقف اخللل عند التسرع يف
أحكام عامة ومتسرعة قبل أن يستويف شروط النظر ،ودون أن حييط ً
استصدار األحكام ،ولكنه يتجاوز ذلك إىل استدامة اخلطأ والركون إىل النتائج اجلزئية ،وقطع الطريق على البحث اجلدي املتكامل

واملستقل عن إكراهات الواقع ،إىل حد أن يعلن أحد الباحثني أنه «ليس هناك طريق لألمة وال لألكفاء منها إال طريق
انتظارا ملا مل
االنتخابات الِّبملانية ،فعلينا أن نأخذ باألسباب امليسورة للقيام بالواجب الكبري ،وال يصح أن نرتك ما تيسر لنا
ً
يتيسر؛ ألن امليسور ال يسقط باملعسور». 4

 .بسطامي حممد خري« ،مستقبل الحركات اإلسالمية السياسية ،مراجعة لكتاب مستقبل اإلسالم السياسي لجراهام فولر» 1 ،أبريل  116م ،موقع

شبكة املشكاة اإلسالمية . 9 /tdoa/dlo/tat.takpset//:ptth
4
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خاتمة:
أحد األمثلة على أعطاب االجتهاد السياسي املعاصر ،حاولنا من خالله أن نقف على ُجم َمل
لقد كان موضوع املشاركة السياسية َ

أوجه القصور يف املنهج االجتهادي ،وليس ُبوسعنا َّ
االدعاء أهنا تسري على كل حبث إسالمي يف السياسة ،إال َّأهنا تبقى شائعةً
وطاغية على معظم األعمال االجتهادية يف هذا الشأن ،ورغم َّ
أن االختالالت الذي ذكرهتا تشري ضمنيًّا إىل مسالك االجتهاد

القوميَّ ،إال أنين أختم ببعض القضايا أرى َّ
يدا من اجلهود ،ليستد طريقه
مناص له من أن يبذل فيها مز ً
أن االجتهاد املعاصر ال َ
ويتجاوز العقبات املنهجية:
جديدا ،يتابع مسرية حترير النظر األصويل ،ليخرج من األحكام
جهدا نظريًّا ً
الجهد النظري :يُنتظر من جمتهدي العصر أن يبذلوا ً

املعيارية الكيفية ،إىل نوع من التكميم الذي يضبط معىن «استفراغ الوسع» ،مما يسمح بتقومي األعمال االجتهادية املعاصرة

واحلكم عليها.
عموما ،والعلوم الشرعية على وجه اخلصوص ،من أجل ردم اهلَُّوة بني العلوم
الجهد التربوي :وأقصد به إصالح املنظومة الرتبوية ً

واملعارف ،وإحداث التكامل بني التخصصات العلمية ،واالستفادة من خمتلف املناهج وأدوات البحث اجلديدة يف االشتغال

خاصة ما يتعلق مبعرفة الواقع واستطالع املعطيات من امليدان املبحوث.
الفقهيَّ ،
المؤسسي :من خالل تقنني االجتهاد اجلماعي ،واالرتقاء مبؤسسات الفتوى لتصبح مراكز للبحث والدراسة ،ال تقف
الجهد
َّ
عند مستوى إفادة اجلواب ،بل تتعدى ذلك إىل التنظري االسرتاتيجي يف اجملال السياسي واالقتصادي وغريها من اجملاالت العامة،
وتضع خطط العمل ومشاريع النهوض واإلصالح بني أيدي احلكومات والشعوب ،يف استقاللية عن إكراهات الواقع والتغريب
وردود الفعل اللحظية.
وصلى اهلل على سيدنا حممد ،واحلمد هلل رب العاملني.
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