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 / د. عبداهلل حسني حديدبني سلطة النص وإكراهات الواقع السياسة الشرعية

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

نبيه وعبده، وعلى آله وصحبه أهل الحمد لله الذي ال يحمد إال بحمده، والصالة والسالم على سيدنا محمد 

 محبته ووده، وبعد:

إن الفقه السياس ي لألمة هو نتاج تفاعل متجدد مع مكونات املجتمع، إذ أنه تحدث للناس أقضية، ونصوص ف

الشريعة متناهية، ووظيفة الفقه هو وجود حل لكل ما يستجد من نوازل، وما يتجدد من قضايا، وما يقع من 

لشريعة ومقاصدها، مع عدم اإلخالل باألعراف أو تضييع مصالح الخلق، وهذا يستلزم حوادث، وفق مبادئ ا

 تكوينا خاصا في أصول استنباط األحكام، ومعرفة املجتمع وثقافته.

صالحة لكل زمان ومكان، ومحققة لمصالح اإلنسان في  -ةولّما كانت الشريعة اإلسالمية الخاتمة الخادم

 -لياعم –لعمران، وكل ما يحقق ذلك هو وسيلة لهذا المقصد، ولذا كان من الضروري مرتكزة اإلنسان وا  -الدارين

أن تتبدل الفتوى بتبدل الزمان والمكان، وأن يخضع الفقه العملي إلى إكراهات العصر، ومستلزمات التطور، ال 

ؤسسات، مستوى الم سيما في أبواب الفقه المتعلقة بحياة الناس وتصرفاتهم، سواء على مستوى األفراد أو على

وهذا ال يمس الفقه بل يثريه، وال يميته بل يحييه، إذ أن الفقه هو أصول ال فروع، وغايته تحقيق المعاني ال حفظ 

 المباني.

واليوم وقد طغت العولمة وكاد العالم أن يكون قرية واحدة، وأصبحت سياسة األمم ونظام إدارتها تتطور 

انت، فهل نلتزم بنصوص فقهية غير معصومة إلدارة الشأن العام اليوم، وأن كثيرا، وموازين القوى ليست كما ك

م الفقه التاريخي الذي أوجدته ظروف معينة خاصة في نوازلنا المستجدة ونزعه من سياقاته، وهل السياسة 
ّ
نحك

 ؟.الشرعية أساسها النصوص الشرعية المقدسة وروحها، أو النصوص وكفى

ك تماما أن ثمة إشكاال في إدارة الحقل الديني، وفوض ى في إنتاج الفتوى، جّرأ من ال والمتابع لشأننا الليبي يدر 

يفقه على استغالل الدين فقلما رأينا نزاعا إال وجعلت الفتوى صافرة البداية، بل إن السياسيين الفشلة تعودوا 

اجعة السامية، وهل من مر تعليق فشلهم على الحقل الديني ومؤسساته وأعالمه، فهل من وقفة تعيد له مكانته 

 .؟تجدد له حيويته

 

 د. عبداهلل حسين حديد
 كلية العلوم الشرعية / مسلاتة

a.h.hadeed1984@gmail.com 
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تهدف هذه الورقة إلى محاولة المقاربة بين نسقين لفهم النص الشرعي منتشرين في ليبيا، من خالل سؤال: و 

إلى أي مدى أسهم العقل الفقهي في معالجة القضايا الوطنية ذات البعد السياس ي؟ وهل تأثر بالمرتكزات المعرفية 

 وطن أو كان رهينا لغيره؟  للهوية الدينية لل

وسأحاول في هذه الورقة استجالء مكونات العقل الفقهي ونمط تفكيره، محاوال تجلية ذلك بتحليل قضية 

 عاصرة في ليبيا وهي قضية الخروج على الحاكم.ممن قضايانا ال

 وذلك في مطلبين اثنين، 

المطلب األول: دينامية العقل الفقهي، وفيه بّينت أسسه الثالثة ) النص، العقل، والواقع( وكيف تتفاعل 

 هذه الثالثة إلنتاج المعرفة الفقهية، ال سيما في النوازل والمستجدات.

اقع الليبيالمطلب الثاني:  عالم "، وفيه أوضحت منظرات في الخروج على الحاكم"وقفات تطبيقية من الو

 لخطاب الديني من حيث األنواع، وأثر هذا التقسيم في الواقع الحالي من خالل طاعة الحاكم والخروج عليه.ا

 ثم وضعت خالصة هذا البحث في خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته.

لتأثر اإلى أن هذه الورقة تحليلية، غايتها إبراز قضية الفقه السياس ي الوطني، والحيدة به عن -ابتداًء  -وأشير 

 بواقع خارجي غير مرتبط بنا، أو الترفع به عن المصلحة الخاصة، فأرجو أن تحقق هذه الورقة مقصدها.

 وبالله التوفيق.
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 المطلب األول: ديناميكية العقل الفقهي.

 منذ دخول اإلسالم إلى ليبيا واستقراره بها تبنى أهلها نمطا خاصا يتواءم مع هوية المكان، رغم تنوع الواجهة

الفكرية لهذا النمط، فالمكان مكان عاشت فيه حضارات ينتمي إليها ومن خاللها تكونت فلسفة الحياة، وهي قائمة 

على االنفتاح والتعايش، فيالحظ انتشار المذهب الحنفي والمالكي واإلباض ي، والعقيدة األشعرية، والتصوف 

 (1)بين النص والعقل والواقع، وهذا ما يحقق التعايش. السني، والذي يجمع بين هذه المذاهب في سياقاتها أنها تزاوج

 .ل، الواقعالنص، العقوالذي يهم في هذا السياق هو النظر الفقهي، وتكّون العقل الفقهي على األسس الثالثة: 

اختلفت داللة هذا المفهوم عند أهل االصطالح قديما وحديثا، وليس المقام مقام بسط،  فالنص:.

، وهي األدلة التي ينطلق منها علماء القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة أي، والمقصود به هنا نص الشارع

 .الشريعة

به: تلك العلوم العقلية التي يكتسبها الفقيه من خالل التحصيل العلمي، فهو بهذا المعنى  يقصدفالعقل:أما 

يشمل األدلة العقلية، ويشمل كل علوم اآللة التي اصطلح عليها قديما، كما تشمل العلوم الحديثة التي انتشرت 

 .اليوم

 بل هي اجتهادات وتراكم ومما يندرج فيه نصوص الفقهاء فإنها ليست نصوصا مؤسسة للحكم الشرعي،

 معرفي، ُيستأنس بها في فهم النص الشرعي.

اقعو  األعراف العامة والخاصة المؤثرة في الفتوى، كما يشمل اعتبار الحال والمآل، وهو فهم  هيقصد ب:الو

تراعى الفتاوى على طول األيام فمهما تجدد في  ]أي إجراء األعراف[وعلى هذا القانون )):ل القرافيأصيل متجدد، يقو 

بل إذا جاءك رجل من غير  ،وال تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ،ومهما سقط أسقطه ،العرف اعتبره

جره عليه وأفته به دون عرف بلدك أأهل إقليمك يستفتيك ال تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده و 

لماء ع وجهل بمقاصد ،والجمود على المنقوالت أبدا ضالل في الدين ،لحق الواضحفهذا هو ا ،والمقرر في كتبك

((والسلف الماضين المسلمين
(2) 

والمالحظ أن المدارس الفقهية ليست كلها تعتمد هذه المنهجية، فمنها من يقف عند النصوص وظواهرها، 

وهذا قديما وحديثا، نعم االنطالق من النص مدعاة لالجتهاد وحسن التأصيل، لكن الوقوف عنده وعدم تجاوزه 

                                                           
لفة، وكذلك اليوم، لكن الطيف الغالب هو المذهب المالكي، مع أنه منازع من لم تكن هذه المذاهب على مستوى واحد في الفترات التاريخية املخت  (1)

ض ي  اقبل تيارات دخيلة، تختلف في عمقها الفكري وأصولها معها وإن اّدعت موافقتها له وربما رفعت شعار انتمائها له، كذلك وجود المذهب اإلب

عا، أما من حيث العقيدة فالغالب هي العقيدة األشعرية، لكنها تواجه تحديا كبيرا مع أن المالحظ وجود مساٍع للتقارب بين المذهبين أصوال وفرو 

م ربما و وصل إلى حد اإلنكار على منتسبيها وتبديعهم، أما التصوف السني فهو كذلك لم يسلم اليوم من االنتقاد الذاتي والنقد الخارجي، ففي العم

 نية في الوطن استمدادا من الهوية الوطنية الجامعة. من المهم قيام حوارات لتأسيس مرتكزات الهوية الدي
 (233/ 1) :الفروق(2)
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ا، هي لمعاني األلفاظ المعتبرة المفهومة منه "األحكام إنما :- رحمه الله -مهلكة دينية ودنيوية، يقول ابن رشد الجد 

 .(1)دون ظواهرها، ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها، المفهومة منها، في كل موضع لعاد اإلسالم كفرا و الدين لعبا"

إذا، المدرسة المالكية أعملت هذه الثالثية، فالعقل الفقهي يتحرك وفقها، مع مالحظة أن النص هو نواتها، 

لفقهية المؤسسة على أصول المذهب صنعة وليست أمرا بسيطا، فهي: "ملكة علمية يقتدر بها على فالفتوى ا

التصرف المضبوط المسدد بالقواعد والضوابط العلمية التي أوجب الشارع، ثم العقل، وواقع أمر الش يء 

 (2)المنظور فيهاعتبارها والعمل بموجبها" 

نص والعقل هما فارساها، حيث يكون فيها البحث عن داللة النص، لها مراحل، فال -انظريً -والصنعة الفقهية 

منطوقا ومفهوما )مرحلة الحمل األصولي والفقهي( ووجه إعمال الدليل وإهماله )التخريج والتوجيه( ومعرفة 

لبساط النازلة المبحوث فيها )ترجيح المناطات(
ّ
 ، وااللتزام بهذا التنظير  كفيل بأن يجعلها صنعة متقنة، وعل

 الشيخ بن بية ذلك بقوله: " 
ً
  ،ألن الصناعة عمل يفترض فيه أن يكون متقنا

ً
وأنه بقدر  ،وأن يكون صانعه متخصصا

 
ً
 ومرغوبا

ً
ميز بها عن غيرها من تإال أنها صناعة ذات طبيعة خاصة ت، تخصصه يكون المنتج الصناعي محكما

 
 
 (3)"له للسائلين ممن هو أهل لذلك وتبيين   ،لحكم الله تعالى الصناعات مادية كانت أو فكرية ألنها ترجمة

أما تطبيقيا: فإن الواقع له مكان مهم فيها، حيث إننا نكون أمام عمليات تستدعي معرفة الواقع على ما هو 

 النازلة على ما سبق أو نكيفها بوصف نخّرجعليه دون غلو أو تساهل ) التشخيص( ثم نحتاج إلى فقه الواقع هل 

 (5)في النوع أو العين ) التنزيل( (4)جديد ) التوصيف( لنصل إلى تحقيق المناط

 

 ويمكن تصور صناعة الفتوى عمليا عبر هذا الشكل:

                                                           
 (.223/ 1مسائل ابن رشد ) (1)
 م. 3112أبريل  32من محاضرة ألقاها األستاذ مولود السريري، في دار الحديث الحسنية بتاريخ: يوم الجمعة  (2)
 (.313صناعة الفتوى وفقه األقليات )ص:  (3)
فتحقيق المناط العام نظر في تعيين المناط من  ،عام وخاص :ق المناط وهو نوعاني(:  تحق282/ 2أنوار البروق في أنواع الفروق )في يقول القرافي  (4)

 حيث هو لمكلف ما،...وتحقيق المناط الخاص نظر في تعيين المناط في حق كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدالئل التكليفية
تابه: ك تعددت اآلراء حول منهجية النظر في النوازل الفقهية، وقد أفرد الدكتور خالد المزيني فصال خاصا بتجديد النظر في النوازل السياسية في (5)

 (96 – 33تجديد فقه السياسة الشرعية/ الشورى نموذجا، وهو ما اعتمدته في رسم الشكل أعاله، ينظر: )ص 



 

 العدد اخلامس / عدد خاص السياسة الشرعية بني سلطة النص وإكراهات الواقع/ د. عبداهلل حسني حديد

 

 187 

 
 

 

وربما تتضح الخطورة دائما في نتائجها، كما أن مرحلة  (1)وال يخفى أن أهم المراحل هي مرحلة التشخيص،

التنزيل مرتبطة ارتباطا وثيقا بها نظريا، فالتنزيل مبني على التشخيص، وفي كال المرحلتين نجد الواقع له الحظ 

 األكبر، سواء معرفة الواقع، أو فقهه، أو فقه التوقع، فهل كان هذا معتبرا في التصدي للنوازل التي طرأت على

 الوطن؟!! 

 

  

                                                           
ة التشخيص والتكييف للموضوع مرحلة معقدة وكذلك مرحلة تلمس الدليل في قضايا ال نص بخصوصها وال نظير لها يقول الشيخ بن بية: "مرحل (1)

 ( 6لتلحق به" صناعة الفتوى وفقه األقليات )ص: 

نازلة

التشخيص

التوصيف

الحمل 

التوجيه 

والتخريج

ترجيح 

املناطات

التنزيل

الفتوى 
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اقع الليبي  "نظرات في الخروج على الحاكم"المطلب الثاني: وقفات تطبيقية من الو

 

 
ً
ر من بين النص والواقع في ليبيا يمكن تحسسه في كثي إن املجال التطبيقي لقضايا السياسة الشرعية موازنة

، فإنها هواختياره ورقابت ،يا ولي األمرالقضايا، مثل تحكيم الشريعة، وأهل الحل والعقد، والعالقات الدولية، وقضا

ية ؛ ألن هذه القضالخروج على ولي األمرمواطن اختلف فيها الناس اليوم كثيرا، لكن اتجهت الهمة إلى موضوع 

تمس الحاجة إليها كثيرا، وتنبني عليها والءات، كما أنها قضية يتضح فيها جلًيا مدى اختالف وجهات النظر بين 

األصيلة والدخيلة، ولتتضح الصورة رأيت من المناسب أن يكون الفرع األول من هذا المطلب التيارات الدينية 

 معرفة أنواع الخطاب الديني المنتشر في بالدنا، ومن ثم يكون الفرع الثاني في تحليل قضية الخروج على الحاكم.

اب الديني عرج على أنواع الخطللنظر فيه بين الفهم النص ي والفهم العقلي في واقعنا الليبي، ولتصور ذلك أ 

 مدخال للمراد.

 (1)أوال: أنواع الخطاب الديني

فباعتبار االنضواء تحت المؤسسة الرسمية زاوية النظر،  دإن الخطاب الديني في ليبيا اليوم متعدد بتعد

 للدولة هو نوعان:

ه، دولة( يصدر منها خطابالخطاب الديني الرسمي: هو كل ما استند فيه املخاِطب إلى جهة رسمية )تابعة لل

 وهو يشمل: دار اإلفتاء، ووزارة األوقاف، ومنابر الجمعة في جزء منها، وكليات الشريعة.

الخطاب الديني غير الرسمي: وهو كل ما استند فيه املخاِطب إلى جهة غير رسمية، أو إلى غير جهة، ويشمل 

 (2)جعية الدينية، وبعض الدعاة المستقلين.بعض منابر الجمعة، والحركات اإلسالمية، واألحزاب ذات المر 

 

ـــــــــأث والتعامل مع النصوص فهــــــــــو قسمـــــــان: باعتبار فلسفة استنباط األحكام أما ي )نص ي ــــــــري ) نص ي(، وفقهـــ

 عقلي( وهو المعنّي هنا،وهو منحصر في تيارين، هما:

 وتمثله التيارات السلفية بمستوياتها: العلمية، والمدخلية.) الصبر( الفهم النص ي:

                                                           
والدعوة،  م، والفتوى،المقصود بالخطاب الديني هنا "كل بيان باسم اإلسالم يوجه للناس سواء كانوا  مسلمين أو غير مسلمين"وهو يشمل التعلي (1)

يني دوقد فصل.هذا شيخنا الدكتور حمزة أبوفارس في ورقة قدمها في الملتقى الدولي الثامن حول الخطاب الديني في الجزائر، بعنوان: الخطاب ال

 وما بعدها(. 2ودور القواعد الفقهية في تجديده، )ص 
سسة الحقل الديني هي أ(، وهذا التقسيم ال يهمنا هنا كثيرا؛ ألن م3يبية في ظل الصراع" )ص: ينظر في ذلك ورقة أعددتها بعنوان: "الهوية الدينية الل (2)

شكلية فقط. إذ نجد أن كل مؤسسة من مؤسساته تتفاعل مع قضايا الوطن حسب المرجعية الفكرية لقادتها،مع انعدام للخطاب الرسمي 

 الديني للدولة.
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 ) اإلصالح( ويمثله نوعان: الفهم المزاوج بين النص والعقل:

وأهم من يمثلهم السلفية الحركية، واألحزاب السياسية ذات الخلفية الدينية ) اإلخوان  سياسيون:

 .المسلمون(

 ن يمثلون الهوية الدينية للوطن بمرتكزاتها العلمية.والمقصود ممن ال يزالو  فقهاء المذهب:

ول فالقسم األ  والتعامل مع النوازل الفقهية السياسية،وهذا التقسيم أساسه آليات استنباط األحكام،

في سيم ، وهذا التقيقفون عند ظاهر النص وال يتعدونه، أما القسم الثاني فهم يتعدون النص إلى روحه ومقاصده

 غير السياسية. الفقهيةو (1)في االختيارات العقدية كثيرا شاركات التيارين قد ننا نجد أن،إذ ألشرعيةمجال السياسة ا

 

تعاملوا مع قضية الخروج على الحاكم بوجوب السمع  وعلى هذا التقسيم نرى أن أصحاب الفهم النص ي

وعدم الخروج  ،النصوص الشرعية التي جاءت في وجوب الطاعة لولي األمر ظواهر على ااعتمادوالطاعة مطلقا، 

َعِن اْبِن ذلك ما روي  عليه مطلقا، بل وإن أخذ المال وجلد الظهر، لداللة النصوص الظاهرة على ذلك، ومن

اٍس  ِبيِّ  -رض ي الله عنهما  -َعبَّ ِرَه ِمْن  -صلى الله عليه وسلم  -َعِن النَّ
َ
ــاَل: َمْن ك

َ
رَ ق

َ
ُه َمْن خ ِإنَّ

َ
َيْصِبر، ف

ْ
ل
َ
ْيًئا ف

َ
ِميِرِه ش

َ
َج أ

 
ً
ـــــة  َجــــاِهِليَّ

ً
اِن ِشْبًرا َماَت ِميَتة

َ
ط

ْ
ل اَل َرُسوُل الله -رض ي الله عنه -عن حذيفة ، وما روي (2)ِمَن السُّ

َ
صلى الله عليه  -ق

 ال َيـْهَتُدوَن ِبـُهَداَي، َوال َيْس :- وسلم
 
ة ِئمَّ

َ
وُن َبْعِدي أ

ُ
َياِطيِن ِفي َيك

َّ
وُب الش

ُ
ل
ُ
وُبُهْم ق

ُ
ل
ُ
ِتي، َوَسَيُقوُم ِفيِهْم ِرَجال  ق وَن ِبُسنَّ نُّ

َ
ت

ِطيُع ِلألِمي
ُ
ْسَمُع َوت

َ
اَل:ت

َ
ِلَك؟،ق

َ
ُت ذ

ْ
ْدَرك

َ
ْصَنُع َيا َرُسوَل الله ِإْن أ

َ
 أ

َ
ْيف

َ
ُت: ك

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
ٍس، ق

ْ
َمــاِن ِإن

ْ
ْهُرَك،ُجـث

َ
 ِر، َوِإْن ُضِرَب ظ

َك 
ُ
 َمال

َ
ِخذ

ُ
ِطْع َوأ

َ
اْسَمْع َوأ

َ
 ..(3)؛ ف

 

أما أصحاب الفهم الثاني فنظروا إلى النصوص ومقصدها في آن واحد، فقالوا بوجوب طاعة ولي األمر وحرمة 

      ﴿ وإنما هو مقيد بقوله تعالى:))الخروج عليه، وهذا ليس على إطالقه، 

                   

   ﴾  فالطاعة واجبة ألولي األمر في حدود ما أنزل الله بدليل أن ما  [28]سورة النساء آية

                                                           
والمدخلية، الحركية، الجهادية( تتخذ من عقيدة الشيخ محمد عبدالوهاب مرتكزا عقديا  العلمية، الجامية)ال يخفى أن السلفية بجميع مستوياتها  (1)

 أن هذا هو مذهب السلف وأهل األثر، والفرق بينهما كبير. فظن لها، وربما أشكل على بعض الباحثين
ِبّىِ  ، كتاب الفتن، البخاري  (2)

ْوِل النَّ
َ
ْنِكُروَنَها » :-صلى الله عليه وسلم  -باب ق

ُ
ُموًرا ت

ُ
َرْوَن َبْعِدى أ

َ
من خرج من ، كتاب اإلمارة، باب: مسلم ،3122« َست

 2816الطاعة وفارق الجماعة
 .2812، حديث رقم:ما يكون من األثرة واألمور المنكرة والشر :باب ، كتاب اإلمارة،مسلم (3)
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الف ما ومن أمر بخ ،يتنازع فيه يرد إلى أمر الله ورسوله، فمن أمر منهم بما يتفق مع ما أنزل الله فطاعته واجبة

 (1)((جاء به الرسول فال سمع له وال طاعة.

المصلحة العامة لألمة، وأحقيتها في اختيار من يمثلهم، ومن يقوم بتدبير شؤونهم، فما ولي  أعملواكما أنهم 

ع ، ومن أجماألمر إال خادم لألمة، بينه وبينهم عقد له وجهان: حقوق وواجبات، فنظروا إلى روح النص ومقصده

اهر : " فمتى أقام األحكام وأنفذها في الظاقفي هذا السي -رحمه الله - الحسن األشعري  يقول أبالعبارات لهذا النظر 

ت عليه آي الكتاب وأقاويل األّمة كان أمره في اإلمامة منتظما، ومتى ما زاغ عن ذلك ُعدل 
ّ
على ما وردت به اآلثار ودل

 (2)به إلى غيره"

 ثانيا: أثر هذا الفهم على الساحة الوطنية:

 ،اريخيتي يمكن رصدها وتحليلها عبر ثالثة مراحل، وأساس التقسيم ـإن تجليات هذه النظرة على الواقع الليب

 .م محور التقسيم، وذلك حسب اآلتي:3111حيث تكون سنة 

 :1111مرحلة ما قبل  -1

  ُد بْ كان النظام شموليا قهريا، لم يَ 
ُ
د، لب الناس على أمرهم، وعّم االستبدامنه من إصالح وال نية لإلصالح، فغ

 .التي هي منبع للخطاب الديني في البالد. لدماء، وأغلقت المعاهد الدينيةفملئت السجون، وأريقت ا

لضمان بقائه ولو  م3112 سنة لمصلحة قوى دولية، وذلك في -أجبر عليه النظام -ولما الح في األفق إصالح  

  ،صوريا
َ
سواء على مستوى األفراد أو الجماعات، ورأينا مراجعات  ،هذه الدعوة كثير من المعارضين للنظام َل بِ ق

الجماعة اإلسالمية المقاتلة، وقد وقف علماء الوطن موقفا مهما من هذه اإلصالحات، ومدوا أياديهم لهذه المبادرة 

ن ا وأمإيمانا باإلصالح السلمي من أجل درء مفاسد االستبداد والظلم، وتحقيقا لمصالح العدل والحرية، ال سيّ 

 
ّ
 (3)ر مناخا لإلصالح ولو ظاهريا.النظام وف

 نافذة على دواليب -تبعا لهذا القبول  –لها تالتيارات السياسية هذه المبادرة، وقد فتحكذلك قبلت 

 (4)السلطة، للمشاركة فيها.

                                                           
 .(322 - 322اإلسالم وأوضاعنا السياسية )ص: (1)
 (186الحسن األشعري )ص:  مقاالت أبي(2)
 في قناة الليبية، في برنامج اإلسالم والحياة، وقد كانت -حفظهما الله –شهدت هذه المرحلة ظهور الشيخ الصادق الغرياني والشيخ حمزة أبوفارس  (3)

يانا وصودرت أوراقهم الرسمية أح نقلة نوعية في الخطاب اإلعالمي الرسمي، إال أن ذلك لم يستمر بشكل يرض ي النظام، فيتم إيقافهم أحيانا،

 أخرى.
 .م3112لعل من أكبر الشواهد على ذلك المواقف التي اتخذت من مؤتمر المعارضة في  (4)
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أما التيار النص ي فقد رحب كذلك بهذه الفكرة، وبدأ بااللتفاف حول بعض رموز النظام، بل إنه أصبح عضوا 

 (1)فيه، وهذا بداية ظهورهم على الساحة الدينية.

إذا، فكل التيارات كانت في هذه الفترة قابلة للنظام، ومتعايشة معه، ولو لم يكن هذا التعايش على مستوى 

 واحد،فالتيار النص ي قبله مطلقا، واآلخرون قبلوه لإلصالحات والمصالح، ال لذاته. 

 : م1111مرحلة  -1

والله -اين جليا بين التيارات الدينية، وفي نظري ـــــــــظهر التب(2)م 3111لما انتفضت أغلب األمة الليبية في فبراير 

السياسية  عن التوجهاتالنظر كان لها أثر كبير فيه، بغضّ  منها وآلية االستنباط الشرعية لنصوصاأن فهم  -أعلم 

 أثرا ليس خافيا في تشكل رأي الجماعات.للتيارات، مع أنه ال مجال للشك أن لها 

أن  بل إن النظام استطاع "الزم بيتك"التزم التيار السلفي بعدم الخروج واشتهر على ألسنة الناس يومها 

 
ّ
 .(3)ريهم من خارج الوطنيستثمره في عبر آلته اإلعالمية لزرع بذرة التأييد، بل إنه استعان ببعض منظ

فقد دعوا سلميا لعزل النظام، ودعوه  (4)تظاهرين على النظام علماء البلد،وعلى النقيض كان في مقدمة الم

 ، على حد قول الكميت بن زيد:للكف عن قتل األبرياء، ثم لّما لم يكن إال التغيير بالقوة التحقوا بالركب

 (5)إذا لم تكن إال األسنة مركبا  **** فال رأي للمضطّرِ إال ركوُبها

 وذلك بعد مالحظة ثالثة أمور، هي: 

 عدم توقر شروط العقد بين الولي واألمة. .1

 مراعاة األسباب الطارئة ) كثرة القتل(. .2

 وجود بديل ) املجلس االنتقالي( .3

لكن المالحظ أن هذه الكتلة بعد سقوط النظام، وبدء الحياة السياسية ركب الجميع بركب الدولة الجديدة، 

وكلٌّ يسيره توجهه الفكري، فتفرقوا فرقا بعد أن زال من جّمع شملهم وهي الرؤية الواضحة والهدف الجلي) إسقاط 

 .العدو المشترك(

م يواكب التطورات، بل اكتفى إما بالتنافس على تداول ويالحظ أن الفقه السياس ي في هذه المرحلة ل 

 ها إلى اليوم.رحا تدور  س لنزاعات بين التيارات الدينية ال تزالالسلطة، أو باالبتعاد المطلق عن السياسة، وهذا أّس 
                                                           

الك، نلعل من الشواهد على هذه الفترة التفاف قادة السلفية حول الساعدي القذافي، بل إنه أتيحت له مقابلة رموز السلفية في موطنها األصيل ه (1)

 كالشيخ األلباني، والشيخ الحلبي.
نت هناك عوامل اجتماعية ومجتمعية، وأسباب م، أو ضده، بل كا311لم يكن العامل الديني هو الوحيد في اتخاذ موقف التأييد النتفاضة فبراير م(2)

 اقتصادية، ولعله من الضروري تشخيص هذا التغير الجذري في ليبيا تشخيصا موضوعيا شامال.
 ءخرج على القناة الرسمية دعاة سلفيون يدعون الناس لاللتزام بطاعة القذافي وعدم الخروج عليه، بل وتم استدعاء بعضهم، كما أن أحد أبنا (3)

 لالقذافي ظهر في فيديو داعما لهذا التوجه، كما نقلت مواعظ لبعض الدعاة ممن أصبحوا فيما بعد قادة للتيار المدخلي في ليبيا، وعلى سبي

 https://www.youtube.com/watch?v=6ExH9vbUlH8لمثال:  ا
(4)https://www.youtube.com/watch?v=zKL806xKRoE 
 (.192لباب اآلداب للثعالبي )ص:  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=6ExH9vbUlH8
https://www.youtube.com/watch?v=zKL806xKRoE
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 (  1112)  1111مرحلة ما بعد  -3

 الدينية، وحاولت التجذر فيأخذ المظهر العام في ليبيا منحى مختلفا، حيث نشطت التيارات  3112بحلول 

 ،السياسية مظهر التسلح، فكانت حرب فجر ليبيا ى أعماق املجتمع، وفي نفس الوقت اتخذت الصراعات بين القو 

 (1)وعملية الكرامة.

بر وسائله ع -الديني بأطيافه الخطاب، حيث لم يستطع وقت الحاجة إليه الفقه السياس يبيان لألسف غاب 

غاب مرة أخرى بعد انتهاء ثم (2)،النزاع أو أن يفصل فيها إال بعد أن حمي وطيس ،نازلةأن يشخص ال -المعهودة 

 (3).الحرب

وهنا انفصلت الرؤى الفكرية للتيارات الدينية في ليبيا، وبدأنا نرى صراعا سياسيا بينها غاب فيه التأصيل 

 والتهوين. ومراعاة المصالح، وفقه الموازنات، وأصبح الخطاب في عمومه بين المبالغة

سارع أهل (4)بحجة مكافحة اإلرهاب،حاكم عسكري،  فيهاسلطة الاستولى على  أما في المنطقة الشرقية فقد

هم، ا تم في صفوفملحوظ اتطور  بل إن، مطلقا ورأوه حاكما متغلبا يجب السمع والطاعة له النص ي إليه،الفهم 

 وهو:

 ذا الحاكم.ل السالح نصرة لهااستعم 

 يجب قتاله (5)خارجيبأنه كل من عارضه  تصنيف. 

 

                                                           
ت التحالفات 3112كانت حرب فجر ليبيا في طرابلس يوليو  (1)

ّ
، تعددت األطراف المشاركة فيها، وما أن انتهت الحرب حتى تفتت الكتل الموحّدة، وحل

أسيس تالتي تأسست استعدادا للحرب، ومن أكبر معالم االختالف هو تحديد نهاية العملية نفسها، وانتهت بإعادة تفعيل المؤتمر الوطني العام، و 

، ثم 3112حكومة اإلنقاذ الوطني، وأصبحا هما المظلة السياسية للمنتمين لفجر ليبيا، أما عملية الكرامة بدأت شرارتها في طرابلس في فبراير 

 لىفوجدوا الحاضنة االجتماعية لهم، فخاضوا فيها حربا استمرت سنوات، استطاعت أن تسيطر ع.م3112اتجه قادتها لبنغازي في أواخر مايو 

 . مجلس النواب والحكومة المؤقتة، وأن تجعلهما واجهة لها
دار جدل كبير وقت نشوب الحرب حول شرعيتها دينيا، وقد غابت المؤسسات الرسمية عن التصريح بخالف المعهود منها وقت الحروب، حتى إنه  (2)

 في هذه النازلة رغم توجيه األسئلة المباشرة في الموضوع.  استعين بفتاوى غير معلنة، وقد سجل رفض كثير من فروع دار اإلفتاء عن اإلجابة
غراء إلى ه قد وجهت الشريعة النكان المأمول أنه بعد انتهاء النزاع المسلح في طرابلس الدعوة إلى أنه ال غلب وال مغلوب، والبدء في بناء السالم، إذ أ (3)

حققت تبناء السالم بعد انتهاء النزاع، ألنه هو العزيمة، حيث إن القتال هو رخصة مأذون فيها، تباح لضرورة أو مصلحة، فإذا زالت الضرورة أو 

 لرجوع إلى األصل أصل. االمصلحة وجب الرجوع إلى األصل وهو السالم،و 
بعض  مع في هذا السياق إال كل من عارض هذه العملية، ولو شهد له الناس بالرشد، وقد تماهى قادة هذه العملية لم تكن تعني كلمة اإلرهاب هنا (4)

 .المشاريع اإلقليمية فجعلوا كل التيارات اإلسالمية إرهابية إال من قدم الوالء التام
 من الفجور في الخصومة. تم استدعاء هذا النص تاريخيا وإسقاطه على الواقع مع غياب مدلوالته، وهذا (5)
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أما أصحاب الفهم الثاني فلم يروه وليا لألمر لعدم أهليته للوالية، إذ أن المتغلب يتابع إذا كان عدال، ولم 

لدردير، ا، فال تقع له الوالية، وهذا الفهم هو ما قرره ا، كما أن تغلبه جزئيمهيـيخرج على عدل، وهذان ال يتوفر عل

ل فشرط اإلمام: تسليم العدو في تقرير جواز الخروج: "  -رحمه الله  -ولو في الحاكم غير المتغلب، بله هو، يقول 

 
ّ
 (1)"م أهل الحجاز إمامته لظلمهذوي الرأي؛ فال يرد قتال اإلمام الحسين يزيد بن معاوية؛ ألن يزيد لم يسل

المتغلب، والفرق أن أصحاب الفهم النص ي يلتزمون النصوص فالمالحظ أن كال الطرفين يقولون بوالية 

وظواهرها، وفتاوى المدرسة السلفية بوجوب الطاعة المطلقة، أما الطرف الثاني فإنهم يلتزمون النص مع مراعاة 

مقاصده، وإعمال الموازنات في فهمه، إذ مدار الحكم هو العدل، وهو لم تتوفر في المتغلب في شرق البالد، فكان 

 من خرج عليه ولم يرض به حاكما وجه شرعي معتبر.ل

 

  

                                                           
"فتحصل أن المتغلب ال تثبت له اإلمامة إال إن دخل عموم الناس  :(، قال الصاوي في حاشيته تقريرا لذلك233/ 2بلغة السالك ألقرب المسالك ) (1)

 تحت طاعته، وإال فالخارج عليه ال يكون باغيا"
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 الخاتمة

حاولت في هذه الورقة أن ألفت االنتباه إلى أن القضايا اليوم ال يمكن النظر فيها بمعزل عن الواقع 

، وقد خلصت إلى 
ً
 ومعاصرة

ً
المتطور،أو بمعزل عن تراث األمة المسلمة الفقهي، إذ أن بهما يتمثل االنتماء أصالة

 النتائج، أهمها: بعض

الفوض ى في الحقل الديني أضفت بظاللها على التعامل مع القضايا السياسية الوطنية، فلم تستطع 

اعلون لم يستطع الف –لألسف  –المؤسسة الدينية في ليبيا أن تواجه التحديات، أو تعالج المشكالت، بل إنه 

دون  ةاصخ اتمع القضية في الوطن من منطلق واتعاملبل ، على أنه قضية وطنية تفهم الوضع الحالي الدينيون 

ليست و ن الخالفة والوالية هي مصالح تجتلب، ومفاسد تدرأ في الدارين، ، والسياق القائم على مبدأأمراعاة للواقع

التعايش الداخلي، واالنفتاح الخارجي هما أساسان ولعله غاب عنهم أن شكال معينا، أو تغلبا لفئة على أخرى، 

 .ق الواليةلتحقي

 التعامل مع ما يحدث غالبا يتم من منطلق المغالبة، ويعتمد على ردات األفعال ال األفعال.

تغلغل النظر النص ي في ثنايا البحث الفقهي، ال سيما السياس ي منه، فالحظت وجود اتفاق في بعض 

فها في النتائج، ختالف يكون في توظيالمنطلقات الفكرية لدى التيارين السائدين في ليبيا لمعالجة القضايا، وإنما اال 

 وهذا يعني أن االختالف بينهم منهجي، ال فكري، مع غياب تام لفقهاء المذهب التقليديين على الساحة.

 عدم االلتزام بالتشخيص الصحيح أو غيابه، مما أدى إلى تناقضات في المواقف.

 وهنا أوص ي بــــــــــــــ: 

 الفقه السياس ي، تجديدا قائما على: النظر في حاجة لتجديدال .1

 التأصيل. .1.1

 االستئناس بقيم الخالفة الراشدة. .1.3

 مراعاة تطور العالقات اإلنسانية. .1.2

 (1)اإلفادة من التجربة اإلنسانية. .1.2

                                                           
، وهي في نظري من أفضل ما يرجع 13- 6فصيل في بحثه تجديد فقه السياسة الشرعية هذه األسس ذكرها الدكتور عبداملجيد النجار بش يء من الت (1)

 إليه في التجديد.
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ضرورة مأسسة الحقل الديني على الهوية الدينية الجامعة، المبنية على التعايش بطرفيه: االعتراف  .3

 والقبول.

سياسيا، بحيث يفهمون السياسة وفق أسسها وأصولها المعرفية، أو االستعانة بمراكز تكوين الفقهاء  .2

 متخصصة في هذا املجال ليسلم لهم تشخيص النوازل السياسية، وفهم الواقع جيدا.

إعادة بناء العقل الفقهي ليكون مستعدا لمواجهة النوازل السياسية، وقادرا على تشخيصها وتوصيفها  .2

 .لمناسبة التي تخدم اإلنسان، وتحقق العمرانوتنزيل األحكام ا
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 المصادر والمراجع

 
 – والتوزيع،بيروت والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة،عودة عبدالقادر، لالسياسية وأوضاعنا اإلسالم .1

 م 1681 - هـ 1211،لبنان

 ، مصر.دار المعارف، حاشية الصاوي  ، للشيخ الدردير، معبلغة السالك ألقرب المسالك .3

، لخالد بن عبدالله المزيني، مركز نماء للبحوث تجديد فقه السياسة الشرعية/ الشورى نموذجا .2

 .3112والدراسات، ط: األولى، بيروت، 

للدورة السادسة عشرة  بحث مقدم، الدكتور عبداملجيد النجار: إعداد، تجديد فقه السياسة الشرعية .2

 م 3119هـ / يوليو  1233 اآلخرةجمادى ، اسطنبول  –للمجلس 

 لملتقى الدولي، ورقة مقدمة إلى احمزة أبوفارسل الخطاب الديني ودور القواعد الفقهية في تجديده، .2

 32 ،كلية الدراسات اإلسالمية،الجزائر،جامعة جديدةلرات الدولية ايتغمال ي ضوءالديني ف الخطاب حول  منالثا

– 33  /12  /3119. 

 ، مصر.محمد بن إسماعيل البخاري، جمعية المكنز اإلسالمي ي، ألبي عبداللهصحيح البخار  .9

 ، )دون معلومات(لشيخ عبد الله بن بيه، لصناعة الفتوى وفقه األقليات .3

 دار،المنصور  خليل: ، تحالقرافي إدريس بن أحمد العباس،ألبي الفروق أنواء في البروق أنوار=الفروق .8

 م1668، بيروت، العلمية الكتب

مكتبة ، أحمد محمد شاكر ، تح:المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن منقذب لباب اآلداب، أل  .6

 م 1683 -هـ  1213ط: الثانية، ، السنة، القاهرة

مسائل أبي الوليد ابن رشد: ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تح: محمد الحبيب  .11

 م.1662 -هـ 1212الثانية،  المغرب، ط: -بيروت، دار اآلفاق الجديدة -التجكاني، دار الجيل

 يبأل - صلى الله عليه وسلم - المسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله .11

 .توبير ،دار الجيل، الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

أحمد عبدالرحيم السايح، مكتبة : مقاالت أبي الحسن األشعري،ملحمد بن الحسن بن فورك،تح .13

 .3112 األولى،: فة الدينية،القاهرة،طالثقا

 

 

 
 


