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�ملقدمة

�حلمد هلل، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل، و�آله و�صحبه..
�أمـا بـعــد..

فهذ� بحث يقدم روؤية يف �آليات تطبيق توحيد �لأنظمة يف دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي، يف ظل تاأكيد �لهوية �لإ�صالمية �لعربية لدول جمل�س �لتعاون، وذلك يف 

�صوء �ل�صيا�صة �ل�رشعية.

�أهمية مو�شوع �لبحث وهدفه: 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، تتكون من منظومة دول عربية تقع على �خلليج 
�لعربي من جهة جزيرة �لعرب، وهي منطقة يجتمع فيها عدد من �ملكونات �مل�صرتكة 
دوًل ذ�ت هوية و�حدة)))،  �إيجاز ذلك يف كونها  �صعوبها وحكوماتها، وميكن  بني 
كان  ثم  ومن  ودولها.  مو�طنيها،  جلماهري  ديناً  �لإ�صالم  �لعريقة:  مكوناتها  و�أهم 
�ل�صعي يف توحيد �أنظمتها مطلباً حكومياً و�صعبياً، ينتظره �جلميع. ول �صيما يف ظل 
�جتاه �ملجل�س نحو �لحتاد، �لذي دعت �إليه كربى دوله: �ململكة �لعربية �ل�صعودية، 
ومت تبنيه يف �جتماع �لقمة )�لثانية و�لثالثون)، �لذي عقد يف مدينة �لريا�س، و�لتي 
ت�صمنتها كلمة خادم �حلرمني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز يف �فتتاح �لقمة، ورحب 

)1) تعرف الهوية بتعريفات منها، اأنَّها: جممل ال�ضمات التي متيز �ضيئاً عن غريه، اأو جمموعة عن غريها، كل منها يحمل 
عدة عنا�ضر؛ اأو هي: والهوية يف مدلولها الوا�ضع رمبا ي�ضح فيها تعريف د.عبا�س الطائي باأنَّها: »جمموعة من اخل�ضائ�س 
واملميزات االأ�ضا�ضية: االجتماعية والنف�ضية والفل�ضفية واملعي�ضية والتاريخية، املت�ضابهة، التي تدل بو�ضوح و�ضفافية على 
حقيقة اأو كيان قوم من�ضجمني مت�ضابهني، جتمعهم هذه اخل�ضائ�س يف ظرف زمكاين )زماين - مكاين) حمدود ومعني، 
بطريقة مقبولة مق�ضودة؛ فتميزهم عن االآخرين«. ينظر: دور الهوية يف تعزيز املواطنة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
د. �ضعيد بن عبد اهلل حارب:5 )بحث مقدم ملوؤمتر: »الوطن واملواطنة يف ميزان ال�ضريعة » الذي مت عقده بالكويت يف املدة 

من 17-18 /1432/1هـ.
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�ملقرتحات  لدر��صة  خا�صة  هيئة  بت�صكيل  فيها  �لقادُة  ووجه  �ملجل�س،  دول  قادة  بها 
�ملتبادلة، ورفع تو�صيات ب�صاأنها))). 

�آليات لتنفيذه؛ ومن  وعمل مهم و�صخم مثل هذ�، يتطلب بحوثاً تخدم و�صع 
هنا �أرجو �أن يكون لهذ� �لبحث م�صاهمة يف هذ� �ملطلب �ملهم، وهذ� �لهدف �لنبيل، 

وخدمة لأهد�فه.
وملّا كانت دول �ملجل�س دوًل �إ�صالمية؛ فقد جاءت �لآليات مر�عية هذ� �لأ�صل، 
�لإ�صالمية  �ملرجعية  ذي  و�لتدوين  �لتنظيم  �أهمها:  �لتي  مقت�صياته  حتقيق  ومتوخية 

�لر�ئدة؛ وهو ما يندرج يف علم �ل�صيا�صة �ل�رشعية، تنظري�ً وتطبيقاً.

منهج �لبحث:

مباحثه ومطالبه  لطبيعته وطبيعة  �ملنا�صب  �لعلمي  �ملنهج  �لبحث على  ي�صري هذ� 
و�ملنهج  �لنظامية،  للن�صو�س  �لتحليلي  �ملنهج  خالل  من  وذلك  بطبيعتها؛  �ملتنوعة 
�أهم  من  �لآليات  عن  �حلديث  �إذ  �ل�صرتد�دي؛  �ملنهج  من  �لإفادة  مع  �ل�صتدليل، 

�ملو�صوعات، وينبغي �أن يكون �أكرثها و�قعية.

خطة �لبحث:

�لبحث،  �أهد�ف  وفق  �ملو�صوع  يتطلبها  �آليات  من  �إثباته  ق�صدت  ما  تاأمل  بعد 
ر�أيت �أن يكون هذ� �لبحث يف متهيد، وثالثة مباحث.

و�هلل �ملوفق و�مل�صتعان.

)2) ينظر: بيان �ضادر عن املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون يف دورته الثانية والثالثني - الريا�س - اململكة العربية ال�ضعودية 
http://www.gcc-sg.org/index5900.htm :24-25 حمرم 1433هـ، املوافق 19-20 دي�ضمرب 2011م
l?action=News&Sub=ShowOne&ID=2241 والبيان اخلتامي للدورة الثانية والثالثني للمجل�س 
االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية: الريا�س ــ اململكة العربية ال�ضعودية االثنني والثالثاء 24 و25 حمرم 1433هـ 
http://www.gcc-sg.org/index942e.html?action=New :املوافق 19 و20 دي�ضمرب 2011م

s&Sub=ShowOne&ID=2239
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�لتمهيد:يف �لتعريف �لإجر�ئي مبفرد�ت عنو�ن �لبحث

وفيه خم�س م�صائل:

�مل�شاألة �لأولى: �ملر�د بالآليات:

�لآليات: جمع �آلة، وهي �لأد�ة؛ و�لآلة لها �إطالقات متعددة بح�صب نوعها، ومن 
ذلك �إطالقها على �آلت �لطرب)))، مبعنى و�صائله؛ و�إن كانت تطلق على ما ي�صتعان 
به كما قال �لكفوي: »�لآلة: كل ��صم ��صتق من فعل ��صماً لأن ي�صتعان به يف ذلك 

�لفعل فهو: �لآلة«))).
مون �لعلوم �إلى/ علوم �آلة، وعلوم غاية. ويعنون  وقد كان علماوؤنا �لأو�ئل يق�صِّ
بعلوم �لآلة �لعلوم �مل�صاعدة، من مثل: علوم �للغة، وعلم �أ�صول �لفقه، وم�صطلح 

�حلديث، ونحوها.
وتطلق �ليوم رديفاً للخطو�ت �لعملية �ملو�صلة لأمر ما، وهي د�خلة يف �لو�صائل 

باملعنى �لعام.
و�لو�صائل باملعنى �لعام هي: �لأفعال �لتي يتو�صل بها �إلى �ملقا�صد))). 

وبعبارة �أخرى هي: �لو�صائل و�خلطو�ت �لعملية �لتي حتقق من خاللها �لغايات.
وعليه فمعناها �لإجر�ئي هنا: �لو�صائل و�خلطو�ت �لعملية �مل�رشوعة، �لتي توؤدي 

�إلى توحيد �لأنظمة بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجية.

)3) ينظر: املعجم الو�ضيط: �س 33، مادة )االآلة).

دروي�س  عدنان  حتقيق  -1413هـ،  ط2   ،165 )ت/1049هـ):  الكفوي  احل�ضيني  مو�ضى  بن  اأيوب  البقاء  الأبي  الكليات،   (4(
وحممد امل�ضري، موؤ�ض�ضة الر�ضالة: بريوت.

اإ�ضبيليا:  ال�ضريعة االإ�ضالمية، د. م�ضطفى بن كرامة اهلل خمدوم:47، ط1-1420 هـ، دار  الو�ضائل يف  )5) ينظر: قواعد 
الريا�س.
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�مل�شاألة �لثانية: �ملر�د بالأنظمة:

�لأنظمة جمع نظام؛ و�لنظام �أ�صله: نظم، قال �بن فار�س: �لنون و�لظاء و�مليم، 
�أ�صل يدل على تاأليف �صيء وتكثيفه، ونظمت �خلرز نظماً، ونظمت �ل�صعر وغريه))).
ويق�صد بالنظام يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية معنى ��صطالحي �أخ�س من �ملعنى 
�ل�صطالحي للقانون؛ فهو يعني: �لقانون �لإ�صالمي، �أي: �لقانون �لذي ي�صتمد من 
ن�صو�س �ل�رشيعة �لإ�صالمية، وكذلك كل قانون ل يتعار�س مع ن�صو�س �ل�رشيعة 

ول قو�عدها �لعامة.
ولذلك فاملر�د بالنظام هنا �لنظام باملدلول �لإ�صالمي له، �أي: »ما يحمل ويلُّ �لأمر 
دة، غري خمالفة لل�رشيعة �لإ�صالمية، وفق  ة جمرَّ �لكافَّة على �لتز�مه، من �أحكام عامَّ

�آلية معينة«.
وعليه، فالنظام رديف للقانون �لإ�صالمي؛ ولي�س رديفاً للقانون �لو�صعي: �لذي 

ل يلتزم عدم خمالفة �ل�رشيعة. 
�مل�شاألة �لثالثة: �ملر�د بدول جمل�س �لتعاون:

�لأ�صا�صي  �لنظام  من  �خلام�صة  �ملادة  وفق  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  بدول  �ملر�د 
ملجل�س �لتعاون ما جاء يف ديباجته، هي: �لدول �ل�صت �لتي ��صرتكت يف �جتماع 

وزر�ء �خلارجية يف �لريا�س بتاريخ 9)/)/)0))هـ �ملو�فق )/)/)98)م))).
�لعربية  و�ململكة  �لبحرين،  ودولة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  دولـة  وهي: 

�ل�صعودية، و�صلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة �لكويت.
�مل�شاألة �لر�بعة: �ملر�د بتوحيد �لأنظمة:

�ملر�د بتوحيد �لأنظمة يف دول جمل�س �لتعاون، حتقيق ما ورد يف �ملادة �لر�بعة من 

)6) ينظر: املقايي�س يف اللغة، البن فار�س: الدال واخلاء وما يثلثهما.

http://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1 :7) ينظر(
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�لنظام �لأ�صا�صي ملجل�س �لتعاون �خلليجي، و�لتي تعّدد �أهد�ف �ملجل�س، فقد جاء 
يف ن�صها: »تتمثل �أهد�ف جمل�س �لتعاون �لأ�صا�صية فيما يلي:

�مليادين  جميع  يف  �لأع�صاء  �لدول  بني  و�لرت�بط  و�لتكامل  �لتن�صيق  حتقيق   -
و�صوًل �إلى وحدتها.

يف  �صعوبها  بني  �لقائمة  �لتعاون  و�أوجه  و�ل�صالت  �لرو�بط  وتوثيق  تعميق   -
خمتلف �ملجالت.

- و�صع �أنظمة متماثلة يف خمتلف �مليادين مبا يف ذلك �ل�صوؤون �لآتية: �ل�صوؤون 
�لتعليمية  �ل�صوؤون  �لتجارية و�جلمارك و�ملو��صالت،  �ل�صوؤون  و�ملالية،  �لقت�صادية 
و�لثقافية، �ل�صوؤون �لجتماعية و�ل�صحية، �ل�صوؤون �لإعالمية و�ل�صياحية، �ل�صوؤون 

�لت�رشيعية و�لإد�رية«)8).
ويظهر من هذ�، �أنَّ �ملر�د بتوحيد �لأنظمة يف دول جمل�س �لتعاون: �صّن �أنظمة متماثلة 
�لأهد�ف  �لتنظيمية؛ ويظهر من جممل  �ملجالت  �صتى  متطابقة - يف  تكن  و�إن مل   –

�ملذكورة، ما �إذ� كانت �صمن مدونات تنظيمية موحدة �ل�صياغة �أو متماثلة �لأحكام.
�مل�شاألة �خلام�شة: �ملر�د بال�شيا�شة �ل�شرعية:

تطلق �ل�صيا�صة يف �للغة على معاٍن �أهمها هنا: �لرعاية و�لتدبري و�لإ�صالح؛ ومنه: 
رعاية �أمور �لنَّا�س ووليتهم؛ ومنه قولهم: �لو�يل ي�صو�س رعيته، �أي: يلي �أمرهم)9).

ا �ل�صيا�صة �ل�رشعية يف �ل�صطالح �لفقهي فتطلق على معنيني رئي�صني)0)): و�أمَّ
��صم  هي:  �لتي  �ل�صلطانية)،  )�لأحكام  مل�صطلح  مر�دف  عام،  معنى  �لأول: 

http://www.gcc-sg.org/index )8) موقع: االأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية: -
c7a.html?action=Sec-Show&ID=1

)9) ينظر: تهذيب اللغة، الأبي من�ضور االأزهري:134/13؛ ول�ضان العرب، البن منظور: حرف ال�ضني، ف�ضل ال�ضني املهملة.

بالقانون الدويل، �ضعد بن مطر العتيبي:13/1-52، اأطروحة  )10) ينظر: فقه ال�ضيا�ضة ال�ضرعية يف علم ال�ضري مقارناً 
دكتوراه، يف ق�ضم ال�ضيا�ضة ال�ضرعية باملعهد العايل للق�ضاء، جامعة االإمام حممد بن �ضعود االإ�ضالمية: الريا�س.، مل ين�ضر 

اجلزء املحال اإليه منها هنا؛ واملدخل اإلى ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، د. عبد العال عطوة:12 وما بعدها.
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لالأحكام و�لت�رشفات �لتي تدبر بها �صوؤون �لدولة �لإ�صالمية، يف �لد�خل و�خلارج، 
وفق �ل�رشيعة �لإ�صالمية، �صو�ء كان م�صتند ذلك ن�صاً خا�صاً، �أو �إجماعاً �أو قيا�صاً، �أو 

كان م�صتنده قاعدة �رشعية عامة.
�لثاين: معنى خا�س، مندرج يف �ملعنى �لعام؛ وير�د به: »كل ما �صدر عن �أويل 
خا�ّس،  دليل  ب�صاأنه  يرد  مل  فيما  بامل�صلحة،  منوطة  و�إجر�ء�ت،  �أحكام  من  �لأمر، 

متعنّي، دون خمالفة لل�رشيعة«.
و�لأنظمة د�خلة يف �ملدلول �لأول بالن�صبة لالأحكام �ملن�صو�صة، و�لتي يف حكم 
�ملن�صو�س، ود�خلة يف �ملعنى �لثاين، من جهة كون �لأنظمة ل تخرج عن �لأحكام 
و�لإجر�ء�ت، و�صّنها وتوحيدها، من �لق�صايا �ملنوطة بامل�صلحة، ول �صيما ما مل يكن 

منها من�صو�س.
و�جلامع بني �ملعنيني: لزوم مو�فقة ن�صو�س �ل�رشيعة �لإ�صالمية، �أو عدم خمالفة 

مبادئها وقو�عدها.

�ملبحث �لأول

�لآلية �لد�شتورية لتوحيد �لأنظمة يف دول جمل�س �لتعاون

متهيـد:

�لأنظمة يف دول جمل�س  لتوحيد  فيها؛  �ل�صري  ينبغي  مبا�رشة،  �آليات عملية  ثمة 
�لأنظمة؛  لتوحيد  �لد�صتورية  �ملرجعية  �لتز�م  �أهمها:  ومن  �خلليجي،  �لتعاون 
�إنَّ �أهم خطوة يتطلبها توحيد �لأنظمة،  �إذ  �أفردتها يف هذ� �ملبحث؛  ولأهميتها فقد 
هي وجود قاعدة د�صتورية �رشعية، تكون منطلقاً لتوحيد �لأنظمة �لعادية، ومرجعاً 

فيه؛ لكونها قا�صماً م�صرتكاً بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
وهذ� �ملنطلق و�لقاعدة �لرئي�صة، موجودة بحمد �هلل تعالى يف �لو�قع، بل من�صو�س 
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عليها يف �لأنظمة �لأ�صا�صية و�لد�صاتري �ملدونة لدول جمل�س �لتعاون، ول يتطلب �لأمر 
: �لإ�صالم دين �لدولة، وذلك يف �لوثائق  �صوى تفعيلها؛ فقد جاء �لن�س �رشيحاً، على �أنَّ

�لد�صتورية جلميع دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، دون ��صتثناء، وبيانه يف �لتايل:

�ملطلب �لأول: �لن�س �لد�شتوري �لنموذجي

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  للحكم  �لأ�صا�صي  �لنظام  من  �لأولى  �ملادة  ن�صت 
: »�ململكة �لعربية �ل�صعودية، دولة �إ�صالمية، ذ�ت �صيادة تامة، دينها  ))))هـ، على �أنَّ

�لإ�صالم، ود�صتورها كتاب �هلل تعالى و�صنة ر�صوله  �صلى �هلل عليه و�صلم «. 
�لدولة  �إ�صالمية  حقيقة  ك�صف  يف  وو��صًحا  �رشيًحا  �ل�صابعة  �ملادة  ن�س  وجاء 
فقهاء  كافة  لدى  �ملعروفة  �ل�رشعية  �حلقيقة  وهي  �لأولى،  �ملادة  يف  عليه  �ملن�صو�س 
�ل�رشيعة �لإ�صالمية، و�لتي تتمثل يف ��صتمد�د �لأنظمة من �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية، 
وحاكميتهما على جميع �لأنظمة دون ��صتثناء؛ وهذ� ن�ّس �ملادة �ل�صابعة: »ي�صتمد �حلكم 
يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �صلطته من كتاب �هلل تعالى، و�صنة ر�صوله. وهما �حلاكمان 
على هذ� �لنظام وجميع �أنظمة �لدولة«. ول �صّك �أنَّه ن�ّس فريد من نوعه؛ بل رمبا يكون 
ل ن�ّس د�صتوري دقيق، تت�صمنه وثيقة د�صتورية لدولة �إ�صالمية، يعرّب عن حقيقة �لدولة  �أوَّ

�لإ�صالمية، من خالل �لن�ّس على �حلكم بالكتاب �لعظيم و�صحيح �ل�صنة �لنبوية. 
ومل يكتف �لنظام �لأ�صا�صي بذلك؛ بل ت�صمن – �أي�صاً - جملة من �ملو�د �لتي 

توؤكد هذه �حلقيقة بالتف�صيل �ملهم يف �أبو�بها ومو��صعها من �لنظام �لأ�صا�صي. 
فاململكة �لعربية �ل�صعودية، قد �تخذت �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية د�صتور�ً لها 
ت يف نظامها �لأ�صا�صي  كما يف )�ملادة �لأولى من �لنظام �لأ�صا�صي للحكم)؛ ون�صّ
-�أي�صاً- على �أنَّ �لكتاب و�ل�صنة م�صدر �أنظمتها )�ملادة �ل�صابعة)، وم�صدر �إفتائها 
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�لكتاب  عليه  دلَّ  ملا  – وفقاً  �لإ�صالميَة  �ل�رشيعَة  و�أنَّ  و�لأربعون)،  �خلام�صة  )�ملادة 
و�ل�صنة - مرجعية ق�صائها )�ملادة �لثامنة و�لأربعون).

�ملتفق عليها بني  �لإ�صالمية  �ملرجعية  تاأكيد  �لو�صوح يف  �ل�رش�حة وهذ�  ولهذه 
اً منوذجياً، ومنطلقاً و��صحاً ل لب�س فيه،  �مل�صلمني – كان هذ� �لن�ّس �لد�صتوري ن�صّ
دول  �لقو�نني يف  و��صت�صالح  �لأنظمة  لتوحيد  �لد�صتوري،  �ل�رشعي  �ملنطلق  ميثِّل 
�ملجل�س، بل ويف غريها من �لدول �لعربية و�لإ�صالمية؛ لبنائه على مرجعية �إ�صالمية، 

تقّرها �لقاعدة �ل�صعبية يف هذه �لبالد كلِّها.

�ملطلب �لثاين: �لن�شو�س �لد�شتورية �لتقليدية

ثمة ن�صو�س د�صتورية تقليدية معتادة، توجد يف كثري من د�صاتري �لبالد �لإ�صالمية، 
وهي و�إن كانت تن�سُّ على �أن �لإ�صالم دين �لدولة، �إل �أنَّها ل ترقى يف �لو�صوح 

�إلى ن�صو�س �مل�رشوعية �لعليا - �ل�صابق ذكرها - يف �لنظام �لأ�صا�صي للمملكة.
دول  بقية  و�صفات  خ�صائ�س  حتّدد  �لتي  �لد�صتورية  �لن�صو�س  وبا�صتعر��س 
جمل�س �لتعاون �خلليجي؛ جندها – جميعاً - �رشيحة يف �لن�ّس على �أنَّ �لإ�صالم 

دين �لدولة، و�أنَّ �ل�رشيعة �لإ�صالمية �أ�صا�س �لت�رشيع �أو م�صدره �لأ�صا�صي. 
ففي دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة: 

ن�صه:  ما  ))9)م،  )9))هـ/  �لإمار�تي  �لد�صتور  من  �ل�صابعة  �ملادة  يف  جاء 
»�لإ�صالم هو �لدين �لر�صمي لالحتاد، و�ل�رشيعة �لإ�صالمية م�صدر رئي�صي للت�رشيع فيه«. 

ويف مملكة �لبحرين: 

جاء يف �لفقرة )�أ)، من �ملادة �لأولى، من �لد�صتور �لبحريني ))))هـ/ )00)م، 
ه: »مملكة �لبحرين عربية، �إ�صالمية، م�صتقلة ذ�ت �صيادة تامة«، وجاءت �ملادة  ما ن�صّ
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�لثانية منه �أكرث �رش�حة، ون�صها: »دين �لدولة �لإ�صالم، و�ل�رشيعة �لإ�صالمية م�صدر 
مرجعيتها  يف  و��صحة  �لبحريني  �لد�صتور  ديباجة  جاءت  كما  للت�رشيع«؛  رئي�صي 

�لإ�صالمية)))).
ويف �شلطنة عمان: 

ه:  جاء يف �ملادة �لأولى من �لنظام �لأ�صا�صي لدولة عمان ))))هـ - )99)م، ما ن�صّ
»�صلطنة عمان دولة عربية، �إ�صالمية، م�صتـقلة ذ�ت �صيادة تامة، عا�صمتها م�صقط«، 
ه: »دين �لدولة �لإ�صالم، و�ل�رشيعة �لإ�صالمية هي  وجاء يف �ملادة �لثانية منه ما ن�صّ

�أ�صا�س �لت�رشيع«. هنا يالحظ �أي�صاً: و�صف �لدولة باأنها دولة �إ�صالمية.
ويف دولة قطر:

»قطر  ه:  ن�صّ ما  �لقطري ))))هـ- )00)م،  �لد�صتور  �لأولى من  �ملادة  جاء يف 
دولة عربية، ذ�ت �صيادة م�صتقلة، دينها �لإ�صالم، و�ل�رشيعة �لإ�صالمية م�صدر رئي�صي 

لت�رشيعاتها«.
ويف دولة �لكويت: 

»دين   : �أنَّ على  ))9)م،   - )8))هـ  �لكويتي  �لد�صتور  من  �لثانية  �ملادة  ن�صت 
�لدولة �لإ�صالم، و�ل�رشيعة �لإ�صالمية م�صدر رئي�صي للت�رشيع«. 

ومن هذه �لن�صو�س �لد�صتورية يف �لنظم �لأ�صا�صية ود�صاتري دول جمل�س �لتعاون، 
هذه  يف  �ل�رشيح  �لن�س  يف  ممثاًل  جلياً،  �لأنظمة  لتوحيد  �لد�صتوري  �ملنطلق  يت�صح 
�لدين  هو  �لإ�صالم  دين  و�أنَّ  �إ�صالمية،  دول  �أنَّها  على  و�لد�صاتري،  �لأ�صا�صية  �لأنظمة 
�لر�صمي لهذه �لدول، و�لتز�مها بال�رشيعة �لإ�صالمية بو�صفها �مل�صدر �لرئي�صي �لذي 

http://www.bahrain.bh/pubpo - االلكرتونية:  احلكومة  بوابة   – البحرين  مملكة  موقع   (11(
tal/wps/wcm/connect/26c2f7804b96f828807c8713d8048f0c/BhcCo -

stitution.pdf?MOD=AJPERES
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يجب �أن تتفرع عنه بقية �لتقنينات و�لتنظيمات، على ما �صياأتي بيانه �إن �صاء �هلل تعالى. 

�ملطلب �لثالث

�آلية تفعيل �لن�شو�س �لد�شتورية يف توحيد �لأنظمة و�لقو�نني

�أنظمة دول  يتاأّكد �لنطالق يف توحيد  �ل�صابقني؛  �ملطلبني  بناء على ما ورد يف 
�ملجل�س، من �ملنطلق �لد�صتوري، وذلك من خالل �آليتني فقهيتني رئي�صتني تندرجان 

يف فقه �ل�صيا�صة �ل�رشعية �لتطبيقية، وهما كالتايل:
�لآلية �لأولى: 

ة، تاأكيَد هذه �ملرجعية كاأ�صا�س لإ�صالمية �لأنظمة  �عتماد �جلهات �لتنظيمية �ملخت�صّ
�لن�س  بتفعيل  �أنظمتها، وذلك  لتوحيد  ومنطلٍق  �لتعاون،  �ل�صيا�صية يف دول جمل�س 
�ل�رشيح يف كلٍّ منها باأنَّ �لإ�صالم دين �لدولة، و�أنَّ �ل�رشيعة �لإ�صالمية م�صدر �لت�رشيع.
وهي و�صيلة �صيا�صية �رشعية قانونية ع�رشية توؤّكد �لهوية �لإ�صالمية للدولة، �إذ� ما 
متَّ تف�صريها تف�صري�ً �رشعياً �صحيحاً، و�تخاذها مرجعاً حقيقياً يف �صنَّ �لأنظمة وو�صع 
�لقو�نني �ل�رشعية يف �لدول �لإ�صالمية؛ وهو ما يقّرر �أهمية �لّن�س عليه يف �لدول 

�لإ�صالمية �لتي مل تن�ّس عليه، وتفعيله يف �لدول �لتي ن�صت عليه.
وقد تقّرر ذلك عند عدد من فقهاء �لع�رش �أي�صاً؛ »فيجب �أن يكون �لد�صتور �إ�صالمياً، 
 : �أنَّ على  ُين�ّس  باأن  مو�ده،  �إحدى  يف  تعديٍل  على  �حلا�رش  �لوقت  يف  يقت�رش  �أو 
�صفة  يوؤّكد  وهذ�  �لت�رشيع)،  م�صدر  �لإ�صالمية  و�ل�رشيعة  �لإ�صالم،  �لدولة  )دين 
�لدولة �لإ�صالمية، ومينع كل ت�رشيع يخالف �ل�رشع، ويفتح �لأبو�ب �أمام �ملجال�س 

�لت�رشيعية، لإ�صد�ر �لقو�نني و�لأنظمة من �ل�رشيعة.
هلل  و�لإخال�س  �ل�صادقة،  �لنو�يا  �إلى  �إل  يحتاج  ول  جد�ً،  ب�صيط  �لعمل  وهذ� 
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تعالى يف تطبيق �ل�رشيعة، و�لتدرج فيها؛ ولكنه هو �لأ�صا�س لكل خطوة لحقة«)))).
و�لآلية �لثانية:

 تف�صري ما �حتمل خالف ذلك من ن�صو�س هذه �ملو�د �لد�صتورية يف �لد�صاتري 
�لتقليدية للدول �لإ�صالمية، وما �ندرج حتت تلك �ملو�د، تف�صري�ً �إ�صالمًيا، يتفق مع 
�لتز�م هذه �لدول - يف د�صاتريها - بالإ�صالم ديًنا ر�صمًيا للدولة، وبال�رشيعة م�صدر 

ت�رشيع. 
ومن �أمثلة ذلك:

تف�صري  جاء  فقد  �لكويتي؛  �لد�صتور  من  �لثانية،  �ملادة  ن�س  من  �إير�ده  �صبق  ما 
�لرئي�صي  و�أنَّ  �لإ�صالمي«،  »�لفقه  باأنَّه مبعنى:  له،  �لتف�صريية  �ملذكرة  »�لت�رشيع« يف 
تعني: �أن للم�رشع )�ملنّظم) حق �لإفادة من م�صادر غري �لفقه �لإ�صالمي �إذ� مل يوجد 

يف �لفقه �لإ�صالمي.
وهذ� �لتو�صيح مهم جًد� يف تو�صيح ق�صية مهمة - �أي�صاً- يجب �أن تف�رش �ملادة 
و�ل�رشيعة))))؛  �لعقيدة  ي�صمل  حقيقته  يف  �لإ�صالم  �أنَّ  وهو:  �صوئها،  على  �لثانية 
وعليه فاملذكرة �لتف�صريية �أو�صحت �أنَّه ل مانع من جتاوز �لفقه �لإ�صالمي، �لذي ميثل 
�آر�ء فقهاء �لإ�صالم يف �لق�صايا �لتي مل يتحدثو� عنها؛ لكنها ل تعطي حقاً لأحٍد – ل 
�رشعاً ول قانوناً - يف جتاوز �لن�صو�س �ل�رشعية وكليات �ل�رشيعة �ملنبثقة عنها؛ ومن 
ثمَّ فيجب تف�صري ن�صو�س �لد�صتور، وما تفرع عنه من �أنظمة وقو�نني: تف�صري�ً �رشعًيا 

)12) التدرج يف الت�ضريع والتطبيق يف ال�ضريعة االإ�ضالمية، د. حممد م�ضطفى الزحيلي:118، ط1-1420هـ -2000م، طبعة 
خا�ضة باللجنة اال�ضت�ضارية العليا للعمل على ا�ضتكمال تطبيق اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية: الكويت.

ال�ضافعي:79 وما بعدها، ط2-1399هـ، بتحقيق و�ضرح  اإدري�س  الر�ضالة، لالإمام حممد بن  املثال:  )13) ينظر على �ضبيل 
ال�ضيخ اأحمد �ضاكر، دار الرتاث: القاهرة؛ واحلكم والتحاكم يف خطاب الوحي، د. عبد العزيز م�ضطفى كامل:30/1 وما 
بعدها، ط1-1415هـ، دار طيبة: الريا�س؛ وتر�ضيخ العمل بال�ضيا�ضة ال�ضرعية يف ظل اجتاهات العوملة – دعوة لالإ�ضالح 
االإ�ضكندرية؛  للن�ضر:  دار اجلامعة اجلديدة  ال�ضافعي:345، ط1427،  الهادي  د. جابر عبد  العربي،  الوطن  الت�ضريعي يف 

ولتاأكيد هذا املعنى يف هذا الع�ضر اأّلف ال�ضيخ حممود �ضلتوت كتابه امل�ضهور: االإ�ضالم عقيدة و�ضريعة.
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�إ�صالمًيا، بو�صفه �لتز�ماً �إ�صالمياً �رشعياً، و�لتز�ماً د�صتورياً نظامياً. 
ومن �أمثلة ذلك �أي�صاً: 

�أنَّ �لد�ئرة �لد�صتورية باملحكمة �لحتادية �لعليا بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
يكون  �أن  يف  و��صحة  �لدولة  �إر�دة  �أنَّ  يوؤكد�ن  ق�صائيني))))،  مبد�أين  �أر�صت  قد 

ت�رشيعها باأكمله �إ�صالمًيا.
»ومن هذين �ملبد�أين يبدو �لأمر و��صحاً - ل لب�س فيه - يف م�صدرية �ل�رشيعة 
�لرئي�صي  �مل�صدر   - �لحتادية  �ملحكمة  ترى  كما   - هي  بل  للقو�نني،  �لإ�صالمية 

للت�رشيع يف دولة �لإمار�ت �ملتحدة؛ ��صتناد�ً �إلى:
�أنَّ �لإ�صالم هو �لدين �لر�صمي  �ملادة ))) من �لد�صتور على  )) ما ن�صت عليه 
لالحتاد، ويف هذ� �لن�ّس دللة على �لتز�م �حلاكم باأن تكون �لدولة �إ�صالمية، ت�صتمد 

�صلطاتها وت�رشيعاتها من مبادئ �ل�رشيعة �لإ�صالمية. 
)) ما ن�صت عليه �ملادة ))) من �لد�صتور �أي�صاً على �أنَّ �ل�رشيعة �لإ�صالمية م�صدر 
رئي�صي للت�رشيع، وقد �أعقب هذ� �لن�ّس ن�ّس �آخر، هو ن�ّس �ملادة )))) من �لقانون 
�لحتادي رقم )0)) ل�صنة ))9) يف �صاأن ت�صكيل �ملحكمة �لعليا، ذلك �لّن�س �لذي 

االإ�ضالمية  وال�ضريعة  لالحتاد،  الر�ضمي  الدين  هو  االإ�ضالم  اأنَّ  على  الد�ضتور  من  ال�ضابعة  املادة  ن�ضت   (1« وهما:   (14(
م�ضدر رئي�ضي للت�ضريع فيه، واإذا كان الد�ضتور على ما جاء يف مقدمته هو التقاء اإرادة حكام االإمارات واإرادة �ضعبها على 
اأحكامه واأهدافه، التي من بينها ال�ضري قدماً باالحتاد نحو حكم دميقراطي متكامل االأركان يف جمتمع عربي اإ�ضالمي، 
فاإنَّ يف ذلك داللة على التزام احلاكم يف القانون االأ�ضا�ضي باأن تكون الدولة اإ�ضالمية، ت�ضتمد �ضلطاتها املخت�ضة وت�ضريعاتها 
املو�ضوعية من مبادئ ال�ضريعة االإ�ضالمية. 2) لئن كانت املادة ال�ضابعة من الد�ضتور يف ن�ضها على اأنَّ »ال�ضريعة االإ�ضالمية 
م�ضدر رئي�ضي للت�ضريع« قد تثري لب�ضاً يف اأنَّ هناك م�ضادر اأخرى تقوم بجوارها، اإال اأنَّ هذا اللب�س ال �ضند له بعد اأن اأف�ضح 
الدولة من  االأ�ضا�ضي والرئي�ضي لكل ما ي�ضدر عن �ضلطات  امل�ضدر  االإ�ضالمية هي  ال�ضريعة  باأن تكون  اإرادته  امل�ضرع عن 
ت�ضريعات بن�ضه يف املادة اخلام�ضة وال�ضبعني من القانون االحتادي رقم 10 ل�ضنة 1973 يف �ضاأن املحكمة االحتادية العليا 
على اأن تطبق املحاكم العليا اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية والقوانني االحتادية وغريها من القوانني املعمول بها يف االإمارات 
االأع�ضاء يف االحتاد املتفقة مع اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية، كما تطبق ما ال يتعار�س مع اأحكام ال�ضريعة من قواعد العرف، 
ومبادئ القانون الطبيعي، والقانون املقارن، وال يعني القيد الوارد ب�ضرورة اتفاق املطبق من القوانني مع اأحكام ال�ضريعة 
االإ�ضالمية، واإناطة الرقابة الد�ضتورية باملحكمة االحتادية العليا، اإال اأنَّ اإرادة الدولة باتت وا�ضحة يف اأن يكون ت�ضريعها 
باأكمله اإ�ضالمًيا، ومبعنى اآخر: فاإنَّ امل�ضرع اختار اأن تكون �ضرعة اهلل هي امل�ضدر الرئي�ضي لكل ت�ضريع » درا�ضات يف ال�ضريعة 
االإ�ضالمية مع املقارنة بقوانني دولة االإمارات العربية املتحدة، د. خليفة بابكر احل�ضن: 67-69، ط1-2002/1423 جامعة 

االإمارات العربية املتحدة.
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�ألزم �ملحكمة �لعليا بتطبيق �أحكام �ل�رشيعة �لإ�صالمية«)))).
وقد ��صتقّر ق�صاء �ملحكمة �لحتادية �لعليا –بعد ذلك- على مبد�أ حاكمية �ل�رشيعة 
تاأكيد  قر�رها  �لطعون جاء يف  �لإ�صالمية، ففي ))/))/)98) عند نظرها لأحد 
��صتقر�ر ق�صاء �ملحكمة �لحتادية �لعليا يف جميع دو�ئرها على: »�أنَّ مفاد ن�صو�س 
)�ملادة )) من �لد�صتور �ملوؤقت لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملادة )))))) من 
– و�ملادة  �لعليا  �لحتادية  �ملحكمة  �صاأن  يف   (9(( ل�صنة   ((0( �لرقم  ذي  �لقانون 
)8) من �لقانون ذي �لرقم ) يف �صاأن �إن�صاء حماكم �حتادية – وهو وجوب �تباع 
�ملحاكم  �لتز�م  و�رشورة  �لت�رشيع،  عملية  يف  �لإ�صالمية  �ل�رشيعة  �أحكام  �مل�رشوع 
هذه �ل�رشيعَة �لإ�صالمية عند �لف�صل فيما يعر�س عليها من منازعات، و�أنَّ لل�رشيعة 

�لإ�صالمية �أولوية �لتطبيق على �أية قاعدة قانونية«)))). 
�ل�رشعي  �لديني  �لوجوب  وهي:  جد�ً؛  مهّمة  ق�صية  على  �لتاأكيد  ينبغي  وهنا 
�لتي  �لعظيمة،  �مل�صوؤولية  تلك  �لنا�س،  بني  بها  و�حلكم  �لإ�صالمية  �ل�رشيعة  لتطبيق 
و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي   قول  كما يف  �لآخرة،  �مل�صلم يف  �حلاكم  عنها  ُي�صاأل 
على  قدر  من  كّل  يف  �ل�صاأن  وهكذ�   ، رعيته))8))  عن  م�صوؤول  وهو  ر�ٍع  )�لإمام 
لأويل  و�مل�صت�صارين  �لتنظيمية،  �ل�صلطات  يف  �مل�صوؤولني  من  ذلك  يف  �مل�صاهمة 
لهم �خليار يف  لي�س  ة،  �مل�صلمني خا�صّ �مل�صلمني عاّمة، وحّكام  »�أنَّ  �لأمر؛ فمعلوم 
�لذي  تعالى،  �هلل  من  �إلز�مية  هي  بل  تطبيقها؛  عدم  �أو  �لإ�صالمية  �ل�رشيعة  تطبيق 

)15) درا�ضات يف ال�ضريعة االإ�ضالمية مع املقارنة بقوانني دولة االإمارات العربية املتحدة، د. خليفة احل�ضن:70-69.

)16) ورد رقم املادة هكذا يف املبداأ، وقد �ضبقت االإ�ضارة اإليها برقم)75) يف حكم املحكمة االحتادية وهو ال�ضحيح. )نقاًل من 
هام�س رقم 1 �س 70 من ذات امل�ضدر).

)17) درا�ضات يف ال�ضريعة االإ�ضالمية مع املقارنة بقوانني دولة االإمارات العربية املتحدة، د. خليفة بابكر احل�ضن:71-70، 
ط1-2002/1423 جامعة االإمارات العربية املتحدة.

)18) رواه البخاري: كتاب / يف اال�ضتقرا�س، وباب / العبد راع يف مال �ضيده، رقم )2554)؛ وم�ضلم: كتاب / االإمارة، وباب 
/ ف�ضيلة االإمام العادل، رقم )1829).
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ْلُق  �خْلَ لَُه  تعالى: {�أََل  قال �هلل  بالأمر و�لت�رشيع؛  باخللق، وتفرد وحده  تفرد وحده 
َو�لأَْمُر})�لأعر�ف:)))...«)9)).

وهو �أمر متقرر معلوم من �لدين بال�رشورة، ومتفق عليه بني �مل�صلمني)0))؛ وقد 
جاء يف قر�ر�ت جمل�س جممع �لفقه �لإ�صالمي �ملنبثق من منظمة �ملوؤمتر �لإ�صالمي 

ه: »يو�صي )جمل�س جممع �لفقه) مبا يلي:  بجدة، ما ن�صّ
�أوًل: �لعمل على تطبيق �ل�رشيعة �لإ�صالمية، و�تخاذها منهجاً يف ر�صم عالقاتنا 

�ل�صيا�صية �ملحلية منها، و�لعاملية«)))). 
كما �أنَّ تطبيق �ل�رشيعة �لإ�صالمية يزيل �إ�صكالية كبرية، طاملا كانت �صبباً يف وجود 
�أفكاٍر منحرفة، عانت منها �لأمة كثري�ً، وت�صببت يف �إعاقة نه�صتها من خالل �إحد�ث 
�لقالقل يف �لبلد�ن �لإ�صالمية؛ و«�أي �إ�صالح ت�رشيعي يهمل �لت�رشيعات �لإ�صالمية، 
فاإنَّ هذ� يعني �أن ت�صعر �رشيحة كبرية من �ملجتمع بالتناق�س بني ما توؤمن به، وبني 
�لقو�نني �لتي حتكمها؛ ومن هنا يبد�أ �ل�رش�ع بني هذه �ل�رشيحة من �ملجتمع وبني 
ي�صعف  وبذلك  �أخرى؛  جهة  من  �حلاكمة  �لطبقة  وبني  ناحية،  من  �لقو�نني  هذه 

�ملجتمع ما د�م هذ� �ل�رش�ع م�صتمر�ً؛ فينتهز �ملرتب�س هذه �لفر�صة«)))).

�ملبحث �لثاين

�لآليات �لعملية �ل�شابقة لتوحيد �لأنظمة يف دول �ملجل�س 

يت�صمن هذ� �ملبحث، جملة من �لآليات �لعملية �ملقرتحة؛ لتوحيد �أنظمة جمل�س 

)19) التدرج يف الت�ضريع والتطبيق يف ال�ضريعة االإ�ضالمية، د. حممد م�ضطفى الزحيلي:103.

)20) ينظر: االإحالة )13).

)21) قرارات جممع الفقه االإ�ضالمي: 154، ط2، عناية د. عبد ال�ضتار اأبو غدة، دار القلم دم�ضق، جممع الفقه االإ�ضالمي: 
جدة. )القرار رقم 69)7/7) يف الدورة ال�ضابعة ملجل�س جممع الفقه االإ�ضالمي).

)22) تر�ضيخ العمل بال�ضيا�ضة ال�ضرعية يف ظل اجتاهات العوملة، د. جابر ال�ضافعي:364.
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�لتعاون �خلليجي، وهي كالتايل: 

�ملطلب �لأول: �لتوقف عن �إ�شد�ر �أي قانون غري د�شتوري باملفهوم �ل�شرعي 

من �أولويات �لعمل يف حتقيق توحيد �لأنظمة يف دول �ملجل�س: �لإيقاف �لفوري 
للم�صادقة على �أي م�رشوع قانون خمالف لل�رشيعة �لإ�صالمية قد �نتهي من در��صته؛ 
مهما  �لإ�صالمية،  لل�رشيعة  خمالف  نظام  �أو  قانون  م�رشوع  �أي  در��صة  عن  و�لتوقف 
كانت دو�فعه وبو�عثه وم�صدره، و�صو�ًء كانت تلك �مل�صاريع �لقانونية �صمن �لإطار 
�لوطني �ملحلي، �أو �لإقليمي، �أو �لدويل؛ ويف ذلك �إعمال لقو�عد دفع �ل�رشر، من 
مثل: »�ل�رشر يدفع بقدر �لإمكان«)))). �إذ �إنَّه ل معنى لتوحيد �لأنظمة مع �ل�صتمر�ر 
فيما يناق�س منطلق توحيدها؛ فال�صري يف �إقر�ر م�صاريع قو�نني �أو �أنظمة خمالفة لل�رشيعة 
�لإ�صالمية ُيعّد مناق�صا للمبادئ �لإ�صالمية، و�لقو�عد �لد�صتورية �ل�صابق ذكرها لدول 
�ملجل�س. ويف هذ� يقول �ل�صيخ حممد �لزحيلي يف بيانه لأهمية منع �لقو�نني �ملخالفة 
لل�رشيعة يف �لكويت، م�صتند�ً �إلى �لد�صتور �لكويتي: »وهذ� يتفق مع �لفقرة �لأولى 
يف �لن�س يف �لد�صتور �أن �ل�رشيعة م�صدر �لت�رشيع، وحتى يتم �لن�صجام بني �لد�صتور 

و�لقو�نني �ل�صادرة، ول يفتح جماًل للهدم و�لتخريب؛ فتبني يٌد وتهدم �أخرى«)))).
وهذه �خلطوة، �صوف ت�صاهم - بعون �هلل تعالى – يف تقوية جانب �ملفاو�صني 
بو�صفهم  �لدويل،  �مل�صتوى  على  �لقانونية  �جلو�نب  يف  �لتعاون  جمل�س  دول  من 
ميثلون روؤية �إقليمية وتكتاًل عربًيا �إ�صالمياً موّحد�ً؛ وهو �لتكتل �لنافع، �لذي يتوّخاه 

)23) ينظر يف بيان القاعدة على �ضبيل املثال: اإعالم املوقعني عن رب العاملني، ل�ضم�س الدين حممد بن اأبي بكر املعروف 
بابن قيم اجلوزية: 123/2-124؛ واالأ�ضباه والنظائر، جلالل الدين عبدالرحمن بن الكمال بن اأبي بكر ال�ضيوطي:260؛ 
الفقهية  وال�ضوابط  والقواعد  دم�ضق؛  القلم:  دار  ط1418،  الزرقا:992/2  اأحمد  بن  مل�ضطفى  العام،  الفقهي  واملدخل 

وتطبيقاتها يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، لفوزي عثمان �ضالح:113 وما تالها، ط1، دار العا�ضمة: الريا�س.

)24) التدرج يف الت�ضريع والتطبيق يف ال�ضريعة االإ�ضالمية، د. حممد الزحيلي:120.
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�لنظام �لأ�صا�صي ملجل�س �لتعاون.
كما يتوقع �أن ي�صاهم ذلك – �أي�صاً - يف �صّد �لذر�ع �لقانونية جلو�نب �لعوملة 
خارجية  وقيم  ثقافات  لفر�س  ت�صعى  �لتي  �لذر�ع  تلك  و�إ�صالمياً،  عربياً  �ملرفو�صة 

على �ملجتمعات �لإ�صالمية.

�ملطلب �لثاين: �إز�لة عو�ئق توحيد �لأنظمة يف دول �ملجل�س، وتهيئة �لظروف 

لتوحيد �لأنظمة 

ويت�صح هذ� يف �لدول �لتي وجدت فيها قو�نني خمالفة، وتتابعت �لأجيال على 
تقّبل خمالفاتها؛ �إذ �إنَّ �لقو�نني �ملخالفة تت�صبب يف �إيجاد بيئة تكرث فيها �ملخالفات، 
ي�صبق �لإ�صالح،  ومن ثم ي�صعب تغيريها دفعة و�حدة؛ مما يتطلب ت�صحيحاً جاد�ً 

ليتقّبل �لّنا�س �لإ�صالح، وتكون �لدولة معذورة يف تطبيق �إ�صالحاتها �لتنظيمية.
وقد ن�ّس على �أهمية هذه �مل�صاألة �ملهّمة، قر�ُر �ملجمع �لفقهي �صمن تو�صياته �إثر 
مناق�صته مو�صوع تطبيق �ل�رشيعة �لإ�صالمية، ففيه: »�إز�لة �لعو�ئق �لتي حتول دون 
رقم  تو�صيته  �أ�صدر  ثم  لتطبيقها«.  �لالزمة  �ل�صبل  وتهيئة جميع  �هلل،  تطبيق �رشيعة 
))) وفيها: »�لدعوة �إلى �إ�صالح مناهج �لرتبية و�لتعليم، وو�صائل �لإعالم �ملختلفة، 
�إلى  يحتكم  م�صلم  و�إعد�د جيل  �لإ�صالمية،  �ل�رشيعة  تطبيق  على  للعمل  وتوظيفها 

�رشع �هلل تعالى«)))).
تطبيق  تعتمد  ل  �لتي  �لإ�صالمية  �لدول  لعموم  عاّمة  تو�صية  هذه  كانت  ولإن 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لأمر  �أنَّ  �إل  �صاماًل،  تطبيًقا  �لإ�صالمية  �ل�رشيعة 
يختلف كثري�ً عن بقية �لدول �لتي يخاطبها قر�ر �ملجمع، وذلك ملا �صبقت �لإ�صارة 

الفقه  جممع  ملجل�س  اخلام�ضة  الدورة  يف   (5/10(48 رقم  )القرار   ،102 االإ�ضالمي-جدة:  الفقه  جممع  قرارات   (25(
االإ�ضالمي – عقدت بالكويت من 1-1409/5/6هـ).
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�إليه يف مبحث �لآلية �لد�صتورية، كما �أنَّ �صعوب �لعامل �لإ�صالمي تزد�د - بحمد 
�هلل – قناعة بجدوى تطبيق �ل�رشيعة �لإ�صالمية يف جميع دوله.

ومن هنا يرى عدد من �لعلماء �إعمال قاعدة: �لتدرج يف تطبيق �ل�رشيعة. وهي 
تختلف عن قاعدة �لتدرج يف ت�رشيع �أحكام �ل�رشيعة؛ لأن �أحكام �ل�رشيعة مبيَّنة، 

قد ح�صم �أمر بيانها بانقطاع �لوحي. 
�ملهّم  �ل�رشعية  �ل�صيا�صة  �إحدى قو�عد  تعّد  �ل�رشيعة،  تطبيق  �لتدرج يف  وقاعدة 
: »�أي قانون ل ميكن �أن  مر�عاتها يف كثري من �لبيئات �لإ�صالمية �ملعا�رشة، ذلك �أنَّ
يحقق جناحاً �إل يف جمتمع يوؤمن به، ويح�ّس باأهميته، و�إل �صار جمّرد نظريات ل 
قيمة لها؛ ولذلك مل تنزل �لت�رشيعات �لإ�صالمية يف �ملجتمع �ملكي؛ لأنَّ �لغلبة فيه 
للكفار، بل بد�أ نزول �لت�رشيعات يف �ل�صنة �لثانية من �لهجرة، بعد متكن �لإ�صالم يف 

�ملدينة �ملنورة«)))).
��صتكمال  على  للعمل  �لعليا  �ل�صت�صارية  )�للجنة  لأجله:  ُوِجدت  ما  هو  وهذ� 
تكر�ره  يح�صن  منوذج  وهي  ؛  �لكويت)))))   – �لإ�صالمية  �ل�رشيعة  �أحكام  تطبيق 
موجات  بعد  �صيما  ول  يحتاجه،  وما  بلد  كل  بح�صب  وتطويره  �ملجل�س،  دول  يف 
�لنفتاح �لإعالمي �لعاملي �لهائل، وما ينتظر من عودة �أجيال من �ملبتعثني، ممن قد ل 

ي�صتوعبون وفاء �أحكام �ل�رشيعة و�صالحيتها لكل زمان ومكان. 

)26) التدرج يف تطبيق ال�ضريعة االإ�ضالمية، د. حممد عبد الغفار ال�ضريف:35، ط1-1416هـ -2000م، طبعة خا�ضة باللجنة 
اال�ضت�ضارية العليا للعمل على ا�ضتكمال تطبيق اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية: الكويت.

)27) ينظر: املر�ضوم رقم 139 ل�ضنة 1991م باإن�ضاء اللجنة اال�ضت�ضارية العليا للعمل على ا�ضتكمال تطبيق اأحكام ال�ضريعة 
/http://www.sharea.gov.kw :االإ�ضالمية
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�ملطلب �لثالث: �إقر�ر هيئة متخ�ش�شة لتوحيد �لأنظمة، و�لإفادة من �جلهات 

ذ�ت �لعالقة يف دول �ملجل�س 

فمن �لآليات �ملهّمة جد�ً: �إن�صاء و�إقر�ر هيئة متخ�ص�صة لتوحيد �لأنظمة، من قبل 
و�لقيام  مهامها،  لتحقيق  و�لكافية  �لالزمة  �ل�صالحيات  ومنحها  �لتعاون،  جمل�س 
�إن�صاء جلان فرعية من �ملتخ�ص�صني يف �ل�رشيعة �لإ�صالمية  بو�جباتها، مبا يف ذلك: 
�جلو�نب  لتدر�س  �لقانون  �أ�صول  ويف  لالأنظمة،  �ملو�صوعية  �جلو�نب  لتدر�س 
تاأ�صي�صها من  ُيقّر  �أن متثل يف جلنة عليا  لها من كل دولة، على  �لإجر�ئية و�ل�صكلية 
قبل قادة جمل�س �لتعاون �خلليجي؛ و�أن تكون مهاّمها و��صحة، منعاً لتوّلد عو�ئق 

مو�صوعية �أو �صكلية يف �مل�صتقبل.
ومن �ملهام �لتي ينبغي �إ�صنادها �إلى هذه �لهيئة وما يتفرع عنها من جلان:

�أوًل: و�صع �آلية عملية، لالإفادة من �إمكانات وجهود �ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لعالقة، يف 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، ويف غريها �أي�صاً.

فالإفادة من �ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لعالقة، يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، مطلب 
مهم، يجمع �خلربة �ل�صابقة، ويك�صف جو�نب �ملقرتح من خالل �جلهات ذ�ت �ل�صلة. 

ومن هذه �خلرب�ت و�جلهود للجهات: 
فثمة  �لأنظمة؛  توحيد  �صبيل  يف  �لتعاون  جمل�س  لدول  �لعامة  �لأمانة  جهود   -
جهود �صابقة، عملت من خاللها دول جمل�س �لتعاون على »�لتقريب بني �أنظمتها 
وقو�نينها يف خمتلف �ملجالت و�صوًل �إلى توحيدها، كما عملت على حتقيق �ملزيد 
من �لتقارب و�ل�صالت بينها يف �ملجالت �لت�رشيعية و�لق�صائية، و�إعد�د م�رشوعات 
�لأنظمة )�لقو�نني) �ملوحـدة، وتعزيز �لتن�صيق فيما بني �لأجهزة �لعدلية و�لق�صائية 
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وتوحيد �أنو�عها، ودرجاتها، و�إجر�ء�تها«)8)).
- �ملوؤ�ص�صات �لق�صائية. 
- �ملوؤ�ص�صات �لتنظيمية.

و�لإفتاء  �لعلمية  �لبحوث  لإد�ر�ت  �لعامة  كالرئا�صة  �لفتوى،  موؤ�ص�صات   -
باململكة، وقطاع �لإفتاء و�لبحوث �ل�رشعية بالكويت. 

�ل�رشيعة  �أحكام  تطبيق  ��صتكمال  على  للعمل  �لعليا  �ل�صت�صارية  �للجنة   -
�لإ�صالمية يف �لكويت. 

- �ملجامع �لفقهية، كمجمع �لفقه �لإ�صالمي �لتابع لر�بطة �لعامل �لإ�صالمي مبكة، 
من  ي�صتجد  وما  بجدة،  �لإ�صالمي  �ملوؤمتر  ملنظمة  �لتابع  �لإ�صالمي  �لفقه  وجممع 

جمامع متخ�ص�صة.
- �لأق�صام �ل�رشعية و�لقانونية يف �جلامعات �خلليجية.

- مر�كز �لدر��صات �لإ�صالمية و�لقانونية �ملقارنة، وبيوت �خلربة. 
- �ملعاهد �ملتخ�ص�صة، كاملعهد �لعايل للق�صاء باململكة �لعربية �ل�صعودية مثاًل.

ثانياً: ح�رش �لأنظمة �ل�رشعية �ملتفق عليها بني دول �ملجل�س:
ح�رش �ملو�د �ملتفق عليها من جملة �لأنظمة و�لقو�نني، �لتي ل خالف فيها، متهيد�ً 
لتثبيتها يف �ل�صيغ �ل�صكلية �ملوّحدة �ملنا�صبة؛ فهذه خطوة مهّمة يف توحيد جزء لي�س 
�لتنظيمية،  �ل�صلطة  عرب  �صنَّها  �صبق  �لتي  و�لقو�نني  �لأنظمة  مو�د  من جملة  بالقليل 
بني  �لتفاق  فمو�طن  �ملجل�س؛  دول  يف  �لق�صائية  �ل�صلطة  عرب  تر�صيخها  مت  و�لتي 
لها على ما �صياأتي  �لأنظمة يف دول جمل�س �لتعاون، �أكرث مما قد يت�صوره من مل يتاأمَّ

بيانه  �إن �صاء �هلل تعالى. 

http://www.gcc-sg. والق�ضائي:  القانوين  التعاون   – التعاون  جمل�س  لدول  العامة  االأمانة  موقع   (28(
org/indexeb56.html?action=Sec-Show&ID=51
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ومن �ملالحظ �أنَّ كثري�ً من �لقو�نني �ملعمول بها يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 
ل تخالف �أحكام �ل�رشيعة �لإ�صالمية من حيث �جلملة؛ وعليه فينبغي �إبقاء ما كان 

كذلك، مع �لت�صبيب مبا يوؤكد �رشعيتها عند �حلكم بها)9)). 
من  ت�صحيحها  ميكن  �لتطبيق،  يت�صمن خمالفات جزئية يف  قد  ما  منها  �أنَّ  كما 
خالل �رشحها �رشحاً �رشعياً �أ�صياًل وفق �أ�صول �ل�صتدلل وطر�ئقه �ملعتربة، بحيث 

حتمل فيها �ملو�د على �ملعنى �ل�صحيح لها �رشًعا. 
�لأنظمة  من  عليه  للمتفق  �ملوحدة  �ل�صكلية  �ل�صياغة  �لتالية:  �خلطوة  وتكون 

�ل�رشعية بني دول �ملجل�س.
ثالثاً: �إحالة �مل�صائل �خلالفية للجهات �ملتخ�ص�صة، متهيد�ً لتوحيد ما ميكن توحيده 

منها بعد �لرتجيح:
وذلك من خالل در��صة متخ�ص�صة من جمموع �جلهات �ملتخ�ص�صة �ملعتمدة يف دول 
�ملجل�س؛ تتبنى �لرتجيح بني �مل�صائل �خلالفية، وتبني ما يلزم توحيده منها، وما ل يلزم.
وهذ� يعني �أنَّ توحيد �لأنظمة، ل يعني - بال�رشورة – توحيد جميع �لأنظمة؛ �إذ 
�إنَّ ثمة م�سائل ينبغي �أن تبقى خمتلفة، الختالف مناط �حلكم فيها من بلد �إلى �آخر، 
وهو ما ميكن �لتمثيل له، مبا له �صلة بالعو�ئد و�لأعر�ف د�خل كل دولة، �صاأن �لدول 

�لحتادية �لتي يوجد �ختالف بني قو�نني �أمار�تها وولياتها.
كما تقت�صي قاعدة �لتدرج يف تطبيق �لأحكام �ل�رشعية: تاأجيل �لنظر يف توحيد 
مو�د �لأنظمة �لتي تقت�صي قاعدة )جلب �مل�صالح ودرء �ملفا�صد)، ول �صيما تلك �لتي 

ي�صوغ فيها �خلالف، �إذ هي يف �ملحل �لتايل مرتبة، هذ� �إن �قت�صاها �لأمر. 
ر�بعاً: تقدمي م�صاريع �أنظمة وقو�نني �إ�صالمية يف �جلو�نب �ل�رشعية �لتي مل ي�صبق 

)29) ينظر: التدرج يف الت�ضريع والتطبيق يف ال�ضريعة االإ�ضالمية، د. حممد الزحيلي:117.
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تنظيمها، مع مر�عاة �لتطور و�مل�صتجد�ت:
فمن �ملعلوم �أنَّ ثمة جو�نب مل تتم تغطيتها تنظيمًيا �أ�صاًل، �أو مت لكن لي�س على 
�رشعية  خمالفات  من  تخلو  ل  قو�نني  فهي  قو�نني  فيها  وجد  و�إن  �صحيح،  نحو 
للزكاة،  �إ�صالمية  وقو�نني  �أنظمة   - جزء�ً  �أو  -كاًل  �فتقاد  �أمثلتها:  ومن  ظاهرة، 

و�لوقف �لإ�صالمي، و�لتاأمني �ل�رشعي، و�لبنوك �لإ�صالمية �إلخ.. 
وعليه؛ فينبغي �أن تقدم م�صاريع �أنظمة وقو�نني �إ�صالمية، من جهات ر�صمية �أو 
�مل�صاريع يف �جلهات  �أن تدر�س هذه  بالتعاقد مع بيوت خربة معتمدة علمياً، على 
�ملتخ�ص�صة كاللجان �ملقرتحة �صابقاً؛ لتقدميها للجهات �لتنظيمية و�لتقنينية يف دول 

جمل�س �لتعاون.
كما ينبغي �لعناية بامل�صتجد�ت و�لنو�زل �لتي تتطلب تنظيماً؛ وذلك من خالل 

�لإفادة من �آليات �ملجامع �لفقهية، و�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لعلمية. 
خام�صاً: و�صع خطة ماآلية �إ�صرت�تيجية �صاملة لتوحيد �أنظمة دول �ملجل�س، تت�صمن 

كل ما ي�صاهم بدقة يف حتقيق م�رشوع توحيد �لأنظمة.
وذلك من مثل: 

)) �إعد�د �مل�صت�صارين �ل�رشعيني �ملخت�صني يف �جلهات ذ�ت �لعالقة، لبيان مو�قع 
�لإ�صافة، و�أماكن �خللل، وتو�صيح ما يحتاج �إلى تو�صيح ملن يهمه �لأمر)0)). ويت�صل 
بذلك: �رشورة �إن�صاء معاهد عليا متخ�ص�صة، و�أهمية دعم كليات �ل�رشيعة و�لأنظمة 

ذ�ت �ملرجعية �ل�رشعية.
)) عقد �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت وور�س �لعمل �لتي تخدم توحيد �لأنظمة.

�أنظمة دول �ملجل�س  �أنو�عها، على  )) خطو�ت تفعيل �لرقابة �لد�صتورية ب�صتى 

)30) ينظر: التدرج يف الت�ضريع والتطبيق يف ال�ضريعة االإ�ضالمية، د. حممد الزحيلي:122.
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وقو�نينها، يف كل دولة بح�صبها؛ متهيد�ً لتعديل �لأنظمة و�لقو�نني �ملخالفة.
)) خطو�ت تفعيل �لرقابة �لق�صائية �ل�رشعية، على �لأنظمة �ملخالفة بوجه �أخ�ّس، 
مبا يف ذلك �لمتناع عن تطبيق ن�صو�س �لقو�نني و�ملو�د �ملخالفة لل�رشيعة �لإ�صالمية، 
و�إعد�د قائمة مبا تتم مر�قبته د�صتورياً وق�صائياً؛ متهيًد� ل�صتبعاد ما ي�صتحق �ل�صتبعاد، 

و�إيجاد �لبد�ئل �ل�رشعية �ملنا�صبة.
على  �لأنظمة  من  تعديله  ميكن  ما  تعديل  مهمة  ملبا�رشة  عملية  �آليات  و�صع   ((
مر�حل مدرو�صة، تف�صي �إلى تعديل �لأنظمة و�لقو�نني �ملخالفة لل�رشيعة �لإ�صالمية 

من حيث �مل�صمون. 
)) و�صع �آلية لإن�صاء و�إقر�ر حمكمة د�صتورية �رشعية تنبثق عن جمل�س �لتعاون؛ 

يتم من خاللها �إقر�ر د�صتورية �لتعديالت، و�لإ�صافات، و�مل�صتحدثات. 

�ملبحث �لثالث:

�لآليات �لعملية يف تدوين منظومة لالأحكام �ل�شرعية لدول �ملجل�س 

�ملطلب �لأول: �شياغة مدونة لالأحكام �ل�شرعية �لق�شائية لدول �ملجل�س

�ملق�صود بالأحكام �ل�رشعية �لق�صائية هنا: �أحكام �مل�صائل �لتي يحكم بها �لقا�صي، 
�مل�صائل  هذه  بع�س  تدوين  كان  و�إن  �لوقائع،  يف  �ل�صادرة  �لق�صائية  �لأحكام  ل 

م�صتفاد�ً من �صو�بق ق�صائية.
و تتلخ�ص �أفكار هذه �ملو�سوع يف نقاط عملية، �أهمها:

�أوًل: �لنظر يف �لتجاِرب �لإ�صالمية �ل�صابقة، ودر��صتها در��صة كافية؛ لالإفادة منها 
يف و�صع توحيد �أنظمة دول جمل�س �لتعاون. وميكن �لت�رشيع بذلك من خالل عقد 
ندوة �رشعية متخ�ص�صة برعاية ر�صمية، تُِقْيُمها دول �ملجل�س بالتعاون مع ر�بطة �لعامل 
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�لإ�صالمي، و�أن ُي�صتكتب فيها من يوثق به من �أع�صاء �ملجمع �لفقهي وغريهم، ول 
ويقت�رش مو�صوعها  �لتجارب،  تلك  بع�س  مبا�رشة يف  م�صاركة  لهم  كان  �صيما ممن 
�آليات �إجناز مدونة �رشعية موحدة لدول �ملجل�س، وو�صع �ملعايري  على �لبحث يف 

�ل�صابطة له من �لناحيتني �ل�رشعية و�لفنية فقط، دون �لدخول يف ذ�ت �لعمل. 
علماء  من  �ل�رشيعة  يف  متخ�ص�صون  بها  قام  �لتي  �لتجاِرب  تلك  �أنَّ  ول�صيما 
�ملذ�هب �لفقهية �لأربعة؛ قد تعددت وجهات �لنظر فيها حول منهج �ل�صري يف تدوين 

�أحكام �مل�صائل �لق�صائية و�آلياته �لتنفيذية، �إلى �أربعة �آر�ء)))):
�لر�أي �لأول: �أن يتم تدوين �ل�رشيعة �لإ�صالمية من خالل خطوتني: 
�لأولى: �أن يدون كل و�حد من �ملذ�هب �لفقهية �لأربعة على حدة. 

من  مذهب  كل  مدونات  من  مت  ما  بني  من  �ملوحدة،  �ملدونة  تُختار  �أن  و�لثانية: 
�ملذ�هب �لفقهية �لأربعة. 

�ملختلفة،  �ملذ�هب  من  مو�دها  حت�صري  تتطلب  �ملوحدة  �ملدونة  �أن  وحجتهم: 
ليجري بعد ذلك �لرتجيح بينها، و�لختيار منها. 

موحدة  مدونة  يف  �لأمر  بد�ية  من  �لإ�صالمية  �ل�رشيعة  تدون  �أن  �لثاين:  �لر�أي 
تختار من جمموع �ملذ�هب �لفقهية �لأربعة. 

�ملذهبية،  �خلالفات  على  ويق�صي  �ملطلوبة،  �ل�رشعة  ُيحقق  ذلك  �أن  وحجتهم: 
فهي  بينها،  لالختيار  جاهزة  �لفقهية  �ملذ�هب  �أنَّ  كما  �لبد�ية،  من  �ملختار  باعتماد 
تكاد تكون مقننة �أ�صاًل يف متونها �لقدمية و�لرت�ثية عموًما، فال حتتاج �إل �إلى ف�صل 

عبار�تها عن بع�صها. 
�لر�أي �لثالث: �أن يتم تدوين �ل�رشيعة �لإ�صالمية �أ�صا�صاً، على �أن تُرتب من مبد�أ 

الذهبي  الن�ضر  العطار:ج1/�س20-12،  النا�ضر توفيق  االإ�ضالمية، د. عبد  االأزهر لل�ضريعة  )31) ينظر: توحيد تقنينات 
للطباعة: م�ضر.
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�لأمر وفقاً لرتتيب �لقو�نني �لو�صعية. 
يف  �لإ�صالمية  �ل�رشيعة  تطبيق  يف  �لأ�صهل  �لطريقة  �أنها  �لر�أي  هذ�  �أهل  ويزعم 

�لبالد �لإ�صالمية �لتي ل تُطبقها.
تطبيق  ير�د  �لذي  �لبلد  �لو�صعي يف  �لقانون  مبر�جعة  ُيكتفى  �أن  �لر�بع:  �لر�أي 
يكون  ما  وتعديل  �لإ�صالمية،  لل�رشيعة  خمالفاً  يكون  ل  ما  لإقر�ر  فيه؛  �ل�رشيعة 
خمالفاً، و�إ�صافة ما ل يكون مدرجاً بهذ� �لقانون مما ُيحتاج �إليه -يف �لتدوين- من 

�أحكام يف �ل�رشيعة. 
ويعلل �أهل هذ� �لر�أي لر�أيهم باأّن كثري�ً من �لقو�نني �لو�صعية مقتب�س من �ل�رشيعة 

�لإ�صالمية، وبدعوى �أنَّ �أوجه �خلالف بينهما تبقى حمدودة.
م�صادر  يف  تختلف  �لو�صعية  �لقو�نني  باأن  عور�س  قد  �لأخريين  �لر�أيني  وكال 
�إقر�رها، ويف فل�صفتها ومقا�صدها عن �لأحكام �ل�رشعية، وهو ما يظهر جلًيا و��صًحا يف 
�لقو�نني �جلنائية مثاًل. وكذلك �ل�صاأن يف �مل�صطلحات، فم�صطلحات �ل�رشيعة وفقهها 
تختلف يف معانيها �ختالًفا كبرًي� عن م�صطلحات �لقو�نني �لو�صعية، و�إن تو�فقت يف 
�ألفاظها �أحياناً. و�أنَّ هذ� م�رشوع �آخر ميكن �أن ي�صمى مر�جعة �لقانون �لو�صعي، وهو 

يختلف عن �ملطلوب، �أي عن م�رشوع تدوين �ل�رشيعة، ففرق بني �مل�رشوعني.
�لفقهية  �ملذ�هب  َمن منع �خللط بني م�صطلحات  �ملعا�رشين  �لفقهاء  �إنَّ من  بل 
�إ�صالمية؛ ملا يرتتب عليه من مفا�صد يف دقة  �لأربعة عند �صياغتها يف �صكل قو�نني 

�لفهم)))).
ثانياً: �لتاأكيد على �أن يكون �لدليل �ل�رشعي هو �مل�صتند �لأ�صلي يف ت�صبيب �لعمل 
بالأنظمة �ملوحدة يف دول �ملجل�س. وهذ� يتطلب �رشحاً فقهياً يتم �إجنازه مبو�ز�ة �إجناز 

)32) ينظر: اأحكام املعامالت املالية يف املذهب احلنبلي،د. حممد زكي عبدالرب:8، ط2، مكتبة دار الرتاث: القاهرة.
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مدونة ق�صائية �رشعية. ومنه يعلم �أنَّ �رشح �ملدونة ل يكون �إل �رشحاً فقهياً من حيث 
�مل�صمون، وقانونياً من حيث �ل�صياغة. 

ثالثاً: �أنَّ �ملرجعية �لفقهية يف تدوين �ملدونة على �لر�جح بالدليل من غري حتديد 
مذهب معني، لها م�صتندها �ل�رشعي و�لنظامي يف دول �ملجل�س كما �أ�صلفت. وهي 

�صمانات نظامية وقانونية لبقاء �لق�صاء ق�صاء �رشعياً من جهة �رشعية �لأحكام. 
و�لقو�نني  �ملرعية،  �لأنظمة  �صياغة  يف  �ملتخ�ص�صني  عند  ر  �ملتقرَّ من  ر�بعاً: 
فما  عبار�تها؛  �ملرونة يف  تقبل  �لقانونية  و�ل�صياغة  �لنظامية  �ل�صياغة  �أنَّ  �لو�صعية، 
��صتّد فيه �خلالف �لفقهي، �أو كان مظّنة لتغري �مل�صلحة، �أمكن �صياغته �صياغة مرنة 
تو�ّصع �حلكم للقا�صي بني خيارين �أو �أكرث بناء على �ل�صلطة �لتقديرية �لجتهادية له. 
�أو باعتماد �خليار �لأقل �رشر�ً مما يع�صده �لدليل عند �ملحققني من �أهل �لعلم، ولو 
خالف ما عليه �لعمل �ملذهبي يف �لدولة، كما يف مو�صوع طالق �لثالث يف قانون 

�لأحو�ل �ل�صخ�صية �لكويتي)))).

�ملطلب �لثاين:منوذج �لتجربة �لعاملكريية ل�شياغة مدونة �لأحكام �ل�شرعية يف 

عموم �أقاليم �لهند

ل مدونة فقهية موّحدة  ى �إلى ما ميكن و�صفه باأوَّ منوذج �لتجربة �لعاملكريية، هو �لذي �أدَّ
تتم باأمر حاكٍم وملٍك م�صلٍم، جند ثمرته بني �أيدينا، حتت م�صمى »�لفتاوى �لهندية«.

ا هو عمل  فكتاب »�لفتاوى �لهندية« لي�س تاأليف �صخ�س و�حد كما ل يخفى، و�إمنَّ
جمموعة من �لعلماء باإ�رش�ف �أحدهم؛ بناء على �أمر من �ل�صلطان �ملغويل �أبي �ملظّفر 
حميي �لدين حممد �أورنك زيب بهادر عامل كري )ت/)))) �أو 8)))هـ)، ولذلك 

)33) مادة )109). من قانون رقم 51 ل�ضنة 1984م يف �ضاأن االأحوال ال�ضخ�ضية.
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– كما ل  �ل�صلطان  �لعاملكريية)، وهذ�  بـ)بفتاوى عامل كري، و�لفتاوى  �أي�صا  ت�صمى 
من  �خلرية،  باأعمالهم  �حل�صن  ذكرهم  �هلل  خّلد  �لذين  �لهند  ملوك  �أحد   - يخفاكم 
مثل هذ� �لعمل �لعلمي �لكبري، �لذي فّو�َس �لعمَل فيه �إلى �أهله؛ فاإنَّه – رحمه �هلل 
– »�ألَّف جمل�س �لفقهاء عام ))0)هـ برئا�صة �لفقيه �ملالَّ نظام �لدين برهان بوري، 
و�ملفتون  �لق�صاة  منهم  ع�رشه،  فقهاء  �أكابر  من  فقيهاً  �أربعني  من  يقرب  ما  ومعه 
و�لعلماء �لر��صخون، وهيَّاأ لهم مكتبة حافلة �أمر بجمعها من جميع �لأقطار، و�أجرى 
هذه  تاأليف  وهو  �ملطلوب«))))،  �لعمل  �إلى  ليفرغو�  �لرزق؛  من  كافية  لهم جر�ية 

�ملدونة �ل�صخمة �لتي �صميت »�لفتاوى �لهندية«.
وقد كان �لغر�س من تدوينها تي�صري �لفقه للعلماء �ملفتني، وتقريب م�صائل �لق�صاء 
�لفقهي  �لإ�صالمي  و�لرت�ث  �ل�رشيعة  لغة  باختيار  فيها  و�لتزم  �حلاكمني،  للق�صاة 
�ل�صخم وم�صطلحاته؛ �إْذ »�أمرهم �أن يجمعو� �أحكام �لفقه يف �صتى �ملو�صوعات، 
�لأحكام  تلك  يف  و�ملو�ثيق،  و�لإد�رة،  و�لق�صاء،  باملعامالت،  يت�صل  ما  �صيما  ول 
�ملبعرثة مما ل ت�صل �إليه ُكلُّ يد، و�أن يودعوها يف كتاب جامع باللغة �لعربية، تُعر�س 
فيه �لأحكام �لفقهية بتن�صيق وترتيب وتبويب وتنقيح، يجعلها �صهلة �ملتناول، وذلك 

مع عزو كلِّ حكٍم �إلى مرجعه �ملاأخوذ منه«)))).
لتمويل �مل�رشوع. وقد كونت لأجل تدوين  �مللك ميز�نية كافية  وقد ر�صد لهم 
�لربهان  �لدين  نظام  �ل�صيخ /  ير�أ�صهم  علماء  �أربعة  من  وتاأليفه جلنة  �لكتاب  هذ� 
بوري، »وكان �مللك ي�رشف بنف�صه على �صري �لعمل، ويتتبعه يومياً، ويعر�س عليه 

)34) جملة االأحكام العدلية - م�ضادرها واأثرها يف قوانني ال�ضرق االإ�ضالمي، د. �ضامر مازن القبَّج: 29، دار الفتح للدرا�ضات 
والن�ضر: االأردن؛ وينظر: الفتاوى الهندية، مقدمة امل�ضحح ال�ضيخ عبد الرحمن احلنفي البحراوي:2/1، الطبعة الثانية 

�ضنة 1310هـ باملطبعة االأمريية ببوالق: م�ضر.

)35) املرجع ال�ضابق: 30.
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رئي�س �ملجل�س كّل يوٍم ما يتم من �لعمل يف �ليوم �لذي قبله؛ فكان �مللك ُيبدي عليه 
مالحظاته و�نتقاده، وُي�صري �إلى ما يبدو له فيه من نو�ق�س ل�صتكمالها.

وكان �لإجناز ي�صري مبعّدل �أربع �صفحات تقريًبا كل يوم«)))).
لتوحيد �لأحكام  و�خلال�صة �أن �لعمل يف �لفتاوى �لهندية كان م�رشوعاً �صخماً 
�أقاليم �لهند، وكان ي�صري على خطط و��صحة، ووفق  �لق�صائية و�لفتوى يف عموم 
جودة  على  تطغى  �أن  دون  عينيها،  ن�صب  �مل�رشوع  �أهد�ف  ت�صع  حمّددة،  �آلياٍت 

�لعمل.
ومع �لفارق �لزمني بني حقبة تدوين )�لفتاوى �لهندية) وبني ع�رشنا، ومع �أنَّ 
توحيد �لأنظمة قد يجد �آليات �أكرث تطور�ً من حيث �لإمكانات �لفنية، غري �أنَّ تلك 
�حلقبة كانت �أكرث تقدماً يف �لقدر�ت �لعلمية للجان �لعاملة من �لعلماء �ملتخ�ص�صني 

يف �ملذهب �لو�حد على �صبيل �ملثال.
كما �أنَّ �لتجارب �حلديثة يف �صياغة �لفقه �لإ�صالمي يف �صكل قو�نني �رشعية، قد 
�لدكتور  �لأحدث؛ ولعّل جتربة  �ل�رشعية  �ل�صياغة  �لأ�صلم يف  �لطريقة  تقييم  قّربت 
حممد زكي بدر، من �لتجارب �لتي ميكن �أن يفيد منها �لفقهاء و�لنظاميون؛ فقد قدم 
م�صاريع يف ذلك، من �أهمها م�رشوعه ل�صياغة ما و�صفه بالتمهيد ل�صياغة قانون مدين 
�رشعي، يحل حمّل �لقو�نني �لو�صعية يف �لبالد �لتي ي�صود فيها �ملذهب �حلنبلي، 
فيه حر�صه  قّرر  �لذي  �ملعامالت يف �ملذهب �حلنبلي،  �أحكام  وهو م�صمون كتابه: 
على �لتز�م �صياغة �لفقه �لإ�صالمي، وعدم �خللط بينها وبني �صياغة �لقانون، ويعني 
ب�صياغة �لفقه: »�لقو�لب و�مل�صطلحات لالأحكام و�لأو�صاف و�ملعاين �ل�رشعية �لتي 
حّررها علماء �أ�صول �لفقه �لإ�صالمي، وتبعهم يف ��صتعمالها �لفقهاء �مل�صلمون«)))).

)36) جملة االأحكام العدلية - م�ضادرها واأثرها يف قوانني ال�ضرق االإ�ضالمي، د. �ضامر القبَّج: 30.

)37) اأحكام املعامالت املالية يف املذهب احلنبلي،د. حممد زكي عبدالرب: 8.
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بل قّرر فيه �لتز�مه مب�صطلحات كل مذهب عند �لكالم عليه. 
وقد ��صتند يف م�رشوعه �إلى �لإدر�ك �حلقيقي لأهمية �لرت�ث �لفقهي �لإ�صالمي 
قبل  �مل�صلمني  �لفقهاء  �صبقنا من  �آر�ء من  »�إنَّنا نرى وجوب معرفة  قال:  �إذ  وثر�ئه، 
�ل�رشوع فيما كرث �لكالم عنه حديثاً وهو )�لجتهاد)؛ فاآر�ء �لأقدمني قد تكفينا وقد 

تهدينا«)8)).
بالتق�صيم  �هتم  من  فثمة  �ل�صكل؛  يف  حتى  بل  فقط؛  �ملو�صوع  يف  هذ�  ولي�س 
و�لرتتيب على نحو ميكن �لإفادة منه �ليوم، وعدد �أمثلة لذلك ميكن �لرجوع �إليها 
ملن �صاء)9))، مع �لإفادة مما ميكن �لإفادة منه من �لتق�صيمات �لقانونية �لتي ل تت�صمن 

�إخالًل باملو�صوعات �ل�رشعية. 
و�هلل �أعلم

�خلـامتـة

�إمكانية حتقيق طموح دول  �أنَّ  يت�صح  �لبحث ومطالبه،  من خالل مباحث هذه 
جمل�س �لتعاون يف توحيد �أنظمتها، لي�س �أمر�ً ع�صري�ً، غري �أنَّه يتطلب رعاية مبا�رشة 
�جلملة من  متو�فقة يف  متكاملة  �لقمة، وجهود�ً  م�صتوى  �لقر�ر على  �أ�صحاب  من 
�جلهات �ملتخ�ص�صة وجهات �لتنفيذ. و�إذ� ما توّفر ذلك على �لنحو �ملطلوب؛ فاإنَّ 
�لآليات �ملذكورة ت�صاهم – �إ�صافة �إلى بقية �لآليات �ملقرتحة، �لعلمية منها و�لفنية – 
يف حتقيق قدر كبري من �لتماثل، ومنظومات متعددة من �لأنظمة �ملوّحدة، لت�صاف 
�إلى ما �صبق من �أنظمة مت توحيدها و�لإلز�م بها، �أو مت توحيدها على �صبيل �ل�صرت�صاد، 

لتتحول �إلى �لإلز�م فيما ي�صوغ �لإلز�م فيه، ويتحقق �ملاأمول باإذن �هلل تعالى. 

)38) امل�ضدر ال�ضابق:9.

)39) امل�ضدر ال�ضابق.

 



�آليات تطبيق توحيد �لأنظمة يف دول جمل�س �لتعاون  )روؤية يف �شوء �ل�شيا�شة �ل�شرعية(

  العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة238

ويف خامتة هذ� �لبحث �أذكر بجملة من �لتو�صيات: 
ديننا  ، و�لقيام بو�جب من و�جبات  بابتغاء ر�صو�ن �هلل عزَّ وجلَّ �لتذكري  �أوًل: 
، وحتكيمها يف بلد�ننا، �متثاًل لأمر �هلل �أوًل، وحتقيقاً  يف �لتز�م �رشيعة ربنا عزَّ وجلَّ

لغربة �صعوبنا �مل�صلمة ثانياً.
ثانياً: �حلر�س على حتقيق هذه �لتجربة �ملهّمة، وبذل �جلهود �لكافية، من حتويلها 
من �لتنظري �إلى �لتطبيق، على نحو منوذجي؛ يفتح �ملجال ف�صيحاً يف حتقيق منوذج 
�لدول  جامعة  دول  بقية  لت�صم  �لتعاون،  جمل�س  دول  من  تنطلق  �إ�صالمية،  جتربة 
فيها  ت�صببت  فرقة  من  �صعوبه  تعاين  �لذي  �لإ�صالمي،  �لعامل  دول  وبقية  �لعربية، 
�لقو�نني �لأجنبية، �لتي قدمت مع �لقوى �خلارجية زمن �لحتالل �لأجنبي �ل�صابق 

�مل�صّمى بال�صتعمار. 
ثانياً: �إنَّ م�رشوعاً �صخماً كهذ� يتطلب، رعاية عليا، ت�صمن ت�صهيل �أمره، و�عتماد 
من  ملزيد  حاجته  و�حتمال  �جلهد،  من  ملزيد  حاجته  مع  �صيما  ول  تنا�صبه،  ميز�نية 
�لتمديد �لزمني ولو يف بع�س فروعه. ومن هنا فلعّل من �ملنا�صب �أن يتم رفع مقرتٍح 
ولو  �لزمنية،  ومدته  �لعلمية،  وكو�دره  �ملالية،  ميز�نيته  فيه  تقدر   - �مل�رشوع  لهذ� 
 - �ل�رشيفني  �حلرمني  خادم  مقام  �إلى   - �ملوثوقة  �خلربة  بيوت  بع�س  من  با�صتعانة 
حفظه �هلل - بو�صفه �لد�عي لالنتقال من �لتعاون �إلى �لحتاد، وذلك للنظر فيه وتبنيه 

يف قمة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
�آماًل ور�جيا �أن يكون مفيد�ً يف  هذ� ما تي�رش تدوينه يف هذ� �لبحث �ملخت�رش، 

حتقيق �ملر�د بعون �هلل، و�أن يكون د�خاًل يف باب �لتعاون على �لرّب و�لتقوى.
هذ� و�هلل تعالى �أعلم، و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد و�آله.

 


