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ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم ال�سيا�سة ال�شرعية باملعهد العايل للق�ضاء

�آليات تطبيق توحيد الأنظمة يف دول جمل�س التعاون (ر�ؤية يف �ضوء ال�سيا�سة ال�شرعية)

املقدمة

احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،و�آله و�صحبه..
�أمـا بـعــد..
فهذا بحث يقدم ر�ؤية يف �آليات تطبيق توحيد الأنظمة يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،يف ظل ت�أكيد الهوية الإ�سالمية العربية لدول جمل�س التعاون ،وذلك يف
�ضوء ال�سيا�سة ال�رشعية.
�أهمية مو�ضوع البحث وهدفه:

دول جمل�س التعاون اخلليجي ،تتكون من منظومة دول عربية تقع على اخلليج
العربي من جهة جزيرة العرب ،وهي منطقة يجتمع فيها عدد من املكونات امل�شرتكة
بني �شعوبها وحكوماتها ،وميكن �إيجاز ذلك يف كونها دو ًال ذات هوية واحدة(((،
و�أهم مكوناتها العريقة :الإ�سالم ديناً جلماهري مواطنيها ،ودولها .ومن ثم كان
ال�سعي يف توحيد �أنظمتها مطلباً حكومياً و�شعبياً ،ينتظره اجلميع .وال �سيما يف ظل
اجتاه املجل�س نحو االحتاد ،الذي دعت �إليه كربى دوله :اململكة العربية ال�سعودية،
ومت تبنيه يف اجتماع القمة (الثانية والثالثون) ،الذي عقد يف مدينة الريا�ض ،والتي
ت�ضمنتها كلمة خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف افتتاح القمة ،ورحب
((( تعرف الهوية بتعريفات منها� ،أنَّها :جممل ال�سمات التي متيز �شيئاً عن غريه� ،أو جمموعة عن غريها ،كل منها يحمل
عدة عنا�صر؛ �أو هي :والهوية يف مدلولها الوا�سع رمبا ي�صح فيها تعريف د.عبا�س الطائي ب�أنَّها« :جمموعة من اخل�صائ�ص
واملميزات الأ�سا�سية :االجتماعية والنف�سية والفل�سفية واملعي�شية والتاريخية ،املت�شابهة ،التي تدل بو�ضوح و�شفافية على
حقيقة �أو كيان قوم من�سجمني مت�شابهني ،جتمعهم هذه اخل�صائ�ص يف ظرف زمكاين (زماين  -مكاين) حمدود ومعني،
بطريقة مقبولة مق�صودة؛ فتميزهم عن الآخرين» .ينظر :دور الهوية يف تعزيز املواطنة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
د� .سعيد بن عبد اهلل حارب( 5:بحث مقدم مل�ؤمتر« :الوطن واملواطنة يف ميزان ال�شريعة « الذي مت عقده بالكويت يف املدة
من 1432/1/ 18-17هـ.
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بها قادة دول املجل�س ،ووجه القاد ُة فيها بت�شكيل هيئة خا�صة لدرا�سة املقرتحات
املتبادلة ،ورفع تو�صيات ب�ش�أنها(((.
وعمل مهم و�ضخم مثل هذا ،يتطلب بحوثاً تخدم و�ضع �آليات لتنفيذه؛ ومن
هنا �أرجو �أن يكون لهذا البحث م�ساهمة يف هذا املطلب املهم ،وهذا الهدف النبيل،
وخدمة لأهدافه.
وملّا كانت دول املجل�س دو ًال �إ�سالمية؛ فقد جاءت الآليات مراعية هذا الأ�صل،
ومتوخية حتقيق مقت�ضياته التي �أهمها :التنظيم والتدوين ذي املرجعية الإ�سالمية
الرائدة؛ وهو ما يندرج يف علم ال�سيا�سة ال�رشعية ،تنظرياً وتطبيقاً.
منهج البحث:

ي�سري هذا البحث على املنهج العلمي املنا�سب لطبيعته وطبيعة مباحثه ومطالبه
املتنوعة بطبيعتها؛ وذلك من خالل املنهج التحليلي للن�صو�ص النظامية ،واملنهج
اال�ستداليل ،مع الإفادة من املنهج اال�سرتدادي؛ �إذ احلديث عن الآليات من �أهم
املو�ضوعات ،وينبغي �أن يكون �أكرثها واقعية.
خطة البحث:

بعد ت�أمل ما ق�صدت �إثباته من �آليات يتطلبها املو�ضوع وفق �أهداف البحث،
ر�أيت �أن يكون هذا البحث يف متهيد ،وثالثة مباحث.
واهلل املوفق وامل�ستعان.
((( ينظر :بيان �صادر عن املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون يف دورته الثانية والثالثني  -الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية
 25-24حمرم 1433هـ ،املوافق  20-19دي�سمرب 2011مhttp://www.gcc-sg.org/index5900.htm :
 l?action=News&Sub=ShowOne&ID=2241والبيان اخلتامي للدورة الثانية والثالثني للمجل�س
الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية :الريا�ض ـ اململكة العربية ال�سعودية االثنني والثالثاء  24و 25حمرم 1433هـ
املوافق  19و 20دي�سمرب 2011مhttp://www.gcc-sg.org/index942e.html?action=New :
s&Sub=ShowOne&ID=2239
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التمهيد:يف التعريف الإجرائي مبفردات عنوان البحث

وفيه خم�س م�سائل:
امل�س�ألة الأولى :املراد بالآليات:

الآليات :جمع �آلة ،وهي الأداة؛ والآلة لها �إطالقات متعددة بح�سب نوعها ،ومن
ذلك �إطالقها على �آالت الطرب((( ،مبعنى و�سائله؛ و�إن كانت تطلق على ما ي�ستعان
به كما قال الكفوي« :الآلة :كل ا�سم ا�شتق من فعل ا�سماً لأن ي�ستعان به يف ذلك
الفعل فهو :الآلة»(((.
يق�سمون العلوم �إلى /علوم �آلة ،وعلوم غاية .ويعنون
وقد كان علما�ؤنا الأوائل ِّ
بعلوم الآلة العلوم امل�ساعدة ،من مثل :علوم اللغة ،وعلم �أ�صول الفقه ،وم�صطلح
احلديث ،ونحوها.
وتطلق اليوم رديفاً للخطوات العملية املو�صلة لأمر ما ،وهي داخلة يف الو�سائل
باملعنى العام.
والو�سائل باملعنى العام هي :الأفعال التي يتو�صل بها �إلى املقا�صد(((.
وبعبارة �أخرى هي :الو�سائل واخلطوات العملية التي حتقق من خاللها الغايات.
وعليه فمعناها الإجرائي هنا :الو�سائل واخلطوات العملية امل�رشوعة ،التي ت�ؤدي
�إلى توحيد الأنظمة بني دول جمل�س التعاون اخلليجية.
((( ينظر :املعجم الو�سيط� :ص  ،33مادة (الآلة).
((( الكليات ،لأبي البقاء �أيوب بن مو�سى احل�سيني الكفوي (ت1049/هـ) ،165 :ط1413- 2هـ ،حتقيق عدنان دروي�ش
وحممد امل�صري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة :بريوت.
((( ينظر :قواعد الو�سائل يف ال�شريعة الإ�سالمية ،د .م�صطفى بن كرامة اهلل خمدوم ،47:ط 1420-1هـ ،دار �إ�شبيليا:
الريا�ض.

212

العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د� .سعد بن مطر العتيبي
امل�س�ألة الثانية :املراد بالأنظمة:

الأنظمة جمع نظام؛ والنظام �أ�صله :نظم ،قال ابن فار�س :النون والظاء وامليم،
�أ�صل يدل على ت�أليف �شيء وتكثيفه ،ونظمت اخلرز نظماً ،ونظمت ال�شعر وغريه(((.
ويق�صد بالنظام يف اململكة العربية ال�سعودية معنى ا�صطالحي �أخ�ص من املعنى
اال�صطالحي للقانون؛ فهو يعني :القانون الإ�سالمي� ،أي :القانون الذي ي�ستمد من
ن�صو�ص ال�رشيعة الإ�سالمية ،وكذلك كل قانون ال يتعار�ض مع ن�صو�ص ال�رشيعة
وال قواعدها العامة.
ولذلك فاملراد بالنظام هنا النظام باملدلول الإ�سالمي له� ،أي« :ما يحمل ُّ
ويل الأمر
الكا َّفة على التزامه ،من �أحكام عا َّمة جم َّردة ،غري خمالفة لل�رشيعة الإ�سالمية ،وفق
�آلية معينة».
وعليه ،فالنظام رديف للقانون الإ�سالمي؛ ولي�س رديفاً للقانون الو�ضعي :الذي
ال يلتزم عدم خمالفة ال�رشيعة.
امل�س�ألة الثالثة :املراد بدول جمل�س التعاون:

املراد بدول جمل�س التعاون اخلليجي وفق املادة اخلام�سة من النظام الأ�سا�سي
ملجل�س التعاون ما جاء يف ديباجته ،هي :الدول ال�ست التي ا�شرتكت يف اجتماع
وزراء اخلارجية يف الريا�ض بتاريخ 1401/3/29هـ املوافق 1981/2/4م(((.
وهي :دولـة الإمارات العربية املتحدة ،ودولة البحرين ،واململكة العربية
ال�سعودية ،و�سلطنة عمان ،ودولة قطر ،ودولة الكويت.
امل�س�ألة الرابعة :املراد بتوحيد الأنظمة:

املراد بتوحيد الأنظمة يف دول جمل�س التعاون ،حتقيق ما ورد يف املادة الرابعة من
((( ينظر :املقايي�س يف اللغة ،البن فار�س :الدال واخلاء وما يثلثهما.
((( ينظرhttp://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1 :
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تعدد �أهداف املجل�س ،فقد جاء
النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون اخلليجي ،والتي ّ
يف ن�صها« :تتمثل �أهداف جمل�س التعاون الأ�سا�سية فيما يلي:
 حتقيق التن�سيق والتكامل والرتابط بني الدول الأع�ضاء يف جميع امليادينو�صو ًال �إلى وحدتها.
 تعميق وتوثيق الروابط وال�صالت و�أوجه التعاون القائمة بني �شعوبها يفخمتلف املجاالت.
 و�ضع �أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين مبا يف ذلك ال�ش�ؤون الآتية :ال�ش�ؤوناالقت�صادية واملالية ،ال�ش�ؤون التجارية واجلمارك واملوا�صالت ،ال�ش�ؤون التعليمية
والثقافية ،ال�ش�ؤون االجتماعية وال�صحية ،ال�ش�ؤون الإعالمية وال�سياحية ،ال�ش�ؤون
الت�رشيعية والإدارية»(((.
�سن �أنظمة متماثلة
ويظهر من هذاَّ � ،أن املراد بتوحيد الأنظمة يف دول جمل�س التعاونّ :
– و�إن مل تكن متطابقة  -يف �شتى املجاالت التنظيمية؛ ويظهر من جممل الأهداف
املذكورة ،ما �إذا كانت �ضمن مدونات تنظيمية موحدة ال�صياغة �أو متماثلة الأحكام.
امل�س�ألة اخلام�سة :املراد بال�سيا�سة ال�شرعية:

تطلق ال�سيا�سة يف اللغة على معانٍ �أهمها هنا :الرعاية والتدبري والإ�صالح؛ ومنه:
رعاية �أمور ال َّنا�س وواليتهم؛ ومنه قولهم :الوايل ي�سو�س رعيته� ،أي :يلي �أمرهم(((.
و�أ َّما ال�سيا�سة ال�رشعية يف اال�صطالح الفقهي فتطلق على معنيني رئي�سني(:((1
الأول :معنى عام ،مرادف مل�صطلح (الأحكام ال�سلطانية) ،التي هي :ا�سم
((( موقع :الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربيةhttp://www.gcc-sg.org/index f :
c7a.html?action=Sec-Show&ID=1
((( ينظر :تهذيب اللغة ،لأبي من�صور الأزهري134/13:؛ ول�سان العرب ،البن منظور :حرف ال�سني ،ف�صل ال�سني املهملة.
( ((1ينظر :فقه ال�سيا�سة ال�شرعية يف علم ال�سري مقارناً بالقانون الدويل� ،سعد بن مطر العتيبي� ،52-13/1:أطروحة
دكتوراه ،يف ق�سم ال�سيا�سة ال�شرعية باملعهد العايل للق�ضاء ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية :الريا�ض ،.مل ين�شر
اجلزء املحال �إليه منها هنا؛ واملدخل �إلى ال�سيا�سة ال�شرعية ،د .عبد العال عطوة 12:وما بعدها.
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للأحكام والت�رصفات التي تدبر بها �ش�ؤون الدولة الإ�سالمية ،يف الداخل واخلارج،
وفق ال�رشيعة الإ�سالمية� ،سواء كان م�ستند ذلك ن�صاً خا�صاً� ،أو �إجماعاً �أو قيا�ساً� ،أو
كان م�ستنده قاعدة �رشعية عامة.
الثاين :معنى خا�ص ،مندرج يف املعنى العام؛ ويراد به« :كل ما �صدر عن �أويل
خا�ص،
الأمر ،من �أحكام و�إجراءات ،منوطة بامل�صلحة ،فيما مل يرد ب�ش�أنه دليل ّ
متعينّ  ،دون خمالفة لل�رشيعة».
والأنظمة داخلة يف املدلول الأول بالن�سبة للأحكام املن�صو�صة ،والتي يف حكم
املن�صو�ص ،وداخلة يف املعنى الثاين ،من جهة كون الأنظمة ال تخرج عن الأحكام
والإجراءات ،و�س ّنها وتوحيدها ،من الق�ضايا املنوطة بامل�صلحة ،وال �سيما ما مل يكن
منها من�صو�ص.
واجلامع بني املعنيني :لزوم موافقة ن�صو�ص ال�رشيعة الإ�سالمية� ،أو عدم خمالفة
مبادئها وقواعدها.
املبحث الأول
الآلية الد�ستورية لتوحيد الأنظمة يف دول جمل�س التعاون
متهيـد:

ثمة �آليات عملية مبا�رشة ،ينبغي ال�سري فيها؛ لتوحيد الأنظمة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ومن �أهمها :التزام املرجعية الد�ستورية لتوحيد الأنظمة؛
ولأهميتها فقد �أفردتها يف هذا املبحث؛ �إذ � َّإن �أهم خطوة يتطلبها توحيد الأنظمة،
هي وجود قاعدة د�ستورية �رشعية ،تكون منطلقاً لتوحيد الأنظمة العادية ،ومرجعاً
فيه؛ لكونها قا�سماً م�شرتكاً بني دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وهذا املنطلق والقاعدة الرئي�سة ،موجودة بحمد اهلل تعالى يف الواقع ،بل من�صو�ص
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عليها يف الأنظمة الأ�سا�سية والد�ساتري املدونة لدول جمل�س التعاون ،وال يتطلب الأمر
�سوى تفعيلها؛ فقد جاء الن�ص �رصيحاً ،على � َّأن :الإ�سالم دين الدولة ،وذلك يف الوثائق
الد�ستورية جلميع دول جمل�س التعاون اخلليجي ،دون ا�ستثناء ،وبيانه يف التايل:
املطلب الأول :الن�ص الد�ستوري النموذجي

ن�صت املادة الأولى من النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية
1412هـ ،على � َّأن« :اململكة العربية ال�سعودية ،دولة �إ�سالمية ،ذات �سيادة تامة ،دينها
الإ�سالم ،ود�ستورها كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ».
ووا�ضحا يف ك�شف حقيقة �إ�سالمية الدولة
�رصيحا
وجاء ن�ص املادة ال�سابعة
ً
ً
املن�صو�ص عليه يف املادة الأولى ،وهي احلقيقة ال�رشعية املعروفة لدى كافة فقهاء
ال�رشيعة الإ�سالمية ،والتي تتمثل يف ا�ستمداد الأنظمة من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية،
ن�ص املادة ال�سابعة« :ي�ستمد احلكم
وحاكميتهما على جميع الأنظمة دون ا�ستثناء؛ وهذا ّ
يف اململكة العربية ال�سعودية �سلطته من كتاب اهلل تعالى ،و�سنة ر�سوله .وهما احلاكمان
على هذا النظام وجميع �أنظمة الدولة» .وال ّ
ن�ص فريد من نوعه؛ بل رمبا يكون
�شك �أنَّه ّ
ن�ص د�ستوري دقيق ،تت�ضمنه وثيقة د�ستورية لدولة �إ�سالمية ،يعبرّ عن حقيقة الدولة
�أ َّول ّ
الن�ص على احلكم بالكتاب العظيم و�صحيح ال�سنة النبوية.
الإ�سالمية ،من خالل ّ
ومل يكتف النظام الأ�سا�سي بذلك؛ بل ت�ضمن – �أي�ضاً  -جملة من املواد التي
ت�ؤكد هذه احلقيقة بالتف�صيل املهم يف �أبوابها وموا�ضعها من النظام الأ�سا�سي.
فاململكة العربية ال�سعودية ،قد اتخذت القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية د�ستوراً لها
ون�صت يف نظامها الأ�سا�سي
كما يف (املادة الأولى من النظام الأ�سا�سي للحكم)؛ ّ
�-أي�ضاً -على � َّأن الكتاب وال�سنة م�صدر �أنظمتها (املادة ال�سابعة) ،وم�صدر �إفتائها
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(املادة اخلام�سة والأربعون) ،و� َّأن ال�رشيع َة الإ�سالمي َة – وفقاً ملا َّ
دل عليه الكتاب
وال�سنة  -مرجعية ق�ضائها (املادة الثامنة والأربعون).
ولهذه ال�رصاحة وهذا الو�ضوح يف ت�أكيد املرجعية الإ�سالمية املتفق عليها بني
ن�صاً منوذجياً ،ومنطلقاً وا�ضحاً ال لب�س فيه،
الن�ص الد�ستوري ّ
امل�سلمني – كان هذا ّ
ميثِّل املنطلق ال�رشعي الد�ستوري ،لتوحيد الأنظمة وا�ست�صالح القوانني يف دول
املجل�س ،بل ويف غريها من الدول العربية والإ�سالمية؛ لبنائه على مرجعية �إ�سالمية،
تق ّرها القاعدة ال�شعبية يف هذه البالد ك ِّلها.
املطلب الثاين :الن�صو�ص الد�ستورية التقليدية

ثمة ن�صو�ص د�ستورية تقليدية معتادة ،توجد يف كثري من د�ساتري البالد الإ�سالمية،
تن�ص على �أن الإ�سالم دين الدولة� ،إال �أنَّها ال ترقى يف الو�ضوح
وهي و�إن كانت ُّ
�إلى ن�صو�ص امل�رشوعية العليا  -ال�سابق ذكرها  -يف النظام الأ�سا�سي للمملكة.
حتدد خ�صائ�ص و�صفات بقية دول
وبا�ستعرا�ض الن�صو�ص الد�ستورية التي ّ
الن�ص على � َّأن الإ�سالم
جمل�س التعاون اخلليجي؛ جندها – جميعاً � -رصيحة يف ّ
دين الدولة ،و� َّأن ال�رشيعة الإ�سالمية �أ�سا�س الت�رشيع �أو م�صدره الأ�سا�سي.
ففي دولة الإمارات العربية املتحدة:

جاء يف املادة ال�سابعة من الد�ستور الإماراتي 1391هـ1971 /م ،ما ن�صه:
«الإ�سالم هو الدين الر�سمي لالحتاد ،وال�رشيعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�رشيع فيه».
ويف مملكة البحرين:

جاء يف الفقرة (�أ) ،من املادة الأولى ،من الد�ستور البحريني 1422هـ2002 /م،
ن�صه« :مملكة البحرين عربية� ،إ�سالمية ،م�ستقلة ذات �سيادة تامة» ،وجاءت املادة
ما ّ
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الثانية منه �أكرث �رصاحة ،ون�صها« :دين الدولة الإ�سالم ،وال�رشيعة الإ�سالمية م�صدر
رئي�سي للت�رشيع»؛ كما جاءت ديباجة الد�ستور البحريني وا�ضحة يف مرجعيتها
الإ�سالمية(.((1
ويف �سلطنة عمان:

ن�صه:
جاء يف املادة الأولى من النظام الأ�سا�سي لدولة عمان 1417هـ 1996 -م ،ما ّ
«�سلطنة عمان دولة عربية� ،إ�سالمية ،م�ستـقلة ذات �سيادة تامة ،عا�صمتها م�سقط»،
ن�صه« :دين الدولة الإ�سالم ،وال�رشيعة الإ�سالمية هي
وجاء يف املادة الثانية منه ما ّ
�أ�سا�س الت�رشيع» .هنا يالحظ �أي�ضاً :و�صف الدولة ب�أنها دولة �إ�سالمية.
ويف دولة قطر:

ن�صه« :قطر
جاء يف املادة الأولى من الد�ستور القطري 1425هـ2004 -م ،ما ّ
دولة عربية ،ذات �سيادة م�ستقلة ،دينها الإ�سالم ،وال�رشيعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي
لت�رشيعاتها».
ويف دولة الكويت:

ن�صت املادة الثانية من الد�ستور الكويتي 1382هـ 1962 -م ،على � َّأن« :دين
الدولة الإ�سالم ،وال�رشيعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�رشيع».
ومن هذه الن�صو�ص الد�ستورية يف النظم الأ�سا�سية ود�ساتري دول جمل�س التعاون،
يت�ضح املنطلق الد�ستوري لتوحيد الأنظمة جلياً ،ممث ًال يف الن�ص ال�رصيح يف هذه
الأنظمة الأ�سا�سية والد�ساتري ،على �أنَّها دول �إ�سالمية ،و� َّأن دين الإ�سالم هو الدين
الر�سمي لهذه الدول ،والتزامها بال�رشيعة الإ�سالمية بو�صفها امل�صدر الرئي�سي الذي
( ((1موقع مملكة البحرين – بوابة احلكومة االلكرتونيةhttp://www.bahrain.bh/pubpo r :
 tal/wps/wcm/connect/26c2f7804b96f828807c8713d8048f0c/BhcCostitution.pdf?MOD=AJPERES
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يجب �أن تتفرع عنه بقية التقنينات والتنظيمات ،على ما �سي�أتي بيانه �إن �شاء اهلل تعالى.
املطلب الثالث
�آلية تفعيل الن�صو�ص الد�ستورية يف توحيد الأنظمة والقوانني

بناء على ما ورد يف املطلبني ال�سابقني؛ يت�أ ّكد االنطالق يف توحيد �أنظمة دول
املجل�س ،من املنطلق الد�ستوري ،وذلك من خالل �آليتني فقهيتني رئي�ستني تندرجان
يف فقه ال�سيا�سة ال�رشعية التطبيقية ،وهما كالتايل:
الآلية الأولى:

املخت�صة ،ت�أكي َد هذه املرجعية ك�أ�سا�س لإ�سالمية الأنظمة
اعتماد اجلهات التنظيمية
ّ
ال�سيا�سية يف دول جمل�س التعاون ،ومنطلقٍ لتوحيد �أنظمتها ،وذلك بتفعيل الن�ص
ال�رصيح يف ٍّ
كل منها ب� َّأن الإ�سالم دين الدولة ،و� َّأن ال�رشيعة الإ�سالمية م�صدر الت�رشيع.
وهي و�سيلة �سيا�سية �رشعية قانونية ع�رصية ت�ؤ ّكد الهوية الإ�سالمية للدولة� ،إذا ما
�سن الأنظمة وو�ضع
َّمت تف�سريها تف�سرياً �رشعياً �صحيحاً ،واتخاذها مرجعاً حقيقياً يف َّ
القوانني ال�رشعية يف الدول الإ�سالمية؛ وهو ما يق ّرر �أهمية ال ّن�ص عليه يف الدول
تن�ص عليه ،وتفعيله يف الدول التي ن�صت عليه.
الإ�سالمية التي مل ّ
وقد تق ّرر ذلك عند عدد من فقهاء الع�رص �أي�ضاً؛ «فيجب �أن يكون الد�ستور �إ�سالمياً،
ن�ص على � َّأن:
�أو يقت�رص يف الوقت احلا�رض على
تعديل يف �إحدى مواده ،ب�أن ُي ّ
ٍ
(دين الدولة الإ�سالم ،وال�رشيعة الإ�سالمية م�صدر الت�رشيع) ،وهذا ي�ؤ ّكد �صفة
الدولة الإ�سالمية ،ومينع كل ت�رشيع يخالف ال�رشع ،ويفتح الأبواب �أمام املجال�س
الت�رشيعية ،لإ�صدار القوانني والأنظمة من ال�رشيعة.
وهذا العمل ب�سيط جداً ،وال يحتاج �إال �إلى النوايا ال�صادقة ،والإخال�ص هلل
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تعالى يف تطبيق ال�رشيعة ،والتدرج فيها؛ ولكنه هو الأ�سا�س لكل خطوة الحقة»(.((1
والآلية الثانية:

تف�سري ما احتمل خالف ذلك من ن�صو�ص هذه املواد الد�ستورية يف الد�ساتري
التقليدية للدول الإ�سالمية ،وما اندرج حتت تلك املواد ،تف�سرياً �إ�سالم ًيا ،يتفق مع
التزام هذه الدول  -يف د�ساتريها  -بالإ�سالم دينًا ر�سم ًيا للدولة ،وبال�رشيعة م�صدر
ت�رشيع.
ومن �أمثلة ذلك:
ما �سبق �إيراده من ن�ص املادة الثانية ،من الد�ستور الكويتي؛ فقد جاء تف�سري
«الت�رشيع» يف املذكرة التف�سريية له ،ب�أنَّه مبعنى« :الفقه الإ�سالمي» ،و� َّأن الرئي�سي
تعني� :أن للم�رشع ّ
(املنظم) حق الإفادة من م�صادر غري الفقه الإ�سالمي �إذا مل يوجد
يف الفقه الإ�سالمي.
وهذا التو�ضيح مهم ج ًدا يف تو�ضيح ق�ضية مهمة � -أي�ضاً -يجب �أن تف�رس املادة
الثانية على �ضوئها ،وهوَّ � :أن الإ�سالم يف حقيقته ي�شمل العقيدة وال�رشيعة(((1؛
وعليه فاملذكرة التف�سريية �أو�ضحت �أنَّه ال مانع من جتاوز الفقه الإ�سالمي ،الذي ميثل
�آراء فقهاء الإ�سالم يف الق�ضايا التي مل يتحدثوا عنها؛ لكنها ال تعطي حقاً لأحدٍ – ال
�رشعاً وال قانوناً  -يف جتاوز الن�صو�ص ال�رشعية وكليات ال�رشيعة املنبثقة عنها؛ ومن
َّثم فيجب تف�سري ن�صو�ص الد�ستور ،وما تفرع عنه من �أنظمة وقوانني :تف�سرياً �رشع ًيا
( ((1التدرج يف الت�شريع والتطبيق يف ال�شريعة الإ�سالمية ،د .حممد م�صطفى الزحيلي ،118:ط1420-1هـ 2000-م ،طبعة
خا�صة باللجنة اال�ست�شارية العليا للعمل على ا�ستكمال تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية :الكويت.
( ((1ينظر على �سبيل املثال :الر�سالة ،للإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي 79:وما بعدها ،ط1399-2هـ ،بتحقيق و�شرح
ال�شيخ �أحمد �شاكر ،دار الرتاث :القاهرة؛ واحلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ،د .عبد العزيز م�صطفى كامل 30/1:وما
بعدها ،ط1415-1هـ ،دار طيبة :الريا�ض؛ وتر�سيخ العمل بال�سيا�سة ال�شرعية يف ظل اجتاهات العوملة – دعوة للإ�صالح
الت�شريعي يف الوطن العربي ،د .جابر عبد الهادي ال�شافعي ،345:ط ،1427دار اجلامعة اجلديدة للن�شر :الإ�سكندرية؛
ولت�أكيد هذا املعنى يف هذا الع�صر �ألّف ال�شيخ حممود �شلتوت كتابه امل�شهور :الإ�سالم عقيدة و�شريعة.
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�إ�سالم ًيا ،بو�صفه التزاماً �إ�سالمياً �رشعياً ،والتزاماً د�ستورياً نظامياً.
ومن �أمثلة ذلك �أي�ضاً:
� َّأن الدائرة الد�ستورية باملحكمة االحتادية العليا بدولة الإمارات العربية املتحدة،
قد �أر�ست مبد�أين ق�ضائيني( ،((1ي�ؤكدان � َّأن �إرادة الدولة وا�ضحة يف �أن يكون
ت�رشيعها ب�أكمله �إ�سالم ًيا.
«ومن هذين املبد�أين يبدو الأمر وا�ضحاً  -ال لب�س فيه  -يف م�صدرية ال�رشيعة
الإ�سالمية للقوانني ،بل هي  -كما ترى املحكمة االحتادية  -امل�صدر الرئي�سي
للت�رشيع يف دولة الإمارات املتحدة؛ ا�ستناداً �إلى:
 )1ما ن�صت عليه املادة ( )7من الد�ستور على � َّأن الإ�سالم هو الدين الر�سمي
الن�ص داللة على التزام احلاكم ب�أن تكون الدولة �إ�سالمية ،ت�ستمد
لالحتاد ،ويف هذا ّ
�سلطاتها وت�رشيعاتها من مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية.
 )2ما ن�صت عليه املادة ( )7من الد�ستور �أي�ضاً على � َّأن ال�رشيعة الإ�سالمية م�صدر
ن�ص املادة ( )75من القانون
ن�ص �آخر ،هو ّ
الن�ص ّ
رئي�سي للت�رشيع ،وقد �أعقب هذا ّ
االحتادي رقم ( )10ل�سنة  1973يف �ش�أن ت�شكيل املحكمة العليا ،ذلك ال ّن�ص الذي
( ((1وهما )1« :ن�صت املادة ال�سابعة من الد�ستور على �أنَّ الإ�سالم هو الدين الر�سمي لالحتاد ،وال�شريعة الإ�سالمية
م�صدر رئي�سي للت�شريع فيه ،و�إذا كان الد�ستور على ما جاء يف مقدمته هو التقاء �إرادة حكام الإمارات و�إرادة �شعبها على
�أحكامه و�أهدافه ،التي من بينها ال�سري قدماً باالحتاد نحو حكم دميقراطي متكامل الأركان يف جمتمع عربي �إ�سالمي،
ف�إنَّ يف ذلك داللة على التزام احلاكم يف القانون الأ�سا�سي ب�أن تكون الدولة �إ�سالمية ،ت�ستمد �سلطاتها املخت�صة وت�شريعاتها
املو�ضوعية من مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية )2 .لئن كانت املادة ال�سابعة من الد�ستور يف ن�صها على �أنَّ «ال�شريعة الإ�سالمية
م�صدر رئي�سي للت�شريع» قد تثري لب�ساً يف �أنَّ هناك م�صادر �أخرى تقوم بجوارها� ،إال �أنَّ هذا اللب�س ال �سند له بعد �أن �أف�صح
امل�شرع عن �إرادته ب�أن تكون ال�شريعة الإ�سالمية هي امل�صدر الأ�سا�سي والرئي�سي لكل ما ي�صدر عن �سلطات الدولة من
ت�شريعات بن�صه يف املادة اخلام�سة وال�سبعني من القانون االحتادي رقم  10ل�سنة  1973يف �ش�أن املحكمة االحتادية العليا
على �أن تطبق املحاكم العليا �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني االحتادية وغريها من القوانني املعمول بها يف الإمارات
الأع�ضاء يف االحتاد املتفقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،كما تطبق ما ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة من قواعد العرف،
ومبادئ القانون الطبيعي ،والقانون املقارن ،وال يعني القيد الوارد ب�ضرورة اتفاق املطبق من القوانني مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،و�إناطة الرقابة الد�ستورية باملحكمة االحتادية العليا� ،إال �أنَّ �إرادة الدولة باتت وا�ضحة يف �أن يكون ت�شريعها
ب�أكمله �إ�سالم ًيا ،ومبعنى �آخر :ف�إنَّ امل�شرع اختار �أن تكون �شرعة اهلل هي امل�صدر الرئي�سي لكل ت�شريع « درا�سات يف ال�شريعة
الإ�سالمية مع املقارنة بقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة ،د .خليفة بابكر احل�سن ،69-67 :ط 2002/1423-1جامعة
الإمارات العربية املتحدة.
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�ألزم املحكمة العليا بتطبيق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية»(.((1
وقد ا�ستق ّر ق�ضاء املحكمة االحتادية العليا –بعد ذلك -على مبد�أ حاكمية ال�رشيعة
الإ�سالمية ،ففي  1986/12/15عند نظرها لأحد الطعون جاء يف قرارها ت�أكيد
ا�ستقرار ق�ضاء املحكمة االحتادية العليا يف جميع دوائرها علىَّ �« :أن مفاد ن�صو�ص
(املادة  )7من الد�ستور امل�ؤقت لدولة الإمارات العربية املتحدة ،واملادة ( 72((1من
القانون ذي الرقم ( )10ل�سنة  1973يف �ش�أن املحكمة االحتادية العليا – واملادة
( )8من القانون ذي الرقم  6يف �ش�أن �إن�شاء حماكم احتادية – وهو وجوب اتباع
امل�رشوع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يف عملية الت�رشيع ،و�رضورة التزام املحاكم
هذه ال�رشيع َة الإ�سالمية عند الف�صل فيما يعر�ض عليها من منازعات ،و� َّأن لل�رشيعة
الإ�سالمية �أولوية التطبيق على �أية قاعدة قانونية»(.((1
وهنا ينبغي الت�أكيد على ق�ضية مه ّمة جداً؛ وهي :الوجوب الديني ال�رشعي
لتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية واحلكم بها بني النا�س ،تلك امل�س�ؤولية العظيمة ،التي
ُي�س�أل عنها احلاكم امل�سلم يف الآخرة ،كما يف قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
راع وهو م�س�ؤول عن رعيته)( ، ((1وهكذا ال�ش�أن يف ّ
كل من قدر على
(الإمام ٍ
امل�ساهمة يف ذلك من امل�س�ؤولني يف ال�سلطات التنظيمية ،وامل�ست�شارين لأويل
الأمر؛ فمعلوم «� َّأن امل�سلمني عا ّمةّ ،
خا�صة ،لي�س لهم اخليار يف
وحكام امل�سلمني ّ
تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية �أو عدم تطبيقها؛ بل هي �إلزامية من اهلل تعالى ،الذي
( ((1درا�سات يف ال�شريعة الإ�سالمية مع املقارنة بقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة ،د .خليفة احل�سن.70-69:
( ((1ورد رقم املادة هكذا يف املبد�أ ،وقد �سبقت الإ�شارة �إليها برقم( )75يف حكم املحكمة االحتادية وهو ال�صحيح( .نق ً
ال من
هام�ش رقم � 1ص  70من ذات امل�صدر).
( ((1درا�سات يف ال�شريعة الإ�سالمية مع املقارنة بقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة ،د .خليفة بابكر احل�سن،71-70:
ط 2002/1423-1جامعة الإمارات العربية املتحدة.
( ((1رواه البخاري :كتاب  /يف اال�ستقرا�ض ،وباب  /العبد راع يف مال �سيده ،رقم ()2554؛ وم�سلم :كتاب  /الإمارة ،وباب
 /ف�ضيلة الإمام العادل ،رقم (.)1829
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تفرد وحده باخللق ،وتفرد وحده بالأمر والت�رشيع؛ قال اهلل تعالى�} :أَ َال لَ ُه الخْ َ ْلقُ
َوالأَ ْم ُر{(الأعراف.((1(»...)54:
وهو �أمر متقرر معلوم من الدين بال�رضورة ،ومتفق عليه بني امل�سلمني(((2؛ وقد
جاء يف قرارات جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق من منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
ن�صه« :يو�صي (جمل�س جممع الفقه) مبا يلي:
بجدة ،ما ّ
�أو ًال :العمل على تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية ،واتخاذها منهجاً يف ر�سم عالقاتنا
ال�سيا�سية املحلية منها ،والعاملية»(.((2
كما � َّأن تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يزيل �إ�شكالية كبرية ،طاملا كانت �سبباً يف وجود
�أفكا ٍر منحرفة ،عانت منها الأمة كثرياً ،وت�سببت يف �إعاقة نه�ضتها من خالل �إحداث
القالقل يف البلدان الإ�سالمية؛ و»�أي �إ�صالح ت�رشيعي يهمل الت�رشيعات الإ�سالمية،
ف� َّإن هذا يعني �أن ت�شعر �رشيحة كبرية من املجتمع بالتناق�ض بني ما ت�ؤمن به ،وبني
القوانني التي حتكمها؛ ومن هنا يبد�أ ال�رصاع بني هذه ال�رشيحة من املجتمع وبني
هذه القوانني من ناحية ،وبني الطبقة احلاكمة من جهة �أخرى؛ وبذلك ي�ضعف
املجتمع ما دام هذا ال�رصاع م�ستمراً؛ فينتهز املرتب�ص هذه الفر�صة»(.((2
املبحث الثاين
الآليات العملية ال�سابقة لتوحيد الأنظمة يف دول املجل�س

يت�ضمن هذا املبحث ،جملة من الآليات العملية املقرتحة؛ لتوحيد �أنظمة جمل�س
( ((1التدرج يف الت�شريع والتطبيق يف ال�شريعة الإ�سالمية ،د .حممد م�صطفى الزحيلي.103:
( ((2ينظر :الإحالة (.)13
( ((2قرارات جممع الفقه الإ�سالمي ،154 :ط ،2عناية د .عبد ال�ستار �أبو غدة ،دار القلم دم�شق ،جممع الفقه الإ�سالمي:
جدة( .القرار رقم  )7/7(69يف الدورة ال�سابعة ملجل�س جممع الفقه الإ�سالمي).
( ((2تر�سيخ العمل بال�سيا�سة ال�شرعية يف ظل اجتاهات العوملة ،د .جابر ال�شافعي.364:
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التعاون اخلليجي ،وهي كالتايل:
املطلب الأول :التوقف عن �إ�صدار �أي قانون غري د�ستوري باملفهوم ال�شرعي

من �أولويات العمل يف حتقيق توحيد الأنظمة يف دول املجل�س :الإيقاف الفوري
للم�صادقة على �أي م�رشوع قانون خمالف لل�رشيعة الإ�سالمية قد انتهي من درا�سته؛
والتوقف عن درا�سة �أي م�رشوع قانون �أو نظام خمالف لل�رشيعة الإ�سالمية ،مهما
كانت دوافعه وبواعثه وم�صدره ،و�سوا ًء كانت تلك امل�شاريع القانونية �ضمن الإطار
الوطني املحلي� ،أو الإقليمي� ،أو الدويل؛ ويف ذلك �إعمال لقواعد دفع ال�رضر ،من
مثل« :ال�رضر يدفع بقدر الإمكان»(� .((2إذ �إنَّه ال معنى لتوحيد الأنظمة مع اال�ستمرار
فيما يناق�ض منطلق توحيدها؛ فال�سري يف �إقرار م�شاريع قوانني �أو �أنظمة خمالفة لل�رشيعة
الإ�سالمية ُيعدّ مناق�ضا للمبادئ الإ�سالمية ،والقواعد الد�ستورية ال�سابق ذكرها لدول
املجل�س .ويف هذا يقول ال�شيخ حممد الزحيلي يف بيانه لأهمية منع القوانني املخالفة
لل�رشيعة يف الكويت ،م�ستنداً �إلى الد�ستور الكويتي« :وهذا يتفق مع الفقرة الأولى
يف الن�ص يف الد�ستور �أن ال�رشيعة م�صدر الت�رشيع ،وحتى يتم االن�سجام بني الد�ستور
والقوانني ال�صادرة ،وال يفتح جما ًال للهدم والتخريب؛ فتبني ي ٌد وتهدم �أخرى»(.((2
وهذه اخلطوة� ،سوف ت�ساهم  -بعون اهلل تعالى – يف تقوية جانب املفاو�ضني
من دول جمل�س التعاون يف اجلوانب القانونية على امل�ستوى الدويل ،بو�صفهم
موحداً؛ وهو التكتل النافع ،الذي يتوخّ اه
ميثلون ر�ؤية �إقليمية وتكت ًال عرب ًيا �إ�سالمياً ّ
( ((2ينظر يف بيان القاعدة على �سبيل املثال� :إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ل�شم�س الدين حممد بن �أبي بكر املعروف
بابن قيم اجلوزية124-123/2 :؛ والأ�شباه والنظائر ،جلالل الدين عبدالرحمن بن الكمال بن �أبي بكر ال�سيوطي260:؛
واملدخل الفقهي العام ،مل�صطفى بن �أحمد الزرقا 992/2:ط ،1418دار القلم :دم�شق؛ والقواعد وال�ضوابط الفقهية
وتطبيقاتها يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،لفوزي عثمان �صالح 113:وما تالها ،ط ،1دار العا�صمة :الريا�ض.
( ((2التدرج يف الت�شريع والتطبيق يف ال�شريعة الإ�سالمية ،د .حممد الزحيلي.120:
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النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون.
�صد الذراع القانونية جلوانب العوملة
كما يتوقع �أن ي�ساهم ذلك – �أي�ضاً  -يف ّ
املرفو�ضة عربياً و�إ�سالمياً ،تلك الذراع التي ت�سعى لفر�ض ثقافات وقيم خارجية
على املجتمعات الإ�سالمية.
املطلب الثاين� :إزالة عوائق توحيد الأنظمة يف دول املجل�س ،وتهيئة الظروف
لتوحيد الأنظمة

ويت�ضح هذا يف الدول التي وجدت فيها قوانني خمالفة ،وتتابعت الأجيال على
تق ّبل خمالفاتها؛ �إذ � َّإن القوانني املخالفة تت�سبب يف �إيجاد بيئة تكرث فيها املخالفات،
ومن ثم ي�صعب تغيريها دفعة واحدة؛ مما يتطلب ت�صحيحاً جاداً ي�سبق الإ�صالح،
ليتق ّبل ال ّنا�س الإ�صالح ،وتكون الدولة معذورة يف تطبيق �إ�صالحاتها التنظيمية.
ن�ص على �أهمية هذه امل�س�ألة امله ّمة ،قرا ُر املجمع الفقهي �ضمن تو�صياته �إثر
وقد ّ
مناق�شته مو�ضوع تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية ،ففيه�« :إزالة العوائق التي حتول دون
تطبيق �رشيعة اهلل ،وتهيئة جميع ال�سبل الالزمة لتطبيقها» .ثم �أ�صدر تو�صيته رقم
( )4وفيها« :الدعوة �إلى �إ�صالح مناهج الرتبية والتعليم ،وو�سائل الإعالم املختلفة،
وتوظيفها للعمل على تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية ،و�إعداد جيل م�سلم يحتكم �إلى
�رشع اهلل تعالى»(.((2
ولإن كانت هذه تو�صية عا ّمة لعموم الدول الإ�سالمية التي ال تعتمد تطبيق
ال�رشيعة الإ�سالمية تطبي ًقا �شام ًال� ،إال � َّأن الأمر يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
يختلف كثرياً عن بقية الدول التي يخاطبها قرار املجمع ،وذلك ملا �سبقت الإ�شارة
( ((2قرارات جممع الفقه الإ�سالمي-جدة( ،102 :القرار رقم  )5/10(48يف الدورة اخلام�سة ملجل�س جممع الفقه
الإ�سالمي – عقدت بالكويت من 1409/5/6-1هـ).
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�إليه يف مبحث الآلية الد�ستورية ،كما � َّأن �شعوب العامل الإ�سالمي تزداد  -بحمد
اهلل – قناعة بجدوى تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف جميع دوله.
ومن هنا يرى عدد من العلماء �إعمال قاعدة :التدرج يف تطبيق ال�رشيعة .وهي
تختلف عن قاعدة التدرج يف ت�رشيع �أحكام ال�رشيعة؛ لأن �أحكام ال�رشيعة مب َّينة،
قد ح�سم �أمر بيانها بانقطاع الوحي.
املهم
وقاعدة التدرج يف تطبيق ال�رشيعةّ ،
تعد �إحدى قواعد ال�سيا�سة ال�رشعية ّ
مراعاتها يف كثري من البيئات الإ�سالمية املعا�رصة ،ذلك � َّأن�« :أي قانون ال ميكن �أن
ويح�س ب�أهميته ،و�إال �صار جم ّرد نظريات ال
يحقق جناحاً �إال يف جمتمع ي�ؤمن به،
ّ
قيمة لها؛ ولذلك مل تنزل الت�رشيعات الإ�سالمية يف املجتمع املكي؛ ل َّأن الغلبة فيه
للكفار ،بل بد�أ نزول الت�رشيعات يف ال�سنة الثانية من الهجرة ،بعد متكن الإ�سالم يف
املدينة املنورة»(.((2
وهذا هو ما ُوجِ دت لأجله( :اللجنة اال�ست�شارية العليا للعمل على ا�ستكمال
تطبيق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية – الكويت)( ((2؛ وهي منوذج يح�سن تكراره
يف دول املجل�س ،وتطويره بح�سب كل بلد وما يحتاجه ،وال �سيما بعد موجات
االنفتاح الإعالمي العاملي الهائل ،وما ينتظر من عودة �أجيال من املبتعثني ،ممن قد ال
ي�ستوعبون وفاء �أحكام ال�رشيعة و�صالحيتها لكل زمان ومكان.

( ((2التدرج يف تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ،د .حممد عبد الغفار ال�شريف ،35:ط1416-1هـ 2000-م ،طبعة خا�صة باللجنة
اال�ست�شارية العليا للعمل على ا�ستكمال تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية :الكويت.
( ((2ينظر :املر�سوم رقم  139ل�سنة 1991م ب�إن�شاء اللجنة اال�ست�شارية العليا للعمل على ا�ستكمال تطبيق �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية/http://www.sharea.gov.kw :

226

العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د� .سعد بن مطر العتيبي
املطلب الثالث� :إقرار هيئة متخ�ص�صة لتوحيد الأنظمة ،والإفادة من اجلهات
ذات العالقة يف دول املجل�س

فمن الآليات امله ّمة جداً� :إن�شاء و�إقرار هيئة متخ�ص�صة لتوحيد الأنظمة ،من قبل
جمل�س التعاون ،ومنحها ال�صالحيات الالزمة والكافية لتحقيق مهامها ،والقيام
بواجباتها ،مبا يف ذلك� :إن�شاء جلان فرعية من املتخ�ص�صني يف ال�رشيعة الإ�سالمية
لتدر�س اجلوانب املو�ضوعية للأنظمة ،ويف �أ�صول القانون لتدر�س اجلوانب
الإجرائية وال�شكلية لها من كل دولة ،على �أن متثل يف جلنة عليا ُيق ّر ت�أ�سي�سها من
قبل قادة جمل�س التعاون اخلليجي؛ و�أن تكون مها ّمها وا�ضحة ،منعاً لتو ّلد عوائق
مو�ضوعية �أو �شكلية يف امل�ستقبل.
ومن املهام التي ينبغي �إ�سنادها �إلى هذه الهيئة وما يتفرع عنها من جلان:
�أو ًال :و�ضع �آلية عملية ،للإفادة من �إمكانات وجهود امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ،يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويف غريها �أي�ضاً.
فالإفادة من امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ،يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،مطلب
مهم ،يجمع اخلربة ال�سابقة ،ويك�شف جوانب املقرتح من خالل اجلهات ذات ال�صلة.
ومن هذه اخلربات واجلهود للجهات:
 جهود الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون يف �سبيل توحيد الأنظمة؛ فثمةجهود �سابقة ،عملت من خاللها دول جمل�س التعاون على «التقريب بني �أنظمتها
وقوانينها يف خمتلف املجاالت و�صو ًال �إلى توحيدها ،كما عملت على حتقيق املزيد
من التقارب وال�صالت بينها يف املجاالت الت�رشيعية والق�ضائية ،و�إعداد م�رشوعات
الأنظمة (القوانني) املوحـدة ،وتعزيز التن�سيق فيما بني الأجهزة العدلية والق�ضائية
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وتوحيد �أنواعها ،ودرجاتها ،و�إجراءاتها»(.((2
 امل�ؤ�س�سات الق�ضائية. امل�ؤ�س�سات التنظيمية. م�ؤ�س�سات الفتوى ،كالرئا�سة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءباململكة ،وقطاع الإفتاء والبحوث ال�رشعية بالكويت.
 اللجنة اال�ست�شارية العليا للعمل على ا�ستكمال تطبيق �أحكام ال�رشيعةالإ�سالمية يف الكويت.
 املجامع الفقهية ،كمجمع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي مبكة،وجممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي بجدة ،وما ي�ستجد من
جمامع متخ�ص�صة.
 الأق�سام ال�رشعية والقانونية يف اجلامعات اخلليجية. مراكز الدرا�سات الإ�سالمية والقانونية املقارنة ،وبيوت اخلربة. املعاهد املتخ�ص�صة ،كاملعهد العايل للق�ضاء باململكة العربية ال�سعودية مثا ًال.ثانياً :ح�رص الأنظمة ال�رشعية املتفق عليها بني دول املجل�س:
ح�رص املواد املتفق عليها من جملة الأنظمة والقوانني ،التي ال خالف فيها ،متهيداً
املوحدة املنا�سبة؛ فهذه خطوة مه ّمة يف توحيد جزء لي�س
لتثبيتها يف ال�صيغ ال�شكلية ّ
بالقليل من جملة مواد الأنظمة والقوانني التي �سبق �س َّنها عرب ال�سلطة التنظيمية،
والتي مت تر�سيخها عرب ال�سلطة الق�ضائية يف دول املجل�س؛ فمواطن االتفاق بني
الأنظمة يف دول جمل�س التعاون� ،أكرث مما قد يت�صوره من مل يت�أ َّملها على ما �سي�أتي
بيانه �إن �شاء اهلل تعالى.
( ((2موقع الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون – التعاون القانوين والق�ضائيhttp://www.gcc-sg. :
org/indexeb56.html?action=Sec-Show&ID=51
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ومن املالحظ � َّأن كثرياً من القوانني املعمول بها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
ال تخالف �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية من حيث اجلملة؛ وعليه فينبغي �إبقاء ما كان
كذلك ،مع الت�سبيب مبا ي�ؤكد �رشعيتها عند احلكم بها(.((2
كما � َّأن منها ما قد يت�ضمن خمالفات جزئية يف التطبيق ،ميكن ت�صحيحها من
خالل �رشحها �رشحاً �رشعياً �أ�صي ًال وفق �أ�صول اال�ستدالل وطرائقه املعتربة ،بحيث
حتمل فيها املواد على املعنى ال�صحيح لها �رش ًعا.
وتكون اخلطوة التالية :ال�صياغة ال�شكلية املوحدة للمتفق عليه من الأنظمة
ال�رشعية بني دول املجل�س.
ثالثاً� :إحالة امل�سائل اخلالفية للجهات املتخ�ص�صة ،متهيداً لتوحيد ما ميكن توحيده
منها بعد الرتجيح:
وذلك من خالل درا�سة متخ�ص�صة من جمموع اجلهات املتخ�ص�صة املعتمدة يف دول
املجل�س؛ تتبنى الرتجيح بني امل�سائل اخلالفية ،وتبني ما يلزم توحيده منها ،وما ال يلزم.
وهذا يعني � َّأن توحيد الأنظمة ،ال يعني  -بال�رضورة – توحيد جميع الأنظمة؛ �إذ
� َّإن ثمة م�سائل ينبغي �أن تبقى خمتلفة ،الختالف مناط احلكم فيها من بلد �إلى �آخر،
وهو ما ميكن التمثيل له ،مبا له �صلة بالعوائد والأعراف داخل كل دولة� ،ش�أن الدول
االحتادية التي يوجد اختالف بني قوانني �أماراتها ووالياتها.
كما تقت�ضي قاعدة التدرج يف تطبيق الأحكام ال�رشعية :ت�أجيل النظر يف توحيد
مواد الأنظمة التي تقت�ضي قاعدة (جلب امل�صالح ودرء املفا�سد) ،وال �سيما تلك التي
ي�سوغ فيها اخلالف� ،إذ هي يف املحل التايل مرتبة ،هذا �إن اقت�ضاها الأمر.
رابعاً :تقدمي م�شاريع �أنظمة وقوانني �إ�سالمية يف اجلوانب ال�رشعية التي مل ي�سبق
( ((2ينظر :التدرج يف الت�شريع والتطبيق يف ال�شريعة الإ�سالمية ،د .حممد الزحيلي.117:
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تنظيمها ،مع مراعاة التطور وامل�ستجدات:
فمن املعلوم � َّأن ثمة جوانب مل تتم تغطيتها تنظيم ًيا �أ�ص ًال� ،أو مت لكن لي�س على
نحو �صحيح ،و�إن وجد فيها قوانني فهي قوانني ال تخلو من خمالفات �رشعية
ظاهرة ،ومن �أمثلتها :افتقاد -ك ًال �أو جزءاً � -أنظمة وقوانني �إ�سالمية للزكاة،
والوقف الإ�سالمي ،والت�أمني ال�رشعي ،والبنوك الإ�سالمية �إلخ..
وعليه؛ فينبغي �أن تقدم م�شاريع �أنظمة وقوانني �إ�سالمية ،من جهات ر�سمية �أو
بالتعاقد مع بيوت خربة معتمدة علمياً ،على �أن تدر�س هذه امل�شاريع يف اجلهات
املتخ�ص�صة كاللجان املقرتحة �سابقاً؛ لتقدميها للجهات التنظيمية والتقنينية يف دول
جمل�س التعاون.
كما ينبغي العناية بامل�ستجدات والنوازل التي تتطلب تنظيماً؛ وذلك من خالل
الإفادة من �آليات املجامع الفقهية ،وامل�ؤمترات والندوات العلمية.
خام�ساً :و�ضع خطة م�آلية �إ�سرتاتيجية �شاملة لتوحيد �أنظمة دول املجل�س ،تت�ضمن
كل ما ي�ساهم بدقة يف حتقيق م�رشوع توحيد الأنظمة.
وذلك من مثل:
� )1إعداد امل�ست�شارين ال�رشعيني املخت�صني يف اجلهات ذات العالقة ،لبيان مواقع
الإ�ضافة ،و�أماكن اخللل ،وتو�ضيح ما يحتاج �إلى تو�ضيح ملن يهمه الأمر( .((3ويت�صل
بذلك� :رضورة �إن�شاء معاهد عليا متخ�ص�صة ،و�أهمية دعم كليات ال�رشيعة والأنظمة
ذات املرجعية ال�رشعية.
 )2عقد امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل التي تخدم توحيد الأنظمة.
 )3خطوات تفعيل الرقابة الد�ستورية ب�شتى �أنواعها ،على �أنظمة دول املجل�س
( ((3ينظر :التدرج يف الت�شريع والتطبيق يف ال�شريعة الإ�سالمية ،د .حممد الزحيلي.122:
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وقوانينها ،يف كل دولة بح�سبها؛ متهيداً لتعديل الأنظمة والقوانني املخالفة.
أخ�ص،
 )4خطوات تفعيل الرقابة الق�ضائية ال�رشعية ،على الأنظمة املخالفة بوجه � ّ
مبا يف ذلك االمتناع عن تطبيق ن�صو�ص القوانني واملواد املخالفة لل�رشيعة الإ�سالمية،
و�إعداد قائمة مبا تتم مراقبته د�ستورياً وق�ضائياً؛ متهي ًدا ال�ستبعاد ما ي�ستحق اال�ستبعاد،
و�إيجاد البدائل ال�رشعية املنا�سبة.
 )5و�ضع �آليات عملية ملبا�رشة مهمة تعديل ما ميكن تعديله من الأنظمة على
مراحل مدرو�سة ،تف�ضي �إلى تعديل الأنظمة والقوانني املخالفة لل�رشيعة الإ�سالمية
من حيث امل�ضمون.
 )6و�ضع �آلية لإن�شاء و�إقرار حمكمة د�ستورية �رشعية تنبثق عن جمل�س التعاون؛
يتم من خاللها �إقرار د�ستورية التعديالت ،والإ�ضافات ،وامل�ستحدثات.
املبحث الثالث:
الآليات العملية يف تدوين منظومة للأحكام ال�شرعية لدول املجل�س
املطلب الأول� :صياغة مدونة للأحكام ال�شرعية الق�ضائية لدول املجل�س

املق�صود بالأحكام ال�رشعية الق�ضائية هنا� :أحكام امل�سائل التي يحكم بها القا�ضي،
ال الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف الوقائع ،و�إن كان تدوين بع�ض هذه امل�سائل
م�ستفاداً من �سوابق ق�ضائية.
و تتلخ�ص �أفكار هذه املو�ضوع يف نقاط عملية� ،أهمها:
�أو ًال :النظر يف التجارِب الإ�سالمية ال�سابقة ،ودرا�ستها درا�سة كافية؛ للإفادة منها
يف و�ضع توحيد �أنظمة دول جمل�س التعاون .وميكن الت�رسيع بذلك من خالل عقد
ندوة �رشعية متخ�ص�صة برعاية ر�سمية ،تُ ِق ْي ُمها دول املجل�س بالتعاون مع رابطة العامل
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الإ�سالمي ،و�أن ُي�ستكتب فيها من يوثق به من �أع�ضاء املجمع الفقهي وغريهم ،وال
�سيما ممن كان لهم م�شاركة مبا�رشة يف بع�ض تلك التجارب ،ويقت�رص مو�ضوعها
على البحث يف �آليات �إجناز مدونة �رشعية موحدة لدول املجل�س ،وو�ضع املعايري
ال�ضابطة له من الناحيتني ال�رشعية والفنية فقط ،دون الدخول يف ذات العمل.
وال�سيما � َّأن تلك التجارِب التي قام بها متخ�ص�صون يف ال�رشيعة من علماء
املذاهب الفقهية الأربعة؛ قد تعددت وجهات النظر فيها حول منهج ال�سري يف تدوين
�أحكام امل�سائل الق�ضائية و�آلياته التنفيذية� ،إلى �أربعة �آراء(:((3
الر�أي الأول� :أن يتم تدوين ال�رشيعة الإ�سالمية من خالل خطوتني:
الأولى� :أن يدون كل واحد من املذاهب الفقهية الأربعة على حدة.
والثانية� :أن تُختار املدونة املوحدة ،من بني ما مت من مدونات كل مذهب من
املذاهب الفقهية الأربعة.
وحجتهم� :أن املدونة املوحدة تتطلب حت�ضري موادها من املذاهب املختلفة،
ليجري بعد ذلك الرتجيح بينها ،واالختيار منها.
الر�أي الثاين� :أن تدون ال�رشيعة الإ�سالمية من بداية الأمر يف مدونة موحدة
تختار من جمموع املذاهب الفقهية الأربعة.
وحجتهم� :أن ذلك ُيحقق ال�رسعة املطلوبة ،ويق�ضي على اخلالفات املذهبية،
باعتماد املختار من البداية ،كما � َّأن املذاهب الفقهية جاهزة لالختيار بينها ،فهي
تكاد تكون مقننة �أ�ص ًال يف متونها القدمية والرتاثية عمو ًما ،فال حتتاج �إال �إلى ف�صل
عباراتها عن بع�ضها.
الر�أي الثالث� :أن يتم تدوين ال�رشيعة الإ�سالمية �أ�سا�ساً ،على �أن تُرتب من مبد�أ
( ((3ينظر :توحيد تقنينات الأزهر لل�شريعة الإ�سالمية ،د .عبد النا�صر توفيق العطار:ج�/1ص ،20-12الن�سر الذهبي
للطباعة :م�صر.

232

العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د� .سعد بن مطر العتيبي

الأمر وفقاً لرتتيب القوانني الو�ضعية.
ويزعم �أهل هذا الر�أي �أنها الطريقة الأ�سهل يف تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف
البالد الإ�سالمية التي ال تُطبقها.
الر�أي الرابع� :أن ُيكتفى مبراجعة القانون الو�ضعي يف البلد الذي يراد تطبيق
ال�رشيعة فيه؛ لإقرار ما ال يكون خمالفاً لل�رشيعة الإ�سالمية ،وتعديل ما يكون
خمالفاً ،و�إ�ضافة ما ال يكون مدرجاً بهذا القانون مما ُيحتاج �إليه -يف التدوين -من
�أحكام يف ال�رشيعة.
ويعلل �أهل هذا الر�أي لر�أيهم ب� ّأن كثرياً من القوانني الو�ضعية مقتب�س من ال�رشيعة
الإ�سالمية ،وبدعوى � َّأن �أوجه اخلالف بينهما تبقى حمدودة.
وكال الر�أيني الأخريين قد عور�ض ب�أن القوانني الو�ضعية تختلف يف م�صادر
وا�ضحا يف
�إقرارها ،ويف فل�سفتها ومقا�صدها عن الأحكام ال�رشعية ،وهو ما يظهر جل ًيا
ً
القوانني اجلنائية مث ًال .وكذلك ال�ش�أن يف امل�صطلحات ،فم�صطلحات ال�رشيعة وفقهها
تختلف يف معانيها اختال ًفا كب ًريا عن م�صطلحات القوانني الو�ضعية ،و�إن توافقت يف
�ألفاظها �أحياناً .و� َّأن هذا م�رشوع �آخر ميكن �أن ي�سمى مراجعة القانون الو�ضعي ،وهو
يختلف عن املطلوب� ،أي عن م�رشوع تدوين ال�رشيعة ،ففرق بني امل�رشوعني.
بل � َّإن من الفقهاء املعا�رصين َمن منع اخللط بني م�صطلحات املذاهب الفقهية
الأربعة عند �صياغتها يف �شكل قوانني �إ�سالمية؛ ملا يرتتب عليه من مفا�سد يف دقة
الفهم(.((3
ثانياً :الت�أكيد على �أن يكون الدليل ال�رشعي هو امل�ستند الأ�صلي يف ت�سبيب العمل
بالأنظمة املوحدة يف دول املجل�س .وهذا يتطلب �رشحاً فقهياً يتم �إجنازه مبوازاة �إجناز
( ((3ينظر� :أحكام املعامالت املالية يف املذهب احلنبلي،د .حممد زكي عبدالرب ،8:ط ،2مكتبة دار الرتاث :القاهرة.
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مدونة ق�ضائية �رشعية .ومنه يعلم � َّأن �رشح املدونة ال يكون �إال �رشحاً فقهياً من حيث
امل�ضمون ،وقانونياً من حيث ال�صياغة.
ثالثاًَّ � :أن املرجعية الفقهية يف تدوين املدونة على الراجح بالدليل من غري حتديد
مذهب معني ،لها م�ستندها ال�رشعي والنظامي يف دول املجل�س كما �أ�سلفت .وهي
�ضمانات نظامية وقانونية لبقاء الق�ضاء ق�ضاء �رشعياً من جهة �رشعية الأحكام.
رابعاً :من املتق َّرر عند املتخ�ص�صني يف �صياغة الأنظمة املرعية ،والقوانني
الو�ضعيةَّ � ،أن ال�صياغة النظامية وال�صياغة القانونية تقبل املرونة يف عباراتها؛ فما
ا�شتد فيه اخلالف الفقهي� ،أو كان مظ ّنة لتغري امل�صلحة� ،أمكن �صياغته �صياغة مرنة
ّ
تو�سع احلكم للقا�ضي بني خيارين �أو �أكرث بناء على ال�سلطة التقديرية االجتهادية له.
ّ
�أو باعتماد اخليار الأقل �رضراً مما يع�ضده الدليل عند املحققني من �أهل العلم ،ولو
خالف ما عليه العمل املذهبي يف الدولة ،كما يف مو�ضوع طالق الثالث يف قانون
الأحوال ال�شخ�صية الكويتي(.((3
املطلب الثاين:منوذج التجربة العاملكريية ل�صياغة مدونة الأحكام ال�شرعية يف
عموم �أقاليم الهند

موحدة
منوذج التجربة العاملكريية ،هو الذي �أ َّدى �إلى ما ميكن و�صفه ب�أ َّول مدونة فقهية ّ
حاكم ٍ
م�سلم ،جند ثمرته بني �أيدينا ،حتت م�سمى «الفتاوى الهندية».
وملك ٍ
تتم ب�أمر ٍ
فكتاب «الفتاوى الهندية» لي�س ت�أليف �شخ�ص واحد كما ال يخفى ،و�إنمَّ ا هو عمل
جمموعة من العلماء ب�إ�رشاف �أحدهم؛ بناء على �أمر من ال�سلطان املغويل �أبي املظ ّفر
حميي الدين حممد �أورنك زيب بهادر عامل كري (ت� 1111/أو 1118هـ) ،ولذلك
( ((3مادة ( .)109من قانون رقم  51ل�سنة 1984م يف �ش�أن الأحوال ال�شخ�صية.
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ت�سمى �أي�ضا بـ(بفتاوى عامل كري ،والفتاوى العاملكريية) ،وهذا ال�سلطان – كما ال
يخفاكم � -أحد ملوك الهند الذين خ ّلد اهلل ذكرهم احل�سن ب�أعمالهم اخلرية ،من
َ
العمل فيه �إلى �أهله؛ ف�إنَّه – رحمه اهلل
�ض
مثل هذا العمل العلمي الكبري ،الذي ّفو َ
– «�أ َّلف جمل�س الفقهاء عام 1073هـ برئا�سة الفقيه امللاَّ نظام الدين برهان بوري،
ومعه ما يقرب من �أربعني فقيهاً من �أكابر فقهاء ع�رصه ،منهم الق�ضاة واملفتون
والعلماء الرا�سخون ،وه َّي�أ لهم مكتبة حافلة �أمر بجمعها من جميع الأقطار ،و�أجرى
لهم جراية كافية من الرزق؛ ليفرغوا �إلى العمل املطلوب»( ،((3وهو ت�أليف هذه
املدونة ال�ضخمة التي �سميت «الفتاوى الهندية».
وقد كان الغر�ض من تدوينها تي�سري الفقه للعلماء املفتني ،وتقريب م�سائل الق�ضاء
للق�ضاة احلاكمني ،والتزم فيها باختيار لغة ال�رشيعة والرتاث الإ�سالمي الفقهي
ال�ضخم وم�صطلحاته؛ �إ ْذ «�أمرهم �أن يجمعوا �أحكام الفقه يف �شتى املو�ضوعات،
وال �سيما ما يت�صل باملعامالت ،والق�ضاء ،والإدارة ،واملواثيق ،يف تلك الأحكام
املبعرثة مما ال ت�صل �إليه ُك ُّل يد ،و�أن يودعوها يف كتاب جامع باللغة العربية ،تُعر�ض
فيه الأحكام الفقهية بتن�سيق وترتيب وتبويب وتنقيح ،يجعلها �سهلة املتناول ،وذلك
مع عزو ِّ
حكم �إلى مرجعه امل�أخوذ منه»(.((3
كل ٍ
وقد ر�صد لهم امللك ميزانية كافية لتمويل امل�رشوع .وقد كونت لأجل تدوين
هذا الكتاب وت�أليفه جلنة من �أربعة علماء ير�أ�سهم ال�شيخ  /نظام الدين الربهان
بوري« ،وكان امللك ي�رشف بنف�سه على �سري العمل ،ويتتبعه يومياً ،ويعر�ض عليه
( ((3جملة الأحكام العدلية  -م�صادرها و�أثرها يف قوانني ال�شرق الإ�سالمي ،د� .سامر مازن الق َّبج ،29 :دار الفتح للدرا�سات
والن�شر :الأردن؛ وينظر :الفتاوى الهندية ،مقدمة امل�صحح ال�شيخ عبد الرحمن احلنفي البحراوي ،2/1:الطبعة الثانية
�سنة 1310هـ باملطبعة الأمريية ببوالق :م�صر.
( ((3املرجع ال�سابق.30 :
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رئي�س املجل�س ّ
يوم ما يتم من العمل يف اليوم الذي قبله؛ فكان امللك ُيبدي عليه
كل ٍ
مالحظاته وانتقاده ،و ُي�شري �إلى ما يبدو له فيه من نواق�ص ال�ستكمالها.
مبعدل �أربع �صفحات تقري ًبا كل يوم»(.((3
وكان الإجناز ي�سري ّ
واخلال�صة �أن العمل يف الفتاوى الهندية كان م�رشوعاً �ضخماً لتوحيد الأحكام
الق�ضائية والفتوى يف عموم �أقاليم الهند ،وكان ي�سري على خطط وا�ضحة ،ووفق
� ٍ
حمددة ،ت�ضع �أهداف امل�رشوع ن�صب عينيها ،دون �أن تطغى على جودة
آليات ّ
العمل.
ومع الفارق الزمني بني حقبة تدوين (الفتاوى الهندية) وبني ع�رصنا ،ومع � َّأن
توحيد الأنظمة قد يجد �آليات �أكرث تطوراً من حيث الإمكانات الفنية ،غري � َّأن تلك
احلقبة كانت �أكرث تقدماً يف القدرات العلمية للجان العاملة من العلماء املتخ�ص�صني
يف املذهب الواحد على �سبيل املثال.
كما � َّأن التجارب احلديثة يف �صياغة الفقه الإ�سالمي يف �شكل قوانني �رشعية ،قد
ق ّربت تقييم الطريقة الأ�سلم يف ال�صياغة ال�رشعية الأحدث؛ ّ
ولعل جتربة الدكتور
حممد زكي بدر ،من التجارب التي ميكن �أن يفيد منها الفقهاء والنظاميون؛ فقد قدم
م�شاريع يف ذلك ،من �أهمها م�رشوعه ل�صياغة ما و�صفه بالتمهيد ل�صياغة قانون مدين
�رشعي ،يحل ّ
حمل القوانني الو�ضعية يف البالد التي ي�سود فيها املذهب احلنبلي،
وهو م�ضمون كتابه� :أحكام املعامالت يف املذهب احلنبلي ،الذي ق ّرر فيه حر�صه
على التزام �صياغة الفقه الإ�سالمي ،وعدم اخللط بينها وبني �صياغة القانون ،ويعني
ب�صياغة الفقه« :القوالب وامل�صطلحات للأحكام والأو�صاف واملعاين ال�رشعية التي
ح ّررها علماء �أ�صول الفقه الإ�سالمي ،وتبعهم يف ا�ستعمالها الفقهاء امل�سلمون»(.((3
( ((3جملة الأحكام العدلية  -م�صادرها و�أثرها يف قوانني ال�شرق الإ�سالمي ،د� .سامر الق َّبج.30 :
(� ((3أحكام املعامالت املالية يف املذهب احلنبلي،د .حممد زكي عبدالرب.8 :
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بل ق ّرر فيه التزامه مب�صطلحات كل مذهب عند الكالم عليه.
وقد ا�ستند يف م�رشوعه �إلى الإدراك احلقيقي لأهمية الرتاث الفقهي الإ�سالمي
وثرائه� ،إذ قال�« :إنَّنا نرى وجوب معرفة �آراء من �سبقنا من الفقهاء امل�سلمني قبل
ال�رشوع فيما كرث الكالم عنه حديثاً وهو (االجتهاد)؛ ف�آراء الأقدمني قد تكفينا وقد
تهدينا»(.((3
ولي�س هذا يف املو�ضوع فقط؛ بل حتى يف ال�شكل؛ فثمة من اهتم بالتق�سيم
والرتتيب على نحو ميكن الإفادة منه اليوم ،وعدد �أمثلة لذلك ميكن الرجوع �إليها
ملن �شاء( ،((3مع الإفادة مما ميكن الإفادة منه من التق�سيمات القانونية التي ال تت�ضمن
�إخال ًال باملو�ضوعات ال�رشعية.
واهلل �أعلم
اخلـامتـة

من خالل مباحث هذه البحث ومطالبه ،يت�ضح � َّأن �إمكانية حتقيق طموح دول
جمل�س التعاون يف توحيد �أنظمتها ،لي�س �أمراً ع�سرياً ،غري �أنَّه يتطلب رعاية مبا�رشة
من �أ�صحاب القرار على م�ستوى القمة ،وجهوداً متكاملة متوافقة يف اجلملة من
اجلهات املتخ�ص�صة وجهات التنفيذ .و�إذا ما تو ّفر ذلك على النحو املطلوب؛ ف� َّإن
الآليات املذكورة ت�ساهم – �إ�ضافة �إلى بقية الآليات املقرتحة ،العلمية منها والفنية –
املوحدة ،لت�ضاف
يف حتقيق قدر كبري من التماثل ،ومنظومات متعددة من الأنظمة ّ
�إلى ما �سبق من �أنظمة مت توحيدها والإلزام بها� ،أو مت توحيدها على �سبيل اال�سرت�شاد،
لتتحول �إلى الإلزام فيما ي�سوغ الإلزام فيه ،ويتحقق امل�أمول ب�إذن اهلل تعالى.
( ((3امل�صدر ال�سابق.9:
( ((3امل�صدر ال�سابق.
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ويف خامتة هذا البحث �أذكر بجملة من التو�صيات:
عز َّ
وجل ،والقيام بواجب من واجبات ديننا
�أو ًال :التذكري بابتغاء ر�ضوان اهلل َّ
وجل ،وحتكيمها يف بلداننا ،امتثا ًال لأمر اهلل �أو ًال ،وحتقيقاً
عز َّ
يف التزام �رشيعة ربنا َّ
لغربة �شعوبنا امل�سلمة ثانياً.
ثانياً :احلر�ص على حتقيق هذه التجربة امله ّمة ،وبذل اجلهود الكافية ،من حتويلها
من التنظري �إلى التطبيق ،على نحو منوذجي؛ يفتح املجال ف�سيحاً يف حتقيق منوذج
جتربة �إ�سالمية ،تنطلق من دول جمل�س التعاون ،لت�ضم بقية دول جامعة الدول
العربية ،وبقية دول العامل الإ�سالمي ،الذي تعاين �شعوبه من فرقة ت�سببت فيها
القوانني الأجنبية ،التي قدمت مع القوى اخلارجية زمن االحتالل الأجنبي ال�سابق
امل�س ّمى باال�ستعمار.
ثانياًَّ � :إن م�رشوعاً �ضخماً كهذا يتطلب ،رعاية عليا ،ت�ضمن ت�سهيل �أمره ،واعتماد
ميزانية تنا�سبه ،وال �سيما مع حاجته ملزيد من اجلهد ،واحتمال حاجته ملزيد من
التمديد الزمني ولو يف بع�ض فروعه .ومن هنا ّ
مقرتح
فلعل من املنا�سب �أن يتم رفع
ٍ
لهذا امل�رشوع  -تقدر فيه ميزانيته املالية ،وكوادره العلمية ،ومدته الزمنية ،ولو
با�ستعانة من بع�ض بيوت اخلربة املوثوقة � -إلى مقام خادم احلرمني ال�رشيفني -
حفظه اهلل  -بو�صفه الداعي لالنتقال من التعاون �إلى االحتاد ،وذلك للنظر فيه وتبنيه
يف قمة دول جمل�س التعاون اخلليجي.
هذا ما تي�رس تدوينه يف هذا البحث املخت�رص� ،آم ًال وراجيا �أن يكون مفيداً يف
حتقيق املراد بعون اهلل ،و�أن يكون داخ ًال يف باب التعاون على ال ّرب والتقوى.
هذا واهلل تعالى �أعلم ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله.
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