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المعاصرة:  الغربية  القانونية  المقاربات 
الدولي والقانون  ا$سالمي  الشرع  بين 

■ باحث، وأستاذ في الفلسفة الحديثة، المغرب.

أَْن تجد بحوثاً في اللسان اإلنجليزي عن العالقات الدولية 
تتناول الشرع اإلسالمي في سياق تطوره التاريخي، أو في 
إطــار تطبيقه في بعــض الــدول خاصــة بالتركيز علــى الُبعد 
المعياري؛ ذاك أمر متاح، بــل متحقق على األغلب مبذول للقارئ 
بذالً. وأَْن تجد بحوثاً ضافية عن الهيئــات الدولية لفض النزاع 
ســلمياً بعامة، وعن المحاكم الدولية التي أُقيمت لهذا الشــأن 
. لكن ثمة ال محالة هوةٌ  غير متأب بخاصة؛ فذاك أيضاً أمر متأت
سحيقة قائمة بين هذه البحوث وتلك، بين فّض النزاعات الدولية 
في إطار القانــون الدولي ودراســة قانون الدول في اإلســالم. 
والحال أن هذا هو األمر الذي هدفْت إلــى النهوض بها صاحبُة 
هذا الكتاب ـ الباحثة األمريكية ذات األصول البولندية واألستاذة 
المشاركة في العلوم السياسية واألســتاذة المشاركة في القانون 
بجامعة نوتردام (الواليات المتحدة األمريكية) إيميليا جيســتينا 
باول ـ التي تعتقد أن عملها هذا ـ الموسوم باسم: الشرع اإلسالمي 
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والقانون الدولي: الحل الســلمي للنزاعات (2020) 1 ـ قد جاء لردم هذه 
الهوة وسد هذه الثلمة القائمة بين المبحثين:

من جهٍة، ما تهــدف إليه الباحثــة إنما هــو إدخال تنوع داخــل التقليد 
الشرعي اإلسالمي؛ وذلك بالوقوف على تعدد تفضيالت «دول الشرع» وتباين 

اختياراتها.
ومن جهة أخرى، تسعى الباحثة إلى البرهنة بضرب من االستدالل عملي 
اختباري. على أنه تبعاً لطبيعة المؤسسات التشــريعية، وللغالب عليها ـ سواء 
أكان الشــرع اإلســالمي الدينوني أم القانون الحديث الدنيــوي ـ فإن «دول 
الشرع» تجد نفســها تلجأ إلى مختلف هيئات فض النزاع الدولية ـ كل منها 

بحسب ما تراه أفضل ـ حين تحاول هي حل نزاعاتها الترابية.
ألطروحة المؤلفة جانبان أساســيان: جانب هدم، وجانب بناء؛ إذ تشكل 
هذه األطروحة ـ في نهاية المطاف ـ دعوى ضد دعوى. فأما الدعوى التي تروم 
هدمها فهي تلك المتمثلة في القول: إن الشــرع اإلســالمي والقانون الدولي 
ـ الغربي المنزع ـ أمران منفصالن ولن يتصال؛ فالشــرع [اإلســالمي] شــرعٌ 
والقانون [الدولــي] قانون، ولن يلتقيا؛ ومن ثم فإن عالقة العالم اإلســالمي 
بالقانون الدولي ـ حين يتعلق األمر بطلب التحكيم أو التقاضي إلى منظمات 
عدل دولية شــأن محكمة العدل الدولية مثًال ـ تبقى دائماً عالقة توجس؛ إذ 
ل الدول اإلسالمية اللجوء إلى عقد الصلح وإلى تحكيم طرف ثالث بدل  تفض
اللجوء إلى هذه المؤسســات الدولية. األطروحة األولى المتعلقة بالفصل بين 
الشرع اإلسالمي والقانون الدولي أْصٌل، واألطروحة الثانية المتعلقة بالتحاكم 
والتقاضي إما إلى الهيئات الدولية أو إلى أطراف ثالثة ُصلْحية َفْرعٌ. وقد تبنى 
األطروحة األولى الكثير من فقهاء القانون الدولي، كما تبنى األطروحة التبعية 
كذلك العديد منهم. لكن المؤلفة حاولت التنسيب من أطروحة االنفصال قائلة 

بأطروحة اتصال. لنبدأ أوالً بجانب الهدم:

 Emilia Justyna Powell, Islamic Law and International Law, Peaceful Resolution of Disputes, 1 ـ 
Oxford University Press, 2019.
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– I –
=� د�9ى ا�!�4ة:

=� ا�.9ل ���/��رض ��8 ا�;�ع اإل�ال(� وا�.�+9ن ا��و��

1 ـ ا�!�9ذج ا�!�84 األول: د�9ى د� 8� و�/�وك

يطرح ديڤيد وســتبروك في بحثه «الشــرع الدولي اإلســالمي والقانون 
الدولي العــام: تعبيــران منفصالن عن النظــام الدولي» 2 (1993) الســؤال 

الجذري: ترى، هل ثمة إمكان لقيام قانون دولي إسالمي؟ 3.
لإلجابة عن هذا الســؤال الراديكالي ينطلق 

من واقع يفضي به إلى طرح مسألة:
فأما الواقع فهو واقع اليوم: ها قد وضعت 
الحرب البــاردة أوزارها، وما عــاد لليبراليين 
الغربيين مــن «برابرة» يســتعدونهم ويحددوا 
أنفســهم وينســبوا ذواتهــم ويعــزوا عقيدتهم 
السياســية بالقيــاس إليهــم. وها قــد عادت 
المســألة تكمن فيما يســميه المؤلف: ضرورة 
إعادة فحص األسس الفلسفية لما يعّده «تراثنا 
القانوني» ـ قاصــدًا التــراث القانوني الغربي 

الذي صار تراثاً عالمياً ـ وذلك كلــه بغاية أن يعاد إدراك «هوية الغرب» 
و«التزاماته»، بمقارنة هذا «التراث القانونــي الغربي» بتراث آخر. وهنا 
يعيد ديڤيد وستبروك طرح إشكاله: قد يقول بعضهم ثمة «اإلسالم» الذي 
أمسى يشكل بعد انهيار المعسكر الشرقي، وبعد أن وضعت الحرب الباردة 
أوزارها بانتصار معسكر الغرب الليبرالي ـ «رؤية العالم الوحيدة المتسقة 

 David A. Westbrook, “Islamic International Law and Public International Law: Separate 2 ـ 
 Expressions of World Order”, In Virginia Journal of International Law, Vol. 33: 819, Summer,

1993.

Ibid, p. 859. 3 ـ 
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غير الليبرالية ذات الداللة السياسية؛ ومن ثم المنظور الحيوي الوحيد من 
غير المشروع الليبرالي للقانون الدولي العام». وهنا يعيد المؤلف تذكيرنا 
بأطروحة فوكوياما الذائعــة الصيت والمثيرة للجدل عــن «نهاية التاريخ 

وآخر إنسان» (1992).
وجواب ديڤيد وســتبروك: ال أعتقد أنه يجب علينــا أن نتعلم من العالم 
اإلسالمي أية طريقة دنيوية «للقاء آخرنا الثقافي عبر الحرب» 4. ولذلك أنت 
تــراه يهاجم بهــذا الصدد تلــك الدعاوى التــي تريد إحالل اإلســالم محل 

«الشيوعية» و«الفاشستية» بوصفه «أدلوجة البرابرة».
وإذ يعلن ديفيد وستبروك أنه على اطالع على المحاوالت التي تتم لصياغة 
قانون دولي إسالمي، والســعي إلى صياغة أفهام للقانون الدولي تقارن ببناء 
القانون الدولي الدنيوي والغربي بعامــة، وإذ يفحص مختلف هذه المحاوالت 
لصياغة قانــون دولي إســالمي، فإنــه يعلنها صراحة: لســوف تفشــل هذه 
المحاوالت في االستجابة إلى انشغاالت القانون الدولي العام، ولسوف تفشل 
في تحديد السلطة التشــريعية في اإلسالم 5. «تفشل» بمعنى أنها سوف تفشل 

في أن تكون جوهرياً إسالمية 6.
ويرى ديڤيد وستبروك أن لهذه المشــكلة التحليلية تبعية سياسية: كيف 
لألُمم اإلسالمية أن تتصرف في إطار نظام قانوني في جوهره غير إسالمي، 
نظام ما تفتأ تشكك فيه شرعاً؟ ذلك أن اإلسهامات الدنيوية (المدنونة) في 
نظام القانون الدولي تبدو غير مالئمة للحاجة العميقة للبلدان اإلســالمية 
إلى القانون، بما في ذلك القانون الدولي العام، وهي حاجة ماســة إلى أن 
تكون لهذا القانون ما يفهمه الغرب على أنه «مشــروعية دينية» أو باألحرى 

«شرعية دينية».

Ibid, p. 821. 4 ـ 
 David A. Westbrook, “Islamic International Law and Public International Law: Separate 5 ـ 
Expressions of World Order”, op. cit., p. 821.

Ibidem. 6 ـ 
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ويخلص ديڤيد وستبروك إلى القول: إن الشرع اإلسالمي ـ على األقل كما 
ُيخيّل إلى العديد من الباحثين ـ ليس يمكنه أن يقدم صياغة قانونية للنظام 
العالمي 7؛ ذلك أن «القانون الدولي اإلسالمي» ال يستجيب النشغاالت القانون 

الدولي العام وال يمأل ثغراته 8.
ويطرح الباحث ـ فقيه القانون الدولي ـ أطروحتين أساسيتين بهذا الصدد:

1 ـ ينظر اإلسالم إلى القانون الدولي العام بوصفه «كائناً غريباً» يشكّل 
تحدياً يحتاج بالضرورة إلى الرد عليه.

2 ـ أوكل اإلسالم إلى نفسه مهمة القيام بهذا 
التحدي ـ البديل ـ لكنه فشل بهذا الصدد: فشل 

في صياغة قانون دولي 9.
وهنا يعيــد ديڤيد وســتبروك طرح الســؤال 
ـ ســؤال اإلمكان ـ من جديد: تــرى، هل القانون 

الدولي اإلسالمي أمر ممكن القيام؟ 10.
ويرى الباحث أنه على الرغم من أن ما يجمع 
بيــن «القانــون الدولــي اإلســالمي» و«القانون 
الدولي العام» ـ ظاهرياً ـ هو الرغبة المتشــابهة 

في عدالة دولية شــاملة؛ فإن العناصر المكونة للخطابيــن عناصر متباينة 11؛ 
ذلك أن القانون الدولي اإلســالمي يركز على الفرد المؤمــن؛ بينما القانون 
الدولي العام مبني على المؤسســات؛ ومن ثم علــى الدولة. كما أن الطريقة 
التي تنتظم به هذه العناصر المكونة ـ فضًال عن بنيات ما تســميه الثقافتان 

 David A. Westbrook, “Islamic International Law and Public International Law: Separate 7 ـ 
Expressions of World Order”, op. cit., p. 822.

Ibid, p. 822-823. 8 ـ 
Ibid, p. 859. 9 ـ 
 David A. Westbrook, “Islamic International Law and Public International Law: Separate 10 ـ 
Expressions of World Order”, op. cit., 859.

Ibidem. 11 ـ 
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«قانوناً» ـ أمور تختلف بين النظامين اختالفاً عميقــاً. وأخيرًا؛ فإن الطريقة 
التي يتم وفقها إعالن القانون ـ تجســد العمود الفقري للســلطة الثقافية في 
جهاز السياسة العظمي ـ متصورة تصورًا شديد العمق في الثقافتين القانونيتين 

الغربية واإلسالمية 12.
وينتهي ديڤيد وستبروك إلى تقرير ما يلي:

1 ـ يملك الشرع اإلسالمي سلطاناً فقط على المؤمنين؛ في حين أن أغلب 
سكان العالم ال يؤمنون [اإليمان اإلسالمي].

2 ـ يستمد الشرع اإلســالمي ســلطانه من تفســير مروي، بينما يتطلب 
القانون الدولي القيام بالتشريع.

3 ـ لقد تفرعت األفهام التقليدية لمحتوى المروية اإلسالمية إلى «الفقه» 
و«السياسة»، وسحبت الشرعية من السياسة.

تأسيساً عليه، مهما كان الشرع اإلسالمي ُمِهّماً؛ فإن منطقه ولغته مباينة 
بالتمام والكمال لمقابلها الغربي؛ بحيث يشــق غاية المشــقة دمجها في بنية 

القانون الدولي العام المؤسس على خيال تشريعي غربي.
فقد تقرر إذن أن ثمة فوارَق معرفيًة بين الشرع الدولي اإلسالمي والقانون 
العام الدولي: ال مكان في الشرع اإلسالمي لسلطان المؤسسات ـ ال سيما منها 
األمم ـ بينما سلطان المؤسســات أساســي في القانون الدولي العام. ثم إنه 
ال يوجد في الشرع اإلسالمي «أسطورة تأسيسية» (نشــوء القانون خارج حال 
الطبيعة، وهي ما يشكل األسطورة الغربية للمشروعية)، أو «أسطورة دستورية»، 
وإنما يســتمد معناه من «بعض المرويــات»، وهي مرويات تكــون أحياناً في 
تعارٍُض مع القانون العام. وال يمكن للقانون اإلسالمي أن يتحدث إلى محيط 
دولي مكوّن من مؤسســات؛ وبهذا ال يمكنه أن يقــوم بالمهمة التي ينهض بها 

القانون العام الدولي 13.

 David A. Westbrook, “Islamic International Law and Public International Law: Separate 12 ـ 
Expressions of World Order”, op. cit., p. 859.

Ibid, p. 883. 13 ـ 
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وبالجملة، يمكن تلخيص حجج دعوى ديفيد وستبروك في النقاط التالية:
1 ـ ينظر اإلسالم إلى القانون الدولي العام بوســمه كياناً أجنبياً غريباً 

ال بد من الرد عليه.
2 ـ لم يقم اإلسالم بطرح أية صيغة لقانون دولي.

3 ـ ما كان فشُل صياغته لقانون دولي أمرًا عرضيّاً أو ثمرة غياب رؤية، 
وإنما هو نتاج بنية الشرع اإلسالمي نفسها 14.

وهنا يطرح المؤلف السؤال: هل ينبغي أن نســتنتج من هذا أنه ال يمكن 
أبدًا قيام قانون دولي إســالمي؟ وإذا ما صحت هذه االستنتاجات، هل ينبغي 

للمسلمين أن يتصرفوا في الميدان الدولي كما لو 
كانوا هم غير مسلمين؟

والجواب عنده بالسلب: ال. وهو يرى أنه مهما 
حاول مفكــرون شــرعيون إســالميون تطبيق فقه 
الســير القديم على األوضاع الدوليــة الحالية؛ 
فإنهم أبــدوا ـ ويا للمفارقة ! ـ عــن عدم إمكانية 
تطبيقه على المشــاكل المعاصــرة؛ ومن ثم أدى 
ذلك إلى نســف احتكار الفقه للخيال الشــرعي 
للمســلمين 15؛ ذلك أن مضامين هذا الشرع توجد 
في تعارٍُض مع بنية القانون الدولي: هما خطابان 
متباينا االهتمام أو الموضــوع بتباين مطلق؛ ومن 
ثمة، وجب التخلي عــن أصول الفقه، وال ســيما 

السير، بوصفه مصدرًا للتشريعات القانونية في المجال الدولي، الذي هو بعيد 
عنها بأبعد ما يكون. وهذا ال يعني أن الســير ال ينبغي أن يكون لها أثر على 
التشريع، ولكن يمكن أن تدرس بوسمها مصدرًا للحكمة والروية والبصيرة؛ أي 

 David A. Westbrook, “Islamic International Law and Public International Law: Separate 14 ـ 
Expressions of World Order”, op. cit., p. 884.

Ibid, p. 885. 15 ـ 
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أن تكون لها صفة استشارية فحسب وليست تشريعية. وبالجملة: الفقه محدود 
في هذا المجال، حتى وإن كان التقليد اإلسالمي ثّرًا غنيّاً.

2 ـ ا�!�9ذج ا�!�84 ا��o+�: +�9ذج #;�ر�� ��اور و[8���� �5رب

في بحثهما الموسوم باســم: «التحكيم الدولي والعالم اإلسالمي»، ركز 
الباحثــان على مســألة عالقة الدول اإلســالمية بمســألة التحكيــم الدولي 
بالخصوص؛ وذلك على خالف البحــث األول الذي عمم فيه صاحبه الحديث 
عن الصلة بين «القانون الدولي اإلسالمي» و«القانون الدولي العام»، وانتهى 
إلى أنه ال توجد ثمة أية عالقة بين االثنين، بل يوجد تناٍف وتعارٌض على نحو 

ما أوضحناه في الفقرة السابقة.
ويبدأ هذان الباحثان بتســجيل مفارقة بدت لهمــا عجيبة مريبة: رغم أن 
(البحرين) كانت وعلى نحو مبكر جدًا (1900) مركز تحكيم تجاري، كان يلجأ 
إليه العديد من التجار األوروبيين للتحكيم فــي النزاعات فيما بينهم أو التي 
تحدث بينهم وبين غيرهم من تجار آسيا وغيرها، وذلك قبل أن تغدو باريس 
ولندن قبلة طلبهم التحكيم وسعيهم إلى التقاضي؛ فإن األمر بات اليوم أمرًا 
ُمشــكًَال في العالم اإلســالمي؛ ذلك أنه ألمــٍد طويٍل نظرت الــدول العربية 
اإلسالمية إلى التحكيم والتقاضي الدوليين نظرة ملؤها التوجس والمظنة، هذا 

إن لم تكن نظرة ملؤها العداء 16.
وبعد أن يستعرض الباحثان مراحل تطور عالقة البلدان اإلسالمية بمسألة 
التحكيم الدولي، يخلصان إلى أنه ألمٍد طويل كانت الدول اإلســالمية تأبى 
خوض غمار تجربــة اللجوء إلى التحكيم الدولــي 17، وأن هذا اإلباء لم يبدأ 
يزول اللهــم إال في اآلونة األخيــرة. ويلحظ الباحثان أنه رغــم أن التحكيم 
متجذر بعمق في الثقافة اإلسالمية؛ فإن دول العالم اإلسالمي لم تبدأ تتبنى 

 Charlsen N. Brower and Jeremy K. Sharpe, “International Arbitration and the Islamic World: 16 ـ 
 The Third Phase”, in The American Journal of International Law, Vol. 97, No. 3 (Jul., 2003),

pp. 643-656, p. 664.

Ibid, p. 655. 17 ـ 
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التحكيم الدولــي اللهم إال في فترة حديثة نســبياً. وذلك بعد أن خبرت هي 
كيف أن دوالً ذات ميراث قانوني مباين للميراث الغربي ـ الذي أمسى عالمياً ـ 
وذات تقاليــد ثقافية مختلفة عن هذا التقليد، قد بدأت تدرك شــيئاً فشــيئاً 
التحكيم بحســبانه اآللية الوحيدة الفعلية المتاحة لحل معضالت االســتثمار 

الدولي والنزاعات التجارية األخرى.
ويخلص الباحثــان إلى أن العالم اإلســالمي مدعو إلى اإلســهام ـ أكثر 
فأكثر ـ في هيئات التحكيم والتقاضي الدوليين؛ وذلك ليس فقط في المبادئ 
األساســية للتحكيم الدولي، وإنمــا أيضاً في الحاجة إلــى إحداث ضرب من 

االنســجام في ثقافة التحكيم الدولي عن طريق 
تضمينه بعضاً من تجربة من الميراث اإلسالمي.

– II –
:�/oد�9ى ا�� �=

م ��8 ا�;�ع اإل�ال(� =� ا�.9ل ��Q)Gن ا�/الوٴ
ً �8�وا�.�+9ن ا��و�� +c���ً و��

في الفصل الخامس من كتاب إيميليا جيستينا 
باول السالف الذكر ـ وهو الفصل المعنون: «حول 
الشرع اإلســالمي والحل الســلمي للنزاعات على 

األراضي» ـ تدافــع المؤلفة على دعواها الرئيســة التي مفادها أن الســمات 
الخاصة ـ المحلية ـ للمؤسسات الشرعية الداخلية (الخاصة بكل دولة) ـ في 
تلك الدول التي تسميها باسم «دول الشــرع» ـ هي ما يحمل هذه الدول على 
اتباع خيارات بعينها، وليس على تفضيل خيارات أخرى لطرائق الحل السلمي 

للنزاعات على األقاليم أو األراضي فيما بينها وفيما بين غيرها.
ولهذا الغرض، تشرع صاحبة كتاب «الشرع اإلسالمي والقانون الدولي: 
الحل الســلمي للنزاعات» أول ما تشــرع ـ وهي التي تتبنــى باألولى مقاربة 
اختبارية قائمة على المعلومة العملية أكثر من قيامها على القيمة التنظيرية ـ 

إّن ا����� اإل�ال(� (��9 
إ�� اإل��Eم ـ أ�o� o�V=� ـ 
 �8QC/ت ا��k8( �=
وا�/.�~� ا��و��88؛ وذ�� 
�j8 =.^ =� ا���د�ٴ 
األ����8 ��/�8QC ا��و��، 
وإ+�� أ��Iً =� ا��C[� إ�� 
إ
�اث ~�ب (� اال+�\�م 
=� a.�=� ا�/�8QC ا��و��.
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في تزويدنا بمعلومات عما تســميه «البنى الشــرعية اإلســالمية»، ثم تقارن 
مقارنة نســقية بيــن قواعد طرائق حــل النزاعــات الدولية وطرائق الشــرع 

اإلسالمي في حل النزاعات.
وفي هذا اإلطار ـ وبغاية تسويغ أطروحتها ـ تدافع المؤلفة عن فكرة أن 
التقليد الشرعي اإلســالمي ما كان ـ من حيث المبدأ ـ بالواقع في تناقض 
جوهري مع القانــون الدولي، حتى وإن أقــام الباحثون تعارُضــاً مصطنعاً 
بينهما، وإنما الضد هو الصحيح: كال النظامين ـ في إطار ديناميته الداخلية 
وفــي منطق تطوره ـ يتقاســم مــع اآلخر نقــاط ائتالف أكثر ممــا يصوره 
الباحثون. ذلــك أن ثمة ـ علــى األقل ـ ثــالث نقاط ائتالف بين الشــرع 

اإلسالمي والقانون الدولي:
أ ـ القانون هو ما أنشــأه فقهاء القانون؛ ومن ثم هناك إمكان لالجتهاد 

والتطوير في النظيمتين القانونيتين معاً.
ب ـ حضور العرف في النظامين القانونيين معاً.

ج ـ اإليمان بضرورة حكم القانون أساساً.
على أن ثمة ثالث نقاط اختالف بين الشــرع اإلسالمي والقانون الدولي 

ال تتردد المؤلفة في الوقوف عليها:
أ ـ الصلة بين القانون والديــن مختلفة بين النظاميــن؛ بحيث تقوم في 

القانون الدولي على الفصل، وتقوم في الشرع اإلسالمي على الوصل.
ب ـ مصادر التشريع تختلف بين النظيمتين: ثمة مصدر إلٰهي في الشرع، 

وثمة مصدر إنساني في القانون الدولي.
ج ـ الرمــوز الدينية في قاعة المحاكم: حاضرة في الشــرع اإلســالمي 

محظورة في القانون الدولي.
وترسم الباحثة خطوط التماس بين النظامين بالتعايش بال تنازع، وتجد 
أنه يوجد من ألــوان االئتالف بيــن النظاميــن أكثر مما يوجــد من ألوان 
االختالف؛ فضًال عــن أن كليهما متطور، وهو تطور يســير نحــو مزيد من 
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التالقي، بينمــا التركيز على نقاط االختالف أمر وضلــل. كما تدعو إيميليا 
جيســتينا باول ـ بالمقابل ـ إلى انفتاح أكبر للقانون الدولي الغربي المنزع 
على غيره من التقاليد القانونية العالمية؛ بحيث يستدمج الرؤى غير الغربية 
ـ اإلســالمية هنا ـ في إطــار ُبْعِدها المقارن؛ وذلك ســعياً إلــى مزيد من 

االنسجام الدولي.
وتبرهن إيميليا جيســتينا باول اختبارياً وليس نظريــاً ـ وفي هذا تختلف 
مقاربتها اختالفاً يكاد يكون جذرياً عن المقاربات الســالفة ـ على أنه ما كل 
«دول الشــرع» تنظر إلى هيئات حل النزاع الدولي بالنظرة نفسها. ذلك أن 

ثمة دائماً سماٍت «دنيويٍة» في تنظيمات هذه الدول 
القانونية؛ مثل التنصيص في دســتور هذه الدول 
على التربية علــى حــل النزاعات ســلمياً، وعلى 
اللجوء إلى المحكمة العليا الدولية، أو على الحل 
الســلمي للنزاعات خيارًا استراتيجياً. وهي سمات 
تشكّل قوى جذابة تعمل على جذب هذه الدول إلى 
الهيئــات القانونيــة الدولية ـ إلى ســلك طريق 
التقاضي وطلب التحكيم. هذا بينما «دول الشرع» 
التي يكون نظامها القانوني ـ في مجمله ـ مستمدًا 
أغلبه من المبــادئ الدينية اإلســالمية، تنجذب 

انجذاباً أقل إلى هذه الطرائق الرسمية في فض النزاعات.
لكن، دعنا نتساءل بداية: ما معنى «دول الشرع»؟

تشــير الباحثة إيميليا جيســتينا باول إلى أن حد «دول الشرع» أنها هي 
الدول التي تمتح قانونها من الشــرع، وأن «الشــرع» بمعناه اإلسالمي مبني 
ـ باألساس ـ على المبادئ الدينية للسلوك البشري. وبهذا فإن «دول الشرع» 
هي تلك الدول التي تستمد نظيمتها القانونية الرسمية استمدادًا جوهرياً وعلى 
نحو مباشــر من القرآن؛ بمعنى أنها هي تلك الدول التي تطبق «الشرع» في 
قســم جوهري من قانونها لألحوال الشــخصية، وفي قضايا القانون المدني 

 �8�
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والقانون التجاري والقانون الجنائي. وترى المؤلفة أن الدول التي اســتمدت 
معلوماتها عنها ـ والتي تسميها «دول الشــرع»؛ على ما بينها من تخالٍُف في 
طبيعــة فْهم «الشــرع» وفي «المذهــب الفقهــي» أو «الشــرعي» وفي حجم 
االستمداد منه ـ هي التالية: أفغانستان والجزائر والبحرين وجزر القمر ومصر 
وغامبيا وإيران والعراق واألردن والكويت ولبنــان وليبيا وماليزيا والمالديف 
وموريتانيا والمغــرب ونيجيريا وعمــان وباكســتان وقطر والمملكــة العربية 
السعودية والسودان وسوريا وتونس واإلمارات واليمن. وتقابل الباحثة بين «دول 
الشرع» هذه وما تسميه «دول القانون المدني» أو «دول القانون العام» التي 

تمثل التقليد القانوني الغربي.
بناءً عليه، تنبه الباحثة إلى أن القانون الدولي ـ ومنذ بدايته األولى ـ 
كان مديناً بدْيــٍن ثقيل إلــى الغرب، وال ســيما إلى التصــورات األوروبية 
ُب من هذا االستمداد تنسيباً، معتدًة ببعض  للقانون. إال أنها سرعان ما ُتنَس
اإلسهامات المهمة لإلسالم في القانون الدولي، وهي اإلسهامات التي تتمثل 
ـ بحسب ما تذهب إليه المؤلفة ـ في ميادين الحصانة الدبلوماسية وحماية 

المدنيين والمرور اآلمن.
وترى إيميليا جيستينا باول أن اســتمداد القانون الدولي الجوهري من 
الغرب ال يستثني ميادين المجامع الدولية لفض النزاع سلمياً؛ شأن آليات 
المفاوضة والوساطة واللجوء إلى القضاء والتحكيم، وتالحظ أن دول الشرع 
ـ على وجه اإلجمال ـ لم تسهم في إنشاء القواعد الذي تحكم هيئات فض 
النزاعات الدولية. ومن ثمة تباين خواص هذه الهيئات المؤسســية الشرع 

اإلسالمي المبني على اإليمان على نحو ما أوضحناه.
نأتي اآلن إلى الرد على الدعاوى المنكرة لالتصال والقائلة باالنفصال:

1 ـ ا��د ��� ا���9ى األو��:

وهي الدعوى القائلة بوجود تعارٍُض تام بين «القانون الدولي» و«الشرع 
ــيَر ـ إذ هما يشكالن بحســب ما تّم التقّدم به في  اإلســالمي الدولي» ـ الس
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عرض وجهة نظر أصحــاب هذه الدعوى ـ نظامين قانونيين شــديدي التباين 
بالتمام والكمال. وما يلزم عن دعوى القــول بالتعارض هذه إنما هي النتيجة 
التالية: ال يتوقع أن تدعم دول الشرع المؤسسات الدولية الغربية؛ وإنما شأنها 
أن تلجأ إلــى هيئات حل النزاع اإلســالمي األســاس؛ نظير منظمــة التعاون 

اإلسالمي مثًال.
وردًا على هذه الدعوى، تقر إيميليا جيستينا باول بدءًا بوجود تباينات بين 
ما تسميه القانون الدولي الغربي المنزع والشرع اإلسالمي؛ بما قد ُيلجئ بعض 
«دول الشــرع» إلى الســعي إلى إيجاد طريق خارج طرائق القانون الدولي. 

لكنهــا تلحظ أن واقــع األمر قد ُينّســب من هذا 
التباين كل التنسيب ـ وهذا هو معقد دعواها: فمن 
1945 إلى عــام 2006 فقط 1.45 فــي المائة من 
حاالت النزاع بين «دول الشرع» تطلب فيها األمُر 
تدخل طرف ثالث لفض النزاع الحدودي اإلقليمي 
يَِر.  على طريقة الشــريعة الموروثة من آداب الس
أكثر مــن هذا، في ثلــث حاالت النــزاع (29 في 
المائة) لجأت «دول الشــرع» إلى إشــراك طرف 
ثالث كان تحكيمه غير ملزم في الوســاطة أو في 
الصلح، وفي 16 في المائــة من الحاالت انجذبت 

هذه الدول إلــى طرق هيئــات قانونيــة لفض النــزاع ـ ســواء بالتحكيم أو 
بالتقاضي. أكثر من هذا: إن تفضيالت «دول الشرع» تنزع نحو هيئات تحكيم 
دولية غير ُملِزمة على نحو أعلى نســبة من تلك المعدالت الســائدة لدى دول 
تنتمي إلى التقليد القانوني الغربي؛ ذلك أن دول القانون المدني أو القانون 
العام لجــأت ـ وعلى خــالف المتوقــع منها ـ إلــى طرائق الطــرف الثالث 
ـ الوساطة ـ في 39 في المائة من حاالت فض النزاع. وما يبدو محيرًا حقاً هو 
أن عددًا كبيرًا من «دول الشرع» سعى إلى حل سلمي يتضمن مقاربات ملزمة، 
وذلك حتى بــات ُيعتقد أنهــا ينبغي أن ُتَعد هــي على دول التقليــد القانوني 

الغربي، وُتحسب عليها أكثر من بعض الدول الغربية.
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وإذ تسعى إلى تفسير هذه النتيجة المفارقة التي تدل عليها اإلحصاءات 
المتوفرة تبرهن إيميليا جيستينا باول ـ اختبارّياً من جهة ـ على أن السمات 
الدنيوية المدمجة في الشرع اإلســالمي الخاص بهذه الدول قد لعبت دور 
َجْذٍب لهذه الــدول إلى التقاضي وإلــى التحكيم. كمــا تبرهن ـ من جهة 
أخرى ـ على أن «دول الشــرع» التي ُتضّمن أكثر النصوص المقدســة، في 
دساتيرها ـ بما يشي عن التزامها الشديد بالشــريعة ـ إنما تفضل اللجوء 
إلى طرائق وساطة الطرف الثالث في عقد الصلح، وهي الطرائق التي تكون 
غير ملزمة؛ أي تكون أشبه شيء باالستشــارة منها بقضاء اإللزام. وتتحّدث 
المؤلفة فيما يخص آلية ما تفضله بعض «دول الشرع» من اللجوء إلى طرف 

ثالث عن سبيلين:
1 ـ ثمة من جهٍة سُبٌل غير ملزمة؛ شأن عقد الصلح أو إجراء الوساطة؛ 
بحيث بعد إصدار القرار ـ الذي هو بمثابة رأي استشــاري ـ يترك لطرفي 
النزاع خيار أن يرفض الواحد منهما أو هما معاً اقتراح فض النزاع المقدم 
إليهمــا. وتلحظ المؤلفة بهذا الصــدد أن الدول عــادة ما تختار الطرف 
الثالث ـ الوســيط ـ الذي ُيؤَمن لهــا إمكان الحفاظ علــى قدر معين من 

السيطرة على النزاع.
2 ـ وثمة اللجوء إلــى التقاضي أو طلب التحكيم مــن طرف ثالث، لكن 
يكون الحكم هــذه المرة ملزماً للطرفين، كما يكــون قانونياً بمعناه اإلجرائي 
الشكلي. وكل من التقاضي والتحكيم يقتضيان إصدار قرارات ملزمة وصادرة 

وفقاً للقانون الدولي، مع اتفاق طرفي النزاع قبلياً بقبول الجزاء أو العقاب.

المشترك والمفترق في عالقة الدول ـ بعامة ـ باللجوء إلى القانون الدولي:
تظهر األدبيات بهذا الصدد أن الثمن الذي قد يكون على الدول أداؤه من 
أجل فض النزاع الترابي إنما يشــجع الدول على أن تكون اســتراتيجية في 
خيارها؛ بمعنى أن تختار بحسب مصالحها والضمانات المقدمة إليها؛ ذلك 
أن تفويض البت فــي النزاعات إلى طرف أجنبي ـ وفــق ما تقتضيه طرائق 
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اللجوء إلــى طرف ثالث لفــض النزاع ـ يكــون دائماً متســماً بطابع «عدم 
اليقين» حول المعايير الدولية وحول ســلوك الدول األخرى. ويلحظ العديد 
من الدارسين أنه بغاية الزيادة في حظوظ هذه الدول التنبؤية بمآل التحكيم 
النهائي، فإن الــدول عادة ما تلجأ إلى هيئات فض النــزاع التي تتقاطع مع 
المؤسسات القانونية الداخلية للدول ناشدة التحكيم أو طالبة التقاضي. بناءً 
على هذا األمر فإن اإلرث الغربي لهيئات فض النزاعات الدولية ُينَّمي لدى 
«دول الشرع» هاجس التوجس من مآل قضيتها حين يتعلق األمر بنزاع ترابي. 
وألن هذه الدول لم تســهم في إنشــاء هذه الهيئات وال شاركت في صياغة 

السبل في فض النزاع سلمياً، فإنها لم تكن قادرة 
على تضمين عناصر من الشرع اإلسالمي في هذه 

اآلليات القانونية الدولية.
وتؤكــد المؤلفــة ـ فــي إطــار تقويــم هذه 
الدعوى ـ أنه ال شــك في أن «َفْقد اليقين» يلعب 
دورًا مهّماً في سياق فض النزاع بين الدول، لكنها 
ترى ـ وهذا معقد أطروحتهــا ـ فيما يخص «دول 
الشرع» على وجه الخصوص أن ثمة عامًال آخر هو 
الذي يشكل ـ ال مرية ـ خيارات هذه الدول، وهو 
ما تســميه «طبيعــة التفاعل االجتماعــي في حل 

النزاع». ذلك أنه بالنسبة إلى «دول الشــرع» فإن األشكال المفضلة للتفاعل 
االجتماعي على المستوى الدولي تتسم بسمتين مختلفتين:
1 ـ خيار أنماط عدم المواجهة فيما يخص حل النزاع.
2 ـ تقديم المبادئ الدينية اإلسالمية في عملية الحل.

تأسيســاً عليه، فإن هيئات أو ســبل الطرف الثالث غير الملزمة ـ شــأن 
الوســاطة والصلح أو المســاعي الحميدة ـ تؤهل «دول الشرع» الختيار الحل 
األخوي لفض النــزاع الذي يؤهل لإلحالة المباشــرة على الشــريعة في حل 

النزاع. وهو الحل القائم على مبدأين:
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أ ـ حل النزاع غير التجابهي التواجهي:
يشدد اإلسالم على أن: «الصالت األخالقية بين األمم يلزم أن تكون هي 
األصل في التعامل بينهــا»؛ ومن ثمة يدعو إلى الحل الســلمي للنزاعات بين 
الدول؛ لكن في الوقت نفســه يســتعيض الشــرع اإلســالمي عــن المقاربات 
القانونيــة الشــكلية المؤسســية الغربية لحل النــزاع بآليتين غير شــكليتين 
(بالمعنى القانونــي؛ أي غيــر إجرائيتين، وال تتبعــان اإلجــراءات القانونية 
الشكلية) وال مؤسسيتين وال رسميتين هما: العفو والصلح. وقد ذهبت مذاهب 
اإلسالم الفقهية إلى أن فض النزاع ودياً من دون اللجوء إلى التقاضي رسمياً 
إنما هو ـ من الجهة األخالقية والدينية ـ أســمى طريقة في السعي إلى إقامة 
العدل. وقد أدمج التقليد الشرعي اإلسالمي آلية فض النزاع أخوياً ضمن آليتي 
التقاضي والتحكيم، مــؤوالً بذلك التحكيم على أنه ضــرب من الصلح ـ وهو 
طريقة غير ملزمة في فض النــزاع. والحال أن هذا الموقــف مباين للقانون 
الدولي من حيث إن قرارات القانون الدولي، يكون لها طابع ملزم، شأن ذاك 
الطابع الذي للمحكمة. لقد فضل التقليد اإلســالمي دوماً اللجوء إلى الصلح 
على اللجوء إلــى التحكيم. هذا بينمــا التقاضي والتحاكم لحــل التنازع هو 
ما يميّز المقاربة الغربية التواجهية، بحيث يكون ثمة رابح وخاسر، وتكون ثمة 

حقوق تحصل، وال وجود لتصالح أو عفو.

َير» ب ـ استدماج المبادئ اإلسالمية في فض النزاع: تراث «الس
بينما يقوم التقليد الغربي علــى تمييز فاصل بين «القانــون» [الدنيوي] 
و«الدين» [الدينوني]، فإن اإلسالم يجعل من الدين أساساً للقانون [الشرع]. 
ولذلك يبدو أن طرائــق فض النزاع غير الملزمة، بواســطة مــن المفاوضة 
والوساطة حيث يمكن استدماج المعايير الدينية اإلسالمية، هو الحل األنسب 
لدول الشرع، وبذلك يمكنها تفادي اللجوء إلى القانون الدولي الغربي المنزع. 
هذا بينمــا طرائق اللجوء إلــى طرف ثالث الملزمــة ترتبط ارتباطــاً وثيقاً 
بالقانون الدولــي، وتكون قانونيــة إجرائية صرفة، وال تأخــذ بعين االهتمام 
اإليمان اإلســالمي أساســاً لفض النزاع. ال ســيما وأنه في حاالت نادرة جدًا 
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وهامشية لجأت محكمة العدل الدولية إلى تضمين نقاش حول الشرع اإلسالمي 
في أحكامها، كما أنه عندمــا يحيل المحكّمون الدوليون على الشــرع؛ فإنهم 
يواجهون انتقادات شــديدة من لدن دارســي القانون الدولي. والحال أن هذا 
العامل يشكّل إحراجاً لدول الشرع، التي إذ تسعى إلى حل نزاعاتها عن طريق 
المحكمة الدولية؛ فإنه يكون عليها أن تقبل إجراءات هذه المحكمة غير القابلة 

للتفاوض (رغم إمكان أن تبدي بعض تحفظاتها).

:�8+�oا���9ى ا� ��2 ـ ا��د �

في الفصل الســادس من كتاب: «الشــرع 
اإلســالمي والقانــون الدولي: الحل الســلمي 
للنزاعات»، تتساءل إيميليا جيستينا باول: لماذا 
تدعم بعض «دول الشرع» إلى حد كبيٍر محكمة 
العدل الدولية، بينمــا ال توليها دول أخرى أية 
عناية؟ وتقّدم جوابها على النحو التالي: يتوقف 
تفســير تنوع تفضيل «دول الشــرع» المحكمة 
الدوليــة ـ إقبــاالً وإدبــارًا ـ على ســؤال أكثر 
عمومية، وهــو: أي تآلفــات وأي تخالفات بين 
والجواب  الدولي؟  والقانون  اإلســالمي  الشرع 
عن هذا الســؤل يرد كالتالي: ثمة ســمات في 

الشرع اإلسالمي ـ شأن االنضباط إلى االجتهاد القانوني، والتشبث بالحل 
الســلمي للنزاع ـ تتوافق مــع المبادئ التي تقــوم عليهــا محكمة العدل 
الدوليــة. وبناء عليه فإن دول الشــريعة التــي ُتضّمن هــذه المعايير في 
شرائعها شــأنها أن تدعم المحكمة. وبالضّد من ذلك، فإن «دول الشرع» 
التي تتبنى حرفياً الشريعة، وتعتمدها اعتمادًا تاماً أو شبه تام في شرائعها 

تكون أقل انفتاحاً على تحكيم محكمة العدل الدولية وقضائها.
والحال أن الحدس الجوهــري الذي تنطلق منه المؤلفة هو االســتبصار 
التالي: تكون الدول أكثر ارتياحاً في التعاطــي مع محكمة العدل الدولية إذا 
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ما كانت هذه تعتمد قواعد ومبادئ تشبه تلك التي تعتمد عليها الدولة المعنية 
في أنظمتها القانونية الداخلية.

وفضًال عن هذا المعيــار، ثمة معيار آخر خفي أكثــر مما هو ظاهر: ثمة 
قاعدة تجريبية تتمثل في أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية رهين بحساب 

األرباح والخسائر الذي تقوم به الدول بعامة.
والحقيقة أن «دول الشرع» لم تشارك في إنشاء محكمة العدل الدولية، وال 
في سابقتها المحكمة الدائمة للعدالة الدولية. ثم إن مبادئ الشريعة غائبة عن 
محكمة العدل الدولية التي تم إنشاؤها وفقاً للفكر القانوني الغربي. وفضًال عن 
هذا ثمة طرائق للتقاضي والتحكيم من غير محكمة العدل الدولية. وبناءً عليه 
يمكن للدول أن تنتقي وتختار بحسب هذه المتاحات. وتأسيساً عليه، تميل بعض 
«دول الشرع» إلى نظام الوساطة والمساعي الحميدة والصلح التقليدية، والتي 
تؤهل هذه الدول إلى اختيار طرف ثالث تجده أكثر ضماناً لها؛ بما يشكل قطب 
جذب لها أكثر من غيرها من الطرائق غير مضمونة العواقب. وهكذا فإن %78 
من محاوالت الحل السلمي في النزاع على التراضي بدول الشرع تضمنت تدخل 

طرف ثالث، شأن الجامعة العربية أو ممثلي دول إسالمية أخرى.
على أن األطروحة التي ما تفتأ المؤلفة تحاّج عليها منذ البدء وإلى الختم 
إنما تعرضها على النحو التالي: من شــأن «دول الشرع» التي تباين شرائعها 
الداخلية مباينة واضحــة القانون الدولــي ـ إذ تتضمن هــي التزاماً صارماً 
بتعاليم الشريعة ـ أن تتردد كل التردد في دعم محكمة العدل الدولية القائمة 
على قوانين غربية. وباالســتناد إلى هذه األطروحة، تقترح المؤلفة الفرضية 
التالية: إن من شأن «دول الشرع» التي تســتملي نظامها الشرعي من مبادئ 
الشريعة اإلسالمية التقليدية أن تكون أقل إقباالً على االعتراف بقضاء محكمة 

العدل الدولية.
وتخلص المؤلفة إلى ما يلي:

كثيرًا ما أبــدى الباحثون في القانون الدولــي والمتعاطون معه اهتمامهم 
بالعالقــة بيــن «دول الشــرع» و«المحاكم الدولية» شــأن «محكمــة العدل 
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الدولية»، وقد حاجج بعضهم على أن الشــرع اإلسالمي والقانون الدولي إنما 
يشكالن كيانين منفصلين ال رابط بينهما وال جامع. على أن المؤلفة تعتبر هذه 
التأكيدات تشاؤمية. وهي تطرحها للنقاش، ترى، أهي محقة فيما تذهب إليه؟ 
أم إنها ـ يا تــرى ـ بالضد مبطلــة؛ إذ ثمة مــن التماثالث بيــن النظامين 
القانونيين ـ اإلسالمي الدينوني والدولي الدنيوي ـ ما يمكن أن يفسر لماذا 
تعترف العديــد من الدول اإلســالمية بقضائها اإلجباري واإلقراري؟ وتشــير 
المؤلفة إلى أن تناسل طرائق حل النزاع دولياً ـ بما في ذلك حل النزاع بين 
دولتين مســلمتين من طرف ثالث مســلم ـ قد وفرت اإلمكان ـ بالنسبة إلى 

زعماء العالم اإلســالمي ـ بأن يختــاروا االختيار 
االستراتيجي بين مختلف هيئات وسبل حل النزعات 
سلمياً. وتوحي نظريتها بأن محكمة العدل الدولية 
ال تمارس الجاذبية نفسها على كل «دول الشرع» 

على حد السواء.

:��#�[

عوٌد على بدء، لطالما ردد الدارسون للقانون 
الدولي والمزاولون لــه تعبيرهم عن اهتمامهم 
بالعالقة بين «دول الشــرع» اإلســالمي وهيئات 
وطرائق الحل السلمي العالمية، وقد دلل بعضهم 
على موقفه بأن األســاس الشــرعي للقانون في 

البالد اإلســالمية والنظام القانوني الدولي إنما يشكالن مجالين قانونيين 
منفصلين، ال يوجد ما يوّحد بينهما أو يجمع. ومن ثم، فإن ما يلزم عن ذلك 
هو تفضيــل الدول اإلســالمية حل الوســاطة الذي يمتح مــن بعض مبادئ 

الشريعة اإلسالمية.
أما مؤلفة كتاب: «الشــرع اإلســالمي والقانون الدولي: الحل الســلمي 
للنزاعات» فإنها سعت في كتابها هذا إلى البرهنة العملية على أطروحٍة مفادها 
أن ما كل «دول الشريعة» تنظر إلى هيئات حل النزاع الدولية بالمنظور نفسه. 
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أكيد أن التشكيل الخاص للشريعة اإلسالمية داخل أنظمة هذه الدول القانونية 
يمكن أن يفســر تفضيل هذه الدول لبعض طرائق حل النزاع على أخرى، على 
أن بعض السمات القانونية الدنيوية الحاضرة في شرائع هذه الدول، كما أن 
اإلشــارة في دســاتيرها إلى المحكمة العليا، والتربية خــارج اإلطار الديني، 
والتنصيص على الحل الســلمي للنزاعات... كل هذه العوامل مجتمعة تمارس 
قوة جذب على «دول الشــرع» نحو مزيد من اللجوء إلــى هيئات وطرائق حل 
النزاعات الدولية، وتفضيل التقاضي والتحاكم على العفو والتصالح. هذا من 
نَت دساتيرها أكبر قدر من المبادئ  جهة، ومن جهة أخرى فإن الدول الذي َضم
الدينية المقدســة هي التي ال تســعى بالطبع إلى البحث عن هذه الطرائق، 

مفضلة عليها طرائق أقل إجرائية وهيئات أقل رسمية.
وبالجملة، لئن أمكن لنا أن نلخص األطروحة التــي تدافع عنها المؤلفة 
باستماتة من بادئة الكتاب إلى خاتمته ـ في عبارة واحدة، لكانت هي التالية: 
في ســياق الحل الســلمي للنزاعات الترابية يبدو أن االئتالفات بين الشــرع 
والقانون الدولي تهم أكثر مما تهم االختالفات. والمؤلفة بهذا تقّدم لنا درساً 

في تنسيب األحكام.


