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 مقّدمة
كمــا تتلّهــف تتلّهــف الشخصــيات العامــة يف ليبيــا إىل تطبيــق املعــايري الدوليــة للدميقراطيــة وأفضــل املمارســات املقارنــة علــى األطــر القانونيــة الناشــئة.  

تمع املدين إىل احلصول على جلسات تدريبيـة حـول القـانون الـدويل٬، ال سـيما حـول  ٬، والسياسـيةبـاحلقوق املدنيـة  العهـد الـدويل اخلـاصمنظمات ا
ليـــة وذلـــك مـــن أجـــل توجيـــه عملهـــم يف مراقبـــة السياســـات االنتخابيـــة والدســـتورية. ولقـــد ســـعى أعضـــاء املـــؤمتر الـــوطين العـــام إىل إدراج املعـــايري الدو 

ون الــدويل٬، وقــد كــان مــن أول دســاتري العــامل يف ذكــر القــان  1951للتعدديــة السياســية يف نظــام املــؤمتر الــداخلي٬، ال ســيما أن الدســتور الليــيب لعــام 
ملدنيـة ُوضع قبل وقت طويل من صياغة املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنسـان الـيت شـّكلت معلمـاً تارخييـاً مهمـاً مثـل العهـد الـدويل اخلـاص  بـاحلقوق ا

 والسياسية.
 

ـــا مـــا يتســـاءل السياســـيون ولكـــن الشـــريعة اإلســـالمية يف التنميـــة املؤسســـاتية متتلـــك تـــأثريًا  بـــنفس القـــوة علـــى صـــنع القـــرار السياســـي يف  ليبيـــا. وغالًب
فسـريات واألكادمييون والناشطون عندما يناقشون مسائل املعايري الدوليـة عـن تطـابق هـذه املعـايري مـع تفسـريهم للعقائـد الدينيـة. وتتضـارب بعـض الت

 .سالميلإلسالم مع بعضها البعض مثبطة بذلك إمكانية مناقشة كيفية تطبيق القانون الدويل يف السياق اإل
 

رين وجيـري نقـاش حاليًـا حـول الدسـتور والـرتاث اإلسـالمي والشـرق أوسـطي يف مجيـع أحنـاء املنطقـة وحـىت خارجهـا. ولقـد طـّور كبـار املفكـرين املعاصـ
الدميقراطيــة نظريــات فقهيــةيف كيفيــة تطــابق الشــريعة اإلســالمية واحلقــوق األساســية. وتســتأهل االعتقــادات اخلاطئــة حــول تطــوير النظريــات املتعلقــة ب

سـالمية واحلقوق األساسـية يف الشـريعة اإلسـالمية و نظريـة احلكـم يف اإلسـالم املزيـد مـن الدراسـة٬، ال سـيما يف ضـوء التنظـيم املؤسسـايت للمبـادئ اإل
) وباكســتان (الــذي ســقط) يف مصــر ( مــثال الــدور االستشــاري لألزهــر يف صــنع القــوانني 2012يف الصــياغة املعاصــرة للدســاتري مثــل دســتور عــام 

 (حمكمة إسالمية بالتوازي مع حمكمة دستورية٬، "بند التناقض").
 

يف ليبيــا٬، بالتعــاون مــع مركــز ليبيــا للدراســات االســرتاتيجية  2013حزيران/يونيــو  23استضــافت املنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الدميقراطيــة مــؤمتراً يف 
لـــس الـــوطين للحريـــات العامـــة وحقـــوق  اإلنســـان للنظـــر يف املعـــايري الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان والدميقراطيـــة يف ســـياق الفقـــه اإلســـالمي واملســـتقبلية وا

صــياغة الدســاتري  والقـانون الليــيب. ورّكـز املــؤمتر علــى املفـاهيم اإلســالمية املتعلقـة بالعناصــر األساســية للدميقراطيـة وعلــى أمهيـة لغــة الفقــه االسـالمي يف
ر أربعة حماور يف يوٍم واحد من خالل أربع جلان خمصصاً الوقت نفسه لكّل حمور ورافـق أكـادميي مـن داخـل وخـارج  املعاصرة بشكٍل بّناء.ودرس املؤمت

 كّل جلنة. وكتب رئيس واحد تقريراً لكّل جلنة انتقدها األكادمييون اآلخرون. وجاءت احملاور كما يلي:
 

 ميقراطيةسيف نصراوي٬، املنظمة الدولية للتقرير عن الد  –توازن السلطات 

  بالالعنف منظمة احلق٬، شبلي مالط–حقوق اإلنسان 

  ٬، منرب املرأة الليبية من أجل السالمالزهراء لنقي–حقوق املرأة 

  ٬، جامعة تورونتوحممد فاضل–أنظمة احملاكم 
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 يتضــمن تقريــر املــؤمتر هــذا املقــاالت وتلخــيص عــن نتــائج النقــاش. وتعكــس هــذه املقــاالت واملالحظــات آراء املــؤلفني فقــط وال تشــاركها بالضــرورة

 للتقرير عن الدميقراطية.املنظمة الدولية 
ول تطابقهـا. غطت احملاور األربعة مواضيع بارزة يف مـا خيـص املعـايري الدوليـة والشـريعة اإلسـالمية٬،  ّمت اختيارهـا لصـلتها السياسـية ولغـىن األحبـاث حـ

ا خمتلفة  ولكن ألّن مسـألة حقـوق املـرأة  –اوي فتشمل حقوق اإلنسان البشر مجيًعا وبالتس –و ّمت فصل حقوق اإلنسان عن حقوق املرأة ليس أل
 تتطلب انتباًها خاًصا نظرًا حلدة النقاش يف املوضوع. 

 
 تدعم السفارة الربيطانية يف طرابلس هذا املؤمتر وهذا التقرير.

 

 
 ملخص الجلسة: مقدمة الى محاور المؤتمر

 اجللسةشبلي مالط٬، رئيس 
 قام شبلي مالط بالتحدث عن مبدأ الفصل والتوازن ما بني السلطات كأحد أهم مبادىء الدساتري احلديثة منذ ان صكه املفكـر الفرنسـي تشـاريل 

الط لوي مونتيسيكو يف القرن الثامن عشر وعما اذا كانت جـذور هـذه املفـاهيم موجـودة يف تـاريخ الفكـر واملمارسـة السياسـية يف اإلسـالم. وقـال مـ
ي ان اإلسالم عرف وجود "حدود و قيود" على السلطات وخص بالذكر السلطة التنفيذية. وتناول مـالط املفـاهيم الـواردة يف كتـاب امليـاه للسرخسـ

يف القــرن العاشــر املــيالدي ليوضــح كيــف ان ســلطة وصــالحيات احلــاكم أو الســلطان كانــت حمــدودة وفقــا لإلســالم حيــث إن يف اإلســالم اجلميــع 
ام احلدود ( القانون ) أما سياسة حتديد و احلد من القوة و السلطة فيكون من خالل مؤسسة القضاء. اال انه اضاف بـإن فكـرة الفصـل سواسية أم

 مــا بــني الســلطات الــثالث التنفيذيــة والتشــريعية والقضــائية فهــي غــري موجــودة بشــكلها احلــديث يف الــرتاث الفقهــي لإلســالم٬، ومــن مث فهنــاك حاجــة
 اجلانب. إلثراء هذا 

 العالقـة وحاول مالط ان يشـرح تطـور مفهـوم الفصـل مـا بـني السـلطات يف املنظومـة الثالثيـة األفقيـة (التشـريعية٬، والتنفيذيـة والقضـائية) باإلضـافة اىل
لي ان هنــاك أيضــا . وقــال شـب19مـا بــني السـلطات و الشــعب (العموديــة)٬، بـالعودة اىل كتابــات املفكـر الســوري عبــد الـرمحن الكــواكيب يف القـرن الـــ 

 مستو ثالث للتحليل وهو العالقة ما بني "املركز" و"األطراف و التوابع" أو ما ميكن أن يسمى حاليا ب "االحتادية" و "الال مركزية".
فق مـع مبـدأ فصـل وأختتم مالط بالتأكيد على ان الفقه اإلسالمي عرف مركزية مفهوم "ان األصل يف األشياء اإلباحـة" ليؤكـد قابليـة اإلسـالم بـالتوا

 وتوازن السلطات.
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 إستحضار التراث في الئحة حقوق اإلنسان الفقه اإلسالمي في الدستور 
أستاذ رئاسي يف احلقوق٬، جامعة يوتاه. أستاذ كرسي جان موين٬، جامعـة القـديس يوسـف٬، رئيس مجعية احلق بالالعنف.  ٬،شبلي مالّط

 بريوت.

 
 في المنهج

القـرن  للتعاطي مـع الفقـه اإلسـالمي يف الدسـتور طـرق خمتلفـة. أحـد الطّـرق جتاُهـل املوضـوع بالتمـام٬، وهـو مـا دأبـت عليـه معظـم الدسـاتري العربيـة يف
هذا الطريق َسْهل٬، يرفع مجيع اإلشارات القانونية اخلالفية عـن الـنص الدسـتوري٬، ومنهـا مـا ميـّت  1اليوم٬، مثالً تونس.العشرين٬، واستمرت عليه حىت 

هــو اىل الفقــه اإلســالمي. طريــٌق آخــر جيعــل الشــريعة اإلســالمية نقطــًة مرجعيــًة يف الدســتور٬، إمــا وحــدها أو مــع عــدد مــن املراجــع األخــرى. هــذا مــا 
   ٬2005.2، ويف املادة الثانية من دستور العراق لعام 2012ة يف الدستور املصري املقّر عام معروف باملادة الثاني

الرتاثــي  أقــرتح يف هــذه الورقــة طريقــاً ثالثــا٬، أرجــو أن يكــون جمــدداً وعلميــاً علــى الســواء٬، حبيــث يــوّفر حــالً للتعــارض بــني الفقــه اإلســالمي يف وجهــه
املــنهج جــزء مــن النقــاش حــول الفقــه اإلســالمي والدميقراطيــة٬، ومصــاحلة املعــايري الدميقراطيــة األساســية  هــذا 3وعمليــة استحضــاره الدســتوري الــراهن.

 املعتمدة يف فضاء حقوق اإلنسان الدويل مع الرتاث الفقهي اإلسالمي والشرق أوسطي.

بقـدر مـا  –ك يف البيت٬، أنت هنا مـواطن جمـرد منـه أُترْك دين –ومن ناحية الفلسفة السياسية٬، ال يعتمد احلّل املطروح على مفهوم سياسي علماين 
ـا غالبـاً مـا تكـون مشـرتكة يف الـد يانات يبين على البحث احلثيث يف جمموعـة غنيّـة مـن اإلنتمـاءات الرتاثيـة٬، أضـعها حتـت عنـوان الشـرق األوسـط أل

ــا. فعلينــا أن نتــذّكر أن الفقــه اإلســال مي جــاء متــأخراً يف تــاريخ الشــرق األوســط٬، وأن عمــق الــرتاث الســماوية الــثالث ومــا بــني املاليــني الــذين يتبعو
تــراث  احمللـي واسـتمراريته يعــودان يف السـجل املكتـوب اىل قــوانني بابـل وزردشــت ومصـر القدميـة. وإذا ماتــت الـديانات البابليــة منـذ زمـن طويــل٬، فـإن

 القانون البابلي مل ميت.

والــدين اليهــودي لــه مكانــٌة خــاص يف ليبيــا حــىت حمــوه بســبب  –وأمههــا املســيحية واليهوديــة كمــا أن الــرتاث الفقهــي للــديانات الســماوية األخــرى٬، 
اإلسرائيلي٬، وزوال الطائفة اليهودية اليت عاشـت يف ليبيـا زهـاء ألفـي عـام. كمـا أنـه مهـّم استحضـاُر الـرتاث الـوطين -القذايف وتداعيات الصراع العريب

                                                                        
  لدستور التونسي االخرية اىل الشريعة االسالمية.ا ال اشارة يف مسودة .(منتدى الشرق األوسط الدستوري)مجيع املراجع الدستورية الشرقية موجودة على موقع مجعية احلق بالالعنف 1 

 ." مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع : "2012الدستور املصري لعام املادة الثانية يف  2
 :االسالم دين الدولة الرمسي٬، وهو مصدٌر اساس للتشريع  : "2005املادة الثانية الفقرة االوىل من الدستور العراقي لعام 

 أ ـ ال جيوز سن قانوٍن يتعارض مع ثوابت احكام االسالم. 
 .سن قانوٍن يتعارض مع مبادئ الدميقراطية ب ـ ال جيوز

 ج ـ ال جيوز سن قانوٍن يتعارض مع احلقوق واحلريات االساسية الواردة يف هذا الدستور."
 
االيطالية ٬، وهي حقبة التحديث التشريعي والسياسي بعد   aggiornamento  ل عمومًا استعمال كلمة الفقه االسالمي للتعبري عن االختصاص القانوين يف االسالم. وكلمة استحضار ترمجة لكلمةأفضّ 3

 .توحيد ايطاليا يف الربع االخري من القرن التاسع عشر
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ه الغربية٬، وأقلمُته وطنياً على امتداد قرنني من العمل الدستوري الشرق أوسطي. هـذا الـرتاث لـه أثـٌر واضـح الذي ّمت بناء أكثرِه على الدستور يف حّلت
ــة املبعثــرة يف دســاتري العــامل٬، وكّلنــا  يف النهضــة الدســتورية إبــان الثــورة الشــرق أوســطية القائمــة. وأخــرياً ولــيس آخــرا٬، ال بــد مــن اســتئثار النمــاذج الغنّي

واملــواد فيــه  1951املقارنــة٬، منــذ دســاتري الواليــات املتحــدة وفرنســا يف القــرن الثــامن عشــر٬، وحــىت اإلهتمــام بدســتور ليبيــا لعــام  مكــّب علــى دراســتها
 فما منطُق إقصاء أية جتربة دستورية مفيدة سلباً أو إجياباً يف البحث عن أفضل دستور ممكن للبالد؟ 4املهتّمة باملعاهدات الدولية.

رجعيـة الفقـه اإلسـالمي جبعلـه حقيقـة معتمـدة مـع غـريه مـن الروافـد الرتاثيـة الوطنيـة والعامليـة٬، بفكـٍر منفـتح يواكـب التجربـة الفعليـة فاجلواب إذاً عـن م
ال ســيما يف الــدول الـــيت تشــمل مــواطنني مــن غـــري  –خلــّط الدســاتري يف العــامل. فالفقــه اإلســـالمي٬، وفقــه الشــرق األوســط٬، وســـائر القــوانني الدينيــة 

ل ٬، والقــوانني الوطنيــة واملعــايري الدوليــة٬، مجيعهــا جــديٌر بالبحــث العلمــي لوضــع الدســتور وإثــراء القــوانني الالحقــة. وهــذا فعــالً مرتكــُز أفضــ-املســلمني
 العمل الدستوري والقانوين القائم يف القرن احلادي والعشرين.

غييـب الفقـه اإلسـالمي بالتمـام٬، كمـا حيبّـذه غـالة العلمـانيني٬، أو احنـراف هذا أيضاً جيعـل الرتكيـز خمتلفـاً عّمـا درج يف العـادة لـدى وضـع الدسـتور. فت
أو جمـّرد وضـعه جنبـاً اىل جنـب مـع  5الرتاث الفقهي اإلسالمي يف حبر من املراجع األخرى٬، كما يتم مثالً يف القانون املـدين يف كـلٍّ مـن مصـر وليبيـا٬،

٬، كــلُّ هــذا أقــّل نفــاذاً وعلمّيــًة مــن اإلســتعمال الفعلــي املرّكــز للفقــه اإلســالمي كجــزء أساســي مــن املعــايري العامليــة (املــادة الثانيــة مــن الدســتور العراقــي)
 الرتاث الوطين والرتاث املشرتك يف املنطقة.

ه وهكذا يتّم النظر اىل أفضل ما يف الرتاث لوضع الدستور٬، كما يبقى للمشرتعني والقضاة أن يقوموا بـدورهم اإلجتهـادي إلدخـال أنسـب مـا حفظـ
ا الحقا٬، كّل يف عمله اخلاص٬، تشريعاً وقضاًء. ا ويطبقو  الرتاث يف القوانني اليت يعتمدو

 هذا هو القسم اليسري من حبثنا.

 اٍء مميَّـز يفأما املوضوع األكثر تعقيدا٬، فيأيت طرُحه عندما نكّب على العمل االستحضاري هلذه القوانني٬، ال سيما الفقه اإلسالمي ِلما حيمل مـن ثـر 
ل مـع الشرق األوسط على امتداد ألفية ونصف. يف مثل هكذا نصٍّ أساسيٍّ كالدستور٬، يبدو النقاش حول ما إذا كانت املـادة الثانيـة منوذجيـة أفضـ

ــا خطــأً منهجيــاً. فــإذا أردنــا أن نكــون جــّديني يف التعــاطي مــع الفقــه اإلســالمي٬، علينــا أن نســتفيد مــن ثــراه » ال«  فــي نــصالتعريــف أو مــن دو
 .الدستور نفسه

وســط هــو فبــدالً مــن التســاؤل عــن اإلشــارة اىل مرجعّيــٍة يُــرتك وقـُْعهــا لوقــت الحــق٬، الســؤال امللــّح للــرتاث اإلســالمي القــانوين علــى امتــداد الشــرق األ
لـرتاث الفقهـي اىل صـلب الدسـتور٬، استحضاره مبا جيعله أساسياً يف القطيعة املرجّوة مع اإلستبداد الذي ختّلصنا منه يف الثورة. وإذا أردنا أن ندخل ا

                                                                        
"عـرف القـانون الـدويل يعتـرب قانونـاً  : 232يـنص صـراحة علـى مرجعيـة القـانون الـدويل (املـادة فدسـتور أفريقيـا اجلنوبيـة أما يف النص األصلي بالالجئني واألجانب.  191و 189هذه االشارة حمدودة يف املادتني 4

 )سارياً يف اجلمهورية طاملا ال يتعارض مع الدستور أو قانون سّنه املشرتع."
(املـادة االوىل٬،  ".الطبيعـي وقواعـد العدالـةتضى مبـادئ القـانون إذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه٬، حكم القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية٬، فإذا مل توجد٬، فبمقتضى العرف٬، وإذا مل يوجد٬، فبمقف"5

  مبادئ الشريعة يف الصدارة.القانون املدين املصري) يضع القانون املدين اللييب 
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مــه الفقــه اإلســالمي ا ىل الدســتور فمــا فائــدة تأجيلــه اىل مســتقبل التشــريع علــى منهــاج املــادة الثانيــة؟ مقابــل التأجيــل ال بــّد مــن الرتكيــز علــى مــا يقدِّ
 .اآلنالذي خنطُّه 

يف دسـاتري الشـرق األوسـط. لـيس صـعباً إرجـاء الفقـه االسـالمي   يف عملية وضع الدسـتور٬، أود طـرح مـنهج خيتلـف جـذرياً عـن الطـرق املّتبعـة عمومـاً 
لدسـتور كمرجع مستقبلي للتشريع على أساس  منوذج املادة الثانية. أما إذا أردنا أخـذ الفقـه االسـالمي علـى حممـل اجلـّد٬، فعلينـا إدخالـه يف صـلب ا

يف الــنّص الدســـتوري نفســه٬، وبشــكل خـــاص يف الئحــة حقـــوق  الــذي نعمــل عليـــه اآلن. كيــف يأخــذ الدســـتوُر الفقــَه االســـالمي علــى حممــل اجلـــدّ 
 االنسان اليت جنهزها يف دساترينا؟

باإلقــدام  يــوفِّر الــرتاث الفقهــي اإلســالمي كنــزاً ال مثيــل لــه مــن احلقــوق والواجبــات يف الفضــاء الدســتوري. فاحلجــة هــي يف إحيــاء ِعْلمــّي هلــذا الــرتاث
ري الــوطين٬، مبــا فيــه رصــيد الفقــه الــدفني٬، وعــدٍد مــن النمــاذج املقارنــة والدوليــة الــيت تتنــاول احلقــوق علــى البحــث عــن التفاعــل بــني الرصــيد الدســتو 

 األساسية. ومثل هذا التفاعل يتّم تطويره الحقاً يف احملاكم الدستورية٬، لكن علينا أن نبدأ هذا اجلهد يف عملية وضع الدستور نفسه.

٬، ختتـار نصوصــاً »اإلعالنـات اإلسـالمية يف حقــوق اإلنسـان«ني بوضـع الدســاتري يطـّورون عـدداً مــن بصـدده هنـا. بعــض املهتّمـ َلْســتُ وأوّد طـرح مـا 
نّه مل يَـِف بغـرض خمتلفة موجودة دولياً فيتّم تزيينها بعدٍد من اإلستثناءات للفقرات اليت تبدو غري متوافقة مع مبادئ الشريعة. هذا دأٌب معتاد٬، إال أ

أّمـا بالنسـبة للجمهـور األوسـع مـن املـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان٬، فـإن  6ة٬، أو ِلَمْن يقرأ هذه النصـوص مـن خارجهـا.املهتمني باملوضوع داخل األمّ 
ا األساسي. مثل هذه النصوص املرَكَّبة وما يرافقها مـن جهـٍد لـدمج  7اإلستثناءات هذه تشّكل عبًء على صلب هذه احلقوق وتفرغها من مضمو

 بت يف الغرب٬، وال أفَق هلا.استثناءات حلقوق عاملية ُكت

لـة  املنهج املطروح خمتلٌف متاماً. يبدأ من الرتاث الفقهي نفسه٬، متبعاً سابقة وضع القانون املدين على امتداد القرنني املاضيني. فإقبال الناس علـى ا
يـة للقـانون املـدين املصـري رغـم حـديث السـنهوري العثماين من دون التسـاؤل عـن شـرعيتها الفقهيـة٬، والشـكوك املسـتمرة باملقابـل عـن الشـرعية الفقه

 8املتواتر عن جهوده التوفيقّية مع الفقه اإلسالمي٬، هذا السؤال جيد جوابه يف األسلوب وليس يف املضمون.

لة و  ـا. هـذا املـنهج٬، هذا أيضاً صحيح بالنسبة لوضع الدساتري٬، وال أعرف بلداً جهد يف وضع دستوره مّتِبعاً املنهج الذي سار عليه واضعو ا أخوا
لـق حبريــة الـذي يرّكـز علـى األسـلوب لتــوفري املضـمون الفقهـي املناسـب هـو مــا أعرضـه علـى التطبيـق اآلن يف يف الدسـتور العتيــد ٬، متنـواالً القسـم املتع

 املعتقد الديين يف الئحة حقوق اإلنسان..

                                                                        
 6 "املقاربة املكّملة"أنظر مثالً ما يسميه 

Mashood Baderin, International human rights and Islamic law, Oxford: OUP 2003, at 218-9  ( ‘complementary approach’). 
 راجع مثالً 7

 Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and politics, Boulder: Westview Press 5th ed. 2013.  
لتمييز ل اشكاأعلى جميع ء لقضااتفاقية إايـران والسـعودية علـى تـا ٬، وبشـكل مشـابه حلقـوق املـرأة حتفظـات حكوم1990األمثلة تضـم الئحـة احلقـوق يف الدسـتور االيـراين أو إعـالن القـاهرة حلقـوق االنسـان لعـام 

 .  CEDAW1981 أةلمرا ضد
 يراجع الفصل الثامن من كتايب8

Introduction to Middle Eastern law, Oxford: OUP, pb ed. 2009, 244-99 
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 تطبيق

الــدين هــو خيــار ال ميكــن إكــراه أحــٍد عليــه٬، والفــرد مفطــور علــى اختيــار دينــه حــراً مــن أي إكــراه.  9»ال إكــراه يف الــدين.«اآليــة القرآنيــة مشــهورة: 
ــ ــال الــديين أليِّ إكــراه. حّريــة الــدين مطلقــة٬، واآليــة واضــحة مركَّ زة٬، دقيقــة املــواطن هــو مــن يقــرر اعتنــاق دينــه ورفضــه ٬، ومــدى تديّنــه. ال حمــّل يف ا

 ».الدين ال إكراه يف«ومطلقة. أربع كلمات: 

 ما يوازي هذه اآلية يف لوائح حقوق اإلنسان الوطنية والدولية متوفِّر بشّىت األشكال٬، خنتار منها هنا أربعة أمثلة.

ال جيــوز إقــالق أي شــخص بســبب معتقداتــه٬، مبــا فيهــا «علــى التــايل:  1789مــن اإلعــالن الفرنســي عــن حقــوق اإلنســان لعــام  10تــنص املــادة 
وتشــمل املــادة حريــة الــرأي وحريــة الــدين٬، وترهنهمــا باســتثناء األمــن ». ال يُهــدد التعبــري عنــه األمــَن العــام الــذي يــوفره القــانونمعتقــده الــديين٬، طاملــا 

 العام. 

لـن يقـّر الكـونغرس أيَّ «للدسـتور:   First Amendment وّمت إقـرار الـنص األمريكـي املماثـل يف الوقـت نفسـه يف مـا يسـمى بالتعـديل األول
 ويبدو نصاً مانعاً قاطعاً للمشرتع عن التعرض للدين سلباً أو إجياباً عندما يُسّن القوانني.». ق بتثبيت الدين٬، أو مبنع التعبري احلّر لهقانون يتعل

ويشـمل لكـل شـخص احلـق يف حريـة التفكـري والضـمري والـدين٬،  «منـه أّن  18وديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان أكثـُر دقّـًة٬، تـنصُّ يف املـادة 
ا سواء أكان ذلك سراً أم م  »ع اجلماعة.هذا احلق حرية تغيري ديانته أو عقيدته٬، وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعا

 على التايل:» حرية الدين واملعتقد والرأي«يف الفصل الثاين من دستور افريقيا اجلنوبية بعنوان  15ويف نصوصنا املختارة تأيت الفقرة 

 لكلٍّ احلق يف حرية الضمري٬، والدين٬، والفكر٬، واملعتقد٬، والرأي.« 
 جيوز ممارسة العبادات يف الدولة ويف املؤسسات املدعومة منها٬، بشرط أن  .1

 حترتم هذه املمارسات القواعد اليت تتبعها السلطات العامة املختّصة.  . أ

 أن تتبع هذه املمارسات على أساس املساواة.   . ب

 يكون اعتناقها حرّاً واختيارياً.ج. أن 

 أ. هذه الفقرة ال متنع أي تشريع يقّر: .2

 الزواج املتبع يف أي تراث أو نظام قانوين ديين٬، شخصي أو عائلي٬، أو -
 أنظمة األحوال الشخصية والعائلية يف الرتاث٬، أو املتبعة من أشخاص ميارسون ديناً معيناً. -

 »يكون متطابقاً مع هذه الفقرة (بكاملها) ومع فقرات الدستور األخرى.  على اإلقرار املذكور يف الفقرة أ أن
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ميكــن تعــداد الكثــري مــن األمثلــة األخــرى٬، لكــن احلجــة واضــحة. لــيس هنالــك مــن ســبب يقضــي بتفضــيل أي مــن هــذه املــواد األربعــة علــى القاعــدة 
ال أن أيـاً مـن هـذه النصـوص يتحلّـى بنكهـة فقهيـة إسـالمية ٬، ومـا تسـطره القرآنية أنّه قطعاً ال إكراه يف الدين. األسلوب خمتلـف واملضـمون واحـد. إ

فــوان٬، وخيســر اهلويّــة الديباجـة الدســتورية لكــل مــن األمثلــة أعــاله قــد يــوفِّر ِدقَّــًة أكثــر يف املوضـوع٬، إال أنــه خيســر قــوَّة اآليــة يف احلِفــظ٬، واجلمــال٬، والعن
ين٬، ال إكـراه مـن قبـل الدولـة ٬، أو مـن أّي عامـٍل فيهـا٬، أو مـن أي مـواطن آخـر٬، أو مـن أي حلقـة والرتاث. ال إكراه يف الـدين يعـين ال إكـراه يف الـد

تمع األوسع. ال إكراه يف الدين آية تعّرب بقوة عن املطلـب الدسـتوري القاضـي للجميـع بــ احلـق يف حريـة التفكـري والضـمري والـدين٬،  «من حلقات ا
ا سواء أكـان ذلـك سـراً أم مـع اجلماعـةوحرية تغيري ديانته أو عقيدته٬، وحرية اإل ٬، علـى مـا » عراب عنهما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعا

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٬، أو ألية عبارة مماثلة يف النصوص الدستورية األخرى اليت ذكرناها. 18جاءت عليه املادة 

ىل بعض الضغط يف العبارة٬، وبعض القصور عن املرجتى يف التفصيل القانوين. وكما هـو معـروف فـإن قد يُفضي حتويل اآلية كما هي مادة دستورية ا
مـاعي علـى بعض التفاسري الفقهية ملبدأ احلرية الذي تعّرب عنه اآلية القرآنية برفض اإلكراه يف الـدين علـى اإلطـالق٬، هـي تفاسـري تسـمح بـاإلكراه اجل

ية٬، أو منع الـّردَّة٬، أو معاقبـة املـتهم بـرفض املبـادىء الثانويـة املتفرعـة فقهيـاً (مـثالً يف شـرب اخلمـرة٬، أو الزنـا٬، أو اعتناق اإلسالم حبخة الغزوات التارخي
لـــبس احلجـــاب). ومثـــل هـــذه التفاســـري كانـــت رائجـــة يف مراحـــل خمتلفـــة مـــن التـــاريخ٬، لكنَّهـــا مجيعهـــا تـــأويالت ختـــالف بوضـــوح نـــص اآليـــة القرآنيـــة 

لرتاث القـانوين األقـرب يف الشـرق األوسـط هـذه التفاسـري احلـادة٬، ويـرتك للفـرد حّريـة ممارسـة دينـه٬، وتغيـريه٬، واتبـاع الواجبـات كما خيالف ا 10املطلق.
 والعشرين. اليت يراها مهمة يف الدين الذي يلتزم به. فال معىن لفرض قراءة قاسية خمالفة النص القرآين اجللّي على واضع الدستور يف القرن احلادي

يرتـاح اليهـا عل كتابة الفقرة اخلاصة باملعتقد الديين يف الدستور موضوعاً شّيقاً رحباً يعتمـد أسـلوباً يعـّرب عـن مبـدأ عـاملي حلقـوق اإلنسـان بلغـة هذا جي
 املواطن على الفطرة يف اعادة اكتشاف روائع الفقه يف تراثنا.

هـا غربيـة يف تراثهـا الفقهـي الغـريب٬، أو اعتمـاد الئحـة للقـوانني كّلهـا اسـتثناءات تفـرغ فبدًال من ترمجة أي من األمثلة األربعة اليت قدمناها٬، وهـي مجيع
٬، يكــون بنــاء الئحــة –يف احلالــة األوىل رســم الفقــه اإلســالمي عــدواً للتطــور٬، ويف احلالــة الثانيــة اعتبــاره املرجــع الوحيــد للتطــّور –احلــّق مــن مضــمونه٬، 

المي بــاألخّص٬، مبثابــة رديــف دســتوري يغنينــا عــن مــنهج املــادة الثانيــة الكســول باستحضــار تراثنــا للحقــوق يف فقــه الشــرق األوســط ٬، والفقــه االســ
 الفقهي األصيل بأحسن وأمنت ما فيه على غرار اآلية الكرمية.

المي بشـكل غــري هـذا جهـد جبّـار٬، لكنــه جهـٌد يرقـى اىل تطلعـات الثــورة الالعنفيـة يف الشـرق األوسـط٬، وهــو جهـٌد قـد يـؤدي اىل عامليــة الفقـه اإلسـ
 مسبوق يف التاريخ.

 

 

 

                                                                        
‘Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur10 manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.’ 
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 حقوق اإلنسانملخص الجلسة: 
 : شبلي مالط٬، رئيس ومؤسس حركة احلق بالالعنف واالستاذ جبامعة يوتا األمريكيةاجللسة  رئيس

يف التعامـل مـع  الدستور: إستحضار الـرتاث يف الئحـة حقـوق اإلنسـان" باإلشـارة اىل منهجـني خمتلفـني بدأ مالط مداخلته عن "الفقه اإلسالمي يف
٬، فيمــا يقــوم املــنهج 2011الشــريعة اإلســالمية عنــد كتابــة الدســتور٬، يتمثــل األول يف جتاهــل املوضــوع بالتمــام٬، كمثــال الدســتور التونســي قبــل ثــورة 
٬، ويف املـادة 2012ل لعـام الثاين على النص على مرجعية "الشريعة اإلسالمية" يف الدستور كما هو احلال يف املادة الثانية يف الدستور املصري املعط

 .2005الثانية من دستور العراق لعام 
 

ق األوسـط" وأقرتح مالط منهجا ثالثا لتحقيق التوافق والتعايش بني الشريعة اإلسالمية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. ويقـدم مـالط مفهـوم "الشـر 
املشرتكة يف الديانات السماوية الثالث الـيت تشـكل سـكان املنطقـة. وقـال مـالط ان واضـعي الدسـتور الليبيـني جيـب ان يتعـاملوا مـع   إلجياد القواسم

ل الط اىل التعامــالفقـه اإلسـالمي٬، بإعتبـاره أحـد الروافــد القانونيـة املهمـة مثلـه مثـل القــوانني الوطنيـة واملعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنســان. وهلـذا يـدعو مـ
يف نـص جبدية كاملة مع سؤال الشريعة اإلسالمية عند كتابة الدستور٬، بـدال مـن اللجـوء اىل أسـلوب تأجيـل املناقشـة اىل فـرتة الحقـة كمـا هـو احلـال 

 املادة الثانية يف دستوري مصر والعراق.
 

مــا لكيفيــة تطبيــق املــنهج الــذي يــدعو اليــه. وقــال وأوضــح مــالط ان القســم املتعلــق حبريــة املعتقــد الــديين يف الئحــة حقــوق اإلنســان ميثــل مــدخال مه
"الـدين هـو خيـار ال ميكـن إكـراه أحـٍد عليـه٬، والفـرد مفطـور علـى اختيـار دينـه   تشـري بوضـوح اىل ان» ال إكراه يف الـدين«اآلية القرآنية: ان مالط  

ــال الــديين أليِّ إكــراه. حّريــة الــدين مطلقــة٬، واآليــة حــراً مــن أي إكــراه. املــواطن هــو مــن يقــرر اعتنــاق دينــه ورفضــه ٬، ومــدى تديّنــه. ال حمــّل يف  ا
 »".ال إكراه يف الدين«واضحة مركَّزة٬، دقيقة ومطلقة. أربع كلمات: 

 
) مــن اإلعــالن الفرنســي عــن حقــوق 10ويقــارن مــالط هــذه اآليــة القرآنيــة الكرميــة بنمــاذج مــن لــوائح حقــوق اإلنســان الوطنيــة والدوليــة٬، كاملــادة  (

ال جيــوز إقــالق أي شــخص بســبب معتقداتــه٬، مبــا فيهــا معتقــده الــديين٬، طاملــا ال يُهــدد التعبــري عنــه «والــيت تــنص علــى انــه :  1789ام اإلنســان لعــ
 ».  األمَن العام الذي يوفره القانون

 
 واليت تقول: » عتقد والرأيحرية الدين وامل«يف الفصل الثاين من دستور افريقيا اجلنوبية بعنوان  15كما يقارن مالط هذه اآلية بنص الفقرة 

 لكلٍّ احلق يف حرية الضمري٬، والدين٬، والفكر٬، واملعتقد٬، والرأي.«
 جيوز ممارسة العبادات يف الدولة ويف املؤسسات املدعومة منها٬، بشرط أن  .3

 حترتم هذه املمارسات القواعد اليت تتبعها السلطات العامة املختّصة.  . ت

 ساواة.أن تتبع هذه املمارسات على أساس امل   . ث

 ج. أن يكون اعتناقها حرّاً واختيارياً.
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 أ. هذه الفقرة ال متنع أي تشريع يقّر: .4

 الزواج املتبع يف أي تراث أو نظام قانوين ديين٬، شخصي أو عائلي٬، أو -
 أنظمة األحوال الشخصية والعائلية يف الرتاث٬، أو املتبعة من أشخاص ميارسون ديناً معيناً. -

 »يف الفقرة أ أن يكون متطابقاً مع هذه الفقرة (بكاملها) ومع فقرات الدستور األخرى. على اإلقرار املذكور 

حلِفــظ٬، وأكــد مــالط ان املثــالني الســابقني يتفقــان كليــة مــع مضــمون اآليــة القرانيــة٬، وان كانــت اآليــة القرآنيــة مــن وجهــة نظــره تتميــز بالســهولة يف "ا
 واجلمال٬، والعنفوان٬، واحلفاظ على اهلوية". 

 لمتحدث: إيمان العبيدي٬، جامعة بني غازيا

استعرضـت تناولت إميان العبيدي إتفاقية "القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة" كمدخل لفهـم عالقـة االتفاقيـات الدوليـة بالتشـريع الليـيب. و 
وكيــف متــت ترمجــة هــذه  29و 16و 9و 6و  2 العبيــدي مجيــع التحفظــات الــيت وضــعتها احلكومــات الليبيــة الســابقة علــى االتفاقيــة وخاصــة املــواد

 التحفظات يف التشريعات الليبية املختلفة.

واملتعلقة بالقوانني املنظمة لالتفاقيـات الدوليـة وقالـت ان االتفاقيـة تـدعو الـدول بوضـوح اىل عـدم  1969مث تناولت العبيدي نص اتفاقية فيينا لعام 
 التفاقيات واملعاهدات الدولية اليت تقوم باملصادقة عليها. التحجج بالقوانني احمللية لتجنب تنفيذ بنود ا

 وقالت العبيدي ان الدستور اللييب اجلديد جيب ان ينص بصراحة على أولوية االتفاقيات واملواثيق الدولية على التشريع احمللي.

 المناقشة

 لتايل:وخالل املناقشة٬، طرحت العديد من وجهات النظر حول املوضوع٬، ميكن تلخيصها يف ا

 كيف ميكن التوفيق بني مبدأ السيادة الوطنية وأولوية املعاهدات الدولية على الدستور والتشريع؟ 

 كيف ميكن فض االشتباك ما بني بعض نصوص املعاهدات الدولية والشريعة اإلسالمية؟ 

 أم تشـمل االتفاقيـات اآلخـرى اخلاصـة  ما هو تعريف "املعاهدات واملواثيق الدولية"؟ هل تقتصر فقط على تلك اخلاصة حبقـوق اإلنسـان
 بالتجارة أو التسليح٬، اخل؟
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 وتمكينها المرأة بحقوق يتصل فيما  الدولية والمعاهدات الشريعة بين  الشامل الصدام افتراض عوامل

 اجلامعة االمريكية بالقاهرة ٬،لنقي الزهراء
 

 المحتويات قائمة

  .الورقة عصارة ـــ توطئة •

  .الشريعة تعريف •

 .املرأة حبقوق يتصل فيما الدولية واملعاهدات الشريعة بني شامل صدام افرتاض إىل املفضية العوامل •

 الشـريعة بـني شـامل صـدام افـرتاض إىل املفضـية العوامـل داخلهـا تتحـرك الـيت اإلسـالمية للمجتمعـات العمرانيـة احلالـة أو الكلـي اإلطـار •

 .املرأة حبقوق يتصل فيما الدولية واملعاهدات

 .املرأة جتاه الشريعة موقف مالمح •

 .باملرأة تتعلق مسائل جتاه والشريعة املعاهدات موقف بني للتشابه أمثلة •

  .استخالص •

  .املرأة بتمكني يتصل فيما ِصحية أكثر والشريعة الدولية املواثيق بني العالقة جلعل ضرورية خطوات :مستقبلية نظرة •

 
  .الورقة عصارة ـــ توطئة

 ظاهرة يلحظ اإلسالمية المجتمعات في المرأة بحقوق تتصل دولية معاهدات بإقرار المحيطة األجواء يتابع من

  الشريعة تعريف

أن نخوض غمار تناول العالقـة بـين الشـريعة اإلسـالمية والمعاهـدات الدوليـة٬، يجـدر بنـا أن نبـين التعريـف الـذي نـرى وجـوب اعتمـاده  قبل
ويف ذلـك يعــد مـن الشـريعة الشـهادة والصــالة  .بالشـريعة جممــل تعـاليم الـدين احلنيـف الــيت حيياهـا وميارسـها أتباعـهاملقصـود ." الشـريعة"لمصـطلح 

مـن ذلـك  .والزكاة والصوم و احلج واجلهاد واألخالق والشعائر واملناسك واألوامر والنـواهي واختـاذ أسـوة حسـنة يف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
ومـن ذلــك خنلـص أيضـا إىل أن الشــريعة أمـر حييـاه املســلم بكـل مـا حتملــه   . ميكـن٬، وال جيــوز٬، اختزاهلـا يف األوامـر والنــواهيخنلـص إىل أن الشـريعة ال

من معاٍن وفيما يتصل بكـل بعـد مـن أبعـاد الشـريعة الظـاهرة و الباطنـة املنعكسـة يف األبعادالسـلوكية واملمارسـتية و احلقائقيـة٬، علـى أن  "حيياه"كلمة 
ــا علــى حنــو متبــع للكيفيــة الــيت كــان حيياهــا الرســول صــلى اهللا عليــه يكــون ســعي  املــرء ألن حييــا هــذه الشــريعة قائمــا علــى إيــالء أوزان نســبية ملكونا
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أمـا البعـد اآلخـر الـذي جيـدر بنـا أال نغفلـه فهـو أن فهـم الشـريعة يـتم مـن  .إذن فالشـريعة هـي حالـة شـهود وحضـور وفكـر وسـلوك وممارسـة .وسـلم
وإن اتبــاع هــذه املنهاجيــة  .اد منهاجيــة منضــبطة متثلــت يف علــوم الشــريعة املضــمونية واملنهاجيــة مثــل علــم احلــديث وعلــم أصــول الفقــهخــالل اعتمــ

وهـذه العلـوم ومـا تنطـوي عليـه مـن منهاجيـة ترتكـز علـى تفاعـل مـع الزمـان واملكـان  .املنضبطة يُفضي ـــ بني أشياء أخرى ـــ إىل بناء ما ُيسمى بالفقـه
 .راك خلصوصية كل مرحلة زمانية وكل حالة مكانية وهذا ما جيعلها تتسم بالديناميكية واملرونةواد

  الصدام افتراض إلى المفضية العوامل

العامــل األول الــذي يفضــي إلــى افتــراض صــدام شــامل بــين الشــريعة والمعاهــدات الدوليــة فيمــا يتصــل بحقــوق المــرأة وتمكينهــا شــيوع  أمــا
اعتماد تعريف قاصر للشريعة يختزلها في األحكام التي تتضـمن أوامـر ونـواهي سـلوكية واضـحة علـى نحـو يخـالف معنـى الشـريعة المـذكور 

ا متنح املرأة حقوقـا أقـل مـن الرجـل٬، وبالتـايل خيـرج باسـتنتاج مفـاده وعندما ينظر غري امل .أعاله ختص يف بعض هذه النصوص يتصور من ظاهرها أ
كمـا حيصــل  .وهـذا حيصــل نتيجـة عــدم إحاطـة النـاظر يف تلــك النصـوص بأســس علـم أصــول الفقـه .أن الشـريعة تضـيق علــى املـرأة وتنحــاز للرجـل

والنظرة العامة للمرأة اليت تـأيت تلـك النصـوص ضـمنها السـيما أن بعـض النصـوص الـيت تتكـون منهـا النظـرة العامـة نتيجة عدم إحاطته باإلطار العام 
فقـد كانـت توصـية الرجـال بالنسـاء موضـوعة  .ونكتفـي هنـا بـإيراد مثـال واحـد .للمرأة قد تـأيت بصـيغة غـري صـيغة األوامـر النهائيـة والنـواهي الواضـحة

ا جـزءا مـن الشـريعةعلـ .رئيسـية يف خطبـة الـوداع  .ى الـرغم مـن ذلـك٬، فـإن مركزيـة هـذه التوصـية غـري منعكسـة يف كتابـات كثـري مـن الفقهـاء حبسـبا

أكثـر ألن  ولعل السبب يف ذلك أن جانبا من الفقه ال ُيَكَيف هذا اجلزء من خطبة الوداع على أنه من الشـريعة٬، بـل ُيَكَيفـه علـى أنـه وصـية نبيلـة ال
بعبـارة أخـرى٬، إن جانبـا كبـريا مـن الفقـه قـد قصـر  .لشـكل األوامـر والنـواهي املباشـرة مثـل آيـات احلـدود وآيـات الطـالق والربـاشكله مل يأت مطابقا 

ا للقانون يف مصادر التشـريع وقـد عـربَّ عـن هـذا االختـزال املعتـور املصـطلح اإلجنليـزي املسـتخدم للتعبـري عـن  .تعريفه للشريعة على كل ما جاء مشا
ويف احلق أن هناك الكثري من الشريعة ما يسهم يف تأكيد مكانـة املـرأة الرفيعـة لكنـه ال . وهو مصطلح ُمشوه يف أصله Sharia lawو الشريعة وه

لقـد أسـهم اعتمـاد ذلكـم التعريـف القاصـر للشـريعة الـذي خيتزهلـا يف األحكـام الـيت تتضـمن أوامـر ونـواهي سـلوكية  .يتم تكييفه على أنه مـن الشـريعة
علــى حنــو خيــالف معــىن الشــريعة املــذكور أعــاله يف ترســيخ التصــور الفاســد الــذي مفــاده أن الشــريعة تتخــذ موقفــا عامــا جتــاه املــرأة جــوهره واضــحة 

تمعـات اإلسـالمية السـيما بـني أوسـاط حركـات التغيـري احلداثيـة الـيت . التضييق عليها وهذا الفهم القاصر للشريعة شديد الشـيوع اليـوم يف خمتلـف ا
٬، وهــو شــديد الشــيوع كــذلك بــني بعــض النشــطاء والبــاحثني يف بلــدان العــامل املختلفــة الســيما البلــدان "احلركــات اإلســالمية"رف نفســها باســم تعــ

 .واضح أن هذا العامل ذو طبيعة مفهومية منهاجية يف آن .الغربية

 
العامــل الثــاني الــذي يفضــي إلــى افتــراض صــدام شــامل بــين الشــريعة والمعاهــدات الدوليــة فيمــا يتصــل بحقــوق المــرأة وتمكينهــا تصــور  أمــا

واألصـل أن كـون املسـلم إنسـانا هـو اعتبـار أصـلي يف . الشريعة تصورا ضيقا ال مكان فيـه لمعاهـدات بـين النـاس الـذين يـدينون بأديـان مختلفـة
لـيس هـذا فحسـب٬، بـل إن  .ولقد تقدمت خماطبة القرآن للمؤمن باعتباره إنسـانا علـى خماطبتـه باعتبـاره مؤمنـا .نة له ويف التشريعخماطبة القرآن والس

أمـا االعتبـار  .فالقرآن خياطب خماطبه كإنسان وكمؤمن يف آن واحـد .القرآن خاطب املؤمن باعتباره من الناس وهو يريه مناسكه كما يف سورة احلج
ــرد قــد خلقــه اهللا كخليفــة وهــو مــا يعــين ابتــداء أن جلميــع أبنــاء البشــر ـــــ علــى حنــو تعينيــين ــــ نصــيبا مــن اخلالفــاآلخــر فهــو  ة٬، أن اإلنســان بــاملفهوم ا
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ويف ذلك نستحضر حلف الفضول الذي أسسته وجوه القبائـل بقـريش إذ تعاقـدوا وتعاهـدوا علـى أال جيـدوا مبكـة مظلومـا  .وبالتايل نصيبا من الرشد
وقد شهد هذا احللف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقـال عنـه بعـد البعثـة٬، لقـد شـهدت يف دار  .ن أهلها وغريهم من سائر الناس إال قاموا معهم

 إن مفاد ذلك أن وحدة االنتماء لإلنسـانية الواسـعة هـي .عبد اهللا بن جدعان حلفا ما أحب أن يل به محر النعم ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت
بعبـارة أخـرى٬،  .واحـدة مـن وحـدات االنتمـاء الـيت خياطـب الـدين املـؤمن حبسـبانه منتميـا هلـا ويـنظم عالقتـه بأخيـه اإلنسـان الـذي ينتمـي مللـة أخـرى

 .نـةويف ذلك فإن من الشريعة مواثقة أهل امللل األخرى علـى أحكـام معي .ليست وحدة اإلنسانية خارجة عن وحدة امللة أو مضاهية هلا أو ندا هلا

 وقـد يشــرتك املــؤمن مــع أهــل امللـل األخــرى يف تأســيس تلــك املواثقــة علــى نظـرة مؤمنــة٬، وقــد تكــون مواثقــة املــؤمن مؤسسـة علــى نظــرة مؤمنــة وهــو مــا
ـا قانونـا يلتـزم بـه٬، بينمـا يسـتتبع أن تكـون مواثقـة ا طـرف اآلخـر ليستتبع أن تكون مواثقـة املـؤمن جـزءا مـن دينـه الـذي يعبـد اهللا بـه باإلضـافة إىل كو

تمعـات اإلسـالمية اليـوم النظـر إىل  .قانونا يلتزم به وعلى الرغم من أن تعاليم الشريعة تزخر مبا يؤكـد هـذا التصـور األساسـي٬، إال أنـه قـد شـاع  يف ا
ا ال تســتوعب مواثقــة مــع أهــل امللــل األخــر٬، وأن وإن مــن نتــائج هــذا  نــدٌّ أصــليّ  املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة ـــــ كلهــا ويف أصــلها ـــــ الشــريعة حبســبا

منهـا ومـا قـد  الدولية وعدم الرتوي يف تنقيحها وغربلتها لفرز مـا قـد يتنـاغم مـع الشـريعة/التصور الفاسد اختاذ موقف سليب ابتداء من العهود األممية 
ولعـل مـن  .علـى افـرتاض نقصـها وعـدم كفايتهـاوإن من نتائج ذلك افرتاض أن تبين املواثيق الدولية ينطـوي يف أصـله علـى خيانـة للشـريعة و  .يتصادم

 -السـيما ممـن يتبـىن الفكـر احلركـي للجماعـات اإلسـالمية احلداثيـة-كـاملفكرين والـواعظني  يـدقق يف موقـف العديـد مـن الفـاعلني يف السـاحة العامـة
أحيانــا وجزئيــا أحيانــا    كليــا  مبــدئيا٬،    رفضــا   تفيــد   التعبــريات الــيتال خيطــئ تلــك   املــرأة   املتعلقــة حبقــوق  يتصــل باملســائل   الدوليــة فيمــا   املعاهــدات   بــإزاء

وموضــوعا لغايــات الشــريعة.   شــكال   أخــرى٬، للمعاهــدات الدوليــة بنــاء علــى ظــٍن مفــاده أن تلكــم املعاهــدات حتمــا تتــوخى حتقيــق غايــات مناقضــة 
 واضح أن هذا العامل ذو طبيعة مفهومية إنسانية يف آن.

 

الذي يفضـي إلـى افتـراض صـدام شـامل بـين الشـريعة والمعاهـدات الدوليـة فيمـا يتصـل بحقـوق المـرأة وتمكينهـا فهـو أن أما العامل الثالث 
بعضا من التصورات التي تحيط بعمليـات تـرويج المعاهـدات الدوليـة مـا زالـت تعـج بعناصـر الخطـاب االستشـراقي الحـداثي الـذي ينطـوي 

ففي حقيقة األمر أن كثريا مـن دراسـات مـا يُعـرف باجلنـدر وحقـوق املـرأة الـيت حتـيط  .ة بشكل عامعلى صورة دونية للمرأة المسلمة أو المشرقي
زل املـرأة بعمليات ترويج املعاهدات الدولية اليت تتوخى متكني املرأة ما زالت تعج بكثري مـن عناصـر اخلطـاب احلـداثي  االسـتعالئي الـذي اليـزال خيتـ

تمعــات اإلســالمية والشــرق األو  ســط بشــكل عــام يف صــورة الضــحية الــيت ال متتلــك اإلرادة أو األدوات لتحريــر نفســها ومــن مث فهــي يف حاجــة يف ا
ويعد هذا األمر امتدادا لسياسات االستعمار الغريب الذي قام بتوظيف ذريعة استشراقية ذات نظرة تنميطيـة دونيـة  !ماسة دائمة ملن يقودها وحيررها

الذي وضعه القـدر علـى كاهلـه بإنقـاذ شـعوب املشـرق  "األخالقي"للمرأة الشرقية بصفة عامة ترتكز على ذريعة قيام الرجل األبيض بتحمل العبء 
ارة هنا هو اشـرتاك هـذا اخلطـاب احلـداثي الـداعي لتمكـني املـرأة مـع اخلطـاب الـديين املتطـرف يف  تكريسـه لنظـرة دونيـة اجلدير باإلش .السيما نساؤه

علـى الـدوام٬، حباجـة لوصـي ومنقـذ  "مسـتلبة اإلرادة"علـى الـدوام٬،  "ضـحية"علـى الـدوام٬،  "عـاجزة"علـى الـدوام٬،  "ضـعيفة"للمرأة فهي عند الطـرفني 
تمعـات اإلسـالمية يف عصـر مـا قبـل الدولـة القوميـة احلديثـة  اجلـدير .هلـا علـى الـدوام بالـذكر أيضـا أن كـال النظـرتني يتجاهـل قـراءة تـاريخ املـرأة يف ا

ــاالت السياســية واالقتصــ ادية والــدور االجيــايب الــذي لعبتــه املــرأة يف تلــك العصــور٬، ومــا اتســم بــه ذلــك الــدور مــن حضــور ومشــاركة فعالــة يف شــىت ا



 

12 
 

ولـذلك حنـن حباجـة ماسـة إلعـادة مراجعـة املقـوالت السـائدة عـن ختلـف املـرأة يف العصـور اإلسـالمية  مـا قبـل احلداثـة وقـراءة ذلـك التـاريخ  .والدينيـة
 .واضح أن هذا العامل ذو طبيعة نفسية عمرانية ـــ باملعىن اخللدوين للمصطلح ـــ يف آن .بعيدا عن التحيز املتجذر يف وعينا احلداثي

الرابع الذي يفضي إلى افتراض صدام شامل بـين الشـريعة والمعاهـدات الدوليـة فيمـا يتصـل بحقـوق المـرأة وتمكينهـا فهـو حالـة  أما العامل
الحساسـية المفرطـة التـي يحملهـا الـبعض فـي المجتمعـات اإلسـالمية تجـاه كـل مـا تتضـمنه تلكـم المعاهـدات تخوفـا مـن أن تكـون امتـدادا 

بعبـارة أخـرى٬، فـإن عـددا  .ي ينطوي على صورة مهينة للمرأة المسلمة أو المشرقية كما هو مذكور أعالهللخطاب االستشراقي الحداثي الذ
عليـه من الدوائر تتفاعل مع املعاهدات املتصلة باملرأة ضمن إطـار رد فعـل عـاطفي حـاد جتـاه مسـألة ارتباطهـا باخلطـاب االستشـراقي احلـداثي يغلـب 

وأن كـل مــا  .ا تنطـوي عليــه املعاهـدات مـن نصـوص حتمـا سـيكون امتـدادا للخطـاب االستشــراقي احلـداثيالتعمـيم املفـرط الـذي مفادعـه أن كـل مـ
ويفـوت هـذه الـدوائر التعقيـد الـذي ينطـوي عليـه وضـع  .تنطوي عليه املواثيق الدولية املعاصرة من نصوص امتداد ملساعي االسـتعمار الغـريب للهيمنـة

ختتلف جزئيا على األقل عن كثري من املعاهدات السـابقة الـيت محلـت عـددا مـن التصـورات االستشـراقية علـى املعاهدات الدولية اليوم والذي جيعلها 
فحالة رد الفعل العاطفية متنع تلك الدوائر من رصد دور األطر الوطنيـة الـذي يتسـع يومـا بعـد يـوم يف املشـاركة يف صـياغة عـدد متزايـد مـن  .حنو فج

واضــح أن هــذا العامــل ذو طبيعــة عمرانيــة  .ق املــرأة والــذي يعــي نوايــا النزعــة االستشــراقية ويــدرك كيفيــة مواجهتهــااملعاهــدات الدوليــة املتصــلة حبقــو 
 .إنسانية نفسية يف آن

أما العامل الخامس الذي يفضي إلى افتراض صدام شـامل بـين الشـريعة والمعاهـدات الدوليـة فيمـا يتصـل بحقـوق المـرأة وتمكينهـا هـو أن 
وعــدم اعتبــار للســياق أو     hegemonyالتــي تســهم فــي إعــداد العهــود والمواثيــق الدوليــة يتســم بنزعــة همينــة مســعى بعــض الجهــات

فمـن املعلـوم أن حركـة حقـوق اإلنسـان الـيت تُعـد  .للخصوصية العمرانية والثقافية التي تتسم بها البقاع التي يراد منها تبني المعاهـدات الدوليـة
علـى الـرغم  .قد نشأت يف سياق تارخيي ونطاق جغرايف حمدد هو سياق متواليات التحرر يف أوروبا منذ نشـوء احلداثـةمسألة متكني املرأة جزءا منها 

من ذلك٬، فإن بعـض اجلهـات الـيت تسـهم يف إعـداد املعاهـدات الدوليـة تسـعى إىل مـَد نطـاق حقـوق معينـة تطـورت خـالل جتربـة بلـدان أوروبيـة عـرب 
ـا املعاصـرة٬، ودون مسرية احلداثـة إىل خمتلـف جمتمعـ ات األرض مـدا تنميطيـا دون اعتبـار للسـياق التـارخيي السوسـيولوجي الـذي بـرزت فيـه أو حلاجا

تمعات اإلسالمية السيما فيما يتعلـق بالنظـام األسـري وهـو مـا تنظمـه الشـر  يعة تنظيمـا اعتبار للسياق الثقايف والقيمي الذي يؤطر لوضع املرأة يف ا
 العامل ذو طبيعة سوسيوجلي ثقايف يف آن.واضح أن هذا  .دقيقا

أما العامل السادس الذي يفضـي إلـى افتـراض صـدام شـامل بـين الشـريعة والمعاهـدات الدوليـة فيمـا يتصـل بتمكـين المـرأة فهـو قيـام بعـض 
صــية الثقافيــة األجنحــة فــي أبنيــة الســلطة فــي المجتمعــات اإلســالمية بتأســيس تســويغها النتهــاك حقــوق اإلنســان علــى الشــريعة والخصو 

تمعـات تسـعى السـلطة إىل إبقـاء بعـض التقاليـد الـيت  .والدينية التي بحسب إدعاءهم الفاسد تبرر الظلـم والعنـف ضـد المـرأة ففـي عـدد مـن ا
ء ويف بعض األحيان تفعل السـلطة ذلـك إرضـاء لتوجهـات جمتمعيـة ولضـغوطات شـرائح شـديدة اإلصـرار علـى إبقـا .تنطوي على هضم حلقوق املرأة

ا علـى النحـو الـذي اعتـادت عليـه٬، وأن يف بقائهـا وفـاء واسـتبقاء  تلكم التقاليد إذ تظـن تلكـم الشـرائح أن يف بقـاء تلكـم التقاليـد بقـاء تعريفهـا لـذا
ــا هــي مــن التفســخ تمــع واقعــا حتــت الضــغط ويف م .لطريقــة األســالف٬، وأن يف بقائهــا جنا وقــع ويف بعــض األحيــان تفعــل الســلطة ذلــك إلبقــاء ا
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ـا منحـة أو منـة  .للمجتمـع  الدفاع٬، وهو ما يضع السلطة يف موضع الضاغط ويتيح هلا أن تصور أيـة تعـديالت جتريهـا علـى تلكـم التقاليـد علـى أ

 .واضح أن هذا العامل ذو طبيعة سياسية ـــ داخلية ـــ سوسيوجلية يف آن

عة والمعاهدات الدولية فيما يتصل بحقوق المـرأة فهـو االخـتالف فيمـا أما العامل السابع الذي يفضي إلى افتراض صدام شامل بين الشري
فاملعاهـدات الدوليـة تركـز علـى خماطبـة الفـرد وهـو صـاحب احلـق الـذي عليـه  .يتصل بالمخاَطب بخطاب اإلصالح وسبيل الحصول علـى الحـق

ـا وليـدة سـياق احلداثـة الـذي law enforcemen  .أن ينتزع حقه وعلى الدولة أن تفرض هذا احلق ويف الواقع أن هذه املنهاجيـة حداثيـة إذ إ
 جــوهره تصــارع الســلطة والفــرد حــول الســيادة وســعي الفــرد إىل محايــة نفســه مــن بطــش الســلطة الســيما بعــد زوال كثــري مــن األبنيــة الوســيطة األصــلية

intermediary structures تمعـات اإلسـالمية يغلـب الرتكيـز علـى خماطبـة . الـيت تسـهم يف محايـة الفـرد مـن بطـش الدولـة باملقابـل٬، ففـي ا
هـذا مـع خماطبـة صـاحب  .من حيمل عـبء الواجـب الـذي مبمارسـته جتـاه صـاحب احلـق يتحقـق الغـرض املقصـود حبصـول صـاحب احلـق علـى حقـه

  .يف آنواضح أن هذا العامل ذو طبيعة منهاجية مفهومية  .احلق بضرورة احلصول على حقه يف نفس الوقت

فاجلهـات القائمـة علـى املواثيـق األمميـة متـأثرة بالتصـور احلـاكم لإلصـالح  .أما العامل الثامن فهو االختالف في التصور الحاكم لسـلم اإلصـالح
تمــع وأوضــاع فئاتــه املختلفــة مبــا يف ذلــك إصــالح وضــع املــرأة تمعــات احلداثيــة الــيت تقــوم علــى فكــرة أن طريــق إصــالح ا هــو تعــديل  الســائد يف ا

تمعـات اإلسـالمية rule of law  .القـوانني باإلضـافة أو احلـذف أو التعـديل٬، وهـو التصـور النـاجم عـن بـروز مفهـوم سـيادة القـانون  أمـا يف ا
اإلصـالح العـام يبـدأ فبالرغم من نشوء الدولة احلديثة املركزية اليت تضع القوانني وتفرضها٬، إال أن التصور األشـد حضـورا حلركـة اإلصـالح وُسـلَِّمه أن 

٬، مث ينتقـــل يف النهايـــة إىل مرحلـــة (ثالثـــا)٬، وبإصـــالح األعـــراف والتقاليـــد (ثانيــا)٬، وميـــر بإصـــالح األخـــالق (أوال)بــالعودة إىل جـــوهر حقيقـــة التعـــاليم 
تمعـات أحـايني كثـرية مـن الـدهر اكتفـت خالهلـا بالـدرجات  .(رابعـا)التقنـني  ا٬، فقـد مـرت علـى تلكـم ا الـثالث مـن درجـات ســلم وخـالل مسـري

ويظهـر هـذا االخـتالف وتظهـر بعـض آثـاره عنـد قيـام اجلهـات  .اإلصالح واستغنت عن الدرجة األخرية أي درجـة التقنـني٬، لكـن العكـس مل حيصـل
تمع ات احملليـة لكـي تتبـىن موقفـا القائمة على املواثيق األممية اليت تتوخى متكني املرأة بعقد مؤمتر هلا يف بلد معني إذ يكون أكرب مهها الضغط على ا

ك قانونيــا حمــددا بــإزاء قضــية مــن قضــايا املــرأة دون أن يســبق هــذا األمــر جهــٌد معــريف توعــوي متهيــدي يوضــح األســس القيميــة الــيت يســتند إليهــا ذلــ
تتـــوخى بنـــاء قناعـــات  املوقـــف القـــانوين املطلـــوب إقـــراره وتبنيـــه٬، ودون أن يســـبق ذلـــك بـــذل جهـــد كـــاٍف إلجـــراء حـــوارات رصـــينة ونقاشـــات رزينـــة

 .واضح أن هذا العامل ذو طبيعة مفهومية منهاجية سوسيولوجية يف آن .وفهومات مشرتكة بإزاء جوهر املسألة املعنية

 

الســبب التاسـع الــذي يُفضـي إلــى افتـراض صــدام شـامل بــين الشـريعة والمعاهــدات الدوليـة فيمــا يتصـل بحقــوق المـرأة فهــو االخــتالف  أمـا
الجزئــي بــين طبيعــة خطــاب اإلصــالح فــي المجتمعــات الحداثيــة المنصــب علــى الــدفاع عــن حقــوق المــرأة وطبيعــة خطــاب اإلصــالح فــي 

تمعــات احلداثيـة هــو يف غالبـه خطــاب إجرائـي تقــين يتصــل  .لقوميــة الحديثـة المجتمعـات اإلســالمية مــا قبـل الدولــة ا فخطــاب اإلصـالح يف ا
 /لإلصالح يف الغالـب خطـاب مـوقفي   traditionalأغلبها برامجاتية٬، بينما طبيعة اخلطاب اإلسالمي الرتاثي ــ بتدافع قيم ــ ضمن نطاق ضيق

  . الكليةقيمي يتصل بتدافع مبادئ منبثقة من النظرة 



 

14 
 

 الشـريعة بـين شـامل صـدام افتـراض إلـى المفضـية العوامـل داخلهـا تتحـرك التـي اإلسـالمية للمجتمعـات العمرانيـة الحالـة أو الكلـي اإلطـار
 المرأة بحقوق يتصل فيما الدولية والمعاهدات

 إلـى تفضـي التـي العوامـل داخلها تتحرك التي اإلسالمية للمجتمعات العمرانية الحالة أو الكلي اإلطار لرصد السعي بمكان الضروري من
 قـانوني لنظـام المجتمعـات هـذه خضـوع حالـة وهـي المـرأة٬، بحقـوق يتصـل فيمـا الدوليـة والمعاهـدات الشـريعة بـين شـامل صـدام افتـراض
 التراثـي القـانوني النظـام بيئـة فـي الحداثيـة القوميـة الدولـة تبنتـه الـذي الحـداثي القـانوني النظـام وعناصـر أسـس إقحـام عـن نـاجم هجينـي
 عـن األساسـية والتصورات الكربى احلقائق عن الكربى التصورات عن متخض فقد احلداثي القانوين النظام أما .الحنيف الدين تعاليم من المنبثق

 الـرتاث مـع وصـراعها وتفاعلهـا عشـر الرابـع القـرن مـن اعتبـارا األوروبيـة الشـعوب خاضـتها الـيت احلداثـة مسـرية عـن متخضـت الـيت العمـراين التشـكل

 "االنبهاريـة" النزعـة سـعت والـيت العـامل٬، جمتمعـات خمتلـف علـى فرضـها إىل االسـتعمارية اإلمربياليـة النزعـة سـعت والـيت واليونـاين٬، الرومـاين املسـيحي

تمعات دوائر بعض لدى عصـر الرسـالة  منـذ الرتاثـي فهـو الـذي نشـأ القـانوين النظـام أمـا .طواعيـة آنـذاك تبنيها إىل االستعمار أسر يف وقعت اليت ا
وقـد جتلـت السـمة األساسـية هلـذا النظـام القـانوين  .مرورا مبرحلة اخلالفة الراشدة٬، مث مبرحلة الدول اليت حـازت اخلالفـة مث السـلطنة بأشـكاهلا املختلفـة

طنة العثمانيــة يف تعاملهــا مــع أبنــاء األديــان واملــذاهب الــذي اعتمدتــه الســل  Millet systemوهــي مســة التنــوع ضــمن الوحــدة يف نظــام امللــل
فقهــي ٬، املختلفــة. لقــد جنــم عــن عمليــة اإلقحــام املــذكورة  حالــة هجينيــة هلــذا النظــام القــانوين يف مجيــع أقســامه مبــا يف ذلــك املرجعيــة ٬، التأصــيل ال

  السياسة القضائية٬، سري عملية التقاضي٬، التحكيم.القواعد الفقهية الكربى احلاكمة٬، التقنني اجلزئي٬، اهليكلة القضائية الكلية٬، 

 
 القـانوني النظـام إقحـام قبـل مـا سـياق فـي والشـريعة جهـة٬، مـن الحـداثي السـياق فـي الدوليـة المعاهـدات بـين االخـتالف أوجـه ومـن هـذا٬،

 اعتمـاد إلـى تسـعى الدوليـة المعاهـدات أن المـرأة٬، بقضـايا يتصـل فيمـا وذلـك أخـرى٬، جهـة مـن التراثـي القـانوني النظـام بيئـة فـي الحـداثي
 اإلسـالمية الشـريعة منظـور مـن متامـا خمتلـف املوقـف فـإن باملقابل٬،. المرأة بأحوال المتعلقة المسائل من مسألة بإزاء نهائي واحد نمطي موقف

 أي للشريعة الصحيح بالفهم وهذا االجتماعية٬، الفرادة عوامل ومراعيا والزماين املكاين السياق مراعيا متنوعا تنزيال الشرعي احلكم تنزيل يتم حيث

 املنظـور يف أيضـا كـائن هـو ومـا الدوليـة واملعاهـدات واملواثيـق احلديثـة الدولـة سـياق يف أخـرى٬، بعبـارة  .للشـريعة واألدايت الربامجـايت الفهـم عن بعيدا

 سـبيل ال واحـد قيمـي موقـف أو حكـم تبـين علـى بنـاء مـواده صـياغة يـتم الـذي املوحـد القـانون مفهـوم يهـيمن للشـريعة األدايت الربامجـايت األحـادي

تمع شرائح خمتلف وعلى آخر٬، قيمي موقف وبني بينه للجمع  املسـألة بـإزاء القـانوين املوقـف واحديـة أن مـراء وال .املوحد املوقف هلذا ختضع أن ا

 أو املوضـوعة بـإزاء قـانوين موقـف مـن أكثـر  هنالـك إذ املوقف سيدا والتنوع فالسعة مثال٬، امللل نظام سياق يف أما .النساء على ضيق قد  الواحدة

 للمجتمعـات التارخييـة الدراسـات مـن العديـد لعـل و .املـذاهب اجتهـادات وتنـوع الشـرعي الـنص مرونة التنوع هذا ويعكس .املعنية احلياتية الظاهرة

 ميكـن ال اإلسـالمي فالفقـه .الفقهيـة واآلراء املـدارس يف التنـوع هـذا مـن اسـتفدن قد النساء  أن توضح احلديث العصر قبل ما مرحلة يف االسالمية

 نشـأة بعصـر ومـرورا الراشـدة٬، اخلالفـة عصـر مـن بـدءا العصـور عـرب تطـوره يف عبقريتـه تتجلـى بـل معينـة تارخييـة مرحلـة يف اختزالـه األحـوال مـن حبـال

 من فإنه ولذلك ."االجتهاد باب قفل "نظرية ينفي مما والتاريخ اجلغرافيا مع الديناميكي وتفاعله هذا٬، ليومنا ووصوال اإلسالمية٬، واملذاهب املدارس

 قيـد نضـعها وحيـدة زمانيـة فـرتة يف بيانـه وروعـة منطقـه ورصـانة بصـرامته اإلسـالمي الفقـه وعبقريـة ديناميكيـة اختـزال و اقتصـار مبكـان اإلجحـاف
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 الطـالق أنـواع مـن نـوع وهـو التفريـق قضـايا يف فمـثالُ  "اليوم . حلالنا ومناسبة أكثر ملهمة تكون قد الحقة أخرى تارخيية فرتات هاملني ا االقتداء

 األحنـاف يشرتط الزوج لغياب نكاحها بفسخ تطالب اليت الزوجة حالة يف وبالتايل .والردَّة الِعنَّة حاليت يف إال بالتفريق يقبلون ال األحناف أن جند

 كمـا بالنسـاء٬، حـدا مـا وهـو أيسـر٬، األمـر فعنـدهم واحلنابلـة الشـافعية أمـا.بـالتفريق للزوجـة يسمح حىت الزوج غياب على عاما  120أو  99مرور

 فـروق فهنـاك .اخللع وهو آخر مثاال ولنأخذ .بالتفريق حكم على للحصول احلنابلة أو الشافعيني للقضاة للجوء الشرعية٬، احملاكم سجالت توضح

 للـذهاب بـاملرأة حـدا مـا وهو املوضوع٬، هذا يف املذاهب أيسر كان حنبل ابن مذهب أن السجالت وتوضح املوضوع٬، هذا يف املذاهب بني كثرية

 احملـاكم ولسـجالت اإلسـالمي الفقـه لتـاريخ والدراسـني البـاحثني خشـية دواعـي مـن فإنـه لـذلك. "باخللع. حكم على حتصل لكي احلنبلي للقاضي

 إىل لـيس املسـائل مـن مسـألة بـإزاء واحـدا موقفـا تتبـىن الـيت احلداثيـة القـوانني شـاكلة علـى أحاديـا تقنينـا اإلسـالمية الشـريعة تقنـني يؤدي أن الشرعية

 مـا وهـو املـرأة٬، علـى والتضـييق مـذهب كـل مـن تشـددا اآلراء أكثـر اختيـار إىل ذلـك إىل باإلضـافة بـل ٬، فحسـب ومرونتـه الفقـه تنـوع عـن التخلـي

 .مصمت قانون صياغة إىل يفضي

 مالمح موقف الشريعة تجاه المرأة
 

ــا قــد ضــمنت للمــرأة احلقــوق األساســية الــيت ســعت وتســعى املواثيــق األمميــة والدســاتري الوطنيــة إلقرارهــا مــ ع مــن يــدقق يف موقــف الشــريعة٬، جيــد أ
تمع وعمال صاحلا يثاب املرء يف اآلخـرة علـى إتي ا جعلت صون هذه احلقوق واجبا على الرجل وا انـه٬، كمـا جعلـت ظلـم املـرأة ونكـران مالحظة أ

فقـد أكـدت الشـريعة حـق املـرأة يف التعلـيم٬، وحقهـا يف  .ولعلنـا نـوجز بعـض هـذه احلقـوق فيمـا يلـي .حقوقها إمثا يستحق صاحبه العذاب يف اآلخرة
كمـا أكـدت  .تقالل الذمة املاليـة للمـرأةالتنقل آمنة٬، وحقها يف العمل خارج املنزل٬، وحق الزوجة يف النفقة والبقاء يف بيت الزوجية٬، كما أكدت اس

 .وقد مارست املرأة املسلمة اإلفتاء وتولت القضاء ودَرست الفقه واحلديث والتصوف .حق املرأة يف املشاركة السياسية

 أمثلة للتشابه بين موقف المعاهدات والشريعة تجاه مسائل تتعلق بالمرأة

من مناسبة توافق غايات الشريعة مع غايات ميثاق أممي بإزاء رفـض سـلوك معـين تجـاه  جدير بالذكر في هذا السياق أنه قد ظهر في أكثر
المرأة وكان النقاش الذي احتدم حول الميثاق األممـي مناسـبة لنضـوج موقـف قـانوني فقهـي تجـاه ذلـك السـلوك أوضـح بـراءة الشـريعة مـن 

فضــمن إطـار النقــاش احملتــدم حـول وثيقــة مــؤمتر  .ــــ طغيــان تقاليــد قديمــةاتهامهـا بــإقرار الســلوك فــي حــين أن الســلوك كــان مرجعــه ـــــ فـي غالبــه ـ
املثرية للجدل واخلالف٬، نضـج موقـف قـانوين فقهـي جتـاه قضـية مثـل ختـان البنـات يوضـح بـراءة الشـريعة مـن هـذا السـلوك وأن 1994السكان عام 

وقـد عـرب ذلـك عـن  .رت بنود كثرية من الوثيقة ما أثـارت مـن عواصـف جـدللقد أثا .تبين هذا السلوك كان مرجعه ـــ يف غالبه ـــ طغيان تقاليد قدمية
وعلــى أرضــية هــذا النقــاش احتــدم اخلــالف  .اخــتالف جــوهري يف املرجعيــات الســائدة يف جمتمعــات الــدول ذات الصــلة فيمــا يتصــل مبســائل حمــددة

املســألة ونفــت وجــود أســاس ســليم هلــذا العمــل يف  ويف ذلــك خرجــت حبــوث قانونيــة فقهيــة رصــينة فنــدت .حــول موقــف الــدين مــن ختــان البنــات
كما خرجت أعمال كثـرية أوضـحت كيـف أن األسـاس الـذي تسـتند إليـه شـرائح واسـعة  .كما نفى األزهر وجود أساس ديين خلتان البنات  .التعاليم

بكثـري مـن تصـور تلـك الشـرائح أن هـذا  يف تبين هذا السلوك هو إخالصها لتقاليد اجتماعية عمرهـا أالف السـنني٬، وأن هـذا األسـاس أشـد حضـورا
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وكنتيجـة لـذلك كلـه٬، بـرز قـدر مـن التوافـق علـى األقـل حـول وجـوب حتفيـز جمتمعـات الـدول ذات الصـلة علـى هجـران ذلـك   السـلوك واجـب دينـا.
 .املسلك

 العالقة بين الشريعة والمواثيق األممية فيما يتصل بوضع المرأة وحقوقها عالقة مركبة ومتعددة وستظل كذلك  :استخالص

بناء على ما تقدم٬، يستقيم لـدينا أن العالقـة بـين المواثيـق الدوليـة والشـريعة فيمـا يتصـل بوضـع المـرأة وحقوقهـا عالقـة تنطـوي علـى افتـراق 
هذا٬، وإن مرجع هذا األمر اختالف طبيعة التصورات اليت انبثقـت منهـا املواثيـق  .ق جزئي في مسائل أخرىفي مسائل معينة٬، وتنطوي على تواف

يف نفـس الوقـت٬، فـإن مرجـع  .ومن املستشرف أن يظل هـذا االخـتالف حاكمـا للعالقـة لفـرتة طويلـة .الدولية عن األسس اليت قامت عليها الشريعة
تمعـــات التوافـــق اجلزئـــي انســـجام بعـــض األعـــراف الـــيت  تنبثـــق منهـــا املواثيـــق الدوليـــة وبعـــض مقاصـــد الشـــريعة وبعـــض األعـــراف الســـائدة يف بعـــض ا

        .اإلسالمية

 خطوات ضرورية لجعل العالقة بين المواثيق الدولية والشريعة أكثر صحية فيما يتصل بتمكين المرأة    :نظرة مستقبلية

ماسـة لعـدد مـن الخطـوات لجعـل العالقـة بـين المواثيـق الدوليـة والشـريعة أكثـر صـحية فيمـا يبين العرض والتحليل السـابق أن هنـاك حاجـة 
مؤشــر "أول هــذه اخلطــوات الرتكيــز علــى  تقــدمي إزالــة أوجــه معانــاة املــرأة الكــربى حســب ســلم أولويــات واقعــي و .يتصــل بتمكــين المــرأة مســتقبال

فعلـى  .والتزام ـــ القاعدة الفقهية األم الـيت تقـول إن درأ املفاسـد أوىل مـن جلـب املصـاحلفالبد من استلهام ـــ بل  .سديد على ما سوى ذلك "معاناة
درجــة أولويـة أوىل علـى سـلم أولويــات املواثيـق األمميـة والتوســع يف هـذه املسـألة لتغطيــة  "أمـن املـرأة"سـبيل املثـال ال احلصـر٬، البــد مـن إعطـاء مســألة 

ولألسـف  .مقاصد الشريعة حفظ الـنفس جبانـب حفـظ العقـل وحفـظ العـرض وحفـظ الـدين وحفـظ املـالولعلنا نستحضر أن من  .أبعادها العديدة
خيـة متكـني الشديد٬، فعلى الرغم من أن الدوائر املعنية بقضايا املرأة قد قطعت أشواطا واسعة خالل الفرتة املمتدة اليت ما انفكت تنشـط خالهلـا متو 

تمعـــات ا هـــذا والبـــد لنـــا أن نصـــارح أنفســـنا  .إلســـالمية مـــا تـــزال الضـــحية األوىل للنزاعـــات السياســـية واألهليـــةاملـــرأة٬، فـــإن النســـاء يف عـــدد مـــن ا
مقاصـد وجمتمعاتنا أن استمرار إيذاء املـرأة إيـذاء مجاعيـا شـديدا يف بلـدان إسـالمية خـالل فـرتات النزاعـات عالمـة علـى غيـاب احلـد األدىن مـن فهـم 

الدين٬، وعالمة على غياب احلد األدىن من االلتـزام بـاملواثيق الدوليـة الـيت حتـض علـى نبـذ العنـف ومحايـة أمـن الشريعة وغياب احلد األدىن من احرتام 
تمعيـة الرمسيـة والرتبيـة األسـرية٬، كمـا يسـتد .املـرأة عي وكـل ذلـك يسـتدعي إجـراء مراجعـة جذريـة لطبيعـة التوعويـة الـذي يـتم نشـرها ولطبيعـة الرتبيـة ا

ـذه القاعـدة البديهيـة خـالل املراحـل املنصـرمة مـن مسـرية  .تعاطي مع املواثيق الدولية ذات الصلةإجراء مراجعة جذرية لل ولعل عدم االلتـزام الكـايف 
ة أو العمــل الســاعي لتمكــني املــرأة كانــت مــن أســباب ترســيخ القناعــة الــيت مفادهــا أن مســعى كثــري مــن الــدوائر الدوليــة الســاعية إلقــرار مواثيــق أمميــ

أمــا اخلطــوة الثــاين فهــي االبتعــاد عــن اجلــدال  .يــة تتصــل حبقــوق املــرأة و تتــوخى متكــني املــرأة هــو مســعى خنبــوي طبقــي يف جــزء منــهمعاهــدات دول
 .اجلـدال الفكـري اهلـادئ الرصـني ضـرورة قصـوى .الدمياغوغي العقيم الذي يطل برأسه كلما حلت مناسبة مناقشـة ميثـاق أممـي يتـوخى متكـني املـرأة

أمـا اخلطـوة الثالثـة فهـي الرتكيـز علـى التـدابري  .عوة إىل االبتعاد عن الدمياغوغية االبتعاد عن التناول الفكري العميق للمسائل املثـارةوال يؤخذ من الد
ال ذي الصلة من جماالت  ربة واملبتكرة اليت تضمن حتسني وضع املرأة فعال جبانب التأهيل النظري والفكري يف ا  . املرأةمتكنيالعملية واآلليات ا

مـن أصـحاب النزعـة أما اخلطوة الرابعة فهي أن التخلـى عـن النظـرة االختزاليـة والنظـرة الربمجاتيـة والنظـرة النفعيـة للشـريعة الـيت يـتم تبنيهـا مـن ِقبَـل كـل 
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وقــف الضــد مــن فالغريــب أنــه علــى الــرغم مــن أن الطــرفني يقفــان م .املؤدجلــة للــدين مــن جهــة وأصــحاب التحيــزات ضــد الشــريعة مــن جهــة أخــرى
ما يشرتكان يف تبين نظرة اختزالية للشريعة ختتزهلا يف النصـوص القانونيـة والعقابيـة كمـا يشـرتكان  .بعضهما بإزاء موقف املعاهدات بالنسبة للمرأة فإ

الشريعة كـأداة للسـيطرة  يتعامل مع instrumemtalكما يشرتكان يف تبين موقف نفعي  .يف تبين نظرة برمجاتية تسطح األبعاد اجلوهرية للشريعة
أمــا اخلطــوة الرابعــة فهــي تركــز األطــراف املعنيــة علــى نقــاط اللقــاء الــيت تســمح بتقريــب موقــف املعاهــدات مــن موقــف املعاهــدات مــن  .وحيــازة القــوة

ن العـرف الـذي يـأمر القـرآن ذلـك أ .ولعل من التوجهات اليت ميكن أن يعتمدها متبنو الشريعة العناية مبفهـوم العـرف .موقف الشريعة قدر املستطاع
تمعات اليت تتبع أديانا أخرى تمعات هناك عـرف رشـيد وهنـاك  .باختاذه ذو مستويات مبعىن أن منه عرف ينشأ بني أكناف ا بني أكناف تلك ا
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 ملخص الجلسة:حقوق المرأة

 رئيسة اجللسة : الزهراء لنقي. 

قالـت لنقـي رفضت الزهراء لنقي يف مداخلتها الفكرة القائلة بان هناك صدام ما بني الشـريعة اإلسـالمية واملعاهـدات الدوليـة اخلاصـة حبقـوق املـرأة. و 
صداما ما بـني هـذين املفهـومني ترجـع باألسـاس اىل تصـوير الشـريعة بشـكل ضـيق ال مكـان فيـه للتعـايش مـا بـني ان األسباب اليت صورت ان هناك 

 البشر املؤمنني بديانات خمتلفة.

وقالت لنقي ان القرآن الكرمي خياطب "اإلنسان" أوال قبل ان خياطب املؤمن٬، وضربت مثال على ذلك حبلف "الفضول". وأضافت لنقـي ان شـيوع 
الدوليــة اع بـان املعاهـدات الدوليـة معاديـة للشـريعة اإلسـالمية٬، مل يفـتح البـاب إلجــراء مناقشـة جـادة عـن العالقـة املركبـة بـني اإلسـالم واملعـايري االنطبـ

 حلقوق اإلنسان.

و األمـر الـذي أدى اىل وتابعت لنقي ان بعض املسلمني يأخـذ علـى املعاهـدات الدوليـة عـدم اهتمامهـا "باخلصوصـية الثقافيـة والسـياق التـارخيي" وهـ
 سوء فهم ما بني املفهومني.

 وأكـــدت لنقـــي ان مـــن أهـــم أســـباب عرقلـــة دمـــج املعـــايري الدوليـــة اخلاصـــة حبقـــوق املـــرأة يف الدســـاتري والتشـــريعات احملليـــة هـــو قيـــام أنظمـــة مـــا بعـــد
 االستعمار٬، يف ليبيا وغريها٬، مبحاولة اسباغ الشرعية على حكمها حتت غطاء "محاية الدين".

وأنتقـــدت لنقـــي مــــا مستـــه "االســــتخدام األدايت" للشـــريعة اإلســــالمية مـــن قبـــل قــــوى اإلســـالم السياســــي الـــيت ال تنظــــر اىل روح الشـــريعة اإلســــالمية 
 وجوهرها٬، وتقتصر يف رؤيتها بشكل حريف وخاصة فيما يتعلق حبقوق املرأة.

 المتحدث: عامر أبو ضاوية٬، جامعة طرابلس

ــا املــرأة يف الغــرب والشــرق٬، مشــريا اىل ان عــدد النســاء يف الربملــان األملــاين بــدأ عــامر أبــو ضــاوية مداخلتــ ه باســتعراض احلقــوق السياســية الــيت تتمتــع 
 والربيطاين يقرتب من عددهن يف برملانات اجلزائر وأفغانستان والعراق.

بنشـــوء احلـــق يف "امللكيـــة" وتطـــور نظريـــات العقـــد وانتقـــل أبـــو ضـــاوية بعـــد ذلـــك إلســـتعراض نشـــوء مفهـــوم "احلـــق" يف  العصـــور الوســـطى وارتباطـــه 
 االجتماعي.

 وقال أبو ضاوية ان فكرة "الصراع" متثل جوهر احلضارة الغربية٬، فيما تشكل فكرة "الوحدة" جوهر احلضارة اإلسالمية.
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 المناقشة    

 وخالل املناقشة٬، طرحت العديد من وجهات النظر حول املوضوع٬، ميكن تلخيصها يف التايل:

 ة دعا بعض املشاركني اىل توسيع الرؤية إلنتهاكات حقوق املرأة يف ليبيا بعيـدا عـن دائـرة الشـريعة اإلسـالمية لتشـمل أيضـا العوامـل الثقافيـ
 والقبلية.

  ا حسـب األغلبيـة تسائل بعض احلاضرين عن كيفية ضمان حقوق املرأة يف الدستور بدون أن يتم االلتفاف عليها وتفريغهـا مـن مضـمو
 ملانية؟الرب 

  تسائل بعض املشاركني عما اذا كان ختصيص "كوتة" أو عدد حمـدد مـن النسـاء يف اجلمعيـة التأسيسـية لكتابـة الدسـتور قـد يضـمن متثيـل
النساء الليبيات؟ فيما طرح آخرون فكرة ان يكون التمييـز اإلجيـايب لصـاحل املـرأة يف قـانون انتخـاب اجلمعيـة التأسيسـية ولـيس يف اجلمعيـة 

 .نفسها

 
 جراءات التقاضي السليمةإل والمعايير الدولية الشريعة اإلسالمية: النظم القضائية

 كرسي أحباث كندا لقانون الشريعة اإلسالمية واقتصادها واستاذ مشارك يف الشريعة اإلسالمية ٬،حممد فاضل
 كلّية احلقوق يف جامعة تورنتو

 

 بنـاء ويتمثـل هـذا التحـدي يف. ديـداجل سـتقبل الـدميقراطيامل إىل االسـتبدادي املاضـي مـن خـالل انتقاهلـا الـدول العربيـة حتـّدياً  تواجـه 

ا و  إلرادة على حد سواء اليت تستجيب املؤسسات الدميقراطية ـرد الواسـع. فللدميوقراطيـة املعـايري الدوليـةتلبية متطلبـات شعو ٬، بـاملعىن ا
الصـحيح أيضـا أن العديـد ٬، مـن ريالدميقراطي عـن إرادة الشـعب واألعـراف الدوليـةمنتظمة بني التعبالصراعات بينما ال يُرجَّح أن تكون و 

على  مستنداً  قد تكون منتظمة على مستوى التفاصيل٬، عندما يصبح قياس خدمات معينة ملؤسسات خمتلفة٬، أواملسائل٬، من الصراعات
تمــع الــدويل مــن أيقلــق  قــد٬، وعــالوة علــى ذلــك. قواعــد دوليــة جمــردة ن ليبيــا الــيت متثــل آراء شــعبها بأفضــل طريقــة ســتعتمد الــبعض يف ا

 سيصـوره العديـد مبثابـة انتكاسـة٬، وهـو تطـور بالضرورة مبادئ قانونية أكثر جتذرا يف التقاليـد اإلسـالمية الليبيـة مـن تقاليـد القـانون الـدويل
 .للقانون الدويل

وستقارنها مع المعايير اإلسالمية التي تحكم ٬، سوف تنظر هذه الورقة في مسألة المعايير الدولية التي تحكم المحاكم
وستستكشف السبل الممكنة للتوفيق ٬، مع اإلشارة بوجه خاص إلى المذهب المالكي بما أّن له دوراً تاريخياً في ليبيا٬، المحاكم

 بين مجموعتي المعاييرفي ظروف التعارض.
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انضـمت ). و ICCPRيل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية ( أهم مصدر للقانون الـدويل الـذي يـنظم عمـل احملـاكم هـو العهـد الـدو 
. فهـي صدر الرئيسـي للمقارنـةمن العهد الدويل امل 14املادة ٬، تشّكل ذه الورقة. وفيما يتعّلق 1970مايوأيار/ 15ليبيا إىل العهد يف 

٬، )14ينبغـي أن يكـون االمتثـال للمـادة (اإلجراءات القانونية الواجبة. وبالتايل٬، تنص بشكل عام على حق األفراد يف احملاكمة العادلة و 
 مسألة من املسائل االكثر اثارة لإلنتباه للسلطة القضائية يف ليبيا الثورة. 

 ) يف ضوء املذاهب التقليدية للشريعة اإلسالمية.14تعرض هذه الورقة حتليًال ألحكام املادة (
 
 

  أمام القضاء.""الناس جميعاً سواء  .1

. فتـتم املبـادئ املالكيـة التقليديـة جزئيـاً فقـط مـع هـذا احلكـم". وتتوافـق القضـاء م) علـى أن "النـاس مجيعـاً سـواء أمـا14ينص البند األول من املادة (
يصـادق القـانون علـى ٬، ذلـكومع وايل). أمام قاض أو مسؤول تنفيذي (ال٬، سواء باحلق يف تقدمي شكوىمعاملة اجلميع بالطريقة نفسها فيما يتعلق 

) أن رجــل مســلم حــّر فاضــل (الشــاهد العــدللال ميكــن إال ٬، وفقــا لــذلك. كشــاهدبأهليــة التصــرف  فيمــا يتعلــق ٬، وأبرزهــا٬، التمييــزيف جوانــب أخــرى
اليــتمعن باألهليــة ٬، األحــرار وإن كــن فاضــالت ســلماتاملالنســاء . وعلــى العكــس مــن ذلــك٬، فــإّن أمــام القاضــي بــال قيــود يف مجيــع الــدعاوىيشــهد 

القصـــاص) قضـــايا القتـــل واجلنايـــات (و احلـــدود٬، جـــرائم ٬، مبـــا يف ذلـــك قضـــاياالكاملـــة للشـــهادة يف املـــذهب املـــالكي. والفـــرق يظهـــر يف عـــدد مـــن ال
وبنـــاء عليـــه٬، أو االســـرتقاق أو االعتنـــاق (أحكـــام األبـــدان يف عـــرف الفقهـــاء). ٬، الطـــالق٬، مثـــل الـــزواج٬، و واملنازعـــات املتعلقـــة بـــاألحوال الشحصـــية

املســـائل الـــيت تنطـــوي علـــى مطالبـــات مـــن املـــال أو املمتلكـــات (أحكـــام األمـــوال يف عـــرف يف الواقـــع علـــى ســـلمات املاقتصـــرت شـــهادات النســـاء 
. القانونيـةفهـم ناقصـو أهليـة الشـهادة يف  مجيـع القضـايا ٬، غري العدول٬، أي الذين ال يتمتعون بالصفات األخالقية املطلوبة٬، املسلمون. أما الفقهاء)

 سواء كانت مدنية أو جنائية.٬، من اإلدالء بالشهادة ضد املسلمني يف أية مسألة٬، سواء كانوا ذكورا أو اناثاً ٬، غري املسلمنيوكذلك٬، ُمنع 
 

منطـق هـذه يعتمـد الكثـري مـن . إذ اإلقصـائية هـذه القواعـد اإلجرائيـة يصـبغ أمهيـة كـربى علـى  ينبغـي للمـرء أن٬، ال ومـع ذلـك٬، يف نفـس الوقـت 
أي سـلطة تقديريــة لتقيــيم مصــداقية الشــهود بعــد أن يــزكيهم وحيكــم بعــد نظــام الــداخلي الســاري٬، القواعـد علــى حقيقــة أن القاضــي مل يعــَط٬، وفقــا لل

ع القانونيـة ذات السـلطة التقديريـة لتحديـد الوقـائباليت احتفظ فيها القاضـي ٬، قضايا األخرىالال تنطبق هذه القواعد التمييزية يف ٬، التهم. ومع ذلك
شـهادة الاملخربين٬، ال شهودا لتوضيح أن القواعد اإلجرائية اإلقصـائية الـيت ُتطبَّـق علـى بغري أّن الشريعة اإلسالمية تصفهم . الصلة مبضمون الدعوى
الصـالحية يف احلكـم  ٬،بقـدر مـا يتـيح النظـام القضـائي الليـيب متقصـي احلقـائق٬، سـواء كـان القاضـي أو أي شـخص آخـر 11.ال تنطبق على املخـربين

ميــــع جلاملتســــاوية باألهليـــة ال متثــــل الشـــريعة اإلســــالمية أي مشـــكلة لالعــــرتاف ٬، علـــى مصــــداقية تصـــرحيات املخــــربين٬،  والـــيت هــــي النزعـــة املعاصــــرة
 .  شهوداً ليسوا هم خمربين٬، و ٬، األشخاص أن يكونوا شهوداً يف كل الدعاوى٬، ألن من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية

 
                                                                        

يف  جـل واحـد: املعرفـة والسـلطة واجلـنس يف الفكـر القـانوين السـينللمزيد من املعلومات حـول الفـرق بـني الشـهادة واإلخبـار وتـأثريه علـى قـانون اإلثبـات اإلسـالمي٬، يرجـى مراجعـة مقـال حممـد فاضـل "امـرأتني٬، ر  11
ّلد   ).1997( 185الصفحة  29العصور الوسطى"٬، جملة دراسات الشرق األوسط ا
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ا يعتمـد ٬، هنـاك. ) فيتمثـل يف جمـال قـانون األسـرة14املـادة (البنـد األول مـن خطر من الصراع بـني املعـايري التقليديـة للشـريعة اإلسـالمية و األل أما ا
الــزواج أو بإثبــات  ال أعــرف أي مرجــع يف املــذهب املــالكي مــن شــأنه أن يســمح ٬، ويف حــنيبيانــات املخــربين٬، ولــيس علــى القضــاة علــى الشــهادة

٬،  التمييــز بــني الشــهادات وبيانــات املخــربين٬، ولكــن٬، باجلملــة اعتمــاد عــن طريــق بيانــات املخــربين بــدال مــن شــهادة الشــهود الــذكور العــدول الطــالق
 ) واملبادئ األساسية للشريعة اإلسالمية.14كفيل بتزويد القضاة الليبيني بأساس مبدئي خللق التوافق بني املادة (

 
 

أي تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة٬، أن "مــن حــّق كــل فــرد٬، لــدى الفصــل فــي  .2
 تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية٬، منشأة بحكم القانون."

الـــيت يعتقــد أن املـــدعى عليـــه فيمــا يتعلـــق بالــدعاوى املدنيـــة٬، يتطّلـــب القــانون اإلجرائـــي اإلســـالمي أن يــذكر املـــّدعي بوضـــوح يف الــدعوى٬، األســـس 
صـر واضـحة٬، ال مسؤوال له عنها قبل أن جترب احملكمة املتهم للمثول أمامها. يف اإلجراءات اجلنائية٬، ّمت تعريف جـرائم احلـدود تعريفـاً صـارما٬، مـع عنا

ــا بشــهادة شــهود العيــان مــن رجــال مســلمني أحــرار فضــالء. واســُتثنيت جرميتــان عــن هــذه القاعــ دة ومهــا شــرب اخلمــر وقطــع الطريــق بــّد مــن إثبا
فـس (احلرابة). يف حالة شرب اخلمر٬، ميكن استخدام األدلة الظرفية إلثبات الذنب (قـرائن األحـوال يف عـرف الفقهـاء)٬، مثـل شـهادة بشـأن رائحـة ن

٬، مبـا يف ذلـك٬، اإلشـاعات علـى أخـالق املـدعى املدعى عليه أو أن لقيئه رائحة كحول. فيما يتعلق باحلرابة٬، تُعتمد األدلة الظرفية أيضاً إلدانة املتهم
ائم٬، عليه بشكل عام ويسمى هذا النوع من املدعى عليهم مبصطلح " املتهم املشهور بالعداوة والفسـاد". إذا٬، فيمـا خيـّص كـل واحـدة مـن هـذه اجلـر 

ــام بشــكل واضــح يف القــانون٬، قــد تتعــارض معــايري اإلثبــات املخفَّ  فــة الــيت تطبَّــق علــى هــذه الــتهم مــع شــرط املــادة ويف حــني تُــذَكر عناصــر هــذا اال
النـــزاع األهـــم يف املفهـــوم اإلســـالمي التقليـــدي للجـــرائم الـــيت حيـــددها  جمـــال) بـــأن تكـــون الـــدعوى ضـــد املـــدعى عليـــه "عادلـــة". ولكـــن يكمـــن 14(

كس الصنف احملـدود مـن جـرائم احلـدود٬، إذ القاضي٬، واملعروفة باسم التعزير. وكان يف الواقع هذا الصنف من اجلرائم واسع وفضفاض جدا٬، على ع
 ميكن أن يشمل صنف التعزير أي عمل ال أخالقي وغري أخالقي يشـكل اخـتالالً يف النظـام العـام. فعلـى سـبيل املثـال٬، ميكـن أن يعاقـب القاصـرون

ـم بسـبب سـنهم غـ ري مكلفـني٬، وبالتـايل ال يُنظـر إلـيهم على األفعال الـيت تقـوض النظـام العـام حـىت لـو مل تكـن مسـائل أخالقيـة حبسـب القـانون أل
الـيت مت حتديـدها مسـبقا  فعـالباعتبارهم مذمومني أخالقيا عن أفعاهلم. وعالوة على ذلك٬، مل يقتصر عمل القضـاة يف ممارسـة هـذه السـلطة علـى األ

قـا هلـذه السـلطة كـان تقـديرياً حمضـا٬، ال يقيـده من قبل القانون٬، كمحل استحقاق عقوبة. وأخريا٬، فإن مقدار العقوبة التعزيرية الـيت يقرهـا القاضـي وف
 قيد سوى حسن نية القاضي وإخالصه يف أداء وظيفته (االجتهاد).

 
القاضـي علـى  كـان٬،  علـى سـبيل املثـالعامـة". ) القائل بأن تكـون اإلجـراءات "14شرط املادة (ب الشريعة اإلسالمية أية مشاكل فيما يتعلقال ترى 

الـذين كـان مطلوبـا مـنهم حضـور اإلجـراءات القضـائية مـن أجـل ضـمان ٬، أعضـاء آخـرين مـن مـوظفي احملكمـة الفنيـني٬، مـن بـني تعيني شهود رمسيني
لمناقشـة السـابقة بشـأن القواعـد التمييزيـة عدالـة٬، وهـي رهنـا لسـعى القـانون اإلجرائـي اإلسـالمي بالتأكيـد لل. التزام القاضي للقانون الواجب التطبيـق

القـاطع علـى شـهادة الشـهود الـذين لـديهم مصـلحة يف نـع قـانون اإلثبـات اإلسـالمي أيضـا امل٬، يفـرض الشهادة. وباإلضافة إىل ذلكاليت تطبَّق على 
الشــريعة اإلســالمية فرضــت عائليــة بــني الشــاهد وبــني أحــد أطــراف القضــية. كمــا الصــاحل املاليــة أو امليف حالــة طــابق ٬، نتيجــة القضــية (حكــم احلــاكم)
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يف الظروف اليت ينشأ عنهـا تضـارب ملمـوس بـني منصـب القضـاء الـذي يتوقـف صـحته علـى اإلنصـاف واحملايـدة بـني حية القاضي تنأسساً عديدة ل
تضـارب بـني مقتضـي اإلنصـاف واحملايـدة ومصـاحل الأو يظهـر يف الظـروف مظهـر ٬، اخلصمني ومصـاحل القاضـي الشخصـية يف قضـية مـا عرضـت عليـه

مة" عند الف كـان لـه فيهـا قضـية  ال يعمـل علـى ٬، شـاهد عيـانالقاضـي ك وفقا لذلك. و قهاء)٬، وذلك لضمان حياد القضاةالقاضي (وهذه تسمى "
ـا يف القضـايا املعينـة كـان مث توجـه عـام . مصلحة شخصية٬، سواء كانت مالية أوعائلية القضـاة  يسـتهدف إبعـادباإلضافة إىل هذه القاعدة املعمول 

ا أن  الــدخول يف شــراكات جتاريــة مثــل٬، املعــامالت التجاريــةاخلــوض يف  عــن م علــى القيــام بــاحلكم حبياديــةمــن شــأ ٬، حــىت يف الواقــع. تقــوض قــدر
وكـان . عزيـز حياديـة القضـاةلتتعيـني الغربـاء قضـاة بـدالً مـن أهـل البلـد وذلـك رج حـض علـى بعض الفقهـاء البـارزين يف املـذهب مثـل ابـن رشـد اجلـد

أن يكـــون ٬، تشــرتط الشــريعة لصـــحة احلكــم وأخـــريا. قــد خضــعوا لقـــدر كبــري مـــن التــدريب القــانوينا حبيــث يكونـــو  علــى القضــاة أن يكونـــوا خمتصــني
 القاضي قد تعني بوالية صرحية من قبل اهليئة وأن نظره حمدود حبسب شروط الوالية املستفادة من اهليئة العامة.

ــدواعي  .3 اآلداب العامــة أو النظــام العــام أو "يجــوز منــع الصــحافة والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضــها ل
األمـن القـومي فـي مجتمـع ديمقراطـي٬، أو لمقتضـيات حرمـة الحيـاة الخاصـة ألطـراف الـدعوى٬، أو فـي أدنـى الحــدود 
التي تراها المحكمة ضـرورية حـين يكـون مـن شـأن العلنيـة فـي بعـض الظـروف االسـتثنائية أن تخـل بمصـلحة العدالـة٬، 

ة أو دعـوى مدنيـة يجـب أن يصـدر بصـورة علنيـة٬، إال إذا كـان األمـر يتصـل بأحـداث إال أّن أي حكم في قضية جزائي
 تقتضي مصلحتهم بغير ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال."

هـذه ٬، ولكـن ر اإلجـراءات القضـائيةأي أحكام حمددة فيما يتعلق حبقوق الصحافة أو حىت حق اجلمهـور يف حضـو  على ال تنص الشريعة اإلسالمية
مراقبــة أداء القاضــي لواجباتــه٬، قــدرة علــى ينبغــي للجمهــور أن يتمتــع بال. القيمــة هــي عمومــا متســقة مــع املبــادئ الــيت تقــوم عليهــا الشــريعة اإلســالمية

قيمــة  ٬، فهــووبالتــايل٬، احملــاكمبــة أداء راقوســيلة حامســة لعامــة الشــعب مل٬، ويبــدو حضــوراجلمهور والصــحافة. القاضــي موظفــاً حكوميــاً وذلــك العتبــار 
عـل قـام تتفق مع قواعد الشريعة اإلسالمية التقليدية. وتلك القيمة جند أصالً موافقاً هلا يف الفقه املوروث حيث نص الفقهـاء علـى عـدم صـحة أي ف

 به القاضي إن مل يكن فعله هذا مشهوداً عليه شهادة موثوق منها.
 

 ر بريئاً إلى أن يُثَبت عليه الجرم قانوناً.""لكّل متّـَهم بجريمة أن يُعتب .4

القـانون اجلنـائي اإلسـالمي حيـث كـل عناصـر اجلرميـة حمـددة حتديـداً واضـحاً و يسـتحيل جـرائم احلـدود مـن يتسق هذا االفرتاض كلياً مـع 
أكثــر تعقيــدا بالنســبة إىل جــرائم  نــه. ولكمــن خــالل شــهود عيــان مــن الــذكور املســلمني الفضــالء (عــدول)٬،  إال إثبــات اجلرميــة ايف أغلــب األحــوال

مت ختفيـف معــايري اإلثبـات إىل حـد كبــري يف إجـراءات التعزيـر بالنســبة ٬، سـلمني يـرون أن هــذه اجلـرائم تتعلـق بالصــاحل العـاماملالفقهــاء . ومبـا أّن التعزيـر
ان املــتهم ذا مسعــة لإلجــرام٬، الــذي عــرف عنــد الفقهــاء معــايري اإلثبــات إذا كــاإلســالمية الشــريعة ٬، غــّريت أكثــر إشــكالية. وبطريقــة إىل جــرائم احلــدود

ذه الصفة كان إيقاع عقوبـة تعزيريـة جـائزاً مبجـرد إثبـات كـون املـتهم مشـهوراً بالعـداوة مبصطلح "املتهم املشهور بالعداوة والفساد" . وإذا كان املتهم 
م مسعتهم عن افرتاضؤالء املتهمني٬، يف الواقع هلوالفساد. بالنسبة  وحىت لومل تُثَبت عليهم جرميـة احلـّد نظـرا للمتطلبـات الصـارمة ألدلـة ٬، الرباءة جّرد

 جرائم احلّد٬، ثبتت إدانتهم جبرمية تعزيرية استناداً إىل أدلة القرائن دفعاً لشر هذا املتهم يف زعم الفقهاء.
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 بالضمانات الدنيا التالية:لكّل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته٬، وعلى قدم المساواة التامة٬،  .5
 

 أن يتم إعالمه سريعاً وبالتفصيل٬، وفي لغة يفهمها٬، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها٬،  .أ 

ال ميكنـــه إذا كــان أن يكــون للمــتهم احلــق يف فهــم اإلجــراءات القانونيــة٬، و نــّص بشــكل مطلــق علـــى أنــا ال أعــرف أي مبــدأ يف الشــريعة اإلســالمية 
الرمسـي٬، وهـو املسـؤول عـن ترمجـة رتمجـان عتادة لدى القضـاة يف الفقـه اإلسـالمي منصـب الاملاملناصب مرتجم٬، ولكن من بني د حيق له اعتما٬، فهمها

أيـة مشـكلة مـن حيـث املبـدأ مـن وجهـة االمتثـال ملثـل هـذا االلتـزام ال يشـّكل ٬، ألفاظ القاضي للخصوم وترمجة ألفـاظ اخلصـوم للقاضـي. وفقـا لـذلك
 ية.نظر الشريعة اإلسالم

 أن يُعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه٬،  .ب 

هم. وبناء عليه٬، جيب على القاضي تأجيل اإلجراءات مبا فيـه الكفايـة لدعاوابتقدمي األدلة املتعلقة املذهب املالكي تارخييا حقوق اخلصوم محى وقد 
ُيطلب منـه أيضـاً إعطـاء اخلصـم فرصـة ٬، قبل أن يصدر القاضي حكمه النهائيالتلّوم). (الدحض إلعطاء أحد اخلصوم فرصة معقولة إلحضار أدلة 

مبثــل هــذا احلــق ٬، فــإن االعــرتاف الســتعانة مبحــام علــى النحــو املرســوم أعــالهيف حــني مل تعــِط الشــريعة احلــق يف اإعــذار). و أخــرية لتــأمني أدلــة الــرباءة (
امـاتعادلـة ليتسق مع إصرار الشريعة على متكني اخلصوم من فرصـة كاملـة و  امني فهـم أداة ال غـىن عنهـا للوصـول إىل حتقيـق . أمـا احملـلـرد علـى اال

ينطبــق هــذا بشــكل خــاص يف . لكثــري مــن حقوقهــالســتكون األطــراف عــادة جاهلــة يف الــنظم القانونيــة احلديثــة املعقــدة حيــث ٬، وال ســيما هــذا احلــق
دوراحملــامي يف ضــمانة تقصــي احلقــائق داخــل احلــدود . ويتمثــل اإلجــراءات اجلنائيــة حيــث يتوقــع وجــود مــدعي عــام خبــري مــدرب يعمــل للحكومــة

إدانـة املتهمــني و ين ال يفهمـون دور احملـامي يف الـنظم الدميوقراطيـة. املنصـوص عليهـا يف القـانون٬، ال يف تشـويه احلقـائق كمـا يظنـه كثـري مـن النـاس الـذ
جـرّاء محاسـها يف احلصـول ٬، ستشـارة قانونيـة حمـل خطـر كبريعلـى أن احلكومـة قـد أدانـتهم ظلمـا٬، خارجـاً عـن حـدود القـانوناالذين مل يسـتفيدوا مـن 

 نوع من الظلم٬، على إدانة املتهمني فتواجد حمامي ميثل املتهم يقلل من وقوع هذا ال
 
 
 
 

 أن يحاَكم دون تأخير ال مبرر له٬،  .ج 

مـا ٬، ال يثري أي سبب لالعرتاض املبـدئي مـن جهـة الشـريعة. وفقـا لـذلك٬، ولكنه ليس هلذا البند من العهد الدويل متاثل صريح يف الشريعة اإلسالمية
 من سبب لالعتقاد بأن هذا الضمان من العهد قديكون مثرياً للجدل.

ــه فــي أن يحــاَكم   .د  حضــورياً وأن يــدافع عــن نفســه بشخصــه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره٬، وأن يخطــر بحّق
وجــود مــن يــدافع عنــه إذا لــم يكــن لــه مــن يــدافع عنــه٬، وأن تــزوده المحكمــة حكمــا٬، كلمــا كانــت مصــلحة 
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 العدالة تقتضي ذلك٬، بمحام يدافع عنه٬، دون تحميلـه أجـراً علـى ذلـك إذا كـان ال يملـك الوسـائل الكافيـة
 لدفع هذا األجر٬،

ال تســمح الشــريعة اإلســالمية باحملاكمــات اجلنائيــة يف غيــاب املــتّـَهم. أمــا فيمــا يتعّلــق بــاحلق باالســتعانة مبستشــار قــانوين٬، يرجــى مراجعــة 
 ب أعاله٬، -5املناقشة يف الفقرة 

النفـي  أن يناقش شهود االتهام٬، بنفسه أو مـن قبـل غيـره٬، وأن يحصـل علـى الموافقـة علـى اسـتدعاء شـهود  .ه 
 بذات الشروط المطبَّقة في حالة شهود االتهام٬،

 .عذارب أعاله بشأن التلّوم واإل - 5يرجى مراجعة املناقشة يف الفقرة 
 أن يزوَّد مجانًا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكّلم اللغة المستخدمة في المحكمة٬،  .و 

 ن رمسي للمحكمة.أعاله بشأن تعيني ترمجا - 5يرجى مراجعة املناقشة يف الفقرة 
 أال يكره على الشهادة ضّد نفسه أو على االعتراف بذنب.  .ز 

مـت : يعتمد موقف الشريعة اإلسالمية من هذه املسألة على طبيعة التهمة ال يُعترباملدعى عليه أبدا ملزماً على الشهادة ضـد نفسـه أو نفسـها إذا ا
يف حالــة ٬، يف الواقــع. للحصــول علــى إدانــة جرميــة احلــدمثــل االعــرتاف ت اإلكـراه حتــ٬، كمــا ال ميكــن اســتخدام أي دليــل  بارتكـاب حــد مــن احلــدود٬،

. بينمـا مسحـت الشـريعة التهم املوجهـة إليـه٬، سـحب اعرتافـه يف أي وقـت قبـل تنفيـذ العقوبـةحبريـة بـلمتهم الـذي اعـرتف طوعـا و لمقاضاة احلد٬، حيّق 
٬،  لـد. ومـع ذلـكاملتمثّـل باجلقـانوين السـجن فضـال عـن العقـاب البـدين الكـراه اإل ويشمل . االستخدام احملدود لإلكراه يف إجراءات التعزيراإلسالمية ب

. اغتصـبها لصـاحبهاعـادة ممتلكـات إل٬، علـى سـبيل املثـال٬، مربراً عادة على أساس أن املـدعى عليـه قـد أىب تلبيـة مطالبـة خاصـة منصـفةكراه إل اكان 
. انتهــاك حرمــة احملكمــة يف اإلجــراءات املدنيــة يف القــانون األجنلــو أمريكــيفهــوم ســالمية ممــاثالً ملالــذي أجازتــه الشــريعة اإل٬، يُعتــرب اإلكــراه وفقــا لــذلك

٬، إلثبــات حــد مــن احلــدود٬، علــى ســبيل املثــال٬، شــرعيتها٬، علــى الــرغم مــن الميكــن اســتخدام األدلــة الــيت مت احلصــول عليهــا وفقــا هلــذه اإلجــراءاتو 
كــان موقفهــا العــام أنــه كــان ال بــد مــن ٬،  ســالمية اســتخدام اإلكــراه ضــد املتهمــني يف حــاالت حمــدودةيف حــني تســمح الشــريعة اإلســرقة. بالتــايل٬، و ال

ـذا احلكـم مـن العهـد الـدويل أي مشـكلة مبدئيــة االلتـزام ال يشـكل ٬، وفقـا لــذلك. شـرعية قانونيـةباالعرتافـات حبريـة حـىت يتمتـع االعـرتاف باإلدالء 
 من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية.

 ة األحداث٬، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.في حال .6

ــم دون العمــر وذلــك اســتناداً إ ارتكــاب جــرائم احلــدودعلــى مل تســمح الشــريعة اإلســالمية بإدانــة األحــداث  ىل النظريــة القائلــة بــأن قصــورهم يعــين أ
الـيت ٬، لقواعـد التعزيـر٬، خيضـعون ويف حال كان األحداث متورطني يف دعـاوى جنائيـة. خرق القانونُمكلَّفني) عن الكايف ليكونوا مسؤولني أخالقياً (
ــج العهــد الــدويل جتــاه ٬، وفقــا لــذلك. أهــدافهااستصــالح) مــن أهــم تعتــرب إعــادة تأهيــل املــدعى عليــه ( تتوافــق الشــريعة اإلســالمية بشــكل عــام مــع 

قاصـر مسـؤوالً عـن انتهاكـات ٬، يصـبح الالشـريعة اإلسـالمية". ففـي نطقة الرئيسة املثرية للقلق يف تعريـف "احلـدثامل. لكن تكمن األحداث اجلاحنني
الشــريعة اإلســالمية لألحــداث٬، ميكــن أن حيــاَكم تعريــف أنــه إذا اعتمــدت ليبيــا بلــوغ). ويعــين هــذا عنــد البلــوغ اجلســدي (٬، كقاعــدة عامــة٬،  القــانون
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ليبيـا بـدمج مبـادئ قـرار ال يوجـد أي سـبب لالعتقـاد بـأن هـذه نتيجـة حتميـة ل٬، ومـع ذلـك. تهاكـات القـانون اجلنـائيعلـى انالبـالغني املراهقون مثل 
ميكــن أن ٬، هــذه الفئــة مــن اجلــرائم تقديريــة٬، وألن هــو نــوع مــن التعزيــرتشــريعي ال٬، القــانون اجلنــائي يف الواقــع. الشــريعة اإلســالمية يف نظامهــا القــانوين

 قانون الدويل لألحداث دون خمالفة أي مبدأ أساسي من مبادئ الشريعة اإلسالمية.تعتمد ليبيا تعريف ال
لكــّل شــخص أديــن بجريمــة حــّق اللجــوء٬، وفقــاً للقــانون٬، إلــى محكمــة أعلــى كيمــا تُعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــي  .7

 العقاب الذي ُحكم به عليه.

مبـدأ املتعلـق للهـذا سـوء فهـم . ويشـّكل الشـريعة اإلسـالميةتكـراراً بشـأن و احلق يف االستئناف مزعم من املـزاعم األكثـر شـيوعاً بيـَُعّد عدم االعرتاف 
٬، محكمة املنّفذة رفض االعرتاف حبكم سابق علـى أسـاس وجـود خـالف مـع التعليـل القـانوين للمحكمـة األوىللليف حني ال حيق : بتنفيذ األحكام

يف هلــا األوىل إذا ارتكبــت احملكمــة األوىل خطــأ قانونيــاً مــن خــالل تطبيــق قاعــدة ال أساســا معقــول . ثــالث حــاالتابق يف ميكــن إســقاط حكــم ســ
٬، علـى سـبيل املثـال٬، خطـأ مـن حيـث اإلثبـات وىلاألكمـة احملاحلالة الثانيـة هـي ارتكـاب . معقول للشريعة اإلسالميةغري تفسري ٬، أي يف حال القانون

احلالة الثالثة هي وقوع غـش مـن أحـد اخلصـوم٬، مثـل إدالء الشـهود بشـهادة زور اعتمـدها . أو اعتماد قاعدة إجرائية خاطئة٬، كافيةاحلكم دون أدلة  
 اإلسالمية أي اعرتاض مبدئي على فكرة املراجعة القضائية.الشريعة  ال متثل٬، وفقا لذلك. القاضي يف إصدار حكمه

دينه بجريمة٬، ثّم أُبطل هذا الحكم أو صدر عفـو خـاص عنـه علـى حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي ي .8
أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة حديثــة االكتشــاف تحمــل الــدليل القــاطع علــى وقــوع خطــأ قضــائي٬، يتوجــب تعــويض 

لية الشخص الذي أُنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة٬، وفقاً للقانون٬، ما لم يُثبَـت أنـه يتحمـل٬، كليـاً أو جزئيـا٬، المسـؤو 
 عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

ال يجـوز تعـريض أحـد مجــدداً للمحاكمـة أو للعقـاب علــى جريمـة سـبق أن ُأديــن بهـا أو بـرئ منهــا بحكـم نهـائي وفقــاً  .9
 للقانون واإلجراءات الجنائية في كّل بلد.

ائي  يف حالـة غيـاب أدلـة علـى أن حكـم احملاكمـة األوىل ملسـه شـبهة . من الـنقضمتلك الشريعة اإلسالمية مبدأ قوياً جدا بشأن عدم قابلية حكم 
 سبب لالعتقاد بأن الشريعة اإلسالمية ستثري اعرتاضاً مبدئياً على هذا الشرط من العهد.٬، ما من الغش

 
   النظم القضائيةملخص الجلسة:

 : حممد فاضل٬، جامعة تورنتواجللسة  الرئيس 
 

مـن العهـد الـدويل  14تتنـاول مفهـوم املعـايري الدوليـة الـيت حتكـم احملـاكم وإجـراءات احملاكمـة العادلـة كمـا نصـت عليهـا املـادة قدم حممـد فاضـل ورقـة 
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مع مقارنتها مبفاهيم مشابه يف املدرسة الفقهية املالكية املهيمنة يف ليبيا.
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وهــي فكــرة املســاواة امــام القضــاء وعالنيــة إجــراءات التقاضــي النزيهــة امــام حمكمــة مســتقلة٬، والعالنيــة يف  14وقــام فاضــل بتحليــل أهــم حمــاور املــادة 
نتــزاع اصــدار األحكــام القضــائية٬، وفرضــية "بــراءة املــتهم حــىت تثبــت إدانتــه"٬، باإلضــافة اىل مجيــع ضــمانات احملاكمــة العادلــة كــاحلق يف حمــام وعــدم ا

 إجراءات التقاضي  وأخريا احلق يف نقض احلكم امام حمكمة أعلى. اإلعرتافات باإلكراه ووضوح وسرعة
 

وأوضــح فاضــل ان اإلســـالم بشــكل عـــام يضــمن فكــرة املســـاواة يف حــاالت تقـــدمي الشــكوى امــام قـــاض أو مســؤول تنفيـــذي كــالوايل٬، اال ان فكـــرة 
مني. اال ان فاضـل يوضـح بـإن الفقـه القـانوين اإلسـالمي عـرف املساواة خمتلة حينما يتعلـق األمـر بالشـهادة امـام احملكمـة وخاصـة للنسـاء وغـري املسـل

لتأكيـد فئة "املخربين" وهم الذين يسـتعلم مـنهم القاضـي علـى األدلـة جبانـب الشـهود٬، وهـي فئـة ال تتضـمن أمـورا متييزيـة. وخيـتم فاضـل هـذا احملـور با
ن واحملــاكم اســتنادا اىل هــذه الفئــة وان كــان األمــر أصــعب فيمــا يتعلــق علـى ان الــرتاث القضــائي الليــيب قبــل بســهولة فكــرة مســاواة اجلميــع امــام القــانو 

 بشؤون األسرة.
 

لـــق وقســم فاضـــل القضـــايا املنظـــورة أمـــام احملـــاكم اإلســالمية حتـــت بنـــدين كبـــريين٬، األول يتعلـــق جبـــرائم "احلــدود" الـــيت تضـــع شـــروطا حمـــددة فيمـــا يتع
والــيت تقــع حتــت فئــة "التعزيــر" ويف هــذا النــوع مــن القضــايا٬، فــإن ســلطة القاضــي واســعة بالشــهادة ومجــع االدلــة٬، فيمــا اآلخــرى وهــي األوســع جمــاال 

 وتقديرية جدا حبيث تكون "شروط" العدالة منبثقة من حسن ُخلق القاضي٬، وليس ضمانات مؤسسية.
 

عدالة القاضي من ناحيـة آخـرى. فعلـى ويشرح فاضل مجيع املعايري اليت وضعها الفقه اإلسالمي لضمان حياد وعدالة الشهود من ناحية٬، وحيادية و 
ي كـان سـبيل املثـال٬، كـان يـتم منـع القضـاة مـن النظـر يف القضـايا الـيت ميكـن ان تكـون هنالـك هلـم فيهـا مصـلحة مـا٬، باإلضـافة اىل االجتـاه العـام الـذ

جــب علــى القاضــي أن ال يكــون مــن يســتهدف منــع القضــاة مــن الــدخول يف شــراكات جتاريــة للحفــاظ علــى حيــادهم٬، او اآلراء الــيت تقــول بإنــه يتو 
 نفس البلدة حىت ال ينحاز إىل من ترىب معهم.

 
وخبصــوص "إفــرتاض الــرباءة" قبــل احلكــم٬، قــال فاضــل انــه فيمــا يتعلــق جبــرائم احلــدود٬، فكانــت هنــاك معــايري صــارمة إلثبــات التهمــة وفــق شــهادات  

ئم التعزيـر حيـث أُعتـرب "فسـاد مسعـة املـتهم" دلـيال كافيـا علـى توقيـع العقوبـة شهود حسب قواعد معينة. اال ان األمر أكثر صـعوبة حينمـا يتعلـق جبـرا
 عليه يف كثري من األحيان.

 
ال ان وفيما يتعلق بضمانات احملاكمة العادلة٬، قـال فاضـل ان الشـريعة اإلسـالمية وفـرت مجيـع الضـمانات لـذلك حسـبما يتفـق مـع املعـايري الدوليـة. ا

مســاح الشــريعة اإلســالمية أحيانــا باسـتخدام اإلكــراه احملــدود (كالســجن أو اجللـد) مــن أجــل انتــزاع اعرتافــات يف  فاضـل أشــار اىل جزئيــة واحــدة وهـي
 جمال جرائم التعزير. ولكنه يؤكد٬، بشكل عام٬، فان الشريعة اإلسالمية متوافقة متاما مع ضمانات العدالة الدولية.

 
مية منعــت ايقــاع عقوبــات باالحــداث يف جــرائم احلــدود٬، وهــدفت اىل "إصــالح" وخبصــوص "حماكمــة األحــداث" يوضــح فاضــل ان الشــريعة اإلســال

ـال هـو تعريـف سـن احلـدث٬، وهـل يـرتبط بـالبلوغ ا جلسـدي  املتهمني األحداث يف اجلرائم التعزيرية. اال ان فاضل قال بان التحدي األبرز يف هـذا ا
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فكـرة ان القـانون اجلنـائي هـو نـوع مـن التعزيـر وبالتـايل ال يوجـد مـا مينـع ان يكـون  كما تذهب الشريعة اإلسالمية٬، ام إن املشـرعني الليبيـني سـيتبنون
 تعريف "القاصر" مماثال للمواثيق الدولية.

 
ميكــن إســقاط حكــم وأختــتم فاضــل مداخلتــه مبناقشــة الفكــرة الســائدة عــن عــدم وجــود إمكانيــة لــنقض األحكــام يف الشــريعة اإلســالمية٬، مؤكــدا انــه 

٬، أي يف حــال يف القــانونهلــا األوىل إذا ارتكبــت احملكمــة األوىل خطــأ قانونيــاً مــن خــالل تطبيــق قاعــدة ال أساســا معقــول . تثــالث حــاالســابق يف 
٬، احلكم دون أدلـة كافيـة٬، على سبيل املثال٬، خطأ من حيث اإلثبات وىلاألكمة احملاحلالة الثانية هي ارتكاب . معقول للشريعة اإلسالميةغري تفسري 

احلالــة الثالثــة هــي وقــوع غــش مــن أحــد اخلصــوم٬، مثــل إدالء الشــهود بشــهادة زور اعتمــدها القاضــي يف إصــدار . دة إجرائيــة خاطئــةأو اعتمــاد قاعــ
 اإلسالمية أي اعرتاض مبدئي على فكرة املراجعة القضائية.الشريعة  ال متثل٬، وفقا لذلك. حكمه

 
 
 

 اإلنتخابيةالمتحدث: زيد العلي٬، المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة 
عـــدم تـــدخل الســـلطة  ونــاقش زيـــد العلـــي خـــالل مداخلتـــه مفهـــوم اســـتقاللية القضـــاة واملعـــايري الدوليـــة٬، موضـــحا إن مفهـــوم اســـتقاللية القضـــاء يعـــين

 التنفيذية والسلطة التشريعية يف: 

 عزل القضاة 

 نقل القضاة 

 معاقبة القضاة 

 خالل الدستور أو تأسيس جمالس قضائية. واضاف العلي ان هناك آليتني حلماية استقالل القضاء٬، من
ففــي  وقــام العلــي باســتعراض العديــد مــن الدســاتري العربيــة احلديثــة والقدميــة الــيت حتتــوي علــى أمثلــة لكيفيــة االلتفــاف علــى جــوهر اســتقالل القضــاء.

القــانون". اال ان نفــس الدســتور ميــنح يف القضــاء مســتقل وال ســلطان عليــه لغــري "تــنص علــى ان  ٬60، جنــد ان املــادة 1970الدسـتور العراقــي لعــام 
إصــدار القــوانني والقــرارات الــيت هلــا قــوة القــانون و " ملــا كــان يســمى "جملــس قيــادة الثــورة"٬، وهــي جهــة غــري منتخبــة شــعبيا٬، صــالحيات 42مادتــه 

الســلطة التنفيذيــة يف فــرض هيمنتهــا إصــدار القــرارات يف كــل مــا تســتلزمه ضــرورات تطبيــق أحكــام القــوانني النافــذة" وهــو األمــر الــذي اســتخدمته 
 الكاملة على شؤون القضاء.

 
الدسـتور  ويوضح العلي انه كلما كانت املواد املتعقلة باستقاللية القضاة يف الدستور أكثر تفصـيال٬، كلمـا منـع ذلـك انتهـاك اسـتقاللية القضـاء. ففـي

غـري قـابلني للعـزل٬، ال سـلطان علـيهم ىف عملهـم لغـري القـانون٬، وهـم على ان "القضاة مسـتقلون٬،  ٬170، نصت املادة 2012املصري املُعطل لعام 
م إال نـدبًا كــامًال٬، و  للجهــات متسـاوون ىف احلقــوق والواجبـات. وحيــدد القـانون شــروط وإجـراءات تعييــنهم٬، ويــنظم مسـاءلتهم تأديبًيــا؛ وال جيـوز نــد
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ء وإجنــاز أعمالــه." ففــي هــذه املــادة٬، علــى ســبيل املثــال٬، مت حتصــني مبــدأ وىف األعمــال الــىت حيــددها القــانون؛ وذلــك كلــه مبــا حيفــظ اســتقالل القضــا
 "ندب القضاة" دستوريا٬، خاصة وان فكرة ندب القضاة كانت تستخدم من قبل األنظمة السابقة لضمان مواالة بعض القضاة.

 
لضـمان اسـتقالل القضـاء حيـث نصـت علـى انـه والـيت توضـح تفاصـيل أكثـر  2011من الدستور املغريب لعام  109كما قدم العلي منوذج املادة  

جيـب  وال يتلقى القاضي بشـأن مهمتـه القضـائية أي أوامـر أو تعليمـات وال خيضـع ألي ضـغط.٬، "مينع كل تدخل يف القضايا املعروضة على القضاء
لـــس األعلـــى للســـلطة القضـــائية. كـــل إخـــالل مـــن القاضـــي بواجـــب يعـــد   علـــى القاضـــي٬، كلمـــا اعتـــرب أن اســـتقالله مهـــدد٬، أن حييـــل األمـــر إىل ا

 والتجرد خطأ مهنيا جسيما٬، بصرف النظر عن املتابعات القضائية احملتملة." االستقالل
٬، نــص علــى بنــود تفصــيلية لتعزيــز اســتقاللية القضــاء٬، ممــا جيعلــه مــن الدســاتري الرائــدة يف هــذا 1997دســتور جنــوب افريقيــا لعــام  وقــال العلــي ان 

ال. فعلى سبيل املثال٬،   على انه:  177نص الدستور يف مادته  ا

  ال جيوز عزل القاضي من املنصب إال يف احلاالت التالية:

 (أ) إذا ارتأت جلنة اخلدمات القضائية أن القاضي فقد أهليته أو أصبح غري كفء متاماً أو أدين بسوء سلوك جسيم؛ 

 أعضائها على األقل.(ب) وإذا طالبت اجلمعية الوطنية بعزل القاضي٬، بقرار أيده ثلثا 
٬، األول وقال العلي ان احملور الثاين لتعزيز وضمان استقاللية القضاة يتمثل يف وحود جمالس قضائية مستقلة وحمايدة٬، وهو ما يطـرح سـؤالني مهمـني 

لس ودوره.  من يعني اعضائهم٬، فيما الثاين يتعلق بالقانون الذي ينظم صالحيات ا
 

ال يتضـمن نصـا تفصـيليا علـى  2012ن وجـود جملـس قضـاء أعلـى يف مصـر٬، اال ان الدسـتور املصـري املعطـل لعـام واضاف العلي انه على الرغم مـ
نصـا علـى وجـود جملـس القضـاء األعلـى٬، اال  ٬90، تضـمن يف مادتـه ال 2005وجوده. وقـال العلـي انـه علـى الـرغم مـن ان الدسـتور العراقـي لسـنة 

سري العمل فيه اىل "القانون" الذي تعـده احلكومـة يف غالـب األحـوال. وبالنسـبة للعلـي٬، فـان الدسـتور  انه ترك طريقة تكوينه٬، واختصاصاته٬، وقواعد
ــــه  2011املغــــريب لعــــام  ــــز اســــتقالل الســــلطة القضــــائية يف العــــامل العــــريب حيــــث نــــص يف مادت  علــــى   113يقــــدم نســــبيا أحســــن الضــــمانات لتعزي

لس األعلــى للســلطة القضــائية علــى تطبيــق ال" ضــمانات املمنوحــة للقضــاة٬، والســيما فيمــا خيــص اســتقالهلم وتعييــنهم وتــرقيتهم وتقاعــدهم يســهرا
لـــس االعلـــى للســـلطة القضـــائية وعـــدد أعضـــائه الـــذين يـــتم اختيـــارهم حســـب  115وتـــأديبهم"٬، فيمـــا حـــدد بوضـــوح يف مادتـــه  طريقـــة تشـــكيل ا

لــس٬، مينـــع مناصــبهم القضـــائية أو عــن طريـــق االنتخــاب بواســـطة قضــاة آخـــرين. وقــال ا لعلـــي٬، ان الــنص بشـــكل دســتوري علـــى "عــدد" أعضـــاء ا
م غري موالني هلا.  السلطة التنفيذية من التدخل يف شؤونه عن طريق زيادة أو تقليل عدد األعضاء الذين تعتقد احلكومة با

 
تشـــكيل "جلنــة اخلـــدمات القضـــائية"  علــى عـــدد ومعــايري 178واختــتم العلـــي مداخلتــه بـــالنموذج اجلنــوب أفريقـــي حيــث نـــص الدســتور يف مادتـــه  

 واملكونة من قضاة كبار وحماميني.
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 المناقشة
 وخالل املناقشة٬، طرحت العديد من األفكار حول املوضوع٬، ميكن تلخيصها يف التايل:

  يف أمجــع احلضــور ان نظــام القــذايف فــرض ســيطرته علــى النظــام القضــائي مــن خــالل اعطــاء صــالحيات واســعة لــوزير العــدل يف التــدخل
 شؤون القضاء.

  حــذر بعــض األعضــاء مــن فكــرة مقارنــة مفهــوم اســتقالل القضــاء وإجــراءات احملاكمــة العادلــة املنصــوص عليهــا يف املعاهــدات واملواثيـــق
الدولية٬، بتلك املفاهيم يف السياق اإلسالمي. وقال أحد املشاركني٬، ان التاريخ اإلسالمي مل يعـرف أي "قـانون لإلجـراءات" علـى سـبيل 

 ال. املث

  الدســــاتري الدميوقراطيــــة املســــتقرة.وتســـائل عــــدد مــــن احلضــــور عــــن آليــــات حماســــبة ومراقبــــة الســــلطة القضــــائية يف املعاهــــدات الدوليــــة أو
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 فصل السلطات: المعايير الدولية والشريعة اإلسالمية
 باحث يف الشؤون السياسية والدستورية ٬،سيف نصراوي

 

فربايــــر املعــــرب عــــن طموحــــات الليبيــــني يف مســــتقبل  17ليبيــــا إلنتخــــاب أعضــــاء اجلمعيــــة التأسيســــية لكتابــــة دســــتور ثــــورة بينمــــا تســــتعد 
 دميوقراطي٬، يبدو بديهيا مناقشة العالقة بني البناء الدستوري املأمول واملعايري واملبادىء العاملية للنظم الدميوقراطية.

 
من ناحية٬، والواقع السياسي/الثقايف يف ليبيا٬، من املتوقـع أن يكـون سـؤال العالقـة بـني الشـريعة ومتاشيا٬، مع سياقات ثورات الربيع العريب 

 اإلسالمية والتأسيس لنظام سياسي دميوقراطي احدى املوضوعات املطروحة بقوة على جدول أعمال واضعي الدستور اللييب اجلديد.
دف هذه الورقة للرتويج لنظام سياسي معني (رئاسـي أو ـدف اىل تسـليط الضـوء  وال  برملـاين أو خمـتلط)٬، مركـزي أم فيـدرايل٬، ولكنهـا 

على تلك األسس اجلوهرية ألي نظام دميوقراطي يف ضوء االتفاقيات واملعاهدات اليت وقعت عليها ليبيا كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.

 
ــدف ا ىل مناقشــة بعــض أوجــه التشــابك بــني تعهــدات ليبيــا الدوليــة مــن ناحيــة٬، وبعــض مبــادىء الشــريعة اإلســالمية ذات الصــلة كمــا 

اخلاصــة بتنظـــيم العالقـــة بــني الســـلطات أو بـــني املــواطنني والدولـــة يف أي نظـــام دســتوري دميـــوقراطي. هـــذه املناقشــة ليســـت مفيـــدة فقـــط 
م داخل اجلمعيـة التأسيسـية٬، ولكنهـا قـد تكـون مفيـدة أيضـا للجمهـور لواضعي الدستور إلستشراف األسئلة اليت ق د تتطرق هلا مناقشا

العـــام عـــن طريـــق ترســـيخ مشـــروعية أكـــرب لدســـتور دميـــوقراطي يتماشـــى مـــع مجيـــع موروثـــات الـــبالد السياســـية والثقافيـــة٬، احلديثـــة منهـــا أو 
 التقليدية.

 
ويف هذا السياق٬، ال تطمح هذه الورقة إلستعراض كل مدارس الفقه أو أشكال احلكم يف تاريخ اإلسالم٬، ولكنها سوف تركز فقط على 
تلــك املبــادىء العامــة الــيت ســنتها الشــريعة اإلســالمية لــدعم بنــاء دســتوري دميــوقراطي حــديث قــائم علــى مبــادىء متثيــل الســلطة لــإلرادة 

 تشريع.الشعبية والشورى وحق ال
     

 أسس النظام الديموقراطي ما بين القانون الدولي والشريعة: 
نصـا —كالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية أو اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان-ال تتضـمن املعاهـدات الدوليـة الرئيسـية

الثالثـة للسـلطة (التنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية)٬، اال أن واضحا على مبدأ "الفصل والتوازن بني السـلطات" وتعيـني العالقـة بـني األفـرع 
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ـا علـى بلـدان عديـدة بالشـكل الــذي  جلنـة حقـوق اإلنسـان التابعـة لألمـم املتحـدة أسـتخدمت هـذا املبـدأ بشـكل مسـتفيض يف مالحظا
 12جعله أحد املبادىء العامة املستقرة يف القانون الدويل.

 
هـو ترمجـة هـذا املبـدأ لصـياغاته التفصـيلية يف البنـاء الدسـتوري وخاصـة فيمـا يتعلـق مبنـع اإلفـراط يف وبعيدا عن العموميات٬، ما يهمنا هنا 

ـــذراع التنفيـــذي وتعزيـــز صـــالحيات الربملـــان يف التشـــريع ومراقبـــة احلكومـــة واســـتقالل القضـــاء بالشـــكل الـــذي جيعـــل  تركيـــز الســـلطة يف ال
 م القانون.   صالحيات كل سلطة حمددة بدقة على أن ختضع مجيعها حلك

 
 الحد من تركز الصالحيات في السلطة التنفيذية  .1

مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية علــى حــق املــواطنني يف املشــاركة يف احليــاة السياســية عــن طريــق  25تــنص املــادة 
ـالس املنتخبــة.  ملفوضــية األمــم  25الســابعة مـن التعليــق العــام رقــم  وتشــري الفقــرةالرتشـح واإلقــرتاع يف االنتخابــات إلختيــار ممثلــيهم يف ا

 املتحدة حلقوق اإلنسان إىل أنه "بناء على مشاركة املواطنني يف إدارة الشأن العام عرب االختيار احلر لناخبيهم٬، فإن ذلك يعين ضمنا يف
م عرضة لل 25املادة  م احلكومية الكاملة٬، وأ مسـاءلة عـرب العمليـة االنتخابيـة ملـزاولتهم لتلـك أن هؤالء املمثلني ميارسون بالفعل سلطا

 13السلطات".

حــىت لــو كــان رئــيس —وبنــاءا عليــه٬، حــذرت اللجنــة يف تقــارير عديــدة مــن جوانــب عديــدة مــن تركيــز الصــالحيات يف الســلطة التنفيذيــة
 شكل فعال. على حساب قدرة الربملان املنتخب بدوره على مراقبة ومساءلة احلكومة ب—الدولة منتخب بشكل مباشر

أوجه تركيز الصالحيات يف السـلطة التنفيذيـة عديـدة٬، منهـا حـق احلـاكم سـواءا كـان رئيسـا للدولـة أو رئيسـا للـوزراء أو ملكـا يف التشـريع 
لس املنتخب٬، أو صـالحية حـل احلكومـة أو حـل الربملـان منفـردا٬،  عن طريق إصدار مراسيم وقرارات هلا قوة القانون بدون الرجوع اىل ا

ـــاء علـــى مـــواد يف  أو ـــا اىل اإلفتت اللجـــوء مباشـــرة اىل اســـتفتاء املـــواطنني يف القضـــايا حمـــل اخلـــالف مـــع الربملـــان٬، بشـــكل قـــد يـــؤدي أحيان
 14الدستور.

قد ال يكون مفيـدا لكـون مجيـع —أي قبل تشكل الدولة الوطنية احلديثة—الرجوع اىل مدارس الفقه اإلسالمي قبل القرن الثامن عشر
ا كشأن مجيع التنظيمات السياسية حـول العـامل٬، قـد أفتقـرت اىل التقسـيم اإلداري والبريوقراطـي  أنظمة احلكم يف الدول اإلسالمية٬، شأ

كـر املميز للدولـة الوطنيـة احلديثـة. اال أن هـذا ال مينـع اإلشـارة اىل أن تـاريخ احلكـم والتشـريع اإلسـالميني ومنـذ عهـد اخلليفـة األول أبـو ب

                                                                        
 .14و 13. ص 2012اطي واإلنتخابات النزيهة"٬، أبريل ملناقشة مستفيضة حول هذا املوضوع٬، أنظر تقرير املنظمة الدولية للتقرير عن الدميوقراطية "تعزيز القانون الدويل لدعم احلكم الدميوقر   12
 25للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية مفصلة يف التعليق العام رقم  25أحكام املادة   13

 مصدرها هذا الرابط. ورقةيف هذا ال 25مجيع اإلشارات الالحقة إىل التعليق العام رقم 

  .14أنظر تقرير تعزيز القانون الدويل. مصدر سابق٬، ص   14
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وخاصـة يف تلــك  -صــلى اهللا عليـه وســلم -اضــحا بـني فكـرة طاعــة احلـاكم ومــدى إلتزامـه بشــرع اهللا وسـنة نبيـهالصـديق قـد شــهد ربطـا و 
 15املسائل احملكومة بالنصوص قطعية الثبوت والداللة.

 
صــحيح ان تــاريخ املســلمني قبــل القــرن التاســع عشــر قــد شــهد يف فــرتات توســعا يف مفهــوم "فقــه الضــرورة" وأحكــام الغلبــة الــيت تعطــي 

اال إن  16للحاكم أو لفئة مـن رجـال الـدين املـوالني لـه صـالحيات شـبه مطلقـة لتشـريع كـل مـا يرتضـيه احلـاكم بـدون قيـد قـانوين واضـح.
نفــس تلــك الفــرتة الزمنيــة املمتــدة شــهدت أيضــا نشــوء علــم أصــول الفقــه ومؤسســة الفقهــاء والقضــاء واملظــامل وأهــل احلــل والعقــد٬، والــيت 

يــدا علــى اخلليفــة أو الــوايل خاصــة يف األوقــات الــيت كــان فيهــا نظــام احلكــم مهتــز الشــرعية ممــا دفعــه اىل مــنح شــكلت مبعــىن مــن املعــاين ق
  17استقاللية أوسع للفقهاء لتدعيم شرعية الدولة بشكل عام.

 
ت اجتماعيـة  وبشكل عام٬، تبلورت يف تلك العصور أيضا املبادىء العامة ل "حقـوق املعارضـة" أو "حقـوق التمـرد"٬، والـيت مسحـت لفئـا

كمتمــردي خراســان أو مــدارس فقهيــة٬، كأتبــاع اإلمــام أبــن حنبــل٬، مبواجهــة احلــاكم بــدعوى خمالفتــه لشــرع اهللا٬، وهــو مــا مثــل يف التحليــل 
 األخري٬، تأكيدا نظريا على ضرورة أن يلتزم احلاكم بالشريعة٬، أو بطبيعة احلال بقراءة معينة للشريعة.

 
ة للشريعة والفكر السياسـي اإلسـالمي الـيت انتجـت باألسـاس يف القـرنني التاسـع عشـر والعشـرين مـع ما يهمنا اآلن٬، هو القراءات احلديث

 بدايات ظهور الدولة احلديثة يف العامل اإلسالمي.
 

يـذهب املفكـر املصـري "حممـد ضـياء الـدين الـريس" اىل القـول بإنـه لـيس يف نصـوص اإلسـالم مـا مينـع بشـكل حاسـم مراعـاة مبـدأ فصــل 
ستند على قاعدتني فقهيتني ومها اعمـال مبـدأ اإلباحـة (أي األصـل يف األشـياء اإلباحـة) طاملـا ال يوجـد نـص مـانع٬، إضـافة السلطات وي

 18اىل إعمال مبدأ املصلحة٬، طاملا ان الفصل يرسخ لفكرة عدم تركز الصالحيات يف يد اجلهاز التنفيذي.
 

دساتري باكستان والعراق ومصـر وإندونيسـيا ومسـودة الدسـتور التونسـي وهذه الفكرة٬، هي ما ترمجت٬، الحقا يف عدة دساتري إسالمية ك
ـال اىل  األخرية٬، على الرغم من اختالف شكل أنظمتها السياسية ما بني الرئاسـي والربملـاين واملخـتلط. اال أنـه ينبغـي اإلشـارة يف هـذا ا

 ان للسلطة التنفيذيـة وحـدها "صـالحيات" التشـريع وتطبيـق أن اإلجتاه العام يف أغلب األدبيات السياسية اإلسالمية احلديثة يذهب اىل

                                                                        
 . 24أنظر نوح فيلدمان٬، "سقوط وصعود الدولة اإلسالمية"٬، ص   15
 .180اىل ص  131أنظر عبد اهللا أمحد النعيم٬، "اإلسالم وعلمانية الدولة"٬، ص   16
 املصدر السابق.  17
  .77حممد ضياء الدين الريس٬، النظريات السياسية اإلسالمية٬، ص   18
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املسائل املتعلقة بالنصوص قطيعـة الثبـوت والداللـة كحـدود الزنـا والربـا باإلضـافة اىل اجلهـاد وهـو مـا يقـع حتـت مسـمى االمـن القـومي يف 
 االصطالح املعاصر.

   
) أسـتحدثت بنـودا دسـتورية ُتشـرك مـن 2013يف يوليـو  والـذي مت اسـقاطه 2012دول إسالمية آخرى٬، كباكسـتان أو مصـر (دسـتور 

خالهلا هيئات غري منتخبة كاألزهر يف املشورة حول مشاريع القوانني املتعلقة بالشريعة اإلسالمية. وعلى الرغم من عدم وجود أي قانون 
انون مـا اىل األزهـر ومـن لـه حـق حسـم أي ينظم العالقة ما بني الربملان واألزهر يف مصر وحيدد املسائل التنظيمية عمن لـه حـق إحالـة قـ

جــدل بينهمـــا يف حالـــة اخلــالف٬، اال أن جتربـــة إقـــرار الربملــان الـــذي هيمنـــت عليــه مجاعـــة اإلخـــوان املســلمني يف النصـــف األول مـــن عـــام 
ـالس املنتخبـ 2013 ة علـى حسـاب لقانون الصكوك اإلسالمية على الـرغم مـن معارضـة األزهـر قـد تـدفع اىل االعتقـاد بتعزيـز سـلطة ا

 19املؤسسات الدينية.
 
ويف النهايــة٬، فقــد ســاهم الرتكيــز العــام يف األدبيــات اإلســالمية علــى الســلطة التنفيذيــة يف ابقــاء بعــض األســئلة التنظيميــة مبهمــة كحــق  

 ت.أو صالحيات الرئيس أو رئيس الوزراء يف حل الربملان او الدعوة اىل استفتاءا 20السلطة التنفيذية يف نقض القوانني
 
 دور الهيئة التشريعية -2

. وتتطلب سيادة القانون أن تصدر مجيـع التشـريعات ةيعد وجود برملان فاعل ومنتخب بشكل مباشر عنصرا رئيسيا للحوكمة الدميقراطي
املختلفة. وتأيت اهلامة من اهليئة التشريعية٬، ويبىن النظام التعددي لألحزاب السياسية على املنافسة على اصدار تشريعات تعكس املصاحل 

حــول مســودات التشـريعات٬، وعــرب نقاشــات اهليئــة التشــريعية الــيت تتنــاول الشــأن  النزاهـة والشــفافية كنتيجــة للمشــاورات العامــة والشــاملة
 العام. و بالتايل يصبح الفرع التشريعي للحكومة هو حمور املؤسسات الدميقراطية.

 

ثالث للهيئـة التشـريعية٬، وتضـم َسـّن القـوانني٬، وتسـليط الرقابـة علـى السـلطة التنفيذيـة٬، وقد أقرت عدة وثائق دولية بالوظائف الرئيسـية الـ
 21والعمل كمنرب ملناقشة مصاحل املواطنني والنظر فيها.

                                                                        
لكيـة الشـعب هيئة إلصدار الفتاوى داخل األزهر٬، اعرتضت على مشروع قانون الصكوك اإلسالمية مبربرات أقرب ما تكون منها ملبادىء السيادة الوطنيـة ومامللفت للنظر ان جممع البحوث اإلسالمية٬، أعلى   19

لــس التــابعني جلماعــة ملـوارده العامــة٬، بــدال مــن أن تبحــث يف مــدى انتفـاء شــبهة الربويــة عــن الصــكوك. أنظــر جريــدة الوفـد٬، ٬، مطابقــا 2013اإلخــوان املسـلمني علــى ان القــانون الــذي أقــر يف مــايو  وأصــر نــواب ا
يف الفقـه اإلسـالمي٬، اال ان فكـرة ان النائـب عـن الشـعب هـو املنـوط "لرؤيتهم" عن الشريعة اإلسالمية٬، حىت وغن كانت خمالفة يف بعض اجلزئيـات لـرأي األزهـر. صـحيح ان التأصـيل الشـرعي والقـانوين٬، جيـد مـربره 

 الرأي الفقهي٬، تؤكد مبدأ اإلرادة الشعبية كما فهمت على األقل يف مناقشة هذا القانون. "بتفسري"
علمـائهم وخاصـة  خلليفة أو السلطان ليس ملزما جلموع املسلمني أوهذه النقطة واحدة من إشكاليات الرتاث السياسي اإلسالمي. فهناك الكثري من الفتاوى واحلوادث التارخيية اليت تظهر ان رأي احلاكم أو ا  20

الـدول اإلسـالمية٬، البعيـدة عـن التقنـني يف نظـام يغطـي حيـز يف املسائل الفقهية البعيدة عن موضوع احلكـم. وهنـاك مـدارس تـذهب ان احلـاكم لـيس مـن حقـه نقـض حكـم قاضـي. اال انـه بسـبب طبيعـة القـانون يف 
كل الفكرة ال تزال ملتبسة. اال إنـه مـن حيـث املبـدأ٬، فـإن الشـريعة اإلسـالمية ميكـن أن تـوفر مسـوغات قانونيـة متنـع تـدخل السـلطة التنفيذيـة بشـجغرايف معني٬، أي القانون والتشريعات اخلاصة بالدولة احلديثة٬، فإن 

 فج يف عملية التشريع. أنظر علي سبيل املثال مقالة الشيخ أمحد الزومان 
 لألمثلة٬، قراءة إصدارات االحتاد الربملاين الدويل   21
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مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياسـية علــى ضــمان حــق املــواطنني باملشــاركة السياســية يف احليــاة العامــة  25وتـنص املــادة 
ن حقهم يف االنتخاب والرتشح للمناصب العامة٬، وهو األمر الذي فسرته جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بإنه يشكل وضما

 األساس على أمهية وجود برملان فعال.
 

احلل والعقد واإلمجاع وتطور الكثري من الكتابات اإلسالمية احلديثة املفاهيم التقليدية يف تاريخ احلكم اإلسالمي كالبيعة والشورى وأهل 
الس التشريعية املنتخبة.  لتصل اىل عدم وجود أي تعارض بني أحكام الشريعة اإلسالمية ووجود ا

 
زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشـي٬، علـى سـبيل املثـال٬، يـذهب اىل أن نظـام الشـورى هـو األصـل الثـاين للنظـام اإلسـالمي بعـد 

وانطالقا مـن هـذا املبـدأ٬،  22ق الفرد واألمة اإلسالمية املستخلفة يف املشاركة العامة يف شؤون احلكم.النص الديين وينطلق منها ليؤكد ح
ا األمراء أو العلماء. ويربهن القيادي التونسي على ان مشاركة  يناقش الغنوشي فكرة الطاعة الواجبة لويل األمر٬، وعما اذا كان يُقصد 

 اصة ان مفهوم "اإلمجاع" هو أحد املصادر األساسية للشريعة.األمة يف التشريع مكفولة يف اإلسالم خ
 

دعـوة صـرحية اىل اإلعـرتاف  ]و[ويقول "إن اإلمجاع يف الشريعة اإلسالمية تكرمي لإلنسان أيا كان٬، واعرتاف برشده وقوامته على نفسه..
  23بالرأي العام على اختالف اجتاهاته."

 حممــد أســد والــيت يؤكــد فيهــا "ان تشــكيل اهليئــة التشــريعية..جيب أن يتمثــل فيهــا معــىن ويبــين بعــد ذلــك علــى كتابــات املفكــر الباكســتاين
تمعات املعاصرة ال ميكن أن تعرف رأي األمة وحتقيق مبدأ الشورى بغري طريق االنتخاب العام."  24الشورى..وانه يف ا

شـورى الـيت زكاهـا االسـالم هـو الدميوقراطيـة الربملانيـة..ان املفكر اإلسالمي املصري خالد حممد خالد بدوره يؤكـد "ان املفهـوم احلـديث لل
 25ينتخب الشعب نوابا عنه ميثلون إرادته."

وعلـى الـرغم مـن قبـول الطيــف الواسـع للحركـات اإلسـالمية احلديثــة بفكـرة اهليئـة التشـريعية٬، اال انـه جتــدر اإلشـارة اىل ان كثـري منهـا جيــرب 
إلســالمية حبيــث يصــبح ســن أي قــانون متعــارض معهــا أمــر غــري مشــروع٬، وهــو األمــر الــذي متــت "املشــرعني" اإللتــزام مببــادىء الشــريعة ا

 دسرتته يف عدة بلدان إسالمية كمصر واليمن وباكستان والعراق وغريها.

                                                                                                                                                                                                                                       
 4) 2007حنو تطوير املعايري الدولية للربملانات الدميقراطية ( الوطين الدميقراطي٬، وحتديداواملعهد 

ا للربملانات  الدميقراطية ٬،)2006الهتمامات أخرى٬، الرابطة الربملانية لدول الكومنولث (ديسمرب  مؤشرات موصى 
موعة تنمية جنوب إفريقيا (  االنتخابات يف منطقة  منتدى جمموعة تنمية جنوب إفريقيا ) قواعد ومعايري2001واملنتدى الربملاين 

 . 108راشد الغنوشي٬، "احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية"٬، ص   22
 .120املصدر السابق٬، ص   23
 .124ملصدر السابق٬، ص ا  24
  .49خالد حممد خالد٬، الدولة يف اإلسالم٬، ص   25
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التنبيه علـى اال أن ينبغي أيضا —مع استثناءات قليلة كالسعودية مثال-وعلى الرغم من إقرار معظم الدساتري اإلسالمية حبق االنتخاب
ممارســات قــد حتــد مــن شــروط العدالــة والنزاهــة كوجــود جملــس يقــوم بفحــص املرشــحني وتنقيــتهم كمــا هــو احلــال يف إيــران٬، أو جلــوء بعــض 

٬، اىل استحداث غرفة ثانية للمجلس التشـريعي تضـم عـددا كبـريا مـن النـواب املعينـني بواسـطة 2012الدول العربية٬، كمصر قبل دستور 
 26ية وهو االمر الذي يهدد حق نواب الشعب املنتخبني يف ممارسة صالحيتهم.السلطة التنفيذ

ومبــا أن اهليئــات التشــريعية متثــل الشــعوب٬، فيجــب أن يــرتك هلــا حريــة تســيري أعماهلــا بشــكل مســتقل٬، وتفهــم تلــك الفكــرة بشــكل عــام 
إلجرائيـة اخلاصـة بشـكل مسـتقل. كمـا حيـق للهيئـات بطريقتني. أوال٬، جيب أن تكون للهيئة التشريعية احلرية يف وضـع وتعـديل قواعـدها ا

ا وحتديد سرعة مزاولة أنشطتها والوقت الالزم إلعداد ومراجعة وتعديل القوانني املقرتحة.  التشريعية حرية جدولة جلسا
 حق التشريع 

ـذا الـدور. ورغـم تعد سلطة التشريع من أهم امتيازات اهليئات التشريعية٬، وينبغي لتلك اهليئات أن يكون هلـا و  السـلطة واألهليـة للقيـام 
أن للجهة التنفيذية احلق يف تبين قرارات ملزمة بقوة القانون (كاللوائح واملراسـيم) فيجـب أن يبـىن ذلـك احلـق علـى الدسـتور أو قـرار مـن 

ويف نطــاق ضـيق٬، وحيــدث  اجلهـة التشـريعية. وقــد يسـمح بنقــل سـلطات التشـريع إىل الفــرع التنفيـذي لفــرتات مـوجزة٬، وفـق شــروط حمـددة
ئـة ذلك على سبيل املثال حينما ال تكون اهليئة التشريعية يف حالة انعقاد. إال أن جلنة البندقية تؤكد على أن نقل سلطة التشـريع إىل اهلي

 27التنفيذية "غري مقبول يف الدول الدميقراطية والدستورية".
رت الكثــري مــن دســاتري الــدول الدميوقراطيــة اإلســالمية ذات النظــام الرئاســي هــذا وخالفــا للــدول اإلســالمية ذات النظــام الربملــاين٬، فقــد أقــ

 .   2012املبدأ٬، كدستور مصر املعطل والذي صدر عام 
وبإســتثناء اخلالفــات الفقهيــة حــول إمكانيــة التشــريع يف ظــل وجــود نصــوص قطيعــة الثبــوت والداللــة٬، يبــدو ان هنــاك اتفاقــا عامــا داخــل 

إلسالمية على عدم تعارض الشريعة مع وجود هيئة تشريعية منتخبة٬، وأن ظهرت بعض اخلالفات حول صالحيات الدوائر اإلصالحية ا
  28التشريع يف املسائل املتعلقة باجلهاد.

 
 حق الرقابة على السلطة التنفيذية

أي صــيغ تفصــيلية آلليــات ممارســة ال تتضــمن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة وال قــرارات جلنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة 
 الربملان حلق الرقابة علـى السـلطة التنفيذيـة. اال أن األعـراف الدسـتورية الدميوقراطيـة قـد أسـتقرت علـى أن العناصـر اجلـوهري لوجـود رقابـة

                                                                        
ية. اال إن فكرة وجود غرفة ثانيـة رئاسة كما هو احلال يف إيران يتم التربير هلا عادة مبنطق "ديين" وهو مدى إلتزام املرشح مببادىء دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانفكرة تنقية املرشحني للمجالس النيابية أو لل  26

الجتـاه السـائد يف املـدارس الفقهيـة احلديثـة٬، ومنهـا املـدارس السـلفية٬، ال يعـارض مـن حيـث املبـدأ فكـرة للربملان٬، كما يف مصر واملغرب٬، فلم يتم التربير هلا من حيث املبدأ٬، بأي شكل ديين. وبشـكل عـام٬، يبـدو ان ا
باألســاس اىل املــواطن ه وحــىت يف هــذه احلالــة٬، فــإن اخلطــاب موجــه االنتخــاب والرتشــح هلــا٬، وان كانــت هنــاك بعــض اإلجتاهــات الــيت تقــول بعــدم جــواز الرتشــح لإلنتخــاب اذا مل يكــن نظــام احلكــم "إســالميا". اال انــ

 بإعتباره صادر من جهة دينية٬، وليس بإعتباره منعا "حلق" اإلنتخاب من قبل نظام سياسي إسالمي. 
 

 .2002ديسمرب  14-13على التعديالت الدستورية بقريغيزستان٬،  البندقية ٬، تعقيب جلنة21النقطة رقم  27

  .241أنظر الغنوشي٬، مصدر سابق٬، ص   28
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م٬، حـق النـواب يف تقـدمي طلبـات اسـتجواب أو إحاطـة٬، حـق ا لربملـان يف تشـكيل فعالة تتضـمن حـق الربملـان يف اسـتدعاء الـوزراء أو نـوا
جلـــان حتقيـــق خاصـــة٬، حـــق النـــواب يف طلـــب معلومـــات عـــن سياســـات وخطـــط احلكومـــة٬، باإلضـــافة طبعـــا اىل حـــق الربملـــان األصـــيل يف 

 اإلشراف وإقرار موازنة الدولة.
ما أصطلح عليه  وعلى الرغم من إن التاريخ السياسي للمسلمني شهد جداالت حول فكرة مراقبة احلاكم يف عالقته بتطبيق الشريعة أو

باألمر باملعروف والنهي عن املنكر٬، باإلضافة اىل مؤسسات القضاء واملظـامل الـيت كانـت تتلقـى الشـكاوى خبصـوص انتهاكـات العـاملني 
تمـع وتضـغط علـى الدولـة أحيانـا٬، كاملـدارس الفقهيـة أو مـا ميكـن  بالدولة٬، أو وجود "مجاعات وسيطة" تـنظم العالقـة مـا بـني الدولـة وا

) اال إنــه بشــكل عــام٬، أفتقــر التنظــيم السياســي للمســلمني لوجــود "آليــات pressure groupsميته حــديثا جبماعــات الضــغط (تســ
 مؤسسية" تدعم فعالية املساءلة.

ومع ذلك٬، أقر عدد كبري من املفكرين اإلسالميني املعاصرين فكـرة مراقبـة احلكومـة وإن تركـوا صـياغة اآلليـات والتفاصـيل حلسـب طبيعـة 
  29لسياق السياسي لكل دولة مسلمة.ا

مـوادا واضـحة تتـيح قيـام —كالدسـتور اإلندونيسـي واملـاليزي واملصـري واملغـريب—وجند كذلك يف العديد من دسـاتري الـدول اإلسـالمية 
 يعة.فذلك بالتأكيد يرجع ألسباب ال عالقة هلا بالشر —نواب الشعب مبراقبة احلكومة٬، وحىت وإن أفتقرت أحيانا اىل الفعالية

 
 
 
   

    
 
 
 
 
 
 

    
                                                                        

انونية". أنظر أيضا دراسة حامد بن عبد اهللا العلي "احلسبة على أنظر على سبيل املثال حممد سليم العوا٬، "يف النظام السياسي للدولة اإلسالمية." أنظر أيضا عبد القادرة عودة٬، "اإلسالم وأوضاعنا الق  29
االستناد اىل خطابات وقصص تارخيية وجود ثالث امكانيات ملراقبة احلاكم يف اإلسالم٬، نظريا على األقل٬، وهي حماسبة اهل احلل احلاكم ووسائلها يف الشريعة اإلسالمية"٬، واليت حياول من خالهلا أن يربهن ب

 والعقد للحاكم٬، وحرية الرأي والتعبري٬، ووجود مجاعات للضغط. 
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  توازن السلطات ملخص الجلسة:
 : سيف نصراوي٬، املنظمة الدولية للتقرير عن الدميوقراطيةاجللسة  رئيس

قال سيف نصراوي ان مفهوم فصل وتوازن السلطات يعترب أحد املفاهيم اجلوهرية يف بناء أي نظام دسـتوري دميـوقراطي٬، بصـرف النظـر 
كان رئاسيا أو برملانيا أو خمتلطا. وأضاف نصراوي ان التـاريخ السياسـي لإلسـالم مل يعـرف مفهـوم تـوازن عن طبيعة ذلك النظام وما اذا  

السلطات بشكله احلديث٬، اال ان هناك الكثري من املمارسات السياسية والقواعد الفقهية اليت توضح وجود حـدود وقيـود علـى السـلطة 
 ن إفراط السلطة يف اجلهاز التنفيذي وحق التشريع واستقالل القضاء.التنفيذية يف اإلسالم وخاصة فيما يتعلق باحلد م

واضـاف نصـراوي ان الفقـه والتجربـة السياسـية يف اإلسـالم٬، عرفـت علـى سـبيل املثـال٬، تقييـد صـالحيات احلـاكم٬، ولـو نظريـا٬، بالشــريعة  
 فكرة "فقه الضرورة". اإلسالمية وخاصة األحكام قطعية الداللة والثبوت٬، على الرغم من التوسع احيانا يف

وتــابع ان القيــود علــى احلــاكم مل تقتصــر فقــط علــى اجلانــب النظــري والفكــري يف كتابــات الفقهــاء واملفكــرين اإلســالميني٬، بــل وجــدت 
ا املؤسسية األوىل مع تطور املؤسسات الوسيطة يف تاريخ اإلسالم كاملدارس الفقهية ومؤسسة القضاء وديوان املظامل وأهل احل ل إرهاصا

 والعقد وغريهم.
وتنــاول نصــراوي بعــض الكتابــات احلديثــة للمثقفــني اإلســالميني التقــدميني الــيت أكــدت علــى توافــق الشــريعة اإلســالمية مــع فكــرة تــوازن 
السلطات استنادا اىل مبدئني مهمني ومها "اإلباحة" و "املصلحة" وهو ما وجد ترمجته يف دساتري العديد مـن البلـدان اإلسـالمية كمصـر 

 والعراق وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وغريها.
اما بالنسبة حملور التشريع٬، فشرح نصراوي كيف ان العديد من الباحثني اإلسالميني طوروا فكرة "السـيادة الشـعبية" وعالقتهـا بالنصـوص 

مشـــروعية "الربملـــان" يف الســـياق  الدينيـــة مســـتندين اىل مفـــاهيم "البيعـــة" و"الشـــورى" و "أهـــل احلـــل والعقـــد" و"اإلمجـــاع" ليصـــلوا لفكـــرة
 اإلسالمي وما يتعلق به من حقوق آخرى كحقي االنتخاب والرتشح.

وأخــريا٬، تنــاول نصــراوي مبــدأ مراقبــة الربملــان ألداء احلكومــة وضــرب أمثلــة عــن وجــود نــوع مــن أنــواع املراقبــة يف تــاريخ اإلســالم متمثلــة  
بتلقي شكاوى املواطنني ضد العاملني يف الدولـة٬، اال انـه قـال بـإن ذلـك اجلـزء يُعـد باألساس يف مؤسسة القضاء وديوان املظامل املختص 

 األكثر ضعفا يف تاريخ الفكر السياسي اإلسالمي.
 

 المتحدث: منصور ميالد٬، استاذ بجامعة طرابلس
ـا تتم ثـل يف تنميـة حـس املواطنـة وحماربـة وقدم منصور ميالد عرضا خمتصرا ألهم التحديات السياسية يف ليبيا مـا بعـد الثـورة والـيت قـال ا

 الفساد واحلفاظ على وحدة البالد الرتابية٬، منتقدا عجز النخبة الليبية عن دفع هذه احملاور املهمة.
وبعدها٬، قدم ميالد شرحا ملفاهيم فصل وتوازن السلطات العمودية واألفقية٬، وقال ان بلدان كثرية يف العامل الثالـث عرفـت فكـرة "فصـل 

ا وميلها الواضح لرتكيز الصالحيات يف السلطة التنفيذية.السلطات"  ا مل تعرف تواز  اال ا
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أما بالنسبة للرتاث العريب٬، فقد أستعرض مـيالد كتابـات أهـم املفكـرين السياسـيني كاملـاوردي وأبـن خلـدون٬، ليؤكـد ان اإلجتـاه العـام كـان 
 ن غري وجود آلية مؤسسية حملاسبته ومراقبة أدائه.  منصبا على "القيود الذاتية" اليت يضعها احلاكم على نفسه٬، م

وقال ميالد ان أي دستور ليـيب قـادم٬، ال جيـب ان يؤكـد فقـط مفـاهيم الدميوقراطيـة٬، وامنـا جيـب ان تـتم هندسـته لتضـمن "حسـن اإلدارة" 
 وكفاءة اجلهاز البريوقراطي للدولة لتحقيق التنمية اإلقتصادية.

 
 المناقشة

العديــد مــن األســئلة علــى نصــراوي ومــيالد٬، باإلضــافة اىل وجهــات نظــر حــول املوضــوع٬، ميكــن تلخيصــها يف  وخــالل املناقشــة٬، طرحــت
 التايل:
  تمعـات ال السياسي يف الدول احلديثة بسبب تعقيد ا ان مفهوم "اإلمجاع" املركزي يف الفقه اإلسالمي٬، ال ميكن نقله اىل ا

ــا. اال ان هنــاك حاجــة اىل تعزيــز مبــدأ التوافــق أو األغلبيــة الكبــرية (الثلثــني) عنــد كتابــة دســتور الــبالد  واخــتالف مصــاحل فئا
 اجلديد.

  من احلضور تفضيلهم "للنظام املختلط" يف الدسـتور٬، مشـددين ان جتربـة حكـم معمـر القـذايف كانـت قائمـة 80أعلن حنو %
 على متركز السلطات والصالحيات يف يد السلطة التنفيذية.

  ان الشريعة اإلسالمية متوافقة بالكامل مع املعايري الدولية  لفصل وتوازن السلطات.% من احلضور 90قال 

تمـــع املـــدين (األحـــزاب  ـــة التأكيـــد ان مبـــدأ فصـــل وتـــوازن الســـلطات ال يـــتم ترســـيخه اال بتقويـــة مؤسســـات ا وأختـــتم نصـــراوي مبحاول
م٬، اخل)٬، وهلــذا جيــب ان يضــمن البنــاء الدســتوري الليــيب تعزيــز السياســية٬، النقابــات واحتــادات العمــال٬، املنظمــات غــري احلكوميــة٬، اإلعــال

 حقوق التنظيم والتعبري والرأي.
اد وأكد نصراوي ان الليبيني جيب ان يستفيدوا من التجربتني املصرية والتونسية يف كتابة الدستور وخاصة تعزيز مبدأ التوافق على إقرار مو 

 دستور هي يف نفس أمهية مضمون الدستور نفسه وجيب ان تكون مشولية بأكرب قدر ممكن. الدستور بأغلبية كبرية٬، وان عملية كتابة ال
 أما ميالد فقال ان هناك حتدين كبريين أمـام الليبيـني عنـد كتابـة الدسـتور٬، األول يتمثـل يف بنـاء مؤسسـات دميوقراطيـة٬، امـا الثـاين فيتعلـق

تمع.بتعزيز القيم والثقافة الدميوقراطية اليت تركز على الف  رد وا
 
 

    
   


