
 

 

 

الثالث: تقييم عالقة  الفصل

 الدين بالدولة

 

 



 

 تقييم تطبيق الشريعة في العالم اإلسالمي: مقاربة شاملة

 Emilia Justyna Powell إيميليا جوستينا بأول    

 Steven Christian McDowell ستيفن كريستيان مكدويل

 Robert O’Brienروبرت أوبراين 

 luJulia Oksasog 1جوليا أوكساس أوغلو

 

 مقتطف

بنواتج سياسية دولية ومحلية.  اإلسالمية تحاول مجموعة متزايدة من الدراسات ربط الشريعة

بأحكام الشريعة في القضاء المحلي. إال أن  الدول من الدساتير لتقييم التزام معظمها وينطلق

ككل، بما فالنظام القانوني  قانوني.لتأسيس جهاز  مقدمة سوى الدساتير ليست في أحسن األحوال

يحّدد التوازن الفعلي في الدولة بين  اتير والقوانين والممارسات دون الدستورية، هو مافيه الدس

الشريعة  لتطبيق بأن اتجاه الدراسات العيانية القانون العلماني وأحكام الشريعة. كما نؤكد

جهات فاعلة ، من خالل معرفة مدى خضوع الحالية اإلسالمية يعالج أوجه القصور في الدراسات

 ها. وتستخدم الدول ذات الغالبية المسلمةسات محددة إسالمية أو دستورية أو غيرفي الدولة لمؤس

ومن هنا يلعب  الستكمال تطبيق الشريعة وإغنائها في األنظمة القانونية المحلية. العرف غالبًا

طيته ي يصعب تغاألمر الذ المختلفة لتطبيق الشريعة،العرف دوًرا في التمييز بين المناهج 

                                                           
ي كلية الحقوق بجامعة نوتردام. ستيفن كريستيان ماكدويل هو جوستينا باول هي أستاذة مشاركة في قسم العلوم السياسية، بالتزامن مع تعيينها ف إميليا 1

ساسوغلو زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة نوتردام. روبرت أوبراين هو مستشار، باالستخبارات الدفاعية والعسكرية، بوز آلن هاملتون. جوليا أوك
 طالبة بالحقوق في جامعة كولومبيا.



بالدساتير وحدها. وقد توصلت سلسلة من الدراسات الموجزة لألنظمة القانونية السعودية 

النتيجة التالية: إن الجمع بين منطوق الدستور والممارسات القانونية  والباكستانية والماليزية إلى

مستويات تطبيق  يد للتوصل إلى استنتاجات دقيقة بشأنالدستورية والعرف هو السبيل الوح دون

 ي العالم اإلسالمي.الشريعة اإلسالمية ف

 المقدمة

ومجتمع صناع  لقد اجتهدت الدراسات اإلسالمية لبلد ما؟ ما الذي يزيد أو يقلل من الطبيعة

 هو وسير حياته اليومية. هل السياسات لوضع تعريف شاٍف يصف بدقة شكل البلد اإلسالمي

 فإن بيرغر، بيرأم هو عمق تدين السكان؟ وعلى حد تع حضور الشريعة في القوانين المحلية؟

 2."يعتمد على عوامل مختلفة، ويعبّر غالبًا عن وجهة نظر المراقب" إسالمية" "وسم الدولة بأنها

الديناميات السياسية  آثار مهمة على الدولة، للكثير منها" إلسالمية" متعددة أبعاًدا ويتضمن ذلك

بأي تفسير لها، في النظام القانوني  وجود الشريعة اإلسالمية، معني. إنللبلد ال الداخلية والخارجية

 وضوًحا وأهميةً وتأثيًرا على الحياة اليومية لماليين الناس. المحلي للدولة هو أكثر األبعاد

ال تزال القوانين المستمدة من الدين أساس  العلمانية إلى التغيير،بعد عقود عدة من التطلعات 

األنظمة القانونية  لألنظمة القانونية في العالم اإلسالمي. وفي الواقع، تشكل حقةالغالبية السا

وتكشف هذه العالقة  المحلية في العديد من هذه البلدان حلبة تنافس بين القوانين العلمانية والدينية.

 إضافةً لذلك، 3.إلى اإلسالم أو مستوحى منه لما يعنيه حكم مستند متأصلة إشكالية عن طبيعة

للدولة سوف يتراجع أو يصبح  دليل على أن إدراج الشريعة في القوانين اإللزاميةليس هناك أي 

موحًدا في العالم اإلسالمي في المدى المنظور. والواقع أن البلدان التي تتبنى اإلسالم رسميًا 

                                                           
 (.2008)بول ميرتس، إصدار،  117-105الثقافة والقانون الدولي  ول القانون الدولي، فيوجهات نظر إسالمية حموريتس بيرغر،  2
 اإلسالم على القائمة قوانينال كانت إذا فيما المتمثلة المعيارية المسألة مع نتعامل ال أننا إلى اإلشارة المهم من السياق، هذا في 3

 اإلسالمية الشريعة مبادئ تكرس أن للدولة حتى الممكن من كان إذا ما أو" الحقيقية" الشريعة هي الدولة حوكمة في كمدمجة
 السلطة موقع بين فصل هناك كان تاريخيا، أنه، يدرك أن المرء على يجب ذلك، من األهم. المحلي القانوني جهازها في التقليدية

 أو" اإلسالم" لمصطلحات الدقيق المعنى مناقشة إلى نسعى ال أننا كما. اإلسالمي العالم في ذاتها حد في والدولة لقانونيةا
 (.2016) المسلمة الدولة وتشكل االستعمارية والسلطة المحلية النخب: الشريعة تقنين سياسات حسين،. ر عزة انظر".  اإلسالم"



وشكل  ةوالقيم المعتَمد حكم الدولة لمصدر خاًصا تتبنى فهًما ء ال يتجزأ من جهاز الدولة،كجز

 العالقة بين القانونين العلماني والديني.

تطبيق الشريعة في األنظمة القانونية المحلية في  تربط مجموعة كبيرة من البحوث السابقة بين

يستخدم  إال أن الكثير منها 4.لمحلي والدوليالعالم اإلسالمي والسلوك السياسي على الصعيدين ا

األحكام الدينية في النظام القانوني. فالدساتير  حضور الوثائق الدستورية كمؤشرات دقيقة على

الدساتير، هو  بما فيه والنظام القانوني بمجمله، ليست سوى جزء من الجهاز القانوني المحلي،

األطر القانونية المحلية، بما فيها  الدستورية وتطبيقها. وتتفاعلالذي يحدد الفرق بين القيم 

أو تعزز من دور األمر  تحدّ  بحيث بصورة واسعة، إلسالميةالمؤسسات العرفية، مع الشريعة ا

في ظروف العالم اإلسالمي،  أهمية خاصة الواقع الذي تلعبه األحكام الدينية. ويرتدي هذا األمر

غلبية مسلمة غيّرت دساتيرها لمحاكاة أو استلهام النماذج الغربية. ولذلك، عديدة ذات أ ألن بلدانًا

هو السبيل الوحيد إلجراء تقييم  الدستورية والقوانين والمؤسسات العرفيةفإن مزيًجا من المبادئ 

 دقيق للتوازن بين القوانين الدينية والعلمانية في العالم اإلسالمي.

والمؤسسات الرسمية والمؤسسات المدعومة من الدولة لتقييم نستخدم في هذه الدراسة القوانين 

إلى شقين.  ة في الدول اإلسالمية. وتنقسم مساهمتنا في ذلكالعالقة بين القوانين الدينية والعلماني

اإلسالمية، بما  الشريعة لممارسة التجريبي نحو الممارسة القانونية اإلسالمية أواًل، إن االنتقال

من  يزيد الفاعلة، النظام القانوني دوائر على اعتيادي تعنيه من أحكام وإجراءات تؤثر بشكل

للجهات الفاعلة في الدولة لمؤسسات  ييم مدى الخضوع الفعلين خالل تقالسابقة م فاعلية المناهج

محلي، فإننا نقترح آلية القضاء ال محددة. ثانيًا، لمعرفة مدى شمولية تأثير الشريعة على إسالمية

 تطبيق الشريعة في دول العالم اإلسالمي الحديث. دقيقة لقياس عامل تغيّر شدة

                                                           
 القانون حكم فويغت، وستيفان غوتمان جيرغ ؛(2016) اإلسالم مؤشرات خان، محمد وحسين عسكري حسين انظر 4

 القانون دول باول، جوستينا إميليا ؛(2015) 380-351 ،4-3 رقم العام، االختيار 162 اإلسالمية، الدول في ةوالدستوري
 النزاعات باول، فصاعدا اآلن من( ]2015) 807-777 الدولية منظمةال جريدة 69 اإلقليمية، للنزاعات السلمي والحل اإلسالمي
 (.2019 في سيصدر) للمنازعات السلمي الحل: الدولي والقانون سالميةاإل الشريعة باول، جوستينا إميليا[. اإلقليمية



 تعريف الدولة اإلسالمية

مية هي دولة يُناط بجانب أساسي وبارز من نظامها القانوني المحلي تنفيذ أحكام اإلسال الدولة

وفي  5.المئة من سكانها على األقلب 50الشريعة اإلسالمية بشكل إلزامي، ويشّكل المسلمون 

فمن الصعب تحديد هل القانون أو المؤسسة  6.الواقع، نحن مدركون إلشكالية هذا المصطلح

بسبب الطبيعة الدينامية والخالفية للشريعة الحديثة. ومع ذلك، فإن  ‘الشريعة مستمد/ة من’

فحسب، بل وأداة تجريبية قيمة وفعالة من التصنيف كدولة إسالمية ال يطرح مفهوًما نظريًا مفيًدا 

وال تضم هذه الفئة إال بلدانًا تربطها بالشريعة عالقة قانونية مشتركة  7.الناحية المفاهيمية أيًضا

رافية في العالم ومعترف بها رسميًا؛ وهي صلة تتجاوز االنقسامات اإلثنية والثقافية والجغ

إن  اإلسالمي. كما أن هذا التعريف ال يستند حصًرا إلى االنتماء الديني لسكان الدولة، بل يكشف

 ول رسميًا وبطريقة مباشرة وإلزامية تطبيق الشريعة كجانب أساسي من قانونكانت الدولة تحا

ويؤكد العنصر الثاني من  8.األحوال الشخصية أو القانون المدني أو التجاري أو الجنائي

 التعريف، ببساطة، على أن تطبيق الشريعة في دولة معينة يؤثر على جزء كبير من سكانها.

ا التصنيف كدولة إسالمية بأنه محايد كحكم قيمة؛ إذ ال يحتوي على يتمثل الجانب األهم في هذ

كما ، "الصحيحة" أو" األصيلة" عن مدى تطبيق النظام القانوني المحلي للشريعة عياريةداللة م

ورغم أن بحثَنا َمدين لدراسات . "اإلسالمية" أو "اإلسالم" مطلقًا إلى تعريف مصطلحي ال يجنح

تراعي تلك الجوانب، فإن أهدافنا وصفية وعملية في المقام األول، وال نبتغي إال وضع إطار 

                                                           
سيا، إيران، تتأهل هذه الدول حاليًا لشروط الشريعة اإلسالمية: أفغانستان، الجزائر، بنغالديش، البحرين، بروناي، جزر القمر، مصر، غامبيا، إندوني 5

السودان، سوريا، مالديف، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، باكستان، قطر، السعودية، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، جزر ال
 أعاله. 4الحاشية  الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي،و باول،  أعاله 4النزاعات اإلقليمية، الحاشية تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن. باول، 

تختلف اختالفا جذريا عن تلك التي تدعم مي "يرتكز على أسس أخالقية وقانونية وسياسية واجتماعية وميتافيزيقية يؤكد حالق أن مفهوم الحكم اإلسال 6

 (.2013) 49الدولة المستحيلة الدولة الحديثة"، وبالتالي ترفض فكرة "الدولة اإلسالمية" تماما. وائل حالق، 
إندونيسيا، "يمكن للشريعة أن تكون بمثابة مصطلح لجميع األغراض." وللتوضيح أكثر، عندما يدعم بوين هذا االنتقاد من خالل اإلشارة إلى أنه في  7

مما قد يعنيه أعلن حاكم إقليم آتشيه أن حكومته ستطبق الشريعة في جميع أنحاء المقاطعة، كان موظفو المراتب الدنيا في السلك المدني غير متأكدين 
 (.2003) 1اإلسالم والقانون والمساواة في إندونيسيا ن ر. بوين، هذا البرنامج من الناحية الموضوعية. جو

للتدليل على ذلك، تطبق تركيا، وهي دولة ذات أغلبية سكانية مسلمة، مجموعة علمانية بالكامل من القانون المحلي تستند  8
أو البحرين، على سبيل المثال، ستقارن  بشكل كبير إلى التقاليد القانونية المدنية. فمقارنة تركيا مع المملكة العربية السعودية

المختلفة نوعياً لمبادئ القانون وممارسته، على الرغم من الخصائص الديموغرافية لتلك البلدان.  بين النظم القانونية والنهج
اإلسالمية والقانون الشريعة  انظر باول، (.2008) اإلسالم والدولة العلمانية: التفاوض على مستقبل الشريعةعبد هللا أحمد النعيم، 

 أعاله. 4الحاشية  الدولي،



لباحثين المقبلين تمييز مدى سماح بلدان مختلفة لمبادئ وممارسات مستمدة من الشريعة يتيح ل

ستهدف التنظير المعياري للشكل قها السيادي. وال ناإلسالمية بحكم األفراد والجماعات ضمن نطا

 9."الشريعة"و" اإلسالمية"لـ الصحيح

 تقييم تطبيق الشريعة في األنظمة القانونية المحلية

بين المجتمع أو االقتصاد بالُمثل اإلسالمية، بأي تفسير لها، هو مجال بحث شائع التزام إن مدى 

فيحكم  ولكن النهج األكثر شيوعاً في تقييم االلتزام بالشريعة 10.علماء التقليد القانوني اإلسالمي

 فالدساتير تتضمن معلومات عن التزام الدولة بتطبيق الشريعة 11.الدولة ينصب على الدستور

ألسباب متعددة. أواًل، تنص الدساتير على مصادر السلطة الشرعية للدولة وشكل الحكومة 

واإلطار القانوني. فالمؤسسات القانونية دون الدستورية ال تتضمن المثل العليا القانونية والسياسية 

وضعية، النظرية الدستورية التقليدية تعتبر الدستور بحد ذاته أسمى القوانين الللدولة. كما أن 

أي  أنوهذا يعني  12.سالمباستثناء الدساتير التي تضع النظام القانوني برمته تحت سلطة اإل

تحليل يستهدف وصف مجمل النظام القانوني ويُغفل الدستور هو تحليل منقوص بحكم التعريف. 

 على نطاق واسع وتشكل مصدر زاوية أكثر براغماتية، فإن الدساتير متوفرةوأخيًرا ومن 

 سهل المنال عن اإلطار القانوني للدولة.مات معلو

                                                           
مشروع اإلسالم. الضمير والتاريخ في الحضارة (؛ مارشال ج. اس. هودجسون، 2016) ا هو اإلسالم؟ أهمية أن تكون إسالميةمانظر شهاب أحمد،  9

 (.1974) العالمية
(؛ 2015) فهرسة الدول اإلسالمية المعاصرةتعريف الدولة اإلسالمية، قياس وانظر عموما اإلمام فيصل عبد الرؤوف،  10

(. انظر أيضا 2010) 3جريدة االقتصاد العالمي، رقم  10، مؤشر اإلسالم االقتصاديشهرزاد س. رحمان وحسين العسكري، 

 أعاله. 4مؤشرات اإلسالم، الحاشية عسكري ومحمد خان، 
 ر الدساتير اإلسالمية،قياس األسلمة الدستورية: مؤشة، للحصول على أمثلة من هذا النهج، انظر داود إ. أحمد، ومؤمن جود 11
38 Hastings Int'l & Comp. L ،منقح .no. 1 (2015) ،النزاعات ؛ باول، أعاله 4حكم القانون، الحاشية ؛ غوتمان وفويت

على الدين، يفسر على  . يعد نهج فوكس لقياس العالقة بين الدين والدولة أكثر شموالً، لكن تركيزهأعاله 4اإلقليمية، الحاشية 

نطاق واسع، ومن المرجح بالتالي أن يمر فوق بعض السمات المميزة للشريعة كما هو مطبق في إطار قانوني محلي للدولة. 
 (.2011) 39-1، 8ة متعددة التخصصات للبحث في الدين، رقم جريد 7 بناء المقاييس المركبة للدين والدولة،جوناثان فوكس، 

(. أيضا، ليست كل الدساتير مكتوبة. وفقا للفضل، تعد نيوزيلندا وإنجلترا ديمقراطيات 2010) 72قراطية الدستورية ، الثيوانظر ران هيرشل 12

الدستورية في البلدان اإلسالمية: بين ية في اإلسالم، في مركزية الشريعة للحكومة والدستوردستورية دون دساتير مكتوبة. خالد أبو الفضل، 
 (.2012تمرارية )غروت راينر وتيلمان رودر، محرران، االضطرابات واالس



لكن الدساتير ال تقدم بمفردها صورة دقيقة عن مدى تطبيق الشريعة ضمن الجهاز القانوني 

لف القوانين حسب أهميتها المحلي للدولة. فاألنظمة القانونية هي هرم متشابك تتسلسل فيه مخت

لقوانين العادية، كالقوانين المدنية تحتل ا ، بينمااونطاقها ومحتواها. وتتبوأ الدساتير ذروته

على األفراد والجماعات،  أجهزة الدولة القانونية األدنى عادةً  والجنائية، مستويات أدنى. وتؤثر

باألحكام الدستورية إال فيما ندر. فعلى سبيل المثال، يستخدم النظام القانوني  بينما ال يتأثر عملها

القضائية األساسية على نطاق واسع لتوجيه تلك األجهزة الفاعلة القوانين الجنائية واإلجراءات 

يها الخطابية تدعم النظام القانوني بطريقة أكثر وتقييدها، في حين أن لغة الدستور التي تغلب عل

" اإلسالمية" استخدام الدساتير كمؤشرات موثوقة عن إنية بكثير. ويمكن القول عموم

(Islamnessواستبعاد المؤسسات ا )ليل على أن ما يبدو في أعلى لقانونية األخرى، هو د

مستويات النظام القانوني للدولة يمثّل جميع مستويات الحكم فيها. ويتجاهل هذا النهج غير 

تملك سلطة تغيير  القوانين الملزمة األدنى مرتبة من الدستور والمؤسسات العرفية التي المتوازن

ة إلى ذلك، فقد واءمت معظم الدول والمجتمع. وباإلضافللشريعة في الدولة  دور األمر الواقع

عميقًا  التزاًما اإلسالمية دساتيرها بما يتناسب مع منحى الدساتير الغربية، وهي واقعة قد تحجب

بتطبيق الشريعة على مستوى دون الدستوري. ولكن اقتصار قياس تطبيق الشريعة في العالم 

محفوف بالمصاعب هو اآلخر. ويشير تجاهل اللغة اإلسالمي على مقاربة دون دستورية أمر 

لة الدستورية إلى أن مؤسسات قانونية محدودة للغاية تستطيع وسم جميع مستويات مؤسسات الدو

ونية الملزمة. وباختصار، فإن تأثير الشريعة يتجاوز األحكام الدستورية، إال أن هذه األحكام القان

ولة القانوني، ينبغي مراعاتها في أي تحليل لألنظمة ال تزال تمثل جزًءا حيويًا من إطار الد

 القانونية في العالم اإلسالمي.

اهله عند قياس تطبيق الشريعة، وهو ثمة جانب أخير في األنظمة القانونية المحلية ال يمكن تج

 العرف. فمنذ البداية اعتمدت الشريعة، بجميع تفسيراتها، على عالقة تعاون مع القانون العرفي،

وفي كثير  13.أنماطاً سلوكية وممارسات راسخة تجري مجرى القوانين بالنسبة للسكان فهبوص
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أو يوجهها، عندما تكون غائبة أو غير  يدعمهاأو  األحكام اإلسالمية العرف من الحاالت، يُثري

واضحة في المصادر التقليدية للشريعة. فعلى سبيل المثال، اعتمد النظام القانوني المعقد 

ورية العثمانية على تعايش الشريعة، كما فسرها فقهاء المسلمين، مع قوانين السلطان لإلمبراط

ال  "السلطانقانون " إال أن 14.السابقة لإلسالم األعراف التركية التي ُسنّت عموًما انطالقًا من

للقضاة في البحرين  الشريعة العليا. وبالمثل، يُسمح ألحكام يسود إال إذا كان موضوعه ال يخضع

أال  للفصل في بعض النزاعات، شريطة ديثة باستخدام العرف بشكل قانونيواألردن وسوريا الح

 العرف بحدود ومما له داللة كبيرة أن 15.مدرجةً في أحكام الشريعةتكون المسألة المطروحة 

فرق كبير في األنظمة القانونية المحلية المماثلة األخرى.  إحداث ارتباطه مع الشريعة، يستطيع

 في محاكم الدولة أو في الهيئات القضائية األخرى، أو اعتبر واء ُطبّق العرف بحذافيرهوس

تطبيق الشريعة في الدول  ا للقانون، فإن الحديث يطول عن طرائقمصدًرا أساسيًا أو ثانويً 

اإلسالمية. ولعل األهم من ذلك الصعوبة البالغة في قياس استخدام العرف في النظام القانوني 

 ل دراسة الدستور فقط. فال يمكن أن نفهم تماًما طبيعة العالقة بين القانون العلمانيمن خال

بل وحتى  قضائي معين، إال بتحليل الممارسات دون الدستورية،نطاق  والعرف والشريعة في

 المؤسسات غير الرسمية.

عند تقييم روريًا أمًرا ض وليس الدساتير فقط، يُعد إدراج القوانين دون الدستورية والعرف، ولذلك

بل هي  16،التزام الدولة بتطبيق الشريعة. فليست الشريعة مجرد مجموعة من األحكام القانونية

 جميع مناحي الحياة، مستمدة من النصوص ومصادر الدين اإلسالمي المقدسة، تشمل طريقة عيش

لالستدالل لها جميع المسلمين. وإن مجرد تحليل النصوص الدستورية ال يكفي ببساطة  ويخضع
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، لم ة التاريخية وفي الدول الحديثةعلى وجود تعاليم إسالمية وتطبيقها في بلد معين. ومن الناحي

 وفي القوانين األدنى أيًضا. ولذلك تظهر الشريعة، بأي تفسير لها، في الوثائق الدستورية فقط، بل

ييم دقيق لمدى تبني النظام فإننا نطرح مقاربة شاملة لتقييم تطبيق الشريعة. وال نستطيع إجراء تق

تقاة من جميع باستخدام معلومات مس لشريعة إالالقانوني للدولة تطبيق أحكام مستمدة من ا

والمعايير العرفية.  منطوق الدستور والقوانين دون الدستورية مستويات الهرم القانوني للدولة؛ أي

للتحليالت الدستورية  الفعلي فاالنحرا تخفيف القوانين األدنى والعرف، يمكن فمن خالل دراسة

بالتالي تقييم مدى تطبيق بمعرفة أدق لسلطة الشريعة في تنظيم سلوك األفراد. وال يتحقق  البحتة،

بالجمع بين النصوص  الشريعة في األنظمة القانونية المحلية للدولة اإلسالمية بطريقة شاملة، إال

 الدستورية والممارسات دون الدستورية والعرف.

 يانية: تطبيق الشريعة في الممارسةات عدراس

تُبيّن ضرورة إجراء دراسة  لفائدة مقاربتنا، نعرض بإيجاز ثالث دراسات عيانية توضيًحا

للدساتير والممارسات القانونية دون الدستورية والعرف، لتقييم مستويات تطبيق الشريعة  مشتركة

 كستان وماليزيا، بوصفها دوالً إسالميةبدقة. وسننظر في تجارب المملكة العربية السعودية وبا

ضور الشريعة فيها النصوص الدستورية ويصل إلى عمق المستوى القانوني دون يتجاوز ح

 الدستوري.

 المملكة العربية السعودية

تُعد العربية السعودية عموًما من الدول اإلسالمية األكثر التزاًما بتطبيق الشريعة في جهازها 

ة بالنظام األساسي للحكم، لم غم أن الوثيقة الدستورية األساسية فيها المعروفالقانوني المحلي. ور

المذكور يعمل بحكم  هذه المقولة. ومع أن هذا النظام تؤكد تماًما ، فإنها1992تصدر إال في عام 

على أن الدستور الحقيقي للمملكة العربية  تنص الواقع كوثيقة دستورية، فإن المادة األولى منه

في الواقع قصير  ومع أنه 17." عليه وسلمهللا تعالى وسنة رسوله صلى هللاكتاب " ية هوالسعود
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وتنص المادة  18.مرة 34 "اإلسالم" أو "الشريعة"مرة وكلمتي  17 "هللا"جًدا، إال أنه يذكر اسم 

 األولى بوضوح على أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة، وتربط المادة السادسة المواطنة

 بمجمله بتطبيق أحد مذاهب ويلتزم 19."على كتاب هللا تعالى، وسنة رسولهالملك " بمبايعة

 26المثال، تنص المادة الدساتير الغربية. فعلى سبيل  بمواد الشبيهة الشريعة، حتى في المواد

أيًضا. " الشريعة اإلسالميةوفق " أن تكون تشترط عزم الدولة حماية حقوق اإلنسان، لكنها على

 تقدم أكثر األدلة وضوًحا على جهود السعودية في تطبيق الشريعة: 23ول إن المادة ويمكن الق

وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم الدولة عقيدة اإلسالم، وتطبق شريعته، تحمي "

 20."بواجب الدعوة إلى هللا

بية وبصفة عامة، ال يتعارض سجل الممارسات القانونية دون الدستورية في المملكة العر

جراءات قانونية السعودية مع هذه المبادئ الدستورية. وتطبق المملكة حاليًا مجموعة أنظمة وإ

كأعلى مصدر للتشريع، بما في ذلك حظر تناول الكحول على المواطنين تدعم دور الشريعة 

ويطبّق  21.المسلمين، وفرض عقوبات جنائية على الردة، ومنع النساء من العمل في القضاء

وال يوجد محاكم  الشريعة كما تفسرها الدولة في أحكامه. بمجمله تعاليممحاكم السعودية نظام ال

تى عندما تستخدم المحاكم أو المذكرات القانونية بعض المفاهيم وح 22.علمانية على اإلطالق

الذي أقرته الحكومة  2015العلمانية في بعض أحكامها، كما حدث في نظام الشركات الجديد لعام 

ية لتشجيع االستثمار األجنبي، فمن الضروري أال تتعارض مع أي من تعاليم الشريعة السعود

وبصرف النظر عن مناقشة مذهب الشريعة  23.ه األسرة الحاكمةوفق المذهب الحنبلي الذي تتبنا

األساسي السعودي، فمن الواضح أن النظام القانوني المحلي برمته، على  النظام الذي يتبناه
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باإلحاالت إلى الشريعة. ويتغير هذا االستنتاج إلى  مليء ستوري ودون الدستوري،المستويين الد

على شكل ممارسات وشعائر قبلية عموًما، على  الذي يؤثر،حد ما عندما يتدخل العرف، 

في النظام الملكي السعودي  إن شكل الحكم المتبع 24.مستويات متعددة من الهرم القانوني السعودي

 إضافةً إلى أن اإليديولوجيا الوهابية 25.إلى سلطة ونسب قبيلة آل سعود يستندقبَلي في جوهره، و

من األعراف  الشريعة جوانب عديدة في تطبيق تتضمن أحكامها السعودية،التي تتبناها الدولة 

يُستخدم العرف القبلي  وفي المستويات األدنى من هرم القانون السعودي، 26.العربية قبل اإلسالم

وقانون الملكية والقانون الجنائي وتسوية  ايا متعلقة بقانون األحوال الشخصيةغالبًا في قض

في المناطق الريفية. ومع أن المحاكم السعودية الرسمية مطالبة بتطبيق النزاعات، ال سيما 

 الشريعة على األفراد، فإن نسبة كبيرة من النزاعات الناشئة في المناطق القبلية تجري تسويتها

بتحديث االقتصاد  المحاكم. ورغم أن التطورات األخيرة المتعلقةلمحلي خارج وفق العرف ا

لدولة في المناطق القبلية قد قلصت دور العرف إلى حد ما في حياة السعودي وتوسيع سلطة ا

يغدو مستحياًل  شكل عالقة تكافلية مع الدولة. ولذلك المواطنين السعوديين، تأخذ الشريعة والعرف

سة تأثير الممارسات القانونية دون الدستورية انوني السعودي بمجمله دون درافهم النظام الق

 والعرف.

 باكستان

بخالف النظام األساسي السعودي الذي يعمل كدستور أمر واقع، يُعتبر الدستور الباكستاني الحالي 

طلع ، دستوًرا رسميًا للدولة الباكستانية. ولكنه يت1973الذي صودق عليه ألول مرة في عام 

، بعد تعديله في عام 1973مثله بشدة إلى تطبيق الشريعة. فعلى سبيل المثال، تضّمن نص 

مع مالحظة أنه أطول ، "اإلسالم" أو" الشريعة"إحالة إلى  147و" هللا" إشارة إلى 42، 2012
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ورغم أن النظام في باكستان ليس ملكيًّا، ينص الدستور  27.وأكثر تفصياًل من نظيره السعودي

لى للتشريع. وفي الواقع أن دين رئيس الدولة هو اإلسالم وأن الشريعة هي المصدر األععلى 

لما " في أول فقرة من ديباجته على التزام باكستان بتطبيق الشريعة: 1973ينص دستور عام 

ك وتعالى وحده، ولما كانت السلطة التي منحها لشعب باكستان كانت السيادة على العالمين هلل تبار

عه أمانة مقدسةليمار بهذا االلتزام من خالل مطالبة  31وتتوسع المادة  28."سها في حدود ما شرَّ

الالزمة لتمكين مسلمي باكستان....... من تنظيم حياتهم وفقًا للمبادئ الخطوات " الدولة باتخاذ

فقًا للقرآن والمفاهيم األساسية لإلسالم، وتهيئة اإلمكانيات الالزمة لتمكينهم من فهم معنى الحياة، و

وبغض النظر عن المذهب الذي  29.مما يجعل التعليم اإلسالمي إلزاميًا. "الكريم والسنة النبوية

ان بتطبيق الشريعة التزاًما يعتمده الدستور، وانطالقًا من المعايير الدستورية فقط، يعد التزام باكست

 قويًا نسبيًا.

تعقيًدا على المستوى دون الدستوري.  وعلى أية حال، فإن تطبيق الشريعة في باكستان أكثر

شكل خاص على دور المرأة في القضاء. ففي حين تمنع دول إسالمية عديدة، بما وينطبق ذلك ب

وفي الواقع،  30.ة، فإن باكستان ال تمنعهنفيها المملكة العربية السعودية، النساء من العمل كقضا

إضافةً إلى أن باكستان ال  1994.31م ُعينت أول قاضية في المحكمة العليا في بيشاور في عا

هذه الممارسات على وعالوةً  32.تُجّرم الردة؛ وهي ممارسة شائعة نسبيًا في دول إسالمية أخرى

القانوني الباكستاني، عدا الدستور، مستمدة من القانون المتميزة، فإن أغلب محتويات النظام 

ألساسي من القانون الجنائي وقانون البريطاني المطبّق في المستعمرات، بما في ذلك الجزء ا
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وفي الحقيقة فإن عناصر عديدة من القانون الباكستاني استُمدت من الشريعة  33.أصول المحاكمات

يرتكب  التي تسمح بتطبيق عقاب جسدي على من 1979)مثل أحكام الحدود اإلسالمية لعام 

اكستان التي أنشئت في عام جرائم تنطبق عليها أحكام الحد، ومحكمة الشريعة االتحادية في ب

على مقاطع " إسالميطابع  إضفاء"بهدف  شريعة(،لضمان مواءمة القوانين الجديدة مع ال 1980

ويلعب العرف دوًرا هاًما في النظام  34.مستمد من القانون العاممن نظام قانوني علماني آخر 

 35.اجد الحكومي المحدودالقانوني الباكستاني أيًضا، وال سيما في المناطق الريفية ذات التو

ويُستخدم نظام معقد لحل النزاعات غير الرسمية كمكّمل للنظام القانوني الرسمي، أو حتى كبديل 

تان، وال سيما في المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية. وقد عنه في جميع أنحاء باكس

ائل أو القرى تّدخل مجموعات من شيوخ القب هذا النظام الذي يتضمن عادةً  تنظيمحاولت الدولة 

في حل النزاعات بموجب العرف القبلي أو المحلي. ومن المثير لالهتمام أن المتنازعين يرفعون 

أكثر األحيان إلى محاكم الصلح الرسمية وغير الرسمية في آن واحد. ومع ذلك، ال قضاياهم في 

ظم حياة العديد من المواطنين الباكستانيين يزال العرف الذي تطبقه جهات غير حكومية فاعلة ين

 على المستوى المحلي، وال سيما في مسائل صغيرة متعلقة باألحوال الشخصية أو الممتلكات.

حالة باكستان المأزق المتوقع العتماد الدساتير وحدها لتقييم الجهود الحكومية  ومن هنا، توضح

 حكم على النظام القانوني الباكستاني انطالقًا منفي تطبيق الشريعة داخل البلد المعني. ويُشير ال

 اإلحاالت الدستورية إلى الشريعة، إلى أكثر من مجرد تشابه مع التزام المملكة العربية السعودية

بتطبيق أحد مذاهب الشريعة في نظامها القانوني المحلي. إال أن نظرة على المشهد القانوني دون 

معقد من القانون العام البريطاني  ي في باكستان هو مزيجالدستوري تكشف أن النظام القانون

 وأحد مذاهب الشريعة والعرف المحلي. فتطبيق الشريعة في باكستان المطبّق في المستعمرات
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فالمبادئ والمؤسسات المستمدة من التعاليم اإلسالمية  مع العربية السعودية، يس متماثاًل تماًمال

ا إلى القوانين العلمانية القائمة. وال يظهر هذا الفرق بين بشكل مجزأ، وتضاف غالبً  تُطبَّق

لقانوني النظامين القانونيين السعودي والباكستاني إال عند التدقيق في جميع مستويات الهرم ا

 الدساتير والممارسات القانونية دون الدستورية والعرف. للدولة، بما فيها

 ماليزيا

الحالي إلى التزام ماليزيا القوي بتطبيق الشريعة. ومثل  تشير مواد عديدة من الدستور الماليزي

 سمي.باكستان والعربية السعودية، يجب أن يكون رئيس الدولة مسلًما، واإلسالم دين الدولة الر

 36.حرية ممارسة الديانات األخرى في نطاق القضاء الماليزي ومع ذلك، تكفل المادة الثالثة

صناع السياسات، وليس بالضرورة للقضاة. ولكن الالفت  وحلف اليمين اإلسالمي ملِزٌم لبعض

أن الدستور الماليزي ال يعتبر الشريعة المصدر األعلى للتشريع، ويشير إلى أن الدستور هو 

إضافةً إلى أن الدستور يعكس شكل الحكم الفيدرالي من خالل سماحه  37.القانون األعلى

 بوضع قوانينها الخاصة الناظمة، "الياتو" المناطق، المعروفة باسم ألدنى فيللحكومات ا

جماعة دينية الحق لكل "على أنه  12وفي الواقع، تنص المادة  38.للممارسة والتعليم اإلسالمي

في تأسيس ورعاية مؤسسات لتربية األطفال بديانة هذه الجماعة... غير أنه يحق لالتحاد أو 

. 39"أسيس أو رعاية مؤسسات إسالميةالوالية بموجب القانون أن يؤسس أو يرعى أو يساعد في ت

يعكس المشهد القانوني للشريعة في بيئة دينية تعددية. كما  تطبيقًا محدوًدا هذه المادة وتعكس

وتركيبة ديموغرافية معقدة في البالد. وفي الواقع فإن قرابة  الماليزي نظام حكم فيدرالي هرمي،

 40.مسلمينالمن المواطنين الماليزيين غير  بالمئة 40
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إن تحلياًل موجًزا للقوانين والمؤسسات دون الدستورية يقدم معلومات إضافية عن النظام القانوني 

على  في ماليزيا. ومثل باكستان، تركت الممارسة االستعمارية البريطانية أثًرا كبيًرا المحلي

ْين قانونيين القانون في ماليزيا بعد االستعمار. والجدير باالهتمام أن البريطانيين وضعوا نظام

في " العادات"يُطبِّق األول القانون العام العلماني، ويستخدم الثاني الشريعة والعرف  موازيين؛

 وال يزال هذا النظام ساريًا بشكل عام. وال يزال النظام القضائي العلماني 41.واليات الماليو

القائمة، رغم جهود الدولة يطبّق إلى حد كبير القانون العام العلماني إلى جانب المحاكم الشرعية 

والياتها، وليس حكومتها  والالفت أن ماليزيا تكلّف 42.الماليزية للحد من التداخل القضائي

مما يعني أن مستوى حضور  بتطبيق الشريعة ضمن نطاقها القضائي المحدود. 43،الفيدرالية

سبيل المثال، سنّت الشريعة في الحكم في ماليزيا يختلف اختالفًا كبيًرا حسب الوالية. فعلى 

قوانين تسمح بإقامة الحد بسبب هيمنة الحزب اإلسالمي الماليزي و واليتي كيالنتان وتيرينغان

يق قانون يعاقب على التجديف. كما أن والية بيرليس تلتزم بتطب 44.هاتين الواليتين على حكومتي

ودة جغرافيًا، ألن مناطق أن هذه القوانين ال تطبَّق سوى في هذه الواليات اإلقليمية المحد إال

توحيد كان "هذه القوانين. وفي الحقيقة، قال هاردينغ  أخرى عديدة في ماليزيا ال تعتمد مثل

رغم أن هذه  ،"السلطة القضائية وال يزال أحد المهام العظيمة للشريعة اإلسالمية في ماليزيا

اًل، أن تتوحد على ومن الصعب إن لم يكن مستحي 45.المحاوالت قد باءت بالفشل حتى اآلن

 متباينة.مستوى الدولة إدارة أربع عشرة والية وأنظمة قانونية مختلفة تطبِّق الشريعة بطرق 

عن الشعوب األصلية  عرفيًا متطوًرا ورثتا نظاًما وما يزيد الصورة تعقيًدا، أن ماليزيا وإندونيسيا

من الدستور الماليزي  90ادة فالم في ماليزيا قضية دولة؛ ويعد تطبيقه. "العادات" يعرف باسم
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 46.تحافظ على بعض العادات في قانون األراضي في واليات نيغري سمبيالن وملقا وترينغانو

المادة الرابعة من قانون األراضي الوطني الماليزي، الذي صدر ألول مرة في عام  وتصون

إضافة إلى  47."العرفيةالحيازة " أحكام حق التصرف باألراضي الواقعة تحت ، صراحةً 1965

رسمي يطبِّق العرف المحلي على األفراد في واليتي ماليزيا الشرقية: " محلية محاكم" نظام وجود

نظام محاكم مشابه طبَّق العرف المحلي في بعض  2013حتى عام  وتواجد 48.صباح وساراواك

 أحد ا باسمأُطلق عليه اسم محاكم بينغولو تيمنً  49،ماليزيا الغربيةالحاالت البسيطة في واليات 

. والمهم أن األنظمة القانونية المختلفة الثالثة في ماليزيا؛ القانون العام ةماليزيرؤساء قرية 

للحد من التداخل القضائي، ولكن التشابك فيما بينها اليزال  والشريعة والعرف، جرى تنظيمها

المحلي،  افة على النطاقعلى المستوى دون الدستوري، تطبِّق الشريعة بكث ماليزيا إال أن 50.قائًما

واستكمالها بتطبيق  على نحو مختلف، حيث تقوم كل حكومة في الواليات األربع عشرة بتطبيقها

 العادات واألعراف.

إلى الدستور  ماليزيا دون العودةوباختصار، فمن المستحيل إجراء تقييم دقيق لتطبيق الشريعة في 

النهج الشامل للعربية السعودية في تطبيق  والممارسات القانونية دون الدستورية. وبخالف

 النظام القانوني المزدوج في باكستان، يسود في ماليزيا نهج الشريعة في عموم البالد، وكذلك

لوالية والعرف المحلي. وتعمل محلي في تطبيق الشريعة. ويعتمد هذا النهج كثيًرا على سلطة ا

والمحاكم العرفية إلى جانب بعضها البعض،  المحاكم الشرعية ومحاكم القانون العام العلماني

النهج لتطبيق  وتتداخل االختصاصات أحيانًا في القضايا المتشابهة. وتعكس جوانب كثيرة في هذا
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صيغته المعدلة حتى الوقت الحاضر، متاح على ، ب1965لعام 

http://www.kptg.gov.my/sites/default/files/article/NLC1956DIGITAL-VER1.pdf. 
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وهذا النظام القانوني المعقد إلى  زي.واألديان للمجتمع المالي الشريعة التركيبة متعددة اإلثنيات

ت المحلية الراسخة على حساب توحيد المبادئ مع االحتياجا هذه الدرجة هو نتاج تكيّف

للمستويات العليا منهرم  والممارسات القانونية. والحال، فإن دراسة تقتصر على المبادئ الناظمة

 وفي ات الجغرافية في النظام القضائيالقانون الماليزي ال تقدم صورة دقيقة أبًدا عن االختالف

 ار القانوني الماليزي.تطبيق الشريعة في المستويات األدنى لإلط

 الخاتمة

تحاول الغالبية العظمى من دول العالم اإلسالمي اعتماد أحد مذاهب الشريعة كمصدر أساسي 

أمًرا حيويًا، السيما وأن للتشريع في قوانينها المحلية. ويُعد تقييم التنوع والتشابه في هذا السياق 

للقرن الحادي  ، كما يبدو، عالمة فارقةالتفاعالت بين الدول اإلسالمية وبقية العالم أصبحت

والعشرين. وإن مقاربتنا الشاملة في تقييم تطبيق الشريعة على المستويين الدستوري ودون 

نا أنها تسلط الضوء على الدستوري تزيد من فعالية المناهج السابقة. ولكن األهم في استنتاجات

" إسالمي نموذجينظام " ي، فال يوجدالتباين الملحوظ في تطبيق الشريعة في العالم اإلسالم

الختالف تطبيق الشريعة على مستوى الدولة أن  تعتمده جميع الدول اإلسالمية، ومن المتوقع

 ات االقتصادية.يُحِدث تأثيرات ال تحصى على القانون والسياسة، وحتى على السياس

م اإلسالمي، يتبنى بشكل إن النموذج الغربي إلدارة الدولة، المطبّق على نطاق واسع خارج العال

وبخالف ذلك، تقع الشريعة  51.بحكم القانون والواقع "دينيًامحايدة "أساسي فكرة حكومة ودولة 

حيث أُدرجت، بشكل أو بآخر، في األنظمة القانونية  في صميم الحكم اإلسالمي في بلدان عديدة.

ى مستوى الفرد فحسب، بل مما يجعل مبادئ الشريعة فعالة، ليس عل المحلية للدول اإلسالمية،

ن الدستورية باستمرار حيث تؤثر مؤسسات الشريعة الدستورية ودو على مستوى الدولة أيًضا.

على حياة الماليين. وفي الواقع، ثمة اختالف جوهري في كيفية ارتباط الدين والقانون في إطار 

تقييد واستكمال  يفيةالحكم في اإلسالم وفي الغرب. وبالمستوى نفسه، ثمة اختالف واضح في ك
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قة يجب على علماء الشريعة حقي الدول اإلسالمية، وهي للمؤسسات القانونية العلمانية في الشريعة

 المقبلين التقاطها وتحليلها وتبيان آثارها على الدولة والمجتمع.

 


