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 لعل أهم ما يتميز به الفكر الغربي الحديث هو مسألة رسوخ القوانين ووضوحها. إذ إن تقنين الحياة في عالم الغرب يطال كل جوانبها سواء  
 حتى العسكرية.السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الدينية أو 

. state of law and orderأو ما يطلق عليه باللغة اإلنكليزية« دولة القانون والنظام»من أجل ذلك، َتِسُم كل دولة من دول الغرب نفسها بأنها 
فراد الطبيعيين وتبعا  لذلك، فإن الحقوق ال يخشى عليها من الضياع، فقد كفلت دساتير الدول الغربية حفظ وحماية الحقوق القانونية لأل

، ليست مجرد «القانون فوق الجميع، وال أحد فوق القانون »واالعتباريين على حد سواء. في الوقت ذاته، فإن المقولة المشهورة في الغرب من أن 
 شعار، بل هي حقيقة ماثلة، إذ ال يوجد شخص فوق القانون مهما بلغت رتبته.

نفتقر  -نظرا  العتبارات عديدة ومتداخلة، أهمها سيادة العقلية السياسية على العقلية القانونية  -المي في المقابل، يمكن القول إننا في عالمنا اإلس
 أشد ما نفتقر إلى تقنين شؤوننا في العديد من مجاالت الحياة، األمر الذي نتج عنه ضياع كثير من الحقوق.

تعزيز »، حدد أهداف المنظمة في 1972المؤتمر اإلسالمي الذي أقر في عام يدل على غياب الفكر القانوني في األمة المسلمة أن ميثاق منظمة 
 ، ولكن لم يكن للجانب القانوني منها نصيب!«التضامن بين الدول اإلسالمية في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية واالجتماعية

في مختلف جوانب حياتنا القانونية العملية، سواء  في العالقات التي تربط األفراد  -داؤنا ال يحسدنا عليه أع -وتبعا  لذلك، فال غرابة أن نجد تخبطا  
ت هذه داخل كل دول مسلمة، أو في العالقات التي تربط هذه الدول بعضها بعضا  مجتمعة. وبسبب غياب الجانب التطبيقي للقوانين التي تربط عالقا

 قبول المحاكم الدولية كبديل.الدول ببعضها اضطرت الحكومات المسلمة إلى 

ية الدولية بيد أن غياب العمل القانوني في البالد اإلسالمية ليس نتيجة نقص الكفاءات القانونية في العالم اإلسالمي، الذي تمثل كفاءاته القانون
مثل القضاة المسلمون فيها خمس والمتخصصة جزءا  غير يسير من المؤسسات القانونية الدولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي ي

 كما يقال في األمثال.« مطربة الحي ال تطرب»أعضائها، ولكن ربما كانت 

، ال يملك ذلك أن المتأمل في حال الدول اإلسالمية وقضاياها القانونية المتشعبة التي تمثل غالبية القضايا المعروضة على المحاكم الدولية اليوم
مة عن وضع األسس القانونية للتحاكم الدولي عبر مؤسسات قضائية خاصة بها، خصوصا  بعد أن ذاقت هذه الدول إال أن يعجب من عجز هذه األ

 مرارة غياب العدالة الدولية المسيطر عليها من الغرب.

ى إنشاء ثالث محاكم إسالمية في حاجة إل -بسبب تأخرها في االلتفات إلى الجوانب القانونية والقضائية  -وواقع األمر أن الدول اإلسالمية اليوم 
تكون المرجع األساس للقضايا القانونية الدولية « محكمة عدل إسالمية»دولية وليست محكمة إسالمية واحدة. فأول هذه المحاكم المطلوبة هي: 

 للدول المسلمة.

سالمية عموما ، منها على سبيل المثال ال الحصر: ذلك أن مشاكل الحدود الدولية باتت تشغل جزءا  كبيرا  من خالفات الدول العربية خصوصا  واإل
بين قطر والبحرين التي كانت أطول قضية شهدتها أروقة محكمة العدل الدولية، والخالف الحدودي بين الكويت والعراق والذي كان « حوار»قضية 

تلها إيران، والمسألة الكشميرية، والكثير الكثير من سببا  لحروب دامية، وخالف ليبيا وتشاد، وخالف الصحراء الغربية، وجزر اإلمارات التي تح
 القضايا الحدودية التي زرعتها الدول المستعمرة ألسباب ال تخفى على الفطناء.

وتبعا  لذلك، فإن حل هذه الخالفات قد يكون أولى من خالل قضاء خاص بالدول اإلسالمية، ليكون حل الخالفات في داخل البيت الواحد، حين 
محكمة عدل »األسس واألطر القانونية الدولية. ولعله من المفيد التذكير، أن منظمة المؤتمر اإلسالمي، التي وافقت على إنشاء توضع له 

ولسبب  -منذ ما يزيد على عقدين من الزمان، قد وضعت الميثاق األساس لتلك المؤسسة القضائية الدولية، ولكن مما يؤسف له، أنه « إسالمية
 يصادق على ذلك الميثاق سوى عدد قليل من الدول المسلمة ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة! لم -غير مفهوم 

ية الدولية التي أنشئت عام ، على غرار المحكمة الجنائ«محكمة جنائية إسالمية دولية»النوع الثاني الذي تحتاجه األمة المسلمة اليوم هو إنشاء 
، إذ أن الحاجة لمثل هذه المحكمة اليوم أصبحت ملحة  للغاية. يؤكد هذا التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة 1998

قتل أكثر من مئة من األطفال ، وتسببت في 1996األسبوع الماضي في الذكرى الثانية عشرة لمجزرة قانا التي ارتكبتها إسرائيل ضد لبنان عام 
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جريمة »، وذلك من دون أدنى مساءلة دولية لهذه الجريمة التي تعد «اليونيفيل»والنساء والشيوخ، الذين كانوا قد احتموا في موقع للقوات الدولية 
 من الدرجة األولى!« إبادة

تذكرنا يوميا  بغياب العدالة الدولية خصوصا  تجاه إسرائيل التي كان  إن هذه الذكرى األليمة»فقد بث السنيورة شكواه إلى وسائل اإلعالم حين قال 
مجزرتها  يجب أن تدان على ما ارتكبته وأن تحاكم وتدفع الثمن نتيجة المجزرة المروعة. لكن النتيجة كانت حماية إسرائيل وهذا ما سمح لها بتكرار

 «.2006الثانية في العدوان األخير عام 

ر عند مسلمي البوسنة الذين لم تنتصر لهم محكمة العدل الدولية حين برأت صربيا من ارتكاب مجازر إبادة جماعية ضدهم، مثل هذا الشعور يتكر 
 على رغم اعتراف المحكمة بأن مجازر إبادة قد ارتكبت!

يقة حقيرة، وبعد ذلك يأتي الخريف الماضي من دارفور بطر « آرش دو زوي »كذلك الحال مع أهالي أكثر من مئة طفل مسلم، اختطفتهم جميعة 
زعيم دولة غربية ليغطي على تلك الجريمة البشعة ويحمل معه على متن طائرته التي تحمل علم بالده المجرمين الدوليين، في سابقة جريئة 

 إلعطاء معنى جديد للعدالة الغربية الحديثة!

محكمة إسالمية لحقوق »كبير في الجانب القانوني والقضائي لديها، هو إنشاء النوع الثالث واألخير الذي تحتاجه األمة المسلمة اليوم لسد العجز ال
م، على غرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، وهو أمر ال يعد ترفا  في مثل األوضاع القانونية المعقدة التي تعيشها األمم جميعا  اليو « اإلنسان

 وقد يتطلب الحديث عنها مقاال  مستقال .

ؤسسات القضائية يجب أن تخرج من مظلة منظمة المؤتمر اإلسالمي، حيث هي المنظمة الوحيدة التي تجمع شتات هذه األمم مثل هذه الم
كخطوة أولى، خصوصا  أنه أعد لها إعدادا  نظريا  جيدا  من قبل « محكمة عدل إسالمية»المتفرقة. ولعله من األهمية بمكان التأكيد على البدء بـ 

ؤهلين، بغض النظر عن بعض المثالب التي ال بد أن يعاد النظر فيها الحقا . وواجب المنظمة اليوم في ظل الظروف الدولية حقوقيين دوليين م
بعد  العاصفة، أن تشد بكل ما أوتيت من قوة، على الدول التي وافقت على إنشاء المحكمة لتعجل بالمصادقة عليها في سلطاتها التشريعية، لتكون 

 قائمة. ذلك حقيقة دولية

فإن فعدد أعضاء منظمة الدول المؤتمر اإلسالمي اليوم يفوق الخمسين دولة، تمثل قرابة ربع دول العالم، وفي حال إنشاء محكمة عدل اسالمية، 
قليات مسلمة لجوء هذه الدول إليها يعطي ثقال  قانونيا  لهذه المؤسسة القضائية الجديدة. يضاف إلى ذلك مثل هذا العدد من الدول التي فيها أ

 مؤثرة، والتي يتوقع لها أن تنضم إلى هذه المحكمة في حال إنشائها بسبب عدم رضاها عن الوضع القضائي الدولي القائم اليوم.

رب خاتمة القول إن أحوال العالم اإلسالمي اليوم في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان والصومال والسودان والبوسنة والهرسك ودول المغ
 لعربي ودول الخليج، كلها في حاجة ماسة إلى قضاء مستقل يكون عادال  بالدرجة األولى.ا

مية والتاريخ اإلسالمي المليء بالشواهد العادلة في التعامل مع الذات ومع الغير، كفيل بأن تصير هذه المحاكم، في حال قيامها على أسس إسال
ر بفارغ الصبر يوم االحتفال بإنشائها. وفقهاء المسلمين اليوم أهل للعدالة كما كان أسالفهم عادلة، موضع ترحيب من جانب جميع الدول التي تنتظ

 من قبل.

فقد ناقش علماء المسلمين القدامى أنه في حال وفاة أب غير مسلم عن ابنين، أحدهما مسلم واآلخر غير مسلم، فإن األصل في توزيع تركة 
المسلم ال يرث غير المسلم والعكس صحيح. ولكن لو شهد االبن المسلم أن والده أعلن إسالمه أمامه المتوفى أن تعطى لالبن غير المسلم، ألن 

المسلم قبل وفاته، ولم يقر االبن غير المسلم بذلك ولم يتوافر لديه شهود عدول، فإن شهادة االبن المسلم ترد، وتعطى ثروة المتوفى لالبن غير 
سلم ومات على ذلك. هذه المسألة اللطيفة تدل على عدل المسلمين التام في المعاملة القضائية، وهي ألن األصل في ذلك أن األب كان غير م

 ليست مقصورة على فقهاء األمس بل باقية إلى اليوم بحمد هللا.

 حقوقي دولي
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