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 اإلسالمي  أسسه وضوابطه/ د. عبد الغفار عبد اهلل الفرجانيالتقنني من الفقه 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

 والصالة والسالم على من اصطفى.... وبعد ,الحمد لله وكفى

تطبيق الشريعة اإلسالمية في مجتمع مسلم كليبيا أمر حتمي الزم شرعا, ومجمع عليه من الشعب فإن 

والساسة, ومقرر قانونا, وواقع في غالب التشريعات, وما استقر عليه الوضع في ليبيا هو األخذ بمبدأ التقنين, 

 كوسيلة لتطبيق الشريعة. 

فبراير والبدء في بناء دولة قوامها دستور ينظم السلطات فيها, ويحدد السياسة التشريعية 71عد ثورة وب

ق لليبيين ولرجال الشريعة والقانون أن يدخلوا هذا المضمار, وأن للدولة, لتحقيق العدل والرفاه للشعب, ح  

 اإلسالمية.يكونوا يدا واحدة لبناء دولة المستقبل المبنية على القيم والمبادئ 

هذه الورقة هي جزء من هذا الواجب, تبين ضوابط التقنين كوسيلة فاعلة وناجعة لبناء الدولة على أسس و 

تكون جسرا يعبر به الليبيون إلى التقدم واالزدهار, وستكون هذه الورقة مبنية على منهج االستقراء لصحيحة, 

لتجربة كانت رائدة في مرحلة من المراحل لو كتب  ميةتقيينظرة  والتحليل وتخير الحل المناسب, وذلك من خالل

لها االستمرار لكانت نبراسا لكل من أراد تقنين الشريعة, وتجربة أخرى في نفس البلد حاولت في وقت صعب تكملة 

 المشوار.

وقد ركزت هذه الورقة على ما صاغته التجربتان من نصوص في تعديل القانون المدني, مستهدية بالسياق 

القضائي,  تهادجريخي لعملية التقنين وبالتجارب األخرى, محاولة ربط النصوص بالواقع العملي من خالل اال التا

مستعيرة لنصوص مشروع الدستور الليبي, باعتباره مشروعا رسميا صادرا عن جهة مختصة, وفقا لإلعالن 

ر أو غيره(, وبه الحل إلشكالية الدستوري, وكأمل تمنيناه من وجود دستور يكون مرجعية للدولة )هذا الدستو 

 توجد في الوثائق الدستورية السابقة, وهو ما أكمل نقص هذه الورقة. التشريع ال

التقنين من الفقه اإلسالمي أسسه وضوابطه )القانون المدني أنموذجا( ورقة صيغت لبيان أسس التقنين  

وابط تؤدي إلى تقنين فعال ملب لمطالب كل الدولة الرشيدة(, منضبطة بض -البيئة القابلة   -)النص المقنن 

 الليبيين, مع تمهيد يبين حاجتنا إلى التقنين والسياق التاريخي له, أسأل الله العون والتوفيق.             
 

 

 

 د. عبد الغفار عبد اهلل الفرجاني
abdouelfr@gmail.com 
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 تمهيد

ى معرفة معنى التقنين ومد عالموضو قبل الشروع في بيان أسس وضوابط التقنين, يجب للولوج إلى هذا 

 حاجتنا إليه, ثم سرد تاريخي للتقنين من الفقه اإلسالمي في البالد العربية, ثم في ليبيا.  

 الفرع األول: مفهوم التقنين والحاجة إليه:

التقنين مصدر "قنن" بمعنى وضع القوانين, والقانون مقياس كل ش يء وطريقه, وهي كلمة غير عربية 

, وال يخرج المعنى االصطالحي عن ذلك, (2)ملها عالء المسلمين بهذا المعنى في شتى العلوم, واستع(1)األصل

 وسيخصص هذا الفرع لدراسة المعنى االصطالحي للتقنين من الشريعة, ثم مدى الحاجة إلى هذا التقنين. 

 أوال: مفهوم التقنين من الفقه اإلسالمي:

 أن نعرف هذا المركب بمفرديه ثم معناه العام. يجب لمعرفة معنى التقنين من الفقه اإلسالمي

التقنين في االصطالح القانوني:  مصطلح التقنين هو مصطلح قانوني ال يعرفه الفقه اإلسالمي, لذلك يجب  -أ 

التقنين مشتق من القانون, والقانون على ما اصطلح عليه فقهاء ف البحث عن هذا المعنى عند فقهاء القانون,

 ان:القانون له معني

المعنى العام وهو: مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم سلوك األفراد وعالقاتهم في املجتمع, والقانون  – 7

بهذا المعنى يشمل أي قاعدة ملزمة, مكتوبة كانت أو غير مكتوبة, يكون مصدرها التشريع, أو أي مصدر من 

المدني المعدل هما التشريع أصليا, وأحكام الشريعة من القانون  7مصادر القانون )مصادر القانون وفقا للمادة 

 اإلسالمية وأدلتها المعتبرة احتياطيا(.

أو مجموعة معينة من القواعد تضعها السلطة التشريعية لتنظيم  ,المعنى الخاص وهو: قاعدة معينة  - 2

ون , وقانون العقوبات, وقان, وهو المعني بالتقنين, وهو ما يعرف بالتشريع العادي,كالقانون المدني(3)أمر معين

 رها .يالجنسية, وغ

فالتقنين إذن هو: عملية تجميع رسمية للقواعد القانونية التي تدخل في فرع من فروع القانون في وثيقة 

رسمية, يطلق عليها موسوعة أو مدونة, وذلك بعد تنسيقها وتبويبها بشكل علمي يهدف إلى تسهيل معرفتها 

 .(4)وتداولها

                                                           
  167, ص: 2مصطفى, إبراهيم, وآخرون, المعجم الوسيط, دار الدعوة, ج - (1)

 من ذلك كتاب قانون التأويل البن العربي, والقوانين الفقهية البن جزي, والقانون في الطب البن سينا, وهي كتب غنية عن التعريف. (2)  - 
 72صول القانون, دار النهضة العربية, بيروت, صانظر في تعريف القانون بمعنييه: الصدة, د.عبد المنعم فرج أ - (3)
 . 272القانون, ص 7, ج7111, 7اعبودة, د. الكوني, أساسيات القانون الوضعي, المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية, ط - (4)
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اإلسالمي: والمراد بالفقه اإلسالمي هو: مجموعة األحكام العملية المشروعة في اإلسالم, طبقا الفقه  -ب 

, ويشمل األحكام القطعية الملزمة بنصها, واألحكام االجتهادية التي تحتمل االختالف, وعادة ما (1)لألدلة الشرعية

فقه له عن األحكام االجتهادية, لكن مصطلح ال يعبر الفقهاء المعاصرون عن النوع األول بالشريعة اإلسالمية تمييزا

اإلسالمي يعم النوعين, واسُتعمل مصطلح الشريعة أيضا ليشمل الفقه, مع مراعاة احتمال االختالف في النوع 

 .(3)وهو ما سيسير عليه هذا البحث (2)الثاني دون األول,

 تقنين الفقه اإلسالمي: –ب 

تعمل لعدة معان ال تخرج عن االستعمال القانوني, وقد يطلق تقنين الفقه اإلسالمي مصطلح معاصر, اس

 ويرادبه:

االستمداد من الشريعة اإلسالمية:  الغالب عند إطالق هذا المركب يراد به االستمداد من الفقه  - 7

هذا  ياإلسالمي, ثم تدوين ما اسُتمد على شكل مواد قانونية ملزمة, سواء جمع في مدونة واحدة أم ال, وهو المراد ف

 البحث. 

مراجعة القوانين:استعمل هذا المصطلح أيضا في التعبير عن مراجعة القوانين وتعديلها وفقا للشريعة,  - 2

وإنما تعديل ما خالف الشريعة, والمراجعة ال تعد تقنينا بالمعنى المصطلح  ,وهو ال يشمل جميع نصوص القانون 

 ن المفترض أن يتسم بالشمولية. عليه للتقنين, ألنها ال تكون شاملة, والتقنين م

التدوين الفقهي على شكل مواد: توجد بعض المدونات الفقهية على شكل مواد قانونية, قام بها بعض  - 7

وهو في فقه المعامالت وفق المذهب الحنفي, وملخص  ,الفقهاء كمرشد الحيران في أحوال اإلنسان, لقدري باشا

تعدو أن تكون اجتهادات  وغيرهما, وهي ال (4)األحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية ملحمد بن عامر

فقهية تعبر عن من كتبها, وبالتالي تفتقد عنصر اإللزام, وهو السمة المميزة للتقنين, والذي يكون من جهة رسمية 

                                                           
 . 66, ص7, ج2002هـ,  7221, 2انظر: الزرقا, مصطفى أحمد, المدخل الفقهي العام, دار القلم, دمشق, ط - (1)
, وزيدان, عبد الكريم, نظرات في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية, مؤسسة الرسالة 711و712انظر: نفس المرجع, ص  - (2)

 .67و62, ص2077هـ, 7272, 7ناشرون, بيروت, ط
 :عبرت املحكمة العليا بالشريعة اإلسالمية في بعض مبادئها, وهي تريد أحكام الفقه طبقا لمااصطلح عليه بعض المعاصرين, من ذلك - (3)

  72, ص2, عدد2, مجلة املحكمة العليا, سنة: 7166. 72. 77ق, جلسة: 71/72طعن مدني
مجلدات, وصدرت  ةكتاب مرشد الحيران من الكتب المشهورة, وقد شرحه د. محمد أحمد سراج ود. أحمد جابر بدران, في ثالث - (4)

دار السالم القاهرة, وكتاب ملخص األحكام الشرعية للشيخ بن عامر وهو أحد املحامين الليبيين, صدر  م2077طبعته األولى سنة 

 عن دار المنهاج, جدة,  بتعليق: محمد األمين بن محمد بيب.     7116رت له طبعة سنة , وصدم7172في طبعته األولى سنة 
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وة اإللزام, كالسلطة التشريعية في الدولة, ولذلك فإنما يدون من األحكام في مجموعات ال تحمل تلك السمة لها ق

 .     (1)ال يعد تقنينا, ولم تكن مسألة التجميع أو التدوين ذات خالف وإنما الخالف في اإللزام

تعلقة ام الفقه اإلسالمي المومن هنا يمكن تعريف التقنين من الفقه اإلسالمي بأنه: صياغة نصوص من أحك

 بفرع من فروع القانون من قبل السلطة التشريعية, في مواد ملزمة للكافة

 . ثانيا: الحاجة إلى التقنين من الفقه اإلسالمي:

اختلف الفقهاء المعاصرون في قبول تقنين الفقه اإلسالمي بين جمهور قابل, وبعض معارض, تبعا الختالف 

 .(2)ى إلزام القاض ي بمذهب معين من قبل السلطة التي عينتهالفقهاء األولين في مد

ودون الخوض في هذا االختالف, فإن األصل هو عدم التقنين, وهو ماكان عليه تاريخ القضاء اإلسالمي, لكن   

في هذا العصر هو األخذ بمبدأ التقنين, ولعل الحاجة  (3)ماجرى عليه العمل وما تبنته غالب السلطات التشريعية

 هي التي دعت إلى تبني نظام التقنين, وتتجلى فيما يلي:  

التقنين عامل مساعد على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون, وهو المبدأ الدستوري والذي توجبه  – 7

, فبالتقنين يكون القانون المطبق على الجميع واحدا, (4)الشريعة اإلسالمية

وملزما لجميع القضاة في كل الوقائع التي يحكمها النص المقنن, وال يمكن لقاض أن يحكم بخالف اآلخر, فتتوحد 

الحقوق, وااللتزامات, وال تترك ألهواء القضاة, والجتهاداتهم, إال في تفسير بعض النصوص تحت رقابة القضاء 

 ى.    األعل

التقنين مظهر من مظاهر عالنية التشريع: ذلك أن إلزام الناس بالقواعد القانونية يقتض ي عقال وعدالة,  – 2

, وعدم التقنين في هذا العصر يؤدي إلى الفوض ى, وال يستطيع (5)علمهم بها حتى يوجهوا سلوكهم على مقتضاها

                                                           
. وهو المعنى الذي 21, ص7270, 7انظر: الميمان, د. ناصر بن عبد الله, النوازل التشريعية, دار ابن الجوزي, الدمام, السعودية, ط - (1)

دني الفرنس ي, إذ عارضه الفقيه األلماني )سافيني(, انظر: السنهوري, د. عارضه بعض فقهاء القانون الغربي بعد ظهور القانون الم

 .711,ص م7172عبد الرزاق, وأبوستيت, د.أحمد حشمت, أصول القانون, مطبعة لجنة التأليف والترجمة, القاهرة, 
وما بعدها, أبو البصل,  71, ص 7126, 1720, 2انظر: عبد البر, د. زكي محمد, تقنين الفقه اإلسالمي, إدارة إحياء التراث, قطر, ط - (2)

وما  217, ص2000, 7220د.عبد الناصر موس ى, نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون, دار النفائس, عمان األردن, ط

 وما بعدها. 77بعدها, و الميمان, د. ناصر بن عبد الله, المرجع السابق, ص 
ّعم علماؤها رفض التقنين, أخذت بالتقنين في الكثير من المواضيع كنظام المرافعات الشرعية حتى المملكة العربية السعودية التي تز  - (3)

م  2072ونظام األوراق التجارية وغيرها, وقد صدر أمر ملكي بتقنين الشريعة في جميع فروع القانون وذلك سنة 

 .ahttp://www.alwatan.com.sانظر:
 .77الحجرات, اآلية:  - (4)
  701انظر: الصده, د. عبد المنعم فرج, المرجع السابق, ص: - (5)

http://www.alwatan.com.sa/
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, ومع التقنين ونشره طبقا (1)قاض ي سيحكم باجتهادهالمكلف أن يتنبأ مسبقا بالقانون الذي سيحكمه, مادام ال

 لقواعد النشر سيؤدي إلى إعمال قاعدة عدم العذر بالجهل بالقانون إعماال صحيحا عادال.

سهولة الرجوع إلى األحكام الشرعية: حيث يصبح التقنيُن محِددا للنص الواجب التطبيق, ولن يجد  – 7

واقعة التي أمامه, خاصة في هذا العصر الذي أصبح فيه القضاة من غير القاض ي أي صعوبة في الرجوع إلى حكم ال

, وواقعنا القانوني والقضائي المعاصر يقف حجر عثرة أمام (2)المتخصصين في الشريعة اإلسالمية في الغالب

جات ر وجود قضاة مجتهدين, يمكنهم الرجوع إلى مراجع الفقه اإلسالمي لمعرفة األحكام والترجيح بينها, حيث مخ

 التعليم القانوني ال تمكنهم من ذلك.        

ثقافة غريبة ل الوقوف أمام القوانين األجنبية التي دخلت وما زالت تدخل إلى حياتنا القانونية, والتي توطد – 2

, وهو ما حدث (3)عن مجتمعاتنا اإلسالمية, وعند معارضة هذا التقنين سيتم اللجوء إلى تلك القوانين لملء الفراغ

بالفعل عند دخول القوانين األجنبية للبالد اإلسالمية, وبعد صدور القانون المدني المصري المستمد من القانون 

 . (4)الفرنس ي

عدم تقنين الشريعة اإلسالمية أظهر بعض العقبات العملية, فعندما تكون الشريعة اإلسالمية هي  – 1

م و اللجوء إلى القضاء األجنبي, وذلك باتفاق طرفي التحكيالقانون الواجب التطبيق في مسائل التحكيم الدولي, أ

مين يستبعدون تطبيق الشريعة لصالح قانون آخر بحجة عدم وضوحها, أو عدم القدرة 
َ
على ذلك, يجعل املحك

لكثرة االختالف, لذلك فإن التقنين يقطع الطريق على ذلك االستبعاد, ويفرض تطبيق الشريعة  على معرفة الحكم

 اع المعروض دون أي عقبة. على النز 

                                                           
 . 21ص م 7111, ه7276, 7انظر, الزرقا, مصطفى أحمد, الفقه اإلسالمي ومدارسه, دار القلم دمشق, الدار الشامية بيروت,ط - (1)
مشكلة عدم تخصص القضاة في الشريعة اإلسالمية مشكلة قديمة نسبيا منذ أن دخلت القوانين الغربية للبالد اإلسالمية, وأصبح  - (2)

هناك كليات لدراسة القانون, تفتقر إلى مناهج لتدريس الفقه اإلسالمي إال في النادر, وقد كان من أسباب إصدار مجلة األحكام 

انية هو افتقار الرجال القائمين على تطبيقها للعلم الشرعي, وصعوبة مناهج كتب الفقه اإلسالمي, انظر العدلية في الدولة العثم

 .   72هـ, ص 7702مقدمة مجلة األحكام العدلية, املجلة, المطبعة األدبية, بيروت, 
هما قاصرا, وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة يشبه هذا ماذكره ابن القيم عندما الم على علماء عصره لما فهموا السياسة الشرعية ف - (3)

في معرفة الحق من الباطل, وفهم الواقع وتنزيل الحكم عليه, مما أدى إلى قيام والة األمر بإحداث قوانين سياسية أدت إلى الفساد, 

    701ص , 2انظر: ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر, إعالم الموقعين عن رب العالمين, دار الحديث, القاهرة, ج
ففي سوريا مثال أخذ المشرع السوري, القانون المدني المصري بدال من مجلة األحكام العدلية, وفرضه عندما كانت هناك مساع  - (4)

, قبل أن م7121. 1. 72إلصدار قانون مدني من الفقه اإلسالمي, بل إن القانون المدني السوري المذكور قد دخل حيز التنفيذه في: 

, 22, ص7, انظر: الزرقا, مصطفى أحمد, المدخل الفقهي العام, مرجع سابق, جم7121. 70. 1لتنفيذ في مصر في: يدخل حيز ا

, 7وسوار, محمد وحيد الدين, االتجاهات العامة في القانون المدني األردني, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان األردن, ط

 .   6ص ,م7116
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هذه بعض األسباب التي دعت التشريعات الحديثة والغالب من الفقه المعاصر, إلى تبني التقنين, لكن في 

 هذا اإلطار يجب التنبيه على مايلي:

أن تطبيق الشريعة اإلسالمية هو واجب شرعي, والواجب هو أمر مطلوب الفعل فورا, فال عذر في عدم  - 7

يعة لعدم تقنينها, ألن التقنين هو وسيلة لتنظيم تطبيق الشريعة وتسهيله, وليس واجبا للتطبيق, بل تطبيق الشر 

الواجب تطبيق الشريعة حسب القدرة, وإذا كان من غير الممكن تطبيق الشريعة إال بالتقنين فيكون التقنين 

 , ألنه ماال يتم الواجب إال به فهو واجب.(1)واجبا

أن القانون المستمد من الفقه اإلسالمي ال يكتسب القدسية التي للشريعة اإلسالمية, بل يبقى قانونا  – 2

وضعيا, مستمدا من الشريعة اإلسالمية, فهو اجتهاد لواضعيه يمكن أن يعدل بشرط واحد هو عدم مخالفته 

 للشريعة.    

 الفرع الثاني: تاريخ التقنين:

قبل الميالد  2000هو فكرة قديمة وليست وليدة األمس القريب, فقد ظهر سنة التقنين بالمعنى املختار 

نن القانون الروماني مرتين, األولى: في األلواح اال"قانون حمورابي""
ُ
تجوستنيان ا ثنى عشر, والثانية في تقنين, وقد ق

 .   (2)الروماني المبعثرة في القرن السادس الميالدي, وهي التي جمع فيها اإلمبراطور المذكور قواعد القانون 

ن الحاجة إلى جمع شتات القوانين, فشكل نابليو  ةثم ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وبعد الثورة الفرنسي

, وكان الشعلة األولى التي انطلق بعدها م7202 لجنة إلعداد القانون المدني وفعال صدر القانون المدني سنة 

 ل إلى عالمنا العربي, ثم إلى بالدنا.  التقنين وغزا كل العالم, والذي وص

 أوال: التقنينات العربية في التاريخ المعاصر:

محاولة لتقنين الشريعة اإلسالمية كانت في الدولة العباسية وعرضت على اإلمام مالك  أول 

ت ,واستمر األمر على ذلك, مفتوحا باُب االجتهاد للقضاة طبقا لضوابطه, وقد ظهرت بعض محاوال (3)فرفضها

التقنين, من ذلك ما صدر عن السلطان المغولي محمد أورنك زيب, من تشكيل لجنة عهد إليها تجميع مسائل 

الفقه الحنفي, وقد ظهر هذا التجميع في كتاب واحد عرف بالفتاوى الهندية أو العالمكيرية, وهو شبه تقنين كما 

الدول العربية مرحلتين: األولى تمثلت في دخول  , وقد عرف التقنين المعاصر في(4)وصفه بعض العلماء المعاصرين

 التقنينات الغربية, ثم مرحلة التدوين العربي.

                                                           
 .62انظر: عبد البر, د. محمد زكي, المرجع السابق, ص  - (1)
, والسنهوري, د.عبد الرزاق أحمد و أبو ستيت, د.أحمد 272لمزيد من التفاصيل انظر: اعبودة, د. الكوني, المرجع السابق, ص  - (2)

 . 712حشمت, المرجع السابق, ص
 . ما بعدهاو  27الميمان, د. ناصر بن عبد الله, المرجع السابق, ص - (3)

 وما بعدها. 276, ص 7انظر: الزرقا, د. مصطفى أحمد, المدخل الفقهي العام, مرجع سابق, ج - (4)
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الغربية:كانت مجلة األحكام العدلية أول تقنين للفقه اإلسالمي, وهي تقنين للمعامالت  دخول التقنينات -أ 

الدولة, وجاء هذا التقنين على المذهب يطبق في جميع أنحاء م ل7261المدنية في الدولة العثمانية, وضع سنة 

, ثم بعد استفحال نظام االمتيازات (1)الحنفي, مصاغا في مواد مرتبة, على غرار الصياغة القانونية الحديثة

األجنبية ومحاولة الخديوي إسماعيل إصالح هذا النظام في مصر, تم إنشاء املحاكم املختلطة وهي: محاكم تختص 

ي يكون أحد أطرافها أجنبيا, ووضعت تقنينات على غرار التقنينات الفرنسية, وكانت بالنظر في القضايا الت

 م.7211المصدر المادي لها, وذلك سنة 

ثم تم إنشاء املحاكم األهلية والتي تختص في نظر القضايا التي يكون أطرافها مصريون, ووضعت التقنينات 

وبذلك أصبح م 7227من القوانين املختلطة, وكان ذلك سنة  التي تطبقها هذه املحاكم, وهي تكاد تكون نقال حرفيا

القانون الفرنس ي هو القانون الحاكم في مصر, ولم تعد الشريعة اإلسالمية مصدرا رسميا للقانون, بل مصدرا 

 .(2)تاريخيا للقواعد القانونية المستمدة منها, وهي قليلة في القانون المدني

ستقالل: بعد أن استقلت الدول العربية, وبدأت في بناء مؤسساتها, نشطت التشريعات العربية ما بعد اال  -ب 

عملية التقنين في غالب الدول العربية, وكانت الفرصة مواتية لسن التشريعات من الفقه اإلسالمي وكانت أهم هذه 

 القوانين هي:

ة الغربية ال الثقافة القانون المدني المصري الحالي: وجاء هذا القانون معبرا عن الثقافة المدني – 7

, وكان هذا القانون مصدرا ماديا لغالب القوانين العربية, وهناك محاولة لتعديل هذا القانون وفقا (3)اإلسالمية

للشريعة, مع باقي القوانين األساسية في مصر في بداية الثمانينيات, وهي محاولة رسمية قام بها مجلس الشعب 

 .(4)وهي من أهم محاوالت التقنين وأكملها المصري, لكن لم يكتب لها الخروج,
                                                           

انظر دراسة عن املجلة: البغا, د. محمد الحسن, التقنين في مجلة األحكام العدلية, مجلة جامعةدمشق للعلوم االقتصادية  - (1)

 ما بعدها.و  127, ص 2001, 2, عدد:22والقانونية, مجلد:
 .721انظر: الصده, د. عبد المنعم فرج, المرجع السابق, ص - (2)
, رمضان 7, عدد72تصدر عن وزارة العدل السورية, سنة )السنهوري, د. عبد الرزاق أحمد, القانون المدني العربي, مجلة القانون  - (3)

وأعيد نشره في هذه املجلة, وظهرت في تلك الفترة  , والبحث نشر قبل هذا بمجلة القضاء العراقية,1, ص 7161هـ, يناير 7726

م مشروع تقنين للعقد, معد من  ِدّ
ُ
اعتراضات على تأخير الشريعة اإلسالمية بدعوى ضرورة تجديد الفقه التي دعا إليها السنهوري, وق

مد صادق, فهمي, لجان شكلها األزهر, وبمساندة بعض مستشاري محكمة النقض, ولكن قوبلت بالرفض, انظر: فهمي, د. مح

. إلى 7. 7الفقه اإلسالمي والقانون المدني المقارن, بحث منشور ضمن كتاب المؤتمر الثاني للمحامين العرب, المنعقد بالقاهرة من 

وما بعدها, وانظر: السنهوري, د. عبد الرزاق أحمد,  221, ص 7116إشراف نقابة املحامين بمصر, مطبعة حجازي, م, 7116. 7. 2

 هامش.     21و 22هامش, و  21, ص7, ج2070, 7ي شرح القانون المدني, دار الشروق, طالوسيط ف
يناير حيث تم إخراجها  21بعد ثورة  2077وقد بقيت مطوية في أدراج مجلس الشعب المصري منذ بداية الثمانينيات حتى سنة  - (4)

, ص 2072, 7س الشعب, مكتبة الشروق الدولية, القاهرة, طوطباعتها, انظر: املجموعة الكاملة تقنين الشريعة اإلسالمية في مجل

1 . 
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أول تقنين مدني كامل, مصدره م 7116القانون المدني األردني: يعد القانون المدني األردني الصادر سنة  – 2

الفقه اإلسالمي, وكان مصدرا رسميا للعديد من القوانين العربية منها: قانون المعامالت المدنية اإلماراتي, 

 .  (1)ع القانون العربي الموحدوالسوداني, ومشرو 

 ثانيا: التقنين من الفقه اإلسالمي في ليبيا:

كانت ليبيا تحت الحكم العثماني, وكانت القوانين العثمانية هي واجبة التطبيق, ومنها مجلة األحكام العدلية 

ت على الشريعة فرضت إيطاليا قوانينها باعتبارها دولة احتالل, وأبقم 7177وغيرها من القوانين, ثم بعد 

اإلسالمية في مجال األحوال الشخصية, أو ما يلجأ إليه الناس من تحكيم, واستمر العمل باملجلة في بعض المسائل  

 لعدم النص عليها في القانون المدني اإليطالي.   (2)المدنية كالشفعة

(, وبدأت صدور 1ة )المادةصدر الدستور الليبي معلنا أن اإلسالم هو دين الدولم 7117وبعد استقاللها سنة 

قانون نظام القضاء, والقانون المدني, وقانون المرافعات, م 7117التشريعات األساسية للدولة فصدر سنة 

 وقانون العقوبات, وقانون اإلجراءات الجنائية.  

واستنسخ المشرع القانون المدني المصري مع بعض التعديالت, جاء في مقدمتها اعتبار مبادئ الشريعة 

من القانون  7اإلسالمية المصدر االحتياطي األول, قبل العرف, ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي )المادة 

 .   (3)المدني(, وحذفت أيضا المواد التي تجيز الفوائد الربوية ثم أعيدت

ية بدا ظهرت تجربتان لتقنين الشريعة, األولى: فيم  7161واستمر الوضع كذلك طوال مدة المملكة, ثم بعد 

 م.2077السبعينيات, والثانية فيما بعد 

ورغم االتجاه الواضح لالشتراكية, ورفعها كشعار لهذا التحول, بدأ  م7161التجربة األولى: بعد تحول  -أ 

يضا التفكير في تقنين الشريعة وإحاللها محل القوانين الوضعية, فكان أول تقنين للشريعة صدر في ليبيا هو أ

, وبنفس التاريخ صدر قرار مجلس قيادة الثورة م7117. 77. 22بشأن الزكاة بتاريخ: م  7117لستة  21القانون رقم 

 .(4)بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ األساسية للشريعة اإلسالمية

                                                           
 .721و722انظر, الزرقا, مصطفى أحمد, الفقه اإلسالمي ومدارسه, مرجع سابق, ص:  - (1)

قواعد  فلما كانت الشفعة غير معروفة في التشريعات اإليطالية فقد جرى القضاء المدني اإليطالي في ليبيا على تطبيقها احتراما لمألو  - (2)

 .     707, ص 7,مجلة املحكمة العليا,ج7116. 7. 22ق, جلسة: 7/7المعامالت السارية قبل االحتالل, انظر: طعن مدني: 
يروي ذلك المستشار: علي علي منصور, انظر: منصور, علي علي, الشريعة اإلسالمية مدى صالحيتها للحلول محل القوانين الوضعية  - (3)

 . 11 م7112, 2, سنة1يونس, مجر اسات قانونية, كلية الحقوق, جامعة قاوكيفية ذلك, مجلة در 
قدمت ذكر قانون الزكاة على ذكر تشكيل لجنة تعديل التشريعات رغم صدورهما في نفس اليوم, ألن قانون الزكاة لم يشر إلى القرار  - (4)

بل ذلك القرار, انظر: لقاء مع المستشار علي علي المذكور, ثم إنه من عمل لجنة أخرى كانت تتبع وزارة العدل, وتم إعداده ق

منصور رئيس املحكمة العليا ورئيس لجنة تعديل القوانين, مجلة الهدى اإلسالمي, تصدر عن الهيئة العامة لألوقاف, ليبيا, سنة 

 .   71صم,7112أبريل   -هـ, مارس 7712صفر  –, املحرم 7, عدد: 77
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الت المدنية والتجارية بتحريم ربا النسيئة في المعام م7112لسنة  12ثم توالت القوانين فكان القانون رقم: 

, م7112. 6. 1بين األشخاص الطبيعيين )األفراد( وبتعديل بعض أحكام القانون المدني والقانون التجاري بتاريخ 

في شأن تحريم بعض عقود الغرر في القانون المدني وتعديل م  7112لسنة  26القانون رقم:  م7112. 6. 70ثم في: 

 اإلسالمية. بعض أحكامه بما يتفق مع الشريعة 

بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة, والقانون  م7112لسنة  722ثم صدرت القوانين الجنائية: قانون رقم 

لسنة  21وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, والقانون رقم:  ىي شأن إقامة حد الزنم ف 7117لسنة  10رقم: 

 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب.م  7112

هذه القوانين إال ما كان من بعض القوانين التي تعلقت بمسائل األحوال الشخصية, أو قانون ثم توقفت 

القصاص والدية, وقد انتهجت الدولة النهج االشتراكي والذي ظهر من خالل التشريعات التي صدرت في فترة 

, وبالتالي لم يف (1)دة مبادئالسبعينيات والثمانينيات, وقد أكدت املحكمة العليا سير الدولة في هذا النهج في ع

له, بل وصل غاية انتكاسته بصدور  المشرع بوعده باستكمال مشروعه في تنقيح القانون وإيجاد حلول لما أجَّ

بشأن  7112لسنة  12بشأن النشاط التجاري, الذي لم يذكر في ديباجته القانون رقم  2070لسنة  27القانون رقم 

م  7117بإلغاء القانون التجاري الليبي الصادر سنة  7712/7, فنص في المادة تحريم ربا النسيئة المذكور أعاله

هو تعديل للقانون التجاري المذكور, وجاءت النصوص المعدلة كما هي قبل  12لسنة  12وتعديله, والقانون رقم 

ن التجاري, وهو نو التعديل, مما جعل الفوائد الربوية فيما يتعلق باألشخاص الطبيعيين غير ممنوعة بالنسبة للقا

 ما يخالف الشريعة والقانون المذكور. 

والذي نص في مادته  م, 2077. 2. 7فبراير وصدور اإلعالن الدستوري في  71التجربة الثانية: بعد ثورة  -ب 

األولى على أن دين الدولة هو اإلسالم, والشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع, بدأت تجربة جديدة, من 

لسنة  7بتعديل بعض أحكام القانون رقم م  2072لسنة  26حيث انتهت التجربة األولى, فصدر القانون رقم 

في شأن منع  م2077لسنة  7اإلسالمية, ثم القانون رقم  بشأن المصارف, وإضافة فصل خاص بالصيرفة م2001

يعية أيا كان طرفها )األشخاص الطب ,المعامالت الربوية, والذي وسع نطاق الحظر بالنسبة للربا في كل المعامالت

 واالعتبارية(.

بتشكيل لجنة, أسندت إليها مهمة مراجعة  م2077لسنة  7627ثم أصدرت وزارة العدل قرارها رقم:

شريعات, واقتراح تعديلها بما ال يتعارض مع األحكام القطعية للشريعة اإلسالمية الغراء, أعقبته بورقة بيضاء الت

 أكدت فيها عزمها على تنفيذه, ثم سمت أعضاء اللجنة بقرار آخر, لكن لم نر أي أثر لهذه اللجنة.

                                                           
 وهما غير منشورين.م 2007. 70. 22ق, بجلسة: 772/21وطعن مدني م  7112. 2. 27لسة ق, بج77/71من ذلك: طعن مدني  - (1)
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 2071لسنة  21, ثم القرار رقم 2071ثم صدر من المؤتمر الوطني التعديل التاسع لإلعالن الدستوري سنة 

بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديالتها طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية, وباشرت اللجنة م 

بشأن م  2076لسنة  6مهامها, وراجعت الكثير من القوانين منها: القانون المدني, والذي صدر بشأنه القانون رقم 

وقانون  ,ن المدني, وقانون بتعديل القانون التجاري, وقوانين بتعديل قوانين الحدودتعديل بعض أحكام القانو 

 العقوبات, وبعض القوانين األخرى. 

والذي يهمنا في هذا البحث هو القانون المدني باعتباره النطاق املحدد لهذه الدراسة, وال يخفى على الجميع 

ة اإلسالمية, حتى أن التعديالت فيه لم تكن كثيرة, بل إن بعض أن القانون المدني هو أقرب القوانين إلى الشريع

النصوص قبل تعديلها أو إلغائها قد تجد لها مستندا في الفقه اإلسالمي, ومع ذلك فإن إعادة النظر في هذا القانون 

فقه لك قد تجد بعض تفسيرات نصوصه يعتمد فيها على انواجبة, ألن مصدره التاريخي هو القانون الفرنس ي, أل 

 والقضاء الفرنس ي دون الشريعة اإلسالمية.

لذلك فإن من الواجب علينا تقنين قانون يكون مصدره الفقه اإلسالمي, لكن كيف لنا أن نجد هذا القانون؟, 

 :هذا ما ستحاول هذه الورقة اإلجابة عنه في المطلبين التاليين

 المطلب األول: النص المقنن

م في عملية التقنين, ألنه هو المراد من العملية بأكملها, والتقنين هو هو موضوع التقنين, والعنصر المه

استمداد من الفقه اإلسالمي, لذلك يجب التعرف على طريقة االستمداد, وألنه تقنين مصاغ فيجب التعرف على 

 ضوابط الصياغة.  

 .الفرع األول: الفقه اإلسالمي مصدر التقنين

لذي تستنبط منه القاعدة القانونية مباشرة, وهو ما يسمى بالمصدر يقصد بالمصدر هنا المصدر المادي ا 

التاريخي, والشك أن في حالتنا هذه المصدر المقصود هو الشريعة اإلسالمية, لكن للشريعة اإلسالمية مصادر 

 أيضا, فكيف يتم التعامل مع هذه المصادر عند التقنين؟  

 أوال: االلتزام بالنص القطعي:

مكانية االستثناء من هذا الحكم في إااللتزام بالنص القطعي ألن الواجب األخذ به, مع  عند التقنين يجب

 بعض الحاالت:

معنى القطعي من النصوص: هو المقطوع بصحة وروده وبداللته, وهو الممنوع مخالفته من األحكام  -أ 

لسنة ع بثبوته, والمتواتر من االشرعية, ويتمثل في المصدر األول من مصادر التشريع: القرآن الكريم فهو مقطو 

 النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع, واإلجماع الصريح القطعي الثبوت والمستند إلى قطعي.

يراث وبعض والم ,واألحكام القطعية الثبوت في المسائل موضوع التقنين ليست بالكثيرة فهي أحكام الحدود

 ويبقى االتساع للقضايا االجتهادية.مسائل الزواج والطالق, وتحريم الربا والغرر, 
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يبقى القول أن األحكام قطعية الثبوت قد ال تكون قطعية الداللة وإنما يكون لها أكثر من داللة, فتدخل في 

 مجال االجتهاد, من حيث داللتها ال من حيث ثبوتها.

جوبي على , وتقنينها و والتقنين المنشود ال يمكنه مخالفة هذا النوع من النصوص بل يجب عليه النص عليها

المقنن, بل إنه ال يسع القاض ي مخالفتها حتى ولو لم ينص عليها في التقنين, وهي المقصودة عند النص في الدستور 

 بعدم املخالفة, ألنها من الثوابت التي ال يجوز مخالفتها, وهي من المبادئ التي شرعها الله تعالى لعباده.

حاجة التي تنزل منزلة الضرورة, وتعرف الضرورة بأنها: حالة تطرأ على االستثناء: هو الضرورة أو ال –ب 

اإلنسان من خطر, أو مشقة شديدة, بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل 

عنه في  ر أو تأخيره عن وقته دفعا للضر  ,أو ترك الواجب ,أو بالمال وتوابعها, ويتعين أويباح عندئذ ارتكاب الحرام

 .(1)نه ضمن قيود الشرعظغالب 

والحاجة هي: "االفتقار إلى الش يء, ألجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة, مما يخالف األدلة أو القواعد 

 .(2)الشرعية"

ويقرر الفقهاء أن الضرورة تعرض لألمة كما هي تعرض للفرد, مما يستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق 

 .(3)مقصد شرعي مثل سالمة األمة وإبقاء قوتها ونحو ذلك

وقد اعتمد المشرع في ليبيا ذلك عند التقنين فاستثنى في التجربة األولى من حظر ربا النسيئة, ما إذا  كان  

التصرف شخصا اعتباريا, فالربا "الذي يلتبس بمعامالت المصارف والبيوت المالية, أرجأت اللجنة أحد أطراف 

بحثه, حتى تستكمل عناصر البحث فيه, تحريا في الدقة في العمل..... وما تسفر عنه أبحاث مجمع البحوث 

ر "ألنه جرى تعامل الناس به واستق , كذلك فيما يتعلق بالتأمين وقد بررت  إرجاء النظر فيه(4)اإلسالمية بالقاهرة"

 .(5)في نظام حياتهم وأصبح فيه حاجة لهم, والحاجة تنزل منزلة الضرورة عند بعض الفقهاء.."

                                                           
 -7272, 2الزحيلي, د. وهبة, نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي, دار الفكر, دمشق, دار الفكر المعاصر بيروت, ط - (1)

 62صم 7111
, 2002 -هـ 7221, 7دراسة تطبيقية, دار كنوز إشبيليا, الرياض, ط –الحاجة وأثرها في األحكام  ,الرشد, د. أحمد بن عبد الرحمن -  (2)

 .  67, ص7ج
, 2بن عاشور, محمد الطاهر, مقاصد الشريعة اإلسالمية, تحقيق: محمد الطاهر الميساوي, دار النفائس, عمان, األردن, ط - (3)

  727, ص2007هـ, 7227
بشأن تحريم ربا النسيئة بين األشخاص الطبيعيين )األفراد( وبتعديل بعض أحكام  7112لسنة  12للقانون رقم  المذكرة اإليضاحية - (4)

 .  262, ص 2, وزارة العدل, مج:7112القانون المدني والقانون التجاري, انظر: الموسوعة التشريعية لليبيا, القوانين الصادرة سنة:
في شأن تحريم بعض عقود الغرر في القانون المدني وتعديل بعض أحكامه بما  12هـ  12لسنة  26المذكرة اإليضاحية للقانون رقم  - (5)

 712يتفق مع الشريعة اإلسالمية, انظر: نفس المرجع, ص 
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في شأن منع  م2077لسنة  7من القانون رقم  1أيضا بعد الثورة كان للضرورة وجود فقد قررت المادة

. 7. 7عامالت األشخاص االعتبارية فيما بينها ابتداء من: المعامالت الربوية على أنه: "يسري هذ القانون على م

, وقد وسع هذا القانون نطاق الحظر فشملت  المعامالت بين م2077. 7. 1والقانون صدر بتاريخ: م 2071

 األشخاص الطبيعية واألشخاص االعتبارية, والتي لم يكن الربا فيها محظورا, وهو ما يفيد نهاية فترة الضرورة.  

وف أن الضرورة والحاجة التي تنزل منزلتها, تقدر بقدرها, وقد أعرب المشروع في مذكرتيه المذكورتين والمعر 

أن حظر الربا على األشخاص االعتباريين, والنظر في عقد التأمين, سيكون في مرحلة الحقة قريبة, إال أن هذه 

ية لنظام في الدولة الليبية انتهج االشتراكالمرحلة لم تنته, ويبدو أن أسبابا فكرية كانت وراء هذا السكون, فا

على تكريس هذه المبادئ, ولم يعد للشريعة  7111كمبدأ عام في الدولة, وتركزت التشريعات الصادرة بعد سنة 

اإلسالمية وجود يذكر في تشريعات الدولة, رغم تبنيها شعار القرآن الكريم شريعة املجتمع, وقد نادت املحكمة 

ن مبدأ المشرع في ليبيا إلى أداء واجبه في تعديل التشريعات القائمة, بما يرفع التعارض بينها وبين العليا في أكثر م

 .   (1)أحكام الشريعة اإلسالمية

 

 ثانيا: التخير في النص الظني:

النصوص غير القطعية هي: ما سكت عنه الشارع, وهي من المسائل االجتهادية التي يسوغ فيها االختالف, 

والنصوص غير القطعية تكون من حيث الثبوت ومن حيث الداللة, فالمنقول قد يكون ثابتا عند البعض وغير 

 , هخالف إما لنص آخر ثبت عندثابت عند اآلخرين, فمن ثبت عنده النص أثبت حكمه, ومن لم يثبت عنده النص 

 وإما للبقاء على األصل.

وغير القطعي من حيث الداللة, يختلف املجتهدون في استنباط الحكم منه حسب ما تراءى لهم من اجتهادهم, 

, وغالب األحكام المراد تقنينها هي من هذا الباب, فأحكام (2)طبقا لطرق االستنباط المعروفة في أصول الفقه

في غالبها هي مسائل اجتهادية اختلف فيها الفقه, وأكثر ما سيواجه المقنن هو هذه األحكام, ويجب عند المعامالت 

 التقنين من هذه األحكام مراعاة التالي:

االنفتاح على المذاهب الفقهية: فالفقه اإلسالمي رغم أن مصادره األصلية واحدة, إال أن فهم نصوص  -أ 

يكن واحدا, فنشأت المذاهب الكثيرة المفسرة لهذه النصوص وفقا لما ترجح هذه المصادر وتطبيقها عمليالم 

ألصحابها, والمذاهب الفقهية ليست المذاهب األربعة الكبرى المعروفة اليوم, والتي انتشرت في ربوع العالم 

تب الفقه, في كاإلسالمي فقط, بل هناك مذاهب أخرى لعلماء آخرين اندثرت ولم تبق منها إال بعض اآلراء المبثوثة 

 أو بعض ما تبقى من مؤلفات علمائها.

                                                           
 , غير منشور.  7111. 77. 7ق, جلسة: 711/71انظر مثال: طعن دستوري:  - (1)
  761. ص7110, 7, منشورات الجامعة المفتوحة, طرابلس, طانظر: أبوناجي, د. عبد السالم, علم أصول الفقه - (2)
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والتقنين المنشود هو التقنين الذي يستقي أحكامه من كل هذه المذاهب وفقا للراجح, ولما تقتضيه 

المصلحة, وقد أخذ على مجلة األحكام العدلية أنها اعتمدت على المذهب الحنفي, والمذهب الواحد التتجلى فيه 

, بسرعة ر المتطور في جميع نواحي الحياةقابليات الفقه اإلسالمي في كفاية األمة حاجتها التشريعية, في هذا العص

 .(1)غير معهودة, نتيجة سرعة االتصاالت والتأثير والتأثر

وغالب التشريعات المأخوذة من الشريعة اإلسالمية, اعتمدت مبدأ التلفيق بين آراء المذاهب, فلم تلتزم 

على الراجح, وهو أمر وإن كان  مذهبا واحدا بل أخذت من كل المذاهب, وفقا لما تقتضيه المصلحة غير معتمدة

محل اختالف إال أن بعض الفقهاء ومنهم المعاصرون رجحوا العمل به, واعتمدته غالب التشريعات,  وهو ما 

 .(2)أخذت به التجربتان في بالدنا كما مر بنا

س يل ااالنطالق من السوابق التشريعية والقضائية: وهذه السوابق إما أن تكون تشريعات أو أحكام -ب 

الشريعة اإلسالمية, وهنا تعرض على أحكام الشريعة اإلسالمية فإن وافقتها وكانت تحقق  مصدرها التاريخي

تبقى في التقنين الجديد, لكن دخولها في هذا التشريع يجب أن يكون  مصلحة, أو فاشية فشوا اعتاد عليها املجتمع

ستحسان, أو باعتبارها عرفا إذا اكتملت أركانه, تحت ظل مصدر من مصادر الشريعة, كالقياس أو المصلحة أو اال 

 من هذا التقنين.اوأن تذوب في هذا التقنين مجردة عن مصدرها التاريخي, وتصبح جزء 

وإما أن يكون مصدر هذه السوابق هو الشريعة اإلسالمية, فينطلق التقنين الجديد من هذه السوابق, 

 ا للراجح أو المصلحة.ويمكن من خالل ذلك تعديلها, أو إلغاؤها,  طبق

ولو نظرنا إلى ما عليه العمل, من خالل مراجعة التشريعات في ليبيا في التجربتين, فإننا نجد أنهما قد انطلقتا 

من سوابق, فمثال قانون تحريم الربا انطلق من تعديل القانونين المدني والتجاري, وقانون تحريم الغرر أيضا, وفي 

هذا األسلوب في القوانين الجنائية, بينما لم يكن موفقا في ذلك فيما يتعلق بالقانون  تجربة المؤتمر الوطني اعتمد

شأن حظر الربا في المعامالت المدنية, فكان باإلمكان أن يكتفي المشرع بتعديل القانون رقم ب2077لسنة  7رقم 

ة قض وننطلق من سابقبشأن تحريم الربا, وذلك اقتصادا في التشريعات, حتى نضمن عدم التنا 12لسنة  12

تشريعية, بل يالحظ على هذا القانون أنه لم يشر حتى في ديباجته لهذا القانون, أيضا تعديل القانون المدني لم 

من القانون المدني  226ينطلق من السابقة في التعديل فأوجد نوعا من التناقض الظاهري بين النصوص, فالمادة 

لمعامالت الخاصة باألشخاص الطبيعيين للنص على الشرط الجزائي في الخاصة بالشرط الجزائي, اشترطت في ا

 2076لسنة  6, لكن القانون رقم 7112لسنة  12العقد أن ال يكون محل االلتزام نقودا, وذلك طبقا للقانون رقم 

ة, ديعحذف هذا القيد وحظر هذا الشرط في كل العقود عدا العقود الواردة على العمل, والتي من ضمنها عقد الو 

                                                           
 .227, ص: 7انظر في هذا المعنى: الزرقا, مصطفى أحمد, المدخل الفقهي العام, مرجع سابق, ج - (1)
انظر معنى التلفيق وضوابطه: الزحيلي, د.وهبة, الضوابط الشرعية لألخذ بأيسر المذاهب, مجلة دراسات قانونية, جامعة قاريونس,  - (2)

   227, ص 7112 ,2, سنة1بنغازي مج
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الذي يمكن أن يكون محل االلتزام فيه نقودا, مما يجعل إعمال الشرط فيه ربا, ولو أبقى على القيد الوارد في نص 

ض, وهناك مواد أخرى غفل عنها القانون الجديد أيضا منها: المادة ققانون تحريم ربا النسيئة لما أدى إلى هذا التنا

آثار رفض الدائن  727الحصة النقدية في عقد الشركة, والمادة  107دة التزامات رب العمل في الفضالة, والما 712

, ذلك أن مسلك المشرع في 2077لسنة  7يقدح في ذلك الحظر المنصوص عليه في القانون رقم  قبول الوفاء. وال

نون االمذكور هو استقصاء كل ما يخالف الشريعة وحذفه, بما في ذلك النصوص المعدلة طبقا للق 6القانون رقم 

 , والذي أظنه أن المشرع قد أهمل هذا القانون, ولم يطلع عليه فأدى ذلك إلى الوقوع في املحظور. 12لسنة  12رقم 

نصوص المعاهدات الدولية: ترتبط الدول بمعاهدات مع دول أخرى, ثنائية أو  األخذ في االعتبار-جـ 

جماعية لتنظيم عالقاتها, كمعاهدات رسم الحدود, وتنظيم العالقات الدبلوماسية, كذلك اتفاقيات التعاون 

ق قو المشترك, وغيرها من مواضيع المعاهدات, وقد تكون هذه المعاهدات لفرض نظام عالمي عادل والحترام ح

اإلنسان, كالعهد الدولي, ومعاهدات منع التعذيب, وغيرها, وهذه في العادة تكون تحت عباءة األمم المتحدة, 

وإذا ما دخلت أي دولة في هذه االتفاقات تكون ملزمة بها بعد تصديقها وتكون من ضمن قانونها الداخلي ويجب 

 من القانون العادي, ويجب أن ال يخالفها.من مشروع الدستور أسمى  77احترامها, بل اعتبرتها المادة 

 وعند تقنين الشريعة يجب على الدولة النظر إلى هذه المعاهدات من جهتين:

األولى: مدى توافقها مع الشريعة اإلسالمية فإذا ما كانت مخالفة للشريعة اإلسالمية تنصلت منها وألغتها, 

 من المشروع(. 77المادة فالواجب في إنفاذ المعاهدات أال تتعارض مع الدستور )

 الثانية: إذا ما كانت موافقة للشريعة تأخذ بالرأي الذي يتوافق مع هذه المعاهدة, وتعتمده في التقنين.

وهذان االتجاهان هما: إعماال لمبدأ سمو المعاهدة على القانون الداخلي العادي, وهو ما تبناه مشروع 

ن المعاهدات واالتفاقيات الدولية المصادق عليها في مرتبة أعلى ( حيث نصت: " تكو 77الدستور الحالي,) المادة 

من القانون, وأدنى من الدستور, وتتخذ الدولة التدابير الالزمة إلنفاذها بما ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور"   

ار الرأي يفيلغى ما يخالف الشريعة ألنه مخالف للدستور, فالمعاهدة هي في مرتبة أقل من الدستور, ويتم اخت

الشرعي الموافق للمعاهدة, ولو كان مرجوحا ألن دستورية الشريعة اإلسالمية هو في النصوص القطعية, كذلك 

ال ينص على مسألة تكون مخالفة للمعاهدات الدولية, ولو أجازتها الشريعة, مادامت في غير دائرة الواجب, فال 

ظم في كتب الفقه, بل يعد هذا مخالفا يقبل مثال إصدار قانون ينظم الرق, على اعتبار أن ا
ُ
إلسالم ال يمنعه ون

 وعمل اإلسالم على الحد منه. ,للشريعة ألن وجوده كان استثنائيا

أما المسائل الخالفية فال يمكن الحكم بعدم دستوريتها, بل على الدولة تنفيذها طبقا للدستور, وهي مسألة   

ذا أراد أن يثبت ما هو خالف المعاهدة أن ينسحب منها وذلك طبقا أخالقية أيضا )أوفوا بالعقود( يبقى للمشرع إ

 لألعراف الدولية.

االستفادة من التشريعات المقارنة:العالقات القانونية متداخلة ومتشابهة في غالب التشريعات, بل إن  -د 

عوب, ارب بين الشالحلول التشريعية تكون متقاربة أيضا, نظرا ألن غالب هذه الحلول مبنية على العرف المتق
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والدول اإلسالمية ليست في منأى عن ذلك, أيضا فإن الكثير من األنظمة االقتصادية واالجتماعية, جاءتنا من 

حضارات أخرى تقدمت علينا, فحتى ندخلها في نظامنا القانوني يجب أن نتعرف على كيفية معالجتها من 

 التشريعات المقارنة, ألن من صنعها هو أدرى بها.

قيقة أن التشريعات المقارنة أكثر منا تقدما في الكثير من املجاالت, لكن عند االستمداد من التشريعات والح

المقارنة, يجب علينا عرض تلك األنظمة وتشريعاتها على النصوص القطعية من الشريعة اإلسالمية, فإذا خالفتها 

المصلحة, فإذا ثبت ذلك وجب إدخالها إلى  يتم استبعادها, وإذا لم تخالفها ينظر إلى مدى الحاجة إليها أو

أو  ,المنظومة القانونية من خالل مصدر من مصادر التشريع, إما عن طريق القياس, أو المصلحة المرسلة

. وهذا هو المتعارف عليه حتى عند فقهاء القانون (1)والحاجة, طبقا للضوابط األصولية ,االستحسان, أو الضرورة

نظمة المقارنة هو لسد النقص في التشريع الوطني, الذي تظهره الحياة العملية وتقض ي به المقارن, فالبحث في األ 

الضرورة, ولذلك يشترط أال تتعارض القاعدة التي يؤخذ بها مع القانون الوطني, وإال اضطرب األمر لعدم 

 .  (2)االنسجام في التشريع

ثم هذبت في كثير من األنظمة القانونية من ذلك مثال المصارف التجارية التي دخلت إلى تشريعاتنا, 

اإلسالمية, فترك ما فيها من الربا, واستبدلت ببدائل إسالمية أدت الغرض المطلوب من المصارف, كذلك التأمين 

 وغير ذلك.

تخير اآلراء التي تحقق أهداف السياسة التشريعية العامة للدولة: لكل دولة عند سنها ألي تشريع أهداف  -هـ 

سنه تحقيقها, وتختلف هذه األهداف من دولة ألخرى, ومن فترة ألخرى في الدولة الواحدة, فالدول تبغي من 

 الصناعية لها أهداف تختلف عن الدول الزراعية, والدولة الناشئة تختلف في أهدافها عن الدولة المتقدمة.

ن, ن يقوم عليها هذا التقنيومن خالل تقنين الشريعة في بالدنا, يجب معرفة األهداف والحاجات التي يجب أ

فمثال يتبنى المشرع مبدأ سلطان اإلرادة لتحقيق تنمية أفضل, من خالل إعطاء حرية أكثر للمتعاقدين في اختيار 

 عقودهم وتحديد بنودها, بحيث يكون العقد هو الحاكم األول في العالقة بين العاقدين.   

 الفرع الثاني:المنهج العلمي في الصياغة

يبتغيها  يضع الحلول التي هنا السير في صياغة القانون بمنطق علمي, يجعل القانون بعد صياغته والمقصود

المشرع من تحقيق األهداف العامة للتقنين, وجعل الشريعة اإلسالمية موضع التنفيذ, ولتحقيق هذه الغاية 

 يتطلب اتباع المنهج العلمي التالي: 

 أوال: الدقة في الصياغة:

                                                           
 .262انظر في هذا المعنى: فهمي, د. محمد صادق, المرجع السابق, ص  - (1)
 . 276نفس المرجع, ص  - (2)
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الصياغة معبرة تعبيرا حقيقيا عن المراد منها, ويمكن استنباط حكم قانوني من النص المصوغ, بحيث تكون 

 وتكون الصياغة دقيقة بتوافر التالي فيها:

أن تكون بلفظ عربي سليم: يعكس الحكم المراد من النص, فال تكون األلفاظ أجنبية غير عربية, أو  –أ 

مكن استنباط الحكم منه, ويتأكد هذا الشرط ما دامت اللغة العربية بترجمة ركيكة تجعل النص غير مستو, وال ي

هي اللغة الرسمية في الدولة, وطرق االستنباط هي الطرق المتعارف عليها في أصول الفقه اإلسالمي وفقا لدالالت 

 .(1)األلفاظ اللغوية, والتي المناص من استخدامها الستنباط الحكم من النص القانوني

طلحات: بحيث تكون هذه المصطلحات مؤصلة علميا و متعارفا عليها عمليا, فعند صياغة ضبط المص –ب 

ه يجب أن يصاغ مع ضوابط يالمصطلح المأخوذ من الفقه اإلسالمي, ووضعه بديال للمصطلح القانوني الغرب

ل وضعه كنص قانوني أي تناقض أو نشاز مع غيره من النصوص, فيؤدي ذل
ّ
ِك
َ
مسخ  ك إلىالشرعية, بحيث ال ُيش

بشأن تعديل م  2076لسنة  6المصطلح بحيث ال يؤدي المعنى الشرعي له, مثال ذلك ما نص عليه القانون رقم 

ومابعدها, فأورد المقنن مصطلح االلتزام الدياني بدال من مصطلح االلتزام  202القانون المدني في تعديله للمادة 

م لتزام الطبيعي هو: واجب أخالقي غير ملزم قانونا, مالم يلتز الطبيعي المنصوص عليه في النص قبل التعديل, واال

, وااللتزام (2)به المدين, بينما االلتزام المدني: يتعلق بذمة المدين ويجب عليه الوفاء به وينفذ عليه ولو باإلكراه

لتزمه حكم به مالم يالدياني هو: االلتزام الواجب ديانة ال قضاء, أي يحرم عدم الوفاء به, لكن ال يمكن للقضاء ال

 , كالدين الذي سقطت دعواه بالتقادم فهو واجب األداء شرعا لكن ال يجب قضاء.(3)المدين

المالحظ على هذين المصطلحين أنهما يتشابهان في نتيجتهما, إال أن هناك اختالفا بينهما, فالواجب الدياني 

عي ال ثم تاركه, بينما االلتزام الطبيأاعله, ويهو واجب شرعي طبقا للحكم التكليفي بالوجوب, وهو الذي يثاب ف

المعدلة,  وبالتالي فإن الوفاء بالواجب  207يرقى إلى هذا المستوى, فهو واجب أخالقي أدبي, وهو ما قررته المادة:

الدياني يكون صحيحا حتى ولو اعتقد الموفي أنه ينفذ التزاما مدنيا ال ديانيا, ففي الدين الذي سقطت دعواه 

ه نفذ نادم لو قام المدين بالوفاء بالدين وهو يعتقد أنه واجب عليه قضاء فإنه ال يمكنه الرجوع في ذلك, أل بالتق

بقيت كما كانت  202, وهو ما يخالف نص المادة (4)التزاما حقيقيا واجب الوفاء فال تشترط النية في ذلك
ُ
التي أ

باختياره قاصدا أن يوفي التزاما ديانيا",رغم أن موضوع عليه في السابق, والتي نصها: " ال يسترد المدين ما أداه 

االلتزام الطبيعي قد أعيدت صياغته مما يوجب شمول النص لكامل أحكامه, بما يعزز الصفة الديانية في هذا 

                                                           
ي الدالالت اللغوية ف ,النشمي, د. عجيل جاسم :في استعمال قواعد أصول الفقه في استنباط األحكام من النصوص القانونيةانظر  -(1)

 ,7عدد  ,77سنة  ,تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ,مجلة الحقوق  ,أصول الفقه وتطبيقاتها في الشريعة والقانون 

 . 10ص  ,7ط م 7121مارس  ,هـ 7201شعبان 
 .70, ص م7116سكندرية, العدوي, د. جالل علي, أصول أحكام االلتزام واإلثبات, منشأة المعارف, اإل  - (2)
 76, ص7الجمال, د. مصطفى محمد, القانون المدني في ثوبه اإلسالمي )مصادر االلتزام(, دار الفتح, االسكندرية, ط - (3)
 . 727, طبعة دار ابن رجب, ص: 277المصري)القانون المدني(, المادة انظر في هذا االتجاه: مشروع مجلس الشعب  - (4)
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دي ؤ االلتزام, التي تزكو على الصفة المدنية في الشريعة اإلسالمية, وإال اعتبر تنظيم هذا االلتزام تنظيما غير كامل ي

 إلى نوع من التناقض.                    

األسلوب القانوني: فالقاعدة القانونية لها أسلوب لغوي خاص, يتسم بالدقة, واإليجاز, ويتسم أيضا  –ج 

ويجب أن يكون أسلوب النص القانوني واضحا ال يكتنفه الغموض, وإن صح أن يكون احتمالي الداللة,  ,بالعموم

 ية يجب أن ال تهبط إلى حد الغموض, وإال كان النص معيبا.غير أن هذه االحتمال

لكن إيراد النصوص املجملة في بعض األحيان يكون ميزة للنص القانوني, حيث يعطي للقاض ي أو المنفذ 

بداعا قد يساهم في التخفيف من ألواء التفسير الظاهري إللقانون حرية واسعة في التفسير, مما قد يخلق لنا 

م  7112لسنة  12من القانون رقم: 2عيوب التقنين موضوعا أوصياغة, ولعل ما نصت عليه المادة  للنص, وتالفي

بشأن تحريم ربا النسيئة من أنه:"اليخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحق في التعويض عن الضرر إن كان له محل 

ين, غاة بالنسبة لألشخاص الطبيعي", جاء مجمال يحتاج إلى تفصيل, فالمادة جاءت كبديل للفوائد الربوية المل

وهو مثال للنص املجمل الذي يحرك في القاض ي اجتهاده, فعبارة إن كان له محل, هل تعني إعمال القواعد العامة 

للمسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني؟ أم أن هذه المسؤولية هي مسؤولية من نوع خاص, توجد لها أحكام 

 ي باعتباره المصدر المادي لهذا القانون؟.          خاصة في الفقه اإلسالم

 ثانيا:المظهر التوافقي للنصوص:

بحيث يكون التقنين في صياغة, يمكن معها وبسهولة استنباط األحكام, مع تناسق ووحدة نصوصه وأنظمته, 

 ويكون ذلك باتباع التالي: 

ى هيئة أبواب وفصول, ثم مواد تشتمل علحسن التبويب والتقسيم: فيجب أن يكون التقنين منظما على  –أ 

فقرات, ويكون هذا التقسيم وفق منهج علمي قانوني, بحيث يمكن ألي باحث أن يجد الحكم بكل سهولة, وتوضع 

المواد المتقاربة في باب وفصل واحد ال متناثرة يصعب استقصاؤها, ولعل تقسيم وتبويب القانون المدني الحالي 

تفاد واضعوا هذا القانون من تشريعات حديثة مثل القانون السويسري, فالتشريعات كان أكثر توفيقا, وقد اس

 الحديثة متقدمة جدا في منهجية البحث العلمي التي أثرت في كل ش يء بما في ذلك التشريعات.

واتفق القانون الليبي مع مصدره المادي القانون المدني المصري في هذا الشأن, إال أن القانون المصري قد 

ألغى بعض األبواب وضمنها في تشريع خاص, وهي قواعد اإلثبات, أيضا لم يتضمن القانون المدني الليبي نظاما 

لإلعسار المدني, كما هو مقرر في القانون المصري, وفي التجربتين الليبيتين لم يتم المساس بهذ التبويب 

عض النصوص في تقنينات أخرى أصبحت والتقسيم مباشرة بل بقي على ما هو عليه, لكن ما حدث هو إضافة ب

, حيث أضاف ألحكام القانون المدني نصا يتعلق 12لسنة  12مكملة لهذا القانون, من ذلك القانون رقم 

 7باالشتراط والبطالن, مادة 
 
, ونص 1المادة حبس المدين بإضافة وسيلة لحث المدين على الوفاء بالتزامه  , أيضا

 2يتعلق بالتعويض مادة 
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التناسق والتوافق بين النصوص المصاغة: والمقصود هو التناسق بين نصوص القانون الواحد, بحيث  -ب 

ال تكون النصوص متعارضة أو متناقضة, ويكون القانون متوافقا مع القوانين األخرى في الدولة, ألن قوانين أي 

د يستحيل تطبيقها, وهذه تناقضت يصعب وق دولة هي وحدة واحدة, يكمل بعضها بعضا فإذا ما تعارضت أو

اإلشكالية تحدث في الغالب عند المراجعات, ألن مراجعة القوانين ال تكون شاملة فتؤدي في بعض األحيان إلى 

إدخال بعض األنظمة الغريبة على القانون مما يجب معه تغيير جذري في هذا القانون, من أمثلة ذلك ما نصت 

المتعلقة بالشرط الجزائي حيث م  2076لسنة  6عدلة بالقانون رقم من القانون المدني الم 226عليه المادة 

حظرت الشرط الجزائي في كل العقود عدا العقود الواردة على العمل ومن بين هذه العقود عقد الوديعة, والذي 

قد لكان عيمكن أن يكون محل االلتزام فيه مبلغا نقديا, وهو ما يؤدي إلى الربا حتما, ولو أن المادة استثنت ها ال

 أولى.

فقد نص عليها قانون القصاص والدية كعقوبة, وأحالت إليها ؟ أيضا إشكالية الدية هل هي عقوبة أم تعويض

من قانون القصاص والدية الجمع بين التعويض  7من القانون المدني المعدلة, ومنعت المادة  221/2المادة 

االلتزام المدني, وتحتسب منها المبالغ المدفوعة من  على أن تنفذ الدية بطرق تنفيذ 1والدية, ونصت المادة 

 التأمين, مع العلم أن مبالغ التأمين هي تعويض سواء كانت عن طريق االتفاق أو القضاء.

وحدة األنظمة: عند االستمداد من الفقه اإلسالمي يجب أن يكون النظام المستمد وحدة واحدة ال يتجزأ  -ج  

ه, أو أن يكون هذا النظام مبتورا صعب التطبيق, وقد يؤدي تطبيقه إلى تناقض منه, فيؤخذ ببعضه ويترك باقي

مع باقي نصوص القانون, فالبد أن يأخذ المقنن في اعتبارهأنه يضع نظاما مستقال له خصوصية تحكمه, فمثال ما 

نقدي بااللتزام ال بشأن تحريم ربا النسيئة من حبس المدين المماطل فيما يتعلق 12لسنة  12أخذ به القانون رقم 

الحق للدائن في طلب حبس المدين, ولم يبين هل يكون هذا عن طريق رفع  إعطاءجاء قاصرا, حيث اقتصر على 

دعوى أو طلب يقدم للمحكمة املختصة, وال نص على موانع للحبس, وال مدته, وال نظام للتظلم من قرار 

 . (1)الحبس

في مدة الحبس مثال التي ينظمها قانون اإلجراءات الجنائية,  أن بعض التشريعات يكمل هذا القصور كما رغم

وكذلك سقوط أمر الحبس, لكن يبقى هذا القصور قائما, خاصة في طريق تقديمه للمحكمة وسلطة القاض ي في 

, بل إن البعض يرى (2)التحقيق, وقد تفادت بعض القوانين المستمدة من الشريعة اإلسالمية أوجه القصور هذه

صا وأن مبرر له, خصو  ال بهذا النظام في ظل طرق التنفيذ والحجز المنصوص عليها في قانون المرافعات أن األخذ

 .(3)هذا النظام ليس محل إجماع بين الفقهاء خاصة في الصدر األول 

                                                           
  201لمزيد من التفاصيل, انظر: الباحث, المرجع السابق, ص  - (1)
 وما بعدها من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 270وما بعدها من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي, والمادة  722انظر: المادة:  - (2)
, ص 2006هـ, 7226, 7جرادات, د. أحمد علي, نظرية تنفيذ األحكام القضائية المدنية في الفقه اإلسالمي, دار النفائس, األردن, ط - (3)

221 . 
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, لذلك (1)االبتعاد عن التعريفات والسرد الفقهي: فالتقنين هو للتطبيق العملي, وليس للتنظير الفقهي -د 

أن تكون صياغته لتحقيق هذا الهدف, ويبقى للفقه مع القضاء تفسير النص القانوني, والمساعدة على وجب 

فهمه, وقد أوردت مجلة األحكام العدلية جملة من القواعد الفقهية, مكانها الصحيح هو كتب الفقه, بل أكدت 

التقنينات المعاصرة بذلك, وقد استبعد , وقد تأثرت بعض (2)املجلة في مقدمتها أنها لالستئناس وغير ملزمة

 . (3)المشرع المصري الكثير من النصوص عند صياغة القانون المدني, ألن محلها كتب الفقه

ويعد من مظاهر النص القاصر أيضا التكرار والتزيد وكثرة األمثلة, ألن ذلك يضعف من الصنعة القانونية 

 الجيدة, ويجعل النص كأنه ال معنى له.

لنص القانوني يجب أن يكون له وقع خاص عند أذن السامع وخاصة املختص, فيروي أحد األساتذة بل إن ا

 عن األستاذ السنهوري رحمه الله, بعد أن أتم إعداد مشروع القانون المدني, صحب مجموعة عمل اختارها

اتساق ووقع جرسه و ون عليه النصوص نصا نصا بأناة, وهو يستمع ويعيد االستماع إلى النص يزن ألفاظه ءيقر

 . (4)الجمل, ويضبط كما قال لهم: موسيقى النص

 

 المطلب الثاني: تفعيل التقنين

التقنين ال يكون ذا قيمة مالم يصبح قانونا مفعال, يكتسب صفة اإللزام, ألن تدوين النصوص ووضعها في 

م بيئة صالحة لهذا التفعيل, وحك قيمة له مالم يكن ملزما, وال يمكن تفعيل هذا التقنين إال في مدونة واحدة ال

 رشيد يسنه ويقوم بتفعيله.

 الفرع األول: البيئة القابلة

لتقنين الفقه اإلسالمي وتطبيقه, وهذه التهيئة هي التي تعكس  ئالمقصود بالبيئة هنا هو وجود مجتمع ميه

ون محترما, ويمكن ب, ألنه لن يكإرادة الدولة في تبنيها لتقنين يمكن تفعيله, فال معنى لقانون فرض فرضا على الشع

تهيئة البيئة القابلة للتقنين, في االتجاه نحو املجتمع الداخلي إلعداده علميا وروحيا لذلك, ونحو املجتمع الدولي 

 لطمأنته, وكذلك إيجاد بساط قانوني لقيام عملية التقنين. 

 أوال:تهيئة املجتمع:

                                                           
 .17رزاق أحمد, وجوب تنقيح القانون المدني, مرجع سابق, ص لانظر, السنهوري, د. عبدا - (1)
 .22املجلة, مرجع سابق, ص  - (2)
 .17رزاق أحمد, وجوب تنقيح القانون المدني, مرجع سابق, ص للسنهوري, د. عبداانظر, ا - (3)
, دار الفكر الجامعي, -دراسة في الفقه اإلسالمي  –ذكر ذلك الدكتور أحمد يسري, انظر كتابه: الربا في الشريعة اإلسالمية  - (4)

 .1ص  م7111اإلسكندرية, 
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ة, واملجتمع الدولي الذي يحيط بها, على اعتبار أن العالم اآلن والمقصود باملجتمع هنا املجتمع الداخلي للدول

 مترابط بحيث أصبح كمجتمع واحد يتأثر بعضه ببعض, فما يشرع في ليبيا قد يؤثر في أي دولة أخرى.

تهيئة املجتمع الداخلي:ال شك أنه في بلد مسلم كليبيا, لن تجد كثير عناء في تهيئة املجتمع في تقبل الشريعة  -أ 

إلسالمية كقانون يحكم البالد, لكن مع هذا ستجد من سيتخوف من تقنين الشريعة, أو من تطبيقها أصال, وفي ا

 اتجاهات: ةسبيل تهيئة املجتمع لعملية التقنين, يجب السير في ثالث

األول: السير نحو من يتخوفون من تطبيق الشريعة أصال, فهناك من لديهم تخوف حقيقي من تطبيق 

الشريعة, وهم معذورون في بعض األحيان, خاصة وهم يرون عدة تطبيقات للشريعة, أثارت إشكاليات, أو فشلت, 

نه م على محاسن الشريعة, وبيان أأو استغلت لتنفيذ أجندة تيار أو فكر, أو ما إلى ذلك, وهؤالء يجب التركيز معه

من خالل تطبيق الشريعة سنصل إلى مبتغانا من الرفاه والعدل, كما أن التقنين سيكون ضامنا لعدم االستغالل, 

 .(1)ألن القوانين ستكون معروفة ومقررة من السلطة التشريعية للدولة

نحو من يرفضون التقنين أصال ويعتبرونه مخالفا للشريعة, وهؤالء البد من أن تبَين لهم الحاجة  الثاني:السير

إلىالتقنين, وأن عدم التقنين سيؤدي إما إلقصاء الشريعة وذلك ببقاء القانون الوضعي الحاكم, أو بإلغاء هذه 

 .القوانين وما ينتج عن ذلك من مشاكل, خاصة وأننا نفتقد القاض ي املجتهد

ومن هذا القبيل البحث الخاص الذي قدمه المستشار: علي علي منصور ملجلس قيادة الثورة, بعنوان 

الشريعة اإلسالمية مدى صالحيتها للحلول محل القوانين الوضعية وكيفية ذلك, بين فيه الشريعة اإلسالمية 

, كذلك ندوة التشريع اإلسالمي التي (2)وكيفية االستمداد منها, واقترح مراجعة القوانين كبداية للتقنين الشامل

 .      (3), وهي أيدت أيضا مبدأ المراجعةم7112أقيمت في البيضاء في شهر مايو 

الثالث: تحين الفرصة:ومن المهم في هذا الشأن تحين الفرصة المناسبة للتقنين, والفرصة المناسبة في بالدنا 

غييرات الكبرى تجد فرصتها في تغيير قوانينها, مثل ما حدث في هي بعد هذه الثورة, فمن المعلوم أن األمم بعد الت

                                                           
من ذلك مثال ما حدث عند تقنين الشريعة اإلسالمية في مجلس الشعب المصري, فقد كان رائد تلك املحاولة: د.صوفي حسن أبوطالب  - (1)

يتناول هذا الموضوع في كل لقاء يحضره, ويطمئن دائما غير المسلمين بالخصوص, بأنهم سيحيون في ظل هذه الشريعة الحياة 

ن قبل, بل إن من ضمن أعضاء لجنة التقنين مجموعة من األقباط غير المسلمين, انظر: األعمال الكريمة, كما كانوا في ظلها م

 وما بعدها   701, ص 11و12, ص 7الكاملة, تقنين الشريعة اإلسالمية في مجلس الشعب, مرجع سابق, مج
وما بعدها, وهذه  77, ص 7112, 2, سنة 1تصدر عن كلية الحقوق جامعة قاريونس, مج‘ مجلة دراسات قانونية :انظر هذا البحث - (2)

المذكرة من أحسن ما قدم في تقنين الشريعة, والمستشار علي علي منصور كان رئيسا للمحكمة العليا وهو رائد التجربة الليبية 

 األولى في التقنين.     
, 62ص م ,7112أغسطس,  –, يوليو 7عدد  ,77انظر توصيات هذه الندوة: مجلة الهدى اإلسالمي, تصدر عن هيئة األوقاف, سنة  - (3)

 وقد شارك في هذه الندوة الكثير من العلماء, وقدموا فيها العديد من البحوث, ولم يكتب ألعمال هذه الندوة الخروج إلى يومنا هذا.    
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, لكن من األحسن التأخر بعض الوقت, حتى يأتي التقنين (1)الثورة البلشفية في روسيا, وبعد إلغاء الخالفة في تركيا

 .(2)خاليا من النزعات الثورية العنيفة, وهو ما فعله نابليون عند تقنينه

في الدولة, والجدل حول الشرعية  االنقسامني خير مثال, حيث جاءت في وقت وفي تجربة المؤتمر الوط

والمشروعية, مما أدى إلى انقسام آخر في تنفيذ القوانين المعدلة, فنفذت في جهة من البالد دون األخرى, وهو ما 

هدفها,  عن قد يؤدي إلى استعمال تقنين الشريعة إلى جدلية سياسية, وتصبح محل مماحكات سياسية, تخرجها

 له بالصراع السياس ي.         ةوال عالقالذي هو من المفترض أن يكون محل وفاق لدى الجميع, 

التهيئة الدولية:ال تعيش الدول في معزل عن العالم, فقد مض ى زمن الدولة المنعزلة, وأصبح العالم اليوم  -ب 

ك ت ليس بين الدول فقط, بل حتى بين مواطني تلكقرية واحدة, يتأثر بما يحدث في أية دولة, فقد تعقدت العالقا

 الدول بعضهم مع بعض, لذلك يحب تهيئة املجتمع الدولي لخطوة التقنين, وتكون هذه التهيئة في مسارين اثنين:

األول: ويكون باتجاه الدول: وذلك ببيان أهمية الوفاء بالعهود في الشريعة اإلسالمية, وأن تطبيق الشريعة 

اللتزامات الدولية التي على عاتق الدولة, بل إن هذا التقنين سيجعل قوانين الدولة واضحة ليس تنصال من ا

ومعروفة, وأن استقرار الدولة المسلمة مرتبط بالتقنين, والذي يؤثر إيجابا في األمن والسلم الدوليين, أيضا من 

 دي وشأن داخلي ال تقبل التدخل فيه.المهم دائما أن تؤكد الدولة تصميمها على هذا الخيار, وأن هذا األمر سيا

الثاني: باتجاه املجتمع الداخلي للدول باعتباره مؤثرا, وبخاصة النخب, وذلك ببيان أن الشريعة اإلسالمية بها 

العديد من الحلول للعديد من المشاكل التشريعية, ومن ذلك ما تم في عدة مؤتمرات دولية حول الشريعة 

مصدرا من مصادر القانون الدولي, وما قام به عدد من الطلبة العرب في الجامعات اإلسالمية, والتي اعتبرتها 

 .(3)الفرنسية في وقت مبكر من القرن العشرين

 ثانيا البساط القانوني:

ألنه ال يمكن التقنين إال في دولة منظمة يحكمها قانون, متدرج من األعلى إلى األدنى, ويستمد األدنى قوته من 

, فالبد من االستناد على نص قانوني تكون له الهيمنة, والتنظيم لعملية التقنين, ثم إعداد (4)يخالفهاألعلى, وال 

 الكوادر المفعلة للتقنين.

                                                           
 .267انظر: فهمي, د. محمد صادق, المرجع السابق, ص  - (1)
 .72ق, ص عبد البر, د. زكي محمد, المرجع الساب - (2)
هي أول رسالة تبرز الشريعة اإلسالمية  7177تعد رسالة الدكتور محمود فتحي عن التعسف في استعمال الحق في القه اإلسالمي, سنة  - (3)

قررالمؤتمر الدولي للقانون المقارن اعتبار الشريعة اإلسالمية م 7172وقد كان لها صدى في فرنسا وفي جميع أوروبا, وفي سنة 

مصادر القانون المقارن في العالم وتوالت المؤتمرات المعرفة بالشريعة اإلسالمية في األوساط الغربية, انظر: فهمي,  مصدرا من

 وما بعدها.  222د.محمد صادق, المرجع السابق, ص 
 .712, ص 2 -7, عدد: 22, مجلة املحكمة العليا, سنة: 7126. 2. 2ق, جلسة: 21/77انظر: طعن جنائي,  - (4)
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مصدر قوة التقنين:يستند التقنين باعتباره تشريعا عاديا على نص دستوري يستمد منه قوته, وكذلك  -أ 

 ضع قواعد لهذا التقنين.تقوم السلطة التي تباشر العمل الفني للتقنين و 

النص الدستوري: وهو نص دستوري يجعل للشريعة اإلسالمية الهيمنة على كل التشريعات في البالد,  – 7

بأن ينص على أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر التشريعات, وما يخالفها يعد باطال, وعدم وجود مثل هذا النص 

للشريعة عرضة لإللغاء, أو للتفسير غير السوي, وحتى يعطي  الدستوري العلوي يجعل التشريعات المقننة وفقا

 مثل هذا النص ثماره يجب أن يتوافر فيه شرطان:

األول:وضوح النص: بحيث ال يمكن من خالل تفسيره االلتفاف على النصوص المقننة, وإفراغها من قوتها 

حتمل لهيمنته على كافة النصوص, فهو قد ي الملزمة, فاعتبار الشريعة اإلسالمية مصدرا للقانون, قد ال يعد كافيا

مشاركة مصادر أخرى للشريعة, مما يجعل احتمال مخالفة الشريعة وارد, وهو نهج انتهجه القضاء في أكثر من 

 دولة إسالمية, لذلك يطالب البعض بأن يضاف على هذا النص, النص على بطالن أي نص يخالف الشريعة.

بيا تبقى الشريعة اإلسالمية مهيمنة على كل التشريعات, ولو لم ينص عليها والحقيقة أنه في دولة مسلمة كلي

, (1)دستوريا, خاصة وأن نظامنا القضائي قد التزم بالمبادئ الدستورية حتى وإن خال الدستور من النص عليها

ا عن و كذلك من حق المواطن أن يحكم بقوانين نابعة من دينه وثقافته وحضارته, ومن حق القضاة أن يمتنع

 .                                     (2)تطبيق القوانين املخالفة لشريعتهم )رقابة االمتناع(

الثاني: هيمنته على كل النصوص بحيث ال يمكن بقاء أي نص يخالفه من النصوص السابقة له, وال يمكن   

 النص على ما يخالفه في النصوص الالحقة.       

ا نصت املحكمة العليا في طعن حديث نسبيا أن: "التشريعات النافذة السابقة على كما حدث في ليبيا عندم

صدور إعالن سلطة الشعب, والتي يتضمن بعضها نصوصا مخالفة ألحكام شريعة املجتمع, ال مراء في أنها صدرت 

ة الدستورية في , هذا النص يأتي وكأن بداية الحيا(3)صحيحة في ظل النظم التشريعية التي كانت سائدة آنذاك"

وقد نص على أن اإلسالم م 7111, والحقيقة أن الدستور الليبي صدر منذ االستقالل سنة م7111ليبيا كان في سنة 

, وجاءت املحكمة العليا وفسرت هذا النص م7161من اإلعالن الدستوري  2(, وأكدته المادة 1دين الدولة )المادة 

على أن دين الدولة هو اإلسالم, جعل البالد التي صدر فيها هذا  بأن:" الغرض األساس ي من النص في الدستور 

الدستور مصطبغة بالصبغة اإلسالمية, وتسير في حياتها ونظامها االجتماعي, وفق األسس والخطوط العريضة 

ة , فهذا النص وتفسيره يؤكدان هيمن(4)التي خطها اإلسالم لحياة األمة اإلسالمية, لتكون كلمة الله هي العليا"

ما  جاء في الوثيقة المذكورة الشريعة اإلسالمية على كل التشريعات الصادرة في ظل ذلك النص الدستوري, وما

                                                           
 .77, ص2, عدد1, مجلة املحكمة العليا, سنة: 7110. 6. 72ق, جلسة: 2/72انظر: طعن دستوري:  - (1)
 . 2, ص 2077. 72. 22انظر الورقة البيضاء الصادرة عن وزارة العدل الليبية حول تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية بتاريخ:  - (2)
 نشور , غير م7111. 77. 7ق, جلسة: 711/71طعن دستوري  - (3)
   771, ص 2, عدد 1, مجلة, سنة7117. 7. 6ق, جلسة: 71/ 10 :طعن جنائي" - (4)
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, وبالتالي فإن الدولة الليبية منذ نشأتها م2077هو إال ترديد للنصوص السالفة, وأكد ذلك اإلعالن الدستوري 

 فة لهذا النص, وكل ما يخالفه يعد غير دستوري.يحكمها نص دستوري يوجب أن ال تكون التشريعات الدنيا مخال

النص المنظم لعملية التقنين: فبعد أن يستند التقنين على مصدر دستوري يعبر حقيقة على إرادة  – 2

الشعب, يبدأ التنصيص على قواعد معينة تكون مصدرا ماديا محددا الستمداد التقنين منه, ففي التجربة األولى 

التشريعات وتعديلها بما يتفق مع  من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تشكيل لجان لمراجعة 2/2قيدت المادة 

 هذه اللجان بإعداد تشريعات من مختلف المذاهب واشترطت: ,المبادئ األساسية للشريعة اإلسالمية

 تخير أيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة العامة. – 

 .مراعاة ما جرى عليه العرف –

 أن يكون العرف مما له أصل في مذهب اإلمام مالك. – 

الذي بمقتضاه تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات  7627ة الثانية: كان قرار وزارة العدل رقم: وفي التجرب

منه نص القرار السابق, وقيد المذاهب بمذاهب أهل السنة, بينما اكتفى  2وتعديلها طبقا للشريعة, ردد في المادة 

في مدى مطابقة جميع القوانين السارية  منه بالنظر 2في المادة م  2071لسنة  21قرار رئيس المؤتمر الوطني رقم

 للشريعة اإلسالمية.

والتقييد للجان الفنية مهم ألن من أراد التقنين هو األعلم بالنصوص المعبرة عن املجتمع, والتي تلقى 

الترحيب منه, على أن هذه القيود هي على اللجان الفنية المكلفة بالصياغة, وال تقيد السلطة التشريعية عند سن 

قوانين ألنها سلطة عليا, ويمكنها عدم االلتزام بذلك, لكن تبقى مقيدة بالنص الدستوري الذي يلزمها باستقاء ال

 التشريع من الشريعة اإلسالمية.   

إعداد كوادر تفعيل القانون: اليمكن أن يكون القانون موجودا إال إذا كان مفعال, بمعنى أنه مطبق على  -ب 

 , ويكون تفعيله عن طريق الكوادر المنوط بها هذا القانون.(1)ر معلق على أي شرطالواقع ومتفاعل معه, وغي

والقوانين المستمدة من الشريعة هي كأي قانون موجهة للكافة, لكن تناط في العادة ببعض الوظائف في 

تأمين لهم شأن لالدولة, فالجهات األمنية لها مكان في تطبيق القوانين الجنائية, والمشتغلون بالمصارف وشركات ا

 القوانين المتعلقة بوظيفتهم, وهي المركز عليها في التقنينات عادة الختالفها مع الشريعة في بعض جوانبها. في تطبيق

لكن دائما النظر في تفعيل القوانين هو للسلطة القضائية, باعتبار صميم عملها هو التعامل مع النصوص 

 األشخاص المتعلقة بتطبيق القوانين وتفسيرها, وحتى يتحقق لدينا القانونية, وهي الفاصلة في الخصومات بين

                                                           

بتعديل قانون تنظيم املحكمة العليا والذي أعاد  م7112لسنة  71قد يبقى القانون غير مفعل لفترة قد تطول, فالقانون رقم (1) - 

ية العمومية للمحكمة العليا وضع الئحة داخلية تتضمن االختصاص الدستوري للمحكمة العليا قد نص على أنه: "تتولى الجمع

....." وانتظر الجميع صدور هذه الالئحة لمدة عشر سنوات .بوجه خاص بيان القواعد واإلجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية

 .   م2002. 1. 22فقد صدرت الالئحة بتاريخ: 
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القاض ي الكفؤ المفعل للقوانين المستمدة من الشريعة اإلسالمية, البد من التأهيل الراقي لقضاتنا, واالهتمام 

ناحية لبمخرجات التعليم القانوني, والناظر إلى قضائنا يجد في الحقيقة قصورا حقيقيا في تكوين القاض ي من ا

أحكاما لها قوة حقيقة, ويتعمق في النص القانوني بحيث يمكنه استنباط  ئالعلمية التي تجعله قاضيا مبدعا ينش 

 األحكام منه. 

 ويبدو أن هذا النقص في قدرة قضاتنا في التعامل مع النص المستقى من الشريعة اإلسالمية يعود إلى اآلتي:

التعليم القانوني في بالدنا: والتي تؤهل لنا رجال قانون ال علم لهم بالقواعد الشرعية إال قليال,  مخرجات - 7

خاصة بعد إلغاء المدارس الدينية في نهاية الثمانينات من القرن الماض ي, لذلك تجد بعض مصطلحات الفقه 

 ,الفقه اإلسالمي لتفسير النص اإلسالمي ال وجود لها عند القاض ي, كما أنه يصعب عليه الرجوع إلى مصادر

 لتقنين.  يصبح المصدر التاريخي والمادي لسومعرفة تاريخه وسنده, وهو مهم باعتبار الفقه اإلسالمي بعد التقنين 

فقدان قضاتنا للطرق الصحيحة في استنباط األحكام, فيأخذ قضاتنا في العادة بظاهر النصوص أو بما  - 2

, وأظن أن العالج الناجع لهذا هو الرجوع إلى قواعد االستنباط في أصول الفقه, جرت عليه العادة, ألنه األسهل

 والتي ما هي إال قواعد يعمل بها في استنباط األحكام من األساليب العربية وهي ما تتحقق في النصوص القانونية.

لعليا, أحكام املحكمة اوالحقيقة أن العلة ليس في قضاة املحاكم الدنيا فقط, بل يظهر ذلك أيضا في بعض 

لدرجة تناقض األحكام بعضها مع بعض, ومسخ النصوص في بعض األحيان بتفسيرها تفسيرا ال يستقيم مع 

 المنطق.

والوقت معنا لتصحيح المسار واالعتناء بالقضاء كحصن حصين للعدالة, وكملجأ لتفعيل القوانين, 

ض ي بالنظام القانوني اإلسالمي من خالل دورات علمية, وضمانة للتطبيق الصحيح, وذلك بالعمل على تعريف القا

توضح للقاض ي كيفية التعامل مع النص الشرعي, وبيان مصطلحات الشريعة, وكيفية البحث في مصادر الفقه 

 اإلسالمي للغوص في معاني النصوص القانونية.                 

 الفرع الثاني: الدولة الرشيدة

الدولة ذات المؤسسات القائمة على سلطات ثالث, ينظمها الدستور, ويحدد  والمقصود بالدولة الرشيدة:

اختصاصاتها, بناء على مبدأ الفصل بين السلطات, وإذا ما نظرنا إلى مسألة التقنين فإننا سنجد أن السلطة 

علق ببعض تالتشريعية هي السلطة املخولة بسن هذا التقنين, بينما سيكون التنفيذ من السلطة التنفيذية فيما ي

أجزاء التشريع, والسلطة القضائية التي سيكون عليها العبء األكبر في التنفيذ عند فصلها في الخصومات, كذلك 

 من واجبها مراقبة تنفيذ التشريع, والنظر في دستوريته.

 أوال:السلطة التشريعية سلطة السن:
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عه الفقه اإلسالمي كما عرفنا هو: وض السلطة التشريعية هي السلطة التي ينوط بها سن أي قانون, وتقنين

في مواد قانونية ملزمة للجميع, وال يكتسب هذا الوضع اإللزام إال بسن هذه التقنينات من السلطة التشريعية, 

 , وتكون مراحل سن التشريع كالتالي:(1)وهي في مشروع الدستور مجلس النواب

لسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة )المادة اقتراح التشريع: ويعطي مشروع الدستور الحق هذا ل  -أ 

(, وللمواطنين ومؤسسات 12(, وعشرة أعضاء من مجلس النواب )المادة771(, ومجلس الوزراء )المادة 702/6

(, وألن تقنين الفقه اإلسالمي يحتاج إلى إمكانيات مادية قد يعجز 22املجتمع المدني وفق ما ينظمه القانون )المادة 

, فإن األنجع حتى يكون التقنين على المستوى المطلوب, أن يكون (2)اطنون ومؤسسات املجتمع المدنيعنها المو 

من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية, وحتى يتحقق التقنين المنشود يجب أن يمر هذا التقنين قبل 

 تقديمه للبرلمان كمشروع قانون بمرحلتين:

عادة لجنة أو لجان من ذوي الكفاءة في الشريعة والقانون, من أكاديميين  األولى: مرحلة اإلعداد: وتكلف بها

وقضاة, كما يمكن أن تستعين هذه اللجان بذوي الخبرة من كل التخصصات التي تحتاجها لصياغة القانون 

 كاالقتصاديين, واألطباء والمهندسين وغيرهم.

 7112ي االختصاص, وقد استعانت لجنة سنة وقد شكلت لمراجعة التشريعات في ليبيا في التجربتين من ذو 

بالمصرف المركزي في شأن معرفة أحوال المصارف في البالد, وطرق التعامل فيها وما تؤديه من خدمات في نطاق 

 .(3)نشاطها المالي والتجاري 

ذلك من و الثانية: مرحلة المناقشة العلمية واملجتمعية: بعد االنتهاء من صياغة القانون يتم طرحه للمناقشة 

 ثالث فئات:

العلماء والمتخصصون: وذلك حتى يتم إثراؤه علميا, من خالل المناقشة العلمية, في الندوات  – 7

والمؤتمرات العلمية, وإعداد البحوث المتخصصة في المسائل المراد تقنينها, ويجب أن تتاح الفرصة للجميع في 

 إلقليمية والدولية حتى يثرى القانون من كل جوانبه.هذه المناقشة, بل يمكن طرحه حتى على مراكز الخبرة ا

المشاركة املجتمعية: وهي مهمة أيضا ألن هذا القانون سيحكم كل الناس ولذلك يجب إتاحة الفرصة  – 2

لهم في المشاركة, ويكون ذلك عبر وسائل اإلعالم املختلفة, ووسائل التواصل االجتماعي, واللقاء المباشر مع كافة 

                                                           
لشورى في الغالب, أي دور في سن التشريعات المقننة طبقا للشريعة ألنها في الغالب ليس ملجلس الشيوخ وهو الغرفة الثانية ملجلس ا - (1)

 من مشروع الدستور.  11طبقا للمادة:  اختصاصهليست من التشريعات المنصوص عليها والتي تدخل في دائرة 
ى الزرقا أن سبب توقف لجنة صياغة تكون في الغالب تكلفة مثل هذه األعمال باهظة الثمن, فقد ذكر األستاذ المرحوم مصطف - (2)

مشروع القانون المدني العربي بالشكل الدقيق المتقن هو التكلفة الكبيرة والزمن الطويل الذي يحتاجه, انظر: الزرقا, مصطفى 

 .  6, ص 7111هـ, 7220, 7أحمد, المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي, دار القلم, دمشق, ط
 .  262بشأن تحريم الربا, انظر: المذكرة التوضيحية, مرجع سابق, ص  7112لسنة  12ذكرت ذلك المذكرة التوضيحية للقانون رقم  - (3)
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تمع, ويكون الخطاب األنجع في ذلك لمؤسسات املجتمع المدني التي من المفترض أن تكون ممثلة طوائف املج

 لغالب فئات الشعب.

ويجب أن تكون هذه المرحلة )مرحلة المناقشة( تحت بصر لجنة اإلعداد, وتقييم المالحظات وما يثار حول 

ة, قد تستغرق سنوات, ألن هذه المرحلة مهمة هذا المشروع, كما يجب أن تكون هذه المرحلة في فترة زمنية كافي

في تدعيم القانون باآلراء المعبرة عن رغبة الشعب, لكن يجب عند دراسة نتائج هذه المناقشات, تخير اآلراء 

الموافقة لهذه النتائج بشرط عدم تعارضها مع األحكام القطعية للشريعة اإلسالمية, ومع األهداف العامة للتقنين 

 .(1)مصلحة العليا للدولة وتحقق العدالةالتي تمثل ال

والحقيقة أنه في التجربتين في ليبيا لم تمر التشريعات المعدلة, بمرحلة المناقشة وهو ما يضعف من 

جودتها, وقد ال تكون معبرة عن الواقع المعاش, وتبقى دائما األسئلة تدور في األذهان, وتكثر العقبات أمام التنفيذ, 

 ال هو السمة الغالبة في التجربتين.وكان عنصر االستعج

من  2/7عرض المشروع: من المفترض أن يحال المشروع بعد إعداده إلى إدارة القانون طبقا للمادة  -ب

بشأن إدارة القانون, وتتولى اإلدارة من خالل قسم التشريع فيها مراجعته طبقا للمادة  7112لسنة  6القانون رقم 

انون المذكور, ويبدو أن مراجعته تكون فنيا من حيث الصياغة, حيث لم يبين من الالئحة التنفيذية للق 70

القانون وال الئحته التنفيذية طبيعة هذه المراجعة, وهذا العرض يكون عندما يعرض المشروع من الجهات 

هي عادة و  العامة, ثم تقوم السلطة التنفيذية أو من له الحق في التقديم, بإحالة المشروع على اللجان املختصة,

من  12وفقا للجان المشكلة بالنظام الداخلي للبرلمان, ويتم ذلك وفقا إلجراءات محددة طبقا للدستور )المادة: 

 مشروع الدستور(. 

وعادة ما يتم إحالة القانون المدني مثال على اللجنة التشريعية بالبرلمان, وما يهم فيما يتعلق بالتقنين, هو 

ا مراجعة هذا التقنين مادة مادة, وبحضور اللجنة المعدة, وباالستعانة بأهل الخبرة ثم أن تأخذ اللجنة على عاتقه

 .(2)تحيله على البرلمان إلقراره

                                                           
استعمل واضعوا القانون المدني األلماني هاتين المرحلتين, وقد أدى ذلك إلى تشكيل لجنة أخرى لتعديل القانون وفقا لما استقرت  - (1)

, وقد استغرق إعداد التقنين ومناقشته أكثر من عشرين سنة, ليخرج قانونا من أهم القوانين المدنية, واألهم من عليه المناقشات

ذلك أنه جاء معبرا عن العادات والتقاليد الجرمانية, انظر: السنهوري, د. عبد الرزاق, وجوب تنقيح القانون المدني المصري وعلى 

, 7176, 7, عدد 6تصدر عن أساتذة كلية الحقوق جامعة القاهرة( سنة)انون واالقتصاد أي أساس يكون هذا التنقيح, مجلة الق

 وما بعدها.     21ص 
بعد أن أنهت لجنة إعداد القانون المدني المصري مشروعها وأقرته الحكومة, أحالته على مجلس النواب, والذي بدوره أحاله إلى لجنة  - (2)

نته للمشروع زهاء ستة أشهر,  ثم أحيل إلى مجلس الشيوخ فأحاله إلى لجنة أعدت لهذا التشريعات, واستغرق نظر املجلس ولج

, 7الغرض ودرست المشروع في سنتين كاملتين, انظر: السنهوري, عبد الرزاق, الوسيط في شرح القانون المدني, مرجع سابق, ج

 .   21و 26ص: 
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أيضا لم يتم مثل هذا في التجربتين في ليبيا, ففي التجربة األولى كانت السلطة التشريعية والتنفيذية واحدة 

جود سلطة تشريعية مررت القوانين دون أي مناقشة, وتكمن أهمية في تظام حكم شمولي, وفي التجربة الثانية مع و 

مناقشة السلطة التشريعية للمشروع المعروض, في تالفي أي تعارض مع قوانين أخرى, تكون غير مقرر مراجعتها 

 أو تعديلها, مع زيادة في تمحيص المشروع وإتقانه.

ثم يقدم إلى البرلمان إلقراره بعد إقراره من السلطة التشريعية يحال إلى رئيس الدولة إلصداره ونشره 

 (.17بالجريدة الرسمية وفقا إلجراءات مبينة في مشروع الدستور, ومحددة بمدد ملزمة, وإجراءات صارمة)المادة 

 ثانيا:الرقابة على عملية التقنين: 

ه, من جهة تراقب عملية التقنين, منذ النص الدستوري الذي يجعل اإلسالم دين البد لكي يؤتي التقنين ثمار 

الدولة والشريعة اإلسالمية مصدرا للتشريع فيها, ثم بعد صيرورتها رسمية وذلك بتبني التقنين رسميا من سلطات 

 .الدولة, يكون هناك دور رقابي آخر, يكون فنيا أثناء تفعيل التشريع المقنن وتطبيقه فعليا

القضاء السلطة المراقبة: مع الفصل في الخصومات, يختص القضاء أيضا في مراقبة السلطتين  -أ 

التشريعية والتنفيذية في القيام بتنفيذ اختصاصاتها طبقا للدستور, ويتولى القضاء ذلك في ليبيا عن طريق 

لرقابة التنفيذية, وما يهمنا هنا هو ااملحكمة العليا كمحكمة دستورية, والقضاء اإلداري بالنسبة لقرارات السلطة 

 الدستورية على أعمال التشريع.

الرقابة القضائية لإللزام بالتقنين: بمعنى أن للقضاء إلزام السلطة التشريعية بالقيام باختصاصها  - 7

ل (, من خال771الدستوري بتنفيذ بنود الدستور عن طريق املحكمة الدستورية المنشأة بموجب الدستور )المادة

سن التشريعات التي تجعل مبادئه نصوصا قانونية منفذة على أرض الواقع, ومن هذه المبادئ مصدرية الشريعة 

اإلسالمية لكل القوانين,  وذلك بأن تلزم املحكمة الدستورية السلطة التشريعية بالقيام باختصاصها بتطبيق 

ل التشريعات النافذة بما يتالءم مع أحكام من مشروع الدستور على أنه:"تعد 716الدستور, فقد نصت المادة 

هذا الدستور..." وسن القوانين هو من اختصاص مجلس النواب باعتباره غرفة من غرفتي مجلس الشورى, 

المنوط به سن القوانين العادية غير المشتركة مع مجلس الشيوخ وهي التي تشمل القوانين المقننة وفقا للشريعة 

 ع. من المشرو  61طبقا للمادة 

من المشروع أن تنظر الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة  771وللمحكمة الدستورية طبقا للمادة 

التشريعية بالتزاماتها الدستورية, فإذا ما رفع من له مصلحة أمام هذه املحكمة بإلزام السلطة التشريعية بسن 

ة أن تفصل فيها بالرفض, أو بإلزام السلطالقوانين وفقا للشريعة اإلسالمية, فللمحكمة أن تنظر هذه الدعوى و 

 التشريعية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية, ولكل ليبي مصلحة في رفع الدعوى.  

ومع دخول هذا النص حيز التنفيذ, يصبح من حق املحكمة الدستورية إلزام السلطة التشريعية بسن 

يس حثها على ذلك كما كان سابقا عندما نصت على القوانين الموافقة للشريعة, أو تعديلها بما يتوافق معها, ول
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أنه على السلطة التشريعية أن تنشط ألداء واجبها في تعديل التشريعات القائمة بما يرفع التعارض بينها وبين أحكام 

 . (1)الشريعة اإلسالمية

الالحقة لسن القوانين: وهي الرقابة على دستورية القوانين, والتي تختص املحكمة العليا بدوائرها  الرقابة - 2

بشأن إعادة تنظيم املحكمة العليا, وهو ما  7122لسنة  6من القانون رقم  27مجتمعة بالنظر فيها طبقا للمادة 

 من مشروع الدستور. 771/7أسند للمحكمة الدستورية طبقا للمادة 

من  72عليه العمل اآلن بشأن اتصال املحكمة العليا بالرقابة يكون بطريق رفع الدعوى إما ابتداء )المادة:وما 

الالئحة الداخلية للمحكمة العليا(, أو في حالة الدفع أمام محكمة الموضوع, وعلى املحكمة تأجيل نظر الدعوى, 

من الالئحة 71أمام املحكمة العليا )المادة: وحددت مدة ثالثة أشهر لمن دفع بعدم الدستورية لرفع الدعوى 

 المذكورة(.   

وتتحقق عدم دستورية القانون عند عدم التزامه بالشريعة اإلسالمية, ويدخل في ذلك التشريعات المستمدة 

من الشريعة اإلسالمية, أوحتى غيرها, مادامت الشريعة اإلسالمية هي مصدر التشريع في ليبيا, ودائما تكون أحكام 

من قانون إعادة تنظيم املحكمة العليا, وما قررته أيضا المادة  77دم الدستورية ملزمة للجميع إعماال للمادة ع

 من مشروع الدستور, ويفقد النص غير الدستوري قوة إلزامه. 722

 زالرقابة الفنية الالحقة: بعد سن القوانين المستمدة من الشريعة اإلسالمية يجب أن يكون هناك مرك -ب 

تكون مهمته مراقبة تطبيق هذه القوانين, ومدى نجاعتها, ويكون هذا المركز متكونا من كادر علمي أكاديمي وعملي, 

وله االستعانة بالخبرات املحلية والدولية, ويتركز عمله في البحث واالستقصاء عن مكامن الجودة والخلل في 

 ت التي تحوي بحوث تلك الندوات والمؤتمرات.التشريعات, وُيِعد في ذلك ندوات ومؤتمرات, ويصدر النشرا

وعليه أن يقدم تقريرا دوريا للسلطات املختصة, ويحدد توصياته بشأن تلك التشريعات, ويمكن أن يكون 

هذا المركز تابعا ألي من السلطات, وتكون له االستقاللية التامة, وتفتقد الدولة الليبية مثل هذا المركز, وقد 

للمجلس األعلى للقضاء مهمة إعداد تقرير سنوي تقييمي بشأن تطبيق  721في المادة أسند مشروع الدستور 

التشريعات النافذة من املحاكم, يحال على السلطة التشريعية,  وهذه المهمة ال يمكن أن يقوم بها املجلس لوحده, 

اح حق المبادرة باقتر  ولكن البد له من مركز يتخصص في هذا األمر, وحبذا لو أن المركز يكون مستقال ويعطى

 القوانين. 

 

 الخاتمة

 وبعد استعراض هذه الورقة يمكن استخالص النتائج اآلتية:

                                                           
 , غير منشور.  7111. 77. 7 ق, املحكمة العليا جلسة:711/71انظر: طعن دستوري:  - (1)
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التقنين من الفقه اإلسالمي حاجة ملحة تعيد البالد إلى تاريخها ودينها وتسهل عمل القضاة والمشتغلين  – 7

 بالقوانين المستمدة من الشريعة.

من الفقه اإلسالمي يتخير اآلراء التي تحقق المصلحة وال تخالف قطعي الشريعة في صياغة متينة  التقنين -2

 ال لبس فيها.

الدولة بسلطاتها الثالث المستقلة بعضها عن بعض, وبمؤسساتها الفاعلة هي الضمان الحقيقي لتقنين  – 7

 حقيقي فاعل.

 وتوص ي الورقة بالتالي:

الدولة يأتي أوال قبل الدخول في عملية التقنين, لذلك فإن السعي في االستقرار ووحدة مؤسسات  – 7

 المصالحة وقيام الدولة هو األساس لتفعيل التقنين المنشود بعيدا عن المغالبة والمماحكات السياسية.

 االنطالق من السوابق القانونية والقضائية والفقهية الزم لهذا التقنين, أيا كانت الجهة الصادر منها – 2

 والهدف من صدورها, وفي بالدنا من ذلك كثير.

القوانين الموجودة اليوم وخاصة بعد التعديالت األخيرة تفي بالغرض وترفع اإلثم إن شاء الله, فالواجب  – 7

التأني واإلعداد العلمي والتأهيل الراقي للمشتغلين بالقوانين حتى نخرج من له القدرة على القيام بالتقنين المنشود, 

 ا يقع على عاتق المؤسسات العلمية في بالدنا.وهذ

والله المستعان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين,صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما.

 

 

  



 

 العدد اخلامس / عدد خاص التقنني من الفقه اإلسالمي  أسسه وضوابطه/ د. عبد الغفار عبد اهلل الفرجاني

 

 655 

 المراجع

, 7220طأبو البصل, د.عبد الناصر موس ى, نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون, دار النفائس, عمان األردن, 

2000. 

 ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر, إعالم الموقعين عن رب العالمين, دار الحديث, القاهرة.

, 22دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, مجلد:لة األحكام العدلية, مجلة جامعة البغا, د. محمد الحسن, التقنين في مج

 .2001, 2عدد:

 .7110, 7الفقه, منشورات الجامعة المفتوحة, طرابلس, طأبوناجي, د. عبد السالم, علم أصول 

بن عاشور, محمد الطاهر, مقاصد الشريعة اإلسالمية, تحقيق: محمد الطاهر الميساوي, دار النفائس, عمان, األردن, 

 .2007هـ,7227, 2ط

 .7االسكندرية, طالجمال, د. مصطفى محمد, القانون المدني في ثوبه اإلسالمي )مصادر االلتزام(, دار الفتح, 

 -هـ 7221, 7دراسة تطبيقية, دار كنوز إشبيليا, الرياض, ط –الرشد, د. أحمد بن عبد الرحمن, الحاجة وأثرها في األحكام 

2002. 

الزحيلي, د. وهبة, نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي, دار الفكر, دمشق, دار الفكر المعاصر بيروت, 

 .7111 -7272, 2ط

, 2, سنة1الزحيلي, د.وهبة, الضوابط الشرعية لألخذ بأيسر المذاهب, مجلة دراسات قانونية, جامعة قاريونس, بنغازي مج

7112. 

 ,2002هـ,  7221, 2الزرقا, مصطفى أحمد, المدخل الفقهي العام, دار القلم, دمشق, ط

 ,7111هـ, 7276, 7ر الشامية بيروت,طالزرقا, مصطفى أحمد, الفقه اإلسالمي ومدارسه, دار القلم دمشق, الدا

هـ, 7272, 7زيدان, عبد الكريم, نظرات في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية, مؤسسة الرسالة ناشرون, بيروت, ط

2077 

 ,7172السنهوري, د. عبد الرزاق, وأبوستيت, د.أحمد حشمت, أصول القانون, مطبعة لجنة التأليف والترجمة, القاهرة, 

وري, د. عبد الرزاق, وجوب تنقيح القانون المدني المصري وعلى أي أساس يكون هذا التنقيح, مجلة القانون السنه

 , 7176, 7, عدد 6واالقتصاد ) تصدر عن أساتذة كلية الحقوق جامعة القاهرة( سنة

, 7, عدد72ل السورية, سنة السنهوري, د. عبد الرزاق أحمد, القانون المدني العربي, مجلة القانون) تصدر عن وزارة العد

 7161هـ, يناير 7726رمضان 

, 7السنهوري, عبد الرزاق, الوسيط في شرح القانون المدني, تحديث وتنقيح: أحمد المراغي, دار الشروق, القاهرة, ط

2070, 

ردن, وزيع, عمان األ سوار, محمد وحيد الدين, االتجاهات العامة في القانون المدني األردني, مكتبة دار الثقافة للنشر والت

 7116, 7ط

 الصدة, د.عبد المنعم فرج أصول القانون, دار النهضة العربية, بيروت, 
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 ابن رجب.

بشأن تحريم ربا النسيئة بين األشخاص الطبيعيين )األفراد( وبتعديل  7112لسنة  12المذكرة اإليضاحية للقانون رقم  -

 بعض أحكام القانون المدني والقانون التجاري. 

 في شأن تحريم بعض عقود الغرر في القانون المدني وتعديل بعض 12هـ  12لسنة  26المذكرة اإليضاحية للقانون رقم  

 أحكامه بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية.

 

 


