القانون واجب التطبيق

وشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية
أمام المحاكم الغربية

 المحاكم اإلنجليزية نموذجاً -د .سليمان بن تركي التركي
أستاذ مساعد بالمعهد العالي للقضاء

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م
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مقدمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وعىل آله
وصحبه ،أما بعد:

فقد جاءت فكرة البنوك ورشكات التمويل واالستثامر (اإلسالمية) أول
األمر استجابة لتطلعات عمالئها ومالكها من املسلمني احلريصني عىل أن
تكون تعامالهتم متوافقة مع مبادئهم اإلسالمية ،ثم انترشت بعد ذلك حتى
لدى بعض غري املسلمني الذين وجدوا يف هذا النوع من التعامالت حتقيق ًا
ألهدافهم األخالقية أو االستثامرية.
ويقدر خرباء البنك الدويل حجم صناعة التمويل املتوافق مع أحكام
الرشيعة اإلسالمية بحوايل  ٢تريليون دوالر أمريكي ،بنمو يرتاوح ما بني
 ٪١٢-١٠سنوي ًا .شام ً
ال البنوك ،ومؤسسات التمويل ،والتأمني ،وأسواق
املال ،وبانتشار جغرايف يغطي كافة القارات(((.

ولطبيعة بعض العقود الدولية من حيث حجمها ،أو تعدد أطرافها،
واختالف جنسياهتم ،ومرجعياهتم القضائية ،فقد صار من املتعارف عليه
فرد بندٌ خاص يف هذه العقود لتحديد االختصاص القضائي والقانون
أن ُي َ
الواجب التطبيق ،عند حدوث نزاع مستقبيل يف تفسري العقد أو تنفيذه .ومن
يطلع عىل عقود التمويل والتجارة الدولية يلحظ بشكل الفت كثرة اإلحالة
((( صفحة البنك الدويل عىل الشبكة العاملية:

”“Islamic Finance.

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance
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إىل القانون اإلنجليزي باعتباره القانون واجب التطبيق ،وعىل حماكم إنجلرتا
باعتبارها املحكمة املختصة.

وليست عقود املؤسسات املالية والرشكات االستثامرية اإلسالمية
بمعزل عن هذه املامرسة املعتادة يف صياغة العقود ،إال أن الذي ربام يثري
الكثري من االستفهامات هو النص عىل أن القانون احلاكم هو قانون كذا
وكذا من الدول الغربية ،وأن االختصاص القضائي منعقد لتلك الدولة
أو األخرى من الدول الغربية ،يف عقود ومتويالت متت هيكلتها وصياغتها
لتكون متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

ويواجه املستثمرون املسلمون والرشكات التي حترص عىل االلتزام
بالضوابط الرشعية حرج ًا يف أن بعض أطراف العقد يرصون عىل أن تكون
املرجعية القضائية ملحاكم دوهلم التي ال حتكم بالرشيعة اإلسالمية ،أو ُيصار
لقانون وحماكم دولة ثالثة يعتقد األطراف أن التحاكم إليها حيقق مصلحة
معتربة هلم .سبب هذا احلرج هو أن هذه املؤسسات املالية قامت يف األساس
عىل مراعاة أحكام الرشيعة اإلسالمية ،ومتت صياغة هذه العقود عىل أساس
أن تتوافق مع مقتضيات الرشيعة ،فكيف حتيل نزاعاهتا إىل قانون وقضاء ال
يلتزم بالرشيعة اإلسالمية ،وال يعتربها مصدر ًا من مصادره ،وال مرجع ًا
ضمن مراجعه؟!
ويف حماولة لرفع هذا احلرج فقد درجت الكثري من املامرسات عىل تقييد
رشط القانون واجب التطبيق إذا كان من قوانني الدول الغربية بـ(:أال
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خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية) ويتم عكس ذلك بصياغة بند القانون
واجب التطبيق بصيغ توحي بذلك ،كأن يقال عىل سبيل املثال:
ختضــع هــذه االتفاقيــة وتفــر وفقــ ًا
للقانــون اإلنجليــزي ،بــا ال يتعــارض مــع
قواعــد الرشيعــة الغــراء.

Subject to the principles of the
Glorious Shari’a, this Agreement shall
be governed by and construed in
accordance with the laws of England.

أو نحوها من العبارات ،فهل هذا التقييد لبند القانون الواجب التطبيق
سينتج أثر ًا من الناحية العملية؟ وهل سي ِ
عمل القايض الغريب مقتىض الرشيعة
ُ
اإلسالمية عىل حمل النزاع؟ وكيف سيصنع القايض عندما يتعارض القانون
املختار واجب التطبيق مع أحكام ومبادئ الرشيعة؟ وأخري ًا هل سيحقق
هذا القيد الغرض الذي وضع من أجله؟ هذا ما حياول البحث اإلجابة عنه.

مشكلة البحث:

هيدف هذا البحث إىل اجلواب عن التساؤل الرئيس اآليت :إىل أي مدى
سيكون تقييد بند القانون واجب التطبيق بام ال خيالف أحكام الرشيعة
اإلسالمية منتج ًا آلثاره عند تطبيقه يف املحاكم الغربية؟

حدود البحث:

سيقترص البحث عىل تأثري تقييد القانون واجب التطبيق بكونه ال خيالف
أحكام الرشيعة اإلسالمية أمام املحاكم اإلنجليزية ،دون غريها من حماكم
الدول الغربية ،والسبب يف ذلك يرجع إىل كون القانون اإلنجليزي هو
األكثر إحالة إليه يف بند القانون واجب التطبيق ،وحماكم إنجلرتا هي األكثر
تلقي ًا لطلبات الفصل يف الكثري من عقود التمويل واالستثامر اإلسالمية،
إن مل تكن العقود التجارية الدولية عموم ًا ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
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يعترب القضاء اإلنجليزي من أكثر األنظمة العدلية مرونة وإعالء لشأن العقد
وإنفاذ ًا ملا يتفق عليه أطرافه ،وبالتايل فستكون نتائج الدراسة مناسبة لتوقع
مسار مثل هذه القضايا يف الدول الغربية األخرى.

كام سريكز البحث عىل أثر هذا التقييد عىل أحكام القضاة يف املحاكم
اإلنجليزية ،ومدى أخذهم بأحكام الرشيعة يف النزاعات املرفوعة إليهم،
ولن يتعرض البحث للحكم الرشعي للتحاكم إىل حمكمة غري إسالمية(((.
وقد انتظم البحث بعد هذه املقدمة يف متهيد وثالثة مباحث وخامتة:

أما التمهيد ففيه ملحة تارخيية عن رشط حتكيم الرشيعة .وأما املطلب
األول فاستعراض ألهم األحكام القضائية لدى املحاكم اإلنجليزية ،يليه
حتليل لتلك األحكام يف املطلب الثاين ،ثم حتليل ألثر (اتفاقية روما) عىل
تقييد القانون احلاكم بأال خيالف الرشيعة اإلسالمية يف املطلب الثالث ،خمتت ًام
بالنتائج والتوصيات.
سائ ً
ال اهلل  أن ينفع به كاتبه وقارئه.

((( ملزيد من املعلومات حول احلكم الرشعي الشرتاط إحالة النزاع إىل حماكم ال حتكم
بالرشيعة اإلسالمية يمكن مراجعة:
الفعر ،محزة بن حسني ،حكم اشرتاط التحاكم إىل القوانني الوضعية يف العقود التجارية،
بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العرشين املنعقدة
بمكة حمرم ١٤٣٢هـ.
النشمي ،عجيل جاسم ،احلكم الرشعي يف التحاكم إىل القوانني الدولية ،بحث مقدم
للمؤمتر الثامن للهيئات الرشعية ،مملكة البحرين٢٠٠٩ ،م.
اللحيدان ،صالح بن عبداهلل ،التحاكم للقوانني الوضعية يف العقود واملعامالت املالية،
بحث مقدم للندوة الفقهية بمرصف الراحجي ،الرياض ،بحث غري منشور٢٠٠٩ ،م.
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التمهيد
الشريعة اإلسالمية أمام المحاكم الغربية
لمحة تاريخية
يرجع النص عىل مرجعية الرشيعة اإلسالمية كقانون حاكم للنزاع أمام
املحاكم الغربية لعدة عقود قبل ظهور وانتشار رشكات التمويل واالستثامر
اإلسالمي املعارصة.
فقد كانت من أوائل التجارب ذلك النزاع الذي وقع بني رشكة تطوير
البرتول وبني حاكم أبوظبي ،الذي أحيل بموجب العقد إىل التحكيم).(1

Petroleum Development (Trucial Coasts) Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi

حيث نص العقد عىل أن القانون واجب التطبيق هو قانون أبوظبي
املستمد من الرشيعة اإلسالمية ،وبالرغم من إقرار املحكم اللورد آسكويث
 Lord Asquithبصحة هذا الرشط ،وكون حمل تنفيذ العقد هو إمارة أبوظبي،
إال أنه امتنع عن إعامل هذا الرشط وتطبيق قانون أبوظبي املنصوص عليه،
حمتج ًا بحسب تعبريه بأنه« :سيكون من اخليال أن ُيظن أن يف هذه البقعة
البدائية من العامل توجد قواعد قانونية يمكن تطبيقها عىل هياكل األدوات
املالية املعارصة» .وبعد دراسته لبند القانون واجب التطبيق توصل إىل أن
القانون اإلنجليزي أكثر مالءمة من قانون أبوظبي).(2
)Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi (1951
18 I.L.R. 144.
Gemmell, “Commercial Arbitration in the Islamic Middle East.”, p 179.
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قريب من هذه النتيجة توصل املحكم يف قضية حاكم قطر ضد رشكة
النفط البحرية الدولية  International Marine Oil Co. Ltdحيث أقر أوالً بأن
القانون اإلسالمي هو القانون واجب التطبيق بحسب العقد ،إال إنه بالرغم
من ذلك َّبي بوضوح اعتقاده بعدم كفاية القانون اإلسالمي ،بحجة أنه ال
حيتوي «عىل أي مبادئ تكفي لتفسري هذا العقد بعينه»).(1

وهذه القضية وغريها من القضايا -وبام يشبه التوايص بني املحكمني
الغربيني -نلحظ حيد ًة عن تطبيق إرادة الطرفني يف النص عىل القانون
الواجب التطبيق ،واهلروب إىل املناطق اآلمنة التي حيسنها املحكم وجتيدها
هيئة التحكيم .وليت األمر قد توقف عىل اإلقرار باجلهل وعدم اإلحاطة
بنظام قانوين خمتلف هنائي ًا عام عهده أعضاء هيئة التحكيم ،بل وجتاوز ذلك
إلصدار أحكام قاطعة بعدم وجود قواعد حتكم هذا النوع من النزاع ،مثل
الزعم« :بأن القانون الساري يف اململكة العربية السعودية ال حيتوى عىل
أية قاعدة حمددة فيام خيص االستثامرات البرتولية» ،وهذا بالتأكيد ينم عن
جهل من هيئة التحكيم بحقيقة القانون السعودي الذي مصدره الرشيعة
اإلسالمية ،وما حتويه من قواعد وأصول تستوعب هذه املستجدات،
وتستجيب للمتغريات بصورة تفوق ما عربت عنه هيئة التحكيم بـ«مفاهيم
فلسفة القانون السليم» و«املبادئ القانونية العامة».
وكام يف احلالتني السابقتني -ومع اختالف املحكمني -ال نجد منهم أي
جهد أو تربير لقرارهم عدم صالحية الرشيعة اإلسالمية للتطبيق ،بخالف
Ruler of Qatar v. International Marine Oil Co. Ltd., 20 I.L.R. 534 (1953).
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الترصحيات العامة التي تبطن الكثري من االزدراء للرشيعة ،النابع بالتأكيد
من جهلهم هبا ،وإال لو بذلوا جهد ًا معقوالً يف االطالع عىل املصادر املعتمدة
واملوثوقة يف الفقه اإلسالمي ،أو استعانوا بخرباء يف الرشيعة ،لوجدوا
إجابات شافية ملحل النزاع(((.

Colón, “Choice of Law and Islamic Finance,” p 414.
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المبحث األول
موقف القضاء اإلنجليزي
من شرط عدم مخالفة أحكام الشريعة
جرت العادة عند صياغة العقود عىل إفراد بند خاص بالقانون الواجب
التطبيق ،ومكان التحاكم والتقايض عند وجود نزاع مستقبيل بني األطراف،
كام أنه صار من املألوف يف عقود التجارة ويف عقود التمويل الدوليني أن يتم
النص عىل كون القانون اإلنجليزي هو القانون الواجب التطبيق ،وأن متنح
حماكم إنجلرتا احلق يف تطبيق ذلك القانون والفصل يف أي نزاع مستقبيل.
وقد ترسب هذا التقليد إىل عقود التمويل اإلسالمي وغريها من العقود التي
تربمها رشكات تفرض عىل نفسها االلتزام بالضوابط الرشعية يف تعامالهتا
املالية والتعاقدية ،وال شك أن إحالة النزاع إىل املحاكم اإلنجليزية سيحمل
يف طياته حتدي ًا ،بل وربام تعارض ًا مع مقتضيات االلتزام بالضوابط الرشعية
التي من أمهها أن يكون املرجعية يف حل النزاعات إىل الرشيعة اإلسالمية
نفسها ،ال إىل قانون خمتلف أو خمالف.
جتاه هذا التحدي بني متطلبات الواقع وبني مقتضيات االلتزام الرشعي
جلأت تلك الرشكات إىل صياغة بند التحاكم بطريقة تقيده بأال يتعارض مع
الرشيعة اإلسالمية ،وهو ما أوجد نوع ًا من اإلشكال يف كون العقد الواحد
حمكوم ًا بنظامني قانونيني خمتلفني ،فإىل أي مدى صار النص عىل عدم خمالفة
الرشيعة اإلسالمية منتج ًا للنتائج املرغوبة ألطراف التعاقد ،وكيف تعامل
القضاء اإلنجليزي مع هذا الرشط؟
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وسنعرض هنا لعدة قضايا توضح اجتاه املحاكم اإلنجليزية وقراراهتا
يف املنازعات املتعلقة برشط عدم خمالفة الرشيعة يف بند القانون احلاكم مع
حتليل هذه األحكام بيشء من التفصيل:
القضية األوىل :قضية رشكة االستثامر اخلليجية (الباهاماس) املحدودة ضد
سيمفوين جيمس ن .ف .وآخرون:

Islamic Investment Company of Gulf (Bahamas) v. Symphony Gems N. V and
Others

يمكن اعتبار هذه القضية من أوائل القضايا املتعقلة بالتمويل اإلسالمي
التي تعرض عىل املحاكم اإلنجليزية .وتتلخص وقائع القضية يف أن كال
الطرفني وقعا اتفاقية مرابحة ،وافق بموجبها املدعي عىل متويل املدعى عليه
من خالل عملية تسهيالت دوارة  a revolving facilityلرشاء جموهرات
وأحجار كريمة عن طريق بيع املرابحة .وبناء عىل االتفاقية اإلطارية بني
األطراف طلب املدعى عليه من املدعي رشاء أحجار كريمة وجموهرات
وبيعها عليه باملرابحة ،وقد قام املدعي بدوره بفعل ذلك مرتني .وعندما
عجز املدعى عليه عن سداد املبالغ الواجبة عليه بموجب عقد املرابحة،
رفع املدعي دعوى أمام املحكمة اإلنجليزية املختصة بنظر النزاع ،بموجب
نصوص العقد.
وقد كان من ضمن املسائل التي أثريت أمام نظر القايض مدى صحة
عقد املرابحة من الناحية الرشعية ،حيث دفع املدعى عليه بأن اتفاق املرابحة
كان باط ً
ال من األساس ،ألنه يتناقض مع مبادئ الرشيعة ،ولذا طلب املدعى
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عليه عدم ترتيب أي آثار عىل ذلك العقد بام فيها األرباح املستحقة بموجب
العقد.

ويف سبيل التأكد من مدى صحة ما دفع به املدعى عليه من عدم صحة
عقد املرابحة ،ندب القايض خبريين خمتصني للشهادة حول هذا املوضوع،
وانتهى أحد اخلرباء إىل أنه جيب يف عقد املرابحة أن يتملك املدعي موضوع
املرابحة ويقبضه ويتحمل خماطر امللكية قبل بيعه إىل العمالء .وقال اخلبري
اآلخر إنه بالنظر إىل بنود العقد وطريقة التمويل باملرابحة ،يتبني أنه ال تتوفر
يف العقد املتطلبات الرشعية لعقد بيع املرابحة .وبرغم اتفاق كلمة اخلبريين
عىل عدم صحة عقد املرابحة من الناحية الرشعية ،إال أن القايض يف النهاية
مل يأخذ برأهيام ،وذهب إىل أن العقد كان ساري ًا بشكل صحيح من وجهة
نظر القانون اإلنجليزي ،وهو القانون واجب التطبيق بحسب بنود العقد).(1

القضية الثانية :قضية بنك الشامل البحريني ضد رشكة بكسمكو للصيدلة
وآخرون:

Shamil Bank of Bahrain v Beximco Pharmaceuticals Ltd and Others

وتعترب هذه القضية من أهم القضايا التي صدر فيها أحكام تفصيلية من
القضاء اإلنجليزي تم فيها استبعاد النظر يف خمالفة العقد للرشيعة بالرغم
من النص عىل أن القانون احلاكم هو القانون اإلنجليزي بام ال يتعارض مع
أحكام الرشيعة اإلسالمية.
Islamic Investment Company of the Gulf (Bahamas) Ltd v. Symphony Gems
NV & Other [2002] EWHC 1
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تتلخص وقائع هذه القضية يف أن بنك الشامل أبرم اتفاقية الوكالة مع
رشكة بنغالديش للتصدير واالسترياد تقوم بموجبها هذه األخرية برشاء سلع
وبيعها مرابحة عىل رشكة َبكسمكو للصيدلة نيابة عن بنك الشامل عىل أن
تقوم الرشكة بتقديم ضامنني لسداد املديونية يف حال تأخر رشكة َبكسمكو
يف السداد .وقد تم تنفيذ عدد من عقود املرابحة من خالل بيع السلع إىل
رشكة َبكسمكو للمرة األوىل وقامت بسداد مجيع أقساط هذه املعاملة ثم
أبرم معها بنك الشامل مرابحة أخرى عن طريق رشكة بنغالديش للتصدير
واالسترياد وسددت بعض األقساط وتأخرت عن بعض األقساط .فاتفق
البنك مع رشكة َبكسمكو والرشكة البنجالديشية الضامنة عىل إعادة جدولة
املديونية وفق عقود إجارة وبضامن آخرين ،ولكن الرشكة واصلت عجزها
عن السداد مما أدى بالبنك إىل رفع دعوى قضائية إىل املحكمة املختصة بنظر
النزاع .وحيث إن االختصاص القضائي بحسب االتفاقية منعقد ملحاكم
إنجلرتا فقد تقدم بنك الشامل إىل املحكمة العليا مطالب ًا بحكم يلزم رشكة
َبكسمكو والضامنني بأداء املبالغ املستحقة عليهم.
ولعل القضية املركزية التي هتمنا يف دراستنا هي ما دفع به املدعى
عليهم ،من أن عقود املرابحات ومن ثم إعادة جدولة املديونية تعترب باطلة
من الناحية الرشعية ،وطالب القايض بإبطال تلك العقود بموجب ما تم
االتفاق عليه بني الطرفني يف بند القانون واجب التطبيق من تقييد القانون
اإلنجليزي بام ال خيالف الرشيعة اإلسالمية .حيث جاء النص يف اتفاقيات
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املرابحة عىل تقييد اختصاص القانون االنجليزي بام ال خيالف الرشيعة.
حيث جاء النص التايل:
ختضــع هــذه االتفاقيــة وتفــر وفقــ ًا
للقانــون اإلنجليــزي ،بــا ال يتعــارض مــع
قواعــد الرشيعــة الغــراء.

Subject to the principles of the
Glorious Shari’a, this Agreement shall
be governed by and construed in
accordance with the laws of England.

وبحسب املدعى عليهم فإن عقود املرابحات حمل النزاع مل تكن يف
احلقيقة إال ستار ًا لقروض بفائدة حمرمة من الناحية الرشعية ،وبالتايل جيب
إبطاهلا ورد املطالبة باملبالغ حمل النزاع.

إال أن املحكمة العليا وأيدهتا حمكمة االستئناف مل جتد يف هذا الدفع من
املدعى عليهم ما يمنعهم من إصدار حكم لصالح املدعي وإلزام املدعى
عليهم بسداد املبالغ املستحقة عليهم والبالغة  49.7مليون دوالر أمريكي).(1

وقد خلص القايض أسباب حكمه ،وعدم اعتامده دفوع املدعى عليهم
بمخالفة الرشيعة بجملة من التعليالت ،لعل من املناسب تلخيص بعض ما
جاء يف قرار حمكمة االستئناف(((:

« -٤٦أوالً :من األمور املتفق عليها أنه ال يمكن أن يكون هناك نظامان
قانونيان للحكم عىل اتفاقية واحدة ،وحتى لو افرتضنا جدالً بأن الرشيعة
اإلسالمية -وليس القانون اإلنجليزي -هي القانون الواجب التطبيق فإن

Shamil Bank of Bahrain E.C. v Beximco Pharmaceuticals Ltd and others
[2004] 4 All ER 1072.

((( الرتقيم هنا بحسب ترقيم الفقرات يف حكم حمكمة االستئناف.
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املستأنفني كانوا يدفعون بأن القانون الواجب التطبيق يف مجيع االتفاقيات
املربمة هو الرشيعة اإلسالمية والقانون اإلنجليزي مع ًا.

رفض القايض تفسري صيغة بند القانون الواجب التطبيق باعتباره
اختيار ًا للرشيعة اإلسالمية باعتبارها القانون واجب التطبيق لألسباب
التالية :نصت معاهدة روما عىل أن أي عقد ينبغي أن حيكم بالقانون الذي
يتم اختياره من قبل األطراف ،وأن اإلشارة يف اتفاقية روما إىل (القانون
واجب التطبيق) هو إشارة إىل قانون دولة معينة ،وال حيتمل أن يكون املراد
أنظمة قانونية غري وطنية مثل الرشيعة اإلسالمية.

 -٤٧أن اإلشارة للرشيعة الواردة يف فقرة القانون احلاكم «وفق ًا للرشيعة
اإلسالمية» مل تكن أكثر من إشارة إىل أن املرصف يرمي إىل أن إجراء مجيع
تعامالته وفق ًا للرشيعة اإلسالمية ،ولكن فيام يتعلق بامهية تلك املبادئ
وأثرها عىل العقد فإن القايض خلص إىل ما يأيت:
ـ ال تتوقع املحكمة من األطراف أن يطلبوا منها االضطالع بمهمة
اخلوض يف املسائل الفقهية الرشعية ،وحتديد ما هو رشعي أو غري رشعي،
خاصة وأن للمرصف هيئة رشعية ملراقبة مدى موافقة عملياته مع رؤية
اهليئة.

ـ الحظت املحكمة أيض ًا أنه مل يكن هنالك ما يوحي بأن املقرتضني
معنيني بمبادئ الرشيعة اإلسالمية بأي حال من األحوال ،ال يف وقت إبرام
االتفاقية وال يف أي وقت قبل البدء يف حتريك اإلجراءات القضائية.
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 -٤٩ذهب القايض إىل أنه جيب أن يكون هناك قانون واحد واجب
التطبيق ،وهو يف هذه احلالة القانون اإلنجليزي فقط ،ولكن ذلك ال حيول
دون إمكانية تضمني مبادئ الرشيعة اإلسالمية يف االتفاقية املربمة بني
الطرفني.
 -٦٣اتفق مع القايض يف أن اختيار القانون اإلنجليزي باعتباره القانون
الواجب التطبيق حيث من غري املألوف وال املرجح أن يريد األطراف من
املحكمة اإلنجليزية تطبيق الرشيعة اإلسالمية فيام يتعلق بقانونية ونفاذ
االلتزامات التي تم التعبري عنها بوضوح يف العقد.

 -٦٤أخري ًا؛ عىل الرغم من إقرار اخلرباء بوجود خالف وصعوبة يف
تفسري املبادئ الرشعية املتعلقة بالعقد بسبب وجود مدارس فقهية خمتلفة ،إال
أنني أرى بأن اختاذ قرار ما بشأن صحة العقد والتزامات املدعى عليهم جتاه
البنك بموجب العقد ينبغي أن يتم البت فيها بواسطة القانون اإلنجليزي؛
وبناء عليه فإن املدعى عليه األول والثاين مسئوالن عن الوفاء بالتزاماهتام
جتاه البنك»).(1

القضية الثالثة :قضية دار االستثامر الكويتية ضد بنك لبنان واملهجر (بلوم):
Investment Dar Co KSSC v Blom Developments Bank Sal

وملخص القضية يدور حول وكالة استثامر عقدهتا دار االستثامر
الكويتية «الدار» مع بنك لبنان واملهجر «بلوم» تقوم الرشكة بتلقي أموال
Shamil Bank of Bahrain E.C. v Beximco Pharmaceuticals Ltd and others
[2004] 4 All ER 1072.
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من بنك بلوم الستثامرها بطريقة متوافقة مع الرشيعة .وبعد أن ختلفت
الرشكة الكويتية عن الدفع يف يناير 2009م قام بنك «بلوم» برفع دعوى
ضد «الدار» أمام املحكمة العليا يف لندن ،باعتبارها صاحبة الوالية القضائية
بحسب عقد الوكالة ،مطالب ًا بقيمة استثامره األسايس باإلضافة إىل مخسة يف
املئة عوائد ،كام هو متفق عليه يف صفقة عقده مع «الدار» وقد دفع حمامو
«الدار» بأن هذه األرباح املطالب هبا باطلة من وجهة النظر الرشعية ألهنا مل
تكن سوى فوائد ربوية ،وهو ما ال جيوز للرشكة التعامل به وال التعاقد عليه
بحسب نظامها األسايس الذي ينص عىل وجوب أن تكون مجيع معامالهتا
متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية).(1
إال أن املحكمة اختذت قرار ًا يف صالح البنك اللبناين ،داعية «الدار» إىل
دفع املبلغ األصيل باإلضافة إىل األرباح حتى ديسمرب 2008م .وجاء يف
الفقرة ( )١٦من تسبيب القايض:

«إن إقرار اهليئة الرشعية (للدار) لتلك الصيغة من العقود يشري بقوة
إىل أن ذلك العقد متوافق مع الرشيعة اإلسالمية ...أما الدفع بمخالفة هذا
العقد للنظام األسايس للرشكة فمحل نظره قانون دولة التأسيس ،أما هذا
العقد فيحكمه القانون اإلنجليزي ،وليس أي قانون آخر» .يف هذه األثناء،
وبعد تداول املوضوع يف الصحف قامت اهليئة الرشعية لرشكة دار االستثامر
بعقد اجتامع وتباحثت املوضوع مع إدارة الرشكة وتبني هلا صحة العقد
رشع ًا فأصدرت بيان ًا نصه كالتايل:
The Investment Dar Company KSCC v Blom Developments Bank SAL (Rev
)1) [2009] EWHC 545 (Ch) (11 December 2009
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«اطلعت هيئة الفتوى والرقابة الرشعية لرشكة دار االستثامر عىل
تفاصيل القضية املرفوعة من (بنك بلوم) ضد الرشكة وما قيل من أن رشكة
دار االستثامر دفعت بعدم رشعية العقد فقد قامت اهليئة الرشعية للرشكة
بمراجعة العقد املربم بني الطرفني واملالحق وتبني هلا صحة العقد من الناحية
الرشعية إذ إن طبيعة العقد عبارة عن عقد وكالة يف االستثامر يقوم الوكيل
(رشكة دار االستثامر) بمقتضاه برشاء سلع لصالح املوكل (بنك بلوم) ثم
تقوم الرشكة برشاء هذه السلع لصاحلها مما يرتب دين ًا لصالح (بنك بلوم)
عىل الرشكة ،وهذا موافق ملا أقرته اهليئة سابق ًا من عقود وعليه طلبت اهليئة
الرشعية من الرشكة ما ييل:
أوالً :عدم استخدام املسائل الرشعية يف التقايض إال بعد الرجوع إىل
هيئة الفتوى والرقابة الرشعية للرشكة.

ثاني ًا :سحب مجيع الدفوع املتعلقة باملسائل الرشعية املتعلقة بقضية بنك
بلوم».
وقد استجابت الرشكة ملطالب اهليئة الرشعية ،بالتسليم لقرار املحكمة
يف لندن وعدم موصلة التقايض أو الطعن يف ذلك احلكم(((.

((( صحيفة الرأي الكويتية يف  ٩يونيو ٢٠١٠م.
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القضية الرابعة :رشكة دانة غاز اإلماراتية ضد محلة الصكوك:

Dana Gas PJSC v Dana Gas Sukuk Ltd and others

لعل هذه القضية تعد من أحدث القضايا املرفوعة لدى املحاكم
الربيطانية ،والتي تظهر كيفية تعاطي تلك املحاكم مع الدفع بمخالفة
الرشيعة اإلسالمية ،وتتلخص أحداث هذه القضية يف أن رشكة دانة غاز
(وهي رشكة مدرجة يف سوق أبو ظبي) قامت بإصدار صكوك مضاربة
لتمويل أنشطتها بقيمة  700مليون دوالر .وقد متت هيكلة هذه الصكوك
من خالل مجلة من االتفاقيات منها:

ـ اتفاقية املضاربة ،وهي حمكومة بقانون دولة اإلمارات العربية املتحدة؛
ـ واتفاقية الرشاء ،وهي حمكومة بالقانون اإلنجليزي.

وقد نصت اتفاقية الرشاء عىل أنه عند حصول حالة إخالل فإن (دانة
غاز) تلتزم حلملة الصكوك برشاء أصول املضاربة ،من خالل اسرتداد
الصكوك بقيمتها االسمية.

وقد استمرت الرشكة بدفع التوزيعات ربع السنوية املستحقة بموجب
اتفاقية املضاربة حتى  ١٢يونيو ٢٠١٧م ،حني أعلنت الرشكة« :أنه بسبب
التطورات احلاصلة يف أدوات التمويل اإلسالمي ،فقد تلقت الرشكة حديث ًا
نصائح قانونية تفيد بأن الصكوك بصورهتا التي قد أصدرهتا تعترب خمالفة
للرشيعة اإلسالمية ،وبالتايل ستكون غري رشعية يف نظر القانون اإلمارايت،
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وسيكون من الرضوري نتيجة لذلك إعادة هيكلة الصكوك احلالية للتوافق
مع القوانني ذات العالقة بام حيفظ حقوق مجيع أصحاب العالقة».

ويف  ٣٠يونيو أقامت رشكة (دانة غاز) دعوى يف إنجلرتا ،وأخرى يف
اإلمارات العربية املتحدة ،مدعية بأن اتفاقية الرشاء قد تضمنت عوائد
مضمونة حلملة الصكوك عىل استثامراهتم ،من خالل ضامن رأس مال
املضاربة( ،الرشاء بالقيمة االسمية) وهو ما يعترب من الربا املحرم .وسيكون
باط ً
ال بموجب قانون اإلمارات العربية .وقد طلبت من املحكمة اإلنجليزية
احلكم بأن ذلك االلتزام (بالرشاء بالقيمة االسمية) املنصوص عليه يف
اتفاقية الرشاء يعترب باط ً
ال يف نظر القانون اإلمارايت).(1
وقد كان القايض يف املحكمة اإلنجليزية واضح ًا ،حني قرر أنه سينظر
يف مدى صحة اتفاقية الرشاء ونفاذها وفق ًا للقانون اإلنجليزي فقط ،وهلذا
الغرض فهو لن يكون معني ًا بمدى توافق هذا العقد مع القانون اإلمارايت
من عدمه.
جاء يف نص احلكم:

« -٤٤وفق ًا للقانون اإلنجليزي فإن ألطراف العقد كامل احلرية يف
اختيار القانون الذي يرغبون أن حيكم تعاقدهم ،وبالتايل ستحكم املحكمة
اإلنجليزية يف مدى صحة ونفاذ العقد من خالل ذلك القانون الذي اختاره
األطراف ليحكم تعاقدهم .هذه هي القاعدة العامة يف القانون اإلنجليزي،
”“A Bond Dispute Threatens the Future of Islamic Finance.

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

369

)(1

القانون واجب التطبيق وشرط عدم مخالفة أحكام
الشريعة اإلسالمية أمام المحاكم الغربية

وهو كذلك ما نصت عليه الئحة روما األوىل،
.)2008

(the Rome I Regulation

 ... -٤٥وبالتايل فإن كانت اتفاقية املرابحة املحكومة بالقانون اإلمارايت
غري صحيحة بموجب القانون اإلمارايت ،فإن املحكمة اإلنجليزية ستعتربها
كذلك ،ولن تقوم بإنفاذها ،وكذلك الشأن لو كانت اتفاقية البيع حمكومة
بالقانون اإلمارايت فلن تقوم املحكمة اإلنجليزية بإنفاذ تلك االتفاقية.

 -٤٦وبنفس املبدأ ،فإن كان العقد حمكوم ًا بالقانون اإلنجليزي ،فإن
القانون اإلنجليزي هو الذي سيقرر ما إذا كان العقد صحيح ًا ونافذ ًا أو ال؟

 -٤٧وكام سبقت اإلشارة ،فإن اتفاقية (تعهد الرشاء) حمكومة بالقانون
اإلنجليزي ،وبالتايل فإن القانون اإلنجليزي هو الذي سيقرر ما إذا كان
(التعهد بالرشاء) صحيح ًا ونافذ ًا أو ال .إنه من املقبول والقانوين متام ًا وفق ًا
للقانون اإلنجليزي ضامن عائد عىل االستثامر ،واحلصول عىل تعويض عن
استخدام األموال .وبالتايل فإن اتفاقية (التعهد بالرشاء) صحيحة ونافذة،
بغض النظر عن كوهنا صحيحة أو غري صحيحة ،نافذة أو غري نافذة من
وجهة نظر قانون دولة اإلمارات»).(1

Dana Gas PJSC v Dana Gas Sukuk Ltd and others [2017] EWHC 2928
((Comm) (17 November 2017

370

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

)(1

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

القانون واجب التطبيق وشرط عدم مخالفة أحكام
الشريعة اإلسالمية أمام المحاكم الغربية

المبحث الثاني
تحليل األحكام الصادرة عن المحاكم اإلنجليزية
من خالل التأمل يف جمموع األحكام التي انتهت إليها حماكم إنجلرتا
يف القضايا املنظورة أمامها ،ويف كيفية تعاطيها مع رشط عدم خمالفة أحكام
الرشيعة اإلسالمية ،تظهر مجلة من املعطيات:

أوالً :يظهر بوضوح من خالل النظر إىل طبيعة الدعاوى حمل الدراسة،
أن االحتجاج أو الدفع بمخالفة أحكام الرشيعة ،واملطالبة بإنفاذ رشط
تقييد القانون اإلنجليزي بعدم خمالفة الرشيعة اإلسالمية ،إنام جاء لتربير
التنصل والتهرب من االلتزامات التعاقدية .فبالنظر إىل طبيعة هذه العقود
وصيغها املركبة واملعقدة نوع ًا ما -مقارنة بالصيغ التقليدية -يلحظ املتأمل
أهنا صيغ جاءت لتلبية احتياجات املتعاقدين ،وتقدم ما يمكن اعتباره حد ًا
أدنى من التوافق مع أحكام الرشعية اإلسالمية .فهذه اهليكلة للعقود جاءت
يف األصل لتقدم بدي ً
ال رشعي ًا عن الصيغ التقليدية -عىل األقل يف وجهة نظر
املجيزين هلا -وبالتايل سيكون مفهوم ًا ذلك االستغراب الذي أبداه القايض
اإلنجليزي يف قضية بنك شامل البحريني حني قال« :ال تتوقع املحكمة
من األطراف أن يطلبوا منها االضطالع بمهمة اخلوض يف املسائل الفقهية
الرشعية ،وحتديد ما هو رشعي أو غري رشعي ،خاصة وأن للمرصف هيئة
رشعية ملراقبة مدى موافقة عملياته مع رؤية اهليئة».
ثاني ًا :بحسب القانون اإلنجليزي فإن إرادة الطرفني املعرب عنها يف العقد
تعترب املرجع األول الذي سينظر إليه القايض ،ولن يتجاوزه إىل غريه -حتى
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ولو كان القانون -ما دام العقد معرب ًا بصورة واضحة عن إرادة املتعاقدين.
وقد كان واضح ًا من البداية أن هذا النوع من العقود متت صياغته وهيكلته
هبذه الصورة املعقدة ليحقق هلم غرض ًا حمدد ًا ،ومتت صياغة بنود العقد وفق ًا
هلذا الغرض ،وبالتايل فسيكون من غري املفهوم وال املقبول التنصل من تبعات
العقد بحجة خمالفة الرشيعة اإلسالمية ،يف عقود متت صياغتها يف األصل
لتجنب خمالفة الرشيعة .وكأن االحتجاج أو الدفع بمخالفة الرشيعة يف تلك
القضايا كمن يدفع أمام القضاء بالقول« :بأين كنت مقتنع ًا بمرشوعية العقد
عند الدخول فيه ،ثم تغري رأيي جتاهه وأطالب بإبطال ما ترتب عىل قناعتي
األوىل» ،فنحن هنا أمام دفع ومطالبة بإبطال العقد برمته ،نتيجة تغري القناعة
بمرشوعيته ،وليس خالف ًا نشأ عن العقد أو عن تنفيذه.

ثالث ًا :يمكن القول وبدرجة كبرية من الثقة أن مثل هذه احلجج والدفوع
املقدمة أمام القضاء اإلنجليزي قد ال تكون مقبولة كذلك لو عرضت القضية
عىل قاض مسلم ويف بلد حيكم بالرشيعة اإلسالمية أو بقوانني مستمدة منها،
وذلك ألن تلك العقود ال يمكن اجلزم ببطالهنا من الناحية الرشعية ،وإنام
غايتها أن تكون مسائل اخلالف واالجتهاد بني علامء الرشيعة املعارصين،
واحلقيقة أن تلك اهلياكل والصيغ املركبة إنام جاءت لتحقق احلد األدنى من
املرشوعية بحسب ما يراها بعض الفقهاء املعارصين .وبالتايل فربام يصل
القايض يف بلد حيكم بالرشيعة اإلسالمية إىل النتيجة نفسها التي توصل إليها
القايض اإلنجليزي وإن اختلف التسبيب ،خصوص ًا إن حلظ القايض أن
غاية املطالبة وهدفها هو التنصل من االلتزامات التعاقدية).(1
Chuah, “Private International Law - Choice of Law - Islamic Law. Shamil
Bank of Bahrain EC v Beximco and Others.” P126
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رابع ًا :كان من أسباب عدم التفات القضاة إىل االحتجاج والدفع بمخالفة
أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وجود النص يف مجيع تلك العقود عىل أن القانون
واجب التطبيع هو القانون اإلنجليزي بام ال يتعارض مع الرشيعة ،وهذا
يعني -يف نظر هؤالء القضاة -أن العقد الواحد حمكوم بنظامني قانونيني
خمتلفني ،وربام متضادين يف الوقت نفسه .وهو األمر الذي اختذه القضاة
سبب ًا إلعامل القانون اإلنجليزي وحده ،واإلعراض عام ذكره األطراف من
تقييده ذلك القانون بام ال خيالف الرشيعة اإلسالمية .بل قد ذهب بعضهم
إىل أبعد نقطة يمكن تصورها يف هذا السياق ،وكان واضح ًا متام الوضوح
حني أعلن أنه سيحكم بالقانون اإلنجليزي دون سواه ،واعترب أن العقد يف
حقيقته عقد قرض بفائدة ،وهو مرشوع بحسب القانون اإلنجليزي ،وليس
ثمت ما يمنع من إنفاذه ،وإن كان خمالف ًا للرشيعة اإلسالمية ،أصدر حكمه
بناء عىل ذلك(((.
دائام ،فإن النص
((( جيادل كولن  Colónبأنه يمكن القول بأن هذه النتيجة ليست رضورية ً
يف العقد عىل أن قانون دولة ما هو القانون احلاكم ما مل خيالف الرشيعة ،أو إىل احلد
الذي ال يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية ،أو بام ال يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية،
ليس مساوي ًا متام ًا للنص عىل أن قانونني خمتلفني حيكامن عقد ًا واحد ًا -كام ذكر القايض
يف قضية بنك شامل -بل املقصود منه -كام رصح املستأنفون يف قضية بنك شامل -أن
اإلشارة إىل الرشيعة تعترب تضمين ًا ألعراف وقواعد التمويالت اإلسالمية ،بام حيتم
عىل حمكمة االستئناف تطبيقها عىل عقود املرابحة إال أن حمكمة االستئناف وجدت
هذا االجتهاد والدفع صعب التصور أو القبول مطالبة بتحديد أكثر تفصي ً
ال فيام يتعلق
بالقواعد الرشعية التي يراد إدراجها يف العقد.

Colón, “Choice of Law and Islamic Finance.” P425-26.
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خامس ًا :باإلضافة إىل إشكالية أن حيكم العقد بنظامني قانونيني خمتلفني،
أشار بعض القضاة إىل أن حرية املتعاقدين يف اختيار القانون واجب التطبيق
مقيدة بكونه قانون ًا وطني ًا أو قانون دولة ،وذهبوا -كام ذهب الكثري من
قبلهم -إىل أنه ال يمكن اعتبار الرشيعة اإلسالمية قانون ًا وطني ًا يمكن
اإلحالة إليه كقانون واجب التطبيق ،اعتامد ًا منهم عىل ما جرى عليه العمل
يف املحاكم اإلنجليزية ،وما يفهم من اتفاقية ومعاهدة روما يف القانون
واجب التطبيق عىل االلتزامات بني املتعاقدين .وبحسب وجهة نظرهم كان
يفرتض باملتعاقدين أن يضمنوا عقدهم وينصوا يف بنوده عىل ما يريدون
التأكيد عليه من أحكام الرشيعة.
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المبحث الثالث
معاهدة والئحة روما
بشأن القانون واجب التطبيق
على االلتزامات التعاقدية
يعترب موضوع تنازع القوانني من أهم املواضيع التي يعاجلها القانون
الدويل اخلاص ،باعتباره املرجع الوحيد ملعاجلة مشكلة القانون الواجب
التطبيق عىل العالقات القانونية اخلاصة املشتملة عىل عنرص أجنبي ،فمثل
هذه العالقات خترج عن نطاق القانون الداخيل لتدخل يف نطاق القانون
الدويل اخلاص الحتوائها عىل عنرص أجنبي واحد عىل األقل ،وبالتايل
ارتباطها بأكثر من نظام قانوين.

وعند النظر يف املعامالت املالية اإلسالمية الدولية نجدها ال خترج عن
هذا التصنيف ،إال أهنا تزيد عليها نوع ًا من اخلصوصية ،فباإلضافة إىل
القانون الوطني املختار قانون ًا واجب التطبيق ،يأيت اشرتاط كونه متوافق ًا أو
غري متعارض مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية).(1
إن فكرة حق األطراف املتعاقدة عىل اختيار القانون الذي حيكم ذلك
العقد أو جزء منه تعد فكرة قديمة يف جذورها ،تبلورت وتشكلت يف صورهتا
احلالية مع هناية القرن التاسع عرش ،ومنذ ذلك احلني ظهرت جمموعة من

Chuah, “Private International Law - Choice of Law - Islamic Law. Shamil
Bank of Bahrain EC v Beximco and Others.” P3-4.
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املعاهدات واالتفاقيات التي تنظم تلك الفكرة ،منها عىل مستوى االحتاد
األوريب :معاهدة روما القانون الواجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية).(1
Rome Convention on the law applicable to contractual obligations 1980

والئحة القانون واجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدين (روما
)(2
األوىل) ٢٠٠٨م

Regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I) 2008

التي حلت حمل معاهدة روما وتعترب تعدي ً
ال هلا .وقد كان السؤال فيام
خيص دراستنا هو مدى انطباق املواد املتعلقة بحرية املتعاقدين يف اختيار
القانون الواجب التطبيق عىل الرشيعة اإلسالمية؟ وكيف تعاملت املحاكم
اإلنجليزية مع اشرتاط املتعاقدين أن يكون العقد حمكوم ًا بالقانون اإلنجليزي
بام ال يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية وفق ًا هلذه املعاهدة والالئحة التي حلت
حملها الحق ًا.

قد جيادل البعض) (3بأن الئحة روما األوىل (٢٠٠٨م)  The Rome Iجاءت
بتعديل بعض املواد يف معاهدة روما (١٩٨٠م)  the Rome Conventionبام
يسمح بأن تكون الرشيعة اإلسالمية هي القانون املختار لفض النزاع.
Rome Convention on the law applicable to contractual obligations (1980),
opened for signature in Rome on 19 June 1980, Official Journal C 027 ,
26/01/1998 P. 0034 – 0046.
REGULATION (EC) No 593/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL of 17 June 2008 on the law applicable to contractual
obligations (Rome I).
Colón, “Choice of Law and Islamic Finance.” P425-426.
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ففي املادة  )١( 1من معاهدة روما  Rome Conventionنجد النص عىل
قوانني بلدان خمتلفة:
مــادة  )١( ١تطبيــق قواعــد هــذه املعاهــدة
عــى مجيــع االلتزامــات التعاقديــة يف احلالــة
التــي يوجــد فيهــا اختيــار بــن قوانــن
بلــدان متعــددة.

Article 1 (1) The rules of this
Convention shall apply to contractual
obligations in any situation involving a
choice between the laws of different
countries.

بينام جاءت املادة  )١( ١من الئحة روما  Rome Iمن غري إشارة إىل
«بلدان خمتلفة»:
مــادة  )١( ١تطبــق هــذه الالئحــة عــى
االلتزامــات التعاقديــة يف القضايــا املدنيــة
والتجاريــة ،يف احلــاالت التــي تتضمــن
تنــازع قوانــن.

Article 1 (1) This Regulation shall
apply, in situations involving a conflict
of laws, to contractual obligations in
civil and commercial matters.

إال أن هذا الفهم رسعان ما يصطدم بام ورد يف املادة  )٣( ٣من الئحة
روما  ،Rome Iحيث بقيت بنفس املعنى الذي حييل إىل قانون بلد بعينه،
حيث النص التايل:
مادة  ٣حرية االختيار:

( )١ســيكون العقــد خاضعــ ًا للقانــون
الــذي خيتــاره الطرفــان .وجيــب أن يتــم
االختيــار بشــكل رصيــح ،أو بشــكل
واضــح مــن خــال رشوط العقــد أو
ظــروف القضيــة .وباختيارهــم ذلــك
يمكــن لألطــراف حتديــد القانــون املطبــق
عــى العقــد كلــه أو عــى جــزء منــه فقــط.
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( )٣عندمــا تكــون مجيــع العنــارص األخرى
ذات الصلــة وقــت اختيــار [القانــون] كائنة
يف بلــد آخــر غــر البلــد الــذي تــم اختيــار
قانونــه ،فــإن اختيــار األطــراف جيــب أال
يــؤدي إىل اإلخــال بقانــون تلــك الدولــة
األخــرى ،والــذي ال يمكــن االنتقــاص
منــه باالتفــاق.

(3) Where all other elements relevant
to the situation at the time of the
choice are located in a country other
than the country whose law has been
chosen, the choice of the parties
shall not prejudice the application of
provisions of the law of that other
country which cannot be derogated
from by agreement.

وهذه املادة هبذه الصيغة ستؤدي نفس النتيجة التي استخدمها القايض
يف قضية بنك شامل.

ونالحظ هنا االستخدام املستمر لصيغة املفرد من كلمة «قانون» مما
يوحي بأن تلك النصوص التي تنص عىل« :أن العقد حمكوم بالقانون
اإلنجليزي بام ال يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية» سوف ينظر إليها عىل أهنا
بنود تنتهك القاعدة القائلة بأن نظام ًا واحد ًا فقط من القانون هو الذي جيب
أن حيكم العقد.

من ناحية أخرى ،ربام تعطي الفقرة ( )١٣من ديباجة وحيثيات الئحة
روما  Rome Iاالنطباع بأهنا منفتحة عىل القوانني غري الوطنية non-state laws
التي قد يفهم منها البعض شموهلا لإلحالة إىل قواعد الرشيعة اإلسالمية.
احليثيــة  :١٣هــذه الالئحــة ال متنــع
األطــراف مــن أن يضمنــوا عقدهــم
اإلحالــة إىل قوانــن غــر وطنيــة أو
معاهــدات دوليــة.

Recital 13: this Regulation does not
preclude parties from incorporating
by reference into their contract a nonstate body of law or an international
convention.

وبالرغم من هذا اإلحياء إال أنه وبالنظر إىل النقاشات التحضريية وتاريخ
اجلدل الترشيعي حول هذه الالئحة ،فمن شبه املؤكد أن املعنى املقصود هو
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السامح بتضمني العقد قواعد وأحكام مستمدة من قوانني غري حكومية ،وال
يظهر أن املقصود هو أن يكون القانون احلاكم للعقد قانون ًا غري وطني.
فقد كان اقرتاح املفوضية األوروبية  -التي قامت بإعداد تلك القواعد-
هو يف املقام األول هو حماولة السامح باختيار قانون غري وطني ليكون القانون
املختار ليحكم العقد بناء عىل اتفاق األطراف مثل مبادئ عقود التجارة
الدولية الصادرة عن املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص ()UNIDROIT
ومبادئ قانون العقود األورويب ،وربام قانون العقود األورويب .لكن هذه
اخلطوة فشلت يف حشد الدعم الكايف لتمريرها).(1

ويؤيد ذلك ما يفهم من الفقرة ( )١٦من ديباجة الالئحة أن قواعد
تنازع القوانني جيب أن تؤدي إىل أن يكون القانون واجب التطبيق قاب ً
ال
للتنبؤ بدرجة كبرية ،وأال يكون خاضع ًا لتعدد التفسريات .وهو ما أشار
إليه القايض يف قضية بنك شامل البحريني ،ففي ديباجة الالئحة جاء النص
التايل:
 .١٦للمســامهة يف حتقيــق اهلــدف العــام
هلــذه الالئحــة ،وللوضــوح القانــوين يف
املنطقــة القضائيــة األوروبيــة ،فيجــب أن
تكــون قواعــد تنــازع القانــون متوقعــة
للغايــة .ومــع ذلــك ،ينبغــي أن حتتفــظ
املحاكــم بدرجــة مــن الســلطة التقديريــة
لتحديــد القانــون األكثــر ارتباط ـ ًا باحلالــة.

16. To contribute to the general
objective of this Regulation, legal
certainty in the European judicial
area, the conflict-of-law rules should
be highly foreseeable. The courts
should, however, retain a degree of
discretion to determine the law that
is most closely connected to the
situation.

Follak, “ANALYSIS: SHARI’AH CLAUSES IN FINANCIAL CONTRACTS.” P
2.
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وهبذا يمكن أن نتفق مع ما خلص إليه بعض الباحثني من أن الئحة
روما  Rome I Regulationمل تقدم مزيد تطوير ومل يتم حتسينها بشكل يسمح
بأن تكون مبادئ وقواعد الرشيعة اإلسالمية هي القانون احلاكم بحسب
اتفاق األطراف).(1
وأخري ًا فإنه بخروج بريطانيا من االحتاد األوريب ،وما سوف يتبعه من
حتلل إنجلرتا من التزاماهتا املفروضة بموجب قوانني االحتاد األوريب ،فإن
االستفادة من الئحة روما سيكون حمل تساؤل وشك كبري عند اختيار
إنجلرتا حم ً
ال للتحاكم ،حتى عىل افرتاض أوسع التفسريات التي يمكن أن
جتعل من الرشيعة اإلسالمية قانون ًا حاك ًام للعقد .وستبقى السوابق القضائية
اإلنجليزية وحدها احلكم يف مدى إعامل قواعد الرشيعة اإلسالمية يف عقد
حمكوم بالقانون اإلنجليزي ،وهذه السوابق كام رأينا ال ختدم وجهة النظر
املتفائلة.
ونحن هنا نحاول تو ُّقع بِ َم سوف حيكم به القضاء اإلنجليزي من واقع
السوابق القضائية يف مثل هذه املنازعات ،فاهلدف هو خدمة للمتعاقدين
بالدرجة األوىل حتى يمكنهم توقع نتيجة اشرتاطهم ومدى حتقيقه ملرادهم،
وهذا ال يعني إطالق ًا التسليم بام توصل إليه القايض ،وال سالمة املنطق
القانوين الذي استند إليه ،فقد وجهت انتقادات عديدة هلذا اإلغفال املتعمد
لكونه يتجاهل إرادة األطراف ومبدأ حريتهم يف اختيار القانون احلاكم،
ويغفل عن واقع التجارة الدولية ،كام يتعارض مع قوانني التحكيم يف العديد

Chuah, “Impact of Islamic Law on Commercial Sale Contracts – A Private
International Law Dimension in Europe.” P194-195.
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من بلدان العامل) .(1كام أنه جتاهل أنه يمكن اعتبار الرشيعة قانون ًا وطني ًا كام هو
مطبق يف اململكة العربية السعودية وغريها من بلدان املنطقة التي تنص عىل
استمداد قوانينها من الرشيعة اإلسالمية مثالً.

Marrella, “The New (Rome I) European Regulation on the Law Applicable
to Contractual Obligations: What Has Changed?” p 89-90; Chuah, “Impact
of Islamic Law on Commercial Sale Contracts – A Private International Law
Dimension in Europe.” P194-195.
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الخاتمة والنتائج
من خالل استعراض وحتليل األحكام القضائية الصادرة عن املحاكم
اإلنجليزية ويف فرتات خمتلفة وقضايا متعددة اتضح جلي ًا أن اشرتاط كون
العقد حمكوم ًا بالقانون اإلنجليزي مع تقييده بام ال خيالف الرشيعة اإلسالمية
لن يكون منتج ًا آلثاره املتوخاة فيام يتعلق بااللتزام الرشعي .ونتيجة هلذا
التوجه لدى املحاكم اإلنجليزية ،وملا بدا من وجود ظاهرة لدى البعض
من حماوالت للتنصل من االلتزامات التعاقدية بحجة خمالفة الرشيعة فقد
اجتهت الكثري من مكاتب املحاماة عند صياغة عقود التمويل والتجارة
الدولية إىل حماولة جتنب أي إشكال مستقبيل يمكن أن ينشأ من خالل الدفع
بمخالفة الرشيعة اإلسالمية.
بل إن األمر تعدى إىل أكثر من ذلك ،حيث صار شائع ًا اليوم تضمني
تلك العقود ما اصطلح عليه «بالتنازل عن الدفع بعدم بمخالفة الرشيعة»
”.“waiver of Shariah defence
ويقصد به أن ينص الطرفان يف االتفاقية أنه يف حال حصول خالف
فإهنام يوافقان عىل جتنب واطراح أي احتجاج أو دفع بعدم صالحية العقد
أو أحد رشوطه من الناحية الرشعية .وهي حماولة لتجنب ما تكرر الدفع
به أمام املحاكم الغربية من االحتجاج بعدم التوافق مع الرشيعة اإلسالمية
هترب ًا من أداء االلتزامات التعاقدية).(1
Bälz, Sharia Risk? p 23.
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ونتيجة هلذه النتائج فسيكون من املتحتم عىل األطراف عند صياغة
عقودهم وحترير رشط القانون واجب التطبيق مراعاة تلك النتائج واألحكام
القضائية التي سيكون من الصعوبة عىل أي قاض الحق يمكن أن ينظر
يف قضايا مشاهبة الوصول ألحكام مغايرة فيام يتعلق برشط مراعاة أحكام
الرشيعة اإلسالمية .وبناء عليه يتعني عىل األطراف عند صياغة عقودهم
وحترير رشط القانون واجب التطبيق مراعاة ما ييل:
أوالً :يمكن أن يكون اختيار بند «القانون واجب التطبيق» بمثابة تعبري
خمترص عن كل ما يريده الطرفان مما ليس بمنصوص عليه يف العقد .ومع
ذلك ،فإن بند «القانون واجب التطبيق» له حالة خاصة وفريدة يف املعامالت
املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية .فليس مطلوب ًا من األطراف يف املعامالت
املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية التخيل عن بند القانون واجب التطبيق ،وال
التخيل عن التعاقد عند إرصار أحد األطراف عىل اختيار نظام قانوين راسخ،
وذي تقاليد مشهود هلا ،كقانون إنجلرتا مث ً
ال).(1

وبام أن مقصود األطراف من العقد متجه إىل أن يكون متوافق ًا مع
الضوابط الرشعية ،فإنه يتحتم عليهم عدم االعتامد كلي ًا عىل بند «القانون
واجب التطبيق» وإنام يلزمهم فوق ذلك النص بالتفصيل عىل تفضيالهتم
واختياراهتم ،وكل ما يودون تضمينه مما يتعلق بااللتزام الرشعي ،بام يف
Weintraub, Commentary on the Conflict of Laws, p 534–35. See also: See
Ahmad Lufti Abdull Mutalip, Practical Legal Issues in Islamic Banking,
MALAYSIAN ISLAMIC FIN. MONTHLY, Apr. 2008, p 21, 22, http://www.
mifmonthly.com/pdf/2008/April.pdf
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ذلك النص عىل استبعاد ما يغلب عىل الظن وقوعه يف مثل هذه العقود ،مثل
الفوائد عىل الديون.
ويمكن جتنب هذا املحذور من خالل النص يف العقد عىل اتفاق األطراف
عىل اإلسقاط والتنازل عن أي فوائد ربوية ناجتة عن تنفيذ العقد أو اإلخالل
به أو من خالل أي حكم قضائي أو قرار حتكيمي ،كأن يقال:
بغــض النظــر عــن أي قانــون آخــر يقــر
الطرفــان ويوافقــان عــى أن مبــدأ التعامــل
بالفائــدة الربويــة أخــذ ًا أو إعطــاء حمظــور
وخمالــف ألحــكام الرشيعــة اإلســامية،
وعليــه فــا تشــتمل هــذه االتفاقيــة -وال
جيــوز أن تشــتمل يف أي نــص منهــا -عــى
فائــدة ربويــة أيــ ًا كان اســمها أو تربيرهــا
بــا يف ذلــك غرامــات التأخــر ،وال يفــر
أي نــص منهــا بذلــك ،وال يفــر أي نــص
منهــا بذلــك ،وقــد التــزم الطرفــان بإســقاط
أي فائــدة ربويــة جيــري إقرارهــا بحكــم أو
تفســر أو غريمهــا ،وقــد تنــازل الطرفــان
تنــازال هنائي ـ ًا عــن مطالبــة أحدمهــا اآلخــر
بتلــك الفائــدة فيــا لــو حكــم هبــا.

Notwithstanding any other law, the
Parties agree that the principle of
transacting or imposing interest
(whether taking or giving) is
prohibited and in violation of the
principles of Islamic Shariah, and
therefore, this Agreement – including
any of its provisions – shall not include
interest whatever name or under
whatever justification (including the
debit payment delay fines) and none
of its provisions shall be interpreted
as such, and therefore, the parties
have agreed that any interest
imposed by virtue of any judgment,
or interpretation, or otherwise, shall
be waived completely , even if any
judgment awards any such interest.

ثاني ًا :ينصح -ما أمكن -أن يكون االختصاص القضائي موضوع ًا
ومكان ًا للدول التي حتكم بالرشيعة اإلسالمية أو تستمد قوانينها من الرشيعة
اإلسالمية ،سواء اختار األطراف تسوية النزاع عن طريق القضاء أو التحكيم.
فباإلضافة إىل التأكد من سالمة تطبيق قواعد ومبادئ الرشيعة اإلسالمية،
فإن ذلك سيخفف من آثار افتقاد القوانني للكثري من املصطلحات والعقود
التي بنيت عليها تلك التمويالت ،كمصطلحات الربا ،والغرر ،واملرابحة،
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واالستصناع ...إلخ ،مما قد يؤدي إىل إعامل القايض الغريب لقواعد خمالفة
متام ًا ملراد املتعاقدين.
ثالث ًا :إذا مل يمكن إسناد االختصاص املكاين واملوضوعي -قضاء
أو حتكي ًام -ألحد البلدان التي حتكم بالرشيعة اإلسالمية ،وفضل أحد
األطراف أن يكون االختصاص املكاين ألحد الدول الغربية كإنجلرتا مثالً،
فينصح باختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع بينهم ،وأن يكون القانون
املوضوعي الواجب التطبيق هو الرشيعة اإلسالمية ،ولتجاوز ما قد يثريه
البعض من تعدد التفسريات للرشيعة اإلسالمية ،فيتم النص عىل أن يكون
القانون املوضوعي الواجب التطبيق هو الرشيعة اإلسالمية ،بحسب أحد
التفسريات املعتمدة ،إما من خالل التطبيق كقانون وطني ألحد الدول
اإلسالمية التي تستمد قوانينها من الرشيعة اإلسالمية ،أو من خالل اإلحالة
إىل أحد التفسريات التي حتظى بموثوقية عالية واجتهاد مجاعي ،مثل قرارات
جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،أو «املعايري الرشعية» الصادرة عن املجلس
الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)AAOIFI

وحتى يف حال كون القانون احلاكم هو القانون اإلنجليزي فقد أثبتت
املامرسة الفعلية بأن التحكيم يف املنازعات املالية اإلسالمية يعترب أكثر مرونة
من القضاء يف تعاطيه مع رشط عدم خمالفة الرشيعة اإلسالمية ،وقد دلت
التجارب التحكيمية عىل أن احلاجز املنطقي الذي يمنع القايض من إخضاع
قانون وطني ملبادئ الرشيعة اإلسالمية ليس حتميا ،كام أنه ليس عملية
معقدة يصعب تنفيذها ،ذلك أنه يمكن اعتبارها بمثابة أعراف جتار التمويل
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اإلسالمي  lex mercatoriaو قد اعتادت أكثر مراكز التحكيم التي تنظر يف
النزاعات الناشئة عن التمويل اإلسالمي عىل إعامل رشط املتعاقدين وحتقيق
غرضهم من اشرتاط التوافق مع قواعد الرشيعة وعدم إمهال رشطهم يف
اختيار القانون املوضوعي احلاكم).(1
رابع ًا :عند إسناد االختصاص القضائي ألحد البلدان الغربية كإنجلرتا
مثالً ،فيجب التأكد من النص بوضوح عىل أن يكون القانون املوضوعي
واجب التطبيق هو قانون واحد ،وليس القانون اإلنجليزي برشط عدم
خمالفة الرشيعة .وذلك من خالل النص عىل أن يكون القانون الواجب
التطبيق هو قانون «وطني» ألحد الدول التي حتكم بالرشيعة أو تستمد
قانوهنا منه ،كأن ينص عىل أن القانون الواجب التطبيق هو قانون اململكة
العربية السعودية أو القانون األردين أو القانون اإلمارايت.
واحلمد هلل أوالً وآخر ًا.

Colón, “Choice of Law and Islamic Finance,” p 424.
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