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Opinions&Ideas
اراء وافكار

دراسات نظرية :

معــــــــاينة اخلصــــــائص املهمــــــة
لالحتـــــــــادات الفـــــــدراليــــــة املعــــــارصة
قراءة :عالء املفرجي

انطالقاً من االهتمام املتزايد يف جميع انحاء العالم
بتبني املؤسسات الفيدرالية التي شملت ما يزيد
على %40من سكان العالم ،تنضح فيها املعالم االساسية لالحتاد
الفيدرالي تبرز الفائدة من الدراسات النظرية لسير االنظمة
الفيدرالية يف ارجاء العالم ،ملعاينة اخلصائص
املهمة لالحتادات الفدرالية املعاصرة واالستفادة من
جتارب الشعوب يف تطبيق املبائ الفيدرالية.

ومـن هــذا االطــار تــأتـي اهـمـيــة
كـتـ ــاب "االن ـظـمـ ــة الفـ ــدرالـيـ ــة"
ملـؤلفه رونـالـد ل .واتـس الصـادر
ع ـ ــن مـ ـ ـن ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الفــدرالـيــة يف كـن ــدا ..والكـتــاب
هــو طـبعــة ثــانـيــة مــأخــوذة مـن
عــمل سـ ــابـق للـكـ ــاتـب بـ ــالـلغـ ــة
االنكليزية حتت عنوان "مقارنة
بني االنـظمــة الفيــدراليـة" عـام
 ،1999بـ ـ ــاضـ ـ ــافـ ـ ــات اع ـت ـمـ ـ ــدت
حتـديـث النـص ليـشمل احلـالـة
الراهنـة يف الفدراليـات املتعددة
حتى عام  ،2006واالستفادة من
ال ـ ــدروس الع ـ ــام ـ ــة الـتـي ميـكـن
جلميع الـفدراليـات ان تستـفيد
منها.
ي ـ ـتـ ـ ــن ـ ـ ـ ــاول الـف ـ ـ ـصـل االول مـ ــن
الـكـت ـ ــاب ع ـ ــدداً مــن الق ـض ـ ــاي ـ ــا
العـ ــامـ ــة مــثل اهـمـيـ ــة وحـ ــدود
ال ـ ــدراسـ ـ ــات املق ـ ــارن ـ ــة ،وتـ ـ ــاريخ
الف ــدرالـي ــة وارتـبـ ــاطهـ ــا بع ــالـم
الـي ــوم ،اض ــاف ــة ال ــى القـض ــاي ــا
املف ــاهـيـمـي ــة املـتـعلق ــة مبفه ــوم
الفـ ــدرالـيـ ــة ،وت ـصـمـيـم وسـيـ ــر
االحتــادات الف ــدراليــة ..ي ــذهب
املـ ـ ـ ــؤلف يف هـ ـ ـ ــذا الفـ ــصل الـ ـ ــى
املقارنة بـني االنظمة الفـدرالية
الـتـي ي ــرى انه ــا تـتــطلـب شـيـئـ ـاً
من احلـذر باعـتبار انه ال يـوجد
منـ ــوذج فـ ــدرالـيـ ــة صـ ــاف ميـكـن

ت ـطـبــيقـه يف كل مـكـ ــان ،كـمـ ــا ال
ميكن اخـتيـار منـاذج الفــدراليـة
كيـفمــا يـشــاء ،ذلك انـه عنــدمــا
يـ ـت ــم تـ ـ ـطـ ـبـ ـيـق م ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــات
مـت ـش ــابه ــة ،ف ــان وج ــود ظ ــروف
مـخـ ـتـل ــف ـ ـ ــة قـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــؤدي بـه ـ ـ ــذه
املـ ــؤسـ ـسـ ــات الن تعــمل ب ـصـ ــورة
مختلفة.
وبيـنما يـرى املؤلف ان الـواليات
املـتح ــدة هـي اول مـن اعـتـم ــدت
نـظــام ـاً ف ــدرالي ـاً ح ــديث ـاً ،فــانه
يـشيـر الـى ان تــاريخ الفــدراليـة
هـو اقـدم مـن ذلك بكـثيـر حـيث
تـشيـر الـوثــائق التــاريخيـة الـى
ان اول نـظــام فــدرالـي قــد ن ـشــأ
قــبل اك ـث ـ ــر مــن 3200ع ـ ــام مــثل
التحــالفــات الكــونفــدراليــة بني
القـب ـ ــائل الـب ـ ــدوي ـ ــة والـ ـسـك ـ ــان
االصلـيني يف اميـركـا الـشمـاليـة
والتحـالفــات املبكـرة بني الـدول
الهـيلـيـنـيــة فـيـم ــا يعــرف الـيــوم
بـاليـونـان واسيـا الصغـرى فيمـا
شهـدت العصـور الوسـطى مـدناً
تتـمتع بــاحلكم الــذاتي بـشمـال
ايـط ــالـي ــا وامل ــانـي ــا كـم ــا اق ــامـت
الكـانتـونـات يف سـويـســرا روابط
عـلى شكل احتـادات كونفـدرالية
الغـ ـ ــراض ال ــتجـ ـ ــارة والـ ـ ــدفـ ـ ــاع
وبـ ــوجـ ــود  25احتـ ــاداً فـ ــدرالـي ـ ـاً
تـضم نحـو  2مليـار من الـسكـان

أو  %40مـ ــن مـجـ ــمـ ـ ـ ـ ــوع ســكـ ـ ـ ـ ــان
الع ــالـم ،حتـتـ ــوي عل ــى ح ــوالـي
 480واليــة فــدرالـيــة ،فــان عــدداً
م ــن االس ــبـ ـ ـ ــاب تـقـف وراء ه ـ ـ ــذا
الـتـ ــوجه ال ــدولــي نح ــو جتـمــيع
الـ ـسـيـ ــادة بـني الـ ــدول مبخـتـلف
اشـكـ ـ ــال الف ـ ــدرال ـي ـ ــة (االحت ـ ــاد
من ـ ـ ـ ـ ــوذجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً) م ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
االوربـ ــي ـ
ال ـ ـتـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــورات احل ـ ـ ـ ـ ــديـ ــث ـ ـ ـ ـ ــة يف
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصــالت ،واالتـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
االجـتـم ــاعـي ــة والــتكـن ــول ــوجـي ــة
الـتـي شـكلــت ضغ ــوطـ ـاً ب ــاجت ــاه
تـن ـظـيـمـ ــات سـيـ ــاسـيـ ــة كـبـيـ ــرة
واخـ ـ ـ ــرى صغ ـيـ ـ ــرة يف آن واحـ ـ ــد،
اضافـة الى الوعي املتزايد يف ان
االقتـصــاد الــذي يـتخــذ طــابع ـاً
عـامليـاً بـشكل متـزايـد ،قـد اطلق
بح ـ ـ ــد ذاته قـ ـ ــوى اق ـتـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
ـ
وسـيـ ــاسـيـ ــة تـ ــدفع الـ ــى تقـ ــويـ ــة
الضغوط الدولـية واحمللية على
حـد سواء على حسـاب الدولة –
االمة التقليدية.
وبـيـنـمـ ــا يع ــرض املـ ــؤلف ن ـظ ــرة
عـ ــامـ ــة مـ ــوجـ ــزة عـن  12احتـ ــاداً
فـدراليـاً يـشملهـا مـوضـوع كتـابه
وهو يحـدد السـمات املمـيزة لكل
منهـا فانه يعاين كيفية انعكاس
الـت ــوازن بـني ال ــوح ــدة والـتـن ــوع
داخل اجمل ـتــمع ـ ــات الف ـ ــدرال ـي ـ ــة
اخملتلفـة على التـوزيع الداخلي

للـسلـطـات الــدستـوريــة ويعــاين
كـ ـ ــذلــك عالقـ ـ ــة املـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـيـ ـ ــات
الـت ـش ــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة لـكل
م ــنه ـ ــا ،واالخ ــتالف ـ ــات يف من ــط
ـت ـ ـ ــوزيـع ال ـ ـ ـسـلـ ــطـ ـ ـ ــات ونـ ــطـ ـ ـ ــاق
امل ـســؤولـيــات امل ــوكلــة لـكل جهــة
حـ ــك ـ ـ ــوم ـ ــي ـ ـ ــة يف الـفـ ـ ـ ــدرال ــيـ ـ ـ ــات
اخملـتلف ــة ،مع ــززاً ذلك بـتحلـيل
وعـ ـ ــرض صـ ـ ــورة جـ ـ ــداول ح ـيــث
يـوضح منوذجـاً للتنـوع الشـديد
االحت ـ ـ ــادات الـفـ ـ ـ ــدرال ــيـ ـ ـ ــة،
ـ
ب ــني
ويخـ ـص ــص املـ ـ ــؤلف فـ ــصالً عــن
امل ـ ـ ــوارد املـ ـ ـ ــالــي ـ ـ ــة داخـل
ـت ـ ـ ــوزيـع ـ
الف ــدراليــات ،وهــو بج ــانب مـهم
النه ميــنح او يحـص ــر م ــا ميكـن
لـلجهـ ــات احلك ــومـي ــة اخملــتلف ــة
داخـل كل احت ـ ــاد ان تق ـ ــوم به يف
ممـارسة املـسؤولـيات التـشريـعية
وال ـت ــنفـ ــي ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــوكلـ ـ ـ ــة له ـ ـ ــا
دستــوري ـاً .وق ــد عمــد الــى عقــد
مقـارنة بني تخصيـص العائدات
والـنـفقـ ــات املـ ــالـيـ ــة يف مخـتـلف
االحتـ ـ ــادات الف ـ ــدرال ـي ـ ــة ..ك ـم ـ ــا
يعـرض االجــراءات التـي تبـنتهـا
االحت ــادات الف ــدرالـي ــة مـن اجل
حتقيق املزيد من املرونة العامة
والـتع ــديل الـت ــوافقـي مـن خالل
التعـاون احلكـومي ،كـذلك بحث
املـ ــزايـ ــا الـنـ ـسـبـيـ ــة لـلفـ ــدرالـيـ ــة
التعـاونيـة والـتنـافـسيـة واثـارهـا

على املسألة الدميقراطية.
وناقش الكتاب موضوع التماثل
ـالمت ـ ـ ـ ــاثـل ب ــني ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات
وال ـ
املـكونـة داخل االحتـاد الفـدرالي
مميـزاً بني الالمتـاثل الـسيـاسي
والالمتــاثل ال ــدستــوري الق ــائم
بـني ال ـ ــوح ـ ــدات املـك ـ ــون ـ ــة داخل
االحتــاد لقــد احــدث الالمتــاثل
الــدستــوري ،او علــى منـاصــرته،
يف بعــض االحت ـ ــادات ضغـ ــوط ـ ـاً
م ـضـ ــادة للـتـمـ ــاثل ،مم ــا اوح ــى
بوجـود حدود قـد تصبح عنـدها
الالمتــاثـليــة الـشــديــدة مخـتلــة
الـ ـ ــوظ ــيف ـيـ ـ ــة غ ـيـ ـ ــر ان االقـ ـ ــرار
بـبعض الالمتـاثلـية الـدستـورية
العــامــة يف عــدد مـن االحتــادات
الف ــدراليــة انـتج وسـيلــة فعــالــة
لـلـ ـ ـتـ ـكـ ـ ـيـف فـ ـ ـي ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـخ ـ ـ ــص
االختالفات الـكبرى يف املـصالح
وال ـ ـض ــغ ـ ـ ــوط م ــن اجـل احل ـك ــم
الذاتي بني الوحدات املكونة.
يف الفـصـل االخي ــر من الـكتــاب
يعــرض امل ــؤلف اهـمـيــة الـتقـبل
ال ــع ـ ـ ـ ـ ــام لـلـق ـ ـيـ ــم واالج ـ ـ ـ ـ ــراءات
االسـ ــاسـيـ ــة امل ــطلـ ــوبـ ــة لـ ـسـيـ ــر
االنظمة الفدرالية بفعالية من
ق ـ ـبـل االعـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــريـح
بــالهــويــات والــوالءات املـتعــددة،
وق ـ ــوة االح ـ ـس ـ ــاس ب ـ ــاالغ ـ ــراض
واالهداف املشتركة.

خبـــــــــــــراء الفقـــــــــه اإلسالمـــــــــــي وعضويــــــة املحكمــــة االحتاديــــة العليـــا
هادي عزيز علي
وقـد نص الدستـور اجلديد عـلى تشكـيل احملكمة
االحتـاديـة العليـا مبـوجب أحكـام املـادة ( )92منه
علــى( -:تـتك ــون احملكـمــة االحتــادي ــة العلـيــا مـن
عـ ـ ــدد م ــن القـ ـضـ ـ ــاة وخ ـبـ ـ ــراء الـفقـه اإلسالمــي
وفقهـاء القـانـون يحـدد عـددهـم وتنـظم طـريقـة
اختيـارهم وعـمل احملكمـة بقـانون يـسن بـأغلبـية
ـض ـ ـ ــاء مـجـل ـ ــس الــنـ ـ ـ ــواب) .ويف ه ـ ـ ــذا ال ـنـ ــص
اعـ ـ ـ
أشكــاالت ع ــدة لعل اهـمهــا اخللــط بني احملـكمــة
الـ ــدسـتـ ــوري ـ ــة واجملل ــس الـ ــدسـتـ ــوري مــن جهـ ــة
الصالحيات ،اما االشكال الثـاني موضوع مقالنا
هـ ـ ــذا ،فه ـ ــو م ـ ــوض ـ ــوع عـ ـض ـ ــوي ـ ــة خ ـب ـيـ ـ ــر الفـقه
اإلسالمــي ،فهل ان ه ــذه العـض ــوي ــة تعـطــيه حق
الـتصـويت ،ام ان رأيه يـنحصـر يف اخلبـرة الـواردة
يف ال ـن ــص ،لق ـن ـ ــاع ـت ـن ـ ــا ان لـلقـ ـض ـ ــاء واخل ـب ـي ـ ــر
وظـيفتـني مختلـفتني متـامـاً ،خالفـاً لألصـوات –
التي تشم منها رائحـة السياسة –التي تقول ان
خل ـب ـي ـ ــر الـفقـه اإلسالمــي ص ـ ــوتـ ـ ـاً حـ ـ ــاله ح ـ ــال
القــاضي يف احملـكمـة املـذكـورة .ولغـرض الـوقـوف
علـى اجلــانب القـانــوني لهـذا املـوضـوع البــد من
إلقاء الـضوء على املقصود باخلبـرة ،ليتسنى لنا
الوقوف على رأي املشرع يف هذا املوضوع.
عـرفت الـدول نــوعني من الـرقـابـة علـى دستـوريـة
الق ــوانـني هـم ــا ال ــرق ــاب ــة ال ـسـي ــاسـي ــة وال ــرق ــاب ــة
القـ ـض ـ ــائ ـي ـ ــة ،ولــكل واح ـ ــدة مــنه ـم ـ ــا أهـ ـ ــدافه ـ ــا
وأسبــابهــا ،وطــريقــة تــشكـيل الهـيئــة الــرق ــابيــة،
ولنأتي على بيان وجيز لكل واحدة منهما-:
 -1الـرقـابـة الـسيـاسيـة :الـتـي يـطـلق علـيهــا
الـ ــرقـ ــاب ـ ــة الالق ـضـ ــائـيـ ــة ،حـيـث عـم ـ ــدت بعــض
الـدســاتيـر إلـى تـشـكيل هـيئــة سيــاسيـة ،مهـمتهـا
الـتحقـق من مــدى مـطــابقــة مـش ــاريع الق ــوانني
لل ــدستــور ،أي ان مـهمـتهــا تـنحـصــر يف مــراجعــة
مـ ـشـ ــاريـع القـ ــوانـني (مـ ــا دام مـ ـشـ ــروع ـ ـاً) ،وقــبل
وصوله إلـى السلـطة التـشريـعية ،لـذا فهي رقـابة
وقـائية لدرء ال دستوريـة مشاريع القوانني .ولعل
الـنـمــوذج ال ــذي يعـبــر عـن هــذه احلــالــة واألكـثــر
تــداوالً هــو الـنـم ــوذج الفــرن ـسـي الــذي ي ـسـمــى ب ـ
(اجمللــس الــدسـتــوري) ،الــذي أخ ــذ علــى ع ــاتقه
تـلك املهمـة ،اضـافـة إلـى مهـام اخـرى ،كـاألشـراف
عل ـ ــى صحـ ــة االنــتخـ ــابـ ــات اخلـ ــاصـ ــة بـ ــرئـي ــس
اجلمهـوريـة ،وصحـة عـمليـات االسـتفتـاء واعالن
نتـائجها ،وتقدمي املـشورة إلى رئيـس اجلمهورية،
ويتـشكل هـذا اجمللـس من عـدة أعضـاء بـضمـنهم
بعض رؤساء اجلمهورية السابقني.
 -2الـرقـابـة الـقضــائيـة :جتـ ــري الـ ــرقـ ــابـ ــة
الـقضــائيـة علــى دستـوريـة القـوانـني بطـريقـتني،
األول ــى ت ـسـم ــى رق ــابـ ــة االلغ ــاء ،وهـي ال ــرق ــاب ــة
القضـائيــة بطـريقـة الـدعـوى املبـاشـرة ،والثـانيـة
تسمى الدفع بعدم الدستورية:
أ -خـولت دسـاتيـر بعض الـدول األفـراد ،أو بعض
الهيـئات املـرتبطـة بالـدولة ،احلـق بالـطعن بـعدم
دسـت ــوري ــة ق ــان ــون م ــا ،عـن ط ــريق اق ــام ــة دع ــوى
مباشـرة أمام الـقضاء .وقـد وصفت هذه الـدعوى
بـك ـ ــونهـ ــا دعـ ــوى مـ ــوضـ ــوعـيـ ــة ،ولـيـ ـسـت دعـ ــوى
شخ ـصـي ــة ،ألن ال ــدع ــوى هـنـ ــا تخــص الق ــان ــون
اخملالف للدستور.
ب -رقـابـة االمـتنـاع (الــدفع بعـدم الــدستـوريـة):
وهــذه الطـريقــة تفتـرض وجـود دعـوى معـروضـة
أم ـ ــام الق ـضـ ــاء –مهـمـ ــا كـ ــان نـ ــوع الـ ــدعـ ــوى –
فيـدفع اخلصم إلـى القول بـأن خصمه قـد أسس
دعـواه علـى قانـون يتعـارض مع أحكـام الدسـتور.
فتلجـأ احملكمـة واحلالـة هذه إلـى تدقـيق الدفع،
فإن اقتنعت بصحته ووجدت ان القانون موضوع
الدعوى يخـالف الدستـور ،فلها –أي احملكمة –

ان احلاجة إلى وجود جهة قضائية تأخذ على عاتقها النظر يف موضوع دستورية
القوانني امر يف غأية االهمية ،ملا يتمتع به القضاء من استقالل وحياد ،بعيداً عن -هوى
واراء السياسيني ،لذا فقد عمدت معظم الدول إلى تشكيل محاكم دستورية ،واختارت لها افضل
القضاة علماً وسلوكاً ،لكي يفصلوا يف موضوع دستورية القوانني ،لكون القضاء هو اجلهة
الوحيدة املؤهلة مهنياً للفصل يف املوضوع املذكور.
ان مت ـت ــنع عــن تـ ـط ـب ــيق ذلــك القـ ـ ــان ـ ـ ــون لعـ ـ ــدم
دستـوريته ،واالمتـناع هـنا يـأتي حـصراً علـى هذه
الـدعوى ،وال يتعداها إلى الـدعاوى املماثلة التي
لم يطعن فيها بعدم الدستورية.
ه ـ ــذه املقـ ــدمـ ــة الـبـ ـسـي ـطـ ــة الـتـي حتـ ــدد م ـ ــوقع
القــاضـي من مــوضــوع ع ــدم دستــوريــة الق ــوانني،
كما انها حتدد موقع السياسي من املوضوع ذاته،
وهـي وسـيل ــة سهل ــة إلدراك الفــرق بـني القــاضـي
وسواه من االشخاص األخرين.
ولنـأت اآلن يف معـرفـة املـقصـود بــاخلبـراء الـوارد
ذكــرهـم يف النـص ال ــدستــوري ،مح ــاولني تـلمـس
معـرفــة املقـصـود بــاخلبــرة ،لغ ـةً وفقهـاً وقـانـونـاً،
وعلى الوجه اآلتي-:

اوالً-

اخلبرة لغة

يقــال ،خبـرت االمــر أي علـمته ،اذن عـرفـته علـى
حقــيقــته (لـ ـسـ ــان العـ ــرب البـن مـن ـظـ ــور اجمللـ ــد
الـ ـ ــرابع) .وخ ـب ـ ــر ال ـ ـشــيء –علــمه عــن جت ـ ــرب ـ ــة
(املــنجـ ــد ص .)162وق ـ ــد ورد يف القـ ــرأن الـكـ ــرمي
(فسـئل به خبـيرا) الـفرقـان  ،59ويف تفـسيـر ذلك
فـعنــاه فــأس ــأل به أيهــا االنـســان عــارف ـاً يـخبــرك
بـاحلق يف صفته (تفسير البـيان للطوسي مجلد
 7ص .)443

اخلبرة فقهاًً:

نقـرأ يف كـتب الفقـه والقضـاء وعلـى مــر العصـور
اإلسالمـيـ ــة ،ان الق ــاضـي يـتخ ــذ مـن أهل الـعلـم
والفـضـل جمــاعــة يـشــاورهـم يف املعــروض أمــامه
من نـزاعـات ،ومــاهيـة احلـكم الـشـرعـي املنــاسب،
وهــذه املـشــورة امــر مـطلــوب يف عـمل الق ــاضي –
وان كـان عـاملـاً .-وقـد جـرت املـشــورة ألهل اخلبـرة
منــذ عهــد اخللفــاء الــراشــدين ،ثـم القـضــاة من
بع ــدهـم ،فق ــد كـ ــان سعـي ــد بـن اب ــراهـيـم ق ــاضـي
املــديـن ــة يجلــس بـني القــاسـم وســالـم وهـمــا مـن
فقهـاء املــدينـة يـشــاورهمـا  .امــا كتــاب القـضـاء
للقــاضـي شهــاب الــديـن املعــروف بــأبـن ابي الــدم
فقـ ــد جـ ــاء فــيه حتـت عـنـ ــوان مـ ـشـ ــورة القـ ــاضـي
لـلعلمـاء( :ينـبغي ان يـرتـب مع علمـاء الفــريقني
ـض ـ ـ ــور يف مـجـل ـ ــس حـكـ ـمـه مل ـ ــش ـ ـ ــاورتـه ــم يف
احلـ ـ ـ
املـشـكالت ومنـاظـرتهـم يف اجملتهـدات) .وقـد جـاء
يف كتـاب شـرح ادب القـاضي – لـلخصـاف –وهـو
يـتـكلـم عـن مـجل ــس أهل الـ ـشـ ــورى يف الق ـضـ ــاء:
(واذا أراد ان يـجل ــس مـعه قـ ــوم ـ ـاً مـن أهـل الفـقه
واالمـانــة اجلـسـهم قــريبـاً مـنه ...ألن أهـل الفقه
امن ــا يـجل ـس ــون مـع الق ــاضــي ألجل امل ـش ــورة) .
وقــال الـطــوسـي( :ويف الن ــاس من أج ــاز ان يكــون
القاضـي عاميـاً ويسـتفتي العلمـاء ويقضي به) .
امـا الـسـرخــسي فقـد قــال يف مبـسـوطه( :فـاملـراد
املـ ـشـ ــورة علـ ــى سـبــيل الـنـ ــدب دون احلـتـم)  .وال
يغـيـب عـن الـبــال ان القـيــافــة هـي خـبــرة ألثـبــات
النسب يف اإلسالم.

اخلبرة قانونا

لقـ ــد تـنـ ــاول شـ ــراح القـ ــانـ ــون مـ ــوضـ ــوع اخلـبـ ــرة
بـ ـتـف ـ ـصـ ـيـل واس ــه ـ ـ ــاب ،ووضـعـ ـ ـ ــوا لـهـ ـ ـ ــا األسـ ـ ــس

والشروط واألسباب الواجب حتققها فيها .فقد
قـالوا( :ان اخلبرة تـدبير حقيقي واستـشارة فنية
يستعـني بها القـاضي ،بغيـة الوصـول إلى معـرفة
علميـة أو فنيـة تتعلق بـالـواقعـة املعـروضـة عليه،
تـنيـر الـطــريق أمــامه لـيبـني حـكمــة علـى أسـاس
سلـيم  .امــا القــانــون فقــد قــال (تـتنــاول اخلبــرة
األمـ ــور العلـمـيـ ــة والفـنـي ــة وغـي ــره ــا مـن األم ــور
ال ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوى دون امل ـ ــس ـ ـ ــائـل
ـالزم ـ ـ ــة لـلـف ـ ـصـل يف ـ
ال ـ
القـانونيـة) (املادة  )123من قـانون االثبـات .وهنا
يجب التوقف بحـزم بأن حدود اخلبير تقف عند
حدود املـسألـة القانـونيـة ،وال يحق له ان يـتعدى
خــطه ــا ،ألن م ـس ــأل ــة الق ــان ــون ش ــأن مـن ش ــؤون
الق ــاضـي .ام ــا امل ــادة ( )140مـن ق ــان ــون االثـب ــات
املــذكــور فقــد قــالـت ،ان للـمحـكمــة أن تـتخــذ من
تق ــري ــر اخلـبـي ــر سـبـبـ ـاً للـحكـم وه ــذا اوالً ،إال ان
الـفقـ ــرة ثـ ــانـي ـ ـاً مـن امل ـ ــادة ذاته ـ ــا تقـ ــول :ان رأي
اخلـبـيـ ــر ال يقـيـ ــد احملـكـمـ ــة ،وعلــيهـ ــا إذا ق ـضـت
بخالفه أن تـضمن حكـمها األسـباب الـتي أوجبت
عدم األخذ برأي اخلبير كالًُ او بعضاً.
يف هـذا االستعـراض الـبسـيط نـأمل ان نكـون قـد
وفق ـنـ ـ ــا العـ ـطـ ـ ــاء صـ ـ ــورة ع ــن مع ـنـ ـ ــى اخل ـبـ ـ ــرة
واخلبراء.

ثانياً-:

القضــــــــــــــــــــاء

لغ ـةً يعـني األلــزام ،ألنه يل ــزم النــاس بــاألحكــام.
ويعني أيضـاً األمر لقوله تعـإلى (وقضى ربك أال
تعـبــدوا إال أي ــاه) .والقـضــاء اصــطالح ـاً ي ــراد به
فـصل اخلصومـات .اما الشـروط الواجب تـوفرها
بـالـشـخص لـكي يكـون قــاضيـاً فقـد أغـنتهـا كـتب
الفقه بحثاً ودراسـةً ،مستنـدين الى أيـات الكتاب
احلـكيـم وسنــة النـبي ،الـتي اوجـبت فـيمـن يكـون
قــاضي ـاً أن يكـون مــسلمـاً عـادالً ،سلـيم احلـواس،
العلم بـاألحكـام الشـرعيـة وغيـرهـا .امـا القـاضي
يف ال ــوقـت احل ــاضـ ــر ،فه ــو ال ــشخــص ال ــذي مت

اعـ ــداده مهـنـي ـ ـاً لكـي يـت ــول ــى مـن ـصـب الق ـض ــاء،
بحيـث ان تأهـيله املهنـي ميكنه مـن (فن احلكم)،
أي فـن القضـاء ،وهـي املَكنـة التي تـؤهله لـلفصل
بــالــدعــوى مب ــا يكفـل التــطبـيق الـسـليـم ألحكــام
القـانـون ،وصـوالً إلـى احلـكم العـادل ،بعـد مـروره
ـامل ـ ـ ــراحل ال ـتــي ت ـتـ ــطل ــبهـ ـ ــا الـ ـ ــدعـ ـ ــوى .ولـعل
بـ ـ ـ ـ
االسـتقالل واحليـاد همـا أهم صفـتني اكتـسبهمـا
القـاضـي خالل فتـرة االعـداد ،ممـا يجـعله بعيـداً
عن تدخـل السلطـات األخرى ،وبـعيداً كـذلك عن
امليل إلى اجلـانب السياسي ،او الديني او االثني،
او الـط ــائفـي أو الع ـش ــائ ــري أو املـن ــاطقـي ،األم ــر
الـذي ال جنــده يف األشخـاص األخــرين مـن غيـر
الق ـضـ ــاة .وقـ ــد أولـ ــى الـ ــدسـتـ ــور هـ ــذا اجلـ ــانـب
اه ـت ـم ـ ــامـ ـ ـاً فق ـ ــد ن ـصــت امل ـ ــادة ( )88م ـنـه عل ـ ــى:
ـقل ـ ـ ــون ال سل ــطـ ـ ـ ــان عل ــيهــم يف
(القـ ـضـ ـ ــاة م ـ ـس ـت ـ
قـضــائـهم بـغيــر القــانــون ،وال يجــوز أليــة سلـطــة
التدخل يف شؤون القضاء او شؤون العدالة).
ان الـتكــوين القـانــوني لـرجـال الـقضـاء –فـضالً
عـن التخـصص يف اجملـال الـدستـوري والقـانـوني
– ي ــؤهلهـم للــرقــاب ــة علــى دسـتــوري ــة القــوانـني،
االمــر الــذي ال يـتــوف ــر يف األشخ ــاص والهـيـئــات
غيـر القضائـية او اخملتـلطة .والقـاضي هنـا إمنا
ميارس وظيفة قضائية ،وأن اشراك الغير معه –
غيـر املـؤهل قضـائيـاً –ينــال من مهمـة القضـاء،
ويـجعل اسـتـقالل القـض ــاء معـيـبـ ـاً مـن ال ــوجه ــة
القـانــونيـة ،ومخـالف ـاً للقـاعـدة الــدستـويـة الـتي
جــاءت به ــا أحكــام املــادة ( )87يف ال ــدستــور الـتي
تقــول( :الـسلـطــة القـضــائيــة مـسـتقلــة تتــوالهــا
احملاكم ،علـى اختالف أنواعها ودرجـاتها ،وتصدر
أحكامها وفق القانون).

ثالثاً:

ان عمل احملـكمة االحتاديـة العليا –وسواها من
احملاكـم الدستورية يف العالم –هو عمل قضائي

بـحت ويـسـتمـد هــذا املبـدأ أسـاسـه من الــدستـور
ذاته عـنــدمــا ق ــال( :احملكـمــة االحتــادي ــة العلـيــا
هيئـة قضـائيـة) .ويعني ذلـك أن تفسـير نـصوص
الــدستــور  -تلـك املهمـة الـشـاقـة الـتي جتـعل من
قرار التفـسير قـوة النص الـدستوري –هـو أيضاً
عمل قـضائي .والفصل يف املنـازعات التي حتصل
بــني احلك ــوم ــة االحت ــادي ــة وحك ــوم ــات األق ــالـيـم
واحملــافـظــات عـمل قـضــائـي .كـم ــا ان االتهــامــات
املــوجهـة إلــى رئيــس اجلمهـوريــة ورئيـس الـوزراء
وال ـ ــوزراء عــمل ق ـض ـ ــائــي .اض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ج ـمــيع
الـصالحيـات الـتي خــول فيهـا الــدستــور احملكمـة
االحتــادي ــة العلـيــا مــوضــوع املــادة ( )93مـنه هـي
أعمال قضائية ال ميكن الفصل فيها إال من قبل
قــاض ِ م ــؤهل له ــذا العـمل ،ومـحكـمــة يـنحـصــر
عملهــا يف تطـبيق القـانـون وقــول كلمـة العـدالـة.
وملـ ــا كـ ــان االمـ ــر كـ ــذلـك فلـيـ ــس لغـي ـ ــر الق ـضـ ــاة
الصالحيـة ملمارسة عمل خـارج عن اختصاصهم.
وان اخلـب ــراء واحل ــال ــة ه ــذه غـي ــر مـ ــؤهلـني مـن
ال ــوجه ــة املهـنـي ــة للفــصل قـضــاء ،ألن ت ــأهلـيهـم
انحصـر يف مجـال اخلبـرة حصـراً .وان لـوي عنق
احلـقائق واعطـاءهم صالحيـة الفصل يـؤدي إلى
هـز النظـام القانـوني للبلـد ،ويخرج القـضاء عن
استقالله .ويزلزل القواعد الدستورية والقواعد
القانونية املستقر على فهمها دولياً.
لقد تـابعنـا ومنـذ األيام األولـى مشـروع الدسـتور
والنقـاشــات التـي اثيــرت بصـدده ،ومـشـروع املـادة
( )92ب ــال ــذات ،فـ ــإن املقـت ــرح أن ــذاك ي ــرمـي إل ــى
تـ ـشـكـيـل محـكـمـتـني األولـ ــى تـ ـسـمـ ــى احملـكـمـ ــة
الــدستـوريــة ،وهي ذات مهـام تـشـبه مهـام اجمللـس
الـدستوري ،والثـانية محكمـة احتادية قـريبة إلى
الـوصف املـوجـود حـاليـاً .وقـد كـان لـلمقتـرح بني
مـؤيد ومعـارض له ،اال ان الغلبـة كانـت ألصحاب
االعـت ــراض ،حـيـث خ ــرج الـنـص احل ــالـي ب ـشـكله
غ ـيـ ـ ــر املـ ــت ـ ـ ــوازن وفق م ـبـ ـ ــدأ الــتـ ـ ـ ــوافق ل ـيـ ـ ــرضــي
الطـرفني ،ولـكي يكـون ألصحـاب مقتـرح اجملـلس
الــدستــوري مــوقع يف احملـكمــة االحتــاديــة ،االمــر
ال ــذي كنــا نح ــذر من دخــول الــسيــاســة إلــى هــذا
الصرح القضائي املعول عليه.

مما تقدم ميكن ان نخرج باالستنتاجات
التالية-:

أ -ان اخلب ــرة واخلبــراء وحـسـب املفهــوم اللغــوي
والفـقهــي والقـ ــانـ ــونـي هـ ــو عــمل اسـتـ ـشـ ــاري وال
يتعــدى املشـورة مـطلقـاً ،وان القـول بخالف ذلك
يخرج اخلبرة عن وصفها القانوني.
ب -ان احملكمـة ملـزمـة بـاألخـذ بـرأي اخلـبيـر إذا
وجـدته صـاحلـاً ،ويـصلح أن يكـون سـببـاً للـحكم،
وبعكسه فلها اهداره مع التسبيب.
ج -ان الـوصف القـانونـي لعمل الـقاضـي يختلف
مت ــامـ ـاً عـن ال ــوصـف الق ــان ــونـي لعـمل اخلـبـي ــر،
الخـتالف التكـوين واألسـباب والـشروط ،وملـا كان
عـمل القــاضي املهـني هـو الفـصل يف النـزاع ،فـأن
اخلبير ال وألية له على عمل القضاء.
االحت ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــو ع ـمـل
ـ
ـم ـ ـ ــة
د – ان ع ـمـل احملـكـ ـ
قـضــائـي ،وحيـث انه ك ــذلك ،فال مـســاغ قــان ــوني ـاً
للــكالم عــن غـ ــي ـ ـ ــر القـ ـضـ ـ ــاة لـلق ـيـ ـ ــام ب ـ ـ ــالع ــمل
الـقضـائـي ،وذلك لكــون اخلبــرة واخلبــراء تنـدرج
حتت مفهوم (أعوان القاضي).
هـ ممـ ـ ــا تقـ ـ ــدم ومع االق ـ ــرار ب ـ ــأن خ ـبـ ـ ــراء الفـقه
اإلسالمـي هم أعضـاء يف احملكمـة االحتاديـة لهم
م ــا للقـضــاة مـن مي ــزات وظيـفيــة ،اال أنهـم غيــر
مخــولـني بحـق التـصــويـت علــى قــرارات احملـكمــة
االحتـادية ،ألن الـدستـور وضعهم مـوضع اخلبـير
الذي ليس له سوى ابداء املشورة.

