د � .سالح بن ها�سل امل�سكري *
خبري يف الق�ساء الد�ستوري

دراسات

االإن�سان مد ّ
ين بطبعِه ،كما اأورد ذلك ابن خلدون يف مقدمته
ال�سهرية؛ فاالإن�سان يعي�س يف جمتمع ،ويبني عالقات مع
االآخرين� ،سوا ًء كانوا اأفرادًا اأم جماعات ،اأم دو ًال ُم�ستقلة؛
والبد ،واحلال كذلك ،من وجود �سكل تنظيمي اأو قانون معني
للحكم بني النا�س وتنظيم العالقات املتداخلة واملت�سابكة
بينهم؛ وو�سع اأطرللحقوق والواجبات .من هنا،جاءت
فكرة و�سع د�ستور ُينظم كافة نواحي احلياة يف املجتمعات
احلديثة.
والد�ستور هو جمموعة القواعد القانونية التي ُحتدِّ د �سكل
ال�سلطات املختلفة فيها والعالقات
الدولة واحلكومة وتنظم ُّ
والتعاون فيما بينها مع بيان حقوق االأفراد وواجباتهم ،وقد
ال�سلطات
ارتبط مفهوم الد�ستور تاريخ ًيا باملبادئ التي تبني ُّ
العامة يف الدولة وعالقاتها املتبادلة وكذا حقوق وحريات
االأفراد املقررة يف ظل نظام نيابي حر.
وحيث اإن الد�ستور وحده ال يكفي ل�سد حاجة الب�سر ،جلمودِه
واحتوائه على مواد عامة ال ت�ستجيب لتغريات واحتياجات
احلياة ب�سهولة؛ فكان ال بد من �سن القوانني واللوائح
ُف�سل مواد الد�ستور وفقراته ،لتواكب املتغريات
التي ت ّ
وامل�ستجدات الكثرية التي تواجه املجتمع ،وبهذازادت
القوانني وتنوعت الت�سريعات التي تنظم تلك العالقات
لتحقيق الهدف االأ�سمى ،وهو حفظ احلقوق على جميع
امل�ستويات.
ال�سلطات الت�سريعية ،والتنفيذية،
ونتيجة لتداخل عمل ُّ
والق�سائية؛وما قد ي�سببه ذلك اأحيا ًنا من جتاوزات
وخمالفات وتعار�س مع ن�سو�س الد�ستور؛ ا�ستحدث مبداأ
الف�سل بني هذه ال�سلطات لكي متار�س كل �سلطة عملها
بحرية حتت ظل الد�ستور الذي ينظم هذه العالقات .ويبدو
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اأن هذا الف�سل وحد ُه مل يكن كاف ًيا؛ فكان ال بد من وجود
رقابة على د�ستورية القوانني التي مت ا�ستخدامها للوقوف
على مدى مواءمة وموافقة القوانني واللوائح امل�ستحدثة
للد�ستور؛ وهو االأمر الذي دفع باأغلب الدول اإلى اإن�سا ِء هيئ ٍة
للرقابة على د�ستورية القوانني،تقوم على حرا�سة الد�ستور
�سبب من االأ�سباب .
وعدم خمالفته الأي ٍ
وقد كانت هذه الهيئة من اأهم االآليات الفاعلة لتحقيق
العدالة ،واحلريات العامة املن�سودة؛ وذلك ،من خالل
ال�سلطة الت�سريعية ،فيما ت�س َّنه
مراقبتها و�سبطها الأعمال ُّ
من ت�سريعات� ،سما ًنا لعدم ت�سادمها واأحكام الد�ستور؛
وجتعلها تن�سجم يف ال�سري مع املبادئ الد�ستورية العليا.
وعليه� ،سنتناول يف هذه الدرا�سة نظم الرقابة على د�ستورية
القوانني يف مبحث اأول؛ ثم وظائف هذه الرقابة ،واالإنتقادات
املوجهة اإليها يف املبحثني الثاين والثالث؛ لنختم مبطالعة
خمت�سرة عن ق�ساء الد�ستورية يف �سلطنة ُع َمان.
املبحث الأول  :نظم الرقابة الد�شتورية
يرت ُّد اأ�سا�س فكرة الرقابة على د�ستورية القوانني اإلى
نظرية اأولئك الفال�سفة الذين كانوا يوؤمنون بقانون طبيعي
ي�سمو على القوانني الو�سعية؛ بحيث ال متلك تلك القوانني
اأن تخرج عليه ،فاإن هي خرجت عليه ُعدَّت خارجة على
النامو�س الطبيعي.
وكما يقول لورد «ديني�س لويد» يف كتابه «فك��رة القان ��ون» :
باأن هناك ،من وراء النظم القانونية املعمول بها يف خمتلف

املجتمعات ،قانو ًنا اأ�سمى ،يكن على اأ�سا�سه اأن نحكم على
نتائج ُمهمة
القانون الب�سري الو�سعي» .هذه الفكرة اأدَّت اإلى ٍ
يف الكثري من مراحل التاريخ الب�سري احلرجة ،ذلك الأنها
اأدت اإلى ا�ستخال�س نتيج ٍة موؤدَّاها اأن هذا القانون االأ�سمى
تمع؛ حني يت�سح اأنها
ُ
يج ّب ،ويلغي القوانني الفعلية الأي ُجم ٍ
خمالفة للقانونِ االأ�سمى ،ولي�س هذا فح�سب؛ بل اإن هذه
النتيجة يرتتَّب عليها جواز اإعفاء الفرد من واجبه جتاه
اخل�سوع للقانون الفعلي.
وملا كان الد�ستور هو الذي يحدِّ د �سلطات الدولة ،ويحدِّ د
اخت�سا�ساتها وكيفية ممار�ستها؛ مبا فيها ال�سلطة الت�سريعية؛
ويبني كيفية تكوينها ،وكيفية ممار�ستها الخت�سا�سها؛ فال
متلك هذه ال�سلطات ،واحلال كذلك ،اخلروج على اأحكام
الد�ستور الذي ينحها �سند وجودها ،و�سند اخت�سا�سها؛
واإال ،فاإن ُعل ّو الد�ستور ي�سبح كلمة عدية القيمة ،اإذا اأمكن
خمالفتها من جانب اأجهزة الدولة بال جزاء .اجلزاء الذي
يكن اأن يحقق للد�ستور احرتامه ،وي�سمن ملبداأ امل�سروعية
اأن ي�سود هو عدم نفاذ الت�سرف املخالف ،وبطالنه .ولتحقيق
هذه النتيجة االإ�سالحية ،البد من تطبيق نظام الرقابة على
د�ستورية القوانني .ويف ما يلي ن�ستعر�س اأهم نظم الرقابة
على د�ستورية القوانني.
الفرع االأول :الرقابة ال�سيا�سية على د�ستورية القوانني
نوعا من الرقابة الوقائية للن�ساط
متثل الرقابة ال�سيا�سية ً
الت�سريعي ،وذلك مبنع خمالفات الد�ستور عند امل�سدر،
ويتولى هذه الرقابة الوقائية هيئة �سيا�سية ُين�سئها الد�ستور،
وتكون مهمتها التحقُّق من اأعمال ال�سلطات العامة � وبخا�سة
ال�سلطة الت�سريعية � الأحكام الد�ستور.
وعليه ،فاإن مفهوم الرقابة ال�سيا�سية ،كما يعرفها البع�س،
باأنها رقابة وقائية « قبلية « ت�سبق �سدور القانون ،ومن ثم
ُ
ن�سا يف الد�ستور .وتقوم
حتول دون �سدورِه ،اإذا خالف ً
بهذه الرقابة جلنة �سيا�سية يتم اختيار اأع�سائها بو�ساطة
ال�سلطة الت�سريعية ،اأو باال�سرتاك مع ال�سلطة التنفيذية .
ُّ
وعلى ذلك ،فاإن اأهم �سمات الرقابة ال�سيا�سية ،اأنها رقابة
وقائية متار�س على القانون قبل �سدوره ،فهي متار�س على
م�سروعات القوانني؛ كذلك فاإن هذه الرقابة متار�س عن

متخ�س�سة؛
طريق هيئة ت�سكل �سيا�س ًيا.وقد تكون هذه الهيئة
ِّ
اأي يار�سها ذوو املوؤهالت القانونية الرفيعة؛ كما قد تكون
ممن ال تتوافر فيهم الكفاءة الفنية؛
غري متخ�س�سة ،اأي َّ
أ�س�س اأخرى؛ ويف كلتا احلالتني،
واإمنا يقوم االختيار على ا ٍ
فهي لي�ست ق�سائية.
ويعهد الد�ستور يف هذه ال�سورة ،من �سور الرقابة على
د�ستورية القوانني ،اإلى هيئ ٍة ُم�سكلة ت�سكي ًال �سيا�س ًيا ،اأيّ
م�سكلة من الطبقة ال�سيا�سية مبعناها الوا�سع ،تقوم مبهمة
التحقق من اأن ن�س القانون مطابق للد�ستور .وهذا النظام
يجعل اخت�سا�س الهيئة ال�سيا�سية حمدودًا ،كما اأنه ال يوفر
الأع�ساء الهيئة �سمانات جدية ال�ستقالل اأع�سائها ،وال يخفي
الفقهاء خوفهم من اأن تتحول هذه الهيئة ال�سيا�سية اإلى جهاز
مهيمن .
غري اأنه ،من الثابت اأن طبيعة تلك الهيئة املكلفة بالرقابة،
تختلف من دول ٍة اإلى اأخرى من حيث حتقق ال�سفة ال�سيا�سية
ب�سور ٍة كاملة مطلقة ،اأو جزئية فيها؛ وعلى �سبيل املثال،
فاإن الطابع ال�سيا�سي هو ال�سائد واملتف ّوق يف الهيئة املكلفة
يف فرن�سا بالقيام بتلك الرقابة ،واملعروفة با�سم« :املجل�س
الد�ستوري».
تتميز الرقابة ال�سيا�سية باأنها يعهد اإليها الرقابة على
د�ستورية القوانني ،التي هي عمل قانوين من حيث مو�سوعها؛
اإال اأنها ،من حيث االآثار املرتتبة عليها ،ت�سكل عملية �سيا�سية.
فالهيئة التي يعهد اإليها بالرقابة� ،ست�سبح ال�سلطة العليا
ت�سريع اإال بر�ساها
داخل الدولة ،بحيث ال يتم �سدور اأيّ
ٍ
وموافقتها ،ومن ثم فاإنه نظ ًرا للطابع ال�سيا�سي لالآثار املرتتبة
على الرقابة ،فاإنه من املنطق اأن تعهد اإلى هيئة �سيا�سية ،وقد
تبدو هذه ال�سورة من �سور الرقابة من الناحية النظرية اأكرث
فعالية من غريها من �سور الرقابة ،الأن الرقابة ال�سيا�سية
بحكم كونها رقابة وقائية� ،ستمنع �سدور الت�سريعات املخالفة
للد�ستور ،وهو ما يتفق مع القول ال�سائد باأن الوقاية خري من
العالج .
غري اأن هذه ال�سورة من الرقابة تتعر�س النتقادات �سديدة
من جانب رجال الفقه الد�ستوري  .فنظام الرقابة ال�سيا�سية
– على حد قول بع�س الفقهاء – مل ينجح يف توفري رقابة
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فعالة على د�ستورية القوانني يف اأغلب الدول التي اأخذت به،
ولعل ما ذهب اإليه الفقه الفرن�سي من تعديل لنظام الرقابة
على د�ستورية القوانني يف فرن�سا من رقابة �سابقة وقائية
اإلى رقابة الحقة يف العام 2008م ،دليال لهم على عدم
كفاية وكفاءة هذا النوع من الرقابة  ،بعد زمن طويل كانت
ال�سابقة على د�ستورية
فيه فرن�سا ا ً
أمنوذجا لنظام الرقابة َّ
القوانني يف العامل ،ومن اأمثلة الدول التي تعمل بنظام الرقابة
ال�سيا�سية على د�ستورية القوانني جمهورية فرن�سا التى عدلت
منهجها يف العام 2008م ،لتطبق نظام الرقابة املختلط ،الذي
يجمع بني الرقابة ال�سيا�سية والرقابة الق�سائية ،وا ً
أي�سا بع�س
دول املغرب العربي كاجلزائر واملغرب.
الفرع الثاين  :الرقابة الق�سائية على د�ستورية القوانني
يق�سد بهذا النوع من الرقابة :اأن يعهد بعملية الرقابة على
د�ستورية القوانني اإلى هيئة ق�سائية تنظر يف مدى مطابقة
ال�سدَ د حك ًما ق�سائ ًيا .
الت�سريع للد�ستور ،وت�سدر يف هذا َّ
ومعنى ذلك :اأن يتولى الق�ساء فح�س د�ستورية القوانني
ال�سادرة عن الربملان ،للتحقق من مطابقتها ،اأو خمالفتها
لقواعد الد�ستور .فهذه الرقابة تتميز عن الرقابة بوا�سطة
هيئة �سيا�سية ،باأن الذي يقوم بها اإذن الهيئة الق�سائية ذاتها:
اإ َّما املحاكم املختلفة ،واإما حمكمة ُعليا معينة ،ين�س عليها
الد�ستور .كما تتميز هذه الرقابة الق�سائية ُعموم ًا ،بخالف
الرقابة بوا�سطة هيئة �سيا�سية ،باأنها رقابة الحقة على �سدور
القانون ونفاذه ،ولي�ست رقابة �سابقة على �سدور القانون؛
ومن ثم،فهي تفرت�س اأننا اإزاء قانون ا�ستوفى اإجراءات اإقراره
واإ�سداره ،وثارت م�ساألة د�ستوريته ،اأو عدم د�ستوريته اأثناء
نفاذ ،وتطبيق القانون.
وال بد من االإ�سارة اإلى ذهاب بع�س الفقهاء اإلى القول باأن
للرقابة الق�سائية م�ساوئ عديدة  ،وهم يردِّدون يف ذلك
امل�ساوئ ذاتها التي ارتكز عليها الق�ساء الفرن�سي ،كي ي ِّربر
امتناعه عن اإعمال حقه يف رقابة د�ستورية على القوانني.
وقد القى هذا النوع من الرقابة قبو ًال اأكرث لدى الفقه
الد�ستوري ،كما اأخذ به الق�سم االأعظم من االأنظمة الد�ستورية
يف العامل ،ولعل القبول العام لهذا النوع من الرقابة مرجعه
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اإلى طابعه العملي ،واملتفق مع طبيعة الرقابة ذاتها ،وذلك
اأن عملية الرقابة على د�ستورية القوانني تتميز بطابعها
القانوين البحت؛ اإذ هي يف حقيقتِها عملية تف�سري ومقارنة؛
عملية تف�سري ،الأنها تفرت�س تف�سري الت�سريع املعرو�س ملعرفة
م�سمونه؛ ثم تف�سري الن�س الد�ستوري ملعرفة مدى اتفاقهما.
فالعملية ا ًإذاهي عملية حل تنازع بني قاعدتني قانونيتني على
حد قول بع�س الفقهاء .
والرقابة الق�سائية على د�ستورية القوانني قد تكون رقابة ال
مركزية متار�سها املحاكم على اختالف درجاتها؛ كما قد
تكون مركزية ،اأيّ اأن يعهد مبمار�سة الرقابة الق�سائية على
د�ستورية القوانني اإلى حمكمة ُحمددة .ويكن ممار�سة هذه
الرقابة الق�سائية بطريق الدفع الفرعي بعدم د�ستورية ن�س
قانوين ،اأو بطريق الدعوى االأ�سلية ،اأو باجلمع بني طريق
الدفع الفرعي وطريق الدعوى االأ�سلية .ومثال على الرقابة
الق�سائية ،الواليات املتحدة االأمريكية وم�سر واالأردن
والعراق ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،عدا البحرين التي
تعمل بنظام الرقابة املختلط ال�سابق والالحق ح�سب اقت�ساء
احلال.
الفرع الثالث :الرقابة ال�سعبية على د�ستورية القوانني
كما تظهر �سورة الرقابة ال�سعبية على الد�ستورية ا�ستنادًا اإلى
ال�سلطات ،وتن�سط الرقابة ال�سعبية
فكرة اأن ال�سعب هو اأ�سل ُّ
عندما متتنع جميع ال�سلطات عن الرقابة الد�ستورية بن�س
د�ستوري يحظر عليها ذلك ،بل ويلزمها بالرجوع اإلى ال�سعب
ا�ستفتاءات
لعر�س جميع اأو بع�س امل�سائل الد�ستورية عليه يف
ٍ
عام ٍة للنظر فيما اإذا كانت اأعمال ال�سلطات العامة تتفق مع
الد�ستور اأم ال ،وهو ما ُيعرف بالرقابة ال�سعبية املبا�سرة،
وهناك طريقة غري مبا�سرة للرقابة ال�سعبية تتمثل يف قيام
ال�سعب بالرقابة عن طريق هيئاته ونقاباته واأحزابه وو�سائل
اإعالمه .
وقد متثلت هذه الرقابة يف اأجلى �سورها ،وبلغت اأوجها فيما
ُعرف بثورة الربيع العربي ،حيث اأ�سبحنا نرى ون�ساهد ون�سمع
من يتحدث من احلقوقيني والقانونيني وروؤ�ساء االأحزاب
والنقابات عن خمالفات د�ستورية يف النظم ال�سيا�سية ،ويبني

مواطن تلك املخالفات ويجليها لل�سعب؛ ويظهر بع�س القوانني
التي ال تتالءم مع القواعد الد�ستورية نتيجة للهيمنة الع�سكرية
وال�سيا�سية من قبل بع�س االأنظمة .وكذلك مترير بع�س
القوانني واملعاهدات التي ال تراعي د�ستور البالد وحقوق
ال�سعوب العربية.
وكثري من احلكام،خا�سة يف دول العامل الثالث،ي�سرب
بالد�ستورعر�س احلائط ،اأو يط ِّوعه مل�سلحة ال�سلطات
يات
ويغري ويبدّل وفق اأهوائه وم�ساحله،حتت ُم�س َّم ٍ
احلاكمةّ ،
كثرية ومتنوعة ،منها احلركات الت�سحيحية ،خا�س ًة عند تويل
روؤ�ساء ُجدد مقاليد احلكم ،خمالفني بذلك اأهم قواعد وبنود
الد�ستور يف �سرعية احلكم؛ وا ً
أي�سا ،ن�ساهد اأحيا ًنا تغي ًريا
ق�سر ًيا يجرى على الد�ستور ،ليحقق رغبات ال�سلطة ،اأما يف
توريث احلكم ،اأو يف تويل �سخ�سية حمددة مقاليد احلكم.
الفرع الرابع  :الرقابة على الد�ستورية يف االإ�سالم
اإذا كانت االأنظمة الو�سعية قد َعرفت مبداأ الرقابة على
د�ستورية القوانني يف الع�سر احلديث وطبقته يف القرنني
املا�سيني بطرقٍ ق�سائي ٍة و�سيا�سي ٍة و�سعبية ُمبا�سرة وغري
مبا�سرة ،فاإن ال�سريعة االإ�سالمية َعرفت هذا املبداأ منذ اأربعة
وان�سباط
ع�س َر قر ًنا ،وطبقته منذ ذلك التاريخ بدق ٍة متناهية،
ٍ
حلفظ كتاب اهلل و�سنة نبيه حممد �س ّلى اهلل عليه و�سلم.
تام ِ
واإذا كان الهدف من تطبيق االأنظمة الو�سعية لنظام الرقابة
على الد�ستورية هو حماية الد�ستور وال�سرعية الد�ستورية
واحلقوق واحلريات العامة؛ فاإن هدف الرقابة على د�ستورية
القوانني يف ال�سريعة االإ�سالمية هو حماية القانون االأ�سا�سي،
وامل�سدر االأ�سمى للت�سريع وهو القراآن الكرمي ،وال�سنة النبوية
أحكام �سرعية قطعية الداللة
ال�سريفة ،وما ورد فيهما من ا ٍ
والثبوت.
فال يجوز يف ظل ال�سريعة االإ�سالمية ملجتهدٍ واحدٍ اأو ِّ
لكل
املجتهدين اأن يخالفوا ُحك ًما ورد يف كتاب اهلل �سبحانه وتعالى
اأو يف �سنة ر�سوله الكرمي حممد �س ّلى اهلل عليه و�س ّلم اإذا كان
قطعي الداللة ،واإذا وقعت املخالفة كان االجتهاد
هذا احلكم
ّ
باط ًال ومردودًا على �ساحبه ،وعلى الق�ساء اأن يهدره وال يعمل
به؛ وال يجوز للقا�سي ا ً
أي�سا اأن ُيخالف الن�سو�س القراآنية اأو
ن�سو�س ال�سنة النبوية قطعية الداللة والثبوت ،واإذا خالف يف

قطعي الداللة والثبوت كان حكمه باط ًال.
حكمه ً
ن�سا ّ
وهذا ما ا�ستقر عليه الفقه االإ�سالمي،حيث َيذكر العالمة
�سهاب الدين ال�سافعي يف كتابه «اأدب الق�ساء» اأنه لي�س على
القا�سي اأن يتعقب حكم من كان قبله اإذا ُعزل قا�س وو َ
يل اآخر
مكانه ،فلي�س عليه اأن يتعقب اأحكام من كان قبله ،الأن الظاهر
من االأحكام ال�سحة ،فاإن تعقب ذلك اأو رفعت اإليه نظر فيها
فما وجد فيها خمال ًفا للن�س اأو االإجماع اأو القيا�س اجللي
اأبطله واإن كان على وفق ال�سرع اأم�ساه واإن كان جمتهدً ا
فيه مل ينق�سه ،كذلك ذكر االأمام اأحمد الدردير يف «ال�سرح
إجماعا
ال�سغري» :اأنه ال يتعقب حكم العدل للعامل ،اإال ما خالف ا ً
ن�سا اأو خالف جلي قيا�س ،واأورد مفتي ال�سام حممد
اأو خالف ً
بن عابدين يف «رد املُحتار على الدُّر املُختار» :اعلم اأنهم ق�سموا
احلكم اإلى ثالثة اأق�سام :ق�سم ُيرد بكل حال وهو ما خالف
الن�س اأو االجماع ،وق�سم ي�سي بكل حال وهو احلكم يف حمل
االجتهاد باأن يكون اخلالف يف امل�ساألة و�سبب الق�ساء ،وق�سم
اختلفوا فيه وهو احلكم املجتهد فيه وهو ما يقع اخلالف فيه
بعد وجود احلكم ،فقيل ينفذ وقيل يتوقف على اإم�ساء قا�س
اآخر.
أهل ُعمان يقول ف�سيلة ال�سيخ الدكتور اإ�سحاق بن
وعن �سرية ا ِ
اأحمد البو�سعيدي رئي�س املحكمة العليا نائب رئي�س املجل�س
االأعلى للق�ساء ،رئي�س جمل�س ال�سئون االإدارية للق�ساء اأنه ُوجد
يف بع�س ع�سور الدولة ال ُعمانية كثري من الو�سايا والوثائق
وا�ستلهاما للنظام الق�سائي االإ�سالمي
التي تعد ترجمة
ً
ال�سرعي ،ومن قبله نظام االحتكام ل�سيخ القبيلة اأو للكهان
والعرافني قبل االإ�سالم ،من هذه الو�سايا والوثائق ما كان
ُي�سمى ب�« عهد االإمام للقا�سي» ،وهو اأن َيكتب اإمام امل�سلمني
للوايل اأو القا�سي الذي يعينه يف الواليات ال ُعمانية عهدً ا ياأمره
فيه بتقوى اهلل ،والنظر يف م�سالح امل�سلمني ،واإقامة العدل
بينهم ،واإن�ساف املظلوم ،واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
واأن يق�سي بني اخل�سوم بكتاب اهلل ع ّز وجل ،فاإن مل يجد
فب�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�س ّلم ،فاإن مل يجد فباإجماع
امل�سلمني ،فاإن مل يجد يجتهد ويتحرى ما هو اأقرب اإلى احلق
ال�سلط بن مالك
والعدل ،ومن جملة هذه العهود عهد االإمام َّ
لوالي ِه اأبو مالك غ�سان بن جليد وايل الر�ستاق ،وعهد االإمام
نا�سر بن مر�سد لواليه عبداهلل الكندي ،وايل ال�سري ب�سمال
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ُعمان؛ وعهد االإمام حممد بن عبد اهلل اخلليلي ،لواليه
وقا�سيه خالد بن مهنا البطا�سي؛ وعهده لقا�سيه وواليه اأحمد
بن نا�سر البو�سعيدي؛ وغريها من العهود املهمة املوثقة ،التي
للحكم االإ�سالمي يف عمان.
تعد مرج ًعا ُ
اإن احلماية املقررة للمبادئ واالأحكام ال�سرعية االإ�سالمية
التي وردت بها الن�سو�س القطعية الداللة واالإجماع هي
حمل اتفاق من جميع فقهاء امل�سلمني على مر الع�سور فما
ن�س �سريح
دام الن�س
ً
�سريحا فال ُم َ�س ِّوغ لالجتهاد فيما فيه ّ
قطعي ويتعني االلتزام بالن�س ،ومثله االإجماع فاإذا َّ
�سذ جمتهد
ّ
اأو قا�س عن حكم الن�س ال�سريح ،فاإن حكم ال�سرع يف �ساأنِ
هذا اخلروج اأنه والعدم �سواء.
ور�سالة عمر بن اخلطاب الأبي مو�سى االأ�سعري عندما َّواله
ق�ساء الكوفة التي جمع فيها االأحكام واخت�سرها باأجود
منهاجا وال يجد ُحمق
الكالم وجعل النا�س بعده يتخذونها
ً
حمي�سا ،وهي وثيقة
عنها معد ًال وال ظامل عن حدودها
ً
م�سهورة ومعروفة ،ياأمر
فيها اخلليفة قا�سيه بااللتزام مبا جاء يف الكتاب وال�سنة
وعدم اخلروج عليهما ،اإال يف اأمور حدَّدها له ،و ُيعد ذلك
مراقبة ومتابعة للقا�سي يف اأجلى �سورها ومعانيها ،ومما جاء
فيها«:اإن الق�ساء فري�سة حم َّكمة ،و�سنة متبعة ،فاأفهم اإذا
اأدلى اإليك ،واأنفذ اإذا تبني لك ،فاإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ
النا�س يف جمل�سك وفى وجهك وق�سائك ،حتى ال
له؛ا ِآ�س بني ِ
يطمع �سريف يف حيفك وال يياأ�س �سعيف من عدلك ،البينة
على من ادَّعى ،واليمني على اأنكر ،وال�سلح جائز بني امل�سلمني
حراما اأو ح َّر َم حال ًال ،وال ينعك ق�ساء ق�سيته
�سلحا اأحل ً
اإال ً
باالأم�س فراجعت فيه نف�سك وهديت فيه لر�سدك اأن تراجع
فيه احلق فاإن احلق قدمي ال يبطله �سيء ،والرجوع اإلى احلق
خري من التمادي يف الباطل .الفهم ..الفهم فيما اأدلى اإليك
مما لي�س يف قراآن وال �سنة ،ثم قاي�س االأمور عندئذ واعرف
االأمثال ثم اأعمد فيما ترى اإلى اأقربها اإلى اهلل واأ�سبهها
باحلق ،واإياك والغ�سب والقلق وال�سجر والتاأذي باخل�سوم
والتنكر عند اخل�سومات فاإن الق�ساء يف مواطن احلق مما
يوجب اهلل به االأجر ويح�سن به الذكر فمن خل�ست نيته يف
احلق ولو على نف�سه كفاه اهلل ما بينه وبني النا�س ،فاإن اهلل
بثواب
خال�سا فما ظنك ٍ
تعالى ال يقبل من العباد اإال ما كان ً
عند اهلل يف عاجل رزقه وخزائن رحمته » ..
66

الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد (�،)7صـفـر 1439هـ  -ن ــوفـمـ ـبــر 2017م

وهذا الن�س �سريح ووا�سح يف مراقبة «د�ستورية القوانني»
واالحتكام اإليها  -اإن جاز لنا التعبري -من مراقبة �سريحة
لتطبيق اأوامر ال�سرع مما جاء يف الكتاب وال�سنة النبوية
من قبل الق�ساة ،وال يجوز للقا�سي اأن يتعداها اإال بالقيا�س
ال�سحيح ،كما اأنه ال يجوز للقا�سي ذلك اإال بعد ا�ستيفاء ما
جاء يف الكتاب وال�سنة من اأحكام �سريحة وا�سحة ،وما اأم ُر
ُعمر بن اخلطاب الأبي مو�سى االأ�سعري يف بداية هذا الن�س
بالرجوع عن بع�س ما كان قد ق�سى به اإال لتيقنه من عدم
خمالفته لل�سرع ،وما اأعظمها من نزاهة اأن يرجع القا�سي
عن حكم �سابق له واإلغاء هذا احلكم والرجوع عنه يف �سبيل
االإن�ساف والعدل واإحقاق احلق ودفع الظلم ،وبذلك يكون
ال�سرع ال�سريف اأوكل اإلى ال�سلطة الق�سائية مراقبة مدى
د�ستورية الت�سريعات (االجتهادات)� ،سواء كان م�سدرها
ال�سلطة الت�سريعية متمثلة يف املجتهدين اأم يف رئي�س الدولة.
وقد عرف امل�سلمون االأوائل الدفع بعدم الد�ستورية ويف كث ٍري
من االأحيان كانوا يدفعون بعدم الد�ستورية لتوهّ م املخالفة من
قبل املجل�س الت�سريعي اأو رئي�س الدولة ،وكان ي�سارك الق�ساء
يف هذا االخت�سا�س املحت�سب وناظر املظامل ،واأحيا ًنا م�سدر
الت�سريع ذاته؛ فاإذا اأ�سدر احلاكم اأو املجتهدون ت�سري ًعا اأو
قرا ًرا بقانون كان اأول لوازمه اأال يكون خمال ًفا لن�س ورد يف
القراآن اأو ال�سنة اأو االإجماع؛ ويف حال
ملزما الأيِّ فردٍ من اأفراد
املخالفة ،فاإن هذا القانون ال يكون ً
الدولة ،ويجب رده والطعن عليه بعدم الد�ستورية.
اأما من حيث تنظيم الرقابة الد�ستورية يف ظل اأحكام ال�سريعة
االإ�سالمية فهي كاالآتي:
اأو ًال :جميع املحاكم االإ�سالمية خمت�سة بنظر دعوى الد�ستورية
والف�سل فيها وبذلك تكون ال�سريعة االإ�سالمية اأخذت من
حيث االأ�سل بعدم مركزية الرقابة على د�ستورية القوانني اأو
الت�سريعات؛ وال ينع ا�ستثنا ًء من تخ�سي�س حمكمة مركزية
يف كل قطر تكون كلمتها الف�سل يف مو�سوع الد�ستورية ،كما
هو حا�سل يف هذا الزمان من تخ�سي�س حمكمة عليا م�ستقلة
للحكم يف د�ستورية القوانني واالأوامر االإدارية.
ثان ًيا :حتال الدعوى بعدم الد�ستورية اإلى الق�ساء الد�ستوري
عن طريق الدعوى االأ�سلية اأو طريق الدفع الفرعي اأو عن
طريق الت�سدي من جانب الق�ساء نف�سه؛ ول ُي�سرتط يف

قبل املحكوم ،وعلى الفور �سارع احلاكم بالرتاجع ،بل وندم
على ما �سرعه وقال قولته املاأثورة« :اأخطاأ ُعم ٌر واأ�سابت
اإمراأة».
ويف عهد اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز دخل قتيبة بن
جي�س من امل�سلمني
م�سلم الباهلي مدينة �سمرقند على را ِأ�س ٍ
وكان دخوله غد ًرا بدون اأن يعلن اأهلها باحلرب واأ�سكن بها
اجلي�س خمال ًفا بذلك االإجراءات التي يجب اتخاذها قبل
القتال التي قررتها قاعدة د�ستورية ورد بها حديث ر�سول اهلل
�سلى اهلل عليه و�سلم يف قوله« :اإذا لقيت عدوك فادعه الإحدى
خ�سال ثالث :ادعه لالإ�سالم فيكونوا منا واإن اأبوا اإال البقاء
على دينهم و�سلطانهم ،فاأ�ساألهم اجلزية ،فاإن ر�سوا فاأجعل
لهم ذمة اهلل وذمة نبيه وكف عن قتالهم واإن اأبوا اجلزية
فا�ستعن باهلل وقاتلهم .فلما دخل ُقتيبة بن م�سلم قائد جي�س
امل�سلمني �سمرقند من خلف اجلبال ومن دون اتخاذ هذه
االإجراءات طعن اأهل �سمرقند بعدم �سرعية اأو د�ستورية هذا
الدخول اإلى بالدهم اأمام عمر بن عبد العزيز ،فاأحال الطعن
فح�س الطعن واأ�سدر ُحك ًما بعدم د�ستورية
اإلى الق�ساء الذي َ
الدخول اإلى املدينة واأمر باإخراج جي�س امل�سلمني منهااالأمر
الذي بث يف نفو�س اأهل �سمرقند ورهبانهم الثقة واالإيان باأن
دين االإ�سالم هو دين احلق فنطقوا بال�سهادة ودخلوا جمي ًعا
االإ�سالم.
وبذلك نخل�س اإلى اأن ال�سريعة االإ�سالمية عرفت مبداأ
الرقابة على د�ستورية القوانني حماية للد�ستور والقانون
االأ�سمى وهما القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة وما ورد
بهما من اأحكام �سرعية اأ�سا�سية قطعية الداللة والثبوت ،كما
اأن ال�سريعة االإ�سالمية عرفت بجانب الرقابة الق�سائية على
د�ستورية القوانني و�سائل اأخرى حلماية القواعد القانونية
�سالفة الذكر ،ومن هذه الو�سائل نظام املظامل اأوالرقابة
ال�سعبية وغريها من الو�سائل الكفيلة برد كل اعتداء على
قواعد ال�سريعة االإ�سالمية.

الدعوى الد�ستورية اأي �سروط تتعلق بامل�سلحة ،اأو ال�سفة،
اأو غري ذلك من ال�سروط فكل م�سلم له حرية حتريك دعوى
الد�ستورية حت�س ًبا واإر�سا ًء هلل عز وجل ،والأن يف ت�سديه
ونهي عن املنكر وهو واجب على كل
للدعوى اأم ٌر باملعروف ٌ
م�سلم امتثا ًال لقوله تعالىَ } :و ْل َت ُكن ِّمن ُك ْم اأُ َّم ٌة يَدْ ُعونَ ِاإ َلى
َْ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ْاملُن َك ِر َواأُ ْو َل�ئ َِك هُ ُم
اخل ْ ِري َو َياأْ ُم ُرونَ ِب ْ َامل ْع ُر ِ
ُ
ْاملُ ْفل ُِحونَ { �سورة اآل عمران االآية  ،104وقوله تعالى }:كنت ُْم
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ْاملُن َك ِر
ا�س َتاأْ ُم ُرونَ ِب ْ َامل ْع ُر ِ
َخ ْ َري اأُ َّم ٍة اأُخْ ِر َجتْ لِل َّن ِ
َو ُتوؤْمِ ُنونَ ِب ّ
اهللِ{ �سورة اآل عمران االآية  ،110وقول الر�سول
الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم( :من راأى منكم منك ًرا
فليغريه بيده ،فاإن مل ي�ستطع فبل�سانه ،فاإن مل ي�ستطع فبقلبه،
وذلك اأ�سعف االإيان) رواه م�سلم  ،فالنهي عن املنكر واجب
على كل م�سلم الإحقاق احلق والعدل والنهي عن الظلم
ومواجهة الق�ساة واحلكام باحلقائق الدامغة هو نهي عن
املنكر ،وينطبق ذلك باأجلى �سوره اليوم على مبداأ الرقابة
على د�ستورية القوانني.
قانومنا اأو
ثالث ًا :يرتتب على احلكم ال�سادر بعدم د�ستوري ِة ٍ
قرار بقانون وهو االأمر االإداري ،يرتتب عليه البطالن واعتبار
هذا الت�سريع ال حجية وال اأثر له ،اأي هو والعدم �سواء الأن مثل
هذا القانون يعترب منك ًرا ،واملنكر يجب اإزالته يف ال�سريعة
االإ�سالميةكما اأ�سلفنا �ساب ًقا.
والتاريخ االإ�سالمي حافل بالوقائع التي اأ َّكدت رقابة د�ستورية
القوانني ،ففي عهد عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ،اأ�سدر -
وهو رئي�س الدولة  -ت�سري ًعا يق�سى باأال يزداد يف مهور الن�ساء
عن اأربعني اأوقية واأن الزيادة على ذلك تلقى يف بيت املال؛
فطعنت امراأة من املواطنني بعدم د�ستورية هذا الت�سريع
اأمام عمر ر�سي اهلل عنه ،واأكدت يف طعنها خمالفة الت�سريع
لقاعدة د�ستورية ورد بها ن�س قراآين وهوَ } :واإِنْ اأَ َر ُّ ُ
دمت
ا�س ِت ْبدَ َال َز ْو ٍج َّم َكانَ َز ْو ٍج َواآ َت ْيت ُْم ِاإ ْحدَ اهُ نَّ ق َ
ِنطا ًرا َف َال َتاأْ ُخ ُذو ْا
ْ
مِ ْن ُه َ�س ْي ًئا اأَ َتاأْ ُخ ُذو َن ُه ُب ْهتَا ًنا َواإِ ْث ًما ُّم ِبي ًنا ،و ًك ْي َف َتا ُأخذو َن ُه َو َقد
ع�س ُكم الى َب ْع ٍ�س َواأ َخذنَ مِ ْن ُكم مِ يثاق ًا َغ ً
ليظا{ �سورة وللنبذة تتمة يف احللقة القادمة.
اأف�سى َب َ
الن�ساء االآيتني  ،21 ، 20واأو�سحت الطاعنة لعمر ر�سي اهلل
عنه اأن هذه الزيادة لي�ست له وال يلك اأخذها لبيت املال وال
* دكتوراه يف القانون الد�ستوري
لغريه ملخالفة ذلك للد�ستور الذي يجب اأن يخ�سع له احلاكم
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