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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org
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الدستورية وكيفية  الدولية يف أتليف اجملالس  الدستورية  التجارب  فيما سبق عن  قد حتدثنا 
اختيار أعضائها، وِمن قبل ذلك تكلمنا يف التجارب الدولية يف أتليف احملاكم الدستورية، وكيفية 
اختيار أعضائها. ولقد علمنا من ذلك العرض املوسع أنَّ القاعدة العامة يف أتليف هذه احملاكم 
واجملالس يف دول العامل قائمٌة على كوهنا خليطاً من فئاٍت متعددٍة، وأنَّ الغلبة واألرجحية غالباً ما 

تكون للعنصر القانوين، ال القضائي. 
بيد أنَّ مثة إشكااًل ميكن أْن يُثار على ما طرحنا من رأٍي، مؤداه أنَّ احملكمة العليا األمريكية 
ليس فيها إال القضاة، ومن هذه الناحية سنكون إبزاء جتربٍة دستوريٍة دوليٍة مهمٍة تتكون من القضاة 

فقط، خبالف احملاكم املعروضة آنفاً، اليت كان عددها )٢٤( حمكمًة و)٣( جمالس دستوريٍة؟ 
سنجيُب عن هذا اإلشكال، موضحني التوصيف الدستوري هلذه احملكمة، ومدى عالقتها 

ابلقضاء الدستوري، وكما أييت:
١- بدايًة قد يُفاَجئ الكثريون إذا قلنا هلم إنَّ احلقيقة يف هذه احملكمة أهنا ابألساس ليست 
حمكمًة دستوريًة، بل هي حمكمٌة فدراليٌة عليا. مبعىن آخر أهنا احملكمة العليا ضمن التسلسل اهلرمي 
للقضاء العادي ال القضاء الدستوري. فهي كما تسمى يف دوٍل أخرى )حمكمة التمييز أو النقض(. 
وفضاًل عن الواقع التأرخيي يف إنشاء هذه احملكمة الذي يشهد هلا هبذا الدور، فالدستور األمريكي 
يشهد أيضاً. فها هو الدستور األمريكي بتعديالته السبع والعشرين أمامكم، لن جتدوا فيه أيَّ نٍص 
يعطي احملكمة االختصاصات الدستورية، وعلى رأسها البت يف دستورية القوانني وتفسري الدستور. 
فاملادة الثالثة من الدستور، بفقراهتا الثالث، جاءت خمصَّصًة للحديث عن السلطة القضائية وعن 
احملكمة العليا، وال يوجد فيها أيُّ شيٍء ال من قريٍب وال من بعيٍد خيّص ابالختصاصات الدستورية، 
بل ابالختصاصات املمنوحة للمحاكم العليا ال أكثر -التمييز أو النقص-. ولكن يف عام ١٨٠٣ 
املشهورة  التأرخيية  القضية  مارشال يف  السابق-  -الوزير  القاضي  إابن رائسة  احملكمة  قامت هذه 
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املعروفة بقضية )ماربوري ضد ماديسون( ابالمتناع من تطبيق القانون بزعم عدم دستوريته، فنشأ 
ما يُعرف ابلفقه الدستوري بـ )رقابة االمتناع(. وبعيداً عن التعليق على القضية، وطغيان اجلانب 
ه اليها آنذاك،لكون القاضي -الوزير السابق- مارشال كانت له  السياسي فيها، والنقد الذي وجِّ
صلٌة ابلدعوى، فإنَّ من املبادئ املستقرة لدى مجهرة الفقهاء -مع وجود اجتاٍه ضئيٍل معارض- القول 
جبواز ممارسة احملاكم -أي حمكمٍة اتبعٍة للقضاء العادي- رقابة االمتناع، فتمتنع من تطبيق القانون 
مثار الدعوى إذا وجدت من األسباب ما يدعو للحكم بعدم دستوريته، دون أن يفضي ذلك إىل 
إلغاء القانون أو احليلولة دون قيام بقية احملاكم بتطبيقه؛ ألنَّ عدم الدستورية مل أتِت من حمكمٍة 
دستوريٍة متخصِّصة، بل من حمكمٍة عاديٍة رأت هي ذلك، فيكون احلكم ملزماً هلا فحسب دون 
غريها، وال يكتسب احلكم احلجيَّة إال على أطرافه -مع وجود بعض التفصيالت اجلزئية األخرى-.

وبناًء على ذلك انتزعت احملكمة العليا هذا االختصاص انتزاعاً، وهو الرقابة على الدستورية 
عن طريق رقابة االمتناع، وهو كما معروٌف دفٌع ميكن أن تنهض به أي حمكمة عادية يف العامل؛ ألنه 
يتفق مع طبيعة عمل القضاء، إذ ال يسوغ له تطبيق قانوٍن يرى عدم دستوريته، فيكتفي ابالمتناع 
من تطبيقه، لكنه يبقى قانوانً قائماً وانفذاً. مث توسعت احملكمة العليا األمريكية خالل املئيت عام من 

أتسيسها، فانتزعت اختصاصاٍت شبيهًة وقريبًة من رقابة االمتناع. 
٢- وهكذا ينبغي مالحظة الفرق بني احملكمة الدستورية املتخصِّصة واحملكمة العليا اليت متثِّل 
قمة هرم اجلسم القضائي. وإنَّ الفيصل يف ذلك الدستور، فهو الذي يبنيِّ ما إذا كانت احملكمة 
العليا هي جمرد حمكمة متييز أو حمكمة دستورية متخصِّصة. وإنَّ احملاكم اليت تقتصر على القضاة يف 
الغالب هي من نوع احملاكم العليا ،ال احملاكم الدستورية، مثل احملكمة العليا األمريكية، وكذا احملكمة 

العليا اليمنية واحملكمة العليا اإلندونيسية.
اليمنية حبسب الدستور والقانون هي حمكمٌة عليا وليست دستوريًة، وهي  العليا  فاحملكمة 
تضمُّ هيئاٍت متعددًة، مثل اهليئة املدنية واجلزائية واألحوال الشخصية والتجارية، وغريها. ومن بني 
هذه اهليئات توجد هيئٌة تُعرف بـ)اهليئة الدستورية(، متارس الرقابة على دستورية القوانني؛ مما يعين 
أنَّ احملكمة هي حمكمة متييز توجد هبا هيئٌة أو دائرٌة للقضاء الدستوري؛ وهلذا يكون أعضاؤها من 
القضاة فقط؛ ألهنا حمكمة متييز ال حمكمًة دستوريًة. وهكذا كان احلال أيضاً يف إندونيسيا، إذ كانت 
الرقابة الدستورية مبقتضى الدستور اإلندونيسي لعام ١٩٤٥ منوطًة -قبل إنشاء احملكمة الدستورية- 
ابحملكمة العليا، فضاًل عن اختصاصاهتا القضائيةالعادية؛ لذلك فهي تتألف من قضاٍة فقط. وبعد 
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التعديل الدستوري الثالث يف عام ٢٠٠١ أُنشئت احملكمة الدستورية اليت أنيطت هبا هذه املهمة، 
وُمنعت احملكمة العليا من النظر يف الدستورية. ولقد الحظتم آنفاً كيف أنَّ هذه احملكمة األخرية 
-الدستورية- تتألُف مبقتضى املادة )٢٤(من الدستور اإلندونيسي من ))رجال الدولة ممن لديهم 

إملام ابلدستور واملؤسسات العامة((، وليس من القضاة. 
وإنَّ مما ال ريب فيه عندي أنَّ الذين تصدَّوا سابقاً للحديث عن هذا املوضوع يف وسائل 
العليا  احملكمة  يُفرِّقون بني  وبرملانيِّني وغريهم، ال  املختلفة، من قضاٍة وحمامني وسياسيِّني  اإلعالم 
العادية واحملكمة العليا الدستورية، كما أهنم ال يُفرِّقون بني القضاء الدستوري والقضاء العادي؛ وهلذا 
التسرُّع وعدم  العام؛ بسبب  للرأي  املعلومات اخلاطئة  وقعوا يف اخللط؛ فأخطئوا وتسبَّبوا يف نشر 

الدراية واملتابعة!  
   ويف سياٍق ليس ببعيٍد عمَّا خلت اإلشارة إليه، إنَّ تسمية احملكمة -الدستورية- بـ)االحتادية 
العليا(ال خُيرجها من االختصاص الدستوري وال يُقلِّل من اختصاصاهتا، إذ كما أشران قبل قليل أبنَّ 
د، عرب االختصاصات اليت مينحها للمحكمة،  الفيصل يف ذلك كله هو الدستور، فهو الذي ُيدِّ
ما إذا كانت جمرد حمكمة عليا ضمن القضاء العادي، أو أهنا احملكمة الدستورية املتخصِّصة. ويف 
هذا اإلطار ال تُغري التسمية من اختصاصاهتا؛ فاالختصاصات دستوريٌة من جهٍة وواسعٌة يف أغلب 
التجارب الدولية من جهٍة أخرى، سواٌء أكانت حتت مسمَّى )الدستورية(أم )االحتادية(،رمع األخذ 

ابحلسبان ما سنذكره بعد قليل، واخلاص بطبيعة النظام الفيدرايل.
ولعلَّ السرَّ يف اختيار الدستور العراقي هذه التسمية )احملكمة االحتادية العليا( يكمن -حبسب 

تقديري املتواضع- يف أموٍر ثالثٍة:
األول: األصل أو األساس، فأصل وأساس التسمية مأخوٌذ من قانون إدارة الدولة العراقية 
للمرحلة االنتقالية، فهو الذي أطلق على احملكمة يف وقته -٢٠٠٤- هذه التسمية يف املادة)٤٤( 
منه. ولعلَّ اختيار هذه التسمية من قبلِه انجٌم من التأثر ابلتجربة األمريكية وابملصطلحات األمريكية 
اليت كانت ابرزًة يف ثنااي قانون إدارة الدولة، الذي ال أشكُّ قيد شعرٍة أبنه مكتوٌب أبيٍد أمريكيٍة 
ومرتجٌم عن النسخة األمريكيِة؛ لعشرات األدلة اليت ال حمل لعرضها ها هنا، وقد عرضتها يف دراسٍة 
منشورٍة يف عام ٢٠٠٤. ولعلَّ أبرز معلٍم لتأثر قانون إدارة الدولة ابلتجربة األمريكية بشأن احملكمة 
أنه جعلها تتألف من القضاة فقط، وجعل خدمتهم مدى احلياة؛ متاماً كاحملكمة العليا األمريكية 
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للتجارب الدستورية الدولية. ولألسف ملا يزل الكثريون خيلطون بني  حذو القذة ابلقذة، وخالفاً 
هذه احملكمة اليت أنشأها قانون إدارة الدولة، وبني احملكمة اليت أرساها الدستور العراقي الدائم؛ وهلذا 
تومهوا فقالوا إنَّ احملكمة املذكورة يف الدستور جيب أْن ال يدخل فيها إال القضاة وإنَّ فقهاء القانون 
وخرباء الفقه اإلسالمي ما هم إال مستشارين وخرباء فنيِّني؛ خلطاً منهم بني احملكمتني، يف حني إنَّ 

االختالف بينهما جذرٌي من حيث التأليف والعضوية واالختصاصات.
الثاين: عند وضع الدستور الدائم لعام ٢٠٠٥ كانت احملكمة االحتادية العليا كياانً قائماً، 
أُّلفت مبقتضى األمر رقم ٣٠  لسنة ٢٠٠٥، الصادر عن رئيس جملس الوزراء استناداً ألحكام قانون 
إدارة الدولة؛ لذا وجد مؤسسو الدستور احملكمة أمامهم قائمًة هبذا املسمَّى، فلم يعمدوا إىل تغيريه؛ 

وذلك أمٌر أقطُع خبطئِه اآلن.
ما  عادًة  -االحتادية-  الفيدرالية  الدول  أنَّ  احلثيثة  املتابعة  قد وجدُت من خالل  الثالث: 
ُتطلق تسمية )احملكمة االحتادية( على احملكمة الدستورية، مثل )احملكمة االحتادية املاليزية(، وبعضها 
يضيف وصف )العليا(، مثل )احملكمة االحتادية العليا الربازيلية( و)احملكمة االحتاديةالعليا اإلماراتية(، 
وبعضها اآلخر يضيف وصف )الدستورية(،مثل)احملكمة الدستورية االحتادية األملانية(. وكلُّ هذه 
الدول فيدراليٌة، يف حني مل أجد إطالق مسمَّى )االحتادية( على احملكمة الدستورية يف الدول األخرى 
والعراق  الفيدرايل،  ابلنظام  بشكٍل كبري  مرتبطٌة  هذه  فالتسمية  ذلك  على  وبناًء  الفيدرالية.  غري 

ابحملصِّلة هو احتادٌي فيدرايٌل من الناحية الدستورية.
النتائج  إىل  التطرق  لنا سوى  يبَق  مل  الدراسة  هذه  املفصَّل يف  االستعراض  هذا  وبعد كل 

املستفادة منها؛ وهو ما سنبيِّنُه إن شاء هللا يف القسم السابع -األخري- .


