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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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املقدمة
لنص  إعمااًل  العليا؛  االحتادية  احملكمة  قانون  سنِّ  بصدد  العراقي  النواب  جملُس  لقد كان 
الدستور الدائم للبالد لعام 2005. ولقد شهد اجلميع، عرب وسائل اإلعالم املختلفة، أنَّ غالبية 
املتحدثني الذين حتدثوا عن هذا املوضوع -إْن مل يكن كلهم- قد جنحوا للقول إنَّ احملكمة االحتادية 
العليا جيب أْن تقتصر يف عضويتها على القضاة فقط، وال جيوز أْن يدخل فيها غريهم من الفئات؛ 
لنصِّ الدستور الصريح القاضي أبنَّ احملكمة هي توليفٌة ثالثيٌة من القضاة وفقهاء القانون  خالفاً 

وخرباء الفقه اإلسالمي. 
وابلنظر لكون أولئك قد حتدثوا عن املوضوع بال دليٍل، وبال أدىن معرفٍة أو ختصُّص؛ ما 
بٍُد سوى  من  يكن  مل  لذا  الدستور؛  عن  املغلوطة  املفاهيم  ونشر  العام،  الرأي  تضليل  يف  تسبَّب 
أنَّ  على  الدالة  الصرحية  الدستورية  األدلة  عرض  الصريح، عرب  الدستور  موقف  إليضاح  التصدي 
الفئات اليت تتألف منها احملكمة هي فئاٌت ثالٌث: القضاة وفقهاء القانون وخرباء الفقه اإلسالمي.

بيد أنَّ مثة ملحوظاٌت مهمٌة ينبغي إيرادها قبل الشروع يف الدراسة، وهي:
فيها شيٌء من . 	 قد يكون  الدراسة  التنويه أبنَّ  أودُّ  أْن تشرَع ابلقراءة  قبل  القارئ  عزيزي 

التخصُّص يف بعض مناحيها. وهي تلتزُم املنهج العلمي يف بيان الرأي املدعم ابألدلة؛ ما يعين أنَّ 
مناقشة الدراسة والردَّ عليها ينبغي أن يكون ابلكيفية ذاهتا؛ وعليه فاحلديُث املرسل وغري املدعم 

ابألسانيد الدستورية لن يُقبل يف الرد. 

دور خرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون يف احملكمة االحتادية العليا
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إنَّ الغرض الرئيس من الدراسة يكمن يف بيان احلقيقة اليت جاء هبا الدستور، ووْضِعها خبدمة . 2
الرأي العام وأصحاب الشأن؛ ملساعدهتم يف تبينِّ احلل األمثل الذي يتفق مع الدستور والتجارب 

الدولية اليت سبقتنا. وليس غرضنا امليل هلذا الطرف أو ذاك، أو جمرَّد تبينِّ هذا الرأي أو ذاك. 
وبغية اإلحاطة ابملوضوع من كل نواحيه، سنتحدث عنه عرب حمورين اثنني: نتناول يف األول 
منهما حجج الرأي املخالف، وإْذ كان أصحاب هذا الرأي قد طرحوا حجتني فقط؛ لذا سنقسم 
هذا احملور على فرعني اثنني، ُنصِّص األول منهما للتفسري الدستوري لتسمية احملكمة االحتادية 
على احلجة األوىل ألصحاب الرأي املخالف القائلني  العليا يف العراق هبذه التسمية؛ وذلك رداً 
فيها إنَّ السبب يف قوهلم أبنَّ احملكمة جيب أْن تكون حكراً على القضاة هو تسميتها بـ )احملكمة(. 
ونتكلم يف الفرع الثاين منهما يف احلجة الثانية املتمثلة إبطالق الدستور مصطلح أو وصف )اخلرباء 
السبب الثاين  على املخالفني القائلني أبنَّ  ( على ممثلي الفقه اإلسالمي يف احملكمة؛ وذلك رداً 
العتقادهم أبنَّ احملكمة جيب أْن تضمَّ القضاة فقط يف عضويتها وأنَّ فقهاء القانون وخرباء الفقه 
اإلسالمي ما هم إال جمرد مستشارين وخرباء فنيِّني، إذ سنوضح دستورايً وقانونياً معىن )اخلرباء(، 

ونبنيِّ السبب الذي أفضى ابلدستور الستعمال هذا املصطلح. 
أما احملور الثاين فسنخصِّصه لعرض األدلة الدستورية األخرى اليت نركن إليها يف قولنا: إنَّ 
احملكمة هي توليفٌة ثالثيٌة حبسب نص الدستور الصريح، الذي ال يقبل تفسرياً أو أتوياًل مغايراً. مث 

نتم الدراسة أبهم النتائج املتحصِّلة لدينا.
وهو ما سنتناوله تباعاً إْن شاء هللا تعاىل. وما توفيقي إال ابهلل، عليه توكلت وإليه أنيب.
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متهيد 
مل أشأ احلديث عن املوضوع طيلة املدة املاضية، ولكن التشويش الذي حصل وطلب بعض 
اإلخوة قد دفعنا إىل توضيح بعض األمور يف هذا الشأن؛ والسيما بعد انتهاء الفورة اليت صاحبت 
املوضوع، وإخفاق جملس النواب العراقي يف سنِّ قانون احملكمة االحتادية العليا،ابلصورة اليت أرادها 

الدستور، للمرة الرابعة توالياً، كما أخفق من قبُل يف دوراته الربملانية املاضية.
وكما جرت العادة سابقاً، مل يبَق أحٌد من -غري املتخصِّصني- إال وحتدث يف املوضوع، بال 

هدًى وال كتاٍب منري؛ األمر الذي تسبَّب يف تشويش الصورة على الرأي العام.
وبدايًة ال بدَّ من القول إنَّ من حقِّ كل فرٍد أن يُعرّب عن رأيه، فيقبل دخول خرباء الفقه 
اإلسالمي يف احملكمة أو ال يقبل، وهكذا فيما يتعلق بفقهاء القانون، ما دام احلديث منصبَّاً على 
الرأي الشخصي. بيد أنَّ اخلطأ كل اخلطأ أن ينسَب البعُض إىل الدستور زوراً ما ليس فيه، مع أهنم 
من غري احمليطني ابملوضوع؛ ما يفضي إىل عدم وضوح الصورة لدى الرأي العام. فالفرق بني بيان 
الرأي الشخصي وبني حتميل الدستور هذا الرأي واضٌح. وهذه هي املشكلة احلالية يف العراق، إذ 
ُل الدستور آراءه الشخصية ويسقطها عليه، وكأن آراءه الشخصية هي ما ينبغي أن  إنَّ البعض حُيمِّ

يكون الدستور عليه.
أُرِهقت كثرياً يف وقتها -2005- من أجل وضع  الدستور قد  وعموماً، إنَّ جلنة صياغة 
النصوص اخلاّصة ابحملكمة االحتادية العليا يف الدستور )املواد ٩2-٩٤(، وإنَّ النقاش الدائر حالياً 
كان قائماً آنذاك، إىل أن مت االتفاق هنائياً على أنَّ احملكمة االحتادية تتألف من عدٍد من القضاة 

وخرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون.
وإبزاء هذا االتفاق اضطرَّ املفاوض الشيعي إىل تقدمي بعض التنازالت للطرف اآلخر. فلقد 
كان املبدأ يف كتابة الدستور هو التوافق وعدم كتابة شيء قسراً أو رغماً عن األطراف األخرى. 
وإبزاء ذلك اضطرت بعض األطراف إىل التنازل هنا وهناك؛ من أجل مترير بعض النصوص. ولعلَّ 
السبب هذا هو الذي أفضى إىل وجود بعض النصوص اليت ينبغي أْن ال تكون موجودًة من وجهة 

نظر املتخصِّصني.
ومل يقتصر األمر يف وقتها على اتفاق جلنة كتابة الدستور على كيفية أتليف احملكمة، بل مت 
الدخول يف بعض التفصيالت الدقيقة، مثل عدد األعضاء وبعض اإلجراءات املوضوعية األخرى، 
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د مبدٍة يسريٍة ال تتجاوز  خصَّص لالنتهاء من كتابة الدستور، الذي ُحدِّ
ُ
ولكن بسبب ضيق الوقت امل

ثالثة أشهر، ولوجود خالفاٍت حادٍة بصدد بعض النصوص األخرى، متَّ االتفاق على هذا القدر 
-املوجود يف الدستور حاليًا-، وإرجاء األمور األخرى املتعلقة بعدد أعضاء احملكمة وآلية سري العمل 

فيها إىل القانون.
وابدئ ذي بدء أجُد من الضروري، قبل الشروع يف الدراسة، إيراد النص الدستوري مثار 
االختالف؛ ليعلم القارئ عن أي أمٍر نتحدث. وهذا النص هو املادة )٩2( من الدستور العراقي 

الدائم لعام 2005، اليت نصت على اآليت:
»2- تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدٍد من القضاة،وخرباء الفقه اإلسالمي، وفقهاء 
القانون، حُيدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم،وعمل احملكمة، بقانوٍن ُيسن أبغلبية ثلثي أعضاء 

جملس النواب«.
وإنَّ  أصيٌل،  دوٌر  هو  النص  هذا  مبقتضى  القانون  وفقهاء  اإلسالمي  الفقه  دور خرباء  إنَّ 
الفئات الثالث املذكورة فيه: -القضاة، خرباء الفقه اإلسالمي، فقهاء القانون- كلها فئاٌت أصيلٌة، 

وتقف على قدم املساواة. 
وبغية سلوك املنهج العلمي يف عرض األدلة املؤِيّدة هلذا القول، سنتحدث عن هذه األدلة، 

كما ذكران آنفاً، عرب حمورين اثنني:
احملور األول: ونعرض فيه أدلة الرأي اآلخر الذاهب إىل أنَّ القضاة هم فقط َمْن جيب أن 
يكونوا يف احملكمة، وأنَّ خرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون ما هم إال خرباء فنّيون ومستشارون 

ال أكثر. 
واحملور الثاين: ونعرض فيه أدلتنا الداعمة األخرى، املستقاة من الدستور والقانون والتجارب 
العرض  -مبحصِّلة  القارئ  يعلم  لكي  العامل؛  يف  الدستورية  احملاكم  تكوين  يف  الدولية  الدستورية 
واملقارنة- وجَه احلقيقة اليت غيَّبها بعضهم، جهاًل أو عمداً، ولنصل إىل الرأي السليم، املنسجم مع 

الدستور، واملتفق مع التجارب الدستورية الدولية يف هذا املقام. 
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احملور األول 
أدلة رأي الفريق املعارض 

املعارض؛ بغية  الفريق  فإننا سنعرض رأي  النقاش،  العلمي يف  أنفسنا ابملنهج  ألزمنا    وإْذ 
مناقشته مناقشًة علميًة مدعمًة ابألدلة؛ للوصول إىل الرأي السديد.

  إنَّ الرأي اآلخر يقول بعدم جواز دخول خرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون يف توليفة 
احملكمة، وإنَّ من الالزم أن تقتصر احملكمة على القضاة فقط. وعلى الرغم من أنَّ هذا الفريق مل 

، فإنه مل جيد بُداً سوى الركون إىل حجتني اثنتني:  م أيَّ دليٍل علميٍّ فقهيٍّ دستوريٍّ يُقدِّ
األوىل: إنَّ الدستور أطلق على اهليئة اسم أو مصطلح )حمكمة(. 

والثانية: إنَّ الدستور أطلق مصطلح أو وصف )اخلرباء( على ممثلي الفقه اإلسالمي.
وسنناقش هاتني احلجتني، اللتني مل أجد أحداً يف العامل استند اليهما ما خال بعض العراقيني، 
يف فرعني، نتناول يف الفرع األول احلجة األوىل والرد عليها، ونرجئ احلجة األخرى للفرع الثاين إْن 

شاء هللا. 
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الفرع األول
التفسري الدستوري إلطالق اسم أو مصطلح )احملكمة(

 على احملكمة االحتادية العليا يف العراق
يقول أصحاب هذا الرأي: ما دام الدستور أطلق على اهليئة اسم أو مصطلح )حمكمة(، وعربَّ 
عنها أبهنا هيئٌة قضائيٌة مستقلة، فهي إذاً حمكمٌة جيب أن تضمَّ قضاًة فحسب، وال جيوز أن يدخل 

فيها أيُّ فرٍد آخر من غري القضاة.
مناقشة هذه احلجَّة:

إنَّ هذه احلجَّة داحضٌة، وال أساس هلا، ال من الدستور وال من القانون، وهي تكشف عن 
عدم اطالع قائليها على جتارب احملاكم الدستورية يف دول العامل، فضاًل عن عدم إحاطتهم ابلفقه 

الدستوري. وإليك أدلة ما نقول:
أواًل: الدليل األول: 

إْذ  بتبينِّ غريها.  الدستور  قام  لو  فيما  تسقط  فهي  احلجَّة،  هذه  بصحة  سّلمنا جداًل  لو 
للدستور  التأسيسية  السلطة  من حق  املنطلق  هذا  الشأن.ومن  هذا  للدستور وحده يف  احلاكمية 
أن تصف اهليئة بـ)احملكمة( وُتدخل يف عضويتها قانونيِّني أو إداريِّني أو حمامني أو وزراء سابقني 
أو برملانيني سابقني، وحنو ذلك. فالدستور هو الذي يؤِسس، وله احلاكمية يف ذلك، وال سلطان 
عليه؛ بل من حقِِّه أن يُدرج نصوصاً تتفق مع تطلعات الشعب حىت وإن خالفت النظام الربملاين 
احلايل،  العراقي  الدستور  مبقتضى  الربملاين  النظام  يف  حصل  ما  هذا  على  والدليل  الرائسي.  أو 
التعبري-. والكالم يف هذا األمر من  برملانياً خالصاً، بل نظاٌم ُمعدٌَّل -إْن صحَّ  فهو ليس نظاماً 
البديهيات اليت ال حتتاج إىل إفاضٍة. وسيتجلى الحقاً يف هذه الدراسة أنَّ الدساتري ختتلف فيما بينها 
ابستعمال بعض املصطلحات، فدساتري دول املغرب العريب معروفٌة ابستعمال بعض املصطلحات 
غري اليت تستعملها بقية الدول العربية يف دساتريها، والدستور السعودي -النظام األساس- له بعض 
االستعماالت املختلفة، وهكذا الدستور اإليراين... وغريها. فمثاًل إنَّ السلطة التنفيذية مصطلٌح 
معروف يف الدساتري، لكن الدستور اللبناين مل يستعمل هذا املصطلح املتعارف عليه، بل استعمل 
مصطلح )السلطة اإلجرائية(. وجملس النواب له تسمياٌت متعددٌة حبسب الدساتري )جملس العموم، 
الثاين )جملس  اجمللس  تسميات  الوطين...(. وهكذا يف  اجمللس  الوطنية،  اجلمعية  الشعيب،  اجمللس 
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الشيوخ، جملس اللوردات، جملس األعيان، جملس االحتاد، جملس املقاطعات..(. وأكثر من ذلك 
كله إنَّ الوزير يف أمريكا هو )سكرتري(، ورئيس الوزراء هو املصطلح املتعارف عليه بني الدساتري 
والدول، لكن الدستور األملاين يصفه بـ)املستشار( -املادة 62 من الدستور األملاين لعام ٩٤٩	-، 

فما عالقة املستشار برئيس الوزراء؟! 
إهنا بكل بساطٍة لغة املصطلحات أيها السادة، اليت ختتلف من جتربٍة ألخرى. وحنو ذلك مما 

سنعرضه ابلتفصيل الحقاً إْن شاء هللا. 
اثنياً: الدليل الثاين:

احلقُّ إنَّ إطالق اسم )حمكمة( على هذه اهليئة ال يتعارض مع خصوصية أتليفها من الناحية 
قضائيًة  وظيفًة  متارس  أهنا  الدستوري،  الفقه  حبسب  اإلطالق،  من  الغاية  أنَّ  ذلك  الدستورية؛ 
ابحملصِّلة؛ ألنَّ هلا الوالية العامة من جهٍة، وألنَّ قراراهتا حتوز قوة الشيء املقضي فيه وتكون حجًة 

على الكافة من جهٍة أخرى.
ولذلك ُتطلق الدساتري الدولية اسم )حمكمة( على هذه اهليئة، وتصفها بـ )اهليئة القضائية 
املستقلة( رغم أهنا قد ال تضمُّ قاضياً واحداً يف جتارب دستوريٍة مرموقٍة. بل إنَّ الدساتري،حبسب 
أنَّ  من  الرغم  على  )القاضي(  الدستورية كافًة صفة  احملكمة  أعضاء  على  ُتطلق  الدولية،  التجربة 
الدستورية  القضاة. وملن شاء االستزادة فلرياجع دراستنا املوسومة: )التجارب  أغلبيتهم ليسوا من 

الدولية يف أتليف واختيار أعضاء احملاكم واجملالس الدستورية(. 
وأكثر من ذلك أنَّ جتربة اجمللس الدستوري، وهو جملٌس تكون املسحة السياسية فيه أكثر 
بروزاً، هي أيضاً ُتطلق اسم )احملكمة( أو )اهليئة القضائية( على عمل اجمللس. ويكاد الفقه الدستوري 

يف فرنسا ويف لبنان جُيمع على أنَّ اجمللس الدستوري ميارس »وظيفًة قضائيًة«.
فال إشكال لديهم يف ممارسة الوظيفة أو العمل القضائي ـمن الناحية الدستوريةـ من أعضاٍء 
ليسوا قضاًة؛ ولذا جند أنَّ احملاكم الدستورية الدولية ُتطلق على أعضاء احملكمة صفة )القاضي( حىت 
وإْن كان أغلب أعضائها من غري القضاة؛ ألنَّ احملكمة ذات طبيعٍة دستوريٍة خاصٍة متارس القضاء 
الدستوري، وليست حمكمًة عاديًة اتبعًة للقضاء العادي متارس القضاء العادي، والفرق بني االثنني 
واضٌح لدى املتخصِّصني. وسنفصُِّل القول يف ذلك عند احلديث عن الفرق بني القضاء الدستوري 

والقضاء العادي عند تناولنا الدليل الرابع.
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اثلثاً: الدليل الثالث:
إنَّ الدستور ال ميانع من ممارسة الوظيفة أو العمل القضائي من أعضاء ليسوا بقضاٍة، بل 
ويُطلق عليهم )قضاة( وعلى اهليئة )حمكمة(، فكذا القانون ال ميانع من إطالق اسم )احملكمة( على 

اهليئة، وممارسة الوظيفة القضائية من أعضاٍء ليسوا بقضاٍة.
ويف احلقيقة ينتابين العجب من استغراقنا يف سرد هذه األمور اليت ينبغي أن تكون بديهيًة ملن 
ميلك أدىن مستوًى قانوين. وعموماً سأذكر حملًة موجزًة عن بعض احملاكم اليت تنعقد حبضور األعضاء 

من غري القضاة وميارسون الوظيفة القضائية على الرغم من أهنم ليسوا قضاًة، وهي: 
احملكمة اإلدارية العليا، وحمكمة القضاء اإلداري، وحمكمة قضاء املوظفني، وحمكمة الكمارك، 
واهليئة التمييزية للكمارك، وحمكمة األحداث، وحمكمة األحداث املركزية، واحملكمة اإلدارية املختصة 

ابلعقود احلكومية.
وسنتناول أتليف هذه احملاكم تباعاً إن شاء هللا:

1ـ احملكمة اإلدارية العليا وحمكمة القضاء اإلداري وحمكمة قضاء املوظفني:
إنَّ كلَّ هذه اهليئات يُطلق عليها اسم )حمكمة( مع أهنا، حبسب القانون، ال قاضي واحداً 
فيها، وإنَّ جلَّ َمن فيها هم من املستشارين واملستشارين املساعدين، الذين هم ابألساس عبارٌة عن 

أساتذة اجلامعة القانونيِّني. 
فإطالق اسم )احملكمة( وعلى العمل )الوظيفة القضائية( هو حبسب طبيعة العمل؛ إذ إهنا 
ُتصدر قراراٍت على وفق القانون كما يصدرها القضاء، وتقبل الطعن، ومن مث حتوز حجيَّة الشيء 

املقضي فيه.
2 ـ حمكمة الكمارك:

القانون ال  األولية يف  اجلامعية  الشهادة  الكمارك حائز  قاضيني وموظف من  وتتألف من 
تقل درجته عن الثالثة يسميه وزير املالية )املادة 2٤5 من قانون الكمارك لعام ٩8٤	 النافذ(. 
وحبسب النص األصلي قبل التعديل كانت احملكمة تتألف من قاٍض واحٍد وموظفني قانونيني اثنني 

من الكمارك.
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فهي حمكمٌة على الرغم من أنَّ أحد أعضائها الثالثة موظٌف من الكمارك.
3 ـ اهليئة التمييزية للكمارك:

وتتألف من قاضيني وأحد املديرين العامني يف وزارة املالية )املادة 250 من قانون الكمارك 
لعام ٩8٤	 النافذ(.

4 ـ حمكمة األحداث:
وتتألف من ثالثة أعضاء، أحدهم من القضاة والثاين من القانونيِّني والثالث من املختصني 
يف العلوم ذات الصلة بشؤون األحداث،كعلم النفس وعلم االجتماع )املادة 5٤5 من قانون رعاية 
األحداث رقم 76 لسنة ٩83	 النافذ(. فهي حمكمٌة ثالثيٌة أحدهم قاٍض والثاين قانويٌن والثالث إما 
خمتٌص يف علم النفس وإما يف علم االجتماع، وال عالقة للثاين والثالث ابلقضاء حبسب التخصُّص 

كما هو واضح، لكنها حمكمٌة.
5 ـ حمكمة األحداث املركزية:

وهي تتألف ابلطريقة ذاهتا اليت يتم فيها أتليف حماكم األحداث يف مراكز احملافظات، أي من 
قاٍض وقانويٍن وخمتٍص يف علٍم النفس أو علم االجتماع.

6- احملكمة اإلدارية املختصة ابلعقود احلكومية:
 لقد كانت املادة )8( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )	( لسنة 2007 -امللغاة 
إداريٍة ختتص ابلعقود احلكومية،  لسنة 2008- تنص على أتليف حمكمٍة  ابلتعليمات رقم )	( 
تكون برائسة قاٍض يُنسَّب من جملس القضاء األعلى وعضوية ممثٍل عن وزارة التخطيط والتعاون 

اإلمنائي ال تقل درجته الوظيفية عن مديٍر عاٍم وممثٍل عن احتاد املقاولني العراقيني. 
7- منح سلطة قاضي جنح إىل ضابط املرور ومفوض املرور:

متنح املادة )8( من قانون املرور رقم )8( لسنة ٩	20 النافذ ضابط املرور سلطة قاضي 
جنح يف فرض الغرامات. بل أكثر من ذلك: إنَّ الفقرة )ب( من هذه املادة تعطي هذه السلطة 

-قاضي جنح- ملفوض املرور. 
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فإذا كان مفوض املرور مُينح سلطة قاضي جنح، وهي سلطٌة أصيلٌة ال يتمتع هبا سوى القاضي، 
فما ابلك بتفسري الدستور من قبل املتخصِّصني من فقهاء القانون أو من بعض الشخصيات العامة، 
وهم أقدُر على هذه املهمة من القاضي، اليت مينعها البعُض متذرِّعني أبنَّ احملكمة الدستورية هي 

حمكمٌة وجيب أْن ال يكون فيها إال القضاة!
إنَّ كل احملاكم املذكورة آنفاً، وغريها مما يشبهها، هي حماكٌم بكل معىن الكلمة، وقد ُيصِدر 
أعضائها  فبعض  ذلك  ومع  السجن،  أو  ابحلبس  عقوابٍت  توقع  للحرية،  سالبًة  قراراٍت  بعضها 
ليسوا بقضاٍة. وإنَّ حمكمة القضاء اإلداري وِمْن فوقها احملكمة اإلدارية العليا، هي يف غاية األمهية 
واالعتبار، ولعلها أتيت بعد احملكمة االحتادية العليا -الدستورية- يف األمهية من هذه الناحية -ال 
نعين املقارنة مع عمل احملاكم العادية اخلاضعة إلشراف جملس القضاء األعلى-. فلقد قضت مثاًل 
يف بعض قرارهتا ببطالن إقالة حمافٍظ سبَق أن أقالُه جملس احملافظة،وَأعادتُه للمنصب. وقد قضت يف 
قراراٍت أخرى بصحة إقالتِه من اجمللس، ومل تسمح له ابلعودة إىل منصبِه. وهكذا أصدرت قراراٍت يف 
غاية األمهية واخلطورة مما يتعلق بتغيري املراكز القانونية لوزراء ووكالء ومديرين عامني، وغريهم، واليت 
بدورها أحدثت أتثرياً كبرياً يف مسار الدولة -سلباً أو إجيااًب-، ومع ذلك فليس فيهم قاٍض واحد.

فإذا كانت حماكُم هبذه اخلطورة، وإذا كان بعضها يصدُر قراراٍت سالبًة للحرية ينبغي أْن ال 
الذين ال عالقة هلم ابلقضاء.  تصدر إال عن اجلهاز القضائي، ومع ذلك أصدرها بعض األفراد 
فكيف تستكثرون أن يقوم فقيُه القانون، وحنوه، بتفسري نصوص الدستور، مع أنَّ املنطق الدستوري 
يف العامل يؤكد أنَّ هذا الفقيه هو األقدُر واألفضُل يف تفسري الدستور من القاضي؛ ألهنا صنعتُه، 

وليست هي صنعة القاضي!
ومع ذلك فالدستور العراقي مل يستبعد القضاة، ألن هلم دوراً ختصصياً أكثر من غريهم ورد يف 
بعض االختصاصات يف املادة )٩3( من الدستور، مثل الفصل يف املنازعات اليت تنشأ بني احلكومة 
االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات، إذ القاضي هنا يكون أقدر من فقيه القانون، وكذا يكون 

اخلبرُي يف الفقه اإلسالمي أقدر من القاضي ومن فقيه القانون يف تفسري ثوابت اإلسالم، وهكذا.
رابعاً: الدليل الرابع: 

من املعروف أنَّ للقضاء أمناطاً ثالثًة: 
فثمة قضاٌء عاديٌّ، وقضاٌء إداريٌّ، وقضاٌء دستوريٌّ.
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فالنمط األول -القضاء العادي-: 
هو القضاء الذي خيتصُّ ابلنظر يف كلِّ أنواع املنازعات، ابستثناء ما يتمُّ النظر فيه من قبل 

القضاء املتخصِّص، ونعين به القضاء اإلداري والقضاء الدستوري.
ويتمثَّل القضاء العادي ابحملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا، بدءاً ابحملاكم االبتدائية، 
ومروراً مبحاكم االستئناف، وانتهاًء  ابحملكمة العليا -أو كما تسمى يف بعض الدول مبحكمة التمييز 
أو النقض-. وهذه احملاكم ال مُتاَرس إال من قبل القضاة. فالصفُة القضائية تعدُّ يف هذا النمط صفًة 
أصيلًة الزمًة، بل وقيداً على ممارسة هذا النوع من القضاء. ومع ذلك الحظنا فيما ذُكر آنفاً أنَّ 
بعض القوانني قد متنح بعض األفراد من غري القضاة مكنة الولوج إىل هذا القضاء يف بعض األمور 

التخصُّصية اليت عرضناها آنفاً. 
والنمط الثاين -القضاء اإلداري-: 

وهو القضاء املنوط ابإلدارة، وميثلها يف ذلك جملس الدولة -جملس شورى الدولة يف بعض 
مسميات الدول- ومؤسساته، من حمكمة القضاء اإلداري وحمكمة قضاء املوظفني واحملكمة اإلدارية 

العليا. 
وهذا القضاء ُيسمى )قضاًء( يف كل دول العامل، وُيصدر قراراٍت مهمًة وخطريًة مع أنه ال 
يضمُّ قاضياً واحداً، بل إنه يف كثرٍي من الدول يتبع وزارة العدل وليس مستقاًل كاستقاللية القضاء 

العادي.
أما النمط الثالث -القضاء الدستوري-: 

ويُناط  وعلويتِه.  الدستور  مسوِّ  وترسيخ  الدستورية  الشرعية  محاية  إىل  الرامي  القضاء  فهو 
ابحملكمة الدستورية أو اجمللس الدستوري.

وجينح البعض لتسميته )القضاء السياسي(؛ وذلك لوجود بعض األبعاد السياسية اليت رمبا 
تظهر عليه، والسيما فيما خيّص التكوين واختيار أعضائه. ومع ذلك فهو يُعرف على مستوى العامل 
ابسم )القضاء(. وال يعين ذلك ضرورة ممارسته من القضاة، بل يعين -كما القضاء اإلداري- أنه 
ميارس الوظيفة القضائية، املتمثلة ابتباع اإلجراءات الشكلية واملوضوعية يف نظر الدعاوى الدستورية، 
وإعمال القوانني املنظِّمة هلذا العمل، مثل قانون املرافعات املدنية، وتكون قراراته ابتًة وملزمًة،وحتوز 
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قوة الشيء املقضي فيه، وهلا احلجيَّة على الكافة؛ وذلك هو معىن إطالق صفة )القضاء( على 
النمطني الثاين -اإلداري-، والثالث -الدستوري-. 

الدستوري، وينهُض به متخصِّصون، وليس قضاًء  القضاء  قضاٌء دستورٌي مياِرُس  إذاً  فهو 
عادايً مياِرس القضاء العادي املقصور على القضاة فحسب.

ولعلَّ أبرز معلمني يفرقان هذا القضاء عن القضاء العادي يتمثَّالن ابلتخصُّص والبتات. 
أمَّا التخصُّص فهو،كما أسلفنا، يعين أنَّ هذا النمط خيتصُّ دون غريه حبماية الشرعية الدستورية 
والرقابة على دستورية القوانني. وأمَّا البتات فيعين أنَّ أحكام هذا النمط تكون هنائيًة، ابتًة، قطعيًة، 
ليس هلا طعٌن، وال عليها معقٌِّب؛ خالفاً ألحكام القضاء العادي، الذي يكون  التقاضي فيه على 
درجاٍت، إذ يبدأُ احلكُم ابتدائياً -حماكم البداءة- مث يصرُي استئنافاً -حماكم االستئناف- مث يُعرُض 
التقاضي -املتسلسل- مسًة ابرزًة من  ُعدَّ هذا  النقض-. حىت  أو  التمييز  )نقضاً( -حمكمة  متييزاً 

مسات هذا القضاء -العادي-.
ولعلَّ عدم متييز أغلب العراقيني بني القضاء الدستوري، وشروط ممارسته وكيفيتها، والقضاء 
العادي، وشروط ممارسته وكيفيتها، كان من األسباب الرئيسة للوقوع يف اخلطأ واالعتقاد أبنَّ احملكمة 
االحتادية العليا -الدستورية- جيب أن تكون مقتصرًة على القضاة، ورمبا كان هذا االعتقاد هو الذي 
أفضى إىل تكلُّف كلُّ الذين خاضوا يف املوضوع وإىل ميلهم إلجياد مسوغاٍت غري دستوريٍة وغري 

منطقيٍة، وجلوئهم حلرف الدستور عن مساره وإمهال النص الصريح؛ إذعاانً لذلك اخلطأ واخللط!
وأتسيساً على كل ما تقدَّم من األدلة األربعة املذكورة تباعاً؛ ال يعدُّ اطالق الدستور ملصطلح 
أو اسم )حمكمة( على احملكمة االحتادية العليا ووصفها أبهنا )هيئٌة قضائية(، دلياًل على أنَّ أعضاءها 
ا متارس وظيفًة قضائيًة ابحملصِّلة؛ ألنَّ هلا الوالية العامة  جيب أن يكونوا من القضاة فقط، بل تعين أهنَّ
من جهٍة، وألنَّ قراراهتا حتوز قوة الشيء املقضي فيه وتكون حجًَّة على الكافة من جهٍة أخرى، وأنَّ 
القضاء املمارس من قبلها هو قضاٌء دستورٌي متخصٌِّص ،خيتلف جذرايً عن منط القضاء املمارس 

من قبل القضاء العادي، من حيث التكوين والعضوية واآلاثر.
ومن املعروف حبسب التجارب الدولية يف تكوين احملاكم الدستورية واختيار أعضائها أهنا 
تتكون من فئاٍت متعددٍة، وليس من القضاة فحسب، بل رمبا سُيفاجئ البعض حينما يعلم أنَّ 
القضاة ال ميِثّلون سوى األقلية يف أغلب هذه التجارب الدولية، وأكثر من هذا ليس مثة قاٍض واحٌد 
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يف بعضها. وهذا ما أوردانه ابلتفصيل يف الدراسة املوسومة )التجارب الدستورية الدولية يف أتليف 
واختيار أعضاء احملاكم واجملالس الدستورية(.

وبناًء على ما تقدم تسقط من الناحية الدستورية -الدولية واحمللية- والناحية القانونية حجَّة 
الدستور ملصطلح )حمكمة( ووصفها أبهنا )هيئٌة قضائية(، على أنَّ أعضاءها جيب أن  استعمال 

يكونوا قضاًة فحسب، وال جمال لالستدالل هبا البتة.
وسنتطرق يف الفرع الثاين من هذه الدراسة إن شاء هللا للحجَّة الثانية املتعلقة إبطالق الدستور 
مة.     وصف )خرباء( على ممثلي الفقه اإلسالمي؛ بغية مناقشتها والرد عليها حبسب املنهجية املتقدِّ
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الفرع الثاين
التفسري الدستوري إلطالق مصطلح أو وصف )اخلرباء( 

على ممثلي الفقه اإلسالمي يف احملكمة االحتادية العليا
   كنَّا قد حتدثنا يف الفرع األول عن احلجَّة األوىل اليت استند إليها القائلون بعدم جواز دخول 
فقهاء القانون وخرباء الفقه اإلسالمي يف احملكمة االحتادية العليا، وهي املتعلقة إبطالق الدستور 
مصطلح )حمكمة( عليها. وقد أثبتنا ابألدلة الدستورية -الدولية واحمللية- عدم صحة هذه احلجَّة 

وسقوطها يف االستدالل. ويف هذا الفرع سنتطرق لبحث احلجَّة الثانية.  
احلُجَّة الثانية 

استعمال الدستور مصطلح أو وصف )خرباء الفقه اإلسالمي( 
الفقه  ممثلي  على  اإلسالمي(  الفقه  )خرباء  الدستور مصطلح  استعمال  أنَّ  البعض  يدَّعي 
اإلسالمي يف احملكمة االحتادية العليا يدلُّ على أهنم ليسوا أعضاًء أصيلني يف احملكمة، بل هم جمرد 

خرباء فنيِّني أو مستشارين. 
ويف احلقيقة إذا كان بعض املتذرِّعني ابحلجَّة األوىل -املذكورة آنفًا- مقتنعني حبجتهم، فإين 
أحسُب أنَّ املتذرِّعني ابحلجة الثانية ليسوا مقتنعني هبا يف داخل أنفسهم؛ لسذاجتها وسطحيتها! 

مناقشة هذه احلجَّة:
ابدئ ذي بدء ال بدَّ من التنويه جمدداً أبنَّ مرام الدراسة يكمن يف الردِّ على َمْن يقول إنَّ 
الدستور يف املادة )٩2( مل يقبل بدخول فقهاء القانون وخرباء الفقه اإلسالمي يف احملكمة االحتادية 
العليا بوصفهم أعضاء أصالء، بل بوصفهم مستشارين وخرباء فنيِّني. ويف الوقت الذي حنرتم فيه 
الرأي الشخصي مهما كان، ما دام رأايً شخصياً جمرَّداً؛ بيد أننا ال نقبل أن يُقفز على الدستور، 
وأتويله حبسب األهواء والرغبات، واإلدعاء عليه مبا ليس فيه؛ وعليه فالردُّ هو على هذا االجتاه، 
 ، وليس على الرأي اجملرَّد. مع اإلشارة أبنَّ ردان ال مُيثُِّل مياًل لطرٍف على آخر، أو تنبٍّ لرأيٍّ شخصيٍّ
يعلمون!  ال  الذين  به  تالعب  الذي  احلقيقي  الدستور  موقف  العام حول  للرأي  إيضاٌح  هو  بل 
ابلطروحات  له  عالقة  وال  فحسب،  الدستورية  األبعاد  على  يقتصُر  ردان  أنَّ  إىل  أيضاً  ومشريين 
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السياسية اخلاّصة ابملوضوع، كأْن يقول أحٌد إنَّ دخول هؤالء اخلرباء سيحول البلد إىل دولٍة دينيٍة 
مثاًل، إذ يعدُّ هذا الطرح سياسياً وال عالقة له ابلدستور. وعلى الرغم من عدم صحة هذه املقولة 
من أساسها، وعدم معرفة قائليها ابلفروقات بني الدولة الدينية والدولة املدنية من الناحية الدستورية، 
بيد أننا سنقتصُر على بيان حكم الدستور وال شأن لنا ابلطروحات السياسية يف هذه الدراسة. ورمبا 

تسنُح فرصٌة أخرى للحديث عن ذلك.
وعموماً، ميكن القول -بصدد احلجَّة الثانية- بكل صراحٍة: إنَّ هذه احلجَّة أوهُن من بيت 
العنكبوت، وهي ال تصدر عن متخصِّصني بطبيعة احلال. وإنَّ الدستور والقانون يرفضاهنا البتة. 

ودونكم األدلة:
	ـ ما سنعرضه الحقاً من أدلٍة كثريٍة مستقاٍة من الدستور تتعلق ابألدلة اليت نستند إليها. 
وإبجياٍز نقول -على أمل أن نستكمل العرض التفصيلي الحقاً يف احملور الثاين-: إنَّ الدستور كان 

واضحاً يف صياغته حينما قال:
 »تتكون احملكمة االحتادية من عدٍد من القضاة، وخرباء الفقه اإلسالمي، وفقهاء القانون...«؛ 
العديد من النصوص، اليت تدلُّ على املساواة يف  ألنَّه استعمل مصطلح أو مفردة  )تتكون( يف 
التأليف. وحبسب صياغة النص فتوليفة احملكمة هي ثالثيٌة على قدم املساواة. ولو كان املراد منهم 
جمرد مستشارين ملا حصل ذلك اخلالف احلاد بني أعضاء جلنة كتابة الدستور على إدخال هؤالء 
يف احملكمة من عدمه؛ األمر الذي أفضى إىل حصول بعض التنازالت من بعض األطراف يف سبيل 
مترير النص، كما أدى إىل اتفاقهم يف وقتها على ضرورة سنِّ القانون املتعلق ابحملكمة أبغلبية الثلثني، 
خالفاً لكل النصوص األخرى. إذ لو كان املراد منهم جمرَّد خرباء فنيِّني فعالَم هذه األغلبية املعقدة 
اليت تسببت يف فشل الربملان يف سنِّ هذا القانون لدوراٍت أربع،وعالَم كل هذه اخلالفات يف وقتها؟!

مث إنَّ أية حمكمة إبمكاهنا أن تستعني ابخلرباء الفنيِّني دون حاجٍة إىل نٍص يف القانون، ويف 
الدستور من ابٍب أوىل. فهل مثل هذا األمر حيتاج نصاً صرحياً بكوهنم أعضاًء أصيلني لكي تستطيع 

احملكمة استشارهتم! وغري ذلك من األدلة اليت سنعرضها ابلتفصيل يف احملور الثاين إن شاء هللا.
2ـ ويبقى السؤال قائماً لدى املتابع املنصف: 

ملاذا إذاً استعمل الدستور مصطلح أو وصف )خرباء الفقه اإلسالمي( مع أنه يقصد أهنم 
مصطلحاٍت  استعمال  ابإلمكان  يكن  أمل  مستشارين؟  جمرد  وليسوا  احملكمة  يف  أصيلون  أعضاء 
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أخرى، مثل: »فقهاء الشريعة، علماء الدين، رجال الدين، وحنو ذلك«؟ ولإلجابة عن هذا السؤال 
نورد اآليت:

أـ بدايًة نؤكُد مرًة أخرى أنَّ من حقِّ الدستور ممثَّاًل ابلسلطة التأسيسية أن يستعمل املصطلح 
الذي يراه موافقاً للمصلحة. وهكذا متيل بعض الدساتري الستعمال بعض املصطلحات الدستورية 
لكن  الدساتري،  يف  معروف  مصطلٌح  التنفيذية  السلطة  إنَّ  فمثاًل  املعروفة.  غري  أو  املتداولة  غري 
الدستور اللبناين مل يستعمل هذا املصطلح املتعارف عليه، بل استعمل مصطلح )السلطة اإلجرائية(. 
وهكذا السلطة التشريعية، فهو مصطلٌح معروف ال حيتاج إىل تفسري، لكن بعض الدساتري العربية 
تسمية جملس  الدساتري ختتلف يف  وإنَّ  االشرتاعية(.  )السلطة  السلطة مصطلح  ُتطلق على هذه 
النواب )جملس العموم، واجمللس الشعيب، واجلمعية الوطنية، واجمللس الوطين...(، ويف تسمية اجمللس 
الثاين )جملس اللوردات، وجملس الشيوخ، وجملس األعيان، وجملس االحتاد، وجملس الوالايت...(. 
املصطلح  هو  الوزراء  ورئيس  أمريكا هو )سكرتري(،  الوزير يف  إنَّ  آنفاً:  قلنا  ذلك كله  من  وأكثر 
من  بـ)املستشار( -املادة 62  يصفه  األملاين  الدستور  لكن  والدول،  الدساتري  بني  عليه  املتعارف 

الدستور األملاين لعام ٩٤٩	-؟!.
وبناًء على هذا يكون من حقِّ الدستور أن يستعمل مصطلح )خبري الفقه اإلسالمي( بداًل 

من املصطلحات األخرى؛ ملصلحٍة يراها هو، فـ)ال مشاحة يف االصطالح(.
ب- مث إنَّ السبب األهم يف استعمال هذا املصطلح يكمن يف حساسية )الشيعة(؛ ذلك 
م يُدقِّقون كثرياً يف استعمال مصطلح )فقيه الشريعة اإلسالمية(، إْذ يعين -من وجهة نظرهم-   أهنَّ
أْن يكون مرجعاً، أو جمتهداً يف األقل، له القدرة على الفتيا واستنباط احلكم الشرعي، فهذا هو 
ن كان أدىن مرتبًة فهم ليسوا بفقهاء، وإْن حازوا مئة  الفقيه حبسب املنظور الشيعي. وما عدامها ممِّ
فقهاء  ألنَّ  ذلك  حتقيقه؛  ابملقدور  يكون  لن  جمتهد(  أو  )مرجع  الوصف  وهبذا  دكتوراه.  شهادة 
الشيعة يرفضون الدخول يف مؤسسات الدولة التنفيذية وغريها، وينحصر عملهم يف احلوزة العلمية 
املرجع واجملتهد فحسب وليس عن أي معمٍَّم  أنَّ احلديث هو عن  العلم -أؤكد  الشريفة ومراكز 
(، إذ ليس لديه هذه احلساسية يف الدخول  حبساب الناس-. وليس األمر هكذا يف الفقه )السينِّ
يف مؤسسات الدولة املختلفة،كما هو معروف للجميع، وإنه يتسامح -على مستوى العموم ال 

الكلية- يف استعمال مصطلح )الفقيه(.
وعليه فإنَّ عدم دخول الشيعة يف احملكمة يعين تعطيل النص؛ لذا حبثوا عن مصطلٍح آخر 
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غري مصطلح )الفقيه(، فكان مثة مصطلحان آخران: )علماء الدين( و )رجال الدين(، وكالمها قد 
يعطيان انطباعاً مغايراً ملا يريده املؤسِّسون، فضاًل عن حساسيتهما وما قد ُيسبِّبانِه من فهٍم مغلوٍط 
لدى الرأي العام؛ فكان مصطلح )اخلبري يف الفقه اإلسالمي( هو املصطلُح األوفق ابالستعمال، 
والسيما أنَّ الدستور قد حدَّد معامل املصطلح، إذ َجعُه مع فقهاء القانون والقضاة، فهو شخٌص 

متبحٌر يف الفقه اإلسالمي وإْن مل يكن فقيهاً.
وأكاُد أجزم أْن لو استعمل الدستور مصطلحاً آخر،كفقيه الشريعة اإلسالمية مثاًل، ملا زال 
ينطلق من أسٍس موضوعيٍة؛ وآية ذلك أنَّ الدستور أطلق  اخلالف؛ ألنه ليس اختالفاً موضوعياً 
أنَّ  لنعلم  قانوين(. وإان  )فقيٌه  القانوين، وهو  احملكمة  والقيمة على عضو  االعتبار  غاية  يف  وصفاً 
فقهاء القانون مصطلٌح يعرفه حىت األمّي الذي ال يقرأ وال يكتب، وأنَّ هؤالء الفقهاء ال يكادون 
ميثلون وسط آالف القانونيِّني سوى القلة القليلة، اليت ال أابلغ إذا قلت: إهنا رمبا ال تتعدى أصابع 
اليدين. ومع هذه القيمة السامية لـ)فقهاء القانون( اليت متثل أقصى ما ميكن أن يصل إليه القانوين 
يف مسريته )أستاذاً كان أو قاضياً أو حمامياً أو حقوقياً(، ومع إطالق الدستور عليهم وصف )فقهاء( 
وليس )خرباء(، ومع ذلك مل يبَق أحٌد من الذين خاضوا يف املوضوع يف وسائل اإلعالم -من قضاٍة 
وحمامني وحمللني...- إال وقالوا: إهنم جمرد خرباء فنيِّني ومستشارين، وينبغي أن تقتصر احملكمة على 
القضاة فحسب، وكأهنم ال مييزون بني اخلبري الفين وفقيه القانون، وكأننا لسنا يف حمكمٍة دستوريٍة 
بل يف حمكمة أحوال شخصية ونريد حتديد مقدار مهر املثل، بكل هذه السذاجة لألسف الشديد! 
فإذا كانت صفة )فقيه القانون( مل تشفع ومل تُزِل اخلالف، فكيف بـ )خبري الفقه اإلسالمي(! 
وكل هذا يدلُّ داللًة قاطعًة على أنَّ القضية -كما ذكرُت آنفًا- ليست مرتبطًة ابلنصِّ وتفسريِه، 
بل ابألهواء والرغبات الشخصية. وليت شعري أيَّ وضٍع ابئٍس هذا الذي يعيشه البلد مع هذه 

اجلعجعة! 
وأتسيساً على ما تقدَّم يتبنيَّ بطالن هذه احلجَّة، وأْن ال أساس هلا من الدستور والقانون؛ 
استناداً ملا ذكران يف أعاله، وبلحاظ ما ذُكر آنفاً يف الفرع األول، فضاًل عمَّا سُيذكر الحقاً يف احملور 

الثاين من الدراسة.
وبعد أن أبطلنا احلجَّتني اللتني يستند إليهما الفريق املعارض، سنقوم يف احملور الثاين إن شاء 
هللا بعرض األدلة األخرى الساندة للرأي الذي طرحناه، الداعم للدستور، والذاهب إىل أنَّ احملكمة 
هي توليفٌة ثالثيٌة. وستالحظون أهنا أدلٌة مستقاٌة من الدستور ومن جتارب احملاكم الدستورية الدولية.  
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احملور الثاين  
األدلة الدستورية األخرى الداعمة للرأي الذي طرحناه 

بعد أن أهنينا احلديث عن احملور األول من الدراسة املتعلق مبناقشة ورد حجج الفريق القائل 
أبنَّ الدستور قصر احملكمة االحتادية العليا على القضاة فحسب، وجعل فقهاء القانون وخرباء الفقه 
اإلسالمي جمرَّد خرباء فنيِّني يف احملكمة، سنتناول يف البحث اآلن احملور الثاين املتعلق بعرض األدلة 
األخرى الساندة للرأي الذي طرحناه، الداعم للدستور، والذاهب إىل أنَّ احملكمة هي توليفٌة ثالثيٌة 
من القضاة وفقهاء القانون وخرباء الفقه اإلسالمي. وهي يف معظمها أدلٌة مستقاٌة من الدستور ومن 

جتارب احملاكم الدستورية الدولية.  
وابدئ ذي بدء أجُد من الضروري إعادة إيراد النص الدستوري مثار االختالف؛ ليتذكر 

القارئ املوضوع. وهذا النص هو املادة )٩2( من الدستور، اليت جاء فيها اآليت:
»2- تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدٍد من القضاة،وخرباء الفقه اإلسالمي، وفقهاء 
القانون، حُيدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل احملكمة، بقانوٍن ُيسن أبغلبية ثلثي أعضاء 

جملس النواب«.
وعلى الرغم من وضوح هذا النص وداللته على الدور األصيل خلرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء 
القانون، فإننا سنشرع بعرض األدلة املؤكدة -مع األخذ ابحلسبان ما طرح آنفاً من أدلٍة؛ ألنَّ بعضها 

يكمل البعض اآلخر-، وهي كما أييت:
	- الدليل األول: اتفاق السلطة التأسيسية للدستور على دورهم:

لقد حصل اتفاق بني الكتل املتفاوضة يف جلنة كتابة الدستور اابن كتابة النصوص الدستورية 
املتعلقة ابحملكمة االحتادية العليا على دور القضاة وفقهاء القانون وخرباء الفقه األصيل يف احملكمة، 
بـ)املطبخ  وقته  يف  مُسّي  فيما  الكتل  زعماء  بني  للدستور  هنائي  حسٍم  من  حصل  فيما  والسيما 
السياسي( بعد انتهاء عمل اللجان الفرعية يف جلنة كتابة الدستور. إْذ متَّ االتفاق النهائي على أنَّ 

احملكمة تتألف من ثالثة أقطاٍب: 
القضاة: ودورهم يتجلى يف حسم األمور اليت حتتاج خلفيًة قضائيًة، مثل تنازع االختصاص أ. 

بني القضاء االحتادي وقضاء األقاليم، وتوجيه االهتام إىل رئيس اجلمهورية، ورئيس جملس الوزراء، 
وحنو ذلك.
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فقهاء القانون: ودورهم يربُز يف تفسري الدستور، ويف البتِّ مبخالفة القانون ملبادئ الدميقراطية ب. 
أو احلقوق واحلرايت األساسية املنصوص عليها يف الدستور.

لثوابت أحكام  القانون  البتِّ يف خمالفة  ينهُض عند  الفقه اإلسالمي: ودورهم  ج- خرباء 
اإلسالم، ويف كون اإلسالم مصدراً رئيساً للتشريع.

وإْذ يضمُّ الدستور بني طياته هذه األمور جيعها؛ لذا كانت هذه التوليفة الثالثية مُتثُِّل أساس 
عمل احملكمة االحتادية العليا، وإنَّ بعضهم ُيكمُل اآلخر؛ ألنَّ دورهم تكامليٌّ.

2- الدليل الثاين: صياغة النص الواضحة الداللة:
   لقد ُكتب النصُّ بلساٍن عريٍب مبني، ال بلغٍة أخرى حىت حيصل هذا اللبس. فالنص يف 

املادة )٩2( اثنياً يقول:
الفقه اإلسالمي وفقهاء  القضاة وخرباء يف  العليا من عدٍد من  »تتكون احملكمة االحتادية 

القانون«.
إذاً فاحملكمة تتكون من هذه التوليفة الثالثية، وكلهم أعضاء أصيلون على قدم املساواة. وإنَّ 
وسائل التفسري القانونية كلها تؤكُد ذلك، سواٌء أكانت تلك الوسائل تتعلق بداللة النصِّ أم بعبارتِه 
أم إبشارتِه، وال مساغ لالجتهاد يف مورد النص. ويُفرتض أبصحاب الرأي اآلخر أن يُقدموا أدلًة 
صرحيًة تُثبت ما ذهبوا إليه، ال أن نقوم حنن بتقدمي األدلة؛ ألهنم ذهبوا إىل خالف النص الصريح 

وخالف الظاهر. وهذا ما تقضي به قواعد املنطق القانوين واللغوي والعقالئي.  
وعموماً إنَّ الدستور سار على هذا النهج يف استعمال مفردة )تتكون( مبعىن )تتألف( يف 

الكثري من نصوصه. وإليك أبرزها:
فها هي املادة )٤8( منه تنص على اآليت:

»تتكون السلطة التشريعية االحتادية من جملس النواب وجملس االحتاد«.
واملادة )٤7( تنص على اآليت:

»تتكون السلطات االحتادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية«. فهل مثة شٌك 
ميكن أن يُثار بصدد مفردة )تتكون( الواردة هنا ؟
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واملادة )66( تنص على اآليت:
»تتكون السلطة التنفيذية االحتادية من رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء...«.

واملادة )8٩( تنص على اآليت:
العليا  االحتادية  واحملكمة  األعلى  القضاء  جملس  من  االحتادية  القضائية  السلطة  »تتكون 
وحمكمة التمييز االحتادية وجهاز االدعاء العام وهيئة االشراف القضائي واحملاكم االحتادية األخرى«.

ومل يكتِف الدستور هبذه النصوص، بل اسرتسل يف نصوٍص أخرى الحقٍة للمادة )٩2(، 
مثل املادة )6		( اليت تنص على اآليت:

»يتكون النظام االحتادي يف جهورية العراق من عاصمٍة وأقاليم وحمافظاٍت ال مركزية وإداراٍت 
حملية«.

واملادة )22	( أواًل، اليت تنص على أنه:
»تتكون احملافظات من عدٍد من األقضية والنواحي والقرى«.

فكل هذه املواد جاءت مسبوقًة مبفردة )تتكون(، وكلها مواد سابقٌة على املادة )٩2( املتعلقة 
ابحملكمة االحتادية العليا وبعضها الحقٌة هلا، وكلها ُفهمت ومل تُثر أي لبٍس، لكنها حينما وصلت 
إىل املادة )٩2( ُفسرِّت مبعىًن آخر، وهو أهنا تعين أنَّ الفئات املذكورة يف النص ثالٌث، فالقضاة وهم 
أعضاء أصيلون، وخرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون وهم جمرد مستشارين وخرباء فنيِّني وليسوا 
أعضاء أصيلني؟! بال أدىن دليٍل علميٍّ ميكن الركون إليه بصدد هذه التفرقة، وكأّن الدليل -بكل 

صراحٍة- هو من كيس املتحدث ال أكثر! 
وليت شعري أِمثُل هذا ميكن أن يعدَّ استدالاًل علمياً تكون له حّجيٌة ولو واحد ابأللف، 

ويتفّوه به َمْن يعدُّ نفسه قانونياً؟!
 3ـ الدليل الثالث: 

لو كان املقصود بـ)خرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون( جمرد مستشارين أو خرباء فنيِّني 
وليسوا أعضاء أصيلني، فثمة أسئلٌة مهمٌة تنفي هذا االدعاء، وهي:
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أـ لو كان املراد منهم جمرد مستشارين وخرباء فنيِّني فعالَم كل هذا العناء يف النقاش واملفاوضات 
واخلالفات احلادة والتنازالت يف أثناء كتابة الدستور، حىت انعكست تلك اخلالفات على ضرورة 
الدستورية  النصوص  لكل  الثلثني، خالفاً  املنظِّم لعمل احملكمة االحتادية أبغلبية  القانون  أن ُيسنَّ 
األخرى اليت مل تتطلب مثل هذه األغلبية املعقدة؛ وهو األمر الذي أفضى إىل وأد جهود الربملان يف 
دوراته الثالث املتعاقبة، ويف هذه الدورة -الرابعة- أيضاً، يف سنِّ هذا القانون، الذي ابت عقدًة 

مستحكمًة بسبب هذه األغلبية؟!
ب- لو كان املراد منهم جمرد مستشارين وخرباء فنيِّني -حبسب هذا الزعم- فلماذا أُقحموا 

يف النص الذي يتحدث عن األعضاء األصالء أساساً، دون أن يُذكر أبهنم جمرد مستشارين؟! 
ج- واآلن أتوجه ابلسؤال إىل كلِّ َمن له أدىن إملاٍم قانويٍنّ:

هل املستشارون أو اخلرباء الفنيون حيتاجون ابألساس إىل نٍص صريٍح يف الدستور؟!
مع أنَّ االستعانة هبؤالء -كما هو معروٌف- أمٌر ميكن ألية حمكمٍة أن تلجأ إليه بذاهتا دون 
حاجٍة إىل نٍص يلزمها بذلك؟! مع أين أميُل إىل أنَّ اخلرباء الفنيِّني، من حيث املبدأ، ُيستعان هبم 

يف القضاء العادي ال الدستوري!
 دـ مث لو كان املراد هذا الزعم، فما الذي منع كتبة النص، الذين كتبوه بلساٍن عريٍب وحبضور 

بعض املتخصِّصني يف اللغة العربية، من أن يقولوا اآليت:
»	ـ تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدٍد من القضاة.

2ـ ميكن للمحكمة أن تستعني ببعض املستشارين واخلرباء الفنيِّني يف بعض املسائل املتعلقة 
بثوابت اإلسالم ومبادئ الدميقراطية، وغريها من املسائل ذات الطابع الفين التخصصي«.  

مع أنَّ هذا النص سيكون معيباً من الناحية الشكلية؛ ألنَّ االستعانة ابخلرباء -كما ذكران- 
ال حتتاج إىل نٍص يف القانون، ويف الدستور من ابٍب أوىل! 

٤- الدليل الرابع:
وفضاًل عن كل ما تقدَّم، فالقول إهنم جمرد مستشارين وخرباء فنيِّني قوٌل ساقٌط أيضاً، لسبٍب 
آخر، وهو أنَّ هذا القول حيرم احملكمة من االستعانة ابخلرباء الفنيِّني إال يف جمال الفقه اإلسالمي، 
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يف حني إنَّ االستعانة هبؤالء اخلرباء -حبسب معتقد القائلني وحبسب النظرة القانونية العامة- أمٌر 
متاٌح للمحاكم جيعها، ويف القضااي كلها اليت تُقدِّرها احملكمة مهما كانت!؟

5- الدليل اخلامس: التجارب الدستورية الدولية:
تؤكد التجارُب الدستورية الدولية أنَّ احملاكم الدستورية تتألف من فئاٍت متعددٍة يف الغالب، 
وأنَّ عدد القضاة فيها عادًة ما ميثِّل األقلية ال األكثرية، خالفاً ملا يتمُّ تسويقه يف العراق من قبل بعض 
الشخصيات واجلهات غري املطلعة على املضامني الدستورية احمللية والدولية، من الذين يتحدثون بال 

هدًى وال كتاٍب منري.
الدولية -اليت  الدستورية  احملاكم  الصدد حبسب جتارب  الراجحة يف هذا  النظرية  إنَّ أصل 
استعرضناها يف دراسٍة مستقلٍة- هو ضمُّ فئاٍت أخرى إىل احملكمة من غري القضاة، تكون هلا الغلبة 

واألرجحية يف كثرٍي من التجارب.
مثة  بل  للقضاة.  القانون ال  لرجال  تكون  ما  عادًة  احملاكم  الغلبة يف هذه  أنَّ  املعلوم  ومن 
حماكم دستوريٌة دوليٌة ليس فيها قاٍض واحد. إنَّ الفئات اليت تتألف منها احملكمة قد تتمثَّل أبساتذة 
أو  اإلداريني  املسؤولني  أو بعض  السابقني  أو رؤساء اجلمهورية  أو احملامني  اجلامعات  القانون يف 
بعض الشخصيات العامة، وحنو ذلك. وهذا الدليُل وحدُه يكفي إلثبات عدم اطالع وعدم دراية 

أصحاب الرأي املخالف، وعدم صحة دعواهم! 
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اخلامتة
النتائج  بعض  إىل  اخللوص  ميكن  املفصَّلة  الدراسة  هذه  مضامني  من عرض  االنتهاء  بعد 

املهمة:
إنَّ ِمن حقِّ كل فرٍد أن يديل برأيه الشخصي، شريطة أْن يقول أبنه رأيه الشخصي، ال أْن . 	

يدَّعي على الدستور، أو أْن حُيمِّل أراءه على الدستور وُيسقطها عليه، ألغراٍض غري موضوعية؛ 
لذا إْن كان البعض يرفض دخول خرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون يف احملكمة االحتادية 
العليا، فعليه أن يطالب بتعديل الدستور حىت يكون منسجماً مع هذا التوجُّه، وخبالفِه جيب أن 
حُيرتم الدستور وأصوات ماليني الشعب اليت صوتت عليه، حىت وإن كنا غري راضني عن بعض 

نصوصه، فاحرتامُه وااللتزام به واجٌب على اجلميع.
لقد كان الدستور واضحاً وصرحياً يف تكوين احملكمة االحتادية العليا، وكوهنا توليفًة ثالثيًة من . 2

هذه  عمل  إىل  املاسة  للحاجة  وذلك  الفقه،  وخرباء  القانون  وفقهاء  القضاة  ثالثٍة،  أقطاٍب 
األقطاب من وجهة نظر الدستور؛ إذ ُيكمُل بعضهم البعض اآلخر. 

إنَّ الذين ذهبوا إىل القول أبنَّ احملكمة االحتادية العليا ال تضمُّ سوى القضاة قد جنحوا جنوحاً . 3
كبرياً، خالفوا فيه الدستور، وهتكوا املوضوعية، وشّذوا عن التجارب الدولية؛ ولعلَّ األغراض 

السياسية أو الشخصية أو عدم الدراية واالطالع كانت متثل دافعاً ملثل هذا اجلنوح!
إنَّ املنطق القانوين واللغوي والعقالئي يقتضي أن يقوم  أصحاب الرأي املخالف بتقدمي أدلٍة . ٤

صرحيٍة تُثبت ما ذهبوا إليه، ال أن نقوم حنن بتقدمي األدلة؛ ذلك ألهنم ذهبوا إىل خالف النص 
الصريح وخالف الظاهر. ومع أهنم مل يقدموا تلك األدلة؛ ألهنا غري موجودة أساساً، فقد قمنا 
يف هذه الدراسة بتقدمي األدلة الكثرية اليت تؤكد منطوق النص الدستوري الصريح يف أتليف 

احملكمة.
العامل 5.  الدستورية يف دول  الدستورية واجملالس  العامة يف أتليف احملاكم   إنَّ األساس والقاعدة 

تكون  ما  غالباً  واألرجحية  الغلبة  وإنَّ  متعددٍة،  فئاٍت  من  قائمٌة على كوهنا خليطاً  املختلفة 
من  نعلُم  ولقد   . دستوريٍّ ختصُّصيٍّ قضاٍء  إبزاء  ألننا  وذلك  القضائي؛  ال  القانوين،  للعنصر 
التجارب الدستورية الدولية أنَّ هذا القضاء حيتاج ملكًة قانونيًة فقهيًة متميزًة،مبعىن أنه حيتاج إىل 
العقلية القانونية ال العقلية القضائية، متاماً كما القضاء اإلداري، الذي استقرَّت جتارب العامل 
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على أنه حيتاج العقلية القانونية ال القضائية. وكلُّ ذلك خبالف القضاء العادي، إْذ حيتاج عقليًة 
وخربًة قضائيًة صرفًة؛ من هنا كان حكراً على املؤهلني قضائياً، وهم القضاة، فالعقلية القضائية 
تعدُّ هنا أمراً الزماً ال ميكن ختطيه؛ وبناًء على ذلك فالقضية مرتبطٌة بنوع القضاء والتخصُّص 
فيه، وأْن ليس من الصحيح اخللط بني أنواع القضاء والقول إنَّ القضاة هم َمن جيب أْن يكونوا 

أعضاًء حصريِّني يف أنواعِه كافًة، فهذا خلٌط بال ريٍب ينمُّ عن عدم درايٍة!
 إنَّ وجود احملكمة االحتادية العليا يف العراق قبل إقرار الدستور الدائم، وأتليفها من قضاٍة فقط 6. 

كما نّص على ذلك قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية، مث إخفاق الربملان يف أتليف احملكمة 
على وفق نصوص الدستور اجلديد، واستمرار احملكمة القدمية يف العمل على وفق قانوهنا الصادر 
مبقتضى قانون إدارة الدولة وليس على وفق الدستور، رمبا مثلت عوامل لدى َمْن ال ميتلكون 
أفقاً دستورايً للظن أبن احملكمة اليت ستؤلف على وفق الدستور جيب أن تسري على هنج احملكمة 
- ويُنبُئ عن خلٍط  القدمية، مبعىن أن ال يكون فيها إال القضاة! وهذا ظٌن ساذٌج -كما تبنيَّ

يف املفاهيم لدى قائليه.
على الرغم من أنَّ أتليف احملكمة االحتادية العليا مؤخراً يف عام 	202 مل يُك أيضاً على وفق . 7

الدستور، بل على وفق تعديل جملس النواب لألمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005؛ مما يعين 
تكرار التجربة السابقة، بيد أنَّ هذا األمر كان اضطراراً وإذعاانً لألمر الواقع، بعد إخفاق الربملان 
يف سنِّ قانون احملكمة الذي ينشدُه الدستور؛ وعليه فإنَّ وجود احملكمة احلالية، على الرغم من 
أنه ال يُعربِّ عن رغبة الدستور، بيد أنه أمٌر ضروري وال بدَّ منه؛ لئال يقع الفراغ الدستوري الذي 
ال حُتمُد عقباُه. وإْن كانت مثة جهٌة تتحمل مسؤولية اإلخفاق يف تنفيذ ما أوجبه الدستور فهي 
وال شك تتمثَّل ابلربملان -عرب دوراته املتعاقبة- والكتل السياسية، وليس القضاء أو احملكمة 

نفسها!
العليا يقتضي وجود مزيٍج 8.  العراقي يف أتليف احملكمة االحتادية   إنَّ إعمال نصوص الدستور 

من القضاة األملعيني، وفقهاء القانون املتميزين، وخرباء الفقه املعروفني. وإنَّ مصطلح )فقهاء 
أْن  يعين  بل  الدكتوراه؛  شهادة  أو حائزاً  قانونياً  أو  أستاذاً  املعين  يعين جمرد كون  القانون( ال 
النص. فكم من  فيما وراء  مُتّكنه من االجتهاد والبحث  فقهيٌة،  قانونيٌة  لديه ملكٌة  تتحصَّل 
حامل شهادة دكتوراه، وحنوها، قد ال يصل بشهادته إىل الباب -مع ُجلِّ االحرتام ألصحاب 
ُ حتري الدقة  الشهادات-. وهذا ما ينطبُق أيضاً على الفئات األخرى يف احملكمة. من هنا يتعنيَّ
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دور خرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون يف احملكمة االحتادية العليا

يف إعمال النص الدستوري على الفئات املعنية، وأْن ال يُتعامل معه كما متَّ التعامل مع ما سواه 
من قضااي قُتلت سياسياً أو فئوايً!

ما يزال الكثريون مصرّين على اخلوض يف الدستور بال معرفٍة وال ختصٍُّص وال درايٍة، ويعتقدون . ٩
أنَّ جمرد كون املرء أستاذاً أو قانونياً أو قاضياً أو حمامياً فإنَّ ذلك خُيوِّله احلق يف اخلوض يف أي 
موضوٍع، دستورايً كان أو غري دستوري، حىت وإْن مل يكن مطلعاً ومتابعاً عن كثٍب ومسلَّحاً 
ابألدلة واألسانيد. وهذا ما يُلقي مسؤوليًة على الرأي العام عموماً والفضائيات ووسائل اإلعالم 
خصوصاً يف ضرورة رصد هذه الظاهرة السلبية املتفشية ونبذها؛ ملا هلا من آاثٍر وخيمٍة ُتسهم 

يف تضليل الرأي العام.


