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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 
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دراسٌة دستوريٌة أتصيليٌة معززٌة بتجارب احملاكم الدستورية يف العامل 
املقدمة

ما يزال الكثريون يف العراق -من غري املتخصِّصني- خيوضون يف قضااي ختصصيٍة حبتة، مثل 
الدستور؛ فيتسبَّبون يف تضليل الرأي العام. ولقد شهد اجلميع مؤخراً يف العراق عرب وسائل اإلعالم 
املختلفة، حينما رام الربملان سن قانون احملكمة االحتادية العليا، كيف أنَّ غالبية املتحدثني -إْن مل 
يكن كلهم- قد جنحوا للقول إنَّ احملكمة االحتادية العليا جيب أْن تقتصر يف عضويتها على القضاة 
أبنَّ  القاضي  الصريح،  الدستور  لنص  خالفاً  الفئات؛  من  غريهم  فيها  أْن يدخل  جيوز  فقط، وال 

احملكمة هي توليفٌة ثالثيٌة من القضاة وفقهاء القانون وخرباء الفقه اإلسالمي. 
الفقه  خرباء  بدور  تتعلق  سابقٍة  دراسٍة  يف  القاطعة  الدستورية  ابألدلة  أثبتنا  قد  وإْذ كنَّا    
اإلسالمي، وفقهاء القانون يف هذه احملكمة، وكيف أنَّ الدستور العراقي الدائم لعام 2005 قد نصَّ 
صراحًة على أنَّ الفئات اليت تتألف منها احملكمة هي فئاٌت ثالٌث: القضاة، وفقهاء القانون، وخرباء 
الفقه اإلسالمي؛ لذا تغدو احلاجة ملحًة اآلن لتدعيم ما بيناه آنفاً يف تلك الدراسة، وذلك عرب 
عرض التجارب الدستورية الدولية يف دول العامل املختلفة يف أتليف احملاكم الدستورية وكذا اجملالس 
الدستورية، وبيان كيفية اختيار أعضائها؛ لتتجلى احلقيقة لطالبيها، ولنكشف عن زيف ما ذهب 

إليه الكثريون وخطأهم وتومههم، من الذين حتدثوا يف املوضوع بال هدًى وال كتاٍب منرٍي. 
  وبغية االحاطة ابملوضوع، سنتحدث عن التجارب الدستورية الدولية يف أتليف احملاكم 
واجملالس الدستورية يف دول العامل عرب فروٍع ثالثٍة، نتناول يف األول التجارب الدستورية الدولية يف 
أتليف احملاكم الدستورية وكيفية اختيار أعضائها، مث نتحدث يف الثاين عن أتليف اجملالس الدستورية 
توصيفها  وبيان  األمريكية  العليا  احملكمة  يف  للكالم  الثالث  يف  نعرج  مث  أعضائه،  اختيار  وكيفية 
الدستوري والسبب يف أتليفها املختلف عن بقية التجارب الدستورية الدولية؛ مثَّ خنتم الدراسة أبهم 

النتائج املتحصِّلة لدينا. وهو ما سنتناوله تباعاً إْن شاء هللا.

التجارب الدولية يف اختيار أعضاء احملاكم الدستورية

د. حسن الياسري
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الفرع األول 
 التجارب الدستورية الدولية

يف اختيار أعضاء احملاكم الدستورية
تؤكُد التجارب الدستورية الدولية أنَّ احملاكم الدستورية تتألف من فئاٍت متعددٍة يف الغالب، 
وأنَّ عدد القضاة فيها عادًة ما ميثُِّل األقلية ال األكثرية، خالفاً ملا ُيسّوق يف العراق من قبل بعض 
الذين  الدولية،من  والتجارب  احمللية  الدستورية  املضامني  على  املطلعة  غري  واجلهات  الشخصيات 
يتحدثون بال درايٍة، فيعتقدون أنَّ ِمثل هذه احملاكم ما هي إال حكٌر على القضاة فحسب، وال جيوز 

أْن يدخل يف عضويتها أيُّ فرٍد آخر من غري القضاة. 
اليت  الدولية  الدستورية  احملاكم  الصدد -حبسب جتارب  الراجحة يف هذا  النظرية  إنَّ أصل 
سنعرض أمهها- هو ضمُّ فئاٍت أخرى إىل احملكمة من غري القضاة. وليس هذا فحسب، بل إنَّ هذه 
الفئات هي اليت تكون هلا الغلبة واألرجحية يف كثرٍي من التجارب. وستالحظون من خالل العرض 
أنَّ الغلبة يف هذه احملاكم غالباً ما تكون لرجال القانون ال للقضاة. بل مثة حماكم دستوريٌة دوليٌة ليس 
فيها قاٍض واحٌد. إنَّ الفئات اليت تتألف منها احملكمة قد تتمثَّل أبساتذة القانون يف اجلامعات أو 
احملامني أو رؤساء اجلمهورية السابقني أو بعض املسؤولني اإلداريِّني أو بعض الشخصيات العامة، 

وحنو ذلك. 
الضائعة  احلقيقة  عن  نكشف  الصدد؛ كي  هذا  الدولية يف  النماذج  أهم  سنورد  وعموماً، 
وسط الصخب. وهذه النماذج اليت سنعرضها متثِّل )24( جتربًة حملكمٍة دستوريٍة يف العامل، من أورواب 

واألمريكيتني وآسيا، اليت يتمُّ عرضها ألول مرٍة؛ فهذه الدراسة غري مسبوقٍة يف ابهبا هذا. 
1ـ احملكمة الدستورية اإلسبانية:

   تتألف احملكمة الدستورية اإلسبانية مبقتضى املادة )159( من الدستور اإلسباين لعام 
1978 املعدل من )12( عضواً، من أساتذة جامعاٍت قانونيِّني وقضاٍة ومدَّعني عموميني وموظفني 

عموميني وحمامني، ميارسون االختصاصات نفسها.
 ينتخُب جملس النواب أربعًة )4( منهم وجملس الشيوخ أربعًة )4(، واثنان )2( خُيتارَان من 
احلكومة واثنان )2( من جملس القضاء؛ مما يعين أنَّ عدد القضاة هو )2( من جمموع )12(.وعليه 
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فاألكثرية هي لرجال القانون وغريهم وليس للقضاة. )مل ترد هذه اآللية يف الدستور اإلسباين، بل 
يف القانون املنظِّم لعمل احملكمة(.

2ـ احملكمة الدستورية اإليطالية:
تتألف هذه احملكمة مبقتضى املادة )135( من الدستور اإليطايل لعام 1947 املعدل من 
الربملان يف جلسٍة  قبل  الرئيس، وثلٍث من  قبل  ثلثهم من  اختيار  يتمُّ  مخسة عشر )15( عضواً، 
مشرتكٍة، وثلٍث من قبل احملاكم العليا العادية واإلدارية. وخُيتاَرون من بني أساتذة اجلامعات القانونيِّني 
والقضاة واحملامني. وميارسون االختصاصات نفسها. ومعىن ذلك أنَّ نسبة القضاة فيها هو الثلث 

فقط؛ وعليه فاألكثرية هي لرجال القانون وليس للقضاة. 
3ـ احملكمة الدستورية االحتادية األملانية:

قانونيِّني  جامعاٍت  أساتذة  من  األملانية  الدستورية  احملكمة  تتألف  اإليطالية،  احملكمة  كما 
وقضاٍة وحمامني ميارسون االختصاصات نفسها. )مل يذكر الدستور األملاين هذه اآللية بل القانون(، 
)جملس  البوندسرتات  من  اآلخر  ونصفهم  النواب(،  )جملس  البوندستاغ  من  نصفهم  اختيار  ويتمُّ 

الوالايت أو االحتاد(. )املادة 94 من الدستور األملاين(.
4ـ احملكمة الدستورية النمساوية:

وتتألف مبقتضى املادة )147( من الدستور النمساوي لعام 1945 املعدل من )14( عضواً 
و)6( بدالء، ويعنّي الرئيس وانئبه وستٌة )6( من هؤالء األعضاء -األصالء- وثالثٌة من البدالء 
بتوصيٍة من احلكومة، ويكونون من بني القضاة واملسؤولني اإلداريني وأساتذة اجلامعات القانونيِّني؛ 
مما يعين أنَّ لكل صنٍف مقعدين، وهكذا يكون عدد القضاة )2(. ويعنّي الستة )6( الباقون والثالثة 
البدالء ابقرتاٍح من اجمللس الوطين واجمللس االحتادي. وابحملصِّلة يكون عدد القضاة )2( من جمموع 

)14( عضواً؛ وعليه فاألكثرية هي لغري القضاة. 
5ـ احملكمة الدستورية التشيلية:

مبقتضى املادة )92( من دستور تشيلي لعام 1980 املعدل يف عام 2015 فاحملكمة تتألف 
يُعرفوا بتفوقهم املهين  القانون مع خدمة )15 سنة(، وأن  من عشرة أعضاء من احلائزين شهادة 
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واألكادميي؛ وعلى هذا فاحملكمة ليس فيها سوى رجال القانون.
6ـ احملكمة الدستورية البوليفية:

لعام 2009 أن يكون أعضاء احملكمة ممَّن هلم  بوليفيا  املادة )199( من دستور  تشرتط 
اخلربة املعرتف هبا يف جماالت القانون؛ مما يعين أهنا قد تكون أيضاً حكراً على رجال القانون، وليس 

فيها قضاة.
7- احملكمة االحتادية العليا الربازيلية:

تتألف احملكمة من  الربازيلي لعام 1988 املعدل  الدستور  املادة )101( من     مبقتضى 
)11( عضواً، يتمُّ تعيينهم من قبل الرئيس بعد موافقة جملس الشيوخ. وُيشرتط فيهم أْن يكونوا ممن 

يتمتعون “مبعرفٍة قانونيٍة متميزٍة ومسعٍة ال تشوهبا شائبة”.
وعلى هذا ميكن أْن ال يكون مثة قاٍض فيها.

8ـ احملكمة الدستورية املنغولية:
تشرتط املادة )65( من دستور منغوليا لعام 1992 املعدل يف عام 2001 أن يكون أعضاء 
أْن  ميكن  أيضاً  أهنا  يعين  ما  القانون والسياسة((.  احملكمة من احلاصلني على”مؤهالٍت عليا يف 
تكون حكراً على رجال القانون وال قضاة فيها. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ الفقرة اخلامسة من هذه املادة 
-65- من الدستور حتظر على أعضاء الربملان والوزراء وقضاة احملكمة العليا من أْن يكونوا أعضاًء 

يف احملكمة الدستورية.
9ـ احملكمة الدستورية الربتغالية:

فإنَّ   2005 عام  يف  املعدل   1976 لعام  الربتغايل  الدستور  من   )222( املادة  مبقتضى 
احملكمة تتكون من )13( عضواً، ستٌة منهم من القضاة، والبقية )7( من رجال القانون. مبعىن أنَّ 

الغالبية هي لرجال القانون.
10ـ احملكمة الدستورية الرتكية:

مبقتضى املادة )146( من الدستور الرتكي لعام 1982 تتألف احملكمة من )15( عضواً، 
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منهم ثالثٌة )3( من القضاة، واثنان )2( من جملس الدولة، وثالثٌة )3( من أساتذة اجلامعات يف 
جماالت القانون واالقتصاد والعلوم السياسية، وأربعٌة )4( من بني كبار املوظفني التنفيذيني واحملامني 
واملدعني العامني. ويبقى ثالثة أعضاء تنتخبهم اجلمعية الوطنية. وابحملصلة يكون عدد القضاة ثالثة 
)3( من بني مخسة عشر)15( عضواً.وعليه فاألكثرية هي لرجال القانون وغريهم وليس للقضاة. 

11- احملكمة الدستورية األوكرانية:
مبقتضى املادة )148( من الدستور األوكراين لعام 1996 املعدل تتألف احملكمة الدستورية 
يتم  عضواً(   12( والبقية  والربملان،  الرئيس  قبل  من  معينون  قضاٌة  منهم  ستٌة  عضواً.   )18( من 
اختيارهم عن طريق فتح ابب الرتشيح والتنافس بني املواطنني، على أن يكون املرشح من احلاصلني 
“على مؤهٍل عاٍل يف الدراسات القانونية أو من احملامني”. وكما ورد يف غريها من احملاكم يُطلق 
عليهم كلهم بعد ذلك صفة )قاٍض(، وميارسون االختصاصات نفسها؛ وعليه فاألكثرية )الثلثان( 

هي لرجال القانون وليس للقضاة.
12ـ احملكمة الدستورية العليا اهلندية:

تتألف  املعدل يف عام 2016  لعام 1949  اهلندي  الدستور  املادة )124( من  مبقتضى 
احملكمة الدستورية “من عدٍد من القضاة وفقهاء القانون واحملامني”. وكلهم يُطلق عليهم يف هذه 
)القاضي(؛ وذلك ألهنم  الدستورية- صفة  الدستور -كما يف غريها من احملاكم  احملكمة حبسب 
ميارسون عماًل قضائياً وإن كانوا من غري القضاة. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ الدستور اهلندي استعمل 
الوصف ذاته املستعمل يف الدستور العراقي للتعبري عن القانونيِّني يف احملكمة، وهو)فقهاء القانون(.

13ـ احملكمة الدستورية الكولومبية:
تنص املادة )232( من الدستور الكولوميب لعام 1991 املعدل يف عام 2015 على أن 
يكون أعضاء احملكمة من األكادمييني يف )التخصصات القضائية( -مبعىن أساتذة القانون- أو من 

احملامني أو من الشاغلني ملنصٍب يف السلطة القضائية أو النيابة العامة.
14ـ احملكمة الدستورية اإلكوادورية:

تنص املادة )433( من دستور اإلكوادور لعام 2008 املعدل يف عام 2015 على أن يكون 
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أعضاء احملكمة من احملامني أو القضاة أو أساتذة اجلامعات القانونيِّني.
15- احملكمة الدستورية اإلندونيسية: 

ابحملكمة  منوطًة  لعام 1945  اإلندونيسي  الدستور  مبقتضى  الدستورية  الرقابة  لقد كانت 
العليا، وبعد التعديل الدستوري الثالث يف عام 2001 ُأشئت احملكمة الدستورية اليت أنيطت هبا 
هذه املهمة. ولقد اشرتطت الفقرة ج/5 من املادة )24( من الدستور املعدل أن يكون أعضاء 

احملكمة »من رجال الدولة ممن لديهم إملام ابلدستور واملؤسسات العامة«.
القضاة،  أو  القانون  فقهاء  من  احملكمة  عضو  يكون  أن  يشرتط  ال  فهو  واضٌح،  والنص 
وحنوهم، بل كل ما يتطلبه أن يكون ممن خدم الدولة وله إملاٌم ابلدستور واملؤسسات العامة. وهو 
توجٌُّه ال خيلو من صحٍة. فُربَّ رجٍل خدم الدولة يف اإلدارة وأصبحت لديه خربٌة مرتاكمٌة يف فهم 

القانون والدستور، فمثل هذا رمبا سيكون أفضل من العديد من محلة الدكتوراه وغريهم.   
16- احملكمة االحتادية املاليزية:

عام  يف  املعدل  لعام 1957  املاليزي  الدستور  من   )122( املادة  من  )ب(  الفقرة  تنص 
2007 على تعيني قضاة احملكمة من قبل حاكم الدولة -امللك- بناًء على اقرتاح رئيس الوزراء، 
وبعد أخذ رأي جملس احلكام. واشرتطت املادة )123( من الدستور مؤهالت هؤالء األعضاء أبن 
يكونوا من »احملامني أو ممن كان عضواً يف هيئٍة قضائيٍة أو قانونيٍة يف االحتاد، أو يف هيئٍة قانونيٍة يف 

والية، أو هذا وذاك«. وعلى هذا فالتوليفة مزيٌج من احملامني والقضاة والقانونيِّني.  
17- احملكمة الدستورية التونسية:

  اشرتط الفصل -املادة- )118( من الدستور التونسي اجلديد لعام 2014 -دستور ما 
بعد الثورة- أن يكون عدد أعضاء احملكمة الدستورية )12( عضواً، على أن يكون )ثالثة أرابعهم 
من املختصني يف القانون(. أما الربع األخري )3 أعضاء( فُيرتك أمر تعيينهم لرئيس اجلمهورية؛ مما 
الشخصيات  األغلبية -الثالثة أرابع-، وبعض  يؤلِّفون  الذين  القانون  أهنا جتمع بني رجال  يعين 
املعروفة املعينة من قبل رئيس اجلمهورية. وال وجود للقضاة فيها حبسب األصل، إال إذا عنّي الرئيس 

بعضهم.
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18- احملكمة الدستورية اجلزائرية:
    مبقتضى تعديل دستور اجلزائر لعام 2020 -قبل بضعة أشهٍر يف عهد الرئيس احلايل 
عبد اجمليد تبون- تتألف احملكمة الدستورية من )12( عضواً، يُعنيِّ الرئيس أربعًة منهم، وتنتخب 
احملكمة العليا عضواً واحداً، وكذا ينتخب جملس الدولة عضواً واحداً، يف حني يُنَتخب الستة )6( 
الباقون ابالقرتاع من أساتذة القانون؛ مما يعين أنَّ عدد القضاة هو واحٌد )1( من بني )12( عضواً، 

يف حني أنَّ عدد أساتذة القانون هو ستٌة )6(.
19- احملكمة الدستورية املغربية:

مبقتضى الفصل )130( من الدستور املغريب لعام 2011 تتألف احملكمة من )12( عضواً، 
جملس  قبل  من  وثالثٌة  النواب،  جملس  قبل  من  ثالثٌة  ويُنَتخب  امللك،  قبل  من  يُعينون  نصفهم 
املستشارين -هكذا يسميه الدستور، واملراد به جملس الشيوخ-. ويتمُّ اختيار هؤالء األعضاء حبسب 
النص »من بني الشخصيات املتوفرة على تكوين عاٍل يف جمال القانون، وعلى كفاءٍة قضائيٍة أو 
فقهيٍة أو إدارية«. فهم إذاً من احلائزين شهادًة عليا يف القانون، أو من املتمتعني بكفايٍة قضائيٍة أو 
فقهيٍة أو إدارية؛ مما يعين أهنم خليٌط من القانونيِّني والقضاة واملوظفني اإلداريِّني، فضاًل عن املتمتعني 

بكفايٍة فقهيٍة.
وعلى الرغم من مراجعيت للدستور املغريب وللقانون التنظيمي إلنشاء هذه احملكمة، مل أجد 
تعريفاً ملصطلح )كفاءة فقهية(، بيد أين أحسبُه دااًل على فقهاء الشريعة، بقرينة أنَّ النص عربَّ عن 
القانونيني أبهنم )من الشخصيات املتوفرة على تكوين عاٍل يف جمال القانون(؛ مما يعين أهنم فقهاء 
أو أساتذة، وعربَّ عن القضاة واإلداريِّني أبهنم من )الشخصيات املتوفرة على كفاءٍة قضائيٍة وإداريٍة(؛ 
وعليه فإضافة وصٍف جديٍد غري ما ذُكر آنفاً يعين اختصاصاً جديداً، وهو )املتوفرين على كفاءٍة 

عاليٍة يف الفقه(. والسيما أنَّ دول املغرب العريب حتتوي على مؤسساٍت إسالميٍة رمسيٍة.
20- احملكمة الدستورية العليا املصرية:

   تتألف من أعضاء اهليئات القضائية احلاليني والسابقني وأساتذة القانون احلاليني والسابقني 
يتطرق دستورا 1971-امللغى-  ومل  العليا.  االدارية  النقض واحملكمة  أمام حمكمة  وحمامني عملوا 
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احملكمة  قانون  وقد صدر  القانون.  إىل  أوكالها  بل  هذه،  االختيار  آلية  إىل  -النافذ-  و2014 
الدستورية العليا يف عام 1979 املعدل يف عام 2019، ونظَّم اآللية املذكورة آنفاً يف املادة )4( منه. 

21- احملكمة الدستورية األردنية:
تقضي املادة )61( من الدستور األردين لعام 1952 املعدل أبن يكون عضو احملكمة »ممن 
خدموا قضاًة يف حمكميت التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون يف اجلامعات أو من احملامني، 
ومن أحد املختصني املنطبقة عليهم شروط العضوية يف جملس األعيان«. والنص جاء بصيغة التخيري 
فيما يتعلق بعضوية القضاة واألساتذة واحملامني، ما عدا العضو األخري -عضو جملس األعيان- 
فعضويته الزمٌة؛ مما يعين ابحملصلة أنَّ احملكمة ميكن أْن ال يكون فيها أية فئٍة من الفئات الثالث، 

مبا فيهم القضاة.
22- احملكمة الدستورية العليا السورية:

يشرتط البند )4( من املادة )3( من املرسوم التشريعي رقم 35  لعام 2012 القاضي بتأليف 
احملكمة الدستورية العليا أن يكون عضو احملكمة »حائزاً على اإلجازة يف احلقوق«. ويشرتط البند 
)5( أْن يكون قد »مارس العمل القضائي أو احملاماة أو التدريس يف كلية احلقوق مدًة ال تقل عن 

مخسة عشر عامًا«.  
23-احملكمة الدستورية البحرينية: 

لسنة 2002  رقم 27  البحرينية  الدستورية  احملكمة  إنشاء  قانون  من   )4( املادة  مبقتضى 
املعدل يف عام 2012 ُيشرتط يف عضو احملكمة أن يكون »حاصاًل على إجازٍة يف القانون، ولديه 
خربة يف املسائل القانونية ال تقل عن مخس عشرة سنة«؛ مما يعين أنه ال ُيشرتط فيه إال أن يكون 

حائزاً شهادة القانون ولديه اخلربة القانونية.  
24- احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية:

يشرتط البند )3( من املادة )4( من قانون إنشاء احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية رقم 10 
والقانون«.  الشريعة اإلسالمية  إجازٍة يف  على  أْن يكون »حائزاً  لسنة 1973 يف عضو احملكمة 

ويضيف البند )4( من املادة ذاهتا ما أييت: 



11

التجارب الدولية يف اختيار أعضاء احملاكم الدستورية

»أن يكون قد سبق له العمل مدة ال تقل عن مخس عشرة سنة يف األعمال القضائية أو 
القانونية إبحدى احملاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة أو دوائر الفتوى والتشريع أو قضااي احلكومة 
أو يف تدريس القانون أو الشريعة اإلسالمية أو يف احملاماة أو يف غري ذلك من األعمال القانونية«.

ما يعين أنَّ عضو احملكمة هو واحٌد من الفئات اآلتية:
يف . 1 أم  احملاكم  يف  املمارسة  هذه  أكانت  سواٌء  القانوين،  أو  القضائي  العمل  مارس  َمْن 

احلكومة أم يف دوائر الفتوى.
َمْن مارس التدريس يف القانون أو يف الشريعة اإلسالمية.. 1
َمْن مارس احملاماة أو غريها من األعمال القانونية.   . 2

وها أنتم أوالء الحظتم كيفية تكوين احملاكم الدستورية يف دول العامل، من أورواب واألمريكيتني 
وآسيا. ولقد جتلى لكم كيف أنَّ القضاة إمنا ميِثّلون األقلية فيها، بل إنَّ بعضها ال قضاة فيها البتة. 
كما الحظتم أنَّ كلَّ هذه احملاكم يطلق الدستور عليها اسم )حمكمة(، ويطلق على أعضائها صفة 
)قاٍض( مع أنَّ أغلبيتهم ليسوا بقضاٍة يف األصل؛ خبالف ما حتدَّث به الكثريون يف وسائل اإلعالم، 
ِمن الذين خاضوا يف املوضوع بال معرفٍة، إْذ قالوا إنَّ احملكمة االحتادية العليا ما دام امسها حمكمة 
فيتعنيَّ أْن يكون أعضاؤها من القضاة فحسب، وال جيوز أْن يكون فيها غريهم؛ دون أْن يعرفوا 
الفرق بني القضاء الدستوري والقضاء العادي، ودون أن يطلعوا على أيِّ جتربٍة دوليٍة يف هذا الصدد!

وسنكمُل العرض يف الفرع الثاين إْن شاء هللا للحديث عن التجارب الدولية يف اختيار أعضاء 
اجملالس الدستورية يف دول العامل.
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الفرع الثاين
 التجارب الدستورية الدولية

يف اختيار أعضاء اجملالس الدستورية
الدولية يف تكوين احملاكم  الدستورية  التجارب  فيما مضى إىل )24( جتربًة من  قد تطرقنا 
الدستورية يف دول العامل وكيفية اختيار أعضائها. وقد تبنيَّ لكم كيف أنَّ القضاة ميِثّلون األقلية فيها، 
ا كلها يُطَلق عليها اسم )حمكمة(، ويُطلق  بل إنَّ بعض هذه احملاكم ال قضاة فيها البتة. وعلمنا أهنَّ

على أعضائها صفة )قاٍض( مع أنَّ أغلبيتهم ليسوا بقضاٍة يف األصل.
ابلقضاء  هلم  صلة  ال  أعضاء  اضافة  حنو  توجُّهاً  أكثر  فهي  الدستورية،  اجملالس  جتربة  أما 
املتمثلة  العامل،  على مستوى  البارزة  الدستورية  التجربة  على  االطالع  ذلك عرب  ويتجلى  أساساً. 
اللبناين واجمللس  الدستوري  الفرنسي، ومعه سنتطرُق كتجربٍة عربيٍة إىل اجمللس  الدستوري  ابجمللس 

الدستوري اجلزائري.
1ـ اجمللس الدستوري الفرنسي:

مبقتضى املادة )56( من الدستور الفرنسي لعام 1958 يتألف اجمللس الدستوري من نوعني 
من العضوية:

القانون، وهي خمصَّصٌة لرؤساء اجلمهورية السابقني. واألخرى   األوىل عضويٌة دائمٌة بقوة 
عضويٌة تستمر لتسع سنوات -احلد األقصى ألنه يف كل ثالث سنوات يتم جتديد الثلث-، ويكون 
عدد هذه الفئة -الثانية- تسعًة )9(، وليس مثة قيٌد يف اختيار أعضائها، إْذ تُركت لتقدير رئيس 

اجلمهورية )يُعنيِّ ثالثة( واجلمعية الوطنية )ثالثة( وجملس الشيوخ )ثالثة(.
  مما يعين أنَّ اجمللس حبسب األصل ليس فيه قضاٌة،كما أنَّ رائسته تكون -حبسب العرف- 

إىل رجٍل ابرٍز يف القانون. 
2ـ اجمللس الدستوري اللبناين:

ويتم  احلكومة،  اآلخر  ونصفهم  نصفهم،  النواب  جملس  يُعنيِّ  أعضاء،  عشرة  من  ويتألف 
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اختيار أعضائه من بني القضاة السابقني -املتقاعدين-، أو من بني أساتذة القانون يف اجلامعات 
احلاليني أو السابقني، أو من بني احملامني. )قانون إنشاء اجمللس الدستوري يف لبنان لعام 1993(.

وعلى هذا فاألكثرية يف اجمللس هي لرجال القانون ال القضاة.
3ـ اجمللس الدستوري اجلزائري:

مبقتضى الدستور اجلزائري لعام 1996 يتألف اجمللس الدستوري من تسعة أعضاء، يعنيِّ 
رئيس اجلمهورية ثالثًة، وينتخب اجمللس الشعيب الوطين -جملس النواب- اثنني، وكذا ينتخب جملس 
االمة اثنني، وعضواً واحداً تنتخبه احملكمة العليا، وعضواً واحداً ينتخبه جملس الدولة. وهبذه التوليفة 
يكون عدد القضاة واحداً )1( من بني التسعة، الذين ميكن أن يكونوا من أية خلفيٍة أو اختصاص.

أما بعد تعديل دستور اجلزائر لعام 2020 -قبل مدٍة وجيزٍة يف عهد الرئيس اجلديد عبد 
اجمليد تبون- فقد حتول اجمللس إىل حمكمٍة دستوريٍة، وابتت هذه احملكمة تتألف -كما ذكران آنفًا- 
من )12( عضواً، يُعنيِّ الرئيس أربعًة منهم، وتنتخب احملكمة العليا عضواً واحداً، وكذا ينتخب 
جملس الدولة عضواً واحداً، يف حني يُنَتخب الستة الباقون )6( ابالقرتاع من أساتذة القانون. ما يعين 
أنَّ عدد القضاة هو واحٌد )1( من بني )12( عضواً، يف حني إنَّ عدد فقهاء القانون هو ستٌة )6(.

وبعد أْن أستعرضنا كيفية أتليف احملاكم الدستورية واجملالس الدستورية يف العامل، قد نضطُر 
إلاثرة السؤال اآليت:

هل كل هذه الدول والدساتري والتجارب الدولية ال تفهم، والذي يفهم هو بعض املتحدِّثني 
يف العراق، الذين حتدثوا يف املوضوع بال أدىن دليٍل وبال درايٍة أو متابعٍة، فقالوا إنَّ احملكمة االحتادية 
العليا ال جيوز أْن يكون فيها إال القضاة، خالفاً لكل هذه التجارب الدستورية الدولية الواضحة، 
وخالفاً للدستور العراقي الدائم الذي نصَّ يف املادة )92( بشكٍل صريٍح على أتليف احملكمة من 

القضاة وفقهاء القانون وخرباء الفقه اإلسالمي!؟
وعموماً، من كل هذه التجارب الدولية املهمة يتضح جبالٍء أنَّ القاعدة العامة يف أتليف احملكمة 
الدستورية أو اجمللس الدستوري تتمثل ابختيار شخصياٍت هلا املكنة والقدرة على االستنباط الفقهي، 
بصرف النظر عن كوهنم قانونيِّني أو قضاًة وحنو ذلك. بل أكثر من ذلك الحظنا أنَّ عدد القضاة إمنا 
مُيثِّل األقلية يف توليفة احملكمة، وأنَّ الغالبية هي للعنصر القانوين؛ خالفاً ملا متَّ تسويقه يف اآلونة األخرية 
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يف العراق، عرب دعايٍة إعالميٍة عارمٍة، موجَّهٍة من جهاٍت متعددٍة، إعالميٍة وسياسيٍة وقانونيٍة.
ومل يعد خافياً بعد العرض املتقدم أنَّ بعض التجارب الدولية ال تكتفي جبعل العنصر القضائي 
هو األقل عدداً، بل قصرت عضوية احملكمة، حبسب األصل، على فقهاء القانون ورجالِه فحسب، 

كما هو احلال يف تشيلي وبوليفيا والربازيل وفرنسا وإندونيسيا وتونس ومنغوليا...
والسبب يف ذلك معروٌف يف الفقه الدستوري، وقد ذكرانه آنفاً، وهو أنَّ هذه احملكمة هي 
ليست حمكمًة عاديًة تدخل ضمن التسلسل اهلرمي للمحاكم العادية اليت ختضع إلشراف جملس 
القضاء االعلى، فهي ليست حمكمة بداءة أو أحوال شخصية أو جنح أو جناايت، وحنو ذلك. بل 
هي حمكمٌة ذات طابٍع دستورٍي سيادي، وأحياانً سياسٍي كما يذهب إىل ذلك جانٌب من الفقه. 
وابحملصِّلة فهي حتتاج إىل فقيٍه ميتلك القدرة على استنباط األحكام من نصوص الدستور. وابلتأكيد 
إنَّ الفقيه القانوين هو األقدُر على هذه املهمة من القاضي الذي رمبا يفين كل عمره املهين )30 
سنة مثاًل( دون أن تطرأ عليه قضيٌة دستوريٌة ودون أن يطلع على واحدٍة منها، وال سيما يف دولٍة 
مثل العراق، إْذ كان القضاء يف زمن النظام املقبور ممنوعاً من النظر يف دستورية القوانني، ومل تكن 
لدينا حمكمٌة دستوريٌة تنظر يف ذلك؛ ألنَّ السلطة دكتاتوريٌة بكل معىن الكملة، وعليه مل يتحصَّل 
البائد  النظام  الدستور ويستطيع تفسريه. وبعد سقوط  يفقُه  لدينا -بكل صراحٍة- جيٌل قضائي 
أصبح األمر مقتصراً على احملكمة االحتادية العليا، اليت بدورها مل تكن متتلك أية خلفيٍة دستوريٍة، 
ومل تنظر احملاكم االخرى بدورها يف قضااي الدستور؛ بسبب وجود تلك احملكمة؛ مما يعين أنَّ القدرة 
على تفسري الدستور والبتَّ يف دستورية القوانني ما زالت بعيدًة عن اجلسم القضائي الذي احنصر 
عمله يف القضااي املدنية واجلزائية وحنومها؛ ملا  ذُكر آنفاً؛ ولكون التجربة جديدًة يف الواقع العراقي.

وغيٌن عن البيان أنَّ دول العامل قد سبقتنا يف التجربة، ولكون هذه الدول أدركت ما قلناه 
آنفاً؛ لذا جلأت إىل جعل احملكمة مستقلًة متاماً عن اجلسم القضائي، وأضحت -احملكمة- متارس 
دوراً سيادايً ابرزاً؛ وبناًء على ذلك جعلتها بعض الدول حكراً على القانونيِّني دون القضاة، وجعلتها 
أخرى تضمُّ بعض الشخصيات العامة من ذوي اخللفيات اإلدارية أو التنفيذية وحنوها، لكن األعمَّ 
االغلب جلأ إىل نظرية )املوازنة(، فباتت التوليفة خمتلطًة تضمُّ قضاًة وقانونيِّني وحنو ذلك؛ وهو التوجُّه 
األوفق واألفضل حبسب تقديري، مع أنَّ أكثر التجارب الدولية متيل إىل تغليب فئة القانونيِّني على 
فئة القضاة،كما عرضنا آنفاً؛ وهو توجٌُّه موفٌق أيضاً، ويتواءُم مع طبيعة عمل القضاء الدستوري 

على الصعيد الدويل.
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إشكاٌل:
  وإْذ كنا عرضنا ذلك كله ابلتفصيل، فإنَّ وجه اإلنصاف واملوضوعية يقتضي أْن نقول إنَّ 
مثة إشكااًل ميكن أْن يُثار على ما طرحنا من رأٍي، مؤداه أنَّ احملكمة العليا األمريكية ليس فيها إال 
القضاة، ومن هذه الناحية لدينا جتربٌة دستوريٌة دوليٌة مهمٌة تتكون من القضاة فقط، خبالف احملاكم 

الدستورية األربع والعشرين املعروضة آنفاً، واجملالس الدستورية؟ 
 إنَّ الردَّ على هذا اإلشكال دستورايً ومناقشته علمياً ستكون حماًل للعرض يف الفرع الثالث 

إْن شاء هللا.
الفرع الثالث 

احملكمة العليا األمريكية وعالقتها ابلقضاء الدستوري 
قد حتدثنا فيما خال -يف الفرعني األول والثاين- عن التجارب الدستورية الدولية يف اختيار 
أعضاء احملاكم واجملالس الدستورية. 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، واليت كان عددها )24( حمكمًة  وثالث )3( جمالس دستوريًة؟ 
سنجيُب عن هذا اإلشكال، موضحني التوصيف الدستوري هلذه احملكمة، ومدى عالقتها 

ابلقضاء الدستوري، كما أييت:
1- بدايًة قد يُفاَجأ الكثريون إذا قلنا هلم إنَّ احلقيقة يف هذه احملكمة أهنا ابألساس ليست 
التسلسل  ضمن  العليا  احملكمة  أهنا  آخر  مبعىن  عليا؛  فدراليٌة  حمكمٌة  هي  بل  دستوريًة،  حمكمًة 
التمييز  )حمكمة  أخرى  دوٍل  تسمى يف  فهي كما  الدستوري.  القضاء  ال  العادي  للقضاء  اهلرمي 
الدور،  هبذا  هلا  يشهد  الذي  احملكمة  هذه  إنشاء  يف  التأرخيي  الواقع  عن  وفضاًل  النقض(.  أو 
أمامكم،  السبع والعشرين  بتعديالته  الدستور األمريكي  فها هو  أيضاً.  فالدستور األمريكي يشهد 
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لن جتدوا فيه أيَّ نٍص يعطي احملكمة االختصاصات الدستورية، وعلى رأسها الرقابة على دستورية 
الثالثة من الدستور،بفقراهتا الثالث، جاءت خمصَّصًة للحديث  القوانني وتفسري الدستور. فاملادة 
عن السلطة القضائية وعن احملكمة العليا، وال يوجد فيها أيُّ شيٍء، ال من قريٍب وال من بعيٍد، 
يتعلق ابالختصاصات الدستورية، بل ابالختصاصات املمنوحة للمحاكم العليا ال أكثر -التمييز أو 
النقص-. ولكن يف عام 1803 قامت هذه احملكمة إابن رائسة القاضي -الوزير السابق- مارشال 
يف القضية التأرخيية املشهورة املعروفة بقضية )ماربوري ضد ماديسون( ابالمتناع من تطبيق القانون 
بزعم عدم دستوريته، فنشأ ما يُعرف ابلفقه الدستوري بـ )رقابة االمتناع(. وبعيداً عن التعليق على 
القاضي -الوزير  اليها آنذاك، لكون  ه  القضية، وطغيان اجلانب السياسي فيها، والنقد الذي وجِّ
السابق- مارشال كانت له صلٌة ابلدعوى، فإنَّ من املبادئ املستقرة لدى مجهرة الفقهاء -مع وجود 
اجتاٍه ضئيٍل معارض- القول جبواز ممارسة احملاكم -أية 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 أية 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 املائيت عام من 

أتسيسها، فانتزعت اختصاصاٍت شبيهًة وقريبًة من رقابة االمتناع. 
2- وهكذا ينبغي مالحظة الفرق بني احملكمة الدستورية املتخصِّصة واحملكمة العليا اليت متثِّل 
قمة اهلرم يف 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 
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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. ما 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 
اختصاصاهتا  إىل  إضافًة  العليا  ابحملكمة  الدستورية-  احملكمة  إنشاء  -قبل  منوطًة   1945 لعام 
عام  يف  الثالث  الدستوري  التعديل  وبعد  فقط.  قضاٍة  من  تتألف  فهي  لذلك  العادية؛  القضائية 
2001 متَّ إنشاء 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 
)24( 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، وال يُفرِّقون بني القضاء الدستوري والقضاء العادي؛ وهلذا وقعوا 
يف اخللط؛ فأخطئوا وتسبَّبوا يف نشر املعلومات اخلاطئة للرأي العام، بسبب التسرُّع وعدم الدراية 

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

ابحلسبان ما سنذكره بعد قليل، واخلاص بطبيعة النظام الفيدرايل.
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السبب يف تسمية احملكمة االحتادية العليا 
يف العراق هبذه التسمية

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 -2004- هذه التسمية يف املادة )44( 
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 من اللغة اإلنكليزية؛ لعشرات األدلة اليت ال حمل لعرضها ها هنا، وقد عرضتها يف دراسٍة 
منشورٍة يف عام 2004 حتت عنوان: )قانون إدارة الدولة العراقية يف امليزان(. ولعلَّ أبرز معلٍم لتأثر 
فقط، وجعل  القضاة  تتألف من  أنه جعلها  احملكمة  بشأن  األمريكية  ابلتجربة  الدولة  إدارة  قانون 
خدمتهم مدى احلياة؛ متاماً كاحملكمة العليا األمريكية حذو القذة ابلقذة، وخالفاً للتجارب الدستورية 

الدولية. 
ولألسف ملا يزل الكثريون خيلطون بني 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 مستشارون 
وخرباء فنيِّون؛ خلطاً منهم بني احملكمتني، يف حني إنَّ االختالف بينهما جذرٌي من حيث التأليف 

والعضوية واالختصاصات.
الثاين: عند وضع الدستور الدائم لعام 2005 كانت احملكمة االحتادية العليا كياانً قائماً، 
متَّ أتليفها مبقتضى األمر رقم 30  لسنة 2005، 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.
عادًة  -االحتادية-  الفيدرالية  الدول  أنَّ  احلثيثة  املتابعة  خالل  من  وجدُت  قد  الثالث: 
املاليزية(،  االحتادية  )احملكمة  مثل  الدستورية،  احملكمة  على  االحتادية(  )احملكمة  تسمية  ُتطلق  ما 
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وبعضها يضيف وصف )العليا(، مثل )احملكمة االحتادية العليا الربازيلية(، و)احملكمة االحتادية العليا 
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 غري الفيدرالية. 
وبناًء على ذلك فالتسمية هذه مرتبطٌة بشكٍل كبري ابلنظام الفيدرايل؛ والعراق 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 اخلامتة.

اخلامتة
مما تقدَّم من عرٍض، ميكن أن خنلص إىل بعض النتائج املهمة:

الدستورية واجملالس . 1 احملاكم  العامة يف أتليف  والقاعدة  أنَّ األساس  قد علمنا مما ذُكر عرضه 
الغلبة  وأنَّ  متعددٍة،  فئاٍت  من  خليطاً  على كوهنا  قائمٌة  املختلفة  العامل  دول  يف  الدستورية 
القضائي؛ وذلك ألننا إبزاء قضاٍء دستوريٍّ  القانوين، ال  للعنصر  تكون  ما  غالباً  واألرجحية 
فقهيًة  قانونيًة  ملكًة  يتاج  القضاء  هذا  أنَّ  آنفاً  املفصَّل  العرض  من  علمنا  ولقد   . ختصُّصيٍّ
متميزًة، مبعىن أنه يتاج إىل العقلية القانونية ال العقلية القضائية، متاماً كما القضاء اإلداري، 
الذي استقرَّت جتارب العامل على أنه يتاج العقلية القانونية ال القضائية. وكلُّ ذلك خبالف 
القضاء العادي، إْذ يتاج 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 فقط َمن جيب أْن يكونوا أعضاًء حصريِّني يف أنواعِه كافًة، فهذا خلٌط ينمُّ بال 

ريٍب عن عدم درايٍة!
إنَّ وجود احملكمة االحتادية العليا يف العراق قبل إقرار الدستور الدائم، وأتليفها من قضاٍة فقط . 2

كما نصَّ على ذلك قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية، مث إخفاق الربملان يف أتليف احملكمة 



20

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

على وفق نصوص الدستور الدائم، 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 ستؤلَّف على وفق الدستور جيب أن تسري على هنج احملكمة 
- ويُنبُئ عن خلٍط  القدمية، مبعىن أْن ال يكون فيها إال القضاة! وهذا ظٌن ساذٌج -كما تبنيَّ

يف املفاهيم لدى قائليِه. 
ملا يزل الكثريون خيلطون بني احملكمة اليت أنشأها قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية -الصادر . 3

زمن االحتالل األمريكي- 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 مستشارون وخرباء فنيِّون؛ خلطاً منهم بني احملكمتني، يف حني إنَّ 
احملكمة  تتألف  إْذ  واالختصاصات.  والعضوية  التأليف  بينهما جذرٌي من حيث  االختالف 
ا تتألف مبقتضى  مبقتضى قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية من القضاة فقط، يف حني إهنَّ
الدستور العراقي الدائم من ثالثة أقطاٍب هم: القضاة وفقهاء القانون وخرباء الفقه اإلسالمي، 
كما شرحنا ذلك ابلتفصيل يف دراستنا السابقة اخلاّصة بدور خرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء 

القانون يف احملكمة االحتادية العليا.  
العليا يقتضي وجود مزيٍج 4.  العراقي يف أتليف احملكمة االحتادية   إنَّ إعمال نصوص الدستور 

من القضاة األملعيني، وفقهاء القانون املتميزين، وخرباء الفقه املعروفني. وإنَّ مصطلح )فقهاء 
أو حائزاً شهادة الدكتوراه؛ بل يعين أْن  أو قانونياً  القانون ( ال يعين جمرد كون املعين أستاذاً 
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
يف إعمال النص الدستوري على الفئات املعنية، وأْن ال يُتعامل معه كما متَّ التعامل مع ما سواه 

من قضااي قُتلت سياسياً أو فئوايً!


