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َّ
ملخص
خــال األشــهر الســابقة ،وبالتحديــد بعــد االنتخابــات النيابيــة فــي أكتوبــر /تشــرين األول عــام  ،2021بــرزت
المحكمــة االتحاديــة الع ًبــا أساسـ ًّـيا لتســوية الخالفــات السياســية فــي العــراق .وبالرغــم مــن اإلشــكاليات المتعلقــة
بقانــون المحكمــة االتحاديــة العليــا ،والتعديــل الــذي أ�جــري عليــه فــي عــام  ،2021فــإن قــرارات المحكمــة
ســواء كانــت المتعلقــة بتشــكيلها أو تعديلهــا -قــد وفــرت نوعً ــا مــن غطــاء المشــروعية لممارســة صالحياتهــاواختصاصاتهــا ،باإلضافــة إلــى أن البيانــات الصــادرة عــن المؤسســات الرســمية فــي إقليــم كردســتان العــراق
التــي تشــكِّك فــي مــدى مشــروعية المحكمــة -لــم تؤثــر فــي اســتمرارية المحكمــة فــي أداء مهامهــا.يتضمــن نوعً ــا مــن التعديــل غيــر الرســمي للدســتور ،وخاصـ ً
إن ً
ـة فــي النــزاع المتعلق
بعضــا مــن قــرارات المحكمــة
َّ
بــإدارة النفــط والغــاز مــن ِق َبــل األقاليــم .كمــا أن قــرارات المحكمــة قــد هدمــت األركان األساســية للديمقراطيــة
التوافقيــة التــي بُنــي عليهــا العــراق ً
وفقــا للدســتور.
ومــا تتميــز بــه المحكمــة هــو أن قراراتهــا غيــر ثابتــة ،أي تعــدل عــن مبــدأ ســبق لهــا تطبيقــه فــي أحكامها الســابقة،
ـول القضائــي فــي العديــد مــن قــرارات المحكمة.
علــى الرغــم مــن عــدم تعديــل النــص الدســتوري ،ووجدنــا التحـ ُّ
وبالرغــم مــن عــدم تحديــد النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم الدســتورية ،فــإن المحكمــة مــأت هــذا الفــراغ
بقــرار حــدَّ د األثــر الفــوري لقراراتهــا ،مــا لــم ينــص القــرار أو الحكــم علــى تاريــخ محــدَّ د .وبالنســبة إلــى تنفيــذ
لزمــة للســلطات َّ
كافــة ،دون الدخــول فــي تفاصيــل كيفيــة
قراراتهــا ،فقــد َّ
نــص الدســتور علــى أنهــا با َّتــة ُ
وم ِ
إجــراءات تنفيــذ تلــك القــرارات.
مقدمة
تشــكَّلت المحكمــة االتحاديــة العليــا بموجــب قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة ،وذلــك بموجــب األمــر
التشــريعي رقــم ( )30لعــام  ،2005وبقــي هــذا القانــون نافـ ً
ـذا حتــى بعــد صــدور الدســتور العراقــي لعــام ،2005
وهنــاك اختــاف بيــن الدســتور وقانــون المحكمــة مــن حيـ ُ
ـث التشــكيلة واالختصاصــات؛ ولذلــك أ�ثيرت مشــروعية
المحكمــة ،ســواء قبــل تعديــل قانونهــا أو بعدهــا ،وهــي حتــى اآلن محــل نقــاش.
ـي فــي النظــام السياســي فــي العــراق ،وأصــدرت العديــد مــن القــرارات
وأصبــح للمحكمــة االتحاديــة دو ٌر أساسـ ٌّ
واألحــكام ذات الطابــع السياســي ،التــي عدَّ لــت محتــوى النصــوص والفقــرات الدســتورية بشــكل غيــر رســمي،
وكان لهــا دور حاســم فــي العديــد مــن الصراعــات السياســية الدائــرة بيــن الفرقــاء السياســيين ،كقــرار المحكمــة
بشــأن تفســير «الكتلــة النيابيــة األكثــر عــددً ا” ،واألغلبيــة المطلوبــة لجلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ،وغيرهــا.
إن لقــرارات المحكمــة أ� َثـ ًـرا فــي أركان المبــادئ األساســية التــي تش ـكَّلت عليهــا الجمهوريــة العراقيــة بعــد عــام
.2003
ـول فــي قراراتهــا ،وذلــك فــي أكثــر مــن مناســبة،
ومــع ذلــك ،هنــاك تذبــذب فــي قــرارات المحكمــة ،وعــدول أو تحـ ُّ
ِّ
يحــدد
تتقيــد بقراراتهــا الســابقة .ولــم
كــون العــراق مــن الــدول التــي ال تتبنَّــى الســوابق القضائيــة؛ ولذلــك ال َّ
قانــون إدارة الدولــة ،وال قانــون المحكمــة النطـ َ
ـاق الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم دســتورية النــص التشــريعيَّ ،إاَّل
أن قــرارات المحكمــة قــد عالجــت هــذا النقــص.
وفــي النهايــةُ ،تثــار إشــكالية تنفيــذ قــرارات المحكمــة ،وخاصـ ً
ـة القــرارات ذات الصبغــة السياســية ،التــي يمكــن أن
ـة للتفــاوض ،خاصـ ً
تكــون قابلـ ً
ـة بيــن الســلطات االتحاديــة وإقليــم كردســتان العــراق.
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خالل األشهر السابقة ،وبالتحديد بعد االنتخابات النيابية في
أكتوبر /تشرين األول عام  ،2021برزت المحكمة االتحادية
أساسيا لتسوية الخالفات السياسية في العراق
الع ًبا
ًّ
حول مشروعية المحكمة االتحادية العليا
الخلفية
تشــكَّلت المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي ظــل قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة لعــام  ،2004وذلــك
بموجــب األمــر التشــريعي رقــم ( )30لعــام  ،2005أي قــد صــدر خــال المرحلــة االنتقاليــةً ،
وفقــا للصالحيــات
التشــريعية الممنوحــة لمجلــس الــوزراء ،1ولــم يصــدر مــن ِق َبــل مجلــس النــواب .وبصــدور الدســتور العراقــي
ـدد مــن القضــاة وخبــراء فــي
تغيــرت تشــكيلة المحكمــة ،حيــث يجــب أن تتش ـكَّل المحكمــة مــن عـ ٍ
لعــام َّ ،2005
ســن
الفقــه اإلســامي وفقهــاء القانــون يُ حــدّ د عددهــم وتنظيــم كيفيــة اختيارهــم وعمــل المحكمــة بقانــون ٍ يُ
ّ
بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب .2لكنــه وبســبب الخالفــات السياســية ،لــم يصــدر حتــى اآلن قانــون
المحكمــة ً
وفقــا لدســتور عــام  2005النافــذ.
هنــاك اختــاف بيــن الدســتور وقانــون المحكمــة الــذي صــدر فــي ظــل قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة.
ففيمــا يتعلــق بالعضويــة فــي المحكمــة ،مــن الواضــح أن الدســتور أضــاف «خبــراء فــي الفقــه اإلســامي»
منســجما مــع مــا
و»فقهــاء القانــون» ،وهــذا مــا يتطلــب إصــدار قانــون جديــد لكــي يكــون تشــكيل المحكمــة
ً
جــاء بــه الدســتور.
أ -مشروعية المحكمة قبل التعديل األول
يــرى البعــض أن مشــروعية المحكمــة (قبــل إجــراء التعديــل األول عليــه) مشــكوك فيهــا؛ وذلــك نظـ ًـرا ألن الدســتور
أكَّــد علــى إصــدار قانــون ٍ خـ ٍّ
ـاص بالمحكمــة.
نصــت علــى بقــاء
ويــردُّ المدافعــون عــن مشــروعية المحكمــة باالســتناد إلــى المــادة ( )130مــن الدســتور ،التــي َّ
التشــريعات النافــذة معمـ ً
ـواًل بهــا مــا لــم ُتلــغ أو ُتعــدّ ل ً
وفقــا ألحــكام الدســتور ،ممــا يعنــي أن قانــون المحكمــة
ٌ
ونافــذ مــا دام لــم يصــدر قانــون بإلغائهــا أو تعديلهــا.3
ســار المفعــول
(والقوانيــن األخــرى)
ٍ
وفيمــا يخــص إضافــة االختصاصــات التــي لــم ينــص عليهــا قانــون إدارة الدولــة ،كتفســير نصــوص الدســتور،
فإنهــا معدلــة اســتنادً ا إلــى النــص الدســتوري الــذي يعلــو علــى غيــره مــن نصــوص التشــريع العــادي.
وهنــاك نمــاذج مماثلــة للحالــة العراقيــة ،كالمحكمــة الدســتورية فــي مصــر التــي لــم يطعــن أحــدٌ فــي شــرعية
وجودهــا ،علــى الرغــم مــن اختــاف أحــكام تشــكيلها واختصاصاتهــا بموجــب الدســتور الســابق لعــام  2012عــن
الم َ
لغــى واإلعالنــات الدســتورية التــي أصدرهــا المجلــس العســكري أو رئيــس الجمهوريــة.
الدســتور ُ
وقــد أكَّــدت المحكمــة فــي أحــد قراراتهــا 4علــى دســتوريتها ،حيــث جــاء فيــه...“ :وإن عــدم صــدور قانــون جديــد
نــص عليهــا القانــون والدســتور ...فمؤسســات الدولــة تبقــى
للمحكمــة ال يعنــي عــدم ممارســة مهامهــا التــي َّ
قائمــة وتمــارس مهامهــا المنصــوص عليهــا فــي قوانينهــا وفــي الدســتور أو فــي القوانيــن حتــى ُتلغــى قوانينهــا
أو ُتعــدّ ل اســتنادً ا إلــى أحــكام المــادة ( )130مــن الدســتور ،وذلــك تأمينًــا لســير العمــل فــي هــذه المؤسســات
واســتقرار شــؤون الدولــة ومصالحهــا.»...
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إن لقرارات المحكمة أ� َثرً ا في أركان
المبادئ األساسية التي تشكَّلت عليها
الجمهورية العراقية بعد عام 2003
بشــكل عــام ،يــرى الفقهــاء أنــه مــع إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى المؤسســات ،فإنهــا تســعى إلــى إضفــاء
عامــة ،تترجــم
الشــرعية علــى أنشــطتها ،مــن خــال الســيطرة ،أو تشــكيل البيئــة السياســية لذلــك ،وذلــك كقاعــدة َّ
المؤسســات فــي هــذه الحالــة إلــى قــوة سياســية.5
ـي؛ ألنــه
إن القــول بــأن المحكمــة الحاليــة غيــر دســتورية ،مــن الناحيــة العمليــة ،ال يمكــن تطبيقــه بشــكل واقعـ ّ
ال يمكــن ألي ســلطة أخــرى أن تحـ َّـل محـ َّـل المحكمــة االتحاديــة فــي ممارســة اختصاصاتهــا وصالحيتهــا ،كمــا
أنــه يــؤدي إلــى خلــق العديــد مــن المشــاكل الدســتورية ،ويؤثــر فــي النظــام السياســي والقانونــي ككُل؛ ألن
المختصــة بتصديــق نتائــج االنتخابــات ،فــإذا كانــت المحكمــة الحاليــة غيــر دســتورية،
المحكمــة هــي الجهــة
َّ
فــإن هــذا يعنــي أن قراراتهــا ُملغــاة ،وهــذا يعنــي أن مجلــس النــواب فــي دوراتــه  2010و 2014و 2018و202
ــم فــإن القوانيــن
الحاليــة غيــر
دســتوري؛ ألن تلــك المحكمــة هــي التــي صادقــت علــى تلــك النتائــج .ومــن َث َّ
ّ
ً
باطلــة.
والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس النــواب تكــون
قبلــت قــرارات المحكمــة والتزمــت بهــا
ومــن الناحيــة العمليــة ،فــإن جميــع الســلطات والدوائــر فــي الدولــة قــد ِ
ـراض علــى شــرعيتها ودســتوريتها.
دون أي اعتـ ٍ
ب -مشروعية التعديل األول لقانون المحكمة االتحادية العليا
نفســه،
كان رئيــس المحكمــة االتحاديــة العليــا -فــي الســابق-
رئيســا لمجلــس القضــاء األعلــى فــي الوقــت ِ
ً
واســتمر هــذا األمــر إلــى عــام  ،2017إلــى أن صــدر قــرار المحكمــة االتحاديــة بعــدم دســتورية الفقر َت ْيــن (الثانيــة
7
والثالثــة) مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون المحكمــة .6وبعــد ذلــك أصــدرت المحكمــة االتحاديــة العليــا قــرا ًرا آخــر
قضــى بعــدم دســتورية المــادة ( )3مــن قانونهــا الصــادر باألمــر ( )30لســنة  ،2005ونتيجـ ً
ـة لهــذا القــرار أغلقــت
المحكمــة َّ
كل الطــرق أمــام تعييــن أعضــاء جــدد فــي المحكمــة لمــلء الشــواغر التــي حصلــت فــي عــدد أعضائهــا.
وهنــا بــرزت مشــكلة عــدم اكتمــال نصابهــا فــي نهايــة عــام  2019وبدايــة عــام  ،2020بســبب إحالــة أحــد أعضائهــا
ـاض آخــر ،وقــام رئيــس الجمهوريــة بتعييــن عضــو جديــد للمحكمــةَّ ،إاَّل أن هــذا التعييــن ُر ِفـ َ
ـض
للتقاعــد ،ووفــاة قـ ٍ
8
مــن ِق َبــل محكمــة التمييــز االتحاديــة  ،وذلــك بســبب إلغــاء المــادة الثالثــة مــن قانــون المحكمــة االتحاديــة العليــا.
المختصــة دســتوريًّ ا
وعلــى إثــر ذلــك ،لــم تنعقــد المحكمــة منــذ مطلــع عــام  ،2020وبمــا أن المحكمــة هــي الجهــة
َّ
ِّ
حــل هــذه المعضلــة؛
بتصديــق نتائــج االنتخابــات المزمــع إجراؤهــا فــي نهايــة عــام  ،2021كان ال بــدَّ مــن
ولذلــك اقتُ ــرح تعديــل قانــون المحكمــة.
و أ�جــري التعديــل األول بقانــون رقــم ( )25لســنة  92021علــى قانــون المحكمــة االتحاديــة العليــا ،وقــد أثيــر بشــأنه
مــدى شــرعية هــذا التعديــل ،هــل هــو مشــروع أم عــدم مشــروع؟
يــرى البعــض أن التعديــل األول لقانــون المحكمــة االتحاديــة العليــا غيــر مشــروع ،فمــن الناحيــة الشــكلية لــم
ـوت مجلــس النــواب بأغلبيــة بســيطة
يلتــزم مجلــس النــواب بالقواعــد اإلجرائيــة التــي يتطلبهــا الدســتور؛ إذ صـ َّ
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إن القول بأن المحكمة الحالية غير دستورية ،من الناحية
واقعي؛ ألنه ال يمكن ألي
العملية ،ال يمكن تطبيقه بشكل
ّ
َّ
سلطة أخرى أن َّ
محل المحكمة االتحادية في ممارسة
تحل
اختصاصاتها وصالحيتها ،كما أنه يؤدي إلى خلق العديد من
المشاكل الدستورية ،ويؤثر في النظام السياسي والقانوني ككُل
َ
موافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس
علــى التعديــل ،فــي حيــن يتطلــب الدســتور لوضــع قانــون المحكمــة
ـم تشــكيل المحكمــة مــن
النــواب ،أي إن التعديــل يجــب أن يكــون باألغلبيــة ِ
نفســها ،ومــن الناحيــة الموضوعيــة تـ َّ
القضــاة فقــط ،دون خبــراء الفقــه اإلســامي وفقهــاء القانــون ،كمــا قـ َّـررت ذلــك األحــكام الموضوعيــة الــواردة
ثانيــا) مــن الدســتور.10
فــي المــادة (ً /92
وقــد جــرى الطعــن علــى التعديــل أمــام المحكمــة االتحاديــة العليــا ،وقــد أكَّــد الطعــن علــى مســألة التقيــد بأحــكام
ـم التصويــت علــى التعديــل
ثانيــا) ،مــع ضــرورة أن يتـ َّ
الدســتور واختيــار تشــكيلة حســب أحــكام المــادة (ً /92
ـوت بأغلبيــة بســيطة علــى التعديــل.
بأغلبيــة الثلثَ ْيــن ،وليــس كمــا حصــل فــي مجلــس النــواب ،الــذي صـ َّ
َّإاَّل أن المحكمــة أكَّــدت فــي قرارهــا 11دســتورية التعديــل األول للقانــون ،حيــث جــاء فــي قرارهــا...“ :ولكــون
التشــريعات النافــذة تبقــى معمـ ً
ـواًل بهــا مــا لــم ُتلــغ أو ُتعــدّ ل ً
وفقــا ألحــكام الدســتور اســتنادً ا ألحــكام المــادة ()130
منــه ،فــإن األمــر رقــم ( )30لســنة  2005ال زال نافـ ً
ـذا ،وإن التعديــل الــوارد بشــأنه ً
وفقــا لمــا جــاء بقانــون رقــم
ً
( )25لســنة  2021قــد صــدر ً
ووفقــا الختصاصــات مجلــس النــواب المنصــوص عليهــا فــي
وفقــا لألطــر الدســتورية،
المــادة ( )61مــن الدســتور؛ لــذا ال يوجــد تعــارض بيــن التعديــل المذكــور ً
آنفــا وبيــن الدســتور.»...
وقــد أصــدرت المحكمــة قرارهــا بشــأن دســتورية قانــون النفــط والغــاز لحكومــة إقليــم كردســتان العــراق رقــم
( )22لســنة  ،2007وحكمــت بإلغائــه لمخالفتــه أحــكام مــواد الدســتور العراقــي.12
يتضمــن تعديــل الدســتور بشــكل غيــر مباشــر ،لكونــه قــد أكَّــد علــى إدارة الحكومــة
ويبــدو أن هــذا القــرار
َّ
االتحاديــة للنفــط والغــاز ً
وفقــا للقوانيــن النافــذة ،ويبــدو أن هــذا القــرار قــد منــح صالحيــة إدارة النفــط والغــاز
حصــرا ،وهــي غيــر واردة فــي فقــرات المــادة ( )110المتعلقــة بالصالحيــات الحصريــة
للســلطات االتحاديــة
ً
ً
للســلطات االتحاديــة ،والمفــروض أن تكــون إدارة النفــط والغــاز ً
وفقــا للمــادة ( /112أواًل) ،حيــث تكــون اإلدارة
مشــتركة مــع حكومــات األقاليــم بالنســبة إلــى الحقوقــل الحاليــة .إن هــذا القــرار ســيكون لهــا آثــار مســتقبلية
حــول طبيعــة العالقــة بيــن حكومــة إقليــم كردســتان العــراق والســلطات االتحاديــة.
وبعــد إصــدار المحكمــة قرارهــا بشــأن النفــط والغــاز فــي اإلقليــم ،أصــدرت رئاســة اإلقليــم بيا ًنــا أكَّــد علــى مســألة
تشــكيل المحكمــة التــي يجــب أن ُتشــكل بموجــب قانــون جديــد ً
وفقــا ألحــكام المــادة ( )92مــن الدســتور،13
كمــا أصــدرت الســلطة القضائيــة فــي اإلقليــم بيا ًنــا بشــأن قــرار المحكمــة ،أكَّــد علــى أن المحكمــة االتحاديــة
العليــا الحاليــة ال تمتلــك ســلطة دســتورية؛ ألن الدســتور العراقــي يتطلــب إصــدار قانــون مــن مجلــس النــواب
العراقــي لتأسيســها ،ولكــن القانــون لــم يصــدر حتــى اآلن.

8

أصدرت السلطة القضائية في اإلقليم بيا ًنا بشأن قرار المحكمة،
أكَّد على أن المحكمة االتحادية العليا الحالية ال تمتلك سلطة
دستورية؛ ألن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من مجلس
النواب العراقي لتأسيسها ،ولكن القانون لم يصدر حتى اآلن
وبعــد بيانــات اإلقليــم أصــدرت المحكمــة االتحاديــة العليــا تنويهً ــا بشــأن قرارهــا حــول عــدم دســتورية
قانــون النفــط والغــاز إلقليــم كردســتان العــراق ،وقالــت المحكمــة فــي بيانهــا إنهــا أصــدرت قرارهــا اســتنادً ا
ـم اســتئناف القــرار
إلــى الدســتور ،ال ســيما أن القــرار صــادر مــن إحــدى محاكــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وتـ َّ
مــن ِق َبــل المســتأنف حكومــة إقليــم كردســتان العــراق ،وأصــدرت محكمــة االســتئناف األمريكيــة قرارهــا برفــض
االســتئناف.
التعديل غير الرسمي للدستور
يمكــن تعريــف التعديــل القضائــي بأنــه« :قــرار قضائــي يضيــف أو يلغــي أو يعــدّ ل نصــوص الدســتور بطريقــة ال
تتفــق مــع النــص بمعنــاه األصلــي ،أو القصــد أو هــدف الحكــم ،بــل هــو أوســع مــن ذلــك ،ويحتــوي علــى توقعــات
المجتمــع السياســي لماهيــة الدســتور».14
ـم يمكــن
ـم مــن خــال تفســير نصــوص الدســتور .ومــن َثـ َّ
فالتعديــات الدســتورية غيــر الرســمية للدســتور تتـ ُّ
15
تعريــف التعديــل غيــر الرســمي للدســتور بأنــه« :نتــاج حكــم دســتوري قــادر علــى تعديــل النــص ومحتــواه» .
َّ
يتعلــق بالتعديــل غيــر الرســمي مــن خــال تفســير الدســتور،
يتضمــن أي حكــم
ومــن المعلــوم أن الدســتور ال
َّ
باســتثناء دور المحكمــة فــي حمايــة الدســتور ،الــذي ينطــوي علــى تفســيره .وعلــى الرغــم مــن أن القضــاء
ـس فيــه
معينــة فــي التفســير ،فمــن المشــكوك فيــه إذا كان بإمكانــه العمــل بشــكل ال لَ ْبـ َ
الدســتوري لديــه قواعــد َّ
16
علــى تحديــد الحــدود الدســتورية مــن أجــل تجنُّــب التعديــل غيــر الرســمي .
ومــن الفقهــاء َمــن يعــارض فكــرة التعديــل القضائــي ،علــى األقــل كشــيء مشــابه للتعديــل الرســمي ،فهــو غيــر
ممكــن .وهــو مــا يتناقــض مــع هــدف تعديــل الدســتور باعتبــاره وسـ ً
ـيلة للحفــاظ علــى أو إلعــادة التــوازن مــع
المتغيــرات األساســية.17
ـور
هنــاك تمييــز بيــن الســلطة وشــرعية التعديــات غيــر الرســمية ،وفــي الوقــت الــذي يحــدث فيــه التعديــل ،يُ تصـ ّ
أن الشــرعية تنبــع مــن شــكلية الســلطة الدســتورية  -كمــا يــرى مورفــي ،الــذي يســتخدم الشــرعية ليشــير ال إلــى
الدعــم الشــعبي ،بــل إلــى المبــادئ األساســية للنظــام .وبهــذا المعنــى تتماشــى الشــرعية والســلطة بشــكل ٍ وثيــق ٍ
ـم قبولــه واالعتــراف بــه علــى أنــه
وقــت التعديــل الدســتوري ،علــى األقــل فــي حــدود مصــدر الســلطة الــذي يتـ ُّ
وشــرعي.18
صحيــح
ّ
وفــي العــراق ،فإنــه بموجــب المــادة ( )93مــن الدســتور العراقــي لســنة  ،2005فــإن المحكمــة االتحاديــة العليــا
لديهــا صالحيــة تفســير النصــوص القانونيــةَّ ،19إاَّل أننــا نجــد أن هــذه المحكمــة قــد تجــاوزت فــي بعــض الحــاالت
فــي تفســير النصــوص ،20وخاصـ ً
ـة فــي ظــل الجمــود السياســي الــذي مـ َّـر بــه العــراق بعــد انتخابــات  7مــارس/
آذار  ،2010ممــا أتــاح الفرصــة أمــام هــذه المحكمــة للتدخــل فــي شــؤون الســلطات األخــرى ،ففــي قرارهــا الصــادر
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مما ال َّ
شك فيه أن التعديل غير الرسمي للدستور من خالل
المحكمة االتحادية سيكون له آثاره؛ نظرً ا ألنها تقوم بتعديل
ً
متجاوزة اإلجراءات المنصوص عليها في الدستور
الدستور
فــي  24أكتوبــر /تشــرين األول  2010ألغــت قــرار مجلــس النــواب الــذي ا ُّت ِخـ َ
ـذ بجعــل الجلســة األولــى لمجلــس
النــواب (مفتوحــة) وإلــى زمــن غيــر محــدَّ د.
سياســيا ،حيــث يخشــى القضــاة مــن إمكانيــة االنتقــام مــن القــرارات غيــر المواتيــة،
فــي القضايــا الحساســة
ًّ
ِّ
ً
قريبــة إلــى تفضيالتهــم
يخففــون مــن مســتوى التطويــر المؤسســي ،ويُ ســمح للقضــاة بإصــدار أحــكام تكــون
السياســية الجماعيــة ومؤسســاتهم أو األهــداف السياســية ،وســيكون للمحاكــم مثــل هــذه المرونــة ألن العوامــل
المحــدَّ دة التــي َّ
ـي تحمــي ًّ
كاًّل مــن القضــاة واألفــراد
تتألــف منهــا االســتقاللية واالســتمرارية والتمايــز بشــكل ٍ جماعـ ٍّ
والمحكمــة ككُ ٍّل مــن األعمــال االنتقاميــة لقـ
ـرارات غيــر مواتيــة.21
ٍ
ومــا يتوصــل إليــه القاضــي مــن حلــول ٍ لبعــض القضايــا إنمــا يعكــس ضمــن مــا يعكــس مواقـ َـف سياسـ ً
ـية ،فعليــه
ً
أن يحـ ِّ
موقفــا مــا تجــاه القضايــا السياســية التــي ُتعــرض عليــه ،فهــو يتأ َّثــر بالمنــاخ السياســي وبحالــة الــرأي
ـدد
العــام ،ويجتهــد ليوائــم بيــن القانــون والواقــع ،وال يســتطيع أن يطــرح جان ًبــا العوامــل الواقعيــة التــي تتحكَّــم
فــي هــذا المنــاخ وفــي الــرأي العــام.22
التوســعي للتفســير مــن ِق َبــل القضــاء الدســتوري ســب ًبا فــي انســحاب قــرارات المحكمــة
وقــد يكــون االتجــاه
ُّ
إلــى دوامــة التســييس ،وخدمــة أغــراض الســلطة السياســية بشــطريها التنفيــذي والتشــريعي ،وهــذا مــا يالحــظ
فــي بعــض قــرارات المحكمــة االتحاديــة العليــا العراقيــة ،كقرارهــا رقــم (/2اتحاديــة )2010 /الصــادر بتاريــخ 25
مــارس /آذار  )2010بشــأن تفســير المــادة ( )76مــن الدســتور بخصــوص مرشــح الكتلــة النيابيــة األكثــر عــددً ا.23
وهنــاك قــرار آخــر للمحكمــة االتحاديــة العليــا فــي العــراق بهــذا الشــأن ،وهــو القــرار رقــم (/105اتحاديــة)2011 /
ً
خالفــا
الصــادر بتاريــخ  30ينايــر /كانــون الثانــي  ،2012حيــث ربــط الهيئــات المســتقلة برئاســة مجلــس الــوزراء،
ً
وخالفــا لقرارهــا رقــم (/228ت )2006/الصــادر بتاريــخ  9أكتوبــر/
لنــص الماد َت ْيــن ( )103 ،102مــن الدســتور،
تشــرين األول  ،2006ممــا أدى بالبعــض إلــى أن يــرى فيــه إشــار ًة إلــى خضــوع المحكمــة العليــا فــي العــراق
لتأثيــرات الســلطة التنفيذيــة ُ
وقربهــا مــن توجهاتهــا.24
كمــا أصــدرت المحكمــة االتحاديــة العليــا العراقيــة القــرار رقــم (/70اتحاديــة )2019 /الصــادر بتاريــخ  28يوليــو/
تمــوز  ،2019الــذي منــح حريــة تغييــر االنتمــاء السياســي للنائــب بعــد فــوزه فــي االنتخابــات واكتســابه صفــة
العضويــة فــي مجلــس النــواب.
النصيــة لتعديــل الدســتور،
وهكــذا ،فــإن النمــوذج السياســي لتعديــل الدســتور يحــرِّ ر المحكمــة مــن القيــود
َّ
ً
بــداًل مــن ذلــك -أن التفاعــات بيــن الفاعليــن السياســيين أنفســهم قــد تــؤدي إلــى تعديــاتمعتقديــن
دســتورية ،حتــى إذا كانــت هــذه التعديــات الدســتورية ال تلتــزم باإلجــراءات المنصــوص عليهــا دســتوريًّ ا لتعديــل
َّ
تتجلــى فــي
الدســتور .فــي ظــل هــذا النمــوذج السياســي ،قــد تظهــر التعديــات مــن تعبيــر اإلرادة الشــعبية ،التــي
التبــادالت الحواريــة بيــن الســلطات السياســية والمواطنيــن.25
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ـك فيــه أن التعديــل غيــر الرســمي للدســتور مــن خــال المحكمــة االتحاديــة ســيكون لــه آثــاره؛ نظـ ًـرا
ممــا ال شـ َّ
ـم تقــوم بإنشــاء نـ ٍّ
ـص
ألنهــا تقــوم بتعديــل الدســتور متجــاوز ًة اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور ،ومــن َثـ َّ
َّ
المعنيــة االلتــزام بــه ،حتــى ولــو كان
محــل النــص الدســتوري القائــم ،وتفــرض علــى الجهــات
جديــد يحــل
ٍ
َّ
ً
تجــاوزا علــى الدســتور ذاته.
الرجوع إلى مبدأ التوافقية
إن عــدم التجانــس االجتماعــي هــو أحــد أهــم اإلشــكاليات التــي تعانــي منهــا دول العالــم المعاصــر ،وهــي المشــكلة
خصوصــا فــي المجتمعــات المتعـ ِّ
ـددة التــي تتصــف باالنقســامات الحــادة ،وقــد
التــي ُتطــرح بصــورة واضحــة،
ً
ً
تعارضــا فيمــا بيــن الــوالء الفرعــي لألفــراد والــوالء للدولــة .26لذلــك طرحــت الديمقراطيــة
يكــون الســبب
التوافقيــة حـ ًّـا لتلــك اإلشــكاليات.
وهنــاك الكثيــر مــن البلــدان الفدراليــة المتعـ ِّ
ـددة األعــراق تســتخدم الديمقراطيــة التوافقيــة فــي ممارســة الحكــم،
كبلجيــكا وكنــدا وسويســرا ،وهنــاك دول بســيطة ً
أيضــا تمــارس هــذا النــوع مــن الحكــم ،كهولنــدا.
أركان الديمقراطية التوافقية
 -1االئتالف الواسع
بــدأ تشــكيل االئتالفــات الواســعة فــي العــراق بعــد انتخابــات مــارس /آذار  ،2010وتشــكيل حكومــة وحــدة
وطنيــة.
فســر األغلبيــة الواجــب توافرهــا للشــروع فــي التصويــت علــى
أصــدرت المحكمــة االتحاديــة العليــا قــرا ًراَّ 27
وقــررت المحكمــة أن تفســير المــادة (ً /70
أواًل) مــن الدســتور هــو أن النصــاب
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
َّ
َّ
يتحقــق بحضــور أغلبيــة ثلثــي مجمــوع عــدد أعضــاء مجلــس النــواب الكُلــي.
ـوا ،28وأن ثلثــي عــدد أعضــاء مجلــس النــواب يعنــي
والمعلــوم أن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب هــو ( )329عضـ ً
حضــور ( )220نائ ًبــا علــى األقــل.
ـون مــن ( )175مقعــدً ا ،وكان مكو ًنــا مــن :الكتلــة الصدريــة ،وتحالــف الســيادة،
وكان تحالــف «إنقــاذ وطــن» يتكـ َّ
والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني.
ـون مــن :تحالــف “ســائرون لإلصــاح”،
ـون تقري ًبــا مــن ( )93مقعــدً ا ،وهــو مكـ َّ
أمــا اإلطــار التنســيقي ،فإنــه يتكـ َّ
وائتــاف النصــر ،وائتــاف دولــة القانــون ،وتيــار الحكمــة الوطنــي ،وتحالــف الفتــح .ويتفــق االتحــاد الوطنــي
الكردســتاني مــع سياســات اإلطــار التنســيقي ،وهــو يمتلــك ( )18مقعــدً ا فــي مجلــس النــواب العراقــي.
ّ
المعطــل فــي مجلــس النــواب العراقــي؛ ولذلــك فشــل مجلــس النــواب
وبذلــك يشــكِّل اإلطــار التنســيقي الثلــث
فــي انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مر َت ْيــن لعــدم حضــور ثلثــي مجلــس النــواب.
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أكَّدت المحكمة االتحادية العليا في أحد قراراتها على أن رئيس
سينتخب في الدورات القادمة ال يملك الصالحية
الجمهورية الذي ُ
(خامسا) من المادة ( )138من الدستور،
المنصوص عليها في الفقرة
ً
وهي المتعلقة بحق االعتراض؛ ألنها لم ترد في المادة ( )73من الدستور
 -2الفيتو المتبادل
بموجــب الدســتور العراقــي لعــام ُ ،2005منــح حــق الفيتــو لمجلــس الرئاســة مــن خــال االعتــراض علــى القــرارات
التــي يرســلها مجلــس النــواب لغــرض المصادقــة عليهــاَّ ،إاَّل أن حــق االعتــراض لمجلــس الرئاســةُ 29محــدَّ د بمــدة
زمنيــة محــدودة ،وهــي الــدورة األولــى ،30ومــدة الــدورة االنتخابيــة لمجلــس النــواب محــدَّ دة فــي الدســتور
بأربــع ســنوات ،31ممــا يــؤدي إلــى تعطيــل ركــن ٍ مــن أركان الديمقراطيــة التوافقيــة.
وقــد أكَّــدت المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي أحــد قراراتهــا 32علــى أن رئيــس الجمهوريــة الــذي سـ ُـينتخب فــي
(خامســا) مــن المــادة ( )138مــن الدســتور،
الــدورات القادمــة ال يملــك الصالحيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة
ً
وهــي المتعلقــة بحــق االعتــراض؛ ألنهــا لــم تــرد فــي المــادة ( )73مــن الدســتور.
 -3النسبية
قضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي أحــد قراراتهــا بعــدم دســتورية مبــدأ المحاصصــة السياســية  ،حيــث
قــرر عــدم دســتورية الفقــرة ( )6مــن القــرار التشــريعي رقــم ( )44لســنة  2008الــذي شــرعه مجلــس النــواب،
َّ
ْ
ـص علــى «تنفيــذ المتفــق عليــه مــن مطالــب القوائــم والكتــل السياســية َوفـ َ
ـق اســتحقاقها فــي أجهــزة الدولــة
ونـ َّ
لمناصــب وكالء الــوزارات ورؤســاء الهيئــات والمؤسســات والدرجــات الخاصــة ،وعلــى مجلــس النــواب اإلســراع
فــي المصادقــة علــى الدرجــات الخاصــة» ،وأكَّــد قــرار المحكمــة أن «المحاصصــة السياســية» فــي توزيــع
المناصــب قــد نجــم عنهــا ســلبيات ،أ َّثــرت فــي مســار الدولــة ،باإلضافــة إلــى مخالفتهــا لمبــدأ المســاواة بيــن
نصــت عليــه المــادة
نصــت عليــه المــادة ( )14مــن الدســتور ،وخالفــت مبــدأ تكافــؤ الفــرص الــذي َّ
العراقييــن الــذي َّ
( )16مــن الدســتور ،التــي كفلــت لجميــع العراقييــن أن ينالــوا فرصهــم فــي تولــي المناصــب علــى أســاس الكفــاءة
والتخصــص.
ُّ
33
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َّإاَّل أن الفدراليــة العراقيــة -مــن حيـ ُ
ـث أركانهــا األساســية -ال تــزال منقوصــة؛ إذ لــم يتــم تشــكيل مجلــس االتحــاد
مجلســا لحمايــة حقــوق األقاليــم وضمانهــا.
حتــى اآلن ،ومــن المفــروض أن يكــون هــذا المجلــس
ً
التحول في أحكام القضاء الدستوري
ُّ
إن المقصــود بالتحــول فــي أحــكام القضــاء الدســتوري هــو أن القاضــي وهــو بصــدد تفســيره للنصوص الدســتورية
(ســواء بمناســبة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن أو بمناســبة اختصاصــه األصلــي بتفســير نصــوص الدســتور)
يعــدل عــن مبــدأ ســبق لــه تطبيقــه فــي أحكامــه الســابقة علــى الرغــم مــن عــدم تعديــل النــص الدســتوري،
تغيــر فــي الظــروف االجتماعيــة والسياســية التــي تدفــع بالقاضــي الدســتوري إلــى
وذلــك علــى أســاس وجــود ُّ
هــذا التحــول ،أي إن فكــرة التحــول القضائــي الدســتوري مســألة ترتبــط بأمريــن :األول هــو تفســير النــص
ـي أم مــن خــال التفســير القضائــي لنصــوص
ـيرا
ً
الدســتوري ،ســواء كان تفسـ ً
ـب أصلـ ٍّ
ملزمــا مــن خــال تقديــم طلـ ٍ
34
تغيــر الظــروف مــن حيـ ُ
ـث الواقــع .
الدســتور بمناســبة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن ،والثانــي هــو ُّ
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إن فكرة التحول القضائي الدستوري مسألة ترتبط بأمرين :األول هو
طلب
تفسير النص الدستوري ،سواء كان تفسيرً ا
ً
ملزما من خالل تقديم ٍ
أصلي أم من خالل التفسير القضائي لنصوص الدستور بمناسبة الرقابة
ٍّ
ُ
حيث الواقع
تغير الظروف من
على دستورية القوانين ،والثاني هو ُّ
وقــد وجدنــا التحــول القضائــي فــي العديــد مــن قــرارات المحكمــة االتحاديــة العليــا العراقيــة ،فعلــى ســبيل
المثــال قضــت المحكمــة فــي أحــد قرارتهــا بــأن مجلــس المحافظــة ال يتمتَّ ــع بصفــة تشــريعية لســنِّ القوانيــن
قــرار الحــق ٍ لتثبــت حــق مجالــس المحافظــات فــي إصــدار
المحليــة ،35فــي حيــن عــادت المحكمــة فــي
ٍ
التشــريعات بقرارهــا.36
بأحقيــة مجلــس النــواب بالمبــادرة التشــريعية مــن خــال تقديــم مقترحــات
ـرار آخــر أفتــت المحكمــة
َّ
وفــي قـ ٍ
وتحولــت المحكمــة االتحاديــة العليــا
القوانيــن َّإاَّل مــا يتعلــق بالمقترحــات التــي تضيــف أعبــاء ماليــة إضافيــة.37
َّ
عــن قضائهــا الســابق الــذي ســلب حــق المبــادرة التشــريعية مــن مجلــس النــواب؛ ألن االقتــراح لــم يمـ ّـر عبــر بوابــة
الحكومــة.38
ـص مــن نصــوص الدســتور ،نكــون أمــام تعـ ُّ
ـرار ســابق ٍ بتفســير نـ ٍّ
ـذر
وبعــدول المحكمــة االتحاديــة العليــا عــن قـ ٍ
تصحيــح الخطــأ عــن طريــق تشــريع جديــد؛ إذ يحتــاج تصحيــح التفســير الســابق -الــذي أ�قيــم أو أصبــح فاســدً ا
ـد علــى نصــوص الدســتور نفســها؛
ـو يحمــل علــى العــدول عنــه -إلــى إدخــال تعديــل ٍ جديـ ٍ
ُّ
لتغيــر الظــروف علــى نحـ ٍ
ألن تفســير المحكمــة يلحــق بهــا ويأخــذ حكمهــا مــن حيـ ُ
ـث علــو المرتبــة ،وهــو أمــر بالــغ الصعوبــة والتعقيــد ،ومــن
ـم ال يكــون أمــام المحكمــة َّإاَّل أن تقــوم بنفســها بتصحيــح خطئهــا عــن طريــق العــدول عــن قرارهــا التفســيري
َثـ َّ
ـو يحملهــا علــى
لتغيــر الظــروف
ُّ
الســابق الــذي أ�قيــم علــى أســاس خاطــئ ،أو أصبــح فاســدً ا ُّ
وتطورهــا علــى نحـ ٍ
العــدول عنــه.39
مــن حيـ ُ
ـث المشــروعية ،فــإن التحــول القضائــي قــد يتعــارض مــع مبــدأ األمــن القانونــي؛ ولذلــك يجــب أن يكــون
ً
نفســه ،فإنــه ال يمكــن قبــول
هنــاك مــا يبــرِّ ره علــى النحــو الــذي يجعلــه
أمــرا مقبــواًل ومشــروعً ا فــي الوقــت ِ
ً
ُّ
ِّ
يخــل بحريــة مــن الحريــات األساســية ،فالتحــول
يهــدد أو
يمــس أو
تحــول أو وصفــه بالمشــروعية إذا كان
ُّ
َّ
ً
القضائــي فــي الدســتور لــن يكــون مقبــواًل وال مشــروعً ا إاَّل إذا كان يزيــد مــن حمايــة الحريــات األساســية أو
علــى األقــل يزيــد مــن فاعليتهــا.40
تفســر الدســتور فــي
يتبيــن لنــا أنــه بإمــكان المحكمــة أن تعــدل عــن قراراتهــا ،فمــن الممكــن أن ِّ
ومــن كل ذلــك َّ
بتفســير يخالــف تفســيرها الســابق؛ ولذلــك ليــس مــن المســتحيل أن تتراجــع المحكمــة عــن
مرحلــة الحقــة
ٍ
القــرارات المتعلقــة بإقليــم كردســتان العــراق ،التــي صــدرت فــي ظــل التوتــرات القائمــة بيــن اإلقليــم والســلطات
االتحاديــة.
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إن مسألة تحديد النطاق الزمني لتنفيذ الحكم بعدم
تشريعي أو تحديد نطاق سريان هذا
نص
دستورية ٍ
ٍّ
ُ
حيث الزمان ،هي من أهم المواضيع التي
الحكم من
تثيرها الرقابة القضائية الالحقة على صدور القانون
أثر قرارات المحكمة االتحادية
نــص
تشــريعي أو تحديــد نطــاق ســريان
إن مســألة تحديــد النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم دســتورية ٍ
ٍّ
هــذا الحكــم مــن حيـ ُ
ـث الزمــان ،هــي مــن أهــم المواضيــع التــي تثيرهــا الرقابــة القضائيــة الالحقــة علــى صــدور
القانــون.
إن تحديــد النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم الدســتورية يعنــي التاريــخ الــذي تمتــدُّ إليــه آثــار الحكــم،
والوقــوف علــى مــا إذا كانــت هــذه األحــكام تنفــذ بالنســبة إلــى المســتقبل ،أي يُ قـ ّـرر لهــا أثــر مباشــر أم يكــون لهــا
ـي ،وإن القــرار لــه تأثيــر مباشــر فــي مبــدأ األمــن القانونــي.
أثــر رجعـ ّ
ً
ووفقــا لقانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة لســنة  ،2004وقانــون المحكمــة االتحاديــة العليــا رقــم ()30
لســنة  2005الــذي صــدر اســتنادً ا إليــه ،فإنهمــا جــاء خالييــن مــن تحديــد النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم
خاليــا مــن تحديــد
تشــريعي .كمــا أن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة  2005جــاء هــو اآلخــر
دســتورية نــص
ً
ّ
ـم الرجــوع إلــى القواعــد
النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم الدســتورية .ونعتقــد أنــه فــي مثــل هــذه الحالــة يتـ ُّ
العامــة التــي تقضــي بــأن حكــم المحكمــة بعــدم الدســتورية هــو حكــم كاشــف للمخالفــة الدســتورية وليــس
ـي يرتــدُّ إلــى تاريــخ صــدور القانــون المحكــوم بعــدم
ـر رجعـ ٍّ
منشـئًا لهــا ،وعليــه ال بــدَّ أن يســري حكــم اإللغــاء بأثـ ٍ
دســتوريته مــع مراعــاة المراكــز القانونيــة والحقــوق المكتســبة عنــد صــدور الحكــم بعــدم الدســتورية.41
وفــي حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا تأكيــدٌ لهــذا االتجــاه ،فعلــى ســبيل المثــال قضــت المحكمــة بـ»...عــدم
دســتورية القــرار الصــادر مــن رئيــس النظــام الســابق رقــم ( )67فــي  2001/7/31وإلغائــه وإعــادة الحــال إلــى مــا
ً
تطبيقــا
تضمــن هــذا الحكــم
كانــت عليــه ،قطعــة األرض موضــوع الدعــوى قبــل إصــدار القــرار أعــاه ،42»...وقــد
َّ
ـي.
لمبــدأ أن الحكــم كاشــف ،أي إنــه ذو أثــر رجعـ ّ
ـوري مسـ
ـتقبلي إذا قـ َّـرر الدســتور
ـر فـ ٍّ
ٍّ
فــي المقابــل ،يذهــب آخــرون إلــى أن األصــل هــو أن آثــار القــرار تســري بأثـ ٍ
ـتقبلي ،وال يســري علــى المراكــز
ـوري مسـ
ـر فـ ٍّ
ٍّ
ـر رجعـ ٍّ
أو القانــون ترتيـ َ
ـي ،وحينئــذ يكــون حكمهــا ســاريً ا بأثـ ٍ
ـب أثـ ٍ
يبيــن
ـص دسـ
القانونيــة ،أو األحــكام القضائيــة التــي اكتســبت درجــة البتــات إذا لــم يوجــد نـ ٌّ
ـي ِّ
ٌّ
ـتوري أو قانونـ ٌّ
األثــر الرجعــي.43
وفــي قــرارات المحكمــة االتحاديــة العليــا العراقيــة نلمــس هــذا االتجــاه عندمــا اقتصــر حكمهــا علــى المســتقبل،
وال يســري علــى مــا ا ُّت ِخـ َ
ـراء ســابق ٍ لصــدوره وعلــى وفــق قراراتهــا ،ففــي قرارهــا المتعلق بعدم دســتورية
ـذ مــن إجـ ٍ
االعتمــاد علــى ســجل الناخبيــن كمعيــار لتحديــد مقاعــد كل محافظــة ،قضــت «...علــى أن ال يمــس اإلجــراءات
التــي جــرت بموجبهــا انتخابــات المجلــس النيابــي الحالــي فــي ظــل قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة
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نصت المادة ( )94من دستور جمهورية العراق لسنة  2005على أن «قرارات
َّ
لزمة للسلطات َّ
كافة» .ولم يكن المشرع
المحكمة االتحادية العليا با َّتة ومُ ِ
َّ
موف ًقا في عدم إشارته إلى طبيعة حجتها بشكل مباشر ِّ
بنص الدستور
االنتقاليــة ،44»...وفــي قرارهــا الــذي قضــى بتعطيــل الفقــرة (ب) مــن المــادة ( /1ثالثً ــا) مــن قانــون االنتخابــات
رقــم ( )16لســنة  2005المعــدل الــذي جــاء فيــه «...إن حكــم الفقــرة (ب) مــن المــادة ( /1ثالثً ــا) مــن القانــون رقــم
 26لســنة  2009قانــون تعديــل قانــون االنتخابــات رقــم ( )16لســنة ( )2005حكــم غيــر دســتوري ،وعليــه قـ َّـررت
المحكمــة بعــدم دســتوريتها وبوجــوب منــح المكــون اإليزيــدي عــددً ا مــن المقاعــد النيابيــة تتناســب مــع عــدد
نفوســه فــي انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي لدورتــه القادمــة لعــام  ،2014وحســب اإلحصــاء الســكاني الــذي
ســوف يجــري فــي العــراق مسـ ً
ـتقباًل ، 45”...كمــا أن المحكمــة االتحاديــة قـ َّـررت الحكــم بعــدم دســتورية الفقــرة
(ج) مــن البنــد (ثالثً ــا) مــن المــادة األولــى مــن القانــون رقــم ( )26لســنة  ،2009ولكــن المحكمــة فــي الوقــت
نفســه قضــت «...علــى أن ال يمــس ذلــك اإلجــراءات المتخــذة النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب لعــام .46”...2010
ِ
وكذلــك فــي قرارهــا المتعلــق بتشــكيل المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات ،حيــث قضــى «...أن تمثيــل كل
مكونــات الشــعب العراقــي فــي مجلــس المفوضيــة البالــغ نصابــه تســعة أعضــاء أمـ ٌـر فــي غايــة َّ
الدقــة ،وإن كان
ٌّ
النص ْيــن المتقــدم ذكرهمــا يقضيــان بمراعــاة التمثيــل وفــق مــا ورد فيهمــا ،ممــا يوجــب علــى مجلــس
كل مــن َّ
النــواب مراعــاة ذلــك مسـ ً
ـتقباًل ،وهــذا مــا تقضــي بــه المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي حكمهــا هــذا.47»...
وكذلــك فــي قرارهــا الــذي قضــى بعــدم دســتورية الفقــرة (رابعً ــا) مــن المــادة ( )20و(ً /38
أواًل) ،حيــث جــاء
فيــه...“ :قــررت المحكمــة بعــدم دســتورية الفقــرة (رابعً ــا) مــن المــادة ( )3مــن القانــون رقــم ( )26لســنة 2009
تــم فــي عمليــة
(قانــون تعديــل قانــون االنتخابــات رقــم  16لســنة  ،)2005علــى أن ال يخــل هــذا الحكــم بمــا َّ
توزيــع المقاعــد الشــاغرة فــي انتخــاب مجلــس النــواب لســنة  2010بعــد مــا جــرى تصديــق نتائجهــا النهائيــة مــن
المحكمــة االتحاديــة العليــا بتاريــخ .48»...2010/6/1
فبينــت فــي أحــد قراراتهــا 49أن أحكامهــا وقراراتهــا تكــون نافــذ ًة
وحســمت المحكمــة موقفهــا مــن هــذه المســألةَّ ،
اعتبــا ًرا مــن تاريــخ صدورهــا ،مــا لــم يُ نــص فــي تلــك األحــكام والقــرارات علــى ســريان نفاذهــا مــن تاريــخ محــدَّ د
فــي الحكــم أو القــرار.
تنفيذ أحكام المحكمة االتحادية العليا العراقية
نصــت المــادة ( )94مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة  2005علــى أن «قــرارات المحكمــة االتحاديــة العليــا
َّ
كافــة» .ولــم يكــن المشــرع َّ
لزمــة للســلطات َّ
موف ًقــا فــي عــدم إشــارته إلــى طبيعــة حجتهــا بشــكل مباشــر
با َّتــة ُ
وم ِ
َّ
بنـ ِّ
وقيدهــا فــي مواجهــة الســلطات دون األشــخاص،
ـص الدســتور ،ولــم يطلــق صفــة إلزامهــا فــي مواجهــة
الكافــة َّ
َّ
الكافــة،
واضحــا فــي تب ِّنــي الحجيــة المطلقــة ألحكامهــا فــي مواجهــة
فــإن قضــاء المحكمــة االتحاديــة العليــا كان
ً
50
ـدد مــن اآلثــار القانونيــة علــى ذلــك :
معــز ًزا مــن فاعليتهــا مــن خــال ترتيــب عـ ٍ
ً
المعنيــة بأحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا وتطبيقهــا بحكــم مــا تتمتَّ ــع بــه مــن
أواًل :وجــوب التــزام الســلطات
َّ
لزمــة
صفتــي البتــات وااللــزام ،وهــذا مــا ذهبــت إليــه فــي حكمهــا الصــادر عــام  2013بقولهــا« :إن قراراتهــا با َّتــة ُ
وم ِ
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للســلطات َّ
كافة...أمــا عــدم تطبيقهــا مــن ِق َبــل المفوضيــة رغــم إلزاميــة قــرار المحكمــة االتحاديــة العليــا لكافــة
ً
خرقــا ألحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا.51»...
فيعَ ــد
الســلطاتُ ،
ـم الفصــل فيهــا مــن ِق َبــل المحكمــة االتحاديــة العليــا ،وهــذا مــا أكَّدتــه
ثانيــا :عــدم جــواز الطعــن فــي مســألة تـ َّ
ً
فــي حكمهــا الصــادر عــام  2014الــذي جــاء فيــه...“ :إن وكيــل المدعــي يطعــن بعــدم دســتورية الفقــرة (ثالثً ــا) مــن
المــادة ( )38مــن قانــون التقاعــد الموحــد رقــم ( )9لســنة  2014بحجــة مخالفتهــا للماد َت ْيــن ( 14و )16مــن الدســتور،
وحيــث إن هــذه المحكمــة ســبق أن قضــت فــي الدعــوى المرقمــة ( /36اتحاديــة )2014 /المقامــة أمامهــا قبــل
هــذه الدعــوى زما ًنــا وبنفــس المــآل بالحكــم بعــدم دســتورية الفقــرة (ثالثً ــا) مــن المــادة ( )38مــن قانــون التقاعــد
الموحــد رقــم ( )9لســنة 2014؛ لــذا أصبــح النظــر فــي هــذه الدعــوى غيــر ذي موضــوع ،حيــث َّ
تحقــق مــا أراده
المدعــي فــي دعواه...ممــا يســتوجب رد الدعــوى».52
ثالثً ــا :إن النصــوص القانونيــة التــي تحكــم المحكمــة بعــدم دســتوريتها تصبــح غيــر نافــذة لتعارضهــا مــع أحــكام
الدســتور ،فقــد جــاء فــي حكمهــا الصــادر عــام  :2014أن «...النــص الــوارد فــي قانــون التقاعــد الموحــد المطعــون
فيــه حكــم بعــدم دســتوريته فــي دعــوى ســابقة؛ لذلــك أصبحــت الدعــوى غيــر ذي موضــوع.53»...
ـاض عــن بعــض المســائل ذات التأثيــر المباشــر
وبالنســبة إلــى إنفــاذ قــرارات المحكمــة االتحاديــة العليــا ،هنــاك تغـ ٍ
فــي فاعليــة أحكامهــا ،وهــذه المســائل هــي كاآلتــي:54
ً
أواًل :تخويــل المحكمــة االتحاديــة العليــا صالحيــة تنفيــذ أحكامهــا ومنحهــا الســلطة الالزمــة لتكييــف االمتنــاع
عــن تنفيذهــا كجريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ،فعلــى الرغــم مــن أن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة لســنة 2004
الملغــى َّ
نظــم ذلــك بموجــب المــادة (/44د) بقولهــا...“ :ولهــا مطلــق الســلطة بتنفيــذ قراراتهــا بضمــن صالحيــة
ُ
إصــدار قــرار بــازدراء المحكمــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إجــراءات» ،فــإن المشــرع العــادي لــم ينظمهــا بموجــب
قانــون المحكمــة رقــم ( )30لســنة  ،2005وهــذا قصــو ٌر تشـ
ـريعي بــدر مــن المشــرع العــادي فــي مســألة كانــت فــي
ٌّ
غايــة األهميــة لضمــان فاعليــة أحكامهــا.
ثانيــا :رفضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا طلبــات تفســير أحكامهــا ،وعــدَّ ت ذلــك مــن المســائل الخارجــة عــن
ً
اختصاصهــا ،حيــث ذهبــت فــي قرارهــا التفســيري الصــادر عــام  2014إلــى أن «...موضــوع الطلــب يتعلــق
بتفســير القــرار الصــادر مــن هــذه المحكمــة بالعــدد ( /16اتحاديــة...)2007 /وحيــث إن تفســير مــا تقــدم يخــرج
عــن اختصــاص المحكمــة االتحاديــة العليــا المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )93مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام
 .55»...2005ونعتقــد أن المحكمــة لــم تكــن َّ
موفقـ ً
ـة فيمــا ذهبــت إليــه؛ ألن تفســير أحكامهــا يعنــي تأكيــد المعانــي
التــي قصدهــا القاضــي فــي حكمــه وتحديدهــا بشــكل ال يقبــل َّ
مهمــة التفســير
الل ْبــس والغمــوض ،كمــا أن إســناد َّ
ٍ
ـ
جدي
ـيرات
ـدة قــد تكــون مغايــر ًة لمقاصــد القاضــي وتوجيهــات
ٍ
إلــى جهــة أخــرى يفســح المجــال أمــام ظهــور تفسـ ٍ
ً
إشــكاالت
قانونيــة تتعلــق بقيمــة القــرارات التفســيرية بالنســبة إلــى
عمــا يترتــب عليــه مــن
المحكمــة،
فضــا َّ
ٍ
ٍ
المحكمــة االتحاديــة العليــا والجهــات التــي يخاطبهــا الحكــم.
ثالثً ــا :رفضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا الطلبــات المقدمــة لتصحيــح قراراتهــا ،مســتندة فــي ذلــك إلــى فكــرة
البتــات فــي أحكامهــا ،مــن ذلــك حكمهــا الصــادر عــام  2006الــذي جــاء فيــه...“ :ولــدى إمعــان النظــر فــي القــرار
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رفضت المحكمة االتحادية العليا
طلبات تفسير أحكامهاَّ ،
وعدت ذلك
من المسائل الخارجة عن اختصاصها
المطعــون فيــهُ ،و ِجــد أنــه غيــر قابــل للطعــن بــه عــن طريــق طلــب التصحيــح؛ ألن األحــكام والقــرارات التــي
تصدرهــا المحكمــة االتحاديــة العليــا ُتعَ ــدُّ با َّتــة .56»...فتصحيــح األخطــاء الماديــة يُ عَ ــدُّ صــور ًة مــن صــور الواليــة
المهمــة بجهــة أخــرى؛ ألن التصحيــح ال
التكميليــة للمحكمــة علــى أحكامهــا ،وليــس مــن المنطــق أن ُتنــاط هــذه
َّ
بــدَّ أن يحصــل علــى أســاس أولويــات الحكــم ومســوداته المحفوظــة لــدى المحكمــة ،كمــا ال يمكــن اإلبقــاء علــى
األخطــاء الماديــة التــي شــابته؛ ألن ذلــك قــد يؤثــر فــي مضمونــه وعمليــة تنفيــذه.
ولتالفــي النقــص الموجــود فــي قانــون المحكمــة بشــأن تنفيــذ أحكامهــا ،أصــدرت المحكمــة النظــام الداخلي لســنة
لزمــة للســلطات واألشــخاص َّ
كافــة ،وال
َّ ،2022
ونصــت المــادة ( )36منــه علــى أن« :قــرارات المحكمــة با َّتــة ُ
وم ِ
تقبــل الطعــن بــأي طــرق الطعــن ،و ُتنشــر القــرارات التــي تقضــي بعــدم دســتورية القوانيــن واألنظمــة والقــرارات
األخــرى التــي ترتــأي المحكمــة نشــرها فــي الجريــدة الرســمية والموقــع اإللكترونــي للمحكمــة ،ويُ عـ َّـرض الممتنــع
ـص لــم يعالــج مســألة تنفيــذ قــرارات المحكمــة؛ ألن
عــن تنفيذهــا للمســاءلة الجزائيــة» .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا النـ َّ
الم َّ
َّ
كلــف
المســؤولية الــواردة فــي المــادة ( )329مــن قانــون العقوبــات العراقــي
تتعلــق فقــط بالموظــف العــام أو ُ
ـام يتعلــق بــكل ُممتنــعٍ بغــض
عامــة ،بينمــا مــا ورد فــي المــادة ( )36مــن النظــام الداخلــي هــو نـ ٌّ
ـص عـ ٌّ
بخدمــة َّ
النظــر عــن صفتــه.
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المراجع
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