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بـالنـسـبة لـلـمدعى عـليه اال ان
اغــلب الــفــقــهــاء يــشــتــرطـون
ـــدعي تـــوافـــر الـــصـــفـــة في ا
ـدعى علـيه عـلى حـد سواء وا
مـؤكـدين ان الـدعـوى يـجب ان
تـــرفـع من ذي صــــفـــة وهــــنـــا
وردت اخملــالــفــة الــقــانــونــيــة
االولـى لـــــقــــــرار احملـــــكــــــمـــــة
االحتــــاديـــة اذ انــــهـــا قــــبـــلت
الـدعـوى من شــخص طـبـيـعي
مــواطن دون ان تـــتــحـــقق من
تــوافـر تــلك الــصـفــة فــيه وقـد
نـاقــضت بـذلك الــفـقـرة االولى
من قــرارهــا عــنــدمــا قـررت رد
الـــــــــــدعـــــــــــوى عـن رئـــــــــــيـس
اجلمـهورية اضافـة لوظيفته 
فـكـان عـلى احملـكـمـة ومـن باب
اولى ان تـدقـق في تـوافـر تـلك
ـــــدعي قـــــبل الـــــصــــفـــــة في ا
مـبـاشـرتهـا بـنظـر الـدعوى من

وضوعية . الناحية ا
WIOIŠ …bzU

اما الـشرط الـثـالث وهو االهم
في الـقـرار مــحل الـنـقـاش هـو
صلـحة ويقـصد بهـا الفائدة ا
احلقيقية والفعلية التي تعود
عــلى رافع الــدعــوى نــتــيــجــة
الـلـجـوء الى الـقـضـاء  والـتي
بــتـخــلــفــهــا تــعــد  دعــواه من
الـــــدعـــــاوى الـــــكـــــيـــــديـــــة او
الــتـعــسـفـيــة  فال دعـوى دون
مـصـلـحـة  فـهي حـمـايـة حلق
شـــخــــصي اعــــتـــدي عــــلـــيه 
باشر الثابت اساسها احلق ا
عتـدى علـيه  فيكـون الهدف ا
من اقـامة الـدعـوى هو حـمـاية

ذلك احلق او استرداده .
صلحة ان ويشتـرط في هذه ا
تـكــون شــخـصــيــة ومـبــاشـرة
لــتـنــطـبـع بـطــابع احلـقــيـقــيـة
والعمـلية ولـتبعد الـقضاء عن

صالح النظرية . النظر في ا
ـــــصـــــلـــــحـــــة من ان شـــــرط ا
الــشـــروط الــواجب تــوافــرهــا
لـقــبـول الــدعـوى الـدســتـوريـة
ـطـعون وان مـخـالـفـة الـنص ا
به للدسـتور على فرض ذلك ال
صـلـحة يكـفي لـتـحقـيق تـلك ا
ــــا يـــجب ان يــــطـــبق ذلك وا
دعي على النحو النص على ا
الذي يلحق ضرراً مباشراً فيه
دعي غير مخاطب  ,فان كان ا
لذلك الـنص وان االخالل الذي
يـتــرتب عـلى مــخـالــفـة الـنص
لـــلــدســتـــور ال يــقع عـــلــيه وال
يـلـحق ضرراً مـبـاشـراً فيه فال
ـصلـحـة فيه , يـتـحقق شـرط ا
ذلك الن الـدعـوى الــدسـتـوريـة
لــيــست من دعــاوى احلــســبـة
ـعروفة فـي الفقه االسالمي . ا
ــشــرع في وهــذا مــا قــصـده ا
رافـعات ادة  4 من قـانـون ا ا
ادة دنـية وما نـصت علـيه ا ا
 4 من قـــــانـــــون احملـــــكـــــمـــــة
االحتــاديـة الـنـافــذ في الـفـقـرة
ـهـام ثـانـيـاً مـنــهـا اخلـاصـة 
نازعات احملكـمة الفـصل في ا
ـتـعــلـقـة بـشـرعـيـة الـقـوانـ ا
......... ويـكـون ذلك بـنـاءً عـلى
طـــلب من مـــحــكــمـــة او جــهــة
رسـمـيـة او مـدعٍ ذي مـصـلـحة
اي ان قانون احملكمة قد اجاز
لـلـمـحاكم واجلـهـات الرسـمـية
ـــتـــعــلـــقــة اقـــامــة الـــدعــوى ا

بالطعن بـشرعية القوان دون
ــبـاشـرة ـصــلـحـة ا اشـتــراط ا
واكـد على وجـوب توافـرها في
كل مدعٍ من غيـر تلك اجلهات 
وهذا لـيس اال تـفسـير قـانوني
اكده النظام الـداخلي للمحكمة
االحتاديـة ذاتـها الـذي اشـترط
ــادة  6مــنه اضـــافــة الى في ا
اسـتــيــفـاء الــدعــوى لـلــشـروط
ـنـصـوص عـلـيـهـا في قـانـون ا
ـدنـيـة ان تـتـوافـر ـرافــعـات ا ا

فيها الشروط التالية :-
اوالً : ان تــكـــون لــلـــمــدعي في
مــوضـوع الــدعــوى مــصــلــحـة
حـالــة ومــبـاشــرة ومــؤثـرة في
ـالي او مــركـزه الـقـانـوني او ا

االجتماعي .
دعي الـدليل ثانـيـاً : ان يقـدم ا
عـلى ان ضـرراً واقعـياً حلق به
ـطــلـوب من جـراء الــتـشــريع ا

الغاءه .
ثـــالــــثـــاً : ان يـــكــــون الـــضـــرر
مـبـاشـراً ومـسـتـقالً بـعـنـاصره
ـــكـن ازالـــته اذا مــــا صـــدر و
حـــــكم بــــعــــدم شــــرعــــيــــة ذلك

التشريع والغائه .
رابــعـــاً : ان ال يــكـــون الــضــرر

نظرياً .
دعي قد خامساً : ان ال يكون ا
اســتـــفــاد بـــجــانـب من الــنص

طلوب الغاءه . ا
ســــادســـاً : ان يـــكــــون الـــنص
ـطلـوب الـغاؤه قـد طـبق على ا
ــدعي حـقـا او يـراد تــطـبـيـقه ا

عليه .
ومن مـطالعـة بسيـطة حتى من
غــيــر اخملــتـــصــ بــالــقــانــون
ــــصـــلــــحــــة الـــتي لـــشــــروط ا
ـرافـعات او تـضـمـنهـا قـانون ا
التي اشـترطها قـانون احملكمة
االحتـادية ونـظامهـا الداخلي 
ـا ال يــقــبل يــتــضح جــلــيــاً و
الـــشك الـــقـــانـــوني اخملـــالـــفــة
الــقــانـونــيـة الــواضـحــة وعـدم
صـحـة مـا ذهبت الـيه احملـكـمة
االحتـادية باعـترافهـا للمواطن
ـــــدعي فـي هـــــذه الـــــدعـــــوى ا
صلحة في رفعها  اذ ان ما با
تـضـمـنه قـرارهـا من الـرد عـلى
دعي عـليه الـثاني دفع وكـيل ا
رئـيس مـجلس الـنـواب اضـافة
لــوظــيـــفــته بـــخــصــوص عــدم
صـلحة الالزمـة القامة تـوافر ا
دعي والذي جاء الدعوى في ا
ـذكـور يـتـعـلق فـيه ان الـنص ا
شـروعـية بـوجـود هذه بـعـدم ا
ـــادة خملـــالـــفـــتـــهـــا الحـــكــام ا
الـدستـور والنهـا تتـعلق بـشأن
من شــؤون الـعــدالـة والــعـدالـة
هاجس كل مواطن ان ذلك الرد
خـــالف وبــشــكـل جــلي قــانــون
ــدنــيــة وقــانــون ــرافـــعــات ا ا
احملـكـمـة االحتـاديـة ونـظـامـهـا
ـدعي الـداخـلي الن مـصـلـحـة ا
لم تـكن سـوى مصـلـحة نـظـرية
مجـردة ال تتوافق مع اي شرط
من الـشـروط الـتي اشـتـرطـتـها
احملـكــمــة ذاتـهــا في نــظـامــهـا
صـلـحة الـداخـلي  فاين هـي ا
ـؤثرة على ـباشرة وا احلـالة ا
ـــدعي الـــقـــانــوني او مـــركــز ا
الي او االجتـماعي ? وما هو ا
ـدعي على الدلـيل الذي قـدمه ا
الضـرر الذي حلق به من جراء
التـشريع الذي طـالب بالغائه ?
وهـل كـان ذلك الــضــرر الـذي ال
يوجـد اصالً مباشـراً ومستقالً

بــعـــنــاصــره ? واخــيــراً هل 
طـلوب الغاؤه تطـبيق النص ا

او حتى اريد تطبيقه عليه ?!
تــــــلك هـي الــــــشــــــروط الــــــتي
اشتـرطتـها احملـكمـة االحتادية
الـتـي اوجـبت تـوافـرهـا في كل
مدعِ والتي يجب على قضاتها
الـــتــــأكـــد من تـــوافــــرهـــا قـــبل
الــدخــول بــنــظــر الــدعــوى من
ــوضــوعــيــة  الن الــنــاحــيــة ا
ــصـلــحـة من الــشـروط شـرط ا
الشكلـية التي يجب ان تتحقق
احملـكمة من تـوافرها من تـلقاء
نفسـها والتـي يجب علـيها في
حـال عـدم تـوافـرها جـمـيـعاً او
غـيــاب احـدهــا رد الـدعـوى من

الناحية الشلكية .
واذا مــا نــاقــشـــنــا الــقــرار من
وضـوعيـة فقـد جاء الـناحـيـة ا
مخـالفاً وبشـكل صريح الحكام
الــــقــــانــــون والـــدســــتــــور ولم
يــتـضــمن تــسـبــيـبــاً قــانـونــيـاً
مـقنـعـاً اذ ورد فيه ان احملـكـمة
االحتادية سبق لها وان قضت
بشـكل ضمـني بعـدم دستـورية
ـــطـــعــــون فـــيه وذلك الــــنص ا
ـناسبـة الدعوى الـتي اقامها
رئيس مـجلس الـقضـاء االعلى
بــالــعـدد 19/احتــاديـة/2017
وقــد فـات احملــكـمـة ان الــطـعن
ــذكـور لم يــكن بـســبب اقـرار ا
رئيس مـجلس الـقضـاء االعلى
ـا بـعـدم دسـتـوريـة الـنص وا

من اجل الـــغـــاء الـــتـــكـــرار في
النصـوص في اكثر من تشريع
وهـــو امــر غـــيـــر مـــقــبـــول في
التـشـريعـات اذ ان الـنص على
اخـتــصـاص مــجـلس الــقـضـاء
االعـــــلى بـــــتــــرشـــــيح رئـــــيس
احملكمـة االحتاديـة واعضـائها
كــان مــوجــوداً فـي تــشــريــعـ
اولـــهـــمـــا قــــانـــون احملـــكـــمـــة
لـــســــنـــة االحتـــاديــــة رقم  30 
 2005وثانيهما قانون مجلس
الـقضـاء االعلى رقم  45 لسـنة
 2017 فــــاراد بـــذلـك الـــطــــلب
الغاء الـنص من قانون مجلس
الــقــضـاء االعــلـى وابـقــاءه في
قـــانــون احملـــكــمـــة االحتــاديــة
بوصفه النص االسبق واالكثر

وضوع . تخصصاً في هذا ا
 كما ان مـشروع قانون مجلس
الــقـــضـــاء االعـــلـى الـــذي كــان
يــتـضــمن تــلك الــصالحـيــة قـد
رفعه رئيس احملكمة االحتادية
الـذي كــان رئـيـسـاً لـلـمـجـلس 
فـــهـل يـــعـــقـل ان يـــقـــوم بـــرفع
مـشـروع الـقانـون وهـومـخالف
الحــكــام الــدســتــور ثـم يــصـدر
حكـماً بعـدم دستـوريته النه لم
يعد يـجمع ب رئاسة اجمللس
ورئـاســة احملـكـمــة االحتـاديـة?
وهذا مـا جاء صـريحـاً في م
الـقـرار اذ تـضـمن ان ال اشـكال
في االمــر عــنــدمــا كــان رئــيس
احملـكــمــة االحتــاديــة هـو ذاته
رئيس مـجلس الـقضـاء االعلى
! وهـذا يـعـني ان مـوافـقة نص
الـقــانـون لـلــدسـتــور من عـدمه
يـــتــعـــلق بـــشـــخص الـــرئــيس

وضوع القانون . وليس 
هذا من جانب ومن جانب اخر
فــقـد اقــتــصـر تــسـبــيب احلـكم
الصادر عن احملـكمة االحتادية
بان دسـتور جـمهـورية الـعراق
ادة 92/اوالً منه قد نص في ا
ان احملـكـمــة االحتـاديـة هــيـئـة
قضائية مـستقلة مالياً وادارياً
عن بــقــيـة مــكـونــات الــسـلــطـة
الــقــضــائـــيــة و بــالــتــالي فــان
الــنص الـــقــاضي بـــصالحــيــة
مــــجــــلس الــــقــــضــــاء االعــــلى
لتـرشـيح رئـيسـهـا واعضـائـها
قـد اصـبح مـخالـفـاً للـدسـتور 
ـا يـعـني ان تـرشـيح مـجلس
الـــنـــواب لـــرؤســـاء واعـــضــاء
ـســتــقــلـة لـم يـكن الـهــيــئــات ا
دســـــتــــــوريـــــاً اصـالً الن تـــــلك
الـهيـئات مـستـقلـة عن اجمللس
الية من الناحيـت االدارية وا
ايـضــاً  وهــذا يـنــســحب عـلى
ـناصب احلكـومية في جـميع ا
ــسـتـقـلـة ـؤسـسـات ا جـمـيـع ا

مالياً وادارياً .
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ذكـرنا فـي مطـلع منـاقـشتـنا ان
قرار رئـيس احملكـمة االحتادية
قد تـضـمن مـخالـفـات قانـونـية
واضـحــة وهـذا مــا تـأيـد خالل
الـسطـور السـابقـة  كمـا ذكرنا
انه انــتج اثــاراً ســلــبــيـة عــلى
استقالل الـقضاء . نعم ان هذا
الـــقـــرار ســـيــؤدي الـى تــراجع
كــبــيــر في مــســيــرة اســتــقالل
الـقـضــاء بـعـد ان اصـبح مـبـدأ
جلـياً بـنفـاذ دستـور جمـهورية
الـــعـــراق وقـــانـــون احملـــكـــمـــة
االحتادية واصبح واقعاً فعلياً
بـــعــد نـــفـــاذ قـــانـــون مــجـــلس
الـــقــضـــاء االعـــلى وان الـــغــاء
الــــنص اخلــــاص بــــتــــرشــــيح
رئــــيس واعـــضــــاء احملـــكـــمـــة
االحتـــاديـــة من قـــبل مـــجـــلس
الـقــضـاء االعـلـى يـفـتـح الـبـاب
لـلعـديـد من اخليـارات ال يـكون
افـضـلـهـا اال تـراجـعـاً في مـبدأ
استـقالل القضـاء والفصل ب
الـسـلـطـات فـمن هـي اجلـهة او
الــســلـطــة الــتي ســيـكــون لــهـا
احلـق في تــــــرشــــــيح رئــــــيس

واعضاء احملكمة االحتادية ?
هل هي الـســلـطــة الـتــنـفــيـذيـة
مــتــمـــثــلــة بـــشــقــيـــهــا رئــيس
اجلـمـهـوريـة ومـجـلس الوزراء
او اي منهما ? ام انها السلطة
ـجلس تـمـثلـة  الـتشـريـعيـة ا
النـواب ? ام انها جلنـة تشترك
فـيـهـا جـمـيع الـسـلـطـات ? فـكل
اخلـيـارات تـعـد  تـدخالً سـافراً
في شــؤون الـــقــضـــاء وخــرقــاً
ـبدأ ـبدأ اسـتقالله و واضحـاً 
الـفـصل بــ الـسـلــطـات وهـذا
هـو التـراجع الذي قد يـكون قد
اعـــادنـــا الـى مـــا قـــبل صـــدور
شـــريـــعـــة حــــمـــورابي والـــتي
احــتــوت عــلـى قــدر كــبــيــر من
استـقالل القضـاء والقضاة في

احكامهم .
من جـــــهــــة اخـــــرى ذكــــرت ان
الـقرار مـحل الـنـقـاش قـد يـولد
فــوضى دســتـــوريــة  نــعم انه
ولد فوضى دسـتوريـة حقيـقية
قد تخـفى على غـير اخملـتص
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في هـذا الـظرف الـبالغ الـدقـة  تتـصور واشـنـطن  بان الـشعب
ـكنـهـما أن يـدخلـوا سوق ـناضـلة   الفـلـسطـيني  وفـصائـله ا
ـال الذي سيطرحه مؤتمر البحرين  إن النخاسة لبيع الوطن با
صـفــقـة الــقــرن االمـريــكــيـة هي بــالــضـرورة قــاتــلـة في نــيــاتـهم
واسبابها ومخارجها  لكنها في نفس الوقت  مدحورة وفاشلة
ـستهـدفة هي الـقضـية الفـلسـطيـنية  باالساس  لـكون اجلـهة ا
واصحاب هـذه القضيـة وروادها وقواعدها الـشعبيـة  ترفضها
جـمــلــة وتـفــصـيـال  واصـحــاب الــقـضــيــة عـنــدمــا يـرفــضـون 
التسـتطـيع أيـة قوة في الـكـون  أن تفـرض علـيـهم مااليـريدون 
ومـعلـوم للـجميع بـان الشـعب الفـلسطـيني  قـد واجه الكـثير من
شروع ماثـلة وافشلها طوال اكثر من (71) عاما . ا الصفقات ا
ملـكة االردنية نـطقة العـربية بـرمتها  فـا يستـهدف ا االمـريكي 
الـهــاشـمـيــة  الـذي رفــضـتـه ودانت قـراري الــرئـيس االمــريـكي
تـرامب  االعــتــراف بـســيـادة اســرائــيل عـلـى الـقــدس  وكـذلك
سيادتها على اجلوالن السوريـة احملتلة  تدرك تماما  بان هذا
الذي جرى هو مقدمـة للسيطرة على الضـفة الغربية  وانكشف
هـذا األمر عـبـر احملـاوالت اجلـارية من امـريـكـا وحـلفـائـهـا ألخذ
الــوصـايــة الـهــاشـمــيـة عــلى الـقــدس وحتـويــلـهــا لـطــرف اخـر 
فـالـوضع الـذي يـعـيـشه االردن مـازوم اقـتـصـاديـا  وهـو الـدولة
التي يـعيش فيها اكـثر عدد من الالجئـ الفلسـطين مـستهدفة
مثـلما هي فـلسطـ . إن الوضع العـربي الراهن يعـيش ضروفا
غـير طـبـيعـيـة  من حيث الـعالقـات ب الـنـظم  أو عبـر تـفاعـلـية
الـضغط   االمـريـكي لـتـمريـر مـشـاريع هي بـاالساس تـسـتـهدف
الــقـضـيــة الـلــسـطــيـنــيـة  لــكن الـوضع الــعـربي كــدول وخـرائط
جغرافـية هي االخرى مسـتهدفة . فـقمم الدول العـربية قد اكدت
عبـر انـشطـتهـا ومواقـفـها االلـتزام بـحقـوق الشـعب الـفلـسطـيني
بــاقـامــة دولــتـهم عــلى حــدود عـام  1967وعـاصــمــتـهــا  الــقـدس
الـــشــريف  ثـم اكــدت هــذه الـــدول ايــضــا بـــأن  مــا اليـــقــبل به
الفلـسطينـيون لن يقبل به العـرب . وهذا االلتزام بـشرط االنتماء
لك ـمـلكـة الـسـعوديـة الـذي طـرحه ا شـروع ا قـد اقره الـعـرب 
عـبدالـله في مـؤتمـر بيـروت عام  1982وأي تراجع عـربي رسمي
واقف  سـيـجعل الـساحـة العـربيـة تعـيش في ظروف عن هـذه ا
سألة الـفلسطـينية هي لب غيـر طبيعـية عاجال أم اجال  لكـون ا
ـسـتــوى الـشـعــبي  وهي مـحــور االتـفـاق قـضـايــا االمـة عـلـى ا
ــوقف يــحــتم رفـض الــعــرب الــرســمــيــ  والــصــراع . هـــذا ا
مـشـروع صـفـقـة القـرن االمـريـكـيـة  كـونه مشـروعـا اسـرائـيـلـيا
صـهيـونـيـا  والـتزمت بـه ادارة الرئـيس تـرامب احملـافـظـة والتي
ــتــحـدة تــشــكل جــزءا من الــلــوبي الــصـهــيــوني في الــواليــات ا
االمريـكيـة . مشـروع الصـفقـة قد تـبلـورت اجتاهـاتهـا عبـر قرار
ترامب االعـتراف بـالـقدس السـرائيـل وماتـبعـهـا نفس االعـتراف
باجلـوالن السوري احملـتل  ووقف الدعم لالنروا كـونها تـساعد
الالجـئـ الــفـلـسـطــيـنـيـ فـي غـزة ودول الـشـتــات وغـيـرهـا من

االجراءات االمريكية ضد الفلسطيني . 
إن مؤتمر البحرين الذي يعقد بداية الشهر القادم ويوصف بانه
مـؤتـمــر اقـتـصـادي هــو بـاالسـاس أحــد شـروط صـفــقـة الـقـرن
شـروع  بأنه االمريـكـية  وقـد اكد كـوشـنر احـد مـنفـذي هـذا ا
ـشـروع االمـريـكي دون مـشـروع اقـتـصـادي  ـكن حتـقـيق ا ال
شروع  وبالطبع االموال من دول عد لهذا ا بلغ االولي ا وان ا
اخلليج  هو  25ملـيار دوالر  وهناك افـكار اسرائـيلية امـريكية
ضـمن مـشــروع صـفـقـة الــقـرن  هـو اقــتـطـاع جــزء من سـيـنـاء
صـرية لتـكون بدايـة القامة الـكيان الـفلسـطيني  أو إن االردن ا
ســيـكـون هـو االمـتـداد اجلــغـرافي لـهـذه الـصــفـقـة  الـذي اعـلن
مـلـكة الـهـاشمـية االردنـيـة رفضه ـلك عـبد الـله الـثـاني ا بدوره ا
شروع سـيطرة ـشروع  كذلك يـتناول جـزء من ا القـاطع لهذا ا
ـسـتـعـمـرات اسـرائـيل عـلـى الـضـفـة الـغـربــيـة  واالبـقـاء عـلـى ا
ــنـاطق االسـرائــيـلــيـة داخل الــضـفــة الـغـربــيـة  وجــعل بـعض ا
االخرى الـساكن فـيهـا الفـلسـطيـنيـون حتت االدارة االسرائـيلـية
امنيا واقتصاديا . لـقد تعرضت القضية الفلـسطينية للعديد من
شاريع الـتصفويـة و احباطها  ومـشروع صفقـة القرن يعد ا
ـســؤولـيــة االولى عـلى ـشــاريع  وهـنــا تـقـع ا من اخـطــر تـلـك ا
شروع  القيـادات الفـلسـطينـية رسـميـا وشعبـيا السـقاط هـذا ا
وقـف الفـلسـطـيني واجـهة  هـو وحـدة ا ومن اولويـات شـروط ا
ـوقف الـذي تـتـمـثل بـتــجـاوز اخلالفـات بـغـيـة تــوحـيـد اجلـهـد وا
ـواجـهة  فـال يسـتـطيع أحـد من الـعرب  أن يـكـون بديال عن وا
ـواقف الـسـانـدة  ومن خالله ـوقف الـفـلـسـطـينـي به تـتعـزز ا ا
ـشـروع االمـريـكي. والـعـرب عـلى اخـتالف مـسـمـياتـهم يـفـشل ا
فترض عليهم أن اليكونوا ناصية للمشروع االمريكي  بل من ا
أن يـــعـــبـــروا عـن تـــصـــمـــيـم االرادة بـــالـــتـــزامـــهـم مـــايـــرفـــضه
الفلسطينـيون اليقبله العرب . نحن متـيقنون بان مشروع صفقة
القرن سيسقط  سـيما هناك جبهة عـربية واسالمية مع مقاومة
شروع  وهنا يتطلب من كل القوى الوطنية الفلسطيني لهذا ا
ـشـروع وكشف والـعروبـيـة واالسالمـية الـعـربـية مـواجـهة هـذا ا
ـتاحة  ونحن مـتأكدون بان مراميـة واهدافة عـبر كل الوسائل ا
ـقـاومـة والشـعب سـقـوط مـشـروع صـفـقـة الـقـرن حـتم  لـكـون ا
مـصـمـمـان عـلى ذلك  ومن يـنـخـرط فـي هـذه الـصـفـقـة سـيـكون

اقرب الى اختيار اليأس والعزلة ..
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هلسنكي

ولكنـها بالـتأكيـد ليسـت خفية
على القضاة وفقهاء القانون 
اذ تـضــمن الـقــرار ان تـرشـيح
رئـــيس واعـــضـــاء احملـــكـــمـــة
االحتــاديــة قـــد اصــبح خــارج
اخــتـصـاص مـجــلس الـقـضـاء
االعـــــــلـى بــــــدءا  مـن صــــــدور
دســتــور جــمــهــوريــة الــعـراق
ونـــفــاذه عــام  ? 2005ولــذلك
ــذكـور تــكـون وفـقــاً لــلـحــكم ا
عــــضــــويــــة بـــعـض اعــــضـــاء
احملـكـمــة االحتـاديـة احلــالـيـة
فضالً عن اعـضائهـا االحتياط
عـضـويـة غـيـر قـانـونـيـة النـهم
رشــــحــــوا من قــــبل مــــجــــلس
الــقــضــاء االعــلـى بــعــد نــفــاذ
ادة 5 الـدسـتور . وحـيث ان ا
من قـانون احملـكـمة االحتـادية
الـنـافـذ وفي الـفقـرة اوالً مـنـها
قـد نـصت عـلى بـطالن انـعـقاد
احملكـمة اال بـجمـيع اعضـائها
واذ ان الــــقـــرار الــــصـــادر عن
احملكـمـة االحتاديـة قد تـضمن
حـكــمـاً بـبـطالن عـضـويـة عـدد
من اعـضـائهـا لـذا فأن انـعـقاد
اضية احملكمـة طيلـة الفتـرة ا
بـــحـــضـــور اي من االعـــضـــاء
ــذكـورين كـان بـاطالً وتـكـون ا
جــمـــيع الـــقــرارات الـــصــادرة
عـنـها بـتلك الـتـشكـيلـة قرارات
مــعــدومــة ال تـرتـب اثـراً  وان
كـانـت قـد تـرتـبـت اثـراً فـيـجب
ازالــته  ,وهــذه هي الــفــوضى
الــدســتــوريــة الـــتي ادخــلــهــا
ــذكــور عــلى الــبــلــد الــقـــرار ا
بـشـكل عـام الن احملـكـمـة سبق
وان اصـــــدرت الـــــعـــــديـــــد من
القرارات التي تـتعلق باحلياة
الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيـة
ـــراكــز ورتــبـت الــعـــديــد من ا
القـانونـية الـتي اصبـحت غير
قـانـونــيـة مـنـذ نـشـأتـهـا النـهـا
جـاءت اثـراً لـقـرارات مـعـدومـة
من الناحيـة القانونية  فضالً
عن تعذر انعـقاد احملكمة لعدم
ن صحـة عضوية اعـضائها 
رشــحـــهم مـــجــلـس الــقـــضــاء
االعـلى بعـد نـفاذ الـدسـتور او
عند حـدوث شاغر في عضوية
احملــــكــــمــــة الن الـــعــــضــــوين
ن االحــتــيـــاط فــيــهـــا هــمــا 
رشــحـهــمــا مـجــلس الــقــضـاء
االعـــلى بـــعــد نـــفـــاذ دســـتــور

جمهورية العراق .
لـــذا فـــانــــنـــا نـــدعــــو جـــمـــيع
الـســلـطـات ابـتـداءً من الـسـيـد
رئـيـس اجلـمــهـوريــة بــوصـفه
رمـز وحـدة الـوطن وهـو الـذي
يـســهـر عــلى ضـمــان االلـتـزام
بـــالــــدســـتـــور . والــــســـلـــطـــة
التشريعية التي تمثل مصالح
الــــشــــعب الــــعـــــراقي وكــــذلك
الـسلـطة الـقـضائـية الـتي مثل
ــــذكـــور مــــســـاســـاً الــــقـــرار ا
بـــاســتـــقاللـــهـــا  الى الـــعــمل
بـشكل وطني وجـدي وقانوني
من اجـل اخلــــروج مـن االثــــار
الـســلــبـيــة الـتـي ولـدهــا قـرار
رئــيـس احملــكـــمــة االحتـــاديــة
ــبـــاشــرة في ــشــار الـــيه وا ا
ــقــتــرح في اقــرار الــتــعــديل ا
قــانــون احملـــكــمــة االحتــاديــة
الـنافـذ بخـصـوص حتديـد حد
اعــلى لـعــمـر رئــيس احملـكــمـة
ــا لــذلك من اثـر واعـضــائــهـا 
واضح عــلـى الــقـــرارات الــتي

صدرت عنها .
كــمــا ويــتــحــتم عــلى مــجــلس
الــنــواب حتــمـل مــســؤولــيــته
التشـريعـية لـتالفي الفراغ في
القضـاء الدستوري الذي ولده
قــــرار احملـــكــــمـــة االحتــــاديـــة
ــــذكـــــور  اذ ال يــــوجـــــد في ا
الـــوقت احلــاضــر اي نص في
الدستور او القانون يب الية
تــــرشــــيح وتــــعــــيـــ رئــــيس
احملكـمة االحتادية واعـضائها
او ايجاد البديل في حال وفاة
احـدهم او طــلـبه االحــالـة الى

التقاعد .
لـــذا يـــتـــحـــتم عـــلى مـــجـــلس
الــــنـــواب الــــتـــدخـل الـــفـــوري
والـــــســــريـع القــــرار قـــــانــــون
نصوص احملكـمة االحتاديـة ا
ـــــــادة  92من عـــــــلــــــــيه فـي ا
الـدسـتـور والـذي يـحـتـاج الى
اغلبية ثلثي اعضاء اجمللس 
وان تعـذر ذلك وهـو االحتـمال
االقــــرب الى الــــواقع فــــيـــجب
الــلـــجــوء الى اخلـــيــار االخــر
وهــو اقـــرار تـــعـــديـل قـــانــون
احملــكــمــة االحتــاديــة احلــالي
بـــالـــعــدد  30 لـــســـنــة 2005
والــذي ال يــحــتــاج ســوى الى
االغـلبـيـة البـسـيطـة على ان ال
يـشـكل الـتـعـديل مـسـاسـاً اخر

باستقالل القضاء .

وقع االلكتروني جمللس { عن ا
القضاء االعلى

ان الـدعــوى الــتي تــقــام امـام
احملـكمة االحتـادية ليـست لها
خـصوصـيـة مـعـيـنة مـن حيث
الشـكليـة القـانونيـة لقبـولها 
ولــــكـــون قــــانـــون احملــــكـــمـــة
االحتـاديـة الـنـافـذ لم يـتـضمن
االجــراءات الـشــكـلــيـة القــامـة
الـدعـوى وقـبــولـهـا فال بـد من
الــــــرجـــــوع الـى الـــــقــــــانـــــون
االجــــــرائي الــــــعـــــام بــــــهـــــذا
اخلــــصــــوص وهــــو قــــانـــون
ــدنـــيــة رقم 83 ــرافـــعــات ا ا
لسنة  ? 1969كمـا ان النظام
الـداخلي لـلمـحكـمة االحتـادية
والــذي حــمل الــرقم  1لــســنـة
 2005قــــد تـــــضــــمـن بــــعض
الـقـواعـد االجـرائـيـة اخلـاصـة
ـادة 5 بــهــا والــذي اكــد فـي ا
مـــنه عـــلى وجـــوب ان تـــكــون
الـدعـوى الـتي تـقـام امـام تـلك
احملـكـمـة مـستـوفـيـة لـلـشروط
ـنـصـوص عـليـهـا في قـانون ا
ــدنــيــة واضـاف ــرافــعــات ا ا
شروطاً اخـرى تضـمنتـها تلك
ـادة ســيـتم تـنـاولـهـا بـشـكل ا

مفصل .
اذا كان حق رفع الدعوى امام
القضاء مـكفوالً للجميع اال ان
ـشـرع قيـده بـشـروط مـعـيـنة ا
تـفاديـاً لـرفع دعاوى تـعـسفـية
او كيديـة يكـون الغرض مـنها
االضرار باالفـراد او باجملتمع
بـــشــكل عــام  فـــمن الــشــروط
العـامـة التي يـجب ان تتـوافر
لــقــبــول الــنــظــر في الــدعــوى
والـــتي يــــجب تـــوافـــرهـــا في
جـميع الـدعاوى هي مـا نصت
ـواد  3 4  5  6 من عـلـيه ا
ـــدنــيــة ــرافـــعــات ا قــانـــون ا
والتي يـجب عـلى الـقاضي او
احملـكـمـة الـتـأكـد من تـوافـرها
قـــبل اخلـــوض فـي مـــوضــوع
الدعوى ويتـرتب على تخلفها
او غــيـاب احـداهـا احلـكم بـرد

الدعوى .
كـمــا يـجب عـلى كل من يـرغب
باللـجوء الى الـقضـاء بدعوى
مـعيـنة ان تـتـوافر فـيه شروط
مــــحـــددة قــــانــــونـــاً البــــد من
توافـرها جـملـة وفي ان واحد
وهـي االهــلــيــة  –الــصــفــة او

صلحة . اخلصومة  –ا
بـالنـسـبـة لالهـلـيـة وهي قدرة
الـــــــشــــــخـص عــــــلـى حتــــــمل
االلتزامـات واكتساب احلقوق
ومباشرتها  فان لكل شخص
بـــلغ سن الـــرشــد الـــقـــانــوني
احملدد بـ  18سـنـة كامـلة دون
عـارض من عــوارض االهـلــيـة
مـبـاشـرة اجـراءات الـتـقـاضي

بنفسه .
w½u½U  e d

امــــا الـــشـــرط الــــثـــاني وهـــو
الـصـفـة او اخلـصـومـة والـتي
ـركـز الـقـانـوني يـقـصـد بـهـا ا
نح له احلق للشخص الذي 
ـطـالـبـة بـحق مـعـ  اذ في ا
ادة  4 من قـانون اشـتـرطت ا
ـدنـيـة ان اخلصم ـرافـعات ا ا
في الدعوى يشترط ان يترتب
عــلى اقــراره حــكــمـا فـي حـال
ـــادة صـــدور اقـــرار مـــنه  وا
ــــــذكــــــورة وان كــــــانـت قـــــد ا
اشــــــتـــــرطـت ذلك صــــــراحـــــة

بــتــاريخ 5/21/ 2019اصــدر
رئــيـس احملــكـــمــة االحتـــاديــة
ـــــــــــــــــرقـم الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــرار ا
37/احتـــاديـــة/ 2019والـــذي
تـضمن احلـكم بعدم دسـتورية
ـادة  3من قــانــون احملــكــمـة ا
االحتـــاديــــة رقم  30لـــســــنـــة
 2005بـقدر تـعـلق االمر مـنـها
بــصالحــيـة مــجـلـس الـقــضـاء
االعــــلـى لــــتـــــرشــــيـح رئــــيس
واعـضـاء احملــكـمـة االحتـاديـة
والغائه وذلك خملـالفته الحكام
ـادتـ 91/ثــانـــيــاً و 92من ا
دســتــور جــمــهــوريــة الــعـراق

لسنة  2005.
ــا تــضــمــنه هــذا وبــالــنــظـــر 
القـرار من مخالفـات دستورية
وقانـونية واضحـة وما انتجه
من اثار سـلبـية علـى استقالل
الــقــضـــاء ومــا تــســبب به من
فــوضى دسـتــوريـة . ولــكـوني
رئـــيــســاً جلــمــعــيــة الــقــضــاء
الـعراقي والـتي تـعد  الـرابـطة
نتـخبة والوحيدة القـضائية ا
فـي الـعـراق والــتي نـشـأت من
اجل دعـم مــســـيــرة اســـتــقالل
الـــقــضــاء ومن اهـم اهــدافــهــا
وفـقاً لنظـامها الـداخلي العمل
عــلى مـبـدأ اسـتــقالل الـقـضـاء
وعـــدم الــــتـــدخل فـي شـــؤونه
وتــعــزيــز الــواليــة الـعــامــة له
وابــداء الـرأي بــالـتــشـريــعـات
ذات الـعالقـة بالـقـضـاء وكذلك
ابـداء الرأي بـالعمل الـقضائي
بــشـكل عــام  انـطالقـاً من ذلك
سـوف اناقش الـقـرار منـاقـشة
مــوضـــوعــيــة بــعـــيــدة عن كل
ـــــؤثــــــرات وبــــــعـــــيــــــدة عن ا
ــصـالح شـخــصـنــة االمـور وا

الشخصية .
ال شك ان مـــــبـــــدأ اســــتـــــقالل
الـسـلطـة الـقـضـائيـة لم يـظـهر
لـنفع شخـصي يحقـقه القضاة
ـــا هــو نـــتــاج النــفـــســهم وا
يـة مفـادها الـفصل نـظريـة عـا
بـــ الـــســـلــــطـــات حلـــمـــايـــة
احلـــــقــــــوق واحلـــــريــــــات من
الـتـجـاوز  وفي الـوقت نـفـسه
يـــرتب الـــتــــزامـــاً قـــانـــونـــيـــا
واخالقيـاً على جـميع الـقضاة
في ان ال يـــتــصـــرفــوا بـــشــكل
كـيفي عنـد النظـر في الدعاوى
ــنـــازعــات الــتي تــعــرض او ا
امــامــهم  بل ان يــســعـوا الى
تطبيق القانون تطبيقاً سليماً
بـــــــعــــــيـــــــداً عن كـل االهــــــواء
ـؤثـرات وان ال يـحـابوا وال وا
يــــداهـــنــــوا في اعالء كــــلـــمـــة
الـقـانـون ومـبـدأ سـيـادته  وال
شـك ان انـــــشــــاء احملـــــكـــــمــــة
االحتـــاديــة في الـــعــراق يــعــد
خــطــوة مــهــمـــة وكــبــيــرة في
ا مـسـيـرة اسـتـقالل الـقـضـاء 
لـهــا من دور مــهم في تــعــزيـز
قراطـية وترسـيخ سيادة الـد
الــدسـتــور والـقــانـون  ويــعـد
انـشـاء مـحـكـمـة حتـمل سـلـطة
الـرقـابـة الـدسـتـوريـة عـنـصـراً
هــــامـــاً مـن عــــنـــاصــــر بــــنـــاء
ـــقـــراطـــيـــة في جـــمـــيع الـــد
الـبـلـدان ولـذلك فال بـد لـها من
ان تـصــدر احــكــامــاً وقـرارات
مـوثـوقـاً بـهـا من اجل حتـقـيق

تلك االهداف .


